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يادداشت- 1

 احياي ارزش پول ملي 
در كوتاه مدت و بلندمدت

انتظ��ارات غيرمنطقي 
كه ي��ك س��ري عنوان 
مي كنند بانك مركزي 
مسوول افزايش نرخ ارز 
اس��ت يا بانك مركزي 
باي��د ن��رخ ارز را پايين 
بياورد، درس��ت نيست 
و بان��ك مرك��زي ب��ه 
تنهايي مسوول حفظ ارزش پول ملي نيست زيرا 
ارزش پول ملي تنها به حج��م نقدينگي مرتبط 
نيست بلكه به سرمايه گذاري ها، انتظارات تورمي، 
اميد به آينده، رشد اقتصادي، فضاي كسب وكار، 
بازارهاي دارايي، وج��ود بازارها و تن��وع امكانات 
براي س��رمايه گذاري مردم و... نيز مرتبط است و 
لذا نرخ ارز آيينه كل اقتصاد كشور است و تنها به 
سياس��ت هاي پولي و تس��هيالت بانكي مرتبط 
نيست. تعديل نرخ ارز در ش��رايط فعلي انتظاري 
غيرمنطقي اس��ت، ب��ه دليل اينكه هم ش��رايط 
اقتصادي ايران در وضعيت مناس��بي نيس��ت و 
هم اينكه ش��رايط حاكم بر روابط خارجي كشور 
به گونه اي اس��ت كه اقتصاد را همانطور كه آقاي 
رييس جمهور هم گفته اند در وضعيت جنگي قرار 
داده اس��ت؛ بنابراين، در چنين شرايطي صحبت 
كردن از تعديل نرخ ارز و نظاير اين، جزو مسائلي 
است كه پايه و اس��اس علمي ندارد و انتظارهاي 
غيرمنطق��ي و غيرقابل اجرايي را ب��ر دوش بانك 
مرك��زي مي گذارد. ول��ي منطق علم��ي، زماني 
تعديل نرخ ارز را امكان پذير مي كند كه چرخ هاي 
اقتصاد يك كشور بچرخد، روند توليد مثبت و رشد 
اقتصادي وجود داشته باشد تا نرخ بيكاري كاهش 
يابد كه اينها هم با توجه به سياس��ت هايي كه در 
ايران در حال اجرا اس��ت و اتفاقات��ي كه در عرصه 
بين الملل افتاده است، عملي نيست. بنابراين در 
شرايط فعلي تنها راهي كه باقي مي ماند تقويت كفه 
عرضه كاال و خدمات اس��ت كه اين را هم مي توان 
در يك اق��دام ضربتي براي تقويت بازار س��رمايه 
و بورس انج��ام داد و حتي جلوي س��قوط قيمت 
س��هام را گرفت. راه حل برون رفت از اين وضعيت 
اجراي سياست هاي حمايتي از شركت هاي توليد 
و عرضه خدمات و كاالهاي مورد نياز مردم است. 
به اين صورت كه وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي و 
بانك مركزي به ط��ور همزمان اق��دام به كاهش 
نرخ ماليات شركت ها از ۲۲.۵ درصد فعلي به ۱۵ 
درصد كنند. اين رقم كاهش چشمگيري نيست 
و همين االن، نرخ ميانگين ماليات بر ش��ركت ها 
در اتحادي��ه اروپا همين ميزان اس��ت. همچنين 
بايد بر بازنگري در سياس��ت هاي مالياتي در اين 
ش��رايط نيز تاكيد شود. از س��وي ديگر، مي توان، 
منابع مالي اختصاص داده شده به سرمايه گذاري 
مجدد را مثل ساير كشورها از ماليات معاف كرد يا 
بخش هاي ريالي اقتصاد را كه ربطي به تحريم ها و 
نوسانات نرخ ارز ندارد از طريق بورس تقويت كنند؛ 
براي مثال، سرمايه گذاري در بخش ساختمان، يا 
بخش ساخت آزادراه ها، تكميل سدهاي مخزني 
نيمه تمام، آغاز عمليات اجرايي س��دهاي بزرگ 
برق آبي روي رودخانه هاي س��ه گانه بزرگ ايران 
يعني كارون، دز و كرخه و مجهز كردن زمين هاي 
كشاورزي به آبياري نوين راه كارهايي است كه براي 
كشور هزينه ارزي ندارند و بس��يار هم اشتغال زا 
هستند و در برنامه رشد اقتصادي موثرند. اگر اين 
موارد انجام بگيرد مي توان اميدوار بود كه با توجه 
به رونق اقتصادي يعني زماني ك��ه چرخ اقتصاد 
بچرخد، نرخ ارز هم تعديل شود؛ در غير اين صورت، 
هر گونه اقدامي مثل ارزپاشي و سياست هاي ديگر 
هيچگونه تاثيري ندارد و بيشتر حالت ُمسكني را 
ايجاد مي كند كه به درمان ختم نمي شود. نرخ ارز 
مي تواند به حالت متعادل برگردد كه البته وقتي 
ما از اين تع��ادل حرف به مي��ان مي آوريم منظور 
دالر هزار توماني نيست بلكه منظور آن است كه 
مي توان ن��رخ دالر را در حد ۲۰ ه��زار تومان براي 
مدتي تثبيت كرد؛ ولي انتظارات كاهش نرخ دالر 
به عنوان ارز پايه به رقم هاي زير ۲۰ هزار تومان نه 
منطقي و نه عملي و نه به سود اقتصاد ايران است. 
البته اين امر زماني امكان پذير است كه يك تنش 
در روابط خارجي كش��ور برطرف ش��ود و روابط 
بانكي ما با روابط بانكي سيس��تم بين المللي نيز 
برقرار شود و در نهايت چرخه اقتصاد مثبت شود 
كه متاس��فانه واقعيت هاي اقتصادي حاكي آز آن 
اس��ت كه در داخل اين چرخه دچار مشكل است 
و فعاليت هاي اقتص��ادي وجود ن��دارد و آنچه در 
كش��ور اتفاق مي افتد صرفًا يك سوداگري شديد 
مالي اس��ت كه درآمدهاي نجومي و خلق الساعه 
ايجاد مي كند كه اينها هيچ ك��دام به نفع اقتصاد 
كشور نيست.انتظارات غيرمنطقي كه يك سري 
عنوان مي كنند كه بانك مركزي مسوول افزايش 
نرخ ارز است يا بانك مركزي بايد نرخ ارز را پايين 
بياورد، اصوال مطالبي بي پايه و اساس است كه در 
چارچوب سياست هاي بانك مركزي نمي گنجد  .   
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بهمن آرمان

ميزباني بورس كاال از عرضه خودرو تنها به شرط شفافيت مالي

خودرو در بورس كاال چه مي كند؟
وضعيت كرونا در كشور 

هيچ وقت به اين وحشتناكي 
نبوده است

مهر از نيمه گذشت و حناچي 
به وعده خود عمل نكرد

سخنگوي دولت: 

 زدن ماسك 
 در تهران

 از 1۹ مهرماه 
اجباري است

شمال پايتخت 
كانون امالك 
واگذار شده 

شهرداري

تعارض و درگيري 
در خاك ايران را 
تحمل نمي كنيم

رقيه نداي�ي|  در اين روزها بح��ث عرضه خودرو 
در بورس كاال پررنگ تر ش��ده اس��ت و كارشناسان 
و مس��ووالن متعدد هر روز درخص��وص اظهارنظر 
مي كنند. اغلب ب��ر اين اعتقادند ك��ه عرضه خودرو 

در بورس كاال ش��فاف س��ازي قيمت خودرو را پديد 
مي آورد و كارشناسان و مسووالن تاكيد مي كنند كه 
بايد از همين ابتدا بايد سياست گذاري درستي انجام 
داد اما قيمت گذاري دستوري در بورس كاال ممنوع 

اس��ت. براين اس��اس بايد قيمت خودروها در بورس 
طبق نظام عرضه و تقاضا را قبول كنيم و يا اگر قصد 
قيمت گذاري دستوري را داريم نبايد خودرو را راهي 
بورس كاال كنيم. طي هفته هاي اخي��ر بازار خودرو 

نابساماني زيادي را تحمل شد و نوسان قيمتي شديد 
كاري كرد ك��ه تقريبا معامالت اين بازار راكد ش��ود. 
مي توان گفت سياست هاي درس��تي براي عرضه و 

 صفحه 4 قيمت گذاري خودرو وجود ندارد و...

جايگزيني تكنولوژي و ارسال نامه ها به صورت الكترونيكي 
بخشي از فعاليت هاي پستي را كاهش داده است

زيان ۳۲0 ميليارد توماني شركت پست  در يك سال
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 ريشه اصلي 
مشكل گراني ها

 ماليات بر ثروت را 
دريابيد

 ُپستي نو 
دراندازيد

جايي براي بستري بيماران 
جديد نداريم

تجربه اندوزي سياستمداران 
از بورس

در مواجه��ه ب��ا مش��كالت 
معض��الت  و  اقتص��ادي 
معيش��تي، اص��ل اساس��ي 
شناسايي درس��ت مشكل و 
متعاقب آن ارايه راهكار براي 
حل مش��كل اس��ت. يعني 
ت��ا زماني كه درك درس��تي 
از چراي��ي وقوع مش��كالت 
نداشته باشيم، امكان عبور از چالش ها يا بسيار دشوار 
خواهد بود يا اينكه اساس��ا ناممكن خواهد بود. و اين 
روزها شاهد ارزيابي هاي تحليلي مختلفي در خصوص 
دليل اصلي نوسانات بازارها و گراني اقالم مصرفي مردم 
در رسانه ها هستيم كه در برخي از اين تحليل ها دليل 
اصلي مشكالت را مثال دير معرفي شدن وزير صمت يا 
مشكالتي از اين دست اعالم مي شود. واقع آن است كه 
نوسانات ارزي و گراني دالر ريشه و پايه اصلي بسياري از 
مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور است و مشكالت 
بعدي مثل عدم نظارت مناس��ب نهاده��اي نظارتي و 
تعزيراتي در بازار، دو نرخي يا چند نرخي بودن قيمت ها، 
مشخص نبودن چهره متولي رسمي حوزه صمت و... از 
اين مشكل اساسي نشات مي گيرد. به عبارت روشن تر 
بهبود وضعيت بازار ارز به عن��وان يك متغير بنيادين 
بخش قابل توجهي از مشكالت كشور را در مسير حل 
ادامه در صفحه 3 و فصل شدن قرار مي دهد.  

وابس��تگي طوالن��ي م��دت 
اقتصاد ايران ب��ه درآمدهاي 
نفت��ي، باعث ش��ده در تمام 
سال هاي گذشته بسياري از 
اولويت هاي مه��م اقتصادي 
فرام��وش ش��ود و يك��ي از 
مهم ترين اين اولويت ها نظام 
ماليات ستاني است. بسياري 
از كش��ورهاي جهان كه نه نفت دارن��د و نه گاز، بخش 
مهمي از درآمدهاي خود را از طريق ماليات به دس��ت 
مي آورند و با طراحي يك نظام هدفمند، درآمدي پايدار 
براي خود به وجود آورده اند. در ايران نيز ماليات ستاني 
همواره بوده اما س��وال اين اس��ت كه چگونه اين طرح 
اجرايي مي ش��ود؟ در ايران، تنها از فع��االن اقتصادي 
شناس��نامه دار ماليات اخذ مي ش��ود. يعن��ي اگر يك 
سرمايه گذار ش��ركت يا كارخانه خود را به طور رسمي 
ثبت كند، توليدات خود را با شناس��نامه عرضه كنند و 
اطالعات را به شكل شفاف ارايه دهند مجبورند ماليات 
بدهند اما اگ��ر همين توليد در يك فضاي غيرش��فاف 
انجام ش��ود، فرد به راحتي مي تواند از ماليات فرار كند. 
مشابه با همين فضا در بازارهاي مختلف اقتصادي نيز 
وجود دارد. در ايران با توجه به هزينه باالي توليد، براي 
بسياري از اشخاص اينطور مي صرفد كه به جاي توليد، 
ادامه در صفحه 4 وارد بازارهاي سرمايه اي شوند.  

روزگار نه چن��دان دوري بود 
كه نامه نگاري به عنوان يكي 
از روش ه��اي ارتباطي ميان 
افراد مرس��وم بود. زماني كه 
هنوز اينترنت همه گير نشده 
بود و گوش��ي هاي هوشمند 
جاي خود را ميان جامعه باز 
نكرده بودند و حتي استفاده 
از تلفن همراه س��اده هم هنوز جا نيفتاده بود. اگرچه 
تلفن هاي ثابت سال هاي زيادي به عنوان اصلي ترين 
راه ارتباطي محس��وب مي شدند، اما بس��ياري افراد 
لذت نامه نوش��تن در موقعيت هاي خاص مانند عيد 
نوروز و تبريك تولد عزيزانشان را از دست نمي دادند. 
با وجود اين، در سال هاي گذشته كه اينترنت به جرئي 
جدايي ناپذير از زندگي افراد بدل ش��ده، شبكه هاي 
اجتماعي نيز ب��ه مهم ترين راه ارتباط��ي ميان افراد 
تبديل ش��ده اند و ديگر كمتر كس��ي به نامه نوشتن 
فكر مي كند، البته ارسال كاال و بسته هاي مرسوالتي 
همچنان پابرجاس��ت، اما پاكت هاي نامه جاي خود 
را به پيام هايي داده اند كه به لط��ف اينترنت، در يك 
چشم به هم زدن، از يك نقطه به نقطه اي ديگر ارسال 
مي ش��وند و حتي تماس هاي صوت��ي و تصويري در 
پيام رسان هاي اجتماعي هم دلتنگي ها را كمرنگ تر 
ادامه در صفحه 3 كرده است.   

بحراني  بس��يار  وضعي��ت 
است. نه جايي براي بستري 
بيماران جديد كرونايي در 
بيمارس��تان ها داري��م و نه 
امكانات براي رس��يدگي به 
آنها. مردم بايد ب��اور كنند 
كه ش��رايط خوبي بر كشور 
حكمفرما نيس��ت. هر روز 
تعداد مرگ و مير بر اثر كرونا در حال افزايش است. 
بيمارستان ها اكس��يژن الزم براي بيماران كرونايي 
را در اختي��ار ندارن��د. تمام ش��هرها و اس��تان ها در 
وضعيت قرمز قرار دارد. اگ��ر بخواهيم از افزايش روز 
افزون تعداد بيماران جلوگي��ري كنيم بايد مبادي 
ورودي و خروجي ش��هرها ببنديم. نبايد هيچ كسي 
به بهانه تعطيالت راهي سفر ش��ود. كادر درمان از پا 
درآمده اند، خيلي از آنها مبتال شده اند و ديگر رمقي 
برايشان باقي نمانده اس��ت. از ابتداي ورود كرونا به 
كشور ش��رايط تا اين حد بد نبوده اس��ت. هر فردي 
بايد حافظ سالمتي خود و خانواده اش باشد. تعطيلي 
تهران را بايد تمديد كنيم. باي��د از تمام اجتماعات 
جلوگيري ش��ود. مردم تا جايي كه مي توانند نبايد 
از خانه خارج ش��وند. تا جايي كه مي توانند نبايد از 

وسايل نقليه عمومي استفاده كنند. 
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طي هفته ه��ا و ماه هاي اخير 
ب��ازار س��رمايه كش��ورمان 
تحوالت متف��اوت و در برخي 
برهه ها متض��ادي را از س��ر 
گذرانده اس��ت، فراز و نشيبي 
كه بدون ترديد در قوام بيشتر 
بورس كش��ورمان تاثيرگذار 
خواه��د ب��ود و مس��يرهاي 
تازه اي را پيش روي فعاليت ه��اي مرتبط با اين بازار قرار 
خواهد داد. با توجه به تغيير و تحوالتي كه در بازار سرمايه 
در حال وقوع اس��ت، ش��خصا معتقدم كه اين تحوالت، 
رخدادهايي مثبت است، چرا كه بسياري از سياستمداران 
كشورمان متوجه حساسيت هاي بازار سرمايه شده اند و از 
اظهارنظرهاي كلي و مبهم درباره بازار سرمايه خودداري 
مي كنند. متوجه شده اند كه بورس بالفاصله پس از ارايه 
وعده اي از سوي مسووالن واكنش نش��ان مي دهد و در 
ادامه زماني كه آن وعده ها و قول ها عملياتي نمي ش��ود 
هم باز هم بازار واكنش نشان مي دهد. در واقع زماني كه 
مدير يا مسوولي قرار اس��ت درباره بازار سرمايه صحبت 
كند باي��د بداند كه هر كلم��ه و هر اظهارنظ��ر مي تواند 
منشأ اثرات مثبت يا منفي شود. نكته مهم بعدي بحث 
واگذاردن بازار به اهالي بازار و فعاالن اين حوزه است كه 
به نظرم يك قدم روبه جلو در درك و فهم بازار محسوب 
مي ش��ود. هر اندازه كه روند اجراي برنامه ها با استفاده از 
ظرفيت هاي فعاالن اين حوزه تبيين شود به همان اندازه 
نيز چشم انداز حاكم بر بازار در مس��ير رشد قرار خواهد 
داشت.اولين قدم در رشد و توس��عه بازارها آن است كه 
مديران و مسووالن متوجه اين واقعيت روشن بشوند كه 
اينجا بازار است، واقعيتي كه مانند يك پيكره زنده نسبت 
به تحوالت بيروني و دروني واكنش نشان مي دهد و بايد بر 
اساس اصول علمي و كارشناسي با اين مفهوم روبه رو شد. 
اين بازار با ذي نفعان مختلف در مسير رشد و نمو خود قرار 
دارد و سازمان اوراق بهادار به عنوان رگوالتور وارد عمل 
مي شود تا روند كلي حاكم بر بازار بر اساس رويكردهاي 
منطقي تداوم داشته باشد. اين اتفاق در دوران مديريت 
آقاي قاليباف اصل در حال انجام است، اما اين روند بايد 
با قدرت و هماهنگي بيشتر با بدنه كارشناسي تداوم پيدا 
كند تا اطمينان الزم به بازار بازگردد. طي چند روز گذشته 
براي شخص من پيامك هايي از س��ازمان بورس، آمده 
است تا در نظرسنجي هايي كه با موضوع حجم مبنا، در 
خصوص حجم دامنه نوسان و... كه به نظر اين سيستم 
بازخوردگيري در بازار سرمايه، بسيار اثرگذار خواهد بود 
و بخش��ي از داده هاي اطالعاتي مورد نياز را براي بهبود 
نظام تصميم سازي ها ارايه خواهد كرد. بايد اين قدم هاي 
مثبت ديده شود و در ميان انتقادات تندي كه از روند كلي 
فعاليت هاي مرتبط با بازارها ارايه مي ش��ود، راهكارهاي 
سازنده هم ارايه شود تا بهترين اتفاق براي بازار سرمايه 
كشورمان رخ دهد.  ادامه در صفحه 3

يادداشت روز

تأثير وضع  اقتصاد  بر شخصيت تجاري 
با اين نابرابري دردناك ميان 
دالر و ري��ال، بدترين اتفاق 
تجاري ممكن ب��راي مردم 
ايران ب��ه عنوان ي��ك واحد 
اقتص��ادي رخ مي ده��د. در 
تحليل ها پيرامون س��قوط 
ارزش ريال اغل��ب به جنبه 
داخلي قضي��ه مي پردازند. 
هم��ه حواس ها به اين اس��ت كه اين س��قوط ارزش 
ريال چه تأثيري بر معيشت ايراني ها مي گذارد و چه 
پيامدهاي تورمي هولناكي دارد. اما در اين نوش��تار 
مي خواهم به ُبعد ديگري بپردازم كه به »ش��خصيت 
تجاري« ايرانيان مربوط است. اگر بخواهم تمام حرفم 
را پيش��اپيش در يك جمله خالصه كنم و سپس آن 
را توضيح دهم، بايد بگويم: بخ��ش بزرگي از ايرانيان 
»كامال« و بخش كوچكي نيز »تا حد زيادي« از بازار 
جهاني اخراج ش��ده اند. و اين به گمان من به همان 
اندازه پيامدهاي معيشتي داخلي ناگوار است و حتي 
خطر امنيتي در خود دارد. در اينجا نمي خواهم شما 
را با اعداد و ارق��ام درگير كنم. به دو دليل: يكي اينكه 

بخشي از ما ديگر نس��بت به اعداد بي حس شده ايم. 
چه سود كه االن بگويم فالن كشور درآمد ساالنه اش 
به دالر صد برابر شهروند ايراني است؟ دوم هم اينكه 
براي بخش��ي ديگر از مردم مرور اين اع��داد و ارقام 
فقط مايه افسردگي و نوميدي مضاعف است و بعيد 
مي دانم كس��ي در ايران از يأس به اندازه كافي لبريز 
نشده باشد. پس، از مرور اعداد و ارقام مي گذرم و خود 
مس��اله را بيان مي كنم. وقتي مي گوييم يك نفر در 
ايران فالن اندازه دالر در س��ال درآمد دارد، بي درنگ 
با اين پاسخ روبرو مي ش��ويم كه بايد »توان خريد« را 
در نظر گرفت؛ يعني اينكه يك ايراني در س��ال هزار 
دالر درآمد دارد و يك نفر در فالن كشور دو هزار دالر 
درآمد دارد، دليل نمي شود فرد ايراني از آن خارجي 
فقيرتر باش��د. زيرا بايد ديد با معادل ريالي هزار دالر 
در ايران چقدر فرد توان خري��د دارد و آن گاه آن را با 
توان خريد آن فرد خارجي مقايسه كرد. اما وقتي در 
گستره »بازار جهاني« معادالت را در نظر مي گيريم، 
ديگر »توان خريد ريالي« بي معنا مي ش��ود و ما مبنا 
را بايد بر همان دالر بگذاريم. در »بازار جهاني« توان 
خريد بر حسب دالر محاسبه مي ش��ود. اين جاست 

كه ارزش پول ملي خود را نش��ان مي ده��د. البته در 
هر كشوري مديران اقتصاد ملي طبق مصالح تجاري 
مي كوشند نرخ برابري پول ملي را با ارزهاي خارجي 
به نحوي تنظيم كنند كه توان صادرات كشور تقويت 
شود و شايد در اين راستا گاهي تعمدا ارزش پول ملي 
را قدري پايين بياورند )كه سر اين قضيه جنگ هاي 
تجاري هم ميان كشورها درمي گيرد(. اما وقتي ارزش 
واحد پولي يك كش��ور س��قوط مي كند، دالري كه 
شهروندان آن كش��ور در جيب دارند نابود مي شود و 
فرد از يك »شريك تجاري« در تجارت جهاني به يك 
شريك كم ارزش و ُخرد، و از يك »مشتري محترم« 
در بازار جهاني به يك تماشاچي تبديل مي شود كه 
نهايتا مي تواند ويترين ها را تماشا كند و پاساژگردي 
كند. بخش بزرگي از مردم ايران حقوق بگيرند و اين 
يعني درآمدشان در طول سال هاي اخير در بهترين 
حالت چند ده درصد رش��د كرده، ام��ا ارزش دالري 
پولي كه در ماه درمي آورند، حدودا يك  هش��تم شده 
)يعني هفتصد درصد تنزل(. نتيجه اينكه ميانگين 
درآمد حقوق بگيران )و همين طور صاحبان مشاغل 
آزاد( به صد تا نهايتا دويست دالر در ماه رسيده است. 

با درآمد روزانه سه تا ش��ش دالر بخش عمده مردم 
ايران ديگ��ر نمي توانند در بازار جهاني »ش��خصيت 
تجاري« خ��ود را حفظ كنند. البته كس��اني هم كه 
درآمد بيش��تري دارند گرچه شخصيت تجاري خود 
را حفظ مي كنن��د، اما به ش��ريكي كم ُبنيه و ضعيف 
تبديل مي شوند كه هر آن ممكن است در تأمين مالي 
يك پروژه مشترك به بن بست بخورند. شراكت به هر 
شكل آن، از جمله ش��راكت از نوع فروشنده � خريدار 
خود منشأ امنيت اس��ت. زندگي اقتصادي فروشنده 
وابس��ته به خريدار اس��ت و به همين دلي��ل وجود 
خريدار، س��المت او، امنيت اقتصادي و سياسي اش 
به دغدغه فروشنده تبديل مي شود. در دنياي واقعي 
از دس��ت رفتن ش��خصيت تجاري، به ش��خصيت 
حقوقي نيز آس��يب جدي مي زند. واقعيت اين است 
كه اهميت مردمان به توان خريد آنها در بازار جهاني 
ربط مستقيمي دارد. شايد وقت آن باشد كه يك بار 
ديگر پيامدهاي اين وضع اقتصادي را بررسي كنيم 
و اگر پيامده��ا گرانبارتر از آن چي��زي كه اول گمان 
مي كرديم ش��ده اس��ت، چاره اي عاجل بينديشيم. 

دقت بفرماييد: »عاجل«!

فائزه طاهريمهدي عليپوراله وردي دهقاني مسعود مرداني

مهدي تدين

پيمان مولوي

فرارسيدن ايام  اربعين  حسيني )ع( را تسليت مي گوييم



با نزديك ش��دن به آذر ماه و موعد قانوني تحويل اليحه 
بودجه از س��وي دولت به مجلس، گمان��ه زني ها درباره 
چگونگي بودجه نويسي براي سال پيش رو افزايش يافته 
است، گمانه زني هايي كه هرچند مانند بسياري از سال هاي 
گذشته، حول محور اصالح ساختاري در بودجه سال 1400 
آغاز شد اما در هفته هاي گذشته به تعديل خواسته هاي 

مجلس و اصرار با تغيير در برخي احكام دنبال مي شود.
بودجه 1400 از چند منظر نسبت به آنچه در سال هاي 
گذشته رخ داده اهميت جدي خواهد داشت. نخستين 
دليل اين اهميت، تفاوت هاي سياسي و نزديك بودن 
به انتخابات رياست جمهوري است. دولت روحاني از 
امروز تنها حدود 10 ماه ديگر بر سر كار خواهد بود و 
به اين ترتيب كمتر از نيمي از سال آينده را همچنان 
به فعاليت ادامه مي دهد. به اين ترتيب بودجه اي كه 
امسال تحويل مجلس مي شود، به نوعي تعيين كننده 
مسير حركتي نيم سال نخس��ت دولت آينده نيز به 
ش��مار مي آيد. هرچند هنوز در فاصله حدودا هشت 
ماهه تا انتخابات رياست جمهوري، جناح هاي سياسي 
كشور، تكليف نامزدهاي مدنظر خود را روشن نكرده اند 
و از اين رو مش��خص نيست چه كسي سكان هدايت 
دولت سيزدهم را در اختيار خواهد گرفت اما از زمان 
آغاز به كار مجلس يازدهم، مختصات سياسي كشور و 
جريان ارتباط دولت و مجلس تغيير كرده است. بخش 
قابل توجهي از نمايندگان مجلس جديد را مخالفان 
سياست هاي سياسي و اقتصادي دولت فعلي تشكيل 
مي دهن��د و از اين رو دولت روحاني بايد خود را آماده 
كند كه اليحه بودجه سال آينده را در مجلسي مخالف 
به تصويب برساند. از س��وي ديگر قاطبه نمايندگان 
اصولگراي مجل��س اميدوارند، رييس جمهور بعدي 
كش��ور نيز از جناح فك��ري آنها باش��د و از اين رو در 
بودجه ريزي، توجهي وي��ژه به هزينه هاي مترتب بر 

دولت آينده دارند.
هرچند هنوز حدود دو ماه تا زمان تحويل اليحه بودجه 
به مجلس باقي مان��ده، اما در ماه ه��اي اخير برخي 
اختالف نظرها ميان دو قوه خود را به ش��كلي جدي 
نمايان كرده اس��ت. اگر اختالف نظرهاي سياسي و 
اقتصادي ميان دو قوه را كنار بگذاريم، نخستين نقطه 
از اختالف��ات خود را در زم��ان راي اعتماد به مدرس 
خياباني وزير پيش��نهادي دولت براي وزارت صمت 
نش��ان داد. در شرايطي كه بس��ياري از كارشناسان 
معتقد بودند كارنامه مدرس خياباني قابل دفاع است 
اما مجلس به گزينه نخست دولت راي نداد تا دوران 
اداره اين وزارتخانه با سرپرست براي چند هفته ديگر 
نيز تمديد شود. هرچند نمايندگان به رزم حسيني 
گزينه بعدي پيشنهادي دولت راي اعتماد دادند، اما رد 
گزينه نخست نشان از آن داشت كه همراهي با دولت به 
راحتي رخ نخواهد داد. اصلي ترين محل اختالف ميان 
دولت و مجلس، خود را در طرح گش��ايش اقتصادي 
نش��ان داد. جايي كه دولت رسما اعالم كرد اين طرح 
نهايي شده و دولت آماده فروش اوراق سلف نفتي است 
اما نمايندگان مجلس چند هفته در برابر نهايي شدن 
آن مقاومت كردند و در نهايت اين طرح از دستور كار 
خارج شد. در چنين بس��تري دولت اماده مي شود تا 

آخرين اليحه بودجه خود را بهارستان تحويل دهد.

   كرونا و تحريم
در كنار اختالفات سياس��ي، ابهام ديگري كه در شرايط 
بودجه ريزي كشور حكم فرماست، مشكالتي است كه در 
اقتصاد كشور وجود داشته و در سال جاري نيز تشديد شده 
است. دولت در حالي بودجه سال 1400 را بايد به مجلس 
تحويل دهد  كه در سال 99 با مشكالت جدي دست و پنجه 
نرم كرده است. اقتصاد ايران در سال جاري از سويي با تداوم 
تحريم هاي امريكا مواجه بوده و به همين دليل دسترسي 
محدودي به درآمدهاي نفتي داشته است. در كنار آن با 
شيوع ويروس كرونا، تجارت جهاني نيز محدود شده و به 
دنبال آن، دسترسي به ارز به شدت كاهش يافته است. در 
اين بستر صحبت ها از كسري بودجه شديد دولت در سال 
جاري، ادامه دارد و مشخص نيست، در ماه هاي پاياني سال، 

اين كسري بودجه چگونه مديريت خواهد شد.
در كنار آن بودجه سال جاري در شرايطي نهايي شد كه 
كش��ور در ورودي مقابله با كرونا قرار داشت و در ماه هاي 
بعد از آن، ابعاد دقيق شيوع كرونا و تاثيرات آن بر اقتصاد 
مشخص شد و از اين رو بسياري از كارشناسان اعالم كردند 
بودجه امسال، متناسب با واقعيت هاي اقتصادي تنظيم 
نشده است. از اين رو به نظر مي رس��د، در بودجه امسال 
بايد با نگاهي واقع گرايانه نس��بت به كرونا، دخل و خرج 
دولت تصويب شود. اين بحث ها در حالي مطرح شده كه 
نمايندگان مجلس از وضعيت نظام بودجه ريزي كشور، 
انتقادات جدي داشتند و در هفته هاي اخير صحبت هاي 
زيادي از نياز به تغيير كالن اين نظام را مطرح كردند اما در 
نهايت با توجه به مشكالت جدي كشور، به نظر مي رسد 
نمايندگان فعال از اين خواسته خود عقب نشيني كرده اند. 
جديدترين ابعاد اين عقب نش��يني را يكي از نمايندگان 

مجلس تشريح كرده است.

رييس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس گفت: با دولت 
و س��ازمان برنامه و بودجه براي اعم��ال 1۲ حكم اصالح 
ساختار در بودجه 1400 تفاهم شده است. محسن زنگنه، 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
در پاسخ به اين سوال كه مسووالن سازمان برنامه و بودجه 
كشور معتقدند بايد بخش هايي از اصالح ساختار بودجه 
براي ارايه در بودجه سال 1400 توسط مجلس تصويب 
ش��ود، اظهار داش��ت: به هر تغيير و اصالحي در ساختار 
بودجه برسيم دولت بايد تمكين كند و با هم تفاهم كنيم. 
رييس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس افزود: زماني 
كافي براي اصالح ساختار وجود ندارد. بر همين اساس با 
سازمان برنامه و بودجه روي 1۲عنوان از احكام كلي بودجه 
1400 تفاهم كرديم. وي با بيان اينكه عمده سرفصل هاي 
اصالح س��اختاري بودجه مربوط به شفافيت، مديريت 
وكاهش هزينه ها و عدالت بودجه اي است، تصريح كرد: 
در حوزه درآمدي نيز مجلس بحث هاي ماليات بر عايدي 
سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد را بررسي مي كند و هر 

زمان تصويب شود مي تواند به تقويت بودجه كمك كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه 
براي اصالح ساختار بودجه با س��ازمان برنامه بودجه به 
تفاهم رسيديم كه بخش هايي از آن در بودجه 1400 اعمال 
مي شود، عنوان كرد: با اين حال نياز به حكم قانوني دارد 
كه بعد از دو هفته كه صحن علني مجلس برگزار مي شود 
تصويب خواهد شد. عالوه بر آن دست دستگاه هاي نظارتي 
براي نظارت بازتر مي ش��ود. زنگنه در پاسخ به اين سوال 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد براساس قانون عملياتي 
نمي ش��ود و بودجه در اتاقي در بسته تخصيص مي يابد 
و حلقه نظارتي مش��اهده نمي شود، تصريح كرد: درست 
اشاره كرديد؛ دو كار انجام خواهد شد. سازمان برنامه طي 

دو سال اخير اعالم كرده كه بودجه بر مبناي عملكرد انجام 
شود. حكم قانوني براي اينكه مديران را مكلف كنيم خارج 
از رديف هاي بودجه اي عمل نكند، وجود نداشت. مثال مدير 
مكلف است 100 ميليون تومان به اين طرح اختصاص دهد. 
اينكه آيا پيمانكار كار را انجام داده و بر آن نظارت كنيم، حكم 

قانوني نداشتيم.
وي ادامه داد: در همين رابطه بند قانوني تهيه شده است. 
دستگاه نظارتي نيز حكم قانوني براي نظارت بر عملكرد 
خواهد داد كه فالن اعتبار با رعايت پروتكل و استاندارد به 

پيمانكار داده شده است يا خير.
زنگنه عنوان كرد: طرحي نيز ديوان محاسبات ارايه كرده 
كه مي تواند بر عملكرد و ارقام تخصيص يافته بودجه نظارت 
كند.  اين توضيحات نشان مي دهد كه نمايندگان در حال 
حاضر برنامه اي براي اصالح س��اختاري بودجه ندارند اما 
آنچه كه قطعا دنبال خواهد شد، تغيير در ساختار درآمدي 
دولت اس��ت. توجه به درآمد از ماليات بر ثروت و دارايي، 
يكي از اصلي ترين اولويت هاي كشور است. دولت براي آنكه 
بتواند وابستگي خود به نفت را كاهش دهد، گزينه اي جز 
توجه جدي به ماليات ندارد و در اين بين ماليات ستاني از 
مسكن، خودرو يا ساير شاخص هاي دارايي محور، اهميت 
فراواني خواهد داش��ت. از سوي ديگر، باز گذاشتن دست 
دولت در مديريت بازارهاي اقتصادي نيز اهميت فراواني 
خواهد داش��ت. در ماه هاي گذش��ته بازارهاي ارز، سكه، 
مسكن و خودرو تالطم هاي جدي را تجربه كرده اند و اگر 
بناست اقتصاد ايران روي آرامش ببيند بايد راهي نيز براي 
مديريت اين بازارها تعريف شود، موضوعي كه مشخص 
نيست دولت براي آنها چه برنامه اي دارد و به تبعيت از آن، 
مجلس با كداميك از آنها موافقت خواهد كرد.موضوعي كه 
احتماال در دو ماه آينده، ابعاد جديدتري از آن روشن شود.

2 اقتصاد  كالنسياست
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دستور روحاني براي 
آزادسازي ارزهاي بلوكه شده

رييس جمهور در يكصد و هفتاد و يكمين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، پس از ارايه گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( از برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در زمينه چگونگي كنترل قيمت كاالها، 
با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق اين برنامه گفت: دولت 
مصمم است با اجراي برنامه جامع نظارتي دسترسي 
مردم به كاالهاي اساسي و مورد نياز را تامين و قيمت 
آنها را كنترل و اجازه ندهد نوسانات قيمت كاالهاي 
اساس��ي و ضروري زندگي و معيشت مردم و آرامش 

رواني آنان را مختل كند.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس، وزارتخانه هاي صمت، 
جهاد كش��اورزي، اطالعات، دادگستري و تعزيرات 
موظف هستند در چارچوب اين برنامه و با هماهنگي 
يكديگر نظام توزيع و نظارت بر قيمت كاالها را اجرا و 
در يك وضعيت نظام مند با تامين كاالهاي اساس��ي 
مردم، قيمت كاالها را به وي��ژه در مورد اقالمي كه با 
ارز ترجيحي تامين ش��ده اند، به شكل دقيق كنترل 
و مديريت كنند. حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني، حضور ميداني ناظران و ايجاد ش��فافيت در 
قالب يك سامانه فراگير در حوزه توزيع و قيمت گذاري 
را از جمله ضرورت هاي كنوني براي كنترل قيمت ها 
برشمرد و اظهار داش��ت: دولت مصمم است باوجود 
هم��ه محدوديت ها با اج��راي اين برنام��ه كماكان 
قيمت كاالهاي اساس��ي را به قيمت تعيين ش��ده با 
نرخ ترجيحي به دست مصرف كننده برساند. روحاني 
همكاري و هماهنگي دستگاه قضايي و اتحاديه هاي 
صنف��ي را براي كنترل قيمت ها حائ��ز اهميت ويژه 
دانس��ت. رييس جمهور در ادامه با اشاره به  آشكار و 
قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادي تحميل شده 
از س��وي امريكا براي ملت اي��ران و مبارزه و مقاومت 
صورت گرفته با اين جنگ در ش��رايط فعلي، گفت: 
همانطور كه ابعاد دقيق تر جنگ تحميلي س��ال ها 
بعد از اتمام آن روش��ن شد، گستره جنگ اقتصادي 
تحميلي به كشور نيز در آينده به شكل دقيق تر براي 
مردم روشن مي شود. روحاني با بيان اينكه ملت ايران 
پ��س از دهه هاي متمادي دش��مني امريكا انتظار و 
توقعي جز آنچه امروز مي كند، ندارد، افزود: اين ملت 
از كشورهايي كه به صورت ناخواسته با اين تحريم ها 
همراهي مي كنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانساني 
امريكا شريك باشند. رييس جمهور با اشاره به اقدامات 
موثر دستگاه هاي ذي ربط از جمله وزارت امور خارجه 
و نهادهاي حقوقي دولت و بانك مركزي تاكنون براي 
احقاق حقوق ملت ايران، خواستار افزايش و فراگيرتر 
شدن اين تالش ها براي آزادسازي ذخاير ارزي بلوكه 

شده كشور شد.

صيانت دولت از اشتغال 
كارگران و معيشت مردم

مع��اون اول رييس جمهور بر لزوم تمركز جدي بر 
موضوع جهش توليد در شش ماهه دوم سال جاري 
از سوي دستگاه هاي اصلي متولي توليد تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري صبح  ديروز 
)سه شنبه( در جلس��ه كارگروه رفع موانع جهش 
توليد، از وزارتخانه هاي صمت و جهاد كشاورزي، 
بانك مركزي و اتاق بازرگاني خواس��ت به صورت 
جدي براي بخش توليد وقت بگذارند و به گونه اي 
مديريت كنند كه ش��اهد فعال تر بودن واحدهاي 
توليدي و فراواني كاالهاي مورد نياز مردم در بازار 
باشيم. معاون اول رييس جمهور افزود: اينكه گفته 
مي ش��ود با وجود فش��ارها و تحريم هاي ظالمانه 
اقتصاد كش��ور همچنان سرپا ايس��تاده است به 
معناي عدم مشكل در اقتصاد و بخش توليد نيست 
بلكه سرپا بودن اقتصاد يعني با وجود همه فشارها، 
به فضل الهي واحدهاي توليدي كش��ور همچنان 
فعاليت دارند و كاالهاي مورد نياز جامعه در بازارها 
موجود اس��ت. وي ادامه داد: البته تورم و مشكالت 
اقتصادي، معيشت مردم را تحت تاثير قرار داده اما 
دولت تمام تالش خود را به كار گرفته تا هم از اشتغال 
كارگران بخش توليد صيانت ش��ود و هم وضعيت 
معيشتي مردم بهبود يابد. معاون اول رييس جمهور 
همچنين بر ضرورت توجه به بخش هاي پيش��ران 
اقتص��اد تاكيد ك��رد و گفت: بانك مركزي س��هم 
مشخصي از تسهيالت را براي بخش هاي پيشران 
اقتصاد در نظر بگيرد و تسهيالت اين بخش ها را با 
اولويت پرداخت كند چراكه با فعال شدن بخش هاي 
پيشران اقتصاد، رشته هاي صنعتي متعدد ديگر نيز 
به حركت در مي آيد. جهانگيري با اشاره به گزارش 
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
نيازهاي ارزي و ريالي بخ��ش توليد، تصريح كرد: 
اگرچه تامين منابع مالي نق��ش مهمي در جهش 
توليد دارد اما شناس��ايي و رفع موانع اداري و ساز و 
كارهاي دس��ت و پا گير پيش روي بخش توليد نيز 
بسيار مهم است و اگر اين مسائل برطرف شوند، مسير 
تحرك و جهش بخش توليد هموار خواهد شد. وي 
از بانك مركزي خواست در كنار تالش براي تدوين 
سياست هاي پولي و اعتباري و صيانت از منابع ارزي 
كش��ور، بخش توليد را نيز به طور ويژه مورد توجه 
قرار داده و به دنبال پيشنهادات و راهكارهايي براي 
تامين ارز مورد نياز مواد اوليه بخش توليد باش��د و 
از روش هاي مختلف نظير تامين ارز مس��تقيم در 
سامانه نيما يا تهاتر و ديگر روش ها براي واردات مواد 
اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي استفاده شود. در 
اين جلسه كه وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس 
كل بانك مركزي، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس 
سازمان بازرسي كل كشور و مشاور اقتصادي رييس 
قوه قضاييه نيز حضور داشتند، نماينده وزارت صمت 
گزارشي از مهم ترين موانع و چالش هاي بخش توليد 
ارايه كرد. در اين گزارش از تامين منابع ريالي و ارزي 
به عنوان مهم ترين ضرورت بخش توليد در س��ال 
جاري ياد شد و پيش��نهاداتي نيز براي فعال كردن 

ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي ارايه گرديد.

 هشدار تورمي
درباره دو طرح اقتصادي

طرح تامين كاالهاي اساس��ي و اقدام ملي مسكن از 
جمله تصميمات مجلس فعلي است كه كارشناسان 
اقتصادي نسبت به تورم زا بودن آنها هشدار مي دهند 
و درخواست لغو آنها را دارند.  به گزارش ايسنا، طرح 
تامين كاالهاي اساسي با اختصاص كاالبرگ، يكي از 
طرح هاي اقتصادي مجلس است كه اخيرا نمايندگان 
مجلس با كلي��ات آن موافقت كردند؛ بنابراين، براي 
تامين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي كشور 
به ويژه خانوارهاي كم برخوردار، در شش ماهه دوم 
سال 1۳99 و به صورت ماهانه، يارانه اعتبار خريد به 
هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار 
را از اين طريق به كارت يارانه نقدي سرپرست خانوار 
واريز مي شود. طبق اين طرح، خانوارهايي كه سطح 
درآمد آنها كمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو 
برابر يارانه ساير خانوارهاي مشمول بهره مند مي شوند 
كه شناسايي اين خانوارها نيز به عهده وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي است.  در اين بين، كارشناسان 
اقتصادي از آنجا كه منابعي در كش��ور براي اجراي 
اينگونه طرح ها وجود ندارد و تنها منجر به خلق پول 
مي شود، اين قبيل طرح ها را تورم زا و مشكل آفرين 
براي اقتصاد مي دانند.  صادق الحسيني در اين زمينه 
مي گويد كه در شرايط فعلي كه تورم باالي ۳0 درصد 
اس��ت، اجراي چنين طرح هايي مي تواند معادل ۳0 
درصد ت��ورم جديد ايجاد كند كه بس��يار خطرناك 
است. همچنين، طبق گفته وي اين تصميمات ظاهر 
قش��نگي دارد اما با چاپ پول از جيب بانك مركزي 
منابع زيادي حيف و ميل مي شود و فساد زيادي هم 
رخ خواهد داد. عالوه براين، اقتصاددانان نس��بت به 
اجراي طرح اقدام مسكن ملي نيز هشدار مي دهند 
و آن را هم ت��ورم زا مي دانند؛ به گون��ه اي كه صادق  
الحسيني معتقد است كه اينگونه طرح ها مي تواند 
آينده اقتصاد كشور را به گروگان بگيرد و اختصاص 
اعتباراتي با نرخ 9 درصدي از سمت بانك مركزي به 
اين طرح، آثار تورمي بسيار بزرگي دارد.  همچنين، 
كامران ندري يك كارش��ناس اقتص��ادي ديگر نيز 
هشدار مي دهد كه اگر منابع اين طرح از طريق اعطاي 
وام تامين شود، منجر به افزايش تورم خواهد شد و از 
آنجا كه تورم قدرت خريد مردم را كاهش داده، براي 
حل مشكل مسكن بايد سعي كرد تا تورم مهار شود.  
از س��وي ديگر، جمعي از اقتصاددانان كشور در يك 
نامه خواستار لغو فوري طرح اقدام ملي مسكن شدند. 
با اين حساب، از آنجا كه در حال حاضر اقتصاد ايران 
تورم بااليي را تجربه مي كند و مردم تحت فشار اين 
تورم و قيمت هاي باال هستند، جايز است تا نمايندگان 
مجلس نسبت به هشدارهاي اقتصاددانان نسبت به 
تورم زا بودن اينگونه طرح ها توجه كند و سعي شود تا 
از فشار اقتصادي بر دوش مردم كاسته شود نه اينكه 

باري بر دوش آنها اضافه شود.

توقف فروش 6  هزار ميليارد تومان 
اموال دولت

مديركل اموال دولتي و اوراق به��ادار وزارت اقتصاد از 
توقف فروش ۶ هزار ميلي��ارد تومان اموال مازاد دولت 
طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دستگاه ها امالك 
مازاد را ب��ه مزايده نمي گذارند. فاطمه وظيفه دادگر با 
اشاره به وضعيت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه، 
اظهار داش��ت: مجلس آيين نامه اي دارد كه در ماده ۸ 
آن مي گويد منابع به دستگاه ها بازگردد. با محدوديت 
شديد منابع از نظر پرداخت ها مواجه هستيم و دستگاه ها 
به غير از حقوق چيز ديگري نمي توانند پرداخت كنند، 
حتي اضافه كار و پاداش بازنشستگان نيز عقب افتاده 
اس��ت.  مديركل اموال دولتي و اوراق به��ادار وزارت 
اقتصاد با بيان اينكه مجلس ايرادي به ماده ۸ آيين نامه 
مربوط به فروش اموال گرفته اس��ت، گفت: به تازگي 
براي رفع مشكالت اصالحيه به دولت فرستاديم. وي با 
اشاره به اينكه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت 
اقتصاد صادر شده است، بيان داشت: هيچ دستگاهي 
اين امالك را نمي فروشد و منتظر اصالح ماده ۸ آيين 
نامه فروش اموال هستند. ۶ هزار ميليارد تومان از محل 
اين هزار ملك درآمد براي دولت پيش بيني مي شد كه 
فروش آن توسط دستگاه ها متوقف شده است. دادگر 
تاكيد كرد: با اين حال وزارت اقتصاد مجوز فروش هاي 
خود را صادر كرده، اما دستگاه ها امالك را براي مزايده 
نمي گذارند. ملك در اختيار دستگاه است و وزارت اقتصاد 
نمي تواند وارد حريم دستگاه شود. اين مقام مسوول يكي 
از مشكالت را متوجه سندهاي مالكيت دانست و بيان 
داشت: چرا بايد سند مالكيت به اسم دستگاه باشد و بعد 
دولت دنبالش بيفتد. بايد به اسم دولت باشد و دستگاه ها 
استفاده كننده باشند، هر موقع الزم ندارند پس بگيرد. 
در قانون دستگاه همه كاره است و نمي توان به آنها گفت 
باالي چشمتان ابرو است! مديركل اموال دولتي و اوراق 
بهادار وزارت اقتصاد خاطرنش��ان كرد: قانون بودجه 
مش��كل دارد و ضمانت اجرايي و مشوق مناسب براي 
دستگاه ها ايجاد نكرده اس��ت. قانون گفته ۵0 درصد 
ناشي از فروش امالك به طرح هاي عمراني اختصاص 
يابد، يعني منابعي براي دستگاه وجود ندارد. وي با بيان 
اينكه براي بودجه سال 9۸ پيشنهاد كارشناسي خوبي 
براي تصويب در بودجه ارايه كرديم، چراكه تجربه سال 
9۷ وجود داشت، عنوان كرد: بودجه به مجلس تغييرات 
دارد و به همين عل��ت در اين رابطه مواد من درآوردي 
تصويب شد، اگر امسال هم نظر كارشناسي داده شود 
و در مجلس بدون كارايي و ضمانت اجرايي تغيير كند، 
نمي توان روي منابع آن حساب باز كرد. دادگر در مورد 
اليحه جامع مديريت دارايي هاي دولت كه به اجراي دو 
طرح تحقيقي نياز دارد، گفت: در شوراي علمي پژوهشي 
مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نش��ده است. اين مقام 
مسوول در مورد فروش اموال دولت در بودجه 1400 
گفت: براي سال آينده پيشنهاد نصف رقم امسال است. 
در س��ال جاري اين رقم حدود ۵0 هزار ميليارد تومان 
است. آنقدر كه به فكر درآمدزايي از اين محل هستيم، 

براي اجراي آن قانون وضع نشده است.

عقب نشيني مجلس از اصالح ساختاري

بودجه1400باتغييردردرآمدهاميآيد؟

سخنگوي دولت:  تعارض و درگيري در خاك ايران را تحمل نمي كنيم
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه كماكان درخواست ما از 
هموطنان توجه به دستورالعمل هاي بهداشتي است، گفت: 
جلوگيري از اجتماعات در شرايط كرونايي امروز مهم است. 

شرايط سخت است و بايد بيش از گذشته مراعات كرد.
علي ربيعي سخنگوي دولت در ابتداي نشست خبري اين 
هفته خود با بيان اينكه در آستانه اربعين هستيم، گفت: 
ملت ما و ملت هاي همسايه در اين جغرافياي وسيع اهل 
بيت، همواره در طول قرون مراس��م عزاداري براي ساالر 
شهيدان و اصحاب حسين را با شكوه هرچه بيشتر برگزار 
كرده اند. سنت عزاداري، در طول تاريخ يك سنت ايستا و 
صرفا مناسكي نبوده است. وي افزود: راهپيمايي ميليوني 
اربعين را بايد جديدترين مرحله تكامل��ي اين عزاداري 
دانست. متاسفانه امسال ما به علت شيوع كرونا از برگزاري 
اين مراسم محروم هستيم اما بايد اين را به مثابه يك فرصت 
براي تحقق حول فلس��فه قيام امام حسين)ع( و فلسفه 
راهپيمايي اربعين تبديل كرد. ربيع��ي ادامه داد: آرمان 
حسيني و دوس��تي اهل بيت يك امر فرامذهبي است. از 
باكو و قره باغ و شوشا، ايروان گرفته تا تبريز و اصفهان و كابل 
و هرات و بيروت تا دمشق و بصره و بغداد و آناتولي، ما يك 
جغرافياي واحد داريم كه خاك آن با حب اهل بيت سرشته 
شده است. سخنگوي دولت تاكيد كرد: گفتمان حسيني 
براي ما گفتمان و مقاومت در مقابل متجاوزين به تماميت 
ارضي و تفاوتهاي مذهبي تبديل كرده است. ربيعي يادآور 
شد: كش��ور هفته سختي را پشت سر گذاشت. علي رغم 
تاكيدات زياد، متاسفانه رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
در سطح كش��ور به ۶0.۳ )شصت و سه دهم درصد( و در 
تهران 4۵ درصد درسيده است. سخنگوي دولت با اشاره 
به مصوبات اخير ستاد ملي كرونا براي كنترل شيوع اين 
ويروس اظهار كرد: كميته نظارت بر پروتكل ها، با توجه 
به كاهش رعايت دستورالعمل در برخي استان ها، برنامه 
زمانبندي شده ارتقاء رعايت پروتكل ها، استفاده از ماسك 
و فاصله گذاري اجتماعي تا ميزان ۸0 درصد را از استان ها 
اخذ و جهت تصويب به كميته امنيتي - اجتماعي و انتظامي 
ارايه كند. ربيعي ادامه داد: در عرصه اقتصادي با توجه به 
آسيب ديدن گسترده بخش خدمات، به خصوص حوزه 
گردشگري، سياس��ت هاي حمايتي براي حمايت از اين 
بخش اتخاذ شد. مقرر شد بازپرداخت تسهيالت بانكي كه 
قبال دريافت شده است تا پايان سال 1۳99 امهال شود. وي 

افزود: اجازه داده شد پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي 
س��ال 99 و هزينه آب، برق و گاز س��ال 99 و هزينه هاي 
مالياتي سررسيد سال 99 تا پايان امسال مهلت داده شود. 
سخنگوي دولت تصريح كرد: با پرداخت تسهيالت به كسب 
و كارهاي آسيب ديده حوزه گردشگري با محوريت بنگاه 
موافقت ش��د. ربيعي با بيان اينكه در شرايط فشار امريكا 
بر عدم صادرات نفت يكي از تالش هاي س��تاد اقتصادي 
دولت افزايش صادرات غيرنفتي و تمهيد بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كش��ور است، تاكيد 
كرد: به منظور تحقق اين امر يكشنبه ستاد اقتصادي دولت 
تصميم گرفت، صادر كنندگاني كه نسبت به انجام تعهدات 
ارزي خود به موقع اقدام نمايند حداكثر تا ۲ هفته ماليات 
بر ارزش افزوده دريافتي از آنها عودت داده خواهد ش��د. 
وي اظهار كرد: در ازاي ه��ر درصدي از انجام تعهد ارزي، 
متناسب با همان ميزان از ماليات بر ارزش افزوده مسترد 
مي شود. س��خنگوي دولت با بيان اينكه بانك مركزي به 
صورت هفتگي ليس��ت اينگونه صادرات كنندگان را به 
سازمان مالياتي ارس��ال خواهد كرد، گفت: همچنين به 
منظور تسهيل در فرآيند تجارت و ايجاد امكان رصد آن و به 
منظور حفظ يكپارچگي و جامعيت اطالعات سامانه جامع 
تجارت و نيز حذف دوباره كاري در فرآيند تجارت، گمرك 

جمهوري اسالمي موظف است تبادل اطالعات با بازرگانان 
و دستگاه هاي ذيربط و فرآيند تجارت را صرفا از طريق اين 

سامانه به انجام برساند. 
ربيعي با يادآوري اينكه امروز روز روستا و عشاير است، گفت: 
خوشبختانه بعد از پيروزي انقالب اسالمي و به خصوص 
در دولت تدبير و اميد فاصله شهر و روستا در بهره مندي 
از امكانات و خدمات زيربنايي بسيار كاهش يافته است. 
وي ادامه داد: اس��تراتژي اين دولت معكوس كردن روند 
مهاجرت بوده است و حمايت هاي دولت در حوزه خدمات 
زيربنايي مانند گازلوله كشي، راه آسفالته، آب آشاميدني 
سالم، مقاوم سازي واحدهاي مسكوني، خدمات بهداشتي 
و درماني و اينترنت باعث شد اين استراتژي ثمربخش باشد. 
سخنگوي دولت تاكيد كرد: بر همين مبنا براي اشتغال 
پايدار روستايي، ۲۲ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه 
ملي در اختيار روستاييان قرار گرفته است. سرانه درآمد 
روستاييان پيش از دولت يازدهم منفي نهصدهزار تومان 
بود كه هم اكنون به ۳ ميليون و ۶00 هزار تومان رس��يده 
اس��ت. ربيعي با بيان اينكه منابع سهم اشتغال روستايي 
از پنج درصد به ۳0 درصد افزايش پيدا كرده است، اظهار 
كرد: تسهيالت نرخ بيكاري روستايي از ۸.۷ درصد به ۷.۳ 
درصد كاهش يافته ك��ه 1.4 درصد كاهش نرخ بيكاري 

روستايي را رقم زده اس��ت كه تاثيرات خوبي در تثبيت 
جمعيت روستايي داشته است. وي يادآور شد: در حوزه 
گازرساني روستايي بيش از ۸۸ درصد روستاهاي كشور به 
شبكه گازرساني متصل شده اند. در حالي كه قبل از دولت 
تدبير و اميد اين ميزان 1۵ درصد بوده و دولت تصميم دارد 
تا پايان فعاليت خود اين ميزان را به 100 درصد افزايش 
داده تا روس��تاي بدون گاز در كشور وجود نداشته باشد. 
ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره مواضع ايران در خصوص 
اختالفات آذربايجان و ارمنستان، گفت: اين موضع پيش 
از اين اعالم ش��ده است. دخالت طرف هاي ثالث را زيانبار 
مي دانيم. راه حل منطقه را نظامي نمي دانيم و از آس��يب 
رسيدن به جان شهروندانمان در مناطق مرزي نگرانيم 
و پيگيري مي كنيم. خواهان صلح در منطقه هس��تيم. 
سخنگوي دولت ادامه داد: مواضع رسمي ايران در سياست 
خارجي صرفا از طريق دولت و وزارت خارجه است. ايران 
درگيري و تعرض در خاك خود را تحمل نمي كند حتي اگر 
غير عامدانه باشد. ايران از كنشگران معدود است كه روابط 
بسيار خوبي با دو كشور آذربايجان و ارمنستان دارد تا هر 
چه زودتر اين جنگ پايان يابد. وي در پاسخ به پرسشي در 
زمينه بازگش��ت ارز ايران به كشور، اظهار كرد: ۸ ميليارد 
دالر از خرداد ماه از سوي تجار وارد چرخه كشور شده است. 
سياست هاي تشويقي براي بازگرداندن ارز در نظر گرفته 
شده است. گسترش صادرات بيش از پيش در دستور كار 
است و كميته هاي ويژه اي صادراتي تشكيل شده. تالش 
براي بازگرداندن ارزهايمان در خارج از كشور انجام شده 
است. ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي اعمال 
پروتكلهاي بهداشتي و نظارت بر رعايت آن در جامعه از 
س��وي دولت، گفت: در حوزه ادارات، اصناف، مش��اغل و 
حمل و نقل، افرادي كه پروتكل ها را رعايت نكنند خدمات 
به آنها ارايه نمي شود. همچنين افرادي كه مبتال شدند و 
رعايت نمي كنند، تحت اقدامات حقوقي قرار مي گيرند؛ 
درباره اين سازوكار شنبه تصميم گيري نهايي مي شود. 
وي درباره موضع دولت برخورد با بدحجابي و بي حجابي 
در سطح جامعه، گفت: انتساب و استناد اخبار و مواضعي كه 
از سوي برخي ائمه جماعات مطرح شده بود از سوي دفاتر 
آنها تكذيب شد كه بايد تشكر كنيم كه زمينه  سواستفاده را 
از ناآگاهان داخلي و شياطين خارجي كه قصد دارند بر ضد 

جمهوري اسالمي مساله سازي كنند، گرفتند.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 
به دنبال افزايش دوباره نرخ ارز در روزهاي دوش��نبه و 
سه شنبه، صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ خريد و فروش 
ارز را افزايش دادند. در بازار آزاد ارز قيمت دالر با افزايش 
نسبت به روز قبل 29 هزار و 500 تومان، يورو 35 هزار 
تومان و درهم امارات 8 هزار و 160 تومان اعالم ش��ده 
اس��ت. دالر فردايي نيز در عصر سه ش��نبه به 29700 
تومان رسيد. قيمت فروش دالر در صرافي ها با افزايش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 29 هزار و 200 
تومان و قيمت خريد دالر نيز 29 هزار و 100 تومان درج 
شده است. ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با افزايش 
نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 33 
هزار و 850 تومان و قيم��ت خريد يورو 33 هزار و 750 
تومان تعيين شده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و 
متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. فعاالن بازار ارز مي گويند كه صرافي ها در مجموع 
شاهد افزايش 700 توماني بهاي دالر و ورود آن به كانال 
29 هزار توماني بودند.قيمت فروش دالر ابتدا 300 تومان 
گران تر از آخرين قيمت روز گذشته، قيمت گذاري شد. اما 
پس از شروع معامالت همچنان اين قيمت افزايش يافت و 
عصر سه شنبه، دالر در پي افزايش قيمت 700 توماني در 
اين صرافي ها به بهاي 29 هزار و 200 تومان براي فروش 
و به قيمت 29 هزار و 100 توم��ان براي خريد در حال 
معامله است. اين ارقام 1000 تومان گران تر از قيمت روز 
دوشنبه است. همچنين تابلوي صرافي هاي بانكي براي 
خريد و فروش يورو نيز از ابتداي معامالت با افزايش 700 
توماني همراه بود. اين صرافي ها اكنون هر يورو را به بهاي 
33 هزار و 750 تومان خري��داري و با قيمت 33 هزار و 
850 تومان به فروش مي رسانند. اين ارقام 800 تومان 
از قيمت روز گذشته يورو گران تر است. مشاهدات بازار 
غيررسمي ارز هم حاكي از تثبيت قيمت دالر در كانال 
29 هزار تومان است. در معامالت روز گذشته اين بازار 
قيمت دالر مجددا به كانال 29 هزار توماني صعود كرده 
بود، در ساعات پاياني شب اين قيمت به محدوده 29 هزار 
و ۴00 تومان صعود كرد. در ادامه اين ميل صعودي در 
بازار آزاد كار خود را با افزايشي 200 توماني آغاز كرد، اما 
پس از پيشروي معامالت، بازار با كاهش حجم معامالت 
مواجه ش��د و دالر با كاهش اندك در محدوده قيمتي 
29 هزار و 500 تومان خريد و فروش مي شود. عالوه بر 
اين در سامانه سنا در روز كاري )چهاردهم مهر(، يورو به 
مبلغ ميانگين 32 هزار و 85 تومان فروخته شد. حواله 
دالر نيز با ميانگين قيمت 27 هزار و 261 تومان به فروش 
رسيد.همچنين در سامانه نيما نيز در روز قيمت فروش 
هر حواله يورو با ميانگين قيمت 28 هزار و 8۴ تومان ثبت 
شد. اما براي فروش حواله دالر قيمتي ثبت نشد. البته 
حواله دالر با ميانگين قيمت 2۴ هزار و 365 تومان در اين 
سامانه خريداري شد. همچنين در بازارطال، قيمت طالي 
18عيار هرگرم يك ميليون و 360 هزار تومان، هر مثقال 
طال 5 ميليون و 890 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 1۴ ميليون و 800 هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم 13ميليون و 700 هزار تومان، قيمت 
نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و 150 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 5 ميليون و 200 هزار تومان و سكه گرمي2 
ميليون و 600 هزار تومان معامله ش��د.  گفتني است، 
قيمت طال و سكه در بازار از ابتداي هفته نزولي شد و 
اين روند قيمتي با توجه به كاهش قيمت ارز همچنان 
ادامه داشت؛ برهمين اساس قيمت سكه از كانال 15 
ميليون تومان به 1۴ ميليون تومان بازگشت و با ادامه 
روند نزولي قيمت ها در معامالت ظهر روز يكش��نبه 

قيمت سكه به كانال 13 ميليون تومان بازگشت.

    تداوم رشد قيمت سكه
 قيم��ت  طال همچنان به روند صعودي خ��ود ادامه داد 
و س��كه تمام بهار آزادي با رش��د 250 هزار توماني، 1۴ 
ميليون و 700 هزار تومان معامله شد .همزمان با رشد 
اندك قيمت جهاني طال و بهاي ارز در بازار آزاد، قيمت ها 
در بازار س��كه و طال نيز با افزايش همراه بود.قيمت انس 
جهاني طال نيز امروز 15 دالر افزايش داشت و به قيمت 

يك هزار و 915 دالر معامله شد.
گفتني اس��ت، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت 
ارز در صرافي هاي بانك��ي و كاهش اختالف قيمت ارز 
بازار آزاد و رس��مي، بانك مرك��زي ممنوعيت فروش 
ارز س��هميه اي را به هر كارت ملي برداش��ت؛ بنابراين 
صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در سال 2200 دالر 
ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك 
مركزي فروش ارز س��هميه اي موقت��ًا در صرافي هاي 
بانكي متوقف ش��ده بود. تشديد نوسانات ارزي موجب 
ش��د 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 سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي غيربانكي و كاهش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار 
ارز فراهم كرد. سياست هاي بازارساز موقتا در روز نخست 
اجراي طرح در بازار ج��واب داد و دالر با كاهش 1000 
توماني همراه ش��د؛ دالر از 27 هزار و 200 تومان به 26 

هزار و 200 تومان در پايان معامالت كاهش يافت.
اما روند نزولي در بازار خيلي دوام نداشت و مجدداً بازار ارز 
با تشديد نوسانات همراه بوده و است؛ اين درحالي است 
كه در روزهاي گذشته بازارساز به منظور كاهش اختالف 
نرخ رسمي دالر با بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در 
صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي را بيش از 3 هزار 
تومان افزايش داد. ولي دالل ها و س��وداگران در بازار در 
معامالت شبانه نسبت به كاهش قيمت طال و ارز مقاومت 
كرده و مانع از ادامه روند نزولي قيمت ها در بازار شدند؛ 
برهمين اساس قيمت ها در ساعات نخست معامالت امروز 
نسبت به ديروز با افزايش همراه بود. گفتني است، تشديد 

نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي 
مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر 
افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه 
نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي و كاهش اختالف 
دالر در بازار رس��مي و آزاد و البته آزاد ش��دن فروش ارز 
پتروش��يمي ها در صرافي هاي مج��از 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 
بود. البته از صبح شنبه و با انتشار خبرهاي اميدوار كننده 
بازار ارز و طال مس��ير نزولي را پيش گرفت و برهمين 
اس��اس نيز دالر آزاد از كان��ال 29 هزار تومان به كانال 
27 هزار تومان، دالر رسمي از كانال 28 هزار تومان به 
كانال 26 هزار تومان و سكه از كانال 15 ميليون تومان 
به كانال 13 ميليون تومان بازگشت.هرچند فعاليت 
دالالن و سوداگران ارزي مانع از كاهش بيشتر قيمت 
ارز شد و مسير قيمت ها در بازار طال و ارز از روز دوشنبه 

بارديگر صعودي شد. 

    طالسازان نيمه تعطيل شدند
از سوي ديگر، نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با اشاره 
به اينكه خريد مصنوعات طال بس��يار كم رونق اس��ت و 
كارگاه هاي طالسازي به حالت نيمه تعطيل درآمده، گفت: 
در حال حاضر حباب سكه يك ميليون و ۴50 هزار تومان 
است. محمد كشتي آراي در خصوص تغييرات بازار با توجه 
به افزايش نرخ انس جهاني و ارز، اظهار داشت: با توجه به 
روند افزايش انس جهاني و نرخ ارز نسبت به روز گذشته، 
قيمت ها در بازار طال و سكه نيز افزايشي شد.همچنين با اين 
روند موجب شده تا تقاضا نيز افزايش يابد. البته تقاضابراي 
انواع سكه و طالي آب شده زياد است و مصنوعات نيز مانند 
قبل در ركود قرار دارد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با 
اشاره به اينكه با توجه به رونق كم خريد و فروش مصنوعات 
طال، كارگاه هاي طالسازي نيز در حالت نيمه تعطيل قرار 
دارد، گفت: در بازار قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 

13 ميليون و 700 هزار تومان، طرح جديد 1۴ ميليون و 
800 هزار تومان، نيم سكه 8 ميليون و 150 هزار تومان، 
ربع سكه 5 ميليون 200 هزار تومان و سكه گرمي نيز 2 
ميليون و 600 هزار تومان معامله شد.به گفته كشتي آراي، 
همچنين انس جهاني نيز هزار و 908 دالر و هر گرم طال 18 
عيار يك ميليون و 360 هزار تومان است و حباب سكه نيز 

به يك ميليون و 350 هزار تومان رسيده است.

    عقبگرد جهاني دالر
 در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.55 درصد افزايش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.297 دالر مبادله شد. 
يورو 0.26 درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 1.17 
به 1.177 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با 0.38 درصد افزايش به 105.705 ين رسيد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.393 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.79 يوان 
چين اعالم شد. شاخص دالر با كاهش محسوسي مواجه 
شد.به گزارش رويترز، روند افزايشي در برخي از مقاصد امن 
سرمايه گذاري نظير مسكن نشان مي دهد كه معامله گران 
هنوز نسبت به پيامدهاي كرونا بر روي اقتصاد امريكا و جهان 
نگران اند و بخشي از اين نگراني نيز به بازار ارز منتقل شده 
است. رشد قيمت مسكن نه تنها در امريكا كه در بسياري 
از كشورهاي ديگر به سطوح كم سابقه اي رسيده است تا 
جايي كه متوسط نرخ مسكن در انگليس و نروژ به باالترين 
سطح سه سال اخير خود و در هنگ كنگ به يكي از باالترين 
سطوح ثبت شده خود در طول يك دهه اخير رسيده است.

عامل موثر ديگر ب��ر بازار ارز، اخبار مربوط به انتخابات 
رياست جمهوري امريكا است. اگرچه جوبايدن هنوز با 
اختالف اندكي در نظرسنجي ها از ترامپ پيش است اما 
نمي توان با قطعيت در خصوص برنده احتمالي سخن 
گفت. در ش��رايطي كه دونالد ترام��پ ترديدهايي در 
خصوص پذيرش نتيجه انتخابات در صورت شكست 
خوردنش را ايجاد كرده، رييس جمهوري خواه س��نا 
امريكا گفته است پيروز انتخابات از هر كدام از دو حزب 
در ماه ژانويه رييس جمهور خواهد شد و كسي نمي تواند 

مانع اين كار شود.  
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بانك مركزي: چرا كاالها با قيمت  
ارز 4200 به دست مردم نمي رسد؟

 گروه بان�ك و بيمه| بان��ك مركزي اع��الم كرد با 
هماهنگي وزارتخانه هاي صمت، جهاد كش��اورزي و 
بهداشت، طي شش ماه سال جاري جمعاً بيش از 5267 
ميليون دالر تأمي��ن ارز انجام داده اس��ت. با اين حال 
انتظار مي رود كارشناسان، به مردم اين پاسخ را بدهند 
كه چرا كاالهاي مذكور، با قيمت هاي متناس��ب با ارز 
۴200توماني به دست مصرف كنندگان نهايي نمي رسد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، با توجه به برخي 
اظهارنظرها در برخي رس��انه ها در خصوص مسائل و 
مشكالت مربوط به تأمين نهاده هاي دامي و كاالهاي 
اساسي با نرخ ۴200 تومان، ميزان ارز تأمين شده بابت 
واردات كاالهاي يادشده به منظور تنوير افكار عمومي 
تشريح مي شود:   طي س��ال جاري بنا به مصوبه ستاد 
اقتصادي دولت، سقف 8 ميليارد دالر ارز با نرخ ۴200 
تومان به منظور تأمين كاالهاي اساسي به تفكيك 5.5 
ميليارد دالر براي اقالم كاالي اساسي )ذرت، دانه روغني، 
روغن خام، كنجاله، جو و گندم( و 1.5 ميليارد دالر براي 
دارو و 1 ميليارد دالر براي تجهيزات پزش��كي در نظر 
گرفته شد. مقرر ش��د در شش ماه اول سال، ۴ ميليارد 
دالر به منظور واردات اقالم كاالي اساس��ي و 1 ميليارد 
دالر براي واردات دارو و تجهيزات پزش��كي تأمين ارز 
شود. بر اساس آخرين آمار، تأمين ارز انجام شده توسط 
بانك مركزي به نرخ ۴200 تومان، از ابتداي سال تاكنون 
بابت واردات اقالم اشاره ش��ده به شرح زير است: ذرت؛ 
1۴۴6 ميليون دالر، دانه ه��اي روغني؛ 71۴ ميليون 
دالر، جو؛ 202 ميليون دالر، روغن خام؛ 757 ميليون 
دالر، كنجاله؛ 509 ميليون دالر، گندم؛ 290 ميليون 
دالر، كود؛ ۴0 ميليون دالر، كاغ��ذ؛ 15 ميليون دالر، 
تجهيزات و ملزومات پزشكي؛ 5۴۴ ميليون دالر، دارو و 
مواد اوليه دارو؛ 750 ميليون دالر  همان گونه كه مالحظه 
مي شود، علي رغم همه محدوديت ها و تنگناهاي ناشي 
از تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه مردم عزيز كشورمان، 
بانك مركزي با هماهنگي وزارتخانه هاي صمت، جهاد 
كشاورزي و بهداشت، طي شش ماه سال جاري جمعًا 
بيش از 5267 ميليون دالر تأمين ارز انجام داده است و 
متأسفانه برخي سوءاستفاده ها و زياده خواهي در جهت 
كسب سود بيشتر كه در فرآيند توزيع و فروش كاالهاي 
مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است كه كاالهاي 
اساسي تأمين ارزشده، بر مبناي قيمت تمام شده ارز آنها 
در اختيار مردم قرار گيرد. انتظار مي رود كارشناس��ان 
محترم در برنامه هاي يادشده، به مردم اين پاسخ را بدهند 
كه چرا كاالهاي مذكور، با قيمت هاي متناس��ب با ارز 
۴200توماني به دست مصرف كنندگان نهايي نمي رسد.

نشانه هايي براي شناخت
 تصادفات  ساختگي

بر اس��اس نتايج يك مطالعه كه توسط پژوهشگران 
پزشكي قانوني انجام شده، بيشتر تصادفات ساختگي 
در ساعت هاي پاياني شب و س��اعت هاي اول روز در 
جايي خارج از شهر اتفاق مي افتند. به طور معمول در اين 
تصادف ها آسيب هاي افراد سرنشين به صورت مشترك 
و قرينه است. به گزارش ايسنا، صحنه سازي و تصادفات 
س��اختگي، موضوعي اس��ت كه در س��ال هاي اخير 
خبرهاي رسمي و غير رسمي زيادي در مورد آن شنيده 
مي شود.دريافت آسان مبلغ ديه از شركت هاي بيمه گر 
در حوادث ترافيكي و اكتفا كردن به اظهارات طرفين 
حادثه در تعيين عامل حادثه و عدم وجود دادگاه هاي 
ويژه در رس��يدگي به پرونده ه��اي حوادث ترافيكي؛ 
عواملي هستند كه افراد س��ودجو يا افرادي كه دچار 
مشكالت معيشتي، بيكاري و اعتياد هستند را به انجام 
تصادفات ساختگي ترغيب مي كند. با توجه به اينكه 
مطالعات زيادي در مورد اين پديده مخرب اجتماعي در 
ايران صورت نگرفته است، پژوهشگران سازمان پزشكي 
قانوني، دانشگاه آزاد اس��المي ساري و دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران؛ كليه پرونده هاي در دسترس تصادف 
ساختگي پزشكي قانوني اس��تان مازندران را در بازه 
زماني 1390 تا 1395 مورد بررسي قرار دادند. تعداد 
پرونده هاي مربوط به تصادفات س��اختگي كه در اين 
مطالعه بررسي شد، 200 مورد بود ولي به دليل اينكه در 
پزشكي قانوني تمام پرونده هاي شهرستان ها يا مواردي 
كه به كالنتري ارجاع داده ش��ده اند، قابل دسترسي 
نبودند تنها 79 مورد پرونده با استفاده از پرسش نامه اي 
دوبخشي بررسي شد. در حدود 61 درصد از پرونده ها، 
افراد با آمبوالنس به بيمارستان ارجاع داده شده بودند و 
در حدود 89 درصد از موارد محل وقوع حادثه، خارج از 
شهر بود. همچنين بيشترين ساعات وقوع حادثه مربوط 
به ساعت هاي 19 تا 2۴ شب و 12 بامداد تا شش صبح 
بود. با توجه به اينكه در اين پژوهش مشخص شد، افراد 
در بيش��تر پرونده هاي تصادفات ساختگي شغل آزاد 
دارند، پژوهشگران اين مطالعه مي گويند: اين موضوع 
مي تواند نشان دهنده وضعيت مالي بد افراد باشد. اگر 
زمينه براي كار و كسب درآمد اين افراد فراهم شود و 
بيمه هاي مربوطه در پرداخت هزينه سخت گيري هاي 
بيشتري داشته باشند، احتمال وقوع چنين حوادثي 

كاهش مي يابد.

 نقل و انتقال 1.1 ميليارد دالر 
با ارز ديجيتال  چين

معاون بانك مرك��زي چين گفت 3.13 ميليون نقل 
و انتقال مالي ب��ه ارزش 1.1 ميليارد دالر از طريق ارز 
ديجيتال چين در سال گذشته ميالدي صورت گرفته 
است.به گزارش س��اوت چاينا مورنينگ پست، فن 
يي في، معاون بانك مركزي چين در يك كنفرانس 
بانكداري و امور مالي در روز دوشنبه اعالم كرد استفاده 
آزمايشي از ارز ديجيتال چين در شهرهاي بزرگ اين 
كشور مثل شنزن و ژيونگان در سال گذشته ميالدي 
انجام شده و 3.13 ميليون نقل و انتقال مالي از طريق 
آن صورت گرفته است. اين طرح آزمايشي در المپيك 

زمستاني آينده در 2022 هم اجرايي خواهد شد.

ُپستي نو  دراندازيد
شركت پست در گذشته ارسال نامه را از مهم ترين وظايف 
خود محسوب مي كرد و صندوق هاي پستي هم در خيابان 
ديده مي شدند، اكنون اين شركت با صندوق هاي خالي از 
نامه مواجه شده و افراد بيشتر براي ارسال بسته ها و امانات 
خود به دفاتر پستي مراجعه مي كنند. در شرايطي كه 
شبكه هاي اجتماعي، جايگزين بسياري از نامه نگاري ها 
شدند، به نظر مي رسد خدمات پستي نياز به بازتعريف 
دارد. محيط پست در خالل دو دهه اخير تغييرات زيادي 
داشته است. همانطور كه مسووالن معتقدند جنبه هاي 
زيست اجتماعي بشر دچار تغييرات زيادي شده و بخش 
سنتي پست را دچار تغييراتي كرده است. ازطرفي ظهور 
فناوري هاي جديد الكترونيكي و همه گير شدن اينترنت 
و تلفن همراه در كنار مقررات زدايي در عرصه پس��ت، 
تأثيري عميق بر سازمان هاي پستي گذاشته و حضور 
پست را در بخش هاي سنتي كمرنگ تر كرده است. براي 
مثال، اس��تفاده از كارت پستال به طور چشمگيري نزد 
جامعه ايراني به ويژه نسل جديد كاهش يافته است و با 
وجود اينكه جذابيت كارت پستال و خاطره آن در حافظه 
تاريخي تك تك ايرانيان وجود دارد به علت مشغله هاي 
زندگي كنوني و تعدد ارتباطات، ب��ازار اين آثار جذاب 
هنري از رونق افتاده اس��ت. در واقع يكي از علل مهجور 
ماندن اي��ن قاصدان كاغذي ك��ه جاذبه هاي طبيعي، 
افتخارات ملي، فرهنگ و س��نن بومي و وقايع تاريخي 
را به نمايش مي گذارد، ورود فناوري هاي نوين ارتباطي 
اس��ت كه موجب كاهش و فراموشي فرهنگ مكاتبه و 
نامه نگاري و ارسال كارت پس��تال شده است. پست در 
دنيا به جهت نياز مردم، ماموريت هاي جديدي را براي 
خود تعريف كرده است زيرا در حال حاضر شايد كمتر 
كسي از ارسال نامه براي رساندن پيام خود به مخاطب 
استفاده كند و اين موجب شده مرسوالت پستي محدود 
به فرس��تادن كاال ش��ود و همين موضوع تا حد زيادي 
موجب كاهش مرسوالت پستي شده است. همان طور 
كه تقريباً بخش اعظمي از كسب وكارهاي سنتي با توسعه 
ارتباطات الكترونيك به سمت الكترونيكي شدن رفته اند و 
كسب وكارهايي كه نتوانستند اين مسير را به درستي طي 
كنند، عرصه رقابت را به رقباي الكترونيكي خود واگذار 
كردند، با گذر زمان، ش��ركت ها بايد به ارايه محصوالت 
مطابق با فناوري ه��اي جديد بپردازن��د. از آن جا كه با 
توسعه شبكه هاي ارتباطي، سهم پست در حال كاهش 
است، بر اساس تاكيد اتحاديه جهاني پست و با توجه به 
زيرساخت هاي موجود، پست بايد ماموريت هاي جديدي 
براي خود ايجاد كرده و به سه بعد فيزيكي، الكترونيكي و 
بعد مالي دست يابد تا بتواند با بازتعريف خدمات ارايه شده، 

بار ديگر به رفع نيارهاي كاربران بپردازد.

ريشه اصلي  مشكل گراني ها
چرا كه تجربه ميداني بازارها در اقتصاد ايران نشان مي دهد 
كه بالفاصله پس از نوسان در بازار ارز ساير بازارهاي كشور 
هم در مسير تكانه و رشد قيمت ها قرار مي گيرند. وقتي 
ارز باال م��ي رود، قيمت كاال و خدمات مصرفي در داالن 
صعودي قرار مي گيرد و در مسير معكوس زماني كه بازار 
ارز در ثبات نسبي قرار داشته باشد، بازار ميل بيشتري براي 
ثبات از خود نشان مي دهد. بنابراين هنر نخست دولت بايد 
حل مشكل ورودي ارز به كشور باشد، بايد تالش شود تا 
زمينه عودت ارزهاي صادراتي رشد و شتاب افزون تري به 
خود بگيرد و از سوي ديگر تالش شود تا ناهنجاري هايي 
از جنس رانت و انحصار از پيكره اقتصادي زدوده شود تا 
با اين پااليش زمينه اجراي برنامه هاي تدارك ديده شده 
براي بهتر شدن اوضاع آغاز شود. در اين ميان مشكل ارايه 
ايده هاي اقتصادي غيركارشناسي هم مزيد بر علت شده 
تا بر دامنه مش��كالت افزوده شود. صحبت هايي كه در 
برخي رسانه ها در خصوص خودرودار شدن دهك هاي 
پاييني مطرح مي شود از جمله چنين طرح هايي است 
كه معتقدم به اندازه كافي روي آن كار كارشناسي صورت 
نگرفته اس��ت. به هر حال خودروسازي كه قادر نيست 
سفارش هاي نقدي مردم را در وقت مناسب و وعده داده 
شده تحويل دهد، چطور خواهد توانست با ضمانت سهام 
عدالت خانواده ها به ميليون ها متقاضي جديد خودرو 
ارايه كند؟ معتقدم هر ايده، طرح يا اليحه اقتصادي كه 
قرار اس��ت در خصوص آن تصميم گيري شود به جاي 
رويكردهاي پوپوليستي و عوام گرايانه بايد از ظرفيت هاي 
كارشناسي، علمي و تخصصي بااليي برخوردار باشند تا 
تصويب و اجراي آن بتواند دردي از هزار توي مشكالت 
مردم در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي را دوا كند. بايد 
بدانيم يكي از مهم ترين پيش نيازهاي پيشرفت و توسعه 
در هر جامعه اي قرار گرفتن بناي تصميم س��ازي هاي 
كالن جامعه بر پايه خردومندي، عقالنيت و اس��تفاده 
از رويكردهاي كارشناسي اس��ت. يعني اظهارنظرها، 
گفت وگوها و ايده پردازي هاي نظام تصميم سازي ها در 
آن جامعه بايد بر اساس رويكردهاي علمي و كارشناسي 
مطرح و عملياتي شوند نه در راستاي اينكه فالن طرح 
براي فالن مدير يا نماينده محبوبيت به دنبال داش��ته 

باشد يا نداشته باشد.

تجربه اندوزي سياستمداران
از بورس

همه بايد كمك كنيم كه بازار بر اساس ضرورت هاي 
بازار ب��ا اس��تفاده از اهالي ب��ازار و ب��ا بهره مندي از 
سازو كارهاي خود بازار كنترل شود و مكانيسم هاي 
خارجي و بيروني در بازار منشأ آثار مخرب نشوند. البته 
بايد بدانيم كه بازارها، ذي نفعان مختلفي دارند و بازار 
س��رمايه هم به عنوان يك ساختار اقتصادي توسط 
بازارهاي ديگر هم مي تواند تهديد شود و هم مي تواند 
هم افزايي داشته باشد. بايد تالش كنيم تا مناسبات 
بازارها بر هم مبتني بر اثار سازنده و پويا شكل بگيرند. 
در حال حاضر شاهد هم افزايي بازار سرمايه و بازار ارز 
هستيم، به گونه اي كه بازار سرمايه بر اساس افزايش 
قيمت دالر به شرايطي رسيده است كه مي تواند براي 
سرمايه گذاري هاي تازه مفيد و موثر باشد. بدون ترديد 
فعاالن بازار سرمايه در حال رصد شرايط كلي اقتصاد 
و ارتباط متقابل اين تحوالت با بازار سرمايه هستند و 
تالش خواهند كرد تا از اين ظرفيت ها بهره مند شوند. 

ورود دالر صرافي به كانال ۲۹ هزار توماني

ادامه افزايش قيمت سكه و دالر؛ سكه ۱۴ ميليون و ۸۰۰ هزار و دالر ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان

دكتر علي سعدوندي؛ كارشناس اقتصادي مطرح كرد

طالسازان نيمه تعطيل شدند

 سياست گذاري پولي مستقل و عمليات بازار باز راهكار كنترل تورم 
هفتم مهرماه 99 رييس جمهور با ابالغ بخشنامه بودجه 
1۴00 به دستگاه هاي اجرايي، هدف گذاري پيش بيني 
تورم س��ال آينده را 22 درصد با پشتوانه استفاده از ابزار 
عمليات بازار ب��از اعالم كرد.موضوعي ك��ه پيش تر در 
خردادماه سال جاري توس��ط دكتر همتي رييس كل 
بانك مركزي اعالم ش��ده بود. اقدامي كه در 50 س��ال 
اخير اقتصاد ايران بي س��ابقه بوده كه سياس��ت گذار از 
هدف گذاري تورم س��خن به ميان آورد.اما سوالي كه در 
اينجا مطرح است، سازوكار رسيدن به اين هدف است؟ 
آن هم در شرايط ملتهب و تحريمي اقتصادي ايران كه 
حاال چند ماهي است با چالش ديگري به نام كرونا دست 
و پنجه نرم مي كند. در اين خصوص دكتر علي سعدوندي؛ 
كارشناس اقتصادي و استاديار بانكداري معتقد است با 
تمركز بر سياست گذاري پولي مستقل و استفاده از ابزار 
عمليات بازار باز مي توان در شرايط حساس كنوني نرخ 
تورم را كنترل كرد. سعدوندي در گفت وگو با ايِبنا در مورد 
نرخ تورم در اقتصاد ايران، گفت: ما يك مس��ير 50 ساله 
را به اشتباه رفته ايم كه در نهايت منجر شد به رونمايي از 
عمليات بازار باز، كه تصور مي شد بتوانيم مسير انحرافي 
50 ساله را متوقف كنيم و برويم به سمت كنترل جدي 

تورم، مثل خيلي از كشورهاي دنيا.
به گفته وي، پيش نيازهاي مساله كنترل تورم اين است 
كه انتخابي در مورد سياس��ت هاي پولي صورت دهيم؛ 
آيا ما مي  خواهيم كه سياست گذاري هاي پولي داشته 
باش��يم يا نمي خواهيم؟ توصيه اقتصاددانان در سراسر 
دنيا اين اس��ت كه در ش��رايطي مثل كشور ما، بايستي 
سياست گذاري پولي مستقل داشته باش��يم. ابزار اين 

سياست گذاري پولي مس��تقل، عمليات بازار باز است. 
اگر بخواهيم كه سياس��ت گذاري پولي مستقل داشته 
باشيم، ديگر نمي توانيم همزمان هدف گذاري ارزي هم 
داشته باشيم. سعدوندي در ادامه افزود: بنابراين ارز بايد 
به سمت شناور شدن و تك نرخي شدن حركت كند. از 
سوي ديگر تمركز بانك مركزي بايستي بر روي اجراي 
سياس��ت گذاري پولي و به طور مشخص هدف گذاري 
نرخ بهره باش��د و در كنار هدف گذاري ن��رخ بهره، بايد 

هدف گذاري نرخ تورم هم انجام شود.
منتهي اكنون مش��كلي پيش آمده كه از دس��ت بانك 
مركزي تا حدودي خارج است و آن اين است كه مسوول 
انتشار اوراق، وزارت اقتصاد است. معموال در دنيا، وزارت 
اقتصاد يا خزانه داري مسوول تعيين نرخ نيست. بلكه از 
جامعه يعني سرمايه گذاران بزرگ يا معامله گران اوليه 
مظنه گيري مي كند و س��پس به ميزاني ك��ه نياز دارد، 
اوراق منتشر مي كند. حال تنها كاري كه بايد مديريت 
بدهي ه��اي وزارت اقتص��اد انجام بدهد اين اس��ت كه 
سررس��يد اين بدهي ها را به درستي تعيين كند. يعني 
مديريت نرخ به عهده وزارت اقتصاد )مديريت بدهي هاي 
وزارت اقتصاد( نخواهد بود، بلكه سررسيد اين اوراق است 
كه اگر نرخ اوراق در حال افزايش هست، مديريت بدهي ها 
مي تواند سررسيد نرخ را كوتاه كند و اگر نرخ اوراق پايين تر 
از نرخ بلندمدت است مي تواند اوراق با سررسيد به مراتب 
باالتر و طوالني مدت تر منتشر كند. كارشناس اقتصادي 
معتقد است: اين سياست باعث مي شود تا در كنار عمليات 
بازار باز، منجر به كنترل ت��ورم و كاهش نرخ تورم و نرخ 
بهره به حدود صفر درصد مي شود. اين وضعيتي است كه 

در بسياري از كشورهاي دنيا تاكنون اتفاق افتاده است. 
به گفته س��عدوندي، اگر به جاي اينكه نرخ واقعي اوراق 
مدنظر قرار بگيرد -كه به شدت منفي است- نرخ اسمي 
در محاس��بات و تحليل ها در نظر گرفته شود و چنين 
برداشتي بشود كه مثال نرخ 21 درصد براي اوراق باال است 
اينجاست كه كساني كه تفاوت نرخ بهره اسمي و واقعي 
را نمي دانند با مشكل جدي مواجه مي شوند. واقعيت اين 
اس��ت كه اگر ما برنامه كنترل تورم به زير 5 درصد را در 
عرض دو سال داشته باشيم، بله نرخ 21 درصد براي اوراق 
۴ ساله باال هم هست. يعني نرخ همين اوراق ۴ ساله اي كه 
در يك ماه گذشته منتشر شده اگر بنا باشد در سه سال 
آينده تورم كنترل شود، گران به حساب مي أيد.اما براي 
كوتاه مدت اين نرخ نه تنها باال نيست، بلكه خيلي پايين 
است. چون نرخ 21 درصد بايد با نرخ انتظارات تورمي كه 
متاسفانه هر روز در حال افزايش است، مقايسه شود. پس 
در حال حاضر اين مش��كل اساسي اقتصاد كشور است. 
متاسفانه وزارت اقتصاد به ميزان كافي و با تحليل درست 
اقدام به انتشار اوراق نمي كند. اين كارشناس اقتصادي 
تاكيد كرد: متاسفانه شرايط خطرناك شده و اگر همين 
روند ادامه پيدا كند و همچنان وزارت اقتصاد از افزايش 
نرخ هاي كوتاه مدت و انتشار گسترده اوراق امتناع ورزد، 
يا دولت در پرداخت حقوق و دستمزد نكول خواهد كرد 
يا اينكه چاره اي ندارد جز اينكه از بانك مركزي استقراض 
كند؛ كه اگر اين اتفاق بيفتد، نرخ تورم در نيمه دوم سال 
99 به مراتب باالتر از نرخ تورم نيمه اول سال جاري خواهد 
بود و جاي تاسف است اگر چنين اتفاقي بيفتد. به گفته 
سعدوندي، فرصت ها يكي پس از ديگري از دست مي رود، 

در شرايط كرونايي ابتداي سال نرخ بازار بين بانكي به 6 
درصد هم كاهش يافت؛ چرا چنين ش��د؟ چرا نرخ بازار 
بين بانكي كاهش يافت؟ چون اوراق به اندازه كافي منتشر 
نشد. اگر به اندازه كافي اوراق منتشر مي شد و دولت منابع 
مالي را دريافت و در اقتصاد تزريق مي كرد، هم رشد اتفاق 
مي افتاد و هم از اين فرصت براي كنترل تورم، استفاده 
بهينه مي شد. ولي از فرصت اس��تفاده نشد و در نهايت 
در 13 خرداد انتشار اوراق شروع شد و از ابتداي مهر هم 
متاسفانه در عمل مجددا متوقف شده است. چرا؟ براي 
اينكه اوراق نرخ ها منجمد شده است. مسووليت تعيين 
نرخ بايد بر عهده بانك مركزي باشد نه وزارت اقتصاد. وي 
با انتقاد از عملكرد وزارت اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه 
وزارت اقتصاد اولين فرصت انتش��ار گس��ترده اوراق در 
ابتداي سال را از دست داد و دومين فرصت را هم در ماه 
گذشته؛ وقتي بازار سرمايه شروع به اصالح كرد، تقاضاي 
بسيار خوبي براي اوراق وجود داشت، ولي آنقدر نرخ پايين 

بود كه باز هم جذابيتي براي سرمايه گذاري نداشت.
سعدوندي اظهار داشت: برداشت بنده اين است كه اگر 
نرخ به ب��االي 25 درصد تا 30 درصد برس��د، نرخ تورم 
انتظاري هم به همين حدود تمايل پيدا خواهد كرد و نرخ 
تورم و نرخ اوراق در حدود 30 تا 35 درصد تالقي خواهند 
داشت و بعد از آن ماه به ماه، بانك مركزي مي تواند نرخ 
اوراق را از طريق عمليات بازار باز كاهش بدهد و نرخ تورم 
هم در جامعه كاهش پيدا خواهد كرد و در نهايت در دو تا 
سه سال مي توانيم تورم را براي هميشه از اقتصاد كشور 
از بين ببريم. به بيان ديگر، مي توانيم اين بالي خانمان 

سوز 50 ساله را مداوا كنيم.



رقيه ندايي| 
در اين روزها بحث عرضه خودرو در بورس كاال پررنگ تر 
شده اس��ت و كارشناسان و مس��ووالن متعدد هر روز 
درخصوص اظهارنظر مي كنند. اغلب بر اين اعتقادند كه 
عرضه خودرو در بورس كاال شفاف سازي قيمت خودرو 
را پديد مي آورد و كارشناسان و مسووالن تاكيد مي كنند 
كه بايد از همين ابتدا بايد سياست گذاري درستي انجام 
داد اما قيمت گذاري دستوري در بورس كاال ممنوع است. 
براين اساس بايد قيمت خودروها در بورس طبق نظام 
عرضه و تقاضا را قبول كنيم و يا اگر قصد قيمت گذاري 
دستوري را داريم نبايد خودرو را راهي بورس كاال كنيم.

طي هفته هاي اخير بازار خودرو نابساماني زيادي را تحمل 
شد و نوسان قيمتي شديد كاري كرد كه تقربيا معامالت 
اين بازار راكت شود. مي توان گفت سياست هاي درستي 
براي عرضه و قيمت گذاري خودرو وجود ندارد و در بازار 
آزاد هر فرد با قيمت دلخواه خود خريد و فروش مي كند. 
اين مشكل مدت طوالني است كه دامنگير بازار خودرو 
شده است و يكي از پيش��نهادات براي ساماندهي بازار 
خ��ودرو، عرضه آن در بورس كاال اس��ت. با وجود اينكه 
»طرح س��اماندهي ب��ازار و صعنت خ��ودرو« به همين 
زودي ها اجرا خواهد شد اما اين طرح با اما و اگر هاي زيادي 
همراه بوده اس��ت. بورس كاال در تاريخچه خود تجربه 
انتشار سلف خودرو را داشته است ولي طرح عرضه خودرو 
طي هفته هاي اخير بسيار جدي شده است و احتماال به 
همين زودي ها اجرايي ش��ود. بازار خودرو به دليل عدم 
تناسب عرضه و تقاضا، تفاوت قيمتي در بازار آزاد و قيمت 
مصوب كارخانه و امثال اينان دچار نابه ساماني شديدي 
شده و درحال حاضر بسياري از نهادهاي مرتبط به اتخاذ 
راهكاري براي كنترل و شفاف سازي قيمت ها، از ميان 

رفتن داللي و... در بازار وادار كرده است.
در آخرين ماه تابستان بود كه روح اهلل ايزدخواه، رييس 
كارگروه خودرويي كميسيون صنايع مجلس از ارايه 
راهكارهايي در حوزه هاي قيم��ت گذاري، كيفيت، 
ايمني و تامي��ن مالي قطعه س��ازان در صحن علني 
مجل��س و بعد از آن از تاييديه ش��وراي نگهبان خبر 
داد. براس��اس گفته وي عرضه خودرو در بورس كاال 
در زمينه حل ريشه اي فاصله زياد تا قيمت كارخانه تا 
بازار خودرو، شفافيت ايجاد مي كند. علي جدي، نايب 
رييس كميسيون صنايع و معادن مجسل نيز از فراهم 
بودن زمينه هاي عرضه خودرو در بوررس كاال و لزوم 
عدم تعلل در اين زمينه را خبر داد. درس��ت است كه 
اغلب كارشناسان و مسووالن با عرضه خودرو در بورس 
كاال موافقت كرده اند اما؛ شوراي رقابت در ميانه هاي 
ش��هريور ماه به اين موضوع واكنش نشان داد و اعالم 
نمود، شورا با عرضه خودرو در بورس كاال مخالف است. 
براساس گفته رضا شيوا، رييس شوراي رقابت؛ چون 
خودرو كااليي انحصاري محس��وب مي شود، تعيين 
دس��تور العمل قيمت گذاري بر عهده شوراي رقابت 
است و دليل مخالفت را، كمبود عرضه و تقاضاي باال 
عنوان نمود. اين مورد درحالي است كه هزينه نهايي 
توليد خودرو با قيمت آن مطابق��ت ندارند و در واقع 
چنين اظهارات متناقضي، مدت زمان اجرايي شدن 

عرضه را طوالني تر مي نمايد.
تعيي��ن قيمت هاي دس��توري از س��وي دولت براي 
خودرو سازان، يكي از مش��كالت اساسي و همچنين 
فعلي بازار خودرو بيان شده. برهمين اساس گروه هاي 
خودروسازي ايران خودرو و سايپا زيان ده هستند اما 
در اغلب روزها ش��اهد صف هاي خريد براي نمادها در 
بازار سهام هستيم. عرضه خودرو در دو قيمت بازار آزاد 
و قيمت كارخانه دو نرخي شدن محصول را در پي خود 
دارد و اين موضوع نيز موجبات رانت را در بازار خودرو 

و بازارهاي موازي پديد مي آورد. تقربيا يك ماه مي شود 
نوسان قيمتي به جان بازار خودرو افتاده و قيمت خودرو 
در بازار آزاد افزايش داش��ته اس��ت. در ميان دالالني 
آمده اند و ثبت خريد خودرو از كارخانه كرده اند و پس از 
آن به قيمت هاي هنگفت در بازار آزاد فروخته اند در اين 
بين تنها دالالن سود مي كنند و خريدار و كارخانه زيان 
را تجربه مي كند. عرضه خودرو در بورس كاال، مي تواند 
مثبت باشد هم براي كارخانه دار و خريدار. چراكه؛ تك 
نرخي شدن محصول، ش��فافيت، كوتاه شدن دست 
دالالن، نظارت هاي درست و امثال آن را در پي دارد اما؛ 
در اين بين يك نكته مطرح مي شود آنكه بورس كاال، 
بايد كشف قيمت و قيمت گذاري و در نهايت عرضه را 
انجام دهد و احتماال كارخانجات به اين كشف قيمت 
و قيمت گذاري راضي نخواهند شد چراكه؛ بورس كاال 
تنها قيمت واقعي محصول را مي گويد و نه بيشتر و كمتر. 
اين مورد به احتمال زياد مورد قبول كارخانجات قرار 
نگيرد اما؛ به نفع بازار و خريدار خواهد بود چون قيمت 
واقعي محصول را ارايه مي دهد و سرمايه گذاري سهل تر 

و سوده تر خواهد بود.
در ميان كارخانجات و مسووالن بايد بدانند كه بورس 
كاال نيازمند شفافيت است و بدون شفافيت نمي توانند 
در آن معامله اي انجام دهند همچنين قيمت ها به صورت 
دقيق است و نه يك مقدار كمتر نه و بيشتر. بايد توجه 
داش��ت كه اگر پس از قيمت گذاري و عرضه در بورس 
كاال بنابر هر دليلي مانند تورم، افزايش نرخ ارز، افزايش 
تحريم ها و... قيمت ها افزايش يابد بورس كاال نمي تواند 
تجديد نظر كند و قيم��ت را افزايش دهد بلكه همان 
قيمت، قيمتي در بازار باقي مي ماند و كارخانجات بايد 
به فكر اين قبيل موارد باشند. يكي از كارشناسان بورسي 
با ارايه مثالي اين موضوع را توضيح داده است؛ معامالت 
آتي سكه به دليل اعتقاد برخي از افراد مبني بر افزايش 
قيمت سكه پس از عرضه آن در بورس كاال و پافشاري بر 
عرضه سكه در بازار آزاد، تعطيل شد. اين در حالي است 
كه پس از تعطيلي معامالت آتي سكه، اين محصول در 
بازار آزاد با قيمت باالتري از بورس كاال، دادوستد مي شد. 
اين موضوع نشان مي دهد كه مس��ووالن امر با عرضه 

خودرو در بورس كاال، بايد واقعي سازي قيمت را به طور 
كامل بپذيرند و اگر قرار است قيمت خودرو در بورس 
كاال با هر تكانه اي دستخوش دخالت دولت شود، همان 

بهتر كه خودرو راهي تاالر نقره اي نشود.

چهكسانيموافقعرضهاند
وچهكسانيمخالف؟

جواد فالح، مدير مطالعات اقتصادي شركت بورس كاال 
در اين ب��اره گفت: يكي از فوايد عرضه خودرو در بورس 
كاال، كش��ف قيمت مبتني بر نظام عرض��ه و تقاضا در 
يك بستر شفاف اس��ت، در شرايطي كه امروز مكانيزم 
كشف قيمت خودرو شفاف نيست.حجت اهلل فيروزي، 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، الزام به 
عرضه خودرو در بورس كاال را از اساسي ترين محورهاي 

طرح »ساماندهي صنعت خودرو« دانست.
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در »طرح ساماندهي 
بازار و صنعت خودرو« از ظرفيت هاي بورس كاال استفاده 
مي شود، گفت: قيمت گذاري خودرو ارتباط چنداني با 
محل عرضه ندارد بلكه بحث اصلي اين است كه تغييرات 
نرخ ارز چه تاثيري در بهاي تمام شده توليد خودرو دارد.

اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رييس مجلس، 
گفت: سازوكار پيش��نهادي ما عرضه خودرو در بازار 
بورس كاال اس��ت كه البته مالحظاتي نيز دارد و بايد 
اقدامات موازي ديگري نيز در كنار اين اصالح صورت 
پذيرد.در نهايت بايد گفت عرضه خودرو در بورس كاال 
مي تواند به نفع خريداران باشد اما؛ زيان كارخانجات 
را مي تواند پديد آورد. يكي از مهم ترين مولفه ها براي 
عرضه خودرو در بورس كاال، ش��فافيت است اما طي 
سال ها و ماه هاي اخير ش��اهد اين موضوع بوديم كه 
شفافيتي در بازار خودرو وجود نداشته و هر فرد مطابق 

نظر و سليقه هاي خود عمل مي كند. 

چهمقدارسهمدربازارخريداريشد؟
روز گذش��ته ميزان خريد س��هام در بازار سرمايه از 
650 ميليارد تومان عبور كرد و بيش��ترين سفارش 

خريد براي صنعت سيمان، آهك و گچ رقم خورد. در 
نهايت سهام ايران خودرو در بازار 310 ميليارد تومان 
تقاضاي خريد را ثبت كرد. در بورس امروز 237 نماد 
با رشد بيش از يك درصد رنگ سبز را ثبت كردند و 
نمادهاي »خودرو«، »وبملت«، »فوالد«، »فملي« و 
»پترول« جز نماده��اي پربيننده بودند.اين نماد ها 
در اين مدت كه بازار س��رخ پوش ب��ود اغلب مورد 
اقبال مردم قرار گرفتند و در مقايسه با ديگر سهم ها 
سبزپوشي بيشتري را در كارنامه خود ثبت كردند. 
اما نماد معامالتي »خودرو« به علت تغييرات باالي 
20 درصد متوقف شد. گفتني است بيشترين اصالح 
را شاخص »خودرو« با افت ۴۸ درصدي طي دوماه 
گذش��ته به خود اختصاص داد. فرآورده هاي نفتي 
نيز با ۴7 درصد بعد از ش��اخص خودرو قرار گرفت.

ارزش 10 ص��ف خريد برتر بورس در مجموع هزار و 
500ميليارد تومان )52 درصد كل بازار( و 10 صف 
فروش واالتر هزار و ۴70ميليارد تومان )67 درصد 
كل بازار( مي شود، همچنين حجم صف هاي خريد 
در ۴۹ نماد و حجم صف هاي فروش در 37 نماد بيش 

از 10 ميليارد تومان بوده است.

سودسهامعدالتوايزشد!
چند هفته اي مي شد كه سود سهام عدالت به درستي 
در حساب متقاضيان واريز نمي شد اما؛ از روز گذشته 
واريز سود اين سهام در بازار آغاز شده است. ارزش سهام 
عدالت 523 هزار توماني نيز در اين هفته به كمترين 
حد خود طي دو ماه اخير يعني 13 ميليون و 600 هزار 
تومان رسيده كه براي اين هفته پيش بيني مي شد اين 
سهام براي حقوقي ها جذاب باشد و به دنبال خريد آن 
باشند. در اين بين مديريت عمليات بازار در اطالعيه اي 
اعالم كرد: كارگزاراني كه سهام عدالت در كد كارگزاري 
آنها تعريف شده است مي توانند سفارشات فروش خود 
را ب��ه باالترين قيمت )قيمت پاياني يا قيمت آخرين 
معامله، هركدام كه باالتر است( از ساعت 13:00 الي 
15:00 بدون رعايت دستور العمل معامالت بلوك در 

سامانه معامالت بلوك وارد كنند.
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عرضهستارهخليجفارس
طوالنيترميشود

محمدعلي دادور، مدير عامل ش��ركت نفت ستاره 
خليج فارس در خصوص رونده پرونده اين پااليشگاه 
براي ورود به بازار سرمايه گفت: ستاره خليج فارس 
روزانه۴20 هزار بش��كه ميعان��ات گازي را پااليش 
مي كند و برنامه رس��يدن به پااليش روزانه تا 5۴0 
هزار بشكه را نيز در برنامه دارد. نكته مهم اينجاست 
كه حجم زيادي معادل ۴ميليارد و 500 ميليون يورو 
وام ارزي براي ساخت اين مجموعه گرفته شده كه 
تا حدودي س��اختار مالي شركت را تحت تاثير قرار 
مي دهد. با توجه به افزايش نرخ تس��عير ارز، بدهي 
سنگيني معادل ۸0 هزار ميليارد تومان ميزان تسعير 
وام مزبور به ريال خواهد بود كه در حال حاضر با بانك 
مركزي در حال مذاكره هستيم تا بتوانيم بازپرداخت 
اين تسهيالت را به صورت ريالي نماييم كه هنوز سازو 
كار ريالي شدن اين وام هاي ارزي نهايي نشده و پيگير 

اين  موضوع هستيم.
 اين نكته نيز مهم است كه اين شركت به زودي وارد 
بورس مي شود، پيش فرض هاي اوليه براي ورود به 
بازار وجود دارد كه مهم ترين آن تبديل بدهي هاي 
ارزي به ريالي اس��ت. به زودي جلس��اتي در بورس 
خواهيم داش��ت تا با ارايه مدارك و ش��فافيت هاي 
الزم مقدمات ورود به بازار فراهم ش��ود. اميدواريم 
با همكاري نهادهاي ذيربط و مس��اعدت هاي بانك 
مركزي و رفع موانع اين پااليش��گاه، سهامي را وارد 
بازار كنيم كه سهامداران بدون هيچ مشكل و ابهامي 
خريداري كرده و از سود و منفعت آن بهره مند شوند. 
زمان ورود به بازار در گرو همكاري مسووالن و سازمان 
بورس است و در خوشببينانه ترين حالت تا حدود يك 
ماه و نيم آينده خواهد بود. اين پااليشگاه با تالش هاي 
شبانه روزي بسياري از مديران در پااليش و پخش و 
وزارت نفت و … به اين ميزان توليد رسيده است و 
آورده خوبي براي اين كش��ور دارد و تبديل ارز آن به 
ريال براي كشور قابل توجيه است. سلمان نصيرزاده، 
كارشناس بازار سرمايه گفت: قطع به يقين بايد بازار 
براي اين عرضه سنگين آماده شود 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. او در اين رابطه گفت: فعال بازار منتظر انتخابات 
امريكا است تا به نوعي تكليف دالر مشخص شود و من 
احتماال مي دهم  زماني اين عرضه اتفاق خواهد افتاد 
كه بازار به تعادل رسيده و سهم ها به سقف قبلي خود 
بازگشته باشند، اين عرضه بسيار پر پتانسيل است و 

براي نمادهاي پااليشي نيز خوب است.

احيايارزشپولملي
دركوتاهمدتوبلندمدت

براي بازگش��ت ارزش ريال و احياي ارزش پول ملي 
مي توان برخي سياس��ت ها را در كوتاه مدت و برخي 
ديگ��ر را در بلندمدت انج��ام داد. از جمله زماني كه 
ماليات بر ش��ركت هاي حاضر در بورس كاهش داده 
ش��ود، طبيعتًا ارزش آنها در بورس ب��اال مي رود و در 
نتيجه پول كمتري به سمت بازار ارز مي آيد. زماني كه 
اقتصاد در شرايط مطلوب باشد طبيعتا ارزش پول ملي 
نيز باال مي رود. كافي است بورس يا دولت يك باره اعالم 
كند كه من از طريق مش��اركت مردمي به طور مثال 
قصد دارم پنج هزار كيلومتر آزادراه در كش��ور بسازم 
و اين يعني ايجاد اشتغال صدهزار نفري مستقيم و به 
كار افتادن كارخانه هاي سيمان و فوالد و ساير صنايع 
مرتبط يا اعالم ش��ود كه به فرض مثال، پانصد هزار 
هكتار از زمين هاي ديم را مي خواهيم تبديل به آبياري 
نوين كنيم، همين امر باعث افزايش اشتغال و محصول 
و ايجاد سوله و... مي شود. لذا ايجاد اشتغال تنها مسيري 
است كه به ارزش پول ملي كمك خواهد كرد. برخي 
سياست ها نيز در بلندمدت موثر خواهد بود از جمله 
بهبود فضاي كسب وكار، ديپلماسي اقتصادي، بهبود 
روابط خارجي، افزايش سرمايه گذاري هاي داخلي و 
خارجي، به تدري��ج به بهبود توان اقتصاد و در نتيجه 

افزايش ارزش پول ملي كمك مي كند.

مالياتبرثروترادريابيد
نرخ باالي تورم نيز به آنها كمك كرده ثروتمندتر شوند. 
در ايران اگر فردي به جاي سرمايه گذاري، خانه بخرد 
هم س��ود مي كند و هم مالي��ات نمي دهد.اينكه افراد 
براي خريد و فروش آزادي كامل داش��ته باشند، امري 
عجيب نيست و در تمام كشورهاي توسعه يافته اجرايي 
مي ش��ود اما دولت با نظارت بر اين بازارها، اجازه بر هم 
خوردن جو را نمي دهد. در معامالت سودده، مالياتي 
س��نگين بر قراردادها وضع مي ش��ود و به اين ترتيب 
داللي و استفاده از فضاي بازار، اساسا صرفه اقتصادي 
پيدا نمي كند. در بسياري از كشورها، حتي براي خانه 
فردي كه در آن سكونت دارد نيز ماليات وضع مي كنند. 
در كنار آن، اطالعات ثبت شده در سيستم هاي اطالعاتي 
دولت به افراد اجازه سودجويي شديد نمي دهد. در اين 
كشورها، در كنار وضع ماليات بر خريد و فروش، به توليد 
تخفيف و تسهيالت قابل توجه داده مي شود. براي مثال 
اگر فردي زميني بالاستفاده داشته باشد، بايد مالياتي 
س��نگين براي آن پرداخت كند ام��ا اگر همين زمين 
براي اس��تفاده صنعتي و توليدي به كار گرفته شود، 
تخفيف مالياتي قابل توجهي اجرايي مي شود.در چنين 
فضايي، كار در فضاي توليد جذابيت قابل توجهي پيدا 
مي كند و قيمت ها در ساير بازارها ثابت مي مانند يا ديگر 
س��رمايه گذاري در آنها منطقي نيست. در سال هايي 
كه ايران به درآمدهاي نفتي دسترسي ندارد، بهترين 
فرصت براي اخذ ماليات از ثروت و در كنار آن حمايت از 
توليد است. البته اين امر پيچيدگي خاص خود را دارد 
و اگر به درستي اجرايي نشود، خود مشكالت جديدي 

ايجاد خواهد كرد.

باچهسرمايهايواردبورسشويم؟
يكي از مهم ترين س��واالت حال حاضر اغلب مردم اين 
است كه با چه ميزان س��رمايه اي مي توانند در بورس 
وارد شوند. اين ميزان سرمايه مستقيما به شما و ميزان 
سرمايه تان بستگي دارد يعني ش��ما ابتدا بايد بدانيد 
چه ميزان سرمايه اضافه اي داريد؟ تا چه ميزان تحمل 
ريسك پذيري داريد و اينكه هر روز چقدر براي بورس 
مي توانيد زمان بگذاريد؟ اگر شما بتوانيد به اين سه سوال 
كليدي پاسخ درست دهيد به راحتي و سهولت مي توانيد 
در بورس س��رمايه گذاري كنيد. اما؛ س��رمايه اضافي 
چيست؟ سرمايه اضافي مقدار پولي است كه شما تا يك 
الي دوسال آينده به آن احتياجي نداريد و كمتر و زيادتر 
شدن آن به شما فشار مالي وارد مي كند. اين سرمايه را 
مي توان بهترين گزينه شما براي سرمايه گذاري دانست. 
اغلب افراد تازه وارد در بورس اين اشتباه را مي كنند و پول 
را قرض يا اينكه يكي از سرمايه هاي خود را مي فروشند 
و در بعد وارد بازار سهام مي شوند اين مورد اشتباه ترين و 
بدترين راه ورود به بازار سرمايه است. چراكه كه موجب 
مي شود شما تصميمات احساسي و هيجاني بگيريد و در 
نهايت سرمايه شما با ضرر و زيان در بازار مواجه خواهد 
شد. ميزان ريسك پذيري شما هم بسيار مهم است يعني 
شما بايد هم توان سود و هم توان زيان داشته باشد زيرا 
بازار قطعيت ندارند و در زمان سود و زيان سهم خود را به 
يك باره به فروش نگذاريد بلكه مدتي صبر پيشه كنيد و 
اجازه دهيد سهام به تعادل برسد و بعد به راحتي سهم 
خود را به فروش برسانيد. تفاوت بين آن بازدهي كه شما از 
سرمايه گذاري خود انتظار داريد و بازدهي واقعي كه از اين 
سرمايه گذاري به دست مي آيد، ريسك ناميده مي شود. 
درنتيجه حتي حرفه اي ترين افراد فعال در بورس نيز 
ممكن است به خاطر برخي شرايط خاص، مقداري زيان 
كنند. در واقع، ماهيت و ذات بازار بورس، نوساني بودن 
آن است و اين يك بخش جدايي ناپذير از بازار بورس به 
شمار مي رود. البته با رعايت اصول صحيح سرمايه گذاري 
در بورس تا حد بسيار زيادي مي توان اين افت قيمت ها 
را كنترل كرد.يكي ديگر از موارد مهمزمان است. شما 
بايد بتوانيد از ش��روع تا پايان بازار، آن را چك كنيد در 
صورت لزوم س��هام خود را به فروش بگذاريد يا اينكه 
سهام جديدي به پرتفوي خود اضافه كنيد. همچنين اگر 
شما زمان كافي براي بورس بگذاريد مي توانيد يادگيري 
بيشتري داشته باش��يد به قولي روند بازار را شناسايي 
كنيد. هرچه شما بيشتر روند بازار را بشناسيد به راحتي 
مي توانيد در بازار خريد و فروش كنيد و درنهايت به سود 
خوبي دست پيدا مي كنيد. بايد توجه داشته باشيد كه 
موفقيت در هر شغلي، نيازمند صرف زمان كافي براي 

مطالعه، آموزش و كسب مهارت در آن حرفه است.
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بازار سرمايه اين روزها نوسان زيادي را تجربه مي كند 
و اغلب روزها به سرخ پوشي نمادهاي اصلي و بنيادي 
خود رضايت مي كند اما؛ در اين ميان يك نكته مطرح 
مي شود كه علت اصلي اين روند چيست؟ علت اصلي 
اين روند را مي توان دخالت هاي دولت در بورس و بازار 
سرمايه دانست. اين دخالت ها بورس را به سمت و سوي 
نوسان و س��رخ پوش ش��دن مي برد. دولت، نهادهاي 
ذي ربط و س��ازمان بورس نبايد در رون��د بازار دخالت 
كنند و اجازه دهند ب��ازار روند طبيعي و متعادل خود 
را پيش ببرد. دخالت هاي دول��ت و نهادهاي ذي ربط 
باعث مي شود بازار س��هام از روند طبيعي خود خارج 
ش��ود و روند نزولي را پيش گيرد. در اين ميان برخي از 
مسووالني كه ديدگاه اقتصادي مطلوبي ندارند درحوزه 
بورس ندارند درخصوص بازار سهام صحبت مي كنند و 
اين صحبت ها نيز روند گذشته را براي بازار در پي دارد. 
براي مثال عرضه مسكن يا خودرو در بورس نمي تواند 
رويكرد مثبت و خوبي براي س��هامداران داشته باشد 
چراكه دولت در اين بين وارد بازار مي شود و دخالت هايي 
در نحوه قيمت گذاري و عرضه مي كند. عرضه مسكن 
در بورس مي تواند از يك س��و مطلوب باشد اما از سوي 
ديگر به زيان بازار خواهد بود چراكه دخالت هاي نهادي 
مختلف را در پي دارد و مي تواند تمامي بازار سرمايه را 
تحت شعاع واكنش هاي خود قرار دهد. عرضه خودرو 
در بورس كاال ني��ز اينچنين خواهد ب��ود اما مي توان 
مثبت تر از عرضه مسكن باشد. عرضه مسكن در بورس 
را مي توان يك فاجعه براي بازارسهام دانست. مهم ترين 
مساله در عرضه خودرو در بورس كاال را مي توان نحوه 
قميت گذاري دانست، قيمت گذاري در بورس كاال بايد 
توسط اين سازمان انجام ش��ود نه به صورت دستوري 
اما؛ با اين وضعيت انتظار اين مورد بايد داشته باشيم كه 
قيمت گذاري خودرو در بورس كاال براي عرضه توسط 
دو نهاد يعني بورس كاال و كارخانجات انجام خواهد شد. 
همچنين با صحبت هايي كه اكنون توسط كارشناس و 
مسووالن مطرح مي شود انتظار مي رود عرضه خودرو 
در بورس كاال بس��يار پررونق باشد اما عرضه مسكن را 
نمي توان تحول يا شگفتي در بازار دانست و پيش بيني 
مي شود استقبال چنداني از اين عرضه نشود. اين مورد نيز 
حائز اهميت است كه قرار است بورس مسكن با سرمايه 
5 هزار ميليارد توماني تشكيل شود و بورس امالك خود 
اينچنين س��رمايه اي ندارد و اين بدان معناست كه كه 
زيرمجموعه هاي بورس امالك به عنوان توسعه و تثبيت 
نهاد و ابزارهاي بخش ساختمان تشكيل و در نهايت طي 
مدت 5 سال هم در بورس واگذار شوند. عرضه خودرو 
در بورس نيز بايد طبق قوانين و مقررات صورت گيرد 
و دولت، دس��تگاه هاي ذي ربط ي��ا كارخانجات در امر 
قميت گذاري و عرضه دخالتي نكند زيرا بازار در نهايت 
ريزش مي كند و به مشكالت عميق و بزرگ تري دست 
مواجه مي شود. مهم ترين نكته در اين عرضه ها اين است 
كه دولت و نهادهاي ذي ربط دخالتي در بورس نكند و 
اجازه دهد اين بازارمالي خود روند طبيعي را طي كند و 
به تعادل برسد هرگونه دخالت هاي دولت و... را در بورس 
مي تواند بازار را براي در پي گرفتن روند نزول آماده كند. 

ميزباني بورس كاال از عرضه خودرو تنها به شرط شفافيت مالي 

خودرودربورسكاالچهميكند؟

زمزمههايمخالفتبابورسامالك
علي رحماني نخستين مديرعامل بورس تهران تهران اعالم 
كرد: موافقت اصولي با راه اندازي بورس امالك صادر شده 
و به زودي پذيره نويسي مي شود. اين بورس در قالب يك 
شركت سهامي عام خواهد بود و هيچ كس بيشتر از 2 و 
نيم درصد نمي تواند سهم داشته باشد. رحماني اظهار كرد: 
بورس امالك شامل ساخت و امتيازهاي اسمي است كه در 
شوراي عالي بورس اوراق بهادار به تصويب رسيده است. 
اين بورس بعد از پذيره نويسي ثبت مي شود و به عنوان يك 
شركت سهامي عام امسال شروع به كار مي كند. وي اضافه 
كرد: كاركرد اصلي اين بورس كمك به بازار مسكن است تا 
سرمايه و سپرده هاي مردم هم در مقابل تورم مصون باشند 
و هم احتمال خانه دار شدنشان بيشتر شود و از طرف ديگر 
به تشكيل سرمايه در بخش ساختمان و ساخت كمك 
مي كند. اين بورس در درجه اول يك بازار مالي است كه 
قرار اس��ت در آن براي طرح ها تامين مالي صورت گيرد. 
علي رحماني در پاسخ به انتقاد گروهي كه معتقدند چرا با 
وجود چند بورس، بايد بورس ديگري شكل گيرد، گفت: 
بخش ساختمان و زيرساخت، تخصصي است و ابزارهاي 
متفاوتي مي طلبد و بايد نهادها و ابزارهاي خاص خودش 

را داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه ملك و ساختمان بزرگ ترين بخش 
فعال بخش خصوصي است و سازوكارهاي تامين مالي 
خاص خودش��ان را دارند افزود: ده ها ط��رح داريم كه در 
بخش ساختمان نتوانستند تامين مالي كنند گرچه نظام 
اجرايي و فني نيز تامل برانگيز است. رحماني با اشاره به 
اينكه صندوق هاي زمين و ساختمان يكي از نهادهايي 
است كه در بورس امالك ساخت و امتيازات، عرضه خواهد 
شدگفت: صندوق هاي زمين و ساختمان كه پيش تر در 
بورس فعاليت مي كردند، هن��وز موفقيت زيادي در اين 
زمينه كس��ب نكرده اند كه به نظر من دليل آن نداشتن 
عالقه  در زمينه تامين سرمايه در اين بخش است. نهادي به 

عنوان متعهد پذيره نويسي بايد ايجاد شود تا اگر سهامداران 
فعلي يا بازار از بورس امالك اس��تقبال نكردند، آنها اين 
س��هام را بخرند، چون طرح ها بايد ساخته شود. ساختار 
بس��يار پيچيده و پرهزينه بود بنابراين مقررات، شركت 
پروژه را تاسيس كرديم، چون در 10 سال گذشته فقط 
يك شركت پروژه شكل گرفته است. وي افزود: زيرساخت 
الزم و كافي را نداريم بنابراين بايد به صورت تخصصي كار 
كنيم و ساختاربندي درست را انجام دهيم و از تجربه هاي 
گذشته صندوق هاي زمين و ساختمان نيز استفاده كنيم. 
اين استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اينكه ابزارهاي فعلي بازار 
سرمايه براي بازار امالك و زيرساخت ها كافي نيست گفت: 
به طور مثال يك طرح راهسازي كه 10 سال طول مي كشد 
مي توانيم اوراق مشاركتي برايش منتشر كنيم به قيمت 
30 هزار تومان و در طول 7 يا ۸ سال به سررسيد سود 100 

هزار تومان برسد تا دغدغه تامين مالي نداشته باشد. وي 
گفت: پيش بيني مي كنيم صندوق هاي زمين و ساختمان 
و امالك و مستغالت بتوانند واحدهاي سرمايه گذاري شان 
قابل تبديل به ملك باش��د. مديرعامل س��ابق شركت 
بورس اوراق بهادار به تشكيل ش��ركت هاي اجاره داري 
به نام »ريتس« اشاره كرد و گفت: اين شركت ها امالك 
مسكوني تجاري و صنعتي يا بيمارستان اجاره مي دهند كه 
پيش بيني مي كنيم شركت هاي اجاره داري خيلي موفق 
باشند، چون در كشور امالكي به ارزش ۴00 هزار ميليارد 
تومان داريم كه قابل اجاره داري اس��ت. وي افزود: براي 
امالك مازاد دولت نيز ابزاري فراهم مي كنيم تا قابل اجاره 
دادن باشد و درآمد آن هم مشخص است. البته اين موضوع 
قوانين و مقررات مي خواهد، چون اين نوع شركت ها معاف 
از ماليات است و در بخش خصوصي فعاليت مي كنند. اين 

كارشناس بورس گفت: هيات دولت قانون خوبي تصويب 
كرد كه مي تواند زمين واگذار كنند و يونيت )واحد( بگيرند. 
وي با اشاره به اينكه بس��ياري از مشكالت مثل تعاوني 
مسكن با تشكيل بورس امالك حل خواهد شد، گفت: در 
بورس امالك استانداردسازي و ساخت و ساز سريع و هم 
ارزان سازي انجام مي شود. رحماني گفت: صندوق هاي 
زمين و ساختمان نيز زيرمجموعه بورس امالك خواهد شد 
و مشوق هايي نيز براي آن در نظر گرفته مي شود تا جذابيت 
اين موضوع از بين نرود. وي تاكيد كرد: در كوتاه مدت نبايد 
از بورس انتظار معجزه داشته باشيم بلكه در فاصله زماني 
بلندمدت 5 تا 6 سال بايد بازار اجاره داري داشته باشيم. در 
بورس امالك مي توانيم زيرساخت هايي مثل آزاد راه ها را 
تعمير كنيم يا طرح هاي عمراني مثل بيمارستان ها در اين 
بورس ساخته و تمام شود.وي اضافه كرد: بورس امالك در 
گام اول يك بازار مالي اس��ت و در گام دوم مي توانيم يك 
بازار فيزيكي ايجاد كنيم. رحماني درباره زمزمه مخالفت 
با بورس امالك گفت: برخي تصور مي كنند در اين بورس 
آپارتمان معامله خواهد ش��د و اين باعث افزايش قيمت 
مي شود در حالي كه اصال به اين حوزه ورود نمي شود. وي 
گفت: اين بورس قرار است با سرمايه 5 هزار ميليارد تومان 
ش��كل بگيرد و بورس امالك خودش اين سرمايه را نياز 
ندارد يعني شركتي زير مجموعه بورس امالك به عنوان 
توسعه و تثبيت نهاد و ابزارهاي بخش ساختمان تشكيل 
ش��ود و در طول 5 س��ال هم بورس اين شركت را واگذار 
مي كند. اين كارشناس بورس گفت: در صورتي كه هيچ 
صندوقي راه اندازي يا وارد بورس امالك نشود اين شركت 
بايد بتواند كار را پيش ببرد بنابراين حتما تامين سرمايه 
تخصصي مسكن نياز داريم. از آنجا كه اين بورس در قالب 
يك شركت سهامي عام خواهد بود هيچ كس بيشتر از 2 
ونيم درصد نمي تواند سهم داشته باشد و پذيره نويسي 

عمومي خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي باالگرفتن درخواست ها از شهردار تهران براي 
ارايه گزارش عملكرد اين س��ازمان در بازپس گيري 
امالك واگذار شده به غير، پيروز حناچي در تاريخ 29 
شهريور سال جاري با اعالم اينكه تاكنون 400 ملك 
شهرداري بازپس گرفته شده و 2000 ملك نيز تعيين 
تكليف شده است، اظهار كرد كه در نيمه اول مهرماه 
گزارش كاملي در اين رابطه به شوراي شهر تهران ارايه 
خواهد كرد. اگر چه مهرماه از نيمه هم گذشته و هنوز 
گزارش كاملي از س��وي شهرداري به اعضاي شوراي 
شهر تهران ارايه نشده است، اما سلسله جلسات روساي 
كميسيون شهرسازي و معماري و كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي با مديران س��ازمان امالك و مس��تغالت 
ش��هرداري در حال برگزاري است. آنگونه كه محمد 
س��االري، رييس كميسيون شهرس��ازي و معماري 
شوراي شهر از گزارش هاي ارايه شده در اين جلسات 
گزارش كرده است، وقوع انحراف از قانون در واگذاري 
۳۱۸ مورد از امالك ش��هرداري تهران قطعي شده و 
انحراف در 44۳ مورد ديگر هم در دست بررسي است. 
در اظهارات ساالري درباره گزارش ارايه شده در اين 
جلسه، نكته هاي قابل توجه متعددي وجود دارد، اما 
يكي از اين نكات به مناطق شمالي پايتخت و به ويژه 
منطقه يك بر مي گ��ردد. چرا كه اين منطقه در رتبه 
دوم بيش��ترين تعداد ملك واگذار شده و در رتبه اول 

بيشترين انحراف قرار دارد.
منطقه يك تهران، استثنايي ترين منطقه شهري از 
نظر قيمت ملك، نه در پايتخت كه در كل كش��ور به 
ش��مار مي رود. در مرداد ماه متوس��ط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در اين منطقه بيش از 52 ميليون 
تومان بود و در شهريور كمي باالتر از 50 ميليون تومان 
قرار گرفت. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مس��كوني در شهر تهران در شهريور 
سال جاري به 24 ميليون و 290 هزار تومان رسيده 
اس��ت و به گفته مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي، 
اگر قيمت هاي منطق��ه يك را از مجموع قيمت هاي 
مناطق تهران حذف كرده و دوباره ميانگين بگيريم، 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در پايتخت 
به ح��دود ۱5 ميليون تومان كاه��ش خواهد يافت. 
همچنين اگر متوسط قيمت مس��كن در تهران را از 
مجموع قيمت هاي ملك كشور كسر كنيم، ميانگين 
كش��وري مس��كن به حدود 5 ميليون تومان نزول 
خواهد كرد. افزون بر اين، منطقه يك تهران به دليل 
وجود باغات فراوان )كه البته طي ۳0 س��اله گذشته 
به واسطه سياست هاي مبتني بر شهرفروشي، دچار 
لطمه و آس��يب زيادي شده اند( و همچنين به دليل 
محل اس��تقرار مجموعه كاخ ها و معماري هاي فاخر 
و كالس��يك ايران نيز استثنايي است و از قديم مركز 
سرمايه داران و اشراف و شاهزادگان پهلوي و قجري 
بوده است. حاال اما بايد يك ويژگي استثنايي ديگر را 
نيز به سياهه ويژگي هاي منطقه يك تهران افزود و آن 
بيش��ترين امالك واگذار شده شهرداري و بيشترين 

انحراف و تخلف در اين واگذاري ها است. 

   قطعيت انحراف در 318 مورد واگذاري
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران با اشاره به گزارش سازمان امالك شهرداري، از 
شناسايي حدود ۱904 ملك واگذار شده شهرداري 
در قالب بند ۶ ماده 55 خبرداد و گفت: وقوع انحراف 

از قانون در واگذاري ۳۱۸ مورد از امالك ش��هرداري 
تهران قطعي ش��ده و انحراف در 44۳ مورد ديگر هم 
در دست بررسي است.س��االري با اشاره به برگزاري 
سلسله جلسات روساي كميسيون هاي شهرسازي 
و معماري و فرهنگي و اجتماعي با مديران س��ازمان 
امالك و مستغالت شهرداري براي بررسي وضعيت 
امالك شهرداري گفت: در اولين جلسه از اين سلسله 
جلسات، مديران سازمان، گزارشي را از وضعيت امالك 
شهرداري تهران ارايه دادند و ما بر ضرورت ساماندهي 
آنها تاكيد كرديم و براي تحقق اين مهم، در هر جلسه 
موضوعات مختلفي از جمله وضعيت واگذاري امالك 
به بانك ش��هر، وضعيت واگذاري ام��الك به نهادها، 
وضعيت امالك در حوزه تهاترها، وضعيت س��امانه 
امالك و شفافيت در حوزه امالك، وضعيت ثبت اسناد 
امالك شهرداري، تحقق منابع غيرنقد بودجه، تعيين 
حدود اختيارات مناطق در حوزه امالك، تفاهم نامه 
با ثبت اسناد امالك كشور و عملكرد مصوبات شورا، 
تعيين وضعيت تعهدات شهرداري و رسا تجارت و بنياد 

تعاون سپاه و ... را مورد بررسي قرار مي دهيم.
وي با بيان اينكه دومين جلس��ه با موضوع بررس��ي 
عملكرد سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 
در خصوص شناسايي و باز پس گيري امالك و اراضي 
واگذار شده در قالب بند ششم ماده 55 قانون شهرداري 
برگزار ش��د، اظهار كرد: بنابر گزارش هاي ارايه شده 
توسط س��ازمان امالك، كارگروهي به منظور رصد 
ميداني امالك موضوع بند ۶ ماده 55 قانون شهرداري 
ب��ا همكاري معاون��ت اجتماعي و مناط��ق 22 گانه 
شهرداري تهران تشكيل ش��ده كه اقدام به بازديد و 
شناسايي امالك و اراضي واگذار شده كرده اند و اكنون 

ليست اوليه اين امالك تهيه شده است.
س��االري ادام��ه داد: براس��اس اين گ��زارش، ايجاد 
كميس��يون بند ۶ ماده 55 متشكل از مدير كل دفتر 
ش��هردار تهران، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي، 

معاون مالي و اقتصاد شهري، رييس سازمان بازرسي 
ش��هرداري ته��ران، مديرعام��ل س��ازمان امالك و 
مستغالت از ديگر اقدامات سازمان بوده است كه پس 
از تشكيل 5 جلسه در خصوص بيش از ۱400 ملك از 

امالك تصميم گيري شده است.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران اعالم كرد: كل امالك شناسايي شده در قالب 
بند ۶ در حدود ۱904 مورد است كه ۸0۳ مورد امالك 
در اختيار معاونت اجتماعي شهرداري، ۱5۳ ملك در 
اختيار نهادها از جمله نهاده��اي نظامي، انتظامي و 
...، ۱۷۶ مورد در ح��ال بهره برداري مذهبي در قالب 
مس��اجد و حس��ينيه و ...، ۳۱۸ مورد داراي انحراف 
موضوع بند شش ماده 55، 44۳ مورد امالك در دست 
بررسي در كميسيون جهت تعيين تكليف و۱۱ مورد 

امالك ستادي شهرداري تهران بوده است. 

   سهم مناطق از واگذاري ها و انحرافات؟
وي افزود: بيشترين تعداد امالك واگذار شده در قالب 
بند ۶ ماده 55 به ترتيب ۱۶۷ مورد در منطقه چهار، 
۱4۶ م��ورد در منطقه يك، ۱۳۷ مورد در منطقه دو، 
۱25 م��ورد در منطقه ۱5 و ۱20 م��ورد در منطقه 
۱2بوده است. همچنين بيشترين تعداد انحراف در 
قالب بن��د ۶ ماده 55 به ترتي��ب در منطقه يك )52 
مورد(، منطقه هفت )2۷ م��ورد(، منطقه چهار )25 

مورد( و منطقه ده )25 مورد( بوده است.
ساالري در خصوص تصميمات اين جلسه گفت: در اين 
جلسه مقرر شد، سازمان امالك و مستغالت شهرداري 
تهران، گزارش برآورد ارزش دارايي مجموعه امالك 
واگذار شده و باز پس گرفته شده را به شوراي اسالمي 
شهر تهران ارايه كند و شهرداري اليحه اي پيشنهادي 
را در راس��تاي اصالح بند ۶ ماده 55 قانون شهرداري 

به عنوان پيوست ساماندهي امالك به شورا بياورد.
وي ادامه داد: همچنين مقرر ش��د، س��ازمان امالك 

ليست بهره برداران 4۳۳ ملكي كه تحت عنوان امالك 
در دست بررس��ي در كميسيون بند شش ماده 55 و 
ليست كامل امالك در اختيار بسيج و سپاه را به شوراي 
اسالمي شهر ارايه دهد. بر اساس گزارش دفتر اين عضو 
شوراي شهر تهران، س��االري افزود: ارايه راهكارهاي 
تخليه امالك شناسايي شده توسط سازمان امالك 

نيز از ديگر تصميمات اين جلسه بود.

   چرا دوباره مساله امالك داغ شد؟
به گزارش »تع��ادل«، در اواخر مرداد س��ال جاري، 
موضوع مساله امالك واگذار شده شهرداري تهران به 
غير،  در پي ماجراي افشاگري پرويز فتاح، رييس بنياد 
مستضعفان عليه برخي افراد حقيقي و حقوقي مبني 
بر تصرف امالك اين بنياد، دوباره داغ ش��د و برخي از 
اعضاي شوراي شهر در روزهاي پاياني شهريورماه از 
حناچي درخواست كردند كه در اين رابطه گزارشي 
ارايه كند. از همين رو، ش��هردار ته��ران در تاريخ 29 
ش��هريور ماه در پستي توييتري به اين درخواست ها 
واكنش نشان داد و عنوان كرد كه كار تعيين تكليف 
امالك شهرداري در حال انجام است. حناچي نوشته 
بود: در راس��تاي حفاظت از بيت المال اقدامات الزم 
براي بازپس گيري امالك شهرداري تهران از طريق 
سازمان امالك و مستغالت و كميسيون بند شش ماده 
55 مستمر در حال انجام است. تاكنون حدود 2 هزار 
ملك تعيين تكليف شده و 400 مورد با پيگيري هاي 
قانوني بازپس گيري ش��ده است. حناچي در توئيتي 
ديگر نيز نوش��ته بود: در مورد تعدادي از امالك هم 
قوه قضاييه پيگير موضوع اس��ت. گزارش اقدامات و 
اليحه هاي مربوطه نيمه اول مهرماه به شوراي شهر 
ارايه خواهد شد. جلسات هم انديشي شورا و شهرداري 
محل مناسبي براي بررسي و رفع كاستي هاي احتمالي 
در اين باره و هماهنگي بيشتر جهت سرعت بخشي به 

روند اقدامات خواهد بود.

در شهر

ويژه
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 آمار ابتال به كرونا 
در ميان كودكان كار پايتخت

سرپرس��ت س��ازمان رفاه، خدمات و مش��اركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران با اشاره به اينكه 200 مورد 
تست كرونا از كودكان كار و خيابان پايتخت گرفته شده 
است، گفت: خوشبختانه نتيجه تست همه اين كودكان 
منفي بوده است.به گزارش فارس، سيد مالك حسيني 
مديركل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران در نشست خبري كه به مناسبت روز 
جهاني كودك به صورت مجازي برگزار شد، گفت: در 
مجموع اينكه تهران محلي براي كودكان باش��د هنوز 
جاي كار دارد و به طوركلي مي توان بيان كرد كه تهران 
شهري دوست داشتني براي كودكان نيست. در حوزه 
زنان نيز شرايط هر چند بهتر از كودكان است، ولي هنوز 
بايد اقدامات موثرتري صورت گيرد. وي با اشاره به اينكه 
ابتداي شيوع كرونا زيرساختي جهت اخذ تست كرونا از 
كودكان كار نداشتيم، گفت: يكي از پيمانكاران همكار 
با شهرداري تهران پيشنهاد ما را جهت بررسي كرونا و 
انجام تست در كودكان كار پذيرفت و با همكاري تعدادي 
مركز آزمايشگاهي تاكنون 200 تست كرونا از كودكان 

كار تهران گرفته شده و اين روند ادامه خواهد داشت. 

افزايش 50 درصدي محصوالت 
در مراحل پاياني برون سپاري

مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم: پروژه فاز 2 پااليشگاه 
گاز ايالم با هدف افزايش 50 درصدي محصوالت 
تولي��دي در مراحل پاياني برون س��پاري اس��ت.  
مديرعامل ش��ركت پااليش گاز ايالم با اش��اره به 
وضعيت پ��روژه احداث فاز دوم پااليش��گاه گفت: 
مطالعات اوليه، اس��ناد تهيه فراخ��وان مناقصه، 
ارزيابي كيفي و سايت ويزيت مناقصه گران از طريق 
مهندسي و توسعه شركت ملي گاز ايران انجام شده 
و بعد از بازگشايي پاكات پيمانكار انتخاب خواهد 
ش��د.به گزارش رواب��ط عمومي، دكت��ر »روح اهلل 
نوري��ان« در جلس��ه با رييس كميس��يون انرژي 
مجلس، معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران و 
نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي 
كه درسالن جلسات پااليشگاه گاز ايالم برگزار شد، 
افزود: با دستور مستقيم وزير محترم نفت مشكالت 
قبلي تامين اعتبار پروژه برطرف و قرار است مبلغ 
يكهزار ميلي��ارد تومان براي اح��داث فاز دوم اين 

پااليشگاه گاز اختصاص يابد.

حناچي: نبايد انتظار ثابت ماندن 
قيمت بليت را داشت

ش��هردار تهران درباره اليح��ه افزايش قيمت بليت 
حمل و نقل عمومي گفت: تا وقتي هزينه ها در حال 
افزايش اس��ت طبعًا نبايد انتظار داش��ته باشيم كه 
قيمت بليت ها به همان شكل س��ابق بماند، چراكه 
مقدار سوبسيد اختصاص يافته در اين حوزه با قيمت 
واقعي افزايش زيادي خواهد داشت و ادامه فعاليت ها 

را مختل مي كند.
پيروز حناچي شهردار تهران در حاشيه پاسخگويي اش 
به ش��هروندان از طريق سامانه هاي ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به 
خبرنگاران، در پاسخ به سوالي درباره اليحه افزايش 
قيمت بليت حمل و نقل عموم��ي گفت: ۶0 درصد 
حمل و نقل عمومي را بخش خصوصي به عهده دارد 
و منصفانه نيست كه در ش��رايط افزايش قيمت ها و 
تورم در كشور از آنها انتظار داشته باشيم كه همچنان 
با قيمت هاي قبل كار كنند. قانون به ما مي گويد اگر 
برنامه اي براي افزايش قيمت بليت ها وجود دارد بايد 
اول در شوراي ش��هر تصويب شده و بعد با حاكميت 
مطرح شود و اين مسير قانوني طي شده است. او افزود: 
ت��ا وقتي هزينه ها در حال افزايش اس��ت طبعًا نبايد 
انتظار داشته باشيم كه قيمت بليت ها به همان شكل 
سابق بماند چراكه مقدار سوبسيد اختصاص يافته در 
اين حوزه با قيمت واقعي افزايش زيادي خواهد داشت 

و ادامه فعاليت ها را مختل مي كند.

3  منطقه داراي بيشترين 
تصادف مرگبار در تهران

رييس اداره تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ مناطق داراي بيشترين تصادفات مرگبار در تهران 
را اعالم كرد.به گزارش ايسنا، سرهنگ احسان مومني 
در تحليل علل تصادفات رانندگي در نيمه نخس��ت 
امس��ال گفت: بررسي و آناليز تصادفات در شش ماهه 
اول سال ۱۳99 نشان مي دهد كه حدود 4۷درصد از 
متوفيان حوادث رانندگي در سطح معابر تهران مربوط 
به موتورسيكلت سواران و ۳۸ درصد نيز مربوط به عابران 
پياده بوده و در اين ميان تنها ۱5 درصد از جانباختگان 
راننده و سرنشين خودرو بوده اند.وي با بيان اينكه ۶0 
درصد تصادفات فوتي در معابر بزرگراهي شهر تهران 
به وقوع پيوسته، گفت: به ترتيب بزرگراه هاي آزادگان، 
امام علي)ع( و فتح بيش��ترين حوادث رانندگي را دارا 
بوده اند. همچنين بيشترين تصادفات فوتي در منطقه 
4 شهرداري تهران با ۱۱ درصد از كل متوفيان، منطقه 
۱5 شهرداري با 9 درصد از كل متوفيان و منطقه ۱9 

شهرداري با ۸ درصد از كل متوفيان بوده است.

صدور كد رهگيري براي 
معامالت ملكي الزامي است

رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه صدور 
كد رهگيري براي قراردادهاي اجاره الزامي است و 
هزينه اي ندارد، گفت: مردم تخلف مشاوران امالك 
را گزارش كنند.مصطفي قلي خسروي در گفت وگو 
با تسنيم در واكنش به اين موضوع كه همزمان با 
ثبت نام وام وديعه مسكن و الزام به ارايه كد رهگيري 
برخي بنگاه هاي امالك از مستأجران مبالغ بااليي 
را طلب مي كنن��د، اظهار كرد: صدور كد رهگيري 
براي تمام معامالت مس��كن از جمله قراردادهاي 
اجاره الزامي است و مشاور امالك ملزم به ارايه آن 
به طرفين معامله بدون دريافت هزينه اي است.وي 
با يادآوري اينكه در واقع صدور كد رهگيري براي 
قراردادهاي اجاره در س��امانه 5هزار تومان و براي 
معامالت ديگر ۱0هزار تومان است، تصريح كرد: 
از مردم مي خواهيم در صورت مشاهده درخواست 
پول براي صدور كد رهگي��ري قراردادهاي اجاره 
سريعًا به اتحاديه امالك گزارش كنند تا بدون فوت 
وقت با آنها برخورد كنيم.وي ادامه داد: بر اس��اس 
ماده 2۸ در صورت بروز چنين تخلفي بنگاه امالك 
به مدت يك هفته پلمب مي شود، ضمن اينكه تا 4 
برابر مبلغ دريافتي از سوي تعزيرات جريمه خواهند 
ش��د، همچنين بايد رضايت متعاملين نيز توسط 

مشاور امالك متخلف جلب شود.

ساخت ساالنه يك ميليون واحد 
مسكوني ركود را رفع مي كند

رييس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: ساخت 
حداقل ۱ ميليون واحد مس��كوني در 4 سال ابتدايي 
اجراي طرح جهش توليد و تامين مس��كن مي تواند 
عالوه بر حل مش��كل س��رپناه مردم، منجر به خارج 
شدن بنگاه هاي اقتصاد از ركود شود، زيرا مسكن جزو 
پيشران هاي اقتصاد است.ايرج رهبر، رييس انجمن 
انبوه س��ازان اس��تان تهران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري فارس، ضمن استقبال از طرح 
مجلس شوراي اسالمي در حوزه مسكن تحت عنوان 
جهش توليد و تامين مس��كن، گفت: انبوه سازان به 
عنوان تخصصي ترين صنف فعال در حوزه مس��كن 
كش��ور، از مدت ها پيش انتظار تصوي��ب طرحي را 
مي كشند كه دولت ها را مكلف به ساخت واحدهاي 
مسكوني به منظور حل مشكل س��رپناه مردم كند.

او در تش��ريح نقاط قوت طرح جهش توليد و تامين 
مس��كن گفت: مطابق جزييات اين طرح، س��اخت 
حداقل ۱ ميليون واحد مس��كوني در 4 سال ابتدايي 
اجراي اين طرح مي تواند عالوه بر حل مشكل مسكن 
مردم، منجر به خارج شدن بنگاه هاي اقتصاد از ركود 
شود، زيرا بخش مسكن جزو پيشران هاي حوزه اقتصاد 
است و بسياري از مش��اغل حركت مثبت اقتصادي 
خود را با رونق گرفتن بازار مس��كن از سر مي گيرند.

وي با اشاره به مشكالت گسترده به وجود آمده ناشي 
از ركود صنعت مس��كن در س��ال هاي اخير، افزود: 
انبوه س��ازان به واسطه ركود صنعت مسكن در طول 
۷ سال گذشته پس از يك خيزش عظيم توليد واحد 
مس��كوني، ضرر اقتصادي فراواني را متحمل شدند.

رهبر در بيان آسيب هاي ركود بخش مسكن، تاكيد 
كرد: پس از رونق گرفتن بخش مسكن در دولت قبل، 
نياز به صنعتي سازي واحدهاي مسكوني حس شد و در 
همين راستا بسياري از انبوه سازان به اميد تداوم رونق 
بخش مسكن، سرمايه گذاري عظيمي را براي ورود 
تجهيزات صنعتي سازي انجام دادند، اما ركود حوزه 
مسكن در سال هاي پس از آن منجر به تحميل ضرر 
شد.اين مقام صنفي، با تاكيد بر اين نكته كه قوانين بايد 
ساخت مسكن را به عنوان تكليف به همه دستگاه هاي 
ذي ربط ابالغ كند، گفت: متاسفانه در سال هاي اخير 
شاهد آن بوديم كه مهم ترين نياز اساسي مردم يعني 
تامين سرپناه تحت تاثير سليقه در دولت هاي مختلف 
قرار گرفته و ش��رايط نوس��اني را تجربه كرده است و 
همين امر تامين مسكن مردم را به مخاطره مي اندازد.

 برقراري مجدد پروازهاي 
شركت هواپيمايي كيش به دوبي 

پروازهاي شركت هواپيمايي كيش به دوبي كه با شيوع 
ويروس كرونا متوقف ش��ده بود از ۱4 مهر به صورت 
مجدد برقرار ش��د. به گزارش ايس��نا حسن نوريان، 
رييس اداره گذرنامه و رواديد وزارت خارجه در صفحه 
توييتر خود با اعالم خبر فوق نوشت: پرواز هاي شركت 
هواپيمايي كيش به دوبي كه با شيوع ويروس كرونا 
متوقف ش��ده بود از ۱4 مهر به صورت مجدد برقرار 
شد.پرواز در اين مسير هوايي دوشنبه هر هفته، ساعت 
۳0: ۱5 دقيقه ظهر ف��رودگاه جزيره كيش را ترك و 
پرواز بازگشت آن ساعت ۱5:۳0 دقيقه به وقت محلي 

از فرودگاه دوبي وارد كيش خواهد شد.

مهر از نيمه گذشت و حناچي به وعده خود عمل نكرد

ساالري: انحراف در واگذاري ۳۱۸ مورد از امالك شهرداري قطعي شده است

شمال پايتخت؛ كانون امالك واگذار شده شهرداري

كمتر از ۷ درصد مستاجران متقاضي وام گرفتند
از جمعيت اعالم شده براي دريافت وام وديعه مسكن 
حدود ۷ درصد توانسته اند وام وديعه را دريافت كنند 
و بي��ش از 90 درص��د مس��تاجران متقاضي هنوز 
در صف طوالن��ي درياف��ت وام 50ميليون توماني 

مانده اند.
به گزارش ايلنا، تابستان امسال دولت چند مصوبه 
مهم براي حمايت از مستاجران داشت. اول تعيين 
س��قف براي مي��زان افزايش اج��اره و تمديد تمام 
قراردادها تا يك سال و دوم ارايه وام وديعه تا سقف 
50 ميليون تومان. اما هر دو مورد از سوي مجريان 
آن يعني مال��كان و موجران و بانك ها جدي گرفته 
نشد.با وجود مصوبه قانوني، موجران در برابر تمديد 
قراردادها مقاومت كردند و در مراجع ناظر مانند قوه 

قضايي هم قانون پشتيباني وجود نداشت تا بخواهد 
مكمل مصوبه دولت باشد. در بخش تسهيالت هم 
ش��اهد همين مقاومت ها در برابر خواس��ته قانوني 

مستاجران هستيم.
اواسط تابس��تان، وزارت راه و شهرسازي از تصويب 
پيشنهاد ارايه وام 50 ميليون توماني وديعه مسكن 
در تهران و با ارقام كمتر در س��اير شهرها خبر داد. 
اين مصوبه تا به بانك ها ابالغ و سامانه براي ثبت نام 
باز شود، تقريبا پيك زماني معامالت اجاره از دست 
رفت اما با اين وجود، 2 ميليون و 220 هزار نفر براي 
دريافت اي��ن وام ثبت نام كردند ك��ه پس از انجام 
پااليش ها، واجدان ش��رايط ب��ه ۱۳ بانك معرفي 
ش��دند.در حالي كه قرار بود از محل منابع 20 هزار 

ميليارد توماني ۶00 هزار خانوار مستاجر وام وديعه 
را دريافت كنند. طب��ق اطالعاتي كه بانك مركزي 
در اختيار خبرگزاري ايلنا قرار داده تا به امروز فقط 
4۱ هزار ۸۱5 نفر اين تسهيالت را دريافت كرده اند.

براساس اطالعات ارايه شده از سوي بانك مركزي، 
تاكنون ۱49 هزار و ۶۳2 نفر از متقاضياني كه وزارت 
راه و شهرسازي به عنوان واجد شرايط معرفي كرده، 
تعيين شعبه شده اند و از اين تعداد 5۳ هزار و 95۷ 
نفر هم پذيرش شده و بانك ها افراد را اعتبار سنجي 
مي كنن��د و اگ��ر ضامن ه��ا و وثايق كافي باش��د، 

پرداخت ها انجام مي شود.
به عبارت ديگر از جمعيت اعالم شده براي دريافت 
وام وديع��ه مس��كن ح��دود ۷ درصد توانس��ته اند 

وام وديع��ه را درياف��ت كنند و بي��ش از 90 درصد 
مستاجران متقاضي هنوز در صف طوالني دريافت 
وام 50 ميليون توماني مانده اند. اين در حالي است 
كه اين افراد باب��ت قراردادي كه ب��ا مالك به امضا 
رسانده اند يا تمديد كرده اند، مشمول اين تسهيالت 
مي ش��وند و نمي توانند در پرداخ��ت وديعه و رهن 
تاخير و تعلل داشته باشند كه گويا اين موضوع براي 
بانك ها قابل درك نيست.در حالي كه مستاجران به 
دليل طوالني شدن روند پرداخت وام نگران از فسخ 
قراردادها هستند، بانك ها با اعمال رفتار سليقه اي 
در پرداخت اي��ن وام و انجام مصوبه دولت مقاومت 
مي كنند چراك��ه معم��وال اين وام ه��اي تكليفي 
سوددهي الزم را براي اين بنگاه هاي اقتصادي ندارد. 

رشد 64 درصدي پروازهاي بين المللي هما 
تعداد پروازهاي بين المللي هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران در مردادماه امسال با ۶4 درصد افزايش نسبت به 
تير ماه، ۳4۷ پرواز بوده است.به گزارش فارس،  بررسي 
 عملكرد ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
در مرداد ماه 99 و مقايس��ه آن با تيرماه 99 حاكي از آن 
است كه اين شركت هواپيمايي در حمل بار و جابه جايي 

مسافر حمل شده در خطوط داخلي و بين المللي روند 
رو به رشدي داشته است. شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران در ماه مرداد توانسته است، با جابه جايي 
۱۷۷  هزار و 5۱۱ نفر در خطوط داخلي و ۱4  هزار و 44 
نف��ر در خطوط بين المللي  به ترتي��ب ۳۷ و ۳0 درصد 

نسبت به تيرماه رشد داشته باشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

 منطقه استان مركزي 

نوبت دوم

شماره مجوز: 1399.3675

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي

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

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

برابر رای ش�ماره 139960310456008225 مورخ 25-05-1399 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی منطقه 2 س�اری تصرفات مالکانه فرشيد فاضل نيا فرزند 
عبدالرحيم بشماره ملی 2091865443 نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 359،50 متر مربع از 
4 اصلی واقع در قريه ذغالچال بخش 4 ثبت ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود 
در صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو 
 ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم پس از اخذ رس�يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را
 به مرجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. م الف 19905360
 تاريخ انتشار نوبت اول: 02-07-1399 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399-07-17 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری 

حسن يوسفی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

برابر رای شماره 139960310457005197 مورخ 20-06-1399 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای علی رضايی حاجی کالئی فرزند احمد 
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 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه 

عليرضا سياهرودکاليی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3



امروز ايران در ارايه خدمات پستي در مقابل كشورهاي 
توسعه يافته عقب تر است كه اين موضوع داليل مختلفي 
دارد و عدم فرهنگ س��ازي اس��تفاده از صنعت پست و 
پراكندگي خدمات از جمله اين داليل اس��ت. از سوي 
ديگر، جايگزيني تكنولوژي و ارس��ال نامه ها به صورت 
الكترونيكي، بخشي از فعاليت هاي پستي را كاهش داده 
و آنطور كه رمضانعلي سبحاني فر، مديرعامل شركت ملي 
پست مي گويد، اين شركت در سال مالي گذشته، ۳۲۰ 
ميليارد تومان زيان داشته و زيان انباشته پست تا پايان 
س��ال ۱۳۹۸، بالغ بر ۸۵۰ ميليارد تومان بوده است. او 
مي گويد شركت پست نمي خواهد پوشش هزينه هايش 
را به افزايش تعرفه گره بزند و در حالي كه دولت موظف 
است مابه التفاوت نرخ تعرفه كميسيون تنظيم مقررات با 
قيمت تمام شده خدمات پستي را در بودجه ساالنه ببيند 

و پرداخت كند، اين اتفاق تاكنون نيفتاده است.
به گزارش »تعادل«، رمضانعلي سبحاني فر در نشست 
خبري به مناسبت روز جهاني پست، اظهار كرد: پست 
يكي از قديمي ترين ديوان ساالري هاي اداري در ايران 
و جهان است و برخي كارشناسان معتقدند پشت اولين 
سيستم اطالع رساني اداري و سازمان يافته غيررسمي 
در گذشته بوده كه بعدها به عنوان سازمان رسمي در نظر 
گرفته شده است. قدمت اين سازمان به بيش از ۳۰۰۰ 
سال مي رسد و مبتكر پست، ايرانيان بوده اند اما امروز 
ايران در مقابل كشورهاي توسعه يافته عقب تر است كه 
اين موضوع داليل مختلفي دارد. وي با بيان اينكه يكي از 
داليل اين عقب افتادگي اين است كه استفاده از صنعت 
پست فرهنگ سازي نشده اس��ت، افزود: يكي ديگر از 
داليل اين است كه در بخش پستي پراكندگي خدمت 
بسيار زياد است و اين خدمات در كشور ما زير چتر يك 
متولي قرار نگرفته است و بخش هاي مختلف خدمت 

ارسال كاال را انجام مي دهند.

   متولي بسته و امانات، شركت پست است
مديرعامل شركت ملي پست اظهار كرد: قوانين پستي 
مبتني بر اين است كه كاال به دو بخش بار و بسته و امانات 
تقس��يم مي ش��ود. بخش بار كه باالي ۵۰ كيلو تعريف 
مي شود، به س��ازمان حمل و نقل راهداري بر مي گردد، 
بسته هاي كوچك تر از ۵۰ كيلو نيز به عنوان بسته و امانات 
و پاكات تحت متولي گري پست قرار دارد و نظارت به آنها 
توسط پست انجام مي شود. سبحاني فر با اشاره به تاثير 
تكنولوژي بر خدمات پستي بيان كرد: شركت پست در 
گذشته پاكات و قبوض را توزيع مي كرد تا جايي در سال 
حدود ۱۰۰ ميليون قبض توزيع مي شد اما از زمان ورود 
تكنولوژي پاكات و نامه ها الكترونيكي ش��ده است. در 
واقع جايگزيني تكنولوژي بخشي از فعاليت هاي پستي 
را كاهش داده اس��ت به همين دليل ما تالش كرديم در 
مقابل اين خدمات، با فرهنگ سازي خريدهاي اينترنتي را 
جايگزين كنيم. وي با بيان اينكه الزمه اين جايگزيني اين 
است كه بسترسازي كرده و زيرساخت هاي الزم را فراهم 
كنيم، گفت: زيرساخت هايي مثل تجزيه مبادالت را در 
برنامه داريم و براي اين كار مي خواهيم سيستم سورتينگ 
مكانيزه را جايگزين كنيم تا بسته ها به صورت مكانيكي 
نسبت به استان مقصد ارسال شود. اين كار ابتدا در تهران 
و پنج هاب منطقه اي انجام مي ش��ود و پس از آن براي 

افزايش سرعت و دقت به ساير استان ها تسري مي يابد. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با تاكيد بر ارتقاء 
شبكه الكترونيكي اظهار كرد: از ديگر اقداماتي كه براي 
فراهم كردن زيرساخت ها انجام مي دهيم، ارتقاء شبكه 
الكترونيكي است همچنين در حال برگزاري مناقصه اي 
هستيم تا سيستم ارتقاء يافته يكپارچه الكترونيكي از 
زمان قبول كاال تا تحويل آن در مكان مقصد راه اندازي 
شود. در بند ۱۱ اساسنامه پستي، خريد و فروش هاي 
اينترنتي هم با نظارت پست اس��ت و مردم بايد از يك 

شبكه مطمئن برخوردار باشند.

   استفاده از واگن قطار براي ارسال كاال
وي ادامه داد: در گذشته ارسال كاال از طريق وانت يا كاميون 
انجام مي شد اما امروز ما مانند كشورهاي توسعه يافته قطار 
را جايگزين كرده ايم. البته در بسياري از كشورها براي اين 
كار قطار اختصاصي وجود دارد اما ما فعال واگن هايي را براي 
جابه جايي مرسوالت چارتر كرده ايم. اميدواريم به سمتي 
برويم كه با استفاده از هواپيماي اختصاصي، خدمات را با 
سرعت بيشتري انجام دهيم كه اين كار نياز به هماهنگي 
و همكاري بخش هاي مختلف دارد. س��بحاني فر با بيان 
اينكه امروز بسته و امانات جايگزين پاكات تعيين شده، 
تاكيد كرد: براي حفظ امنيت بسته هاي مردم باكس هاي 
فلزي طراحي ش��ده كه بسته ها داخل اين باكس ها قرار 
مي گيرد و در مقصد باز مي شود. بدين ترتيب بحث پارگي 
و مفقودي بسته ها به حداقل خواهد رسيد و امنيت آنها 
هم حفظ خواهد شد. وي با بيان اينكه در بخش بين الملل 
هماهنگي هاي خوبي صورت گرفته اظهار كرد: تا يك ماه 
گذش��ته به دليل كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
محدوديت هايي براي كل كشورها ايجاد شده بود، اما اين 

محدوديت ها در هفته هاي گذش��ته از حدود ۷۰ كشور 
برداشته شده است. در حال حاضر ما روزانه پنج تن بسته و 

امانات را به كشورهاي ديگر ارسال مي كنيم.
 

   پنج كارمند پستي براثر كرونا جان باختند
مديرعامل شركت ملي پست با اشاره به اقدامات شركت 
پس��ت در دوران كرونا بيان كرد: عمده خدمات پستي 
مربوط ب��ه خريدهاي اينترنتي بوده اس��ت تا جايي كه 
۳۰ درصد از ترافيك پستي را خريدهاي اينترنتي انجام 
مي دهد كه نياز به مراجعه حضوري افراد ندارد. در دوران 
كرونا پنج نفر از همكاران ما در پست جان خود را از دست 
دادند. ۵۰ نفر اكنون در بيمارس��تان بستري هستند و 
۶۷۰ نفر نيز به كرونا مبتال شدند كه برخي از آنها بهبود 
يافته و به سر كارشان بازگشتند. سبحاني فر با اشاره به 
پروژه جي نف به عنوان بزرگ ترين پروژه پس��تي اظهار 
كرد: پروژه جي نف براساس آدرس هاي مكان  محور است 
و ساير دس��تگاه ها هم از آن بهره مند مي شوند. تاكنون 
۸۰ درصد پروژه جي نف براساس كدگذاري مكان محور 
انجام شده و اميدواريم اين پروژه تا يك تا يك سال و نيم 
آينده تكميل شود. وي با اشاره به طراحي موتور برقي براي 
انجام فعاليت هاي پستي بيان كرد: به تازگي شركتي براي 
طراحي موتور برقي مناسب با نيازهاي شركت ملي پست 
به ما مراجعه كرده است و فكر مي كنم تا يك ماه آينده با 
اين شركت براي توليد موتور برقي قرارداد ببنديم و در فاز 
اول ۲۰۰۰ موتور برقي را براي اضافه كردن به ناوگان پست 
كشور تامين اعتبار كنيم. معاون وزير ارتباطات و فناوري 
درباره پهپادهاي پس��تي توضيح داد: استفاده از پهپاد 
الزامات خاص خود را دارد كه نيازمند دريافت مجوزهاي 
سازمان هواپيمايي و و مذاكرات انجام شده است. البته 

ش��ركت هاي دانش بنيان هم وارد اين عرصه شده و به 
دنبال دريافت مجوزهاي الزم و انجام سازوكارها هستند. 
س��بحاني فر با بيان اينكه كشور ما جزو اتحاديه جهاني 
پست است، گفت: براساس قوانين اتحاديه جهاني پست 
)UPO(، هيچ كشوري در هيچ زماني تحت تحريم قرار 
نمي گيرد و به همين دليل كشوري نمي تواند بسته هاي 
پستي ما را ارسال نكند. البته در ماه هاي گذشته به دليل 
كرونا و به لحاظ رعايت بهداش��ت، برخي از كشورها از 
دريافت كاال خودداري مي كردند كه اكنون برخي از اين 

محدوديت ها برداشته شده است.

  پست در سال ۹۸، ۳۲۰ ميليارد تومان  زيان 
داشت

وي با بيان اينكه شركت پشت ۳۲۰ ميليارد تومان زياد 
داشت، ادامه داد: درآمد ما از دريافت هزينه ارسال بسته 
است و اميدواريم به سمتي برويم كه ديگر زيانده نباشيم. 
در ماده ۲۸ و ۲۹ اساس��نامه پست قيد شده كه ما ملزم 
به ارايه خدمات پستي با نرخ مصوب كميسيون تنظيم 
مقررات هس��تيم. همچنين براس��اس اين ماده، دولت 
موظف است مابه التفاوت نرخ تعرفه كميسيون با قيمت 
تمام شده براي پست را در بودجه ساالنه ببيند و پرداخت 
كند كه اين اتف��اق تاكنون نيفتاده اس��ت. مديرعامل 
شركت ملي پست اضافه كرد: زيان انباشته پست تا پايان 
س��ال ۱۳۹۸، بالغ بر ۸۵۰ ميليارد تومان بوده است. ما 
پذيرفته ايم براي رفاه حال مردم تعرفه ها را افزايش ندهيم 
و نمي خواهيم پوشش هزينه هايمان را به افزايش تعرفه 
گره بزنيم، اما از طرفي اين مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
در اساسنامه پست اس��ت كه سازمان مديريت بايد اين 

مابه التفاوت را براي ما در نظر بگيرد.
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مزيت ثبت تلفن همراه 
مسافري در مبادي ورودي

كارشناس ارشد س��امانه همتا با بيان اينكه از ابتداي 
سال تا كنون حدود ۲۰۰ هزار دستگاه گوشي آيفون 
از رويه مسافري وارد كشور شده است، گفت: عمده اين 
گوشي ها از طريق سوءاستفاده از بستر مسافري بوده وارد 
كشور شده و ميزان ارز خارج شده بيش از ۱۵۰ ميليون 
يورو اس��ت. به گزارش تسنيم، علي وكيلي، مديركل 
دفتر واردات گمرك ايران در بخشنامه اي به گمركات 
اجرايي اعالم كرد كه از روز ۱۲ مهر سال جاري، اظهار و 
ثبت تلفن همراه مسافرين صرفاً در محل مبادي ورودي 
كشور و پس از احراز هويت دقيق و تشخيص غير تجاري 
بودن و طي تشريفات گمركي در لحظه ورود به كشور 
انجام مي شود. پيش از اين ثبت تلفن همراه مسافري از 
طريق سايت اينترنتي و به صورت غيرحضوري صورت 
مي گرفت و با وجود اينكه در اين رويه تطابق ش��ماره 
تلفن و كدملي و همچنين تردد فرد كنترل مي ش��د، 
عده اي با سرقت اطالعات مسافرين يا خريد اطالعات 
آنها اقدام به ثبت گوشي مسافري مي كردند كه باعث 
تضييع حقوق مسافر، تطهير كاالي قاچاق و ضربه زدن 

به تجارت رسمي مي شد.

تبعات فرآيند غيرحضوري 
رجيستري گوشي

با اجراي رجيس��تري براي تمامي برندهاي گوش��ي، 
افرادي كه منافعش��ان از طريق قاچاق تامين مي شد، 
دس��ت به كارهاي مختلفي ب��راي دور زدن اين طرح 
زدند. يكي از اين راه ها، واردات چمداني گوش��ي هاي 
مسافري بود؛ زيرا افرادي كه به اين شيوه گوشي هاي 
خ��ود را وارد مي كردند، از پرداخت ۹ درصد ماليات بر 
ارزش افزوده معاف شده و از معافيت هاي گمركي نيز 
بهره مي بردند. اين موضوع باعث شد مسووالن روش 
دريافت مستقيم كد فعال سازي گوشي مسافري پس 
از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سريال دستگاه 
در گمرك جايگزين شود كه با اتصال گمرك به سامانه 
همتا امكان پذير شد. روش ديگري كه واردكنندگان 
غيررس��مي و قاچاق چيان گوش��ي براي استفاده از 
گوشي هاي قاچاق انتخاب كردند، استفاده از اطالعات 
مسافران واقعي بود كه اگرچه خودشان اقدام به واردات 
گوش��ي نكرده اند، اما برخي با گرفتن اطالعات از آنها، 
اقدام به واردات گوشي به اسمش��ان كردند. اگرچه با 
تصميم ب��ه افزايش تعرفه گمرك��ي و حذف معافيت 
۸۰ دالري براي واردات تلفن همراه مسافري، واردات 
غيررسمي گوشي تا حد زيادي كاهش يافت، اما اين 
روش تا چندي پيش هم ادامه داش��ت. اكبر سلطاني، 
كارشناس ارشد سامانه همتا، با اشاره به مشكالت متعدد 
ثبت غيرحضوري موبايل گفت: مرور وضعيت ثبت تلفن 
همراه مسافري براي اتباع خارجي مي تواند شاهد مثالي 
براي سوءاستفاده از رويه واردات مسافري باشد به طوري 
كه در خردادماه ۹۹، امكان ثبت تلفن همراه مسافري 
براي اتباع از طريق سايت اينترنتي گمرك حذف و ثبت 
تلفن همراه ايشان صرفاً در مبادي ورود كشور و به صورت 
حضوري امكان پذير شد. در نتيجه اين اقدام ثبت تلفن 
همراه مسافري به نام اتباع با كاهش چشمگير بيش از 
۹۹ درصدي، از ۲۱۵ هزار در ارديبهشت ۹۹ به كمتر 
از 4۰۰ مورد در تير ۹۹ رس��يد، كه بيان گر جلوگيري 
از سوءاستفاده از اين رويه بود. به گفته وي متأسفانه با 
جلوگيري از سوءاستفاده از اطالعات اتباع خارجي، آمار 
ثبت مسافري به نام ايرانيان با افزايش ۲۵۰ درصدي از 
حدود ۱۲ هزار در ارديبهشت به بيش از 4۲ هزار مورد 
در تير رسيد كه نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطالعات 
اتباع به ايرانيان بود. لذا طي يك استقرار تدريجي، در 
تاريخ ۱۲ مهرماه سال جاري، ثتب تلفن همراه مسافري 
براي ايرانيان نيز صرفًا به صورت حضوري و در مبادي 
ورود كشور امكان پذير شد. بديهي است با اين تصميم، 
امكان تطهير تلفن همراه قاچ��اق )از جمله آيفون( از 
طريق رويه مسافري، به شدت كاهش پيدا خواهد كرد. 
بنابر اظهارات كارشناسان حقوقي، اصل آن است كه 
حقوق گمركي و ساير تشريفات واردات، پيش از ورود 
كاال به محدوده سرزميني به طور كامل صورت گرفته و 
سپس كاال به طور قانوني وارد كشور شود؛ كه در نتيجه 
آن امكان ثبت بي ضابطه گوشي هاي قاچاق از جمله 
گوشي هاي برند اپل كاهش مي يابد. الزم به ذكراست 
طبق ماده ۱۳۸ آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي، 
كاالي همراه مسافر بايد در اماكن گمركي اظهار و پس 

از پرداخت حقوق ورودي وارد كشور شود.

ثبت سفارش واردات گوشي 
اپل با وجود انتقاد كارشناسان

سلطاني گفت: براساس آمار اين سامانه، از ابتداي 
سال تا كنون حدود ۲۰۰ هزار دستگاه گوشي آيفون 
از رويه مس��افري وارد كشور شده، كه عمده آنها از 
طريق سوءاستفاده از بستر مس��افري بوده است. 
ميزان ارز خارج شده به واسطه اين حجم از واردات 
گوشي هاي اپل، بيش از ۱۵۰ ميليون يورو برآورد 
مي شود. به گزارش تس��نيم، رهبر انقالب در دوم 
شهريورماه سال جاري، در ديدار مجازي با هيات 
دولت در خصوص واردات كاالهاي لوكس فرمودند: 
»گاهي واردات به كش��ور لوكس است يعني هيچ 
نيازي به آن نيست؛ شنيدم كه براي واردات يك نوع 
گوشي لوكس امريكايي )اپل( در سال ۹۸ حدود نيم 
ميليارد يورو ارز تخصيص داده شده است و دولت 
بايستي جلوي اين را بگيرد.« اما متاسفانه تا كنون 
روند ثبت س��فارش براي گوشي هاي اپل متوقف 
نشده است. به نظر مي رسد به منظور جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي فعلي از رويه واردات كاالي همراه 
مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرك جمهوري 
اسالمي تصميم درستي در مورد الزام مسافران به 
اظهار تلفن همراه خود در مبادي ورودي اتخاذ كرده 
است كه مي بايست به صورت جدي به اجراي آن 

پايبند باشد.

شناسايي آسيب پذيري 
خطرناك در تراشه امنيتي اپل

تراشه امنيتي تي ۲ كه توسط شركت اپل براي افزايش 
ايمني رايانه ها طراحي شده با مشكل آسيب پذيري 
جدي روبرو است. به گزارش مهر به نقل از اسلش گير، 
در حالي كه بسياري از مشكالت امنيتي سخت افزارها 
و تراشه هاي مختلف با به روزرساني نرم افزاري برطرف 
مي شوند، اين آسيب پذيري قابل برطرف كردن نيست. 
تراشه امنيتي تي ۲ اپل كه با معماري پردازنده هاي 
اي۱۰ اپل هم سازگار است، با هدف كاهش خطرات 
امنيتي به وجودآمده براي پردازنده هاي شركت اينتل 
توليد شده است. اين تراشه ضمن بررسي رمزگذاري ها 
و وضعيت ميان افزارها، نحوه پردازش داده هاي صوتي 
و تصويري را نيز زير نظر مي گيرد. اما بررسي ها نشان 
مي دهد هكرها مي توانند ضمن نفوذ به اين تراشه ها 
روند پردازش داده هاي آنها را كنترل كرده و حتي به 
سخت افزارهاي ديگر اپل نيز دسترسي يابند. همچنين 
هكرها مي توانند با اجراي روند رمزگشايي از داده هاي 
در حال تبادل روي اين تراش��ه به آنها نيز دسترسي 
يابند. موسس��ه امنيتي نيلزاچ كه براي اولين بار اين 
آسيب پذيري را در تراشه هاي تي ۲ شناسايي كرده 
مي گويد اپل هنوز به درخواست ها براي اظهارنظر در 

مورد مشكل يادشده پاسخ نداده است.

 دعوا بر سر تيك تاك و 
وي چت به WTO كشيده شد

چين با اعتراض علي��ه ممنوعيت دولت امريكا عليه 
اپليكيشن هاي تيك تاك و وي چت، محدوديت هاي 
مذكور را ناقض مقررات اين نهاد اعالم كرد. به گزارش 
ايسنا به نقل از رويترز، دولت ترامپ دستور داده است 
دانلود اپليكيشن هاي تيك تاك و وي چت كه متعلق 
به شركت هاي چيني بايت دنس و تنسنت هستند، 
مسدود شود اما قضات امريكايي عليه اجراي فرمان 
رييس جمهوري امري��كا راي داده اند. نماينده چين 
در نشست س��ازمان جهاني تجارت )WTO( اعالم 
كرد اقدامات مذكور خالف مقررات اين سازمان بوده 
و خدمات تجاري بين المللي را محدود و اصول اوليه و 
اهداف سيستم هاي تجاري چندجانبه را نقض مي كند. 
نماينده چين عدم ارايه مدرك از س��وي امريكا براي 
ادعاهايش در خصوص اين اپليكيش��ن ها را گواهي 
بر سوءاستفاده اين كش��ور از مقررات توصيف كرد. 
امريكا در اين نشس��ت از اقداماتش دفاع و اعالم كرد 
به دنبال مقابله با ريسك هاي امنيت ملي است. دولت 
امريكا پيش از اين اعالم كرده بود كه اطالعات كاربران 
امريكايي اين اپليكيشن ها ممكن است به دست دولت 
چي��ن بيافتد. اظهارات چين به تنهايي در س��ازمان 
جهاني تجارت تاثير ندارد اما اين كشور ممكن است 

يك شكايت حقوقي عليه رفتار امريكا تنظيم كند.

مايكروسافت به دنبال 
خريد مجدد نوكياست

مايكروسافت يكي از شركت هايي محسوب مي شود 
كه به دنبال تصاحب نوكياست. به گزارش ديجياتو، 
براس��اس پيش بيني »CCS Insight« براي سال 
۲۰۲۱، نوكيا توس��ط يك غول فناوري امريكايي در 
سال آينده ميالدي خريداري مي شود كه از ميان آنها 
مي توان به اينتل و مايكروسافت اشاره كرد. در سال 
۲۰۱۳ مايكروسافت با پرداخت بيش از ۷ ميليارد دالر 
كسب و كار گوشي هاي اين كمپاني فنالندي را خريد 
تا بتواند با استفاده از سيستم عامل ويندوزفون، رقيب 
جدي آيفون و گوشي هاي اندرويدي شود كه در اين 
هدف شكست خورد. در حالي كه نوكيا دوباره وارد بازار 
گوشي هاي هوشمند شده و ساالنه محصوالت زيادي 
مي فروشد، اين بخش براي خريداران جذابيتي ندارد. 
بخش شبكه نوكيا مورد توجه غول هاي امريكايي قرار 
گرفته، زيرا دولت امريكا استفاده از تجهيزات غول هاي 
چيني مانند هواوي را براي اپراتورها ممنوع كرده است. 
تحريم هاي گس��ترده امريكا باعث شده شركت هاي 
ديگر در اين بخش بيشتر مورد توجه قرار بگيرند. براي 
مثال نوكيا اخيرا توانسته قراردادي با بزرگ ترين اپراتور 
در بريتانيا به نام »BT« منعقد كند كه جذابيت بخش 

شبكه نوكيا را افزايش داده است. 

ساخت ديتاسنترهاي جديد 
مايكروسافت در يونان

شركت مايكروس��افت با يونان براي ساخت مجموعه 
ديتاس��نترهاي جديد در اين كش��ور تواف��ق كرد. به 
گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، برد اسميت، رييس 
مايكروس��افت در مراس��م امضاي اين قرارداد در آتن 
گف��ت اي��ن بزرگ ترين س��رمايه گذاري ي��ك غول 
فناوري امريكايي در ۲۸ سال فعاليتش در يونان است. 
مايكروس��افت برنامه آموزش را براي كمك به تامين 
۱۰۰ هزار شغلي كه با ساخت ديتاسنترها نياز خواهد 
بود، آغاز مي كند. نخس��ت وزير يونان ه��م اعالم كرد 
ديتاسنترهاي جديد يونان را به طور اتوماتيك به يك 
مقصد سرمايه گذاري تبديل خواهد كرد. تحليلگران 
مزاياي اقتصادي اين سرمايه گذاري را حدود يك ميليارد 
دالر برآورد كرده اند. موضوع سرمايه گذاري مايكروسافت 
در يونان براي نخستين بار طي اجالس مجمع جهاني 
اقتصاد در داووس س��وييس مورد بحث ميان دو طرف 
قرار گرفت. اقتصاد يون��ان طي يك دهه بحران بدهي 
دولتي حدود ۲۵ درصد كوچك شده و امسال هم انتظار 
مي رود به دليل تبعات شيوع ويروس كرونا، ۸.۲ درصد 
منفي شود. پيش بيني ش��ده كه نرخ بيكاري يونان در 
سال ۲۰۲۰ به ۱۸.۶ درصد در مقايسه با ۳۰ درصد در 
اوج بحران بدهي كاهش پيدا كند اما همچنان باالترين 
نرخ بي��كاري در اروپا به ش��مار م��ي رود. دولت يونان 
پيش بيني كرده كه اقتصاد اين كشور ۷.۵ درصد در سال 
۲۰۲۱ رشد مي كند كه عمدتا به دليل پيش بيني رشد 

۳۰.4درصدي سرمايه گذاري خواهد بود.

جايگزيني تكنولوژي و ارسال نامه ها به صورت الكترونيكي، بخشي از فعاليت هاي پستي را كاهش داده است

زيان ۳۲۰ ميليارد توماني شركت پست در يك سال

كندي پيشرفت بالك چين تجاري جاسوسي از طريق پيام رسان هاي جعلي
محققان امنيتي با رديابي يك نمون��ه بدافزار، نرم افزار 
جاسوس��ي اندروي��دي جديدي را ردياب��ي كردند كه 
 Threema،از طريق پيام رس��ان هاي جعلي مانن��د
Telegram  و WeMessage توزي��ع مي ش��د. به 
گزارش ايس��نا، بدافزارها و نرم افزارهاي مخرب در هر 
يك از فروش��گاه هاي آنالين يافت مي شوند؛ بسياري 
از برنامه هايي كه تحت عناوين مختلف براي سيس��تم 
عامل اندرويد منتشر مي  شوند، از روي برنامه هاي منبع 
باز ساخته شده اند. بسياري از اين برنامه ها صرفًا با تغيير 
نام و آيك��ون به عنوان برنامه ه��اي گوناگون و با هدف 
استفاده از سرويس  هاي تبليغاتي داخل اين برنامه  ها و 
درآمدزايي براي منتشركننده برنامه، توليد مي شوند. 
به تازگي محققان امنيتي يك نمونه بدافزار اندرويدي 
نس��بتا شناخته ش��ده را رديابي كردند ك��ه از طريق 
  Threema، Telegram پيام رسان هاي جعلي مانند
و WeMessage توزيع مي ش��د. بر اساس اطالعات 
مركز مديريت راهبردي افتا، با بررس��ي هاي ش��ركت 
ESET مشخص شده است كه ليست ويژگي هاي اين 
بدافزار با نام  APT-C-۲۳، شامل امكان بي صدا كردن 
اعالن هاي برنامه هاي امنيتي با دستگاه هاي سامسونگ، 
شيائومي و هواوي است كه اجازه مي دهد حتي در صورت 
شناسايي فعاليت آن، مخفي بماند. عالوه بر اين، بدافزار 
مي تواند اعالن هاي برنامه هاي پيام رسان هاي تلگرام، 
اينستاگرام، اس��كايپ، فيس بوك، واتس آپ، مسنجر 
و وايبر را بخواند و به طور موث��ر پيام هاي دريافتي را به 
سرقت ببرد. بدافزار جاسوسي APT-C-۲۳ مي تواند 
صفحه نمايش )فيلم و تصوير( و همچنين تماس هاي 
ورودي و خروج��ي را از طريق وات��س آپ ضبط كند و 
قادر است با ايجاد يك تداخل روي صفحه سياه از يك 
تلفن غيرفع��ال، به صورت مخفي تم��اس برقرار كند. 
گروهي هكري پيشرفته APT-C-۲۳ در سال ۲۰۱۵ 
از اين بدافزار براي جاسوس��ي از موسس��ات نظامي و 
 ۲۳-APT-C آموزشي استفاده كرده اند. جاسوس افزار
 Two-tailedو Big Bang APT با نام هاي مختلف
Scorpion توسط برخي شركت هاي امنيت سايبري 
رديابي مي شود. گروه هكري APT-C-۲۳ بدافزارهايي 
 KasperAgent،( را براي سيستم عامل هاي ويندوز
 GnatSpy، Vamp، و اندروي��د )Micropsia

FrozenCell به كار گرفته كه به اهدافي در خاورميانه 
حمله كنند. در مقايسه با نرم افزارهاي جاسوسي قبلي 
براي اندرويد، آخرين نس��خه از APT-C-۲۳ قابليت 
فراتر از ضبط صدا، س��رقت گزارش ه��اي تماس، پيام 
 PDF،كوتاه، مخاطبين و انواع پرونده هاي خاص مانند
 DOC، DOCX، PPT، PPTX، XLS، XLSX،
TXT، JPG، JPEG، PNG را دارد. نس��خه به روزشده 
اين نرم افزار جاسوسي به آن اجازه مي دهد تا آن دسته از 
اعالن  راه حل هاي امنيتي را رد كند كه در دستگاه هاي 
سامسونگ، شيائومي و هواووي اجرا مي شوند، بنابراين 

بدافزار مي تواند بدون جلب توجه، جاسوسي كند.

    شيوه پنهان شدن در برنامه هاي جعلي
پايگاه اينترنتي bleepingcomputer نوشت: يك 
از محققان امنيتي، توييتي را آوريل سال جاري، منتشر 
و افشا كرد: قطعه اي از نرم افزارهاي جاسوسي از اندرويد 
 VirusTotal وجود دارد كه ميزان تشخيص آن در
بسيار پايين اس��ت؛ با بررس��ي اين نمونه، محققان 
شركت ESET دريافتند كه اين بخشي از جعبه ابزار 
 ۲۳-APT-C بدافزار است كه توسط عامل تهديدگر
استفاده مي شود. اين محقق، حدود دو ماه بعد، نمونه 
جديدي از همان بدافزار را پيدا كرد كه در فايل نصب 
 DigitalAppsبرنامه پيام رسان تلگرام موجود در
)فروشگاه غير رسمي اندرويد( پنهان شده بود. پس 
از آن، كارشناسان شركت ESET دريافتند كه بدافزار 
جاس��وس در Threema يك پلت فرم پيام رسان 
ايمن و همچني��ن AndroidUpdate، برنامه اي 
كه به عنوان بروزرس��اني سيس��تم ب��راي پلت فرم 
تلفن همراه ظاهر مي ش��ود، به صورت پنهان، وجود 
دارد. كارشناس��ان معاونت بررس��ي مركز مديريت 
راهبردي افتاي رياست جمهوري معتقدند استفاده 
از فروشگاه DigitalApps تنها يكي از روش هاي 
توزي��ع عوامل تهديدگر براي آل��وده كردن قربانيان 
اس��ت زيرا برنامه هاي ديگري نيز وج��ود دارد كه در 
فروش��گاه موجود نيس��تند اما حاوي همان نرم افزار 
جاسوسي هس��تند، بنابراين كاربران سيستم هاي 
اندرويدي همچنان بايد برنامه هاي مورد نياز خود را از 

فروشگاه هاي معتبر دانلود كنند.

بالك چين تجاري عمدتا مربوط به امورمالي و بسيار 
متمركز هستند و توسعه آرامي دارند. مطالعه اي در 
دانشگاه كمبريج نشان داد كه پروژه هاي بالك چين 
تجاري عمدتا به خدمات مالي اختصاص داش��ته و 
بس��يار متمركز هستند. در واقع از آنجا كه اين نوع 
بالك چين  توس��ط سازنده توس��عه پيدا مي كنند 
پيش��رفت آنها بسيار آهس��ته صورت مي گيرد. به 
گزارش پيوست، دومين مطالعه انجام گرفته روي 
وضعيت بالك چين تجاري در جهان كه ماه پيش 
منتش��ر ش��د با جمع آوري داده هاي بيش از ۲۰۰ 
شركت، اس��تارتاپ، بانك مركزي و ديگر نهاد هاي 
بخش عمومي در ۵۹ كش��ور بين سال هاي ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ به انجام رسيد. محققان دانشگاه كمبريج 
با بررسي ۶۷ شبكه بالك چين تجاري كه در حال 
حاضر فعاليت دارن��د دريافتند كه پروژه هاي امور 
مالي 4۳ درص��د از پروژه هاي موج��ود را به خود 
اختصاص مي دهند. همچنين س��اخت و توس��عه 
اين شبكه ها به آهستگي صورت مي گيرد. محققان 
دريافتند كه به ط��ور ميانگين براي اينكه پروژه اي 
از اثبات مفهوم به اجرا برس��د تقريبا ۲۵ ماه زمان 
نياز دارد و ساخت شبكه هاي بزرگ تر حتي ممكن 
است بيش از چهار سال زمان ببرد. بالك چين هاي 
تجاري نس��بت به همتا هاي عمومي خود بس��يار 
متمركز محسوب مي ش��وند. يعني به جاي وجود 
هزاران گره ناشناس و ماينري كه بالك چين را سرپا 
نگه مي دارد تنها يك يا چن��د گره روي محتويات 
بلوك هاي جديد و زنجيره فعلي به توافق مي رسند. 
اي��ن بالك چين ها ك��ه بالك چي��ن خصوصي نيز 
ناميده مي ش��وند به شما كنترل بيشتري را نسبت 
به شبكه ارايه مي دهند و همچنين ميزان رازداري 

در اين شبكه ها بيشتر است. 
در صنايعي كه داده هاي وارد ش��ده به بالك چين 
از نگاه طرفين، اس��رار تجاري ناميده مي شوند اين 
روش و رويكرد بس��يار رايج اس��ت و همين مساله 
باعث ش��ده تا بس��ياري نگران تمركز بيش از حد 
باش��ند. اين تمركز بيش از اندازه در ش��بكه هاي 
بالك چين كه از ابتدا با هدف عدم تمركز و گرفتن 
اختيار از يك يا چند تصميم گيرنده بزرگ ساخته 

ش��دند، باعث مي شود كه ش��ركت هاي بزرگ در 
شبكه برتري غيرمنصفانه اي داشته باشند و قادرند 
ديگر اعضا را از دسترسي به نتايج منع كنند. براي 
مثال ش��ركت هايي كه سيس��تم هاي بالك چين 
تج��اري را ب��راي هماهنگ ك��ردن محموله هاي 
زنجيره عرض��ه ي��ا واردات خود ايج��اد مي كنند 
مي توانند داده هاي لجس��تيك را ب��ه ديگر صنايع 
يا حتي تحليلگران اقتصادي به فروش برس��انند. 
محققان كمبري��ج دريافتند كه بيش از ۸۰ درصد 
از پروژه ه��اي بالك چين تج��اري از يك خدمت 
بالك چين اس��تفاده مي كنند )معموال به صورت 
يك گروه يا زيرشاخه اي كه تحت كنترل است( تا 
عمده سخت افزار مربوط از جمله گره ها و ماينرها 
را ميزباني كرده و در واقع در اختيار شركت ديگري 
قرار ندهند؛ اما اين پلتفرم ها براي ساخت پروژه هاي 
خود به تكنولوژي آزمايش ش��ده ني��از دارند. 4۸ 
درص��د از اي��ن پلتفرم ها براي اي��ن كار از فابريك 
دفترثبت IBM اس��تفاده مي كنند، اين دفتر ثبت 
نوعي چارچوب قابل تغيير براي بالكچين است كه 
با هدف اس��تفاده در فرمت هاي تجاري س��اخته و 

ارايه شده است. 
گزارش دانشگاه كمبريج نش��ان داد كه در حال 
حاضر رهبران و شركت هاي بزرگ بازار بيش از ۷۰ 
درصد از پروژه هاي بالك چين تجاري را به خود 
اختصاص مي دهند و اميدوارند كه ديگر شركت ها 
ني��ز به اين جري��ان بپيوندند. كنسرس��يوم هاي 
تج��اري )گروه هاي تج��اري در يك صنعت( ۲۲ 
درص��د از پروژه هاي بالك چين تج��اري را آغاز 
كردند و تنه��ا ۵ درصد از اين پروژه ها از س��وي 
نهادهاي دولتي اس��تارت زده شده اند. از آنجايي 
كه اين شبكه هاي تجاري توس��ط بنيان گذاران 
خود هدايت مي شوند برخي از پروژه هاي تجاري 
با سرعتي بيش��تري نسبت به رقباي خود توسعه 
پيدا مي كنند اما در زمينه جذب رقيب با مشكل 
مواجه هستند زيرا رقباي احتمالي نگران هستند 
كه ارايه اختيارات به يك ش��ركت بزرگ آنهم در 
اين سطح در طوالني مدت براي آنها پيامد هايي 

را به دنبال خواهد داشت.

اخبار



تعادل - گروه تجارت| 
اعضاي هيات رييس��ه اتاق هاي مشترك هم مرز در 
نشستي با معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزارت امور 
خارجه، به ارايه يك چك ليست طوالني از مشكالت 
و موانع در عرصه تجارت جهاني پرداختند و در عين 
حال، بي توجهي سياس��ت گذاران نس��بت به انعقاد 
موافقت نامه ه��اي تجارت ترجيحي با كش��ورهاي 
مختلف به ويژه همسايگان را مورد انتقاد قرار دادند. 
آنها بر اين باورند كه غفلت در اين بخش موجب شده 
امروز اثر تحريم ها بر اقتصاد كشور پررنگ تر جلوه كند. 
در همين حال، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور 
خارجه به موضوع تهاتر كه از سوي بخش خصوصي 
پيشنهاد شده اشاره و از برخي رايزني ها و توافقات با 
كش��ورهاي هدف خبر داد. غالمرضا انصاري بر لزوم 
بازگرداندن شأن و جايگاه بخش خصوصي تأكيد كرد و 
آن را تنها راه نجات كشور در اين دوره حساس دانست.

     اعتراض به سياست گذاري هاي تجاري
رييس اتاق ايران در نشس��ت مشترك اعضاي هيات 
رييسه اتاق هاي مشترك هم مرز با معاون ديپلماسي 
اقتصادي وزارت امور خارجه، گفت: امروز سياست هاي 
ارزي كشور با نگاه هاي سياسي حاكم، تطابق ندارد و 
همين جدايي موجب ش��ده تا بخش قابل توجهي از 
برنامه ريزي ها به نتيجه نرسند. غالمحسين شافعي، 
اف��زود: وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات در مقابل 
صادرات حمايت مي كند اما اين دو رويكرد از س��وي 
ديگر دستگاه ها حمايت نمي شود تا امروز هم هيچ كدام 
به نتيجه نرسيده اند. او به موضوع موافقت نامه تجارت 
ترجيحي با كشورهاي مختلف اش��اره و تأكيد كرد: 
ايران كمترين موافقت نامه را با ديگر كشورها در مورد 
تجارت ترجيح��ي و تج��ارت آزاد دارد. اين رويكرد 
دولت به جد از سوي بخش خصوصي مورد اعتراض 
بوده و هست. شافعي به موافقت نامه اي كه حدود 10 
سال پيش بين ايران و تركيه امضا شد نيز اشاره كرد 
و گفت: اين موافقت نامه مورد تأييد بخش خصوصي 
نبود به اين دليل ك��ه در تدوين آن هيچ گونه نظري 
از اتاق ايران دريافت نشد. شافعي گفت: طبق قانون 
دس��تگاه ها مكلفند به هنگام تصميم گيري، نظرات 
بخش خصوصي و تشكل هاي مرتبط را دريافت كنند.

از سوي ديگر، محمدرضا كرباسي، معاون بين الملل 
اتاق اي��ران نيز موانع و مش��كالت پيش روي بخش 
خصوصي را مورد توجه ق��رار داد. به اعتقاد او »نبود 
نظام بانكداري و صرافي كه موجب پرداخت هزينه هاي 
سربار شده است، فرس��وده بودن ناوگان حمل ونقل 
و نبود كانتينره��اي يخچال دار، نبود مكانيزم تهاتر، 
نداشتن موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي، كمبود 
شديد كاالهاي واسطه اي و مواد اوليه، فقدان مكانيزم 
واردات ب��دون ني��از به انتق��ال ارز، تغيي��ر پي درپي 
بخش��نامه ها و اعمال ممنوعيت هاي صادراتي و در 
نهايت بي توجهي به ظرفيت ه��اي ايران در صادرات 
خدمات فني و مهندسي« مواردي هستند كه مانع از 
حركت بخش خصوصي در صحنه بين المللي مي شود.

يحيي آل اسحاق، رييس اتاق مشترك ايران و عراق 
هم از فعاليت هاي بي وقفه رقباي ايران در بازار عراق 
سخن گفت و افزود: كشورهاي مختلف براي حضور 
در بازار عراق به جد تالش مي كنند اما بخش خصوصي 
ايراني در آنجا تنهاست و هيچ حمايتي از سوي دولت 
خود دريافت نمي كند. امروز بخش خصوصي در بازار 
عراق از نظر بيمه اي مشكل دارد، رايزنان بازرگاني در 
سفارت خانه محدود بوده و هماهنگ عمل نمي كنند و 

حمايت حقوقي از فعاالن اقتصادي نمي شود.
حميدرضا صالحي، نايب رييس اتاق مشترك ايران 
و عم��ان از ناهماهنگي بين دس��تگاه هاي اجرايي و 
بي توجهي به نظرات مشورتي بخش خصوصي انتقاد 
كرد. او از وجود فرصت هاي بي نظير براي تهاتر سخن 
گفت و طرف هاي عمان��ي آمادگي الزم براي تهاتر را 
دارند اما در ايران مرجعي براي پيشبرد اين كار در نظر 

گرفته نشده است. از طرفي امروز كه بخش خصوصي 
با مساله ضمانتنامه درگير اس��ت، دولت مي تواند از 
وجوهي كه در س��اير كشورها دارد به عنوان ضمانت 

استفاده كند.
هادي تيزهوش تابان، رييس اتاق مش��ترك ايران و 
روسيه از زيرساخت هاي ضعيف ايران براي صادرات 
مواد غذايي و فسادپذير سخن گفت و خواستار توجه 
جدي دولت براي حل اين مشكل شد. تيزهوش تابان، 
سيستم كشتيراني ايران در آب هاي درياي مازندران 
را فرسوده و غيرقابل اس��تفاده خواند و تصريح كرد: 
براي ارتباط بيشتر با بازار روسيه بايد پرواز مستقيم به 
اين كشور را راه اندازي كنيم. او همچنين با بيان اين 
مطلب كه پس از چندين ماه كه سفارت ايران در روسيه 
رايزن بازرگاني نداشته و به تازگي فردي معرفي شده، 
گفت: بدون شك حضور يك نفر در چنين بازار بزرگ 

و مهمي كافي نيست. 
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق مشترك ايران و پاكستان 
بي توجهي دولت و وزارت راه و شهرس��ازي نسبت به 
اتمام پروژه س��اخت راه آهن زاهدان ب��ه ميرجاوه را از 
عوامل هزينه بر براي بخش خصوصي دانست و تأكيد 
كرد: وقتي محصولي براي صادرات به پاكستان از طريق 
راه آهن وارد زاهدان مي شود بايد يك بار ديگر بارگيري 
شود تا به ميرجاوه برس��د و از مرز خارج شود. اگر اين 
پروژه به اتمام برسد، محصوالت صادراتي مستقيم به 
مرز برده و از آنجا وارد پاكستان مي شوند. هاني فيصلي، 
رييس اتاق مشترك ايران و كويت سهم ناچيز ايران در 
كل حجم واردات كويت كه بين 33 تا 35 ميليارد دالر 
برآورد مي شود را ناشي از سخت گيري هاي دولت در 
اعطاي رواديد به فعاالن اقتصادي دانست و گفت: امروز 
هيچ فعال اقتصادي نمي تواند وارد اين بازار شود و تنها 
افرادي كه از قبل، شهروندي كويت را داشتند، مي توانند 

در اين بازار حضور داشته باشند.
او مشكل حمل ونقل به ويژه در حجم كوچك را به دليل 
ممنوعيت ورود كشتي هاي كوچك به بنادر كويت را 
مورد توجه قرار داد و خواس��تار پيگيري اين مساله از 
سوي وزارت خارجه ش��د.او پيشنهاد داد: رايزني هاي 
الزم صورت گيرد تا كاالهاي ايراني از طريق شلمچه به 
عراق و سپس كويت منتقل شود. مجيدرضا حريري، 
رييس اتاق مشترك ايران و چين هم ايجاد يك مركز 
مبادله ارزي در هر كشوري كه با آن روابط تجاري داريم 
را به جاي مكانيسم تهاتر پيشنهاد داد. او ارايه آمار حجم 
تجارت خارجي را زنگ خطري براي كشور توصيف كرد 

و محدود شدن شركاي تجاري كشور را مساله اي مهم 
و قابل تأمل دانست. 

اميرعابدي، رييس اتاق مش��ترك ايران و قزاقستان 
نيز همكاري بين س��فارتخانه و اتاق هاي مشترك را 
مورد تأكيد قرار داد و از بي توجهي كه امروز نس��بت 
به اتاق هاي مش��ترك مي ش��ود، انتقاد كرد. فرشيد 
فرزانگان، رييس اتاق مشترك ايران و امارات هم وجود 
دفاتر تجاري در كشورهاي هدف را راهكار خوبي براي 

حفظ بازارها عنوان كرد. 
مه��ران فكري، نايب ريي��س اتاق مش��ترك ايران و 
آذربايج��ان پيش��نهاد ايج��اد مرك��ز داوري در 
س��فارتخانه هاي ايران را مط��رح و در ادامه از ناتمام 
ماندن پروژه راه آهن بين ايران و آذربايجان در منطقه 
آستاراخان انتقاد كرد و خواستار پيگيري اين مساله 
از دولت آذربايجان ش��د. بر اس��اس اظهارات او هنوز 
طرف آذربايجاني زيرساخت هاي تكميل اين راه آهن 
در منطقه آس��تاراخان را تكميل نكرده است. پرهام 
رضايي، نايب رييس اتاق مش��ترك اي��ران و هند نيز 
از نهايي نشدن موافقت نامه تجارت ترجيحي با هند 
انتقاد كرد. مهرداد سعادت، رييس اتاق مشترك ايران 
و تركيه از تعطيلي بخش اقتصادي س��فارت ايران در 
تركيه انتقاد كرد و وضعيت گمركات ايران در مرز بين 
ايران و تركيه را نامناسب خواند. وي تمركز صرف وزارت 
صمت بر برگشت ارز و تعليق كارت هاي بازرگاني را عامل 
بي توجهي اين وزارتخانه بر ديگر مسائل عنوان كرد و 
گفت: كل واردات تركيه در سال گذشته 210 ميليارد 
دالر بوده كه 2 ميليارد دالر آن سهم ايران است. احمد 
پورفالح، مشاور ارش��د رييس اتاق ايران و رييس اتاق 
مشترك ايران و ايتاليا به تغيير شكل جغرافياي جهان 
و تبديل آن به يك دهكده اشاره و تأكيد كرد: در چنين 
دنيايي تفكر زندگي جزيره اي مردود بوده و قابليت اجرا 
ندارد. او از سياست گذاران خواست تا به امتحان كردن 
راه هاي رفته و شكست خورده پايان دهند چراكه ايران 
با شرايط پيچيده اي روبروس��ت و سطح رفاه مردم در 

حال كاهش است.

     پاسخ به انتقادات بخش خصوصي 
غالمرضا انصاري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت 
امور خارجه در واكنش به آنچه در اين نشست عنوان 
ش��د، از لزوم هماهنگي بين سياس��ت هاي تجارت 
خارجي و سياس��ت هاي خارجي كشور سخن گفت 
و تأكيد كرد: نمي ش��ود انتظار داش��ت كه در حين 

ناهماهنگي بين اين دو، ب��ه نقطه مطلوبي در روابط 
بين المللي رسيد. اين عدم هماهنگي آسيب زا بوده و ما 
را به سمت مناسبات موقت و كوتاه مدت سوق مي دهد. 
او به موضوع تهاتر كه از سوي بخش خصوصي پيشنهاد 
شده اشاره و از برخي رايزني ها و توافقات با كشورهاي 
هدف خبر داد. بر اس��اس اظه��ارات او در داخل نيز 
موضوع تهاتر در دست بررسي است و بانك مركزي نيز 
آمادگي خود را براي ايجاد مكانيسمي براي آن، اعالم 
كرده است. اين مقام مسوول، توجه به موافقت نامه هاي 
تجارت ترجيحي را نيز بسيار مهم و اثرگذار توصيف 
ك��رد و اف��زود: موافقت نامه تج��ارت ترجيحي كه با 
اوراسيا امضا شد، موفقيت بزرگي بود. وي همچنين به 
موافقت نامه تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه اشاره 
كرد و گفت: از آنجا كه اين موافقت نامه اجرايي نشد، 
رايزني ها براي حل مشكالت آن ادامه دارد. اتاق ايران 
مي تواند نظرات و پيش��نهادهاي خود را در اين مورد 
اعالم كند. انصاري تنها راه حل امروز اقتصاد ايران را 
بازگرداندن جايگاه بخش خصوصي به او دانس��ت و 
ادامه داد: ش��أن و جايگاه بخش خصوصي بايد ديده 
شود. وزارت امور خارجه در اين رابطه همواره تالش 

كرده است.

      انتقادي ديگر از شيوه حمايت از بنگاه ها
كمي آن طرف تر فعاالن اقتصادي در اتاق تهران نيز به 
انتقاد از شيوه نامه حمايت از توانمندسازي بنگاه هاي 

كوچك و متوسط پرداختند. 
بر اساس اين ش��يوه نامه كه از سوي سازمان توسعه 
تجارت ايران تدوين شده و بنگاه هاي كوچك و متوسط، 
خوشه هاي صادرات گرا، شركت هاي مديريت صادرات 
و كنسرس��يوم هاي صادراتي را هدف قرار داده، نحوه 
حمايت از مشموالن اين طرح كه اعتبار آن نيز تا پايان 
امسال پيش بيني شده اس��ت. در اين رابطه، رييس 
كميس��يون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق 
تهران در نقد اين شيوه نامه حمايتي، آن را فاقد وزن و 
اعتبار ويژه براي بنگاه هاي كوچك و متوسط دانست و 
به گفته محمد الهوتي، اين سند جز تعاريف و شرايط 
برخورداري بنگاه ها از حمايت هاي تدويني، ويژگي 
ديگري ندارد. او بر اصالح و بازنگري در اين شيوه نامه 
تاكيد كرده وتدوين اين گونه شيوه نامه ها بدون منابع 
و بودجه الزم و همچنين تعهدات دستگاه هاي اجرايي 
را فاقد كارايي الزم دانس��ت ك��ه ضمانت اجرايي نيز 

نخواهد داشت.

اخبار

ويژه

بازار 7  چهارشنبه  16   مهر 1399   19 صفر 1442  سال هفتم    شماره   Wed. Oct 7. 2020  1774  صنعت،معدن و تجارت

پاسخ وزارت صمت
به انتقاد گمرك 

شاتا |مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت تاكيد كرد: وزارت صمت هيچ بخشنامه اي در 
خصوص لزوم ويرايش ثبت س��فارش متعاقب تغيير 
تعرفه نداشته و همان گونه كه بارها تاكيد شده، اين دفتر 
ضمن موافقت با تسهيل در واردات و عدم رسوب كاال 
در گمركات كشور، آماده هرگونه همكاري با گمرك در 
اين خصوص اس��ت. سعيد عباسپور در مورد تقاضاي 
گمرك براي اعالم نظر وزارت صمت در خصوص اينكه 
اگر وارد كننده اي در يك گروه كااليي واردات داشته و 
اگر جابه جايي در گروه هاي متفاوت داشت، آيا واردات 
بالمانع اس��ت يا نه، توضيح داد: با توجه به رويه جاري 
و قوانين و مق��ررات مربوطه، از جمل��ه ضرورت اخذ 
تاييديه هاي بانكي و مجوزها و استانداردهاي مرتبط،  
وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفًا در اين خصوص 
اعالم نظري اوليه داش��ته و بخشنامه اي صادر ننموده 
است. وي تصريح كرد: اين اعالم نظر مبنايي براي تغيير 
رويه نمي باشد و حتماً رويه  جاري همچنان برقرار است 
و اگر نياز باشد وزارت صمت اعالم نظر صريحي در اين 
خصوص انجام دهد از طريق دفتر مقررات صادرات و 
واردات بخشنامه الزم را صادر و اعالم عمومي مي كند. 
مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تاكيد كرد: متاس��فانه گمرك اعالم 
نظر اوليه وزارت صمت را به عنوان بخشنامه تلقي و به 
واحدهاي اجرايي خود ابالغ نموده كه هيچ گونه ضرورتي 
نداشته است. عباسپور گفت: با اين حال و براي رفع موانع 
و مشكالت موجود در روند ترخيص كاالها در بنادر كه 
مورد تاكيد ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ 
جلس��ه اي با گمرك برگزار مي شود تا موارد احصا و به 

اتفاق نظر برسيم.

 تحويل نهاده هاي دامي
منوط به عرضه در شبكه توزيع

ش�اتا |س��خنگوي س��تاد تنظيم بازار در خصوص 
كاالرس��اني نهاده ها به مرغداري ها و دامداري ها اعالم 
كرد: ستاد تنظيم بازار در اسفندماه سال گذشته مصوب 
كرد خروج همه نهاده هاي دامي از بنادر منوط به مجوز 
وزارت جهاد كشاورزي است. محمد رضا كالمي گفت: 
وزارت جهاد سامانه بازارگاه را راه اندازي كرده و در حال 
تكميل آن است كه در اين س��امانه مرغدار به صورت 
مستقيم نهاده را دريافت مي كند. سخنگوي ستاد تنظيم 
بازار گفت: اين سامانه در حال رفع ايرادات و تكميل شدن 
است و مي تواند همه انحرافات ارز 4200 در نهاده ها را 
پوشش دهد و جلوي تخلفات گرفته شود. كالمي افزود: 
تكليف تنظيم بازار اين اس��ت كه در اين س��امانه بين 
تحويل محصول نهايي و تحويل نهاده بايد ارتباط ايجاد 
شود و به كسي نهاده دامي داده مي شود كه كاالي خود 
را به دولت و شبكه تحويل بدهد كه اين كار قطعا حقوق 

مصرف كننده و توليدكننده را تامين مي كند.

تغييرات قيمت اقالم خوراكي
آخرين آمار از تغييرات قيمت انواع گوش��ت از اين 
حكايت دارد كه گوشت مرغ بيشترين ميزان افزايش 
قيمت را داشته و نسبت به سال گذشته بالغ بر 30 
درصد گران شده است. چندي پيش بود كه مركز آمار 
گزارشي از وضعيت تورم در شهريور ماه منتشر كرد 
و نشان داد كه تورم در سه شاخص ماهانه، نقطه به 
نقطه و ساالنه رو به افزايش رفته است؛ به طوري كه 
تورم در 12 ماه منتهي به شهريور به 2۶ درصد رسيد 
و نسبت به مرداد ماه 3.۶ درصد افزايش داشت. اما 
بررسي وضعيت خوراكي ها در رابطه با انواع گوشت 
نش��ان مي دهد كه مجموعه گروه گوشت سفيد و 
قرمز نسبت به شهريور ماه پارسال 14.5 و نسبت به 
مرداد 1.۷ درصد افزايش دارد. در گروه گوشت قرمز 
و ماكيان نيز رشد 13.۹ درصدي نسبت به پارسال و 
يك درصدي در مقايسه با مرداد ثبت شده است. از 
سوي ديگر در گروه ماهي و صدف داران نيز افزايش 
23.۹ درصدي نسبت به شهريور سال گذشته و ۶.۶ 
درصدي نس��بت به مرداد وجود دارد. اما مروري بر 
وضعيت قيمت در بين انواع گوشت نشان مي دهد 
كه مرغ ماشيني بيشترين افزايش قيمت را دارد اين 
در حالي اس��ت كه طي هفته هاي گذشته نيز بازار 
مرغ دستخوش تغييراتي شد و افزايش قيمت در آن 
به ثبت رسيد كه آمار نيز اين موضوع را تاييد كرده و 
نشان مي دهد كه قيمت هر كيلو مرغ ماشيني كه در 
شهريور سال گذشته 13 هزار و ۸00 تومان بوده به 
1۷ هزار و ۹00 در مرداد ماه امسال و به طور متوسط 
1۸ هزار و ۶00 تومان در شهريور ماه رسيده است. 
حداقل هر كيلو 15 هزار و 500 و حداكثر 1۹ هزار و 
500 تومان هم براي هر كيلو مرغ در شهريور ماه ثبت 
شده كه تاكيد دارد اين كاال نسبت به مرداد ماه هشت 
درصد و در مقايسه با شهريور ماه سال گذشته 31.2 
درصد رشد دارد. اما در رابطه با گوشت گوسفندي 
تغييرات چندان زياد نيست؛ به طوري كه از هر كيلو 
100 هزار تومان در شهريور سال قبل به 103 هزار 
در مرداد امسال و به طور متوسط 105 هزار تومان 
در شهريور ماه افزايش دارد. حداقل قيمت گوشت 
گوسفندي در ماه گذش��ته ۸3 هزار و حداكثر آن 
11۹ هزار تومان بوده كه بيانگر رشد 1.۶ درصدي 
در مقايس��ه با مرداد و 4.۷ درصد نسبت به شهريور 
پارسال است. اما گوش��ت گوسفند و گاو نسبت به 
شهريور سال گذشته هر چند اندك ارزان شده است 
و كاهش هفت درصدي قيمت آن به ثبت رس��يده 
هر چند كه در مقايس��ه با مرداد امسال 1.۶ درصد 
رشد داشته است. گوش��ت قرمز از جمله كاالهاي 
دريافت كنن��ده ارز 4200 توماني بود كه از ابتداي 
سال گذشته از ليست ارز دولتي كنار رفت و واردات 
آن با نرخ نيمايي صورت مي گيرد اين در حالي است 
كه عمده گوشت قرمز در داخل كشور تامين مي شود.

نخستين پايانه صادراتي فرش 
ايران در زنجان افتتاح شد

ايرنا| نخستين پايانه صادراتي فرش دستباف ايران 
روز سه ش��نبه با حضور معاون روستايي و مناطق 
محروم رييس جمهوري، معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت و رييس س��امازن توس��عه تجارت ايران، 
رييس مركز ملي فرش ايران و مسووالن استان در 
زنجان افتتاح شد.رييس مركز ملي فرش ايران گفت: 
در حوزه توسعه زيرساخت هاي فرش صادراتي كه 
هويت ما ايراني هاست، در هر نقطه كشور قاليبافي 
و فعاالن حوزه فرش فعالي��ت دارند. فرحناز رافع با 
اشاره به اينكه استان زنجان از نظر قاليبافي در سطح 
بس��يار بااليي قرار دارد، خاطرنشان كرد: بسياري 
از فرش هاي اس��تان زنجان به نام ش��هرهاي ديگر 
صادر مي شد كه با افتتاح اين پايانه صادراتي، فرش 
دستباف اين استان شناس��نامه دار و بيش از پيش 
ش��ناخته خواهد شد. وي با اش��اره به اينكه استان 
زنجان بهترين نقطه براي افتت��اح اين پايانه بوده، 
بيان كرد: سه طرح از فرش هاي زنجان با نام قلتوق، 
بيدگينه و خمسه زنجان در آستانه ثبت بين المللي 
است. رافع تبليغات در حوزه معرفي فرش دستباف  را 
عاملي مهم در فروش فرش دستباف دانست و گفت: 
قالي دستباف در انواع مختلف براي اقشار مختلف 
وجود دارد در حالي كه فرش ماش��يني كه مضرات 
زيس��ت محيطي نيز دارد در مواردي گرانتر از قالي 
دستباف تمام مي شود. وي با اشاره به ظرفيت باالي 
اشتغالزايي فرش دستباف  ايراني، تصريح كرد: 31 
صنعت وابسته به قاليبافي وجود دارد كه مي تواند در 
صورت حمايت شدن بسياري از مشكالت اشتغال 
را حل كرده و از مهاجرت روس��تاييان به حاش��يه 
شهرها جلوگيري كند. رافع اظهار داشت: متاسفانه 
به دليل تامين نبودن زيرساخت ها و نبود حمايت ها 
در گذش��ته تعداد قاليبافان از ۷5 ه��زار نفر به 45 
هزار قاليباف رسمي و غير رسمي در استان زنجان 
رسيده است كه با حمايت هاي آينده دوباره شاهد 
افزايش تعداد قاليبافان خواهيم بود. ناصر فغفوري 
رييس س��ازمان صمت اس��تان زنج��ان نيز گفت: 
پايانه صادراتي فرش دس��تباف ايران در مساحتي 
بالغ بر پنج هزار مترمربع راه اندازي ش��ده كه داراي 
بخش هاي گالري، سالن اجتماعات، سالن مزايده، 
كالس هاي آموزش��ي و اي تي واحدهاي خدمات 
جانبي از قبيل رستوران، كافي شاپ و پشتيباني از 
طريق 2 سايت اينترنتي داخلي و خارجي است. وي 
بااشاره به جايگاه صنعت فرش در كشور و نقش مهم 
صادرات غيرنفتي از جمله فرش در اقتصاد كشور، 
افزود: با راه اندازي اين پايانه صادراتي، دفاتر گمركي، 
پستي، ارايه خدمات بازرگاني و حوزه حمل و نقل، 
زير ساخت هاي نرم افزاري و دفاتر ارتباطي خارج از 
كشور ايجاد مي شود. وي يادآورشد: راه اندازي پايانه 
صادراتي فرش دستباف موجب توليد فرش در كشور 
با نگاه صادراتي و تس��هيل در فرايند صادرات آن و 

جهش توليد خواهد شد.

چك ليستي از مشكالت فعاالن اقتصادي در نشست با معاون ديپلماسي وزارت خارجه ارايه شد

 اعتراض تجار به سياست گذار تجاري 

شرح حال بد بنگاه ها در شهريور 
تعادل - گروه صنعت|  

عدد ش��امخ كل اقتص��اد )4۶.۸۶( همچنان بر وضعيت 
رك��ودي در فعاليت اكثر بنگا ه ه��اي اقتصادي حكايت 
دارد هرچند روند كاهش در فعاليت بنگاه ها فقط اندكي 
ماليمت��ر از مرداد ماه )4۶.43 ( اس��ت. ش��اخص ميزان 
فعاليت هاي كس��ب و كار )4۸.۹۸( بيش��ترين مقدار را 
در بين 5 زيرشاخص اصلي دارد كه تفاوت محسوسي با 
مرداد ماه )4۷.5۸ ( نداشته است. شاخص موجودي مواد 
اوليه يا لوازم خريداري شده )35.۶4( كمترين مقدار در 
ميان زيرشاخص ها و نشان دهنده كمبود مواد اوليه براي 
بنگاه هاي اقتصادي است كه نسبت به مرداد ماه )40.24( 
همچنان كاهش داشته است. شاخص ميزان سفارشات 
جديد مشتريان )4۶.۹3( پس از چهار ماه روند كاهشي، با 
اندكي افزايش روبرو بوده است. از سوي ديگر، با نظرسنجي 
از فعاالن اقتصادي و صاحبان بنگاه ها، عدد شامخ كل بخش 
صنعت )54.53( تا حدودي افزايش فعاليت هاي صنعتي 
در ش��هريور ماه را نشان مي د هد كه بخش��ي از اين روند 
افزايشي به دليل افزايش توليد و تقاضا نسبت به ماه قبل 
است كه باعث شده شاخص نسبت به مردا ماه )4۸.0۶( 
افزايش يابد. شاخص ميزان سفارشات مشتريان )5۷.4۸( 
در بين پنج زير شاخص اصلي نسبت به مرداد ماه بيشترين 
)44.23( افزايش را داشته است. شاخص موجودي مواد 
اوليه )41.01( همچنان نش��ان دهنده كاهش در سطح 
موجودي مواد اوليه است كه نسبت به مرداد ماه )43.0۹( 
همچنان روند كاهشي دارد. در مقابل قيمت خريد مواد 

اوليه در شهريور ماه )۹3.0۸( نسبت به مرداد ماه )۸۸.۶3( 
افزايش داشته است. ش��اخص مقدار توليد محصوالت 
)5۶.1۷( نسبت به مردادماه )4۶.23( افزايش يافته كه اين 
افزايش به دنبال افزايش سفارش مشتريان و ميزان فروش 

كاالها در شهريور ماه حاصل شده است.

      شاخص مديران خريد كل اقتصاد
 مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق ايران، ش��اخص شامخ 
كل اقتصاد در ش��هريور 13۹۹ را 4۶.۸۶ واحد اعالم كرد 
كه بهبود نسبت به ماه قبل 0.43 واحد معادل 0.۹3 درصد 
بهبود نشان مي دهد؛ اما شامخ بخش صنعت نسبت به ماه 
قبل اختالف بيشتري داشته و ۶.4۷ واحد معادل 13.4 
درصد افزايش يافته است  بنگاه هاي اقتصادي كه در طرح 
شامخ شركت كرده اند، در شهريورماه، هر 5 زيرشاخص: 
ميزان فعاليت هاي كسب وكار )4۸.۹۸(، ميزان سفارشات 
جديد مشتريان )4۶.۹3(، سرعت انجام و تحويل سفارش 
)4۸.50(، موج��ودي مواد اوليه يا لوازم خريداري ش��ده 
)35.۶4( و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
)4۸.4۶( را كمتر از 50 ارزيابي كرده اند. ميزان فعاليت هاي 
كس��ب وكار )4۸.۹۸( در تابس��تان روند ثابت و ركودي 
داشته است. اين شاخص نس��بت به مردادماه )4۷.5۸( 
اندكي افزايش داشته است؛ اما همچنان ركود فعاليت هاي 
كس��ب وكار در كل اقتصاد را نش��ان مي دهد كه به دليل 
كاهش موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده نسبت به 
مردادماه )40.24( است. ميزان سفارشات جديد مشتريان 

در شهريورماه 4۶.۹3 محاسبه شده است. همچنين ميزان 
فروش كاالها يا خدمات در شهريورماه )4۶.20( نسبت به 
مردادماه )43.45( افزايش داشته است كه مولد افزايش 
ميزان سفارشات است. سرعت انجام و تحويل سفارش در 
شهريورماه عدد 4۸.50 محاسبه شده است كه نسبت به 
مردادماه )53.2۸( كاهش داشته است كه دليل آن، كاهش 
موجودي مواد اوليه در شهريورماه )35.۶4( بوده است. اين 
كاهش در بخش هاي مختلف اقتصاد قابل مشاهده است. 
قيمت محصوالت توليد شده يا خدمات ارايه شده )۷2.33( 
همچنان افزايش قيمت فروش را بيشتر از ماه قبل نشان 
مي دهد. اين در حالي است كه شاخص قيمت خريد مواد 
اوليه يا لوازم خريداري ش��ده )۸۸.۷5( همچنان مقدار 
زيادي دارد. شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت 
اقتصادي براي مهرماه )44.51( نسبت به شهريور )51.55( 
كاهش داشته است كه به دليل كاهش موجودي محصول 
نهايي در انبار يا كارهاي معوق در شهريورماه )41.5۶( دور 
از انتظار نيست. بررسي زيرشاخص هاي شامخ حاكي از اين 
است كه حتي باوجوداين بهبود اندك، مشكالت قبلي توليد 
به خصوص در مورد موجودي مواد اوليه و لوازم خريداري 

شده بدتر شده است. 

      شاخص صنعت
بر اساس داده هاي به دست آمده، شاخص مديران خريد 
صنعت در ش��هريورماه، 54.53 محاسبه شده است كه 
نسبت به ماه قبل )4۸.0۶( بالغ بر ۶.4۷ واحد معادل 13.4 

درصد افزايش يافته است. ازجمله زيرشاخص هاي موثر در 
افزايش شامخ بخش صنعت، مي توان به افزايش مقدار توليد 
محصوالت )5۶.1۷(، ميزان سفارشات جديد مشتريان 
)5۷.4۸(، س��رعت انجام و تحويل س��فارش )5۶.۷2( و 
ميزان استخدام )53.1۷( نسبت به مردادماه، اشاره كرد. 
همچنين مقدار توليد در شهريورماه )5۶.1۷( نسبت به 
مردادماه )4۶.23( افزايش داشته است كه باعث افزايش 
ميزان فروش محصوالت به مشتريان )55.3۸( شده است. 
نكته قابل توجه اينكه، زيرش��اخص موجودي مواد اوليه 
خريداري ش��ده كه از مهرماه سال 13۹۷، همواره مقدار 
كمتر از 50 را به خود اختصاص داده، در شهريور امسال به 
41.01 رسيده و نسبت به مردادماه كاهش داشته است. 
قيمت خريد مواد اوليه )۹3.0۸( در ش��هريور، همچنان 
افزايش بي رويه در قيمت مواد اوليه را نش��ان مي دهد، به 
دليل كمبود و عدم تأمين ارز موردنياز بنگاه ها از س��وي 
بانك مركزي و همچنين مشكالت ناشي از ناهماهنگي 
سازمان بورس با صنايع باالدستي نظير پتروشيمي ها در 
نظارت و تخصيص درست مواد اوليه، در برخي از صنايع، 
توليدكنندگان واقعي مجبورند مواد اوليه موردنياز خود را 
به سختي و در قيمت هاي بسيار باال تأمين كنند. قيمت 
محصوالت توليدشده در شهريورماه عدد ۷0.۸0 محاسبه 
شده است كه نسبت به مردادماه )۶۶.01( افزايش داشته 
اس��ت. انتظارات توليد براي مهرماه )52.2۸( نسبت به 
شهريورماه )5۸.۶2( كمتر اما مثبت، پيش بيني شده است 

كه نشان دهنده وضعيت رونق نسبي خواهد بود.

 حضور فعال ذوب آهن اصفهان
در بيست و دومين سمپوزيوم فوالد

 ذوب آهن اصفهان در بيس��ت و دومين سمپوزيوم و 
نمايش��گاه فوالد س��ال ۹۸ كه با حضور شركت هاي 
فوالدي كشور در مركز همايش هاي بين المللي كيش 
در حال برگزاري است، حضوري فعال دارد. خبرنگار ما 
در اين نمايشگاه با تني چند از مسووالن هنگام بازديد 
از غرفه شركت گفت وگو نموده است كه در پي مي آيد: 
غالمحسين مظفري مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
كيش: ذوب آهن اصفهان با توليد محصوالت با ارزش 
افزوده باال يكي از صنايع پيش��رو است. غالمحسين 
مظف��ري مديرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد كيش و 
دكتر عباس نجف��ي زاده، رييس هيات انجمن آهن و 
فوالد ايران و هيات همراه 15 مهرماه با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان در نمايش��گاه آهن و فوالد ايران در 
كيش ضمن گفت وگو با كارشناسان ذوب آهن اصفهان 
در جريان آخرين دستاوردهاي اين شركت در خصوص 
توليد فوالد قرار گرفتند.  غالمحسين مظفري، با اشاره 
به اينكه توسعه ساختارهاي ريلي، ساختماني، اسكله اي 
و بندري با توس��عه فوالد رخ مي دهد گفت: ذوب آهن 
اصفهان يكي از قديمي ترين صنايع فوالدي كش��ور 
اس��ت و بهترين و با كيفيت ترين محصوالت فوالدي 
كشور را توليد مي كند و بايد گفت ارتقاي سطح فني 
دانش فوالد در كشور با ذوب آهن اصفهان رخ داد . وي 
با اشاره به اينكه ذوب آهن اصفهان با توليد محصوالت 
جديد با ارزش افزوده باال يكي از صنايع پيشرو در كشور 
است تصريح كرد: ذوب آهن اصفهان با توليد محصوالت 
با كيفيت مي تواند به بازار هاي جهاني نگاه ويژه داشته 
باش��د . مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش گفت: 
توليد و تبديل م��واد اوليه به محصول نهايي مي تواند 
ارز آوري بيشتري نسبت به خام فروشي داشته باشد و 
توجه به اين مهم بايد در اولويت قرار گيرد. وي به توليد 
ريل در ذوب آهن اشاره كرد و افزود: ريل يك محصول 
استراتژيك فوالدي است كه توليد آن نياز به دانش فني 
باالي دارد و ذوب آهن با توليد ريل ملي نشان داد هميشه 
پيشتاز و پيش��رو در زمينه توليد محصوالت فوالدي 
است. وي گفت: اميد است با تخصيص سنگ آهن مورد 
نياز ذوب آهن ظرفيت توليد در اين مجتمع صنعتي و 

كشور افزايش يابد.
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چهرهروز

سهراب سپهري و پاسبان هايي كه شاعر نبودند
سهراب سپهري مي نويسد: »من كاشي ام. اما در قم متولد شده ام. شناسنامه ام درست نيست. مادرم مي داند كه چهاردهم مهر به دنيا آمده ام. 
درست سر ساعت ۱۲. مادرم صداي اذان را مي شنيده. من كودكي رنگيني داشته ام. دوران خردسالي من در محاصره  ترس و شيفتگي بود...«  
»صداي پاي آب« مي گويد »پدرم وقتي مرد پاسبان ها همه شاعر بودند«؛ او مي نويسد: »وقتي كه پدرم مرد، نوشتم: پاسبان ها همه شاعر بودند. 
حضور فاجعه، آني دنيا را تلطيف كرده بود. فاجعه آن طرف سكه بود. وگرنه مي دانستم و مي دانم كه پاسبان ها شاعر نيستند. چيزي در ما نفي 
نمي گردد. دنيا در ما ذخيره مي شود. و نگاه ما به فراخور اين ذخيره است. وقتي كه به اين كنار بلند نگاه مي كنم، حتي آگاهي من از سيستم 
هيدروليكي يك هواپيما در نگاهم جريان دارد. ولي نخواهيد كه اين آگاهي خودش را عريان نشان دهد. دنيا در ما دچار استحاله مداوم است.«

كتابخانه

درباره كتاب »بيست و سه گفتار درباره سرمايه داري«
كتاب »بيست و سه گفتار درباره سرمايه داري« نوشته »ها - جون چانگ« كتابي است در نقد اقتصاد نوليبرال كه »ها - جون چانگ«، 
استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج، در سال ۲۰۱۰ منتشر كرده و در سراسر جهان بسيار خوانده شده است، تا آن جا كه در ميان پرفروش ترين 
كتاب هاي بين المللي آن سال رتبه نخست را يافته است. مولف در اين كتاب عملكرد اقتصاد نوليبرال و آنچه را كه طي اين چند دهه تحت 
سيطره ايدئولوژي بازار آزاد روي داده است به زباني ساده، افشاگرانه و جذاب تشريح مي كند و از اين رهگذر بسياري از فرضيات موهومي 
را كه اقتصاد سرمايه داري از ابتدا به عنوان اصولي قطعي و بي چون و چرا مبناي نظريه سازي خود قرار داده است در هم مي شكند. زيرا 
اكنون ايدئولوژي بازار آزاد، پس از چند دهه تسلط بر اقتصاد جهان سرمايه داري، جهان را با فاجعه اي روبرو كرده است كه خود متوليان 

آن اذعان دارندـ  پس از بحران بزرگ دهه ۳۰ قرن گذشتهـ  بزرگ ترين بحران تاريخ نظام سرمايه داري است.

میراثنامه

ــاح بايد هر چه  ــرايط بنا يخدان ميرفت با توجه به ش
زودتر اعتبارات الزم براي ادامه روند بازسازي، طاق 
زدن و محوطه سازي آن تأمين شود. چرا كه اين بنا در 
آستانه نابودي قرار دارد. رييس اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي شهرستان مالير با بيان اين 
مطلب گفت: فروردين ماه سال ۹۸ بخشي عظيمي از 
اين بنا بر اثر شدت ريزش برف و باران فرو ريخت كه 
مستندسازي از وضع موجود )فتوگرامتري( نخستين 
اقدام انجام شده در بحث مرمت يخدان ميرفتاح بوده 
ــت. ابراهيم جليلي با بيان اينكه يخدان ميرفتاح  اس
يكي از بناهاي تاريخي به جاي مانده از دوره قاجاريه 
در مالير است، گفت: دومين اقدام آسيب شناسي و 
تهيه حصار با اعتباري افزون بر ۱۲۰ ميليون تومان بود 
كه از محل استاني تهيه شد. او به قرارداد بسته شده با 
پيمانكار براي مرمت يخدان ميرفتاح اشاره و تصريح 
ــتي هايي  كرد: آواربرداري اوليه و اليه برداري از سس
كه امكان ريزش داشتند، انجام شده و به قسمت هاي 
ــيديم همچنين با جمع كردن جداره  محكم بنا رس
ــام داديم. براي ادامه  خارجي بنا ديوارچيني را انج
مرمت و بازسازي بنا منتظر اعتباري به مبلغ حدودا 

۲۸۵ ميليون تومان از محل ملي يا مديريت بحران 
هستيم كه فرماندار و معاون عمراني استانداري پيگير 
اين موضوع هستند. جليلي با بيان اينكه اساس بناي 
ــالم است، گفت: قسمت پاييني  يخدان ميرفتاح س
ــش متر در  ــت، ش يخدان كه محل نگهداري يخ اس

عمق زمين است كه بدنه و كف سنگي دارد و با توجه 
به اينكه يك سازه آبي است، صدمه اي نديده و در واقع 
گنبد بنا كه به منظور جلوگيري از عدم تابش مستقيم 
نور به يخ و نگهداري آن طي مدت زمان بيشتر ساخته 

شده، فرو ريخته است.

»يخدان  ميرفتاح« در آستانه نابودي است

»قلعهرودخان«دژنظاميمستحكمياستكهدردورانساسانیانساختهشدوچندقرنپسازساختاولیهمجددابازسازيشد.»دژرودخان«يا»قلعه
حسامي«نامقلعهاياستمتعلقبهدورهامپراتوريساسانيكهبرفرازارتفاعاتجنگليشهرستانفومندرروستايرودخانساختهشدهو2/6هكتار
مساحتو65برجوبارووديواريبهطول1500متردارد.اينقلعهدر30كیلومتريشهرفومناست.البتهامروزهبهآن»قلعههزارپله«نیزميگويندچراكه
برايرسیدنبهقلعهبايدزحمتباالرفتنازهزارپلهرابهجانبخريد.فاصلهمستقیمقلعهتاشهرماكلوان25كیلومتر،تاماسوله45كیلومتروتاشفت
20كیلومتراست.اماازمسیراصليوآسفالتهمسافتقلعهتافومن25كیلومتر،تاماكلوانتقريبًا35كیلومتروتاماسوله60كیلومتراست.اينقلعهدر
ارتفاعيبین665تا715مترارتفاعازسطحدرياواقعشدهودركنارآنروديباهمیننامجارياست.ايندژباارزشتاريخيكهداردبنابرساختار،معماري

وويژگيهاياستراتژيكيورزمي،در30مرداد1354خورشیدي،بهشماره1549/3درفهرستآثارتاريخيومليثبتشد.

مرزپرگهر

هنر

آلبوم مرثيه ناتمام شامل آواز هايي براي اربعين و به قصد فرهنگسازي صحيح در 
استفاده موسيقي عزاداري منتشر شد. اين آلبوم با آواز چهار خواننده موسيقي 
دستگاهي ايران امير مداح، سيد هاشم احمدوند، رضا طيبي و حميد خزايي با 
اشعاري از محمد علي بهمني، عليرضا قزوه، غالمرضا طريقي، غزاله شريفيان، 
سيد محمد مهدي شفيعي، ميالد عرفان پور، بيت ا...جعفري و محمد مهدي 
سيار در هشت قطعه شده است. اميرحسين سميعي، مدير موسيقي سازمان 
ــهرداري تهران درباره انتشار آن گفت: اين آلبوم به قصد  فرهنگي و هنري ش
فرهنگ سازي صحيح در استفاده از موسيقي در عزاداري هاي آييني و تشويق 
به بهره گيري از دستگاه ها و آوازهاي ايراني از جمله راست پنجگاه، سه گاه، نوا، 
چهارگاه، شوشتري و دشتي توليد شده است. اين اثر كه با حضور شاعران و آواز 
خواناني از سه نسل مختلف آماده شده، نشانه اي از ادامه حيات پر افتخار دو هنر 
شعر و آواز و تلفيق هنرمندانه اين دو، در جهت فرهنگ سازي صحيح ارايه اثر 

هنري فاخرمرتبط با اين واقعه تاريخي در عصر حاضر است.

آلبوم »مرثيه ناتمام، آواز هايي براي اربعين« 
منتشر  شد

هنر

ــش فيلم هاي كوتاه چهل و  ــزي، باد بهاري، دو كبوتر« در بخ »فيلم باد پايي
نهمين جشنواره بين المللي سينماي نوين مونترال كانادا به نمايش گذاشته 
ــود. اين فيلم ساخته جديد »صادق جوادي« از توليدات ۲۰۲۰ كانون  مي ش
ــت كه اولين حضور بين المللي خود را  پرورش فكري كودكان و نوجوانان اس
تجربه مي كند. فيلمنامه اين انيميشن كوتاه ۱۰ دقيقه اي را نيز كارگردان آن 
نوشته است. در خالصه داستان اين فيلم كوتاه آمده است: دختر منتظر رسيدن 
ــت. كبوتر نامه مرد را به او مي رساند. مرد سوار كشتي مي شود. توفان  مرد اس
پاييزي همه چيز را به لرزه در مي آورد. همه افسرده و نااميد هستند. كبوتر اما 
منتظر نمي ماند تا بهار فرا رسد و جست وجو را آغاز مي كند. او تالش مي كند 
ــيطان وجود ندارد« به كارگرداني »محمد رسول ُاف«  ...همچنين فيلم »ش
محصول مشترك ايران، آلمان و جمهوري چك هم در اين جشنواره به روي 
پرده مي رود. چهل و نهمين جشنواره بين المللي سينماي نوين مونترال كانادا 

از ۷ تا ۱۸ اكتبر )۱۶ تا ۲۷ مهرماه( برگزار مي شود.

جشنواره سينماي نوين مونترال
 ميزبان فيلم ايراني

جامعه

۲۲۷ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند
ــت از فوت ۲۲۷ بيمار  سخنگوي وزارت بهداش
ــبانه روز گذشته خبر داد. »سيما  كرونايي در ش
سادات الري« سخنگوي وزارت بهداشت اعالم 
كرد: از ديروز تا امروز ۱۵ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴ هزار و ۱۵۱ بيمار 
ــايي  ــور شناس جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش
ــد كه دو هزار و ۱۲۷ نفر از آنها بستري شدند  ش
ــور به ۴۷۹  و مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كش
هزار و ۸۲۵ نفر رسيد. او افزود: متاسفانه در طول 
ــاعت گذشته، ۲۲۷ بيمار كوويد ۱۹ جان  ۲۴ س
ــت دادند و مجموع جان باختگان  خود را از دس
ــيد. الري  اين بيماري به ۲۷ هزار و ۴۱۹ نفر رس
ــون ۳۹۴ هزار و ۸۰۰  ــبختانه تا كن گفت: خوش
ــتان ها  نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارس

ــخنگوي وزارت  ــده اند. به گفته  س ترخيص ش
بهداشت ۴۲۰۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
ــاري تحت مراقبت  ــديد اين بيم در وضعيت ش
ــون و ۱۷۹ هزار  ــد. تاكنون چهار ميلي قرار دارن
ــخيص كوويد۱۹ در كشور  و ۳۳۸ آزمايش تش

انجام شده است.

تكميل ظرفيت ۵۰۰ نفره مركز نگهداري زنان معتاد متجاهر 
ــداري زنان  ــت ۵۰۰ نفره براي نگه تنها ظرفي
معتاد متجاهر كه به پليس داده شده بود پر شده 
است. رييس پليس پايتخت گفت: يك ظرفيت 
ــادان متجاهر  ــراي جمع آوري معت ۵۰۰ نفره ب
ــده است، همچنين يك  خانم به پليس داده ش
ظرفيت ۴۰۰ نفره هم براي جمع آوري معتادان 
ــري و زخم باز داده شده  داراي بيماري هاي مس
ــين رحيمي افزود: چه زنان  ــردار حس است. س
ــه ديگر معتاديني كه در اين  معتاد متجاهر و چ
دوران كرونا جمع آوري مي شوند ابتدا غربالگري 
مي شوند، حتي اگر به بيماري كرونا مبتال نباشند 
ــته مي شوند و بعد  ۱۴ روز در قرنطينه نگه داش
وارد مراكز ترك اعتياد مي شوند تا مبادا به باقي 
ــخ به  افراد اين بيماري را انتقال دهند. او در پاس
سوالي مبني بر اينكه تا به امروز چند نفر از زنان 

معتاد متجاهر در پايتخت را جمع كرده ايد، گفت: 
ما تمام ظرفيت نگهداري از زنان معتاد متجاهر 

را پر كرده ايم. 
ــردار مجيد  ــت كه پيش تر س ــن در حالي اس اي
كريمي رييس پليس پايتخت اعالم كرده بود كه 
در كشور ۱۵۰۰ زن معتاد متجاهر داريم كه هزار 

نفر از آنها در تهران هستند.

مسافرت   نكنيد
ــي و رانندگي  ــاون اجتماعي پليس راهنماي مع
ــه از انجام  ــت ك نيروي انتظامي از مردم خواس
سفر و ترددهاي غيرضروري در تعطيالت پيش 
ــرهنگ عين اهلل جهاني  ــودداري كنند. س رو خ
ــازمان ها و نهادها در كشور تابع و  گفت: همه س
ــتند كه از سوي ستادملي  منتظر مقرراتي هس
ــود، پليس  مقابله با كرونا تصويب و ابالغ مي ش
هم همينطور است و مصوبات ستادملي مقابله با 

كرونا را اجرا خواهد كرد. 
ــووليت اجتماعي  او افزود: اما موضوع ديگر مس
خود شهروندان است. مردم بايد به فكر خودشان 
ــا توصيه  ــم به آنه ــه همين دليل ه ــند و ب باش
ــش رو از رفتن به  ــم كه در تعطيالت پي مي كني
ــودداري كنند، تا  ــروري خ ــفر و تردد غيرض س
ــري دوباره كرونا  ــه انتقال و اوج گي بتوان چرخ
ــور را مهار كرد. معاون اجتماعي پليس  در كش

ــفر  ــي ناجا با بيان اينكه س راهنمايي و رانندگ
ــا در طول  ــوارد ابتال به كرون ــر اينكه م عالوه ب
مسير و مقصد را افزايش مي دهد، احتمال وقوع 
تصادفات را نيز بيشتر مي كند، گفت: اگر خدايي 
ــردي تصادف كند، وارد چرخه درمان و  نكرده ف
بيمارستان هايي مي شود كه پرسنل آن درگير 
ــتند و در آنجا احتمال ابتال به  بيماري كرونا هس
كرونا هم براي مصدومان وجود خواهد داشت. 

ادامهازصفحهاول

 جايي براي بستري
 بيماران جديد  نداريم

 هر اجتماعي در فضاي بسته اگر بيش از چند دقيقه 
طول بكشد حتما باعث انتقال بيماري مي شود. بي 
توجهي به اخطارها و هشدارها مي تواند به قيمت جان 
مردم تمام شود. تا به نقطه اي مي رسيم كه همه گيري 
ــت  ــود و ديگر كاري از دس كرونا از كنترل خارج ش
كسي برنيايد. ما در شرايط عادي هم با كمبود تخت 
بيمارستاني مواجه بوده ايم. حاال كه اين كمبود بيش 
ــم مي آيد، هيچ بعيد نيست كه طي  از پيش به چش
روزهاي آينده مجبور به برپايي بيمارستان صحرايي 
شويم. حتي بهشت زهرا هم در حالت آماده باش قرار 
دارد. مردم بايد به فكر جان خود باشند و هشدارها را 
جدي بگيرند. بيرون آمدن از خانه مي تواند شما را به 
كرونا مبتال كند. بايد حداقل دو هفته رفت و آمدها را 
به حداقل برسانيم. نمي توانيم بي توجه به تمام اين 
شرايط فكر كنيم كه كرونا به سراغ ما نمي آيد. وضعيت 
ــتند  را از اين بدتر نكنيم. در درجه اول اين مردم هس
كه بايد تمام پروتكل ها را رعايت كنند. بدون ماسك 
نبايد از خانه خارج شويد. فاصله اجتماعي را تحت هر 
شرايطي رعايت كنيد. از ديد و بازديدهاي خانوادگي 
اجتناب كنيد. كرونا كشنده است و با كسي هم شوخي 
ندارد. دوركاري بايد در دستور كار تمام سازمان ها و 
شركت ها قرار بگيرد. كارمندان نبايد در محل كار حاضر 
شوند. تا جايي كه ممكن است بايد اصول بهداشتي را 
رعايت كنيم. هيچ كس نمي تواند خود را مصون بداند. 
اگر كادر درمان به علت خستگي و فرسودگي دچار 
ناكارآمدي شود اولين ضربه به جان مردم مي خورد. 
پس اگر مي خواهيم كادر درمان را سرپا نگه داريم بايد 
به توصيه هاي پزشكان و پرستاران گوش بدهيم. مردم 
بدانند در جايي غير از خانه مصونيت ندارند. به همين 
ــت كه تنها توصيه ما به آنها ماندن در خانه  خاطر اس
است. به محضي كه از در خانه خود خارج مي شويد، 
در معرض ابتال به كرونا قرار خواهيد گرفت. فراموش 
نكنيد كه بيمارستان ها ديگر تخت خالي ندارند، شما 
اگر مبتال شويد نمي توانيد در بيمارستان بستري و از 
امكانات درماني اصولي استفاده كنيد. فرستادن يك 
ــت به قيمت جان او و ديگر  بيمار به خانه ممكن اس
اعضاي خانواده اش تمام شود. اما وقتي ظرفيت پذيرش 
ــده است چاره ديگري براي كادر  بيمارستان ها پر ش
درمان نمي ماند جز اينكه بيمار را به خانه بفرستد. به 
هر حال مردم بايد اين موضوع را درك كنند و خودشان 
براي حفظ سالمتي شان تالش كنند. اين تعطيالت 
آخر هفته اصال زمان مناسبي براي مسافرت نيست. 
بايد در خانه بمانيد و به سالمتي خود و ديگر اعضاي 
خانواده تان كمك كنيد. در حال حاضر تعداد كودكاني 
كه به كرونا مبتال مي شوند هم تعدادشان رو به افزايش 
است و خيلي از بيمارستان ها اصال بخش مربوط به 
كودكان ندارند و اين مساله جان آنها را بيشتر به خطر 
مي اندازد. پدر و مادرها بايد توجه داشته باشند و بدانند 
كه فرزندانشان در خانه امنيت دارند و به محض خروج 

از خانه در معرض ابتال قرار مي گيرند.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

وضعيت كرونا در كشور هيچ وقت به اين وحشتناكي نبوده است

زدن ماسك در تهران از ۱۹ مهر ماه اجباري است
ــت، درمان و  معاون كل وزارت بهداش
آموزش پزشكي از اجراي اصل اجباري 
شدن ماسك در تهران از روز شنبه ۱۹ 

مهر ماه خبر داد.
ــت كنوني  ــوص وضعي ــي درخص ــرج حريرچ اي
ــتان ها در خدمت رساني به بيماران مبتال  بيمارس
به كرونا اظهار كرد: در حال حاضر، اكثر استان هاي 
كشور در وضعيت قرمز و هشدار قرار دارند. در استان 
ــاهده مي كنيم،  تهران كه وضعيت حادتري را مش
ــتان ها، ۴۷۹۳ بيمار  ــر، در بيمارس در حال حاض
كرونايي بستري داريم كه ۹۴۸ بيمار در بخش هاي 
ICU تحت مراقبت هستند. با وجود اينكه به دليل 
ــرايط كرونايي ۲۰ تا ۳۵ درصد پذيرش بيماران  ش
ــتان ها كاهش داديم، در لحظه  عادي را در بيمارس
ــتند  كنوني، ۳۱۱ بيمار در اورژانس ها منتظر هس
ــتري منتقل شوند، اما به دليل  تا به بخش هاي بس
ــتيم، البته در ۲۴  ــكل هس كمبود تخت دچار مش
ساعت آينده اين مشكالت مرتفع شده و بيماران به 
بخش منتقل مي شوند، اما بازهم بيماران جديدي 
ــتري شوند. او با بيان  مراجعه مي كنند كه بايد بس
اينكه دستگاه ها و تجهيزات پزشكي دچار فرسودگي 
شده اند، اظهار كرد: مثال در شرايط عادي ۱۰ درصد 
بيماران به اكسيژن نياز دارند، اما ۱۰۰ درصد بيماران 
كرونايي به اكسيژن آنهم ۱۰ ليتر در دقيقه نياز دارند. 
ــاز و مخازن زيادي را  ــتگاه هاي اكسيژن س ما دس
اضافه كرده ايم، اما مجبور هستيم در بعضي از مراكز 
حتي از كپسول اكسيژن استفاده كنيم. همچنين، 
دستگاه هاي سي تي اسكن كه براي تعداد معيني 
تست در روز طراحي شده بودند، بايد ۲۰۰ تا ۳۰۰ 

تست براي ريه افراد مبتال انجام دهند.

     فرسودگي شغلي نيروهاي انساني
ــودگي شغلي نيروهاي  ــاره به فرس حريرچي با اش
ــاني بخش بهداشت و  انساني گفت: نيروهاي انس
درمان هفت ماه پي در پي مشغول خدمت رساني 
ــتان ها روزانه ۵۰ تا  ــتند. در بعضي از بيمارس هس
۱۰۰ نفر در مرخصي استعالجي كرونا به سر برده و 

به قرنطينه مي روند و در نهايت، تعداد بهبود يافته، 
تعدادي از آنها بستري و تعدادي نيز شهيد مي شوند. 
ــفانه اقليت ناهمراه جامعه، اكثريت همراه را  متاس
ــديدي همچون، ابتال، بستري و  دچار مشكالت ش

مرگ مي كند.

    اصل اجباري ش�دن ماسك در تهران  از 
روز شنبه

ــان كرد:  ــت خاطرنش ــاون كل وزارت بهداش مع
ــك در تهران از روز شنبه  اصل اجباري شدن ماس
ــد. اصل جريمه نيز تصويب شده  اجرايي خواهد ش
ــت. در مورد ميزان جريمه و نحوه اعمال آن نيز  اس
كارشناسي هاي مختلفي در حال انجام است. ديروز 
ــازات »افراد  ــه اي مبني بر مج پيش نويس مصوب
كرونايي كه اطالع دارند به كرونا مبتال هستند، اما در 
جامعه تردد مي كنند«، نيز تهيه شد تا مجازات هاي 

قابل توجهي نيز براي آنها وضع شود.

     نگران رفتار متناقض مردم هستيم
ــال محدوديت ها در  ــوص اعم ــي درخص حريرچ
ــنبه ۱۹ مهر ادامه  تهران، گفت: مصوبه فعلي تا ش
دارد و اين مصوبه قابل تمديد است و در هفت استان 
ــود، براي برخي استان ها نيز تقاضا شده  اجرا مي ش
ــران رفتار متناقض مردم  ــود. اما ما نگ تا اجرايي ش
هستيم. قرار نيست كه با تعطيلي مدارس و مشاغل، 
ــردم در مراكز خريد و  ــافرت ها و حضور م آمار مس
پاساژها و.. افزايش يابد. اگر تعطيلي اعمال مي شود، 

براي اين است كه مردم در منزل بمانند.

    وضعيت كرونا وحشتناك  است
از سوي ديگر، مينو محرز، عضو ستاد ملي مقابله با 
كرونا گفت: وضعيت اپيدمي كرونا در ايران هيچ وقت 
به اين وحشتناكي نبوده، هر گونه تجمعي بايد لغو 
شد، لغو جلسه سران قوا تصميم درستي بود و مجلس 
و بقيه ادارات هم بايد يا تعطيل يا بسيار خلوت شوند.
مينو محرز افزود: در صورتي كه در جلسه سران قوا 
ــرايط بحراني  ــن افراد بوده، لغو آن در ش تجمعي بي
كنوني كرونا تصميم درستي بوده، كرونا با هيچ كس 
شوخي ندارد و بايد همه تجمعات و جلسات اداري و 
ــورت مجازي و از راه  غير اداري تا جاي ممكن به ص
دور برگزار شود. هر گونه تجمع در محيط هاي بسته 
ــت. او گفت: اجراي  در شرايط كنوني خطرناك اس
ــوارد ابتال به كرونا  دوركاري ها تا حدي به كاهش م
ــا، برگزاري تجمعات  كمك كرد اما لغو دوركاري ه
ــافرتها به موج جديد كرونا دامن زد و  مختلف و مس
ــروع اين  ــرايط كرونا از زمان ش اكنون در بدترين ش
اپيدمي در ايران هستيم. در اين شرايط هر گونه رفت 
ــانها با يكديگر موجب گسترش و  و آمد و مراوده انس
سرايت بيشتري يبماري كوويد۱۹ مي شود و به سير 
صعودي بيماري دامن مي زند. بيمارستان ها پر شده 
و جاي خالي ندارند و اگر فردي به بيماري كوويد۱۹ 
ــود، امكان پذيرش او در بيمارستان وجود  مبتال ش
ندارد، اي سي يو خالي در بيمارستانها نداريم و حتي 
در برخي بيمارستان ها اكسيژن كافي براي مراقبت 
از بيماران وجود ندارد. اين فوق تخصص بيماري هاي 
عفوني گفت: تجارب خوبي براي درمان كوويد۱۹ در 
ــته به دست آورده ايم و از نظر علمي و  ماه هاي گذش
دانش درمان كمبودي نداريم، داروهاي الزم هم در 
دسترس است اما امكانات و تجهيزات بيمارستاني 
كافي وجود ندارد. از گذشته نيز فقط بيماران بدحال را 
در بيمارستان بستري مي كرديم و بيماراني كه بدحال 
نيستند به صورت سرپايي دارو مي گيرند و در خانه 
استراحت مي كنند اما حتي براي بيماران بدحال نيز 
تخت بيمارستاني كافي نداريم و به سمتي مي رويم كه 
بايد بيمارستان صحرايي داير كنيم و اليته بيمارستان 

صحرايي نيز تاكنون ايجاد نشده است.

گزارش
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