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يادداشت- 1

 هزينه سنگين 
اعتماد از دست رفته

پرس��ش  ي��ك 
كلي��دي در خص��وص 
ك��ه  اظهارنظرهاي��ي 
متولي��ان  س��وي  از 
اقتص��ادي در خصوص 
سياس��ت هاي پولي و 
يا حماي��ت حقوقي ها 
و  س��رمايه  ب��ازار  از 
سرمايه هاي خرد مطرح مي شود، وجود دارد كه 
بايد به آن پاس��خ داده ش��ود و آن اينكه سرانجام 
اين ماجرا چه خواهد شد؟ فرض كنيد حقوقي ها 
به اظهارات مسووالن گوش دادند و براي حمايت 
از بازار سرمايه بازارگرداني ها و بازارسازي ها را در 
دستور كار گذاشتند يا بانك ها منويات مورد نظر 
دولتمردان براي باال يا پايين بردن نرخ سود سپرده 
و تسهيالت را اجرايي كردند. باالخره كه چي؟ تا 
كجا قرار است با بخش��نامه و دستورات رسمي و 
غير رسمي اين خيمه اقتصاد پابرجا بماند؟ مگر 
نه اين است كه براي استحكام بازار سرمايه، توليد 
بايد در كشور پويا ش��ود و بازار كسب و كار رونق 
بگيرد؟ مگر نه اين اس��ت كه براي مهار تورم بايد 
در فرآيند خلق نقدينگي نظارت داشت و مراقب 
بود تا از يك حدي فراتر نرود؟ مگر مي شود كه نرخ 
سود بانكي مان دستوري باشد؛ بازار سرمايه مان 
دستوري باشد. دولت يك روز به نهادهاي تحت 
امرش دستور مي دهد كه بخريد، فردا بخشنامه 
صادر مي كند كه بفروش��يد؛ بعد در ش��بكه هاي 
اجتماعي اس��توري مي گذارند كه حاال از سهام 
خرد حمايت كنيد؛ ف��ردا بخش��نامه ديگري را 
صادر مي كنند كه به گونه ديگ��ري رفتار كنيد. 
اينگونه كه اقتص��اد آزاد و رقابتي پ��ا نمي گيرد 
و بايد در يك چرخ��ه تك��راري تجربه هاي قبال 
آزموده ش��ده را دوباره بيازماييم. وقتي ملزومات 
ض��روري تحق��ق ب��ازار آزاد در علوم اقتص��اد را 
بررس��ي مي كنيم متوجه مي ش��ويم كه اقتصاد 
ايران كمترين استانداردهاي تحقق اقتصاد آزاد 
و رقابتي را رعايت نمي كن��د. نكته عجيب ماجرا 
اينجاست كه متاسفانه حتي ضرورت هاي نظارتي 
هم به درس��تي پياده سازي نمي ش��ود. متوليان 
هرچند امروز اع��الم مي كنند ك��ه حقيقي ها از 
طريق برخي فعل و انفعاالت و بازارسازي ها تالش 
كنند تا به گونه اي برنامه ريزي كنند كه آس��يب 
كمتري متوجه سهامداران خرد شود، اما مشخص 
نمي كنند در ش��رايطي كه رش��د بورس مبتني 
بر ظرفيت هاي واقع��ي اقتصادي و رش��د توليد 
شكل نگرفته، تكليف سهام همين حقوقي ها چه 
مي شود؟ آيا دولت دوباره قصد دارد به طور اسمي 
شاخص بازار سرمايه را باال نگه دارد تا بعد از جبران 
كسري بودجه اش، راه خود را از بازار سرمايه جدا 
كند؟ تكليف نقدينگي برآمده از بازار س��رمايه و 
سرريز آن به ساير بازارها چه مي شود؟بايد بدانيم 
اقتصاد خودش بايد به پرسش ها و ابهاماتي كه بر 
سر راهش قرار مي گيرد پاس��خ دهد؛ توازن مورد 
نياز بازارها نيز بايد توسط خود بازارها تامين شود؛ 
نه از طريق حمايت هاي بخشنامه اي و دستوري 
كه معموال مبتني بر واقعيات هم صادر نمي شود. 
اين شيوه رويارويي دستوري با مقوله اقتصاد پيش 
از اين در سال هاي ابتدايي دهه 90در زمان دولت 
دهم هم سابقه دارد، در آن سال ها كه من به عنوان 
يكي از متوليان بانك مركزي فعاليت مي كردم هم 
رييس جمهوري وقت تالش مي كرد تا به صورت 
دستوري در بازار ارز دخالت كند و مي خواستند 
نرخ ارز را به صورت دستوري پايين نگه دارند. در 
حالي كه دولت نهم اگر از س��ال 85 كه بودجه را 
خودش نوشته بود تا س��ال 90 كه نوسانات ارزي 
شروع شد اگر نرخ ارز را هر س��اله بر اساس تورم 
8الي 9درص��د افزايش مي داد، كش��ور ناگهان با 
تكانه ش��ديد س��ال هاي ابتدايي دهه90 مواجه 
نمي ش��د و جهش ارز از كان��ال ه��زار توماني با 
4هزارتومان را ش��اهد نبوديم. ام��روز هم همين 
داستان است؛ متوليان در حالي كه نقدينگي در 
حال افزايش فزاينده اس��ت؛ فش��ار مي آورند كه 
نرخ ارز نبايد ب��اال برود؛ تورم م��دام در حال خلق 
ركوردهاي جديد است، بعد دولت تالش مي كند 
كه نرخ تكان نخورد. مي گويند تورم 40درصدي 
باشد اما نرخ سود بانكي با دستور 20درصد بماند. 
طبيعي است كه با اين همه ابهام و اين همه تناقض 
و عدم توجه به علم اقتصاد، بازار تعادلش را از دست 
مي دهد و اين زخم هاي پي در پي ب��ه هر حال از 
جايي بيرون مي زند. البته بخشي از اين مشكالت 
ناگزير است. آمدند تراز نامه بانك ها را درست كنند؛ 
نرخ س��ود بانكي را پايين آوردند. ترازنامه بانك ها، 
اندكي بهبود پيدا كرد، اما س��پرده هاي عمومي به 
دليل كاهش نرخ سودبانكي به سمت ساير بازارها 
ميل پيدا كرد. اين افزايش تقاضاها در ساير بازارها 
باعث وخيم تر شدن تورم شد و اين چرخه به همين 
منوال در حال تداوم است. لذا معتقدم كه مجموعه 
اقتصاد را بايد با هم ديد ب��ا همه متغيرهاي پيدا و 
پنهاني كه دارد.   ادامه در صفحه 3

كمال سيدعلي

تعهد براي دولت بعد يا افزايش نرخ تورم

»اينكه بحث مي ش��ود ب��ا فروش نف��ت دولت بعدي 
متعهد مي ش��ود، درس��ت اس��ت و دولت بعدي بايد 
تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت 
قبلي را انجام داديم و هر كاري كه دولت قبلي كرد ما 
متعهد بوديم انجام بدهيم«. اين جدي ترين پاسخي 

است كه حس��ن روحاني در طول هفته هاي گذشته 
به منتقدان طرح فروش اوراق سلف نفتي داده است، 
پاسخي كه نشان مي دهد دولت از تبعات تصميم خود 
در اجراي آنچه گش��ايش اقتصادي خوانده شده آگاه 
اس��ت اما ايجاد چنين تعهداتي را چندان در  ماهيت 

تغيير دولت ه��ا در تض��اد نمي بيند. دول��ت روحاني 
در س��ال 92، در حالي كار خود را آغ��از كرد كه تحت 
تاثير برخي سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد 
ش��رايط كش��ور مطلوب نبود. در كنار رشد اقتصادي 
منفي و تورم باالي 40 درصد، دولت بايد براي برخي 

تعهدات دولت قبلي نيز راهكارهايي پيدا مي كرد. يكي 
از اصلي ترين اين طرح ها، مس��كن مه��ر بود؛ طرحي 
كالن كه در دولت نهم كليد خورد و هدف آن ساخت و 
تحويل بيش از دو ميليون واحد مسكوني ارزان قيمت 

در نقاط مختلف كشور بود. 

 دولت ودوراهي جبران كسري بودجه

دولت از كاهش   ارتفاع ساختمان 
خود  منصرف نشده است

متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان چقدر واقعي است

» تعادل« به بهانه قهرماني 
تيم تراكتور در جام حذفي به 

چالش هاي  فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي در فوتبال  پرداخته است

  نايب رييس اتاق تهران:

بازگشايي پرونده 
محله جماران 

خرج و دخلي 
كه جور نيست

 تبريز
 بر بلنداي 

فوتبال ايران

 تسهيالت بانك صادرات
 توليد كشور را نجات داد

 صفحه 2 

هشدارهاي وزير بهداشت و بي توجهي مسووالن

بازگشايي مدارس
مردمي  بالتكليف

 و دولتي ناهماهنگ

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

سال تحصيلي جديد و چالش 
تصميم گيري

 كسري بودجه 
و معضل تورم

 گشايش
 افق صنعتي

 خشونت زير سايه كرونا 
يا بي تدبيري

 بورس 
جاي عجيبي است

امروز س��ال تحصيلي جديد 
شروع مي ش��ود هر چند اول 
مهر نيست اما به خاطر جبران 
كاستي هاي س��ال تحصيلي 
گذش��ته كه چند ماه آخر آن 
به خاطر كرون��ا غيرحضوري 
برگزار شد حاال دو هفته زودتر 
از هميش��ه س��ال تحصيلي 
شروع شده اس��ت و هم چنان ش��رايط كرونايي است و 
سرگرداني حضوري يا غيرحضوري بودن كالس ها بيش 
از هميشه دانش آموزان و خانواده هاي آنها را نگران نموده 
است. اين نگراني وقتي بيشتر مي شود كه صداي واحدي 
از سوي مسووالن به گوش نمي رسد. ابهامات موجود در 
سخنان و تصميم هاي مسووالن آموزش و پرورش از يك 
سو و تضادهاي اعالم شده از س��وي مسووالن آموزش و 
پرورش و سالمت و بهداشت به ويژه مسووالن ستادملي 
مبارزه با كرونا از س��وئي موجب ش��ده اس��ت نگراني و 
سردرگمي دانش آموزان و والدين آنها بيشتر شود. يكي 
مي گوي��د دانش آموزان باي��د در مدارس حاضر ش��وند 
ديگري مي گويد الزم نيس��ت همه دانش آموزان حاضر 
ش��وند عده اي از دانش آموزان به مدرس��ه خواهند آمد. 
مسوولي از حضور آزمايشي دانش آموزان سخن به ميان 
مي آورد و ...  ادامه در صفحه 6

در ط��ول  اي��ران  اقتص��اد 
سال هاي گذشته با مشكالت 
و محدوديت ه��اي ج��دي 
مواج��ه ب��وده و از همين رو 
حتي پي��ش از ش��يوع كرونا 
نيز بس��ياري از كارشناسان 
پي��ش بين��ي مي كردند كه 
احتماال امس��ال دولت با يك 
كسري بودجه مواجه باشد. با اين وجود شيوع ويروس 
كرونا برنامه ه��اي اصلي دولت را نيز ب��ر هم ريخت. در 
ش��رايطي كه با توجه به تحريم هاي امريكا، دسترسي 
دولت به درآمدهاي نفتي بس��يار محدود شده، برنامه 
سال جاري اين بود كه دولت درآمد خود را از دو ناحيه 
افزايش دهد. از سويي با گسترش صادراتي غيرنفتي، 
بايد ميزان درآمدهاي ارزي براي واردات كاالهاي مورد 
نياز افزايش مي يافت و از س��وي ديگر با افزايش اتكا به 
درآمدهاي مالياتي، منابع ريالي نيز تامين مي ش��د. با 
شيوع ويروس كرونا، تجارت ايران نيز مانند ديگر كشورها 
كاهشي جدي را تجربه كرد و با توجه به تداوم شيوع اين 
ويروس مشخص نيست، جبران محدوديت هاي شكل 
گرفته چه زماني ممكن باشد و از سوي ديگر، با توجه به 
ضربه اي كه كرونا به كسب و كارهاي اقتصادي در تمام 
سطوح وارد كرد...  ادامه در صفحه 3

توليد صنعتي، پيچيده ترين 
توليد اقتصادي و همبس��ته 
با عوامل مختلف سياس��ي، 
اجتماعي و فرهنگي اس��ت. 
بر اين اس��اس قضاوت راجع 
به كارنامه اي��ن بخش، بدون 
در نظ��ر داش��تن تح��والت 
حوزه ه��اي ف��وق، چن��دان 
منطقي و واقعي نيست. چنانكه دستاوردهاي دو مقطع 
درخشان توسعه صنعتي كش��ورمان در قبل از انقالب 
)دهه چهل و اوايل دهه پنجاه خورشيدي( و پس از آن 
)اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هش��تاد خورش��يدي(، 
حاصل فضايي است كه بس��ترهاي الزم براي امر توليد 
فراهم است؛ ثبات و پايداري سياس��ي در روابط دروني 
و بيروني و اعتماد و اطمينان ب��ه آينده، در كنار برنامه و 
راهبرد هاي اقتصادي مبتني بر كاهش مداخالت دولت 
و برخوردهاي دس��توري با س��ازوكارهاي اقتصادي و 
ايجاد نهادهاي مدرن توسعه اي، گرايش غالب در رفتار 
و گفتار سياست گذار در اين دوره ها بوده است.  در چنين 
چارچوبي، ميل به سرمايه گذاري كه پديده اي ترسان و 
بسيار محتاط و محافضه كار است، افزايش يافته و امكان 
تجهيز منابع مالي براي تحول توسعه اي و توليد صنعتي 
فراهم آمد .  ادامه در صفحه 3

زماني نه چن��دان دور خيلي 
از ما وقتي درباره تيراندازي 
و ب��ه قت��ل رس��يدن افراد 
در كش��ورهاي غرب��ي و به 
خص��وص امري��كا خبرها را 
مي خواندي��م خدا را ش��كر 
مي كردي��م كه در اي��ران از 
اين خبرها نيست. اينكه در 
كش��ور ما خريد و فروش اس��لحه آزاد و آسان نيست 
براي خيلي ما احس��اس امنيت را به همراه مي آورد، 
اما اين احس��اس امنيت طي چند ماه گذش��ته بارها 
و بارها خدش��ه دار ش��ده، خبر تير اندازي در يكي از 
خيابان هاي باالي شهر تهران كه در آن دو پسر جوان 
بر سر دختري با يكديگر اختالف پيدا كرده و بعد هم 
قرار دوئل مي گذارند بيش��تر به فيلم هاي هاليوودي 
شباهت دارد تا اتفاقي واقعي در جامعه اي مانند ايران. 
يا خبر كشته شدن دو نفر در خيابان هاي اهواز كه بر 
اثر اصابت گلوله جان خود را از دست مي دهند و طبق 
اعالم پليس اين اتفاق به خاطر اختالفات خانوادگي 
رخ داده و آخرين خبر هم گش��ته ش��دن دختر 16 
ساله كرمانشاهي به دس��ت برادرش آن هم با اسلحه 
مي تواند چقدر به احس��اس آرامش و امنيت جامعه 
ادامه در صفحه 8 لطمه وارد كند.  

تقريبا براي هر تازه واردي در هر 
كجاي دنيا بورس يك سرزمين 
ناشناخته و پيچيده است. يك 
س��ري نمودار و اع��داد و اقام و 
جداول پيچيده كه ظاهرا كار 
كردن در آن بس��يار پيچيده 
اس��ت. بورس و ب��ورس بازي 
دس��ت كمي از خلباني ندارد. 
يك اشتباه منجر به سقوط مي شود. بورس مانند پزشكي 
است كه يك برِش اشتباه از يك رِگ بيمار، منجر به مرگ 
او مي شود. اما سوال اينجاس��ت كه اگر بورس تا اين حد 
پيچيده است چرا مردم اينقدر راحت وارد آن مي شوند؟ و 
اگر اينقدر ساده است كه همه وارد آن مي شوند چرا دوام 
آوردن در آن اينقدر مشكل اس��ت؟ جواب مثل هميشه 
ساده است: بورس در عين پيچيدگي يك بازار ساده است و 
در عين سادگي، پيچيده است. بستگي دارد از كدام منظر 
به آن نگاه كنيد. اگر بدانيد كه براي چ��ه كاري در بورس 
هستيد، تا كي  مي خواهيد بمانيد، چه زماني به پول خود 
نياز خواهيد داشت و چه دانش��ي را بايد بياموزيد در اين 
صورت بورس براي شما س��اده خواهد بود اما اگر آمده ايد 
كه از يك موج و نوسان، يك سود باد آورده به دست بياوريد 
قطعا بازار شما را زمين خواهد زد. كمي روشن تر صحبت 
مي كنم. پيچيدگي و سادگي در بورس به برخي گزاره ها 
بستگي دارد. بس��تگي دارد شما كه باش��يد؟چقدر پول 
وارد بورس كرده باشيد؟ بلندمدتي باشيد يا كوتاه مدتي؟ 
مستقيم سرمايه گذاري كرده ايد يا غيرمستقيم؟ خالصه تر 
اينكه »استراتژي ش��ما در بورس« تعيين كننده  ميزان 
پيچيدگي بورس براي شماس��ت. ب��ورس جاي عجيبي 
اس��ت؛ اگر برنامه بلندمدتي براي بورس نداش��ته باشيد 
با مقداري ضرر و خاطره بد و كلي اس��ترس بورس را بعد 
از چند ماه ترك خواهيد كرد اما اگر ب��ا برنامه وارد بورس 
ش��ويد احتماال بعد از 10 سال ش��اهد تغييرات شگرفي 
در زندگ��ي خود خواهيد بود. 10 س��ال ب��ه نظرتان زياد 
مي آيد؟ در اين صورت برگرديد به 10 سال پيش ببينيد 
تا به امروز چقدر از منظر مالي تغيير كرده ايد؟ آيا برنامه اي 
داشته ايد و به نتيجه رسيده است؟ با مرور 10 سال پيش تا 
االن احتماال اين دوره كوتاه تر از آنچه در ابتدا فكر كرديد 
گذشته است. بلندمدتي بودن لزوما به معناي خريدن سهم 
و بلندمدت نگاه داش��تن آن نيست. بلندمدتي بودن يك 
نگرش و استراتژي است. استراتژي خريد و فروش نيست، 
بلندمدتي بودن يعني براي باقي ماندن در بازار در بلندمدت 
برنامه داش��ته باش��يد. اگر به اين فكر كنيد كه قرار است 
بلندمدت در بازار بمانيد احتماال خيلي از تصميمات شما 
تغيير مي كند. درست مانند س��فر رفتن شما! اگر سفري 
طوالني در پيش داشته باشيد قطعا برنامه ريزي دقيق تري 
مي كنيد، تجهيزات و ملزومات بيشتري با خود بر مي داريد 
و قطع��ا از تجربيات س��فرهاي قبلي نهايت اس��تفاده را 
مي كنيد.  ادامه در صفحه 5

گزارش روز

» تعادل« به بهانه قهرماني 
تراكتور در جام حذفي به چالش هاي  

فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
در فوتبال  پرداخته است

مهدي بيك| يكي از موضوعاتي كه در ميان هياهو 
و هيجانات برآمده از قهرماني تيم تراكتورسازي تبريز 
در جام حذفي بع��د از پيروزي قاطع برابر اس��تقالل، 
كمتر م��ورد توجه قرار گرف��ت، اين واقعي��ت بود كه 
اين بار بر خالف سوابق گذش��ته در برگزاري جام هاي 
سراسري، تيمي توانسته بود بر بلنداي جام حذفي به 

مريم شاهسمنديحسين حقگوعلي اكبر نيكواقبالمحمد داوري محسن عباسي

 تبريز
 بر بلنداي 

فوتبال ايران
عنوان يكي از دو جام اصلي فوتبال كش��ورمان بايستد 
كه س��كان هدايت آن را نه نهادهاي با نف��وذ دولتي و 
وزارتخانه هاي بزرگ صنعتي و حاكميتي، بلكه چهره اي 
از بخش خصوصي به عهده دارد. از اين منظر و با توجه 
به اين كه موض��وع كه جبران كس��ري بودجه و جذب 
سرمايه هاي بخش خصوصي اين روزها مهم ترين معادله 

پيش روي اقتصادي كشورمان است، موضوع قهرماني 
تراكتورسازي تبريز در جام حذفي واجد ويژگي هايي 
اس��ت كه به بهانه آن مي توان يك بار ديگر پرونده اي را 
ذيل عنوان »چالش هاي پي��ش روي بخش خصوصي 
در فوتبال« ب��از كرد و آن را روي مي��ز ارزيابي تحليلي 
روزنامه اي چون »تعادل« نش��اند. اما واقع آن است كه 

مسير فعاليت هاي ورزشي براي فعاالن بخش خصوصي 
در كشورمان مسير پرسنگالخ و پرمس��اله اي است. از 
نمونه هاي قديمي تر حض��ور فعاالن بخش خصوصي 
مثل برادران شفيع زاده در استقالل خوزستان و حسين 
هدايتي مالك اس��تيل آذين گرفته ت��ا مالكان جديد 
تيم هايي چون نساجي قائم شهر، تراكتورسازي تبريز 
و پديده مشهد، همگي از بي سروساماني دهشتناكي 
كه در پهنه اقتصادي فوتبال كش��ورمان جريان دارد، 
مي نالند و مدام تذكار مي دهند كه هزينه ها در فوتبال 
با درآمدها نمي خواند و نمي توان اين وضع را بر همين 
منوال تداوم بخش��يد. اين در حالي است كه دولت هر 
سال به طور مستقيم و غيرمستقيم صدها ميليارد تومان 
هزينه صرف فوتبال مي كند، اما به اذعان اكثريت قريب 
به اتفاق كارشناسان اين سرمايه ها بيشتر نصيب دالالن 
و سوداگران مي ش��ود تا اينكه به بسترسازي مناسب 
براي فوتبال كمك كن��د. اصل اساس��ي و گام اول هر 
نوع فعاليت اقتصادي، مشخص ش��دن سود و هزينه 
است؛ يعني هر نوع فعاليت اقتصادي بدون اين 2 اصل 
يا فعاليت اقتصادي نيست يا اينكه سرانجامي نخواهد 
داشت. حتما شما هم بارها اين جمله را بارها از طريق 
رسانه ها، شنيده ايد كه »صنعت فوتبال قادر است، هم 

هزينه هاي خود را پوشش دهد و ...
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»اينكه بحث مي شود با فروش نفت دولت بعدي متعهد 
مي شود، درست است و دولت بعدي بايد تعهدات دولت 
قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلي را انجام 
داديم و هر كاري كه دولت قبلي كرد ما متعهد بوديم 
انجام بدهيم«. اين جدي ترين پاسخي است كه حسن 
روحاني در طول هفته هاي گذشته به منتقدان طرح 
فروش اوراق سلف نفتي داده است، پاسخي كه نشان 
مي دهد دولت از تبعات تصميم خود در اجراي آنچه 
گشايش اقتصادي خوانده ش��ده آگاه است اما ايجاد 
چنين تعهداتي را چن��دان در  ماهيت تغيير دولت ها 

در تضاد نمي بيند.
دولت روحاني كه در سال 92، در حالي كار خود را آغاز 
كرد كه تحت تاثير برخي سياست هاي اقتصادي دولت 
احمدي نژاد شرايط كشور مطلوب نبود. در كنار رشد 
اقتصادي منفي و تورم باالي 40 درصد، دولت بايد براي 
برخي تعهدات دولت قبلي نيز راهكارهايي پيدا مي كرد. 
يكي از اصلي ترين اين طرح ها، مسكن مهر بود. طرحي 
كالن كه در دولت نهم كليد خورد و هدف آن ساخت و 
تحويل بيش از دو ميليون واحد مسكوني ارزان قيمت 
در نقاط مختلف كشور بود. روحاني و وزراي اقتصاي اش 
از همان ابتداي كار، انتقادهاي تندي عليه طرح مسكن 
مهر مطرح كردند و تداوم اين برنامه را با واقعيت هاي 
اقتصادي ايران ناسازگار خواندند، با اين وجود دولت 
اعالم كرد كه تحويل نهايي اين واحدها را به عنوان يك 

تعهد دولتي مي پذيرد و كار روي آنها را ادامه مي دهد.
با گذشت بيش از هفت سال از آغاز به كار دولت روحاني، 
حاال به نظر مي رسد دولت تحت تاثير شرايط به وجود 
آمده خود به دنبال ايجاد تعه��دي براي دولت آينده 
است. در ماه هاي گذشته، تحت تاثير تداوم تحريم هاي 
امريكا و شيوع ويروس كرونا، دسترسي به درآمدهاي 
ارزي به پايين ترين س��طح خود در سال هاي گذشته 
رسيده و نخس��تين نتيجه آن كسري بودجه قطعي 
دولت در سال 99 است. بر اساس آنچه كه وزير اقتصاد 
اعالم كرده رقم احتمالي كسري بودجه در سال جاري 
150 هزار ميليارد تومان خواهد بود. چنين عددي جز 
با اجرايي كردن يك طرح گسترده و همه جانبه جبران 
نخواهد شد و همين مساله باعث گمانه زني هاي فراواني 

شده است.

    كاهش فشارها
يكي از گزينه هايي كه در ماه هاي گذشته بارها مطرح 
شده اما با توجه به واقعيت ها به نظر نمي رسد الاقل در 
سال پاياني دولت، كمكي به منابع درآمدي كند، كاهش 
فشارهاي بين المللي است. از سويي در ماه هاي ابتدايي 
شيوع ويروس كرونا، اين اميد وجود داشت كه با پايان 
اپيدمي ويروس و كاهش محدوديت ها، بار ديگر ميزان 
درآمدهاي دولت به سطح سابق بازگردد و درآمدهاي از 
دست رفته نيز جبران شود. با اين وجود، پيش بيني هاي 
جهاني نش��ان مي دهد كه الاق��ل در ماه هاي آينده، 
ويروس كرونا در سطح جهان فعال خواهد ماند و با توجه 
به اينكه هنوز هيچيك از واكسن هاي كرونا نيز به مرحله 
توزيع جهاني نرسيده اند، احتماال در يك سال پيش رو 

نيز وضعيت به همين ترتيب ادامه خواهد داشت.
ديگر گزينه موجود براي افزايش درآمدها، مذاكره با 
امريكا يا پيدا كردن راهي براي كاهش فشار تحريم ها 

بود. اين گزينه نيز چند ابهام جدي دارد. از س��ويي با 
توجه به عهدش��كني دولت امريكا در خروج از برجام 
و سپس فشارهايي كه دولت اين كشور عليه اقتصاد 
اي��ران به وجود آورده، اين انتظ��ار كه در زمان حضور 
ترامپ مذاكره جديدي صورت بگيرد وجود ندارد و از 
طرف ديگر، حتي در صورتي كه احتمال بسيار ضعيف 
از س��رگيري مذاكرات اجرايي شود، نيز هر توافقي به 
ماه ها زمان احتياج خواهد داشت. در كنار آن حتي در 
صورت پيروزي جو بايدن – رقيب دموكرات ترامپ در 
انتخابات – كه وعده داده در صورت پيروزي به برجام 
باز خواهد گشت نيز بعيد به نظر مي رسد در سال 99، 

گشايش خاصي در اين حوزه صورت گيرد.

    استفاده از منابع بانك مركزي
يكي از راه هاي��ي كه در دولت هاي گذش��ته با وجود 
هشدارهاي كارشناس��ان اقتصادي هر بار كه كسري 
بودجه اي رخ داد اجرايي شده، استقراض دولت از بانك 
مركزي بوده اس��ت. اين شيوه هرچند در كوتاه مدت 
مناب��ع مدنظر دول��ت را تامين مي كند ام��ا در عمل 
هزينه اي بسيار سنگين براي اقتصاد به وجود مي آورد. 
چاپ پول جديد از س��وي بانك مركزي يا همان پول 
پرفشار، مهم ترين عامل در افزايش نرخ تورم به حساب 
مي آيد و بس��ياري معتقدند آنچه كه در دولت قبل به 
افزايش جدي تورم انجاميد به دليل اس��تقراض هاي 
دولت بوده است. هرچند دولت روحاني در سال هاي 
گذش��ته بارها اعالم كرده كه به هيچ عنوان به سمت 
استقراض از بانك مركزي حركت نمي كند اما اظهارات 
چندي پيش رييس كل بانك مركزي نش��ان داد كه 
استقراض با شيوه اي غير مستقيم و از طريق واگذاري 
منابع صندوق توسعه به بانك مركزي رخ داده است، 

موضوعي ك��ه البته س��ازمان برنامه و بودج��ه آن را 
تاييد نمي كند. با توجه به ن��رخ باالي تورم در اقتصاد 
ايران استفاده از اين ش��يوه احتماال به عنوان آخرين 
راه��كار مدنظر دولت قرار خواه��د گرفت و بايد براي 
مديريت شرايط به سراغ ديگر گزينه ها رفت. در كنار 
آن تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال و تزريق 
آنها به اقتصاد نيز همان خطر جدي را دارد و از اين رو 
مقام معظم رهبري در طول سال هاي گذشته جز در 
مواردي بسياري معدود و خاص، اجازه اين برداشت را 

به دولت نداده اند.

    اوراق قرضه و بدهي
يكي ديگر از گزينه هايي كه دولت مي تواند براي درمان 
كس��ري بودجه خود به آن متوسل ش��ود، استفاده از 
منابع نقدينگي موجود در س��طح جامعه است. بازار 
بورس ايران با وجود ركوردشكني هاي پي در پي خود 
در طول ماه هاي گذش��ته و جذب باالي نقدينگي، از 
نظر ساختاري محدوديت هاي جدي دارد و از اين رو 
انتقال منابع آن به شركت هاي دولتي و تامين اعتبار 
از اين طريق با ابهام هاي جدي مواجه اس��ت. از سوي 
ديگر، روند سينوسي بازار در هفته هاي اخير نيز باعث 
شده ترديدهايي درباره سرنوشت تاثيرگذاري اين بازار 

بر اقتصاد ايران در ماه هاي آينده مطرح شود.
گزينه جايگزين بورس كه در بسياري از ديگر كشورها 
نيز اجرايي شده، انتشار و فروش اوراق قرضه و بدهي 
اس��ت. در اين فرآيند دولت ها اوراقي براي فروش به 
جامعه عرضه مي كنند كه اي��ن اوراق در مدت زماني 
مش��خص و با تضمين دولت، سودي قطعي را نصيب 
سرمايه گذاران مي كند. به كارگيري اين شيوه نيز در 
اقتصاد ايران با توجه به تورم باال و سودآوري ساير بازارها 

با اما و اگر مواجه است. از سويي با توجه به نرخ تورم در 
مرز 30 درصد، اوراق بدهي دولت يا بايد با همين نرخ 
سود عرضه شود يا نمي توان انتظار داشت كه جامعه از 
آن استقبال كند. از سوي ديگر بازارهايي مانند بورس، 
دالر و سكه نيز در سال هاي گذشته سود قابل توجهي را 
نصيب سرمايه گذاران شان كرده اند و انتقال نقدينگي از 
اين بازارها به اوراق قرضه و بدهي دشوار به نظر مي رسد. 
از اين رو دولت اوراق قرضه خود را به بانك ها فروخته كه 

اين انتخاب نيز ابهام هاي خاص خود را دارد.
آخرين شيوه باقي مانده كه از سوي رييس جمهور با 
نام گشايش اقتصادي مطرح شد، فروش اوراق سلف 
نفتي به مردم است، اوراقي كه بر اساس طرح دولت، سر 
رسيدي دو ساله دارند و پس از آن دولت بايد اين اوراق را 
با قيمت روز نفت از مردم بخرد. اين طرح هرچند به نظر 
مي رسيد به گام هاي پاياني خود رسيده اما با مخالفت 
جدي مجلس مواجه شده است. نمايندگان مجلس 
مي گويند انتقال بدهي دولت فعل��ي به دولت آينده 
معقول نيست و هرچند دولتي ها چنين رويكردي را 
قبول ندارند اما به نظر مي رسد اختالف نظرها همپچنان 
ادامه داشته اس��ت. از سوي ديگر اينكه دولت چگونه 
بتواند در دو سال آينده منابع الزم ارزي يا حتي ريالي 
قيمت نفت در بازار را تامين كند نيز موضوع ديگري 

است كه اين راهكار را نيز با چالش مواجه كرده است.
با نزديك ش��دن پاييز، يكي از دشوارترين سال هاي 
مالي دولت در دهه هاي گذشته به نيمه خود رسيده 
اما هنوز مشخص نيست كه محل تامين منابع مورد 
نياز براي جبران كسري بودجه كدام گزينه ها خواهند 
بود، ابهامي كه اگر ادامه يابد، احتمال حركت به سمت 
گزينه هاي خطرناك تر اين فهرست مانند استقراض از 

بانك مركزي را افزايش مي دهد.
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روحاني:  كاخ سفيد خطاي 
بزرگ استراتژيك انجام  داد

رييس جمهور گفت: از لحاظ آب و برق مي توانيم 
كشور را با كشورهاي پيشرفته مقايسه كنيم كه 
همه مردم در ش��هرها از برق و نود و نه درصد در 

روستاها از برق استفاده مي كنند.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم والمسلمين 
حسن روحاني در مراسم بهره برداري از طرح هاي 
وزارت نيرو با بيان اينكه بسيار خوشحالم كه در 
بيس��ت و دومين هفته از افتتاح طرح هاي ملي 
كشور، افتتاح هاي جديد، بزرگ و ملي داشتيم، 
اظهار كرد: از لحاظ آب و برق مي توانيم كشور را با 
كشورهاي پيشرفته مقايسه كنيم كه همه مردم 
در ش��هرها از برق و نود و نه درصد در روس��تاها 
از برق اس��تفاده مي كنند. روستاهايي با بيست 
خانوار، ده خانوار و كمتر از برق استفاده مي كنند. 
مردم روستا مثل ش��هر بايد از همه نعمت هاي 
اساس��ي اس��تفاده كنند. آباداني روس��تا يعني 

مهاجرت معكوس و خدمت به مردم روستا.
وي ادام��ه داد: ه��ر پنجاه روز قادريم يك س��د 
مخزني را افتتاح كنيم كه اين آمار هيجان انگيز 
اس��ت. هر هفته سي روستا را به آب وصل كنيم. 
در زمينه زيرس��اخت و نيازمندي هاي حياتي و 
سالمت مردم، اقدامات بس��يار اساسي در حال 
انجام است. از 1۸۸ سد كش��ور، 44 سد در اين 
دولت افتتاح ش��ده اس��ت. زيرس��اخت ها براي 

حركت آغاز شده است.
روحاني با ابراز خوش��حالي براي دادن پاداش به 
كم مصرف ها، تصريح كرد: وزارت نيرو پيشنهاد 
برق مجاني را ارايه كرد و اين پيشنهاد در دولت 
تصويب ش��د و س��ي ميليون نفر از دو ماه آينده 
پولي براي مص��رف برق نمي دهن��د و تا زماني 
كه كم مصرف هس��تند، برق آنها مجاني است. 
اين يكي از آرزوهاي ما بود كه هديه اي به مردم 
كم درآم��د و كم مصرف برق بدهي��م. اين طرح 

بيشتر شامل حال روستاييان مي شود.
رييس جمهور با اش��اره به اينكه بايد روس��تا از 
نعمت آب، برق، گاز، مخابرات و آموزش برخوردار 
باش��د، گفت: آباداني روستا به معني حركت در 

مسير توليد است.
رييس جمهور گفت: بسيار خوشحال هستم كه 
اين روزها افتتاح هاي بزرگ��ي انجام مي دهيم. 
غي��ر از افتتاح هاي هر روزه امروز بيش از 3200 
ميليارد تومان طرح افتتاح شد؛ البته هر ماه يك 
تصفيه خانه فاضالب و هر دو ماه يك تصفيه خانه 

آب افتتاح مي شود. 
ما در ش��رايط عادي اين افتتاح ه��اي بزرگ را 
انجام نمي دهيم بلكه در س��خت ترين ش��رايط 

تحريم هستيم.
روحاني افزود: در تاريخ ايران اين فشارها سابقه 
نداش��ته اس��ت. مردم ما با اس��تقامت در برابر 
توطئه ها ايستادگي كردند و ما ثابت كرديم كه 
امريكا شكست خورده است. اين را به طور قطعي 
به دنيا اعالم مي كنيم كه طرح هاي امريكا براي 
شكس��ت مردم ايران به نتيجه نرسيد و شكست 
خورد. هدف نهايي امريكا تسليم مردم ما بود. آنها 
مي خواس��تند دولت در برابر امريكا تسليم شود 

كه اين نشد و نمي شود.
وي با بي��ان اينكه كاخ س��فيد خط��اي بزرگ 
استراتژيك انجام داد، تاكيد كرد: امريكا در اين 
مسير شكست صد در صدي خورد و ما به راهمان 

ادامه مي دهيم. 
البته براي مردم سخت گذشت و اگر اين فشارها 
نبود ش��ايد چندين برابر اين طرح ه��ا را افتتاح 
مي كرديم، اما امريكا نتوانس��ت ما را از مس��ير 

توسعه بازدارد.
روحاني ادامه داد: اين دولت فقط به فكر گذراندن 
شرايط يك س��اله آينده نيست بلكه طرح هايي 
اجرا مي كند تا دولت هاي بعدي هم از آن استفاده 
كنن��د زيرا بحث اين دولت و دولت بعد نيس��ت 
بلكه مسير توس��عه كشور است. دولت يازدهم و 
دوازدهم خادم مردم است و دولت سيزدهم هم 

خادم مردم خواهد بود.
روحاني با بيان اينك��ه مردم مي دانند كه امريكا 
در هفته هاي اخير شكست هاي بزرگ سياسي 
را متحمل شد كه در تاريخ اين كشور و سازمان 
ملل بي سابقه بود، خاطرنش��ان كرد: در سوابق 
سازمان ملل نمي بينيد امريكا قطعنامه اي عليه 
ملت ما طراحي كند ولي در شوراي امنيت فقط 
يك كشور به امريكا رأي بدهد و 13 كشور ديگر 

يا رأي مخالف بدهند يا ممتنع. 
طرح ماش��ه را هم 10 روز قبل مطرح كردند اما 
از 14 عضو حتي يك عضو ش��وراي امنيت هم از 
آن حمايت نكرد و آن را رد كرده و غيرقابل قبول 
دانستند. اين شكس��ت در تاريخ سياسي امريكا 
بي نظير اس��ت و البت��ه اين موفقي��ت به خاطر 

ايستادگي ملت ما است. 
اگر مل��ت ايس��تادگي نمي ك��رد قطعنامه هاي 
بدتري توسط امريكا تصويب مي شد. ايستادگي 
ملت موجب شكست امريكا و همچنين آباداني 

كشور شد.
وي ادام��ه داد: تا پايان دول��ت 20 هزار مگاوات 
به برق كشور افزوده مي ش��ود. در اين دولت هر 
س��اله 2500 مگاوات برق افزوده ش��د البته در 
دولت هاي گذش��ته هم ح��دود 1700 مگاوات 

برق افزوده مي شد.
رييس جمه��ور در پاي��ان گفت: مل��ت با وجود 
تحريم ه��ا در برابر وي��روس كرونا ايس��تادگي 
كرد و دس��تورالعمل هاي بهداشتي را اجرا كرد. 
ما بهت��ر از كش��ورهاي ديگر از م��وج اول عبور 
كرديم و قدم ه��اي پاياني موج دوم را داريم طي 
مي كني��م. اميدوارم با هم��كاري همه و رعايت 
دس��تورالعمل هاي بهداشتي ش��اهد موج سوم 

بيماري نباشيم.

افزايش 108 درصدي قيمت 
برنج وارداتي

روند صعودي قيمت برنج وارداتي در مرداد امسال 
نيز ادامه داش��ته و تا بيش از 100 درصد نسبت 
به پارسال گران تر شده است، افزايش قيمت اين 
محصول عمدتا تحت تاثير حذف ارز 4200 توماني 
و همچنين دپوي آن در گمرك به دليل مشكالت 

ارزي قرار دارد.
به گزارش ايس��نا، تازه ترين آمار از تغيير قيمت 
برنج هاي وارداتي و البته برنج هاي ايراني نش��ان 
مي دهد كه در مرداد ماه سال جاري هر كيلو برنج 
خارجي به طور متوس��ط بيش از 1۸ هزار تومان 
فروش رفته است كه اين رقم در مقايسه با مرداد 
ماه سال گذش��ته كه حدود ۸۶00 تومان بوده تا 

10۸ درصد افزايش قيمت دارد. 
برنج وارداتي در فاصله تير تا مرداد ماه نيز نسبت 
به قيمت 1۶ هزار و 400 توماني بيش از 10 درصد 

گران شده است.
وضعيت برنج ايراني اينگونه است كه قيمت اين 
كاال در مرداد ماه هر كيلو به طور متوس��ط حدود 
27 هزار تومان بوده كه در مقايسه با مرداد ماه سال 
گذش��ته كه هر كيلوگرم 23 هزار و 100 تومان 
فروش رفته 17 درص��د افزايش قيمت دارد. اين 
محصول نسبت به تير امسال نيز حدود دو درصد 

گران شده است. 
افزايش قيمت برنج خارجي در حالي اتفاق مي افتد 
كه در ارديبهشت ماه امسال واردات اين محصول 
ب��ا ارز 4200 توماني ممنوع و ب��ا ارز نيمايي كه 
حدود 20 هزار تومان قيمت دارد وارد مي شود كه 
اين موض��وع در افزايش قيمت برنج در بازار تاثير 

گذاشته است. 
اما م��ورد ديگر در رابطه با برنج ه��اي وارداتي به 
تامي��ن ارز و ترخي��ص آنها بر مي گ��ردد. اين در 
حالي اس��ت كه از اول ش��هريور ماه واردات برنج 
به طور فصلي ممنوع شد و از اين لحاظ حجمي از 

برنج هاي وارداتي در گمرك باقي ماند. 
پيش از اين مسووالن گمرك اعالم كرده بودند كه 
از ابتدا تا اواخر مرداد ماه سال گذشته حدود ۸00 
هزار تن برنج وارد و ترخيص ش��د كه واردات اين 
كاال براي مدت مشابه سال جاري حدود 20 درصد 
كاهش داشت؛ به طوري كه تا اواخر مردادماه 400 
هزار تن ترخيص و 300 هزار تن ديگر در گمرك 
باقيمانده بود كه با اجرا ش��دن ممنوعيت فصلي 

واردات برنج ديگر امكان ترخيص نداشت. 
با اين وجود بعد از اعمال ممنوعيت طي تصميمي 
كه با توافق دستگاه هاي ذيربط از جمله گمرك و 
وزارت صمت اتحاذ ش��د قرار بر اين شد تا شرايط 
جديدي براي ترخيص محموله هاي برنج در زمان 
ممنوعيت نيز اعمال شود تا امكان ترخيص وجود 

داشته باشد.
 با اين حال آخرين گزارش��ي كه ارونقي - معاون 
فني و امور گمركي گمرك ايران - اعالم كرد نشان 
مي دهد كه ح��دود 497 هزار تن برنج وارداتي از 
ابتداي سال جاري تاكنون ترخيص شده و گمرك 
برنج هايي كه در صف تامي��ن ارز قرار دارند را نيز 
به صورت درصدي خارجي مي كند. اما همچنان 
بيش از 200 هزار تن برنج وارداتي دپو شده هنوز 
در گمرك وجود دارد و ترخيص نش��ده كه براي 
ترخيص نياز به صدور و ارايه اعالميه ارز از سوي 
صاحب كاال و بانك است كه وقتي اين تامين ارز 
انجام نشده و به گمرك ارايه نشود امكان ترخيص 

نخواهد داشت.

واگذاري 1۳ هزار ميليارد از 
اموال مازاد بانك هاي دولتي

وزارت اقتصاد طي گزارشي ضمن اعالم اينكه در 
سال گذشته 13 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد 
بانك هاي دولتي واگذار ش��ده است، جزيياتي از 
افزايش سرمايه بانك هاي دولتي همچون بانك 

ملي ايران، مسكن و كشاورزي را تشريح كرد.
ب��ه گزارش اقتصادآنالي��ن، وزارت اقتصاد طي 
گزارشي در تش��ريح اهم سياست ها، برنامه هاي 
عملياتي، اقدامات اجرايي و دس��تاوردهاي اين 
وزارتخانه در حوزه امور بانكي، اعالم كرد: معادل 
13 هزار ميليارد توم��ان از اموال مازاد بانك هاي 
دولتي در س��ال 139۸ واگذار شده است. بر اين 
اس��اس، همچنين بانك هاي دولتي و خصوصي 
 ش��ده كش��ور با هدف كاهش هزينه ها و افزايش 
بهره وري، نسبت به »تعديل شعب« اقدام كردند 
به نحوي كه در سال گذشته نسبت به تعديل 903 
شعبه و در سال جاري نيز تا پايان تيرماه نسبت به 

تعديل 140 شعبه اقدام كردند.
طب��ق اي��ن گ��زارش، پ��س از تأكي��دات 
رييس جمهور در ديدار با مدي��ران وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي در آذر ماه س��ال 1397 كه 
اولويت نخس��ت كاري اي��ن وزارتخانه را اصالح 
نظام بانكي ترس��يم كرد، معاونت بانكي، بيمه و 
امور ش��ركت هاي دولتي وزارت اقتصاد اقدام به 
تدوين برنامه اجرايي اصالح نظام بانكي كرده و بر 
اساس اين برنامه در ابتدا چالش هاي شبكه بانكي 
استخراج و در سه دسته كلي، چالش هاي حوزه 
مالي، چالش هاي حوزه ساختاري و چالش هاي 
حوزه نهادي و قوانين و مقررات تقسيم بندي شد.

پ��س از شناس��ايي چالش هاي موج��ود، برنامه 
اجراي��ي اصالح نظ��ام بانك��ي را در دو بخش، 
شامل »راهكارهاي اصالح و بهبود نظام بانكي« 
و »راهكارهاي حفظ و اس��تمرار ثبات و سالمت 
نظ��ام بانكي« تهي��ه و تدوين و در ش��هريورماه 
س��ال 139۸ به رييس جمهوري تقديم ش��د كه 
در اين برنامه هريك از سه حوزه  چالش زا )مالي، 
س��اختاري، نه��ادي و قوانين و مقررات��ي( با دو 
نوع راهكار اصالحي م��ورد بازبيني و ترميم قرار 

خواهند گرفت.

تعهد براي دولت بعد يا افزايش نرخ تورم

در نامه وزير بهداشت به رييس جمهور با امضاي جمعي از متخصصان تصريح شد

دولت براي جبران كسري بودجه چه گزينه هايي دارد؟

درخواست مديريت ارزي فوري و ضروري نظام دارويي كشور 
وزير بهداش��ت در نامه اي به رييس جمهور، در خواستي 
با امض��اي 19 نفر با عنوان پويش توليد ملي صنعت دارو 
شامل جمعي از وزرا و معاونين س��ابق وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، نمايندگان مجلس، اقتصاد دانان 
و استادان دانشگاه، پزشكان، دندان پزشكان، داروسازان، 
توليدكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي كش��ور را ارسال 
كرده و در آن درخواست صريح و ضروري و داراي فوريت 
مديريت ارزي نظام دارويي كشور را مطرح كرده تا با ابالغ 
به وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، و بانك مركزي )جهت 
تخصيص و تنظيم منابع موجود ارزي با اولويت توليد دارو 
به جاي واردات كاالهايي كه از اهميت اين محصول حياتي 

برخوردار نيستند( مورد توجه قرار گيرد. 
در اين نامه آمده اس��ت: احتراما به استحضار مي رساند؛ 
طي 4 دهه پس از پيروزي انقالب اسالمي، دستاوردهاي 
عظيمي در امر ارتقاء شاخص هاي بهداشتي و درماني كشور 
عزيزمان حاصل شده است كه به لطف ايزد منان، اين ارتقاء 
شاخص ها، در زمره افتخارات ملي كشور قرار گرفته است.

يكي از درخشان ترين اين دستاوردها، اجراي طرح ژنريك 
نظام دارويي و پيشرفت هاي فوق العاده علمي و صنعتي در 
زمينه ساخت و تامين انواع داروهاي مورد نياز كشوراست 
تا جايي كه امروزه بيش از 97 درصدمصرف دارويي كشور 
و بيش از 70 درصد مواد اوليه مورد نياز اين صنعت، توسط 

كارخانه هاي داخلي توليد و تامين مي شود.
در اين ارتباط، نيازهاي ارزي نظام دارويي كشور، به دو 
دسته ارز مورد نياز توليد داخلي و ارز مورد استفاده براي 

واردات تقسيم مي گردد.
بخ��ش مرتبط ب��ا زنجي��ره تولي��د دارو )مش��تمل بر 
توليدكنندگان مواد موثره و جانبي دارو و توليدكنندگان 
داروي تمام شده( صرفا با نياز ارزي كمتر از 750 ميليون 
دالر براي واردات مواد پايه و واس��طه، قادرند تا 97 درصد 
نيازهاي دارويي كشور را توليد نمايند. بر اساس اين آمار 
كه طي س��اليان متعددي تجربه شده است، قابليت اتكا 
به توان توليدات داخلي براي اين دستاورد صنعتي كامال 
اطمينان بخش مي باشد و بحمد اهلل وزير محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، جناب آقاي دكتر نمكي، كه خود 
يكي از صاحبنظران و مجريان اين دستاورد مي باشند، بر 

اين واقعيت اذعان دارند. از آنجا كه صنايع دارويي كشور 
)اعم از صنعت توليد مواد اوليه و كارخانجات داروسازي( 
در صورت تامين اين ميزان ارز، قادر به توليد اهم نيازهاي 
دارويي كشور هستند و همچنين توليدكنندگان ما نيز 
مانند همه توليدكنندگان ساير كشورها، مواد اوليه و واسطه 
دارويي خ��ود را از منابع هندي و چيني تهيه مي نمايند، 
مراتب زير به عنوان پيش��نهاد صريح و ضروري و داراي 
فوريت مديريت ارزي نظام دارويي كشور تقديم مي گردد 
تا در صورت صالح ديد، با ابالغ به وزارتخانه هاي اقتصاد و 
دارايي، و بانك مركزي )جهت تخصيص و تنظيم منابع 
موجود ارزي با اولويت توليد دارو به جاي واردات كاالهايي 
كه از اهميت اين محصول حياتي برخوردار نيس��تند( و 
ابالغ به وزارت محترم بهداشت، مبتني بر اختصاص اين 
سهميه ارزي صرفا به توليدكنندگان دارو، پايه هاي اتكا به 
توليد داخلي را مستحكم نموده و از سقوط كشور به شيب 
كمبود دارو و الزام واردات فوريتي كه موجب افزايش معتنابه 
نيازهاي ارزي ب��ه ده ها برابر وضع موجود خواهد گرديد، 

پيشگيري فرماييد.

1-  منابع ارزي الزم به شكل يوان چين و روپيه هندوستان 
با اولويت تامين مواد پايه، واسطه و اوليه دارويي اختصاص 

يابد.
2- س��هميه 750 ميلي��ون دالر اعتب��ار م��ورد ني��از 
توليدكنن��دگان به هيچ عن��وان ب��راي واردات دارو )كه 
ارزبري سنگين و غيرقابل كنترلي دارد( يا ساير بخش هاي 
با تشكر غيردارويي مورد استفاده قرار نگيرد. 

1- دكتر كيومرث اشتريان: دبير سابق كميسيون اجتماعي 
هيات وزيران و اس��تاد دانش��كده حقوق و علوم سياسي 

دانشگاه تهران
2- دكتر محمد جعفر اقبال: رييس اس��بق دانش��كده 
دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و استاد 

دانشكده دندان پزشكي
3- مهندس فرامرز اختراعي، دبير سنديكاي توليد مواد 

اوليه دارويي كشور
4- دكت��ر حمي��د بهلول��ي: محق��ق و م��درس 
سياس��ت گذاري عمومي و عضو هيات علمي مدعو 

دانشكده حقوق و علوم سياسي

5- دكتر مسعود پزشكيان: وزير اسبق بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي، نايب رييس سابق و نماينده فعلي 

مجلس شوراي اسالمي
۶-- دكتر رحمت اهلل حافظي: معاون اس��بق توس��عه 
مديريت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، مديرعامل اسبق سازمان بيمه خدمات درماني و 
سازمان تامين اجتماعي، عضو سابق شوراي شهر تهران و 

عضو هيات علمي دانشگاه بقيه اهلل
7-دكتر حس��ين راغفر: استاد دانشكده اقتصاد و عضو 

هيات علمي دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر 
۸- دكتر سعيد سمنانيان: رييس اسبق دانشگاه تربيت 

مدرس، و استاد دانشگاه تربيت مدرس
9 - دكتر فريدون سيامك نژاد، مديرعامل اسبق شركت 
سهامي دارويي كشور و مديركل اسبق امور دارويي كشور

10- دكتر احمدشيباني رييس اسبق سازمان غذا ودارو 
و رييس سنديكاي توليد كنندگان دارو

11- دكتر عباس عصاري، دانشيار دانشكده اقتصاد 
دانش��گاه تربيت مدرس و رييس پژوهش��كده علوم 

اقتصادي
12-دكتر محمود صادقي :  نماينده مجلس ش��وراي 
اسالمي و رييس فراكسيون شفافيت، و دانشيار رشته 

حقوق دانشگاه تربيت مدرس
13- دكتر خش��اياركريميان: اس��تاد دانشگاه، عضو 
فرهنگستان علوم و رييس هيات مديره گروه دارويي آژند

14- دكتر محمد تقي طباطبايي: رييس اسبق دانشگاه 
علوم پزشكي سيستان و بلوچستان و دانشيار دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد بهشتي
15- دكتر محمد حس��ين طريقت منفرد وزير اسبق 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
17-دكتر سيد ابوالقاسم موس��وي: مديرعامل اسبق 

سازمان بيمه خدمات درماني
1۸- دكتر محمد رضا واعظ مهدوي: معاون اس��بق 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت رفاه و 
تامين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور؛ 

استاد دانشگاه شاهد
19- دكتر محمود نوري صفا: ريس اسبق دانشگاه شاهد



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
بانك مركزي در راستاي معرفي اقدامات بانك مركزي در 
كنترل تورم و تركيب اجزاي نقدينگي طي 5 ماه اخير اعالم 
كرد كه رشد پايه پولي در پايان مرداد سال جاري نسبت 
به پايان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است.رشد نقدينگي در 
پايان مرداد نسبت به اسفند ۹۸ معادل ۱۳.۸ درصد بوده 
است. نرخ سود بازار بين بانكي نيز از ۹.۷ درصد در خرداد 
س��ال جاري به ۱۶.۶درصد در ۱۱ ش��هريور ماه ۱۳۹۹ 

افزايش يافته است.
اين در حالي اس��ت كه رييس كل بانك مركزي پيش از 
گزارش رييس جمه��ور و گزارش تازه بان��ك مركزي، از 
كاهش رشد پايه پولي به 4 درصد در 5 ماهه اول امسال خبر 
داده بود و رشد نقدينگي را در حد ۱۲ درصد اعالم كرد.  اما 
در گزارش تازه بانك مركزي رشد پايه پولي در اين 5 ماه 
معادل ۲.۹ درصد و رشد نقدينگي ۱۳.۸ درصد اعالم شده 
است. براين اساس اين اعداد نشان مي دهد كه بانك مركزي 
از محل فروش اوراق بده��ي دولتي و اختصاص ۳درصد 
سپرده هاي بانك ها به خريد اوراق دولتي همچنين افزايش 
سپرده دولتي نزد بانك مركزي، رشد پايه پولي كه در بهار 
امسال بيش از ۸ درصد رشد كرده بود را در دو ماه تير ومرداد 
كاهش داده است و به نوعي تنخواه در اختيار دولت يا بدهي 
دولت به بانك مركزي در بهار امسال از اين طريق بازگشته 
است.  اما در عين حال نقدينگي همچنان روند فزاينده خود 
را ادامه داده است و با در نظر گرفتن رشد ۱۳.۸ درصدي 
نقدينگي در 5 ماه نخس��ت، نقدينگي از رقم ۲4۷۲ هزار 
ميليارد تومان، به عدد ۲۸۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده 
و در اين 5 ماه ۳4۱ هزار ميليارد تومان بيشتر شده يعني 
روزانه ۲.۲ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.  با در نظر 
گرفتن كاهش رشد پايه پولي به ۲.۹ درصد، رقم پايه پولي 
از ۳5۲ هزار و ۸50 ميليارد تومان در پايان سال ۹۸، به عدد 
۳۶۳ هزار ميليارد تومان رسيده است.  براين اساس ضريب 
فزاينده كه در پايان سال ۹۸ معادل ۷ بوده در پايان مرداد 
۹۹ به عدد ۷.۷5 رسيده است. اين افزايش شديد ۷5 صدم 
در ضريب فزاينده نشان دهنده خلق پول و نقدينگي در 
بازار بين بانكي و توسط بانك هاست كه بانك مركزي اعالم 
كرده به دليل كاهش رقم سپرده قانوني بانك ها و پرداخت 
تسهيالت بانك ها براي كرونا رشد زيادي داشته است. به 
عبارت ديگر، رشد شديد تسهيالت دهي بانك ها در سال 
۹۹ به دليل كرونا كه در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد 
50 درصدي داشته است، موجب شده كه رشد نقدينگي 
همچنان به صورت فزاينده اي ادامه يابد و روزانه ۲.۲ هزار 
ميليارد تومان بيشتر شود.  براين اساس، هر چند كه رشد 
پايه پولي كاهش يافته اما ضريب فزاينده و رشد نقدينگي به 
راه خود ادامه مي دهد و عمال كاهش سپرده قانوني بانك ها 
تاحدودي نقش رشد پايه پولي را بازي كرده است لذا نگراني 
از رشد انتظارات تورمي و افزايش قيمت ها همچنان وجود 
دارد.  بانك مركزي اعالم كرده كه ضريب فزاينده با رشد 
۱0.5 درصدي در مرداد نسبت به پايان سال قبل مواجه 
شده و ۷ واحد درصد رشد ضريب فزاينده به دليل كاهش 
سپرده قانوني بانك ها به خاطر تسهيالت كرونا بوده است از 
سوي ديگر، براي تامين كسري بودجه دولت، با فروش ۶۱ 
هزار ميليارد تومان اوراق بدهي تا ۱۲ شهريور، بخشي از اين 
منابع تامين شده و در نتيجه بانك مركزي از طريق فروش 
اوراق بدهي و تكليف كردن به بانك ها براي اختصاص ۳ 
درصد سپرده ها به خريد اوراق، عمال نرخ رشد پايه پولي را 
مهار كرده است.   به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
در ارديبهش��ت ماه سال جاري، بانك مركزي در راستاي 
دستيابي به حفظ ارزش پول ملي )ثبات قيمت ها( و كمك 
به رشد اقتصادي، اجراي چارچوب هدف گذاري تورم را با 
اعالم تورم هدف )۲±۲۲ درصد( براي يك سال آينده آغاز 
كرد. با اجراي اين چارچوب، بانك مركزي تمام اقدامات 

خود را با هدف مديريت انتظارات تورمي و هدايت نرخ تورم 
به سمت تورم هدف سازماندهي كرده است. بدين منظور، 
بانك مركزي تصميم گرفته است اقدامات انجام گرفته در 
راستاي كنترل تورم و دستيابي به هدف تورمي را به صورت 

شفاف و منظم به اطالع عموم برساند.

     تحوالت اقتصادي
در ادامه آثار و تبعات شيوع ويروس كوويد-۱۹ بر روابط 
تجاري در س��طح جهاني، افت درآمدهاي ارزي دولت و 
شوك هاي انتظاراتي ايجاد شده از اين محل، نرخ تورم 
ماهانه در ماه هاي ارديبهشت، خرداد، تير ۱۳۹۹ افزايشي 
بوده كه البته روند آن در مردادماه اندكي ماليم تر شده 
است. با اين حال، سطح باالي نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ 
سياس��ت هاي مهار تورم را با قوت بيش��تري ضروري 
مي سازد.  اگرچه داده هاي اصلي بخش حقيقي اقتصاد 
نظير توليد ناخالص داخلي براي س��ه ماهه اول س��ال 
۱۳۹۹ همچنان در دسترس نيست، ليكن مثبت شدن 
رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص توليد صنعتي صنايع 
بورسي و افزايش 5.۲ درصدي آن در تيرماه سال ۱۳۹۹ 
نسبت به ماه قبل، حكايت از بهبود فعاليت هاي توليدي 
صنعتي داشته كه تلويحًا حاكي از روند رو به بهبود رشد 
بخش حقيقي پس از افت ناشي از شيوع بيماري كرونا 
است. براساس ارقام نهايي، رشد پايه پولي در پايان مرداد 
سال جاري نسبت به پايان سال قبل معادل ۲.۹ درصد 
و نسبت به ماه مش��ابه س��ال قبل معادل ۲۶.۸ درصد 
بوده است. ذكر اين نكته ضروري است كه كاهش قابل 
مالحظه رشد پايه پولي در دوره مورد بررسي به تامين 
كسري بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالي و فروش 
اموال و س��هام دولت مربوط بوده كه زمينه ساز افزايش 

سپرده هاي دولت نزد بانك مركزي بوده است. منبعث از 
سياست هاي حمايتي مجموعه سياست گذاري اقتصادي 
كشور در زمينه مواجهه با بيماري كرونا، رشد نقدينگي 
كم وبيش در مس��ير چند ماهه اخير خود قرار داشته و 
به رق��م ۱۳.۸ درصد در هفته منتهي ب��ه ۳0 مرداد ماه 
۱۳۹۹ نسبت به هفته پاياني سال قبل رسيده است.  بر 
اين اساس، رشد ضريب فزاينده نقدينگي در هفته منتهي 
به ۳0 مرداد ماه ۱۳۹۹ نس��بت به پايان سال قبل معادل 
۱0.5درصد بوده است. در اين ميان، ۷ واحد درصد از اين 
رقم ناشي از كاهش نسبت سپرده قانوني ۲۱ بانك و موسسه 
اعتباري جهت مس��اعدت به خانوارها و كسب و كارهاي 
آسيب ديده از كرونا از منظر تامين منابع الزم و كاهش نرخ 
سود موثر تسهيالت و به طور كلي تخفيف آثار منفي ناشي 
از اين بيماري بر اقتصاد بوده كه در نيمه دوم سال به نحو 
مقتضي توسط بانك مركزي تعديل و مديريت خواهد شد.

     افزايش نرخ سود بين بانكي 
برقراري داالن نرخ سود و افزايش سه مرحله اي نرخ سود 
كف )سپرده گذاري بانك ها نزد بانك مركزي(، موجب شد 
كه روند كاهشي نرخ سود در بازار بين بانكي متوقف شود؛ 
به گونه اي كه متاثر از اقدامات فوق الذكر، نرخ سود بازار بين 
بانكي از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاري به ۱۶.۶درصد در 

تاريخ ۱۱ شهريور ماه ۱۳۹۹ افزايش يافته است. 
تحوالت بازار سرمايه حاكي از توقف رشد شاخص هاي 
اصلي اين بازار در هفته پاياني مرداد س��ال جاري بوده 
اس��ت. افزون بر اين، تحوالت بازار معامالت مس��كن 
در ش��هر تهران نيز نش��ان مي دهد كه به  رغم كاهش 
تعداد معامالت انجام شده در مرداد نسبت به تير سال 
جاري، متوس��ط قيمت خريد و فروش يك متر مربع 

زيربناي واحد مس��كوني معامله ش��ده در مرداد ماه، 
رش��د ۱0.5درصدي نسبت به تيرماه ۱۳۹۹ را تجربه 

كرده است.

     اقدامات سياست گذار پولي
در واكنش ب��ه تحوالت اقتصاد كالن اشاره ش��ده، بانك 

مركزي اقداماتي را به شرح ذيل انجام داده است: 
تنظيم داالن نرخ س��ود با هدف كاهش ذخاير مازاد 
در شبكه بانكي: بانك مركزي در تاريخ ۲5 مردادماه 
۱۳۹۹، نرخ سود سپرده گذاري بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي ن��زد بانك مرك��زي را با ۱ واحد 
درص��د افزايش، معادل ۱4 درص��د تعيين كرد. اين 
تصميم عالوه بر كاهش دامنه همچنين تقارن بيشتر 
در داالن نرخ سود، اثر محسوس��ي بر روند نرخ سود 
بازار بين بانكي و نرخ هاي بازدهي اوراق بدهي دولتي 

در بازار ثانويه داشته است. 

    فروش 61   هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي تا 12 شهريور 

اس��تمرار حراج اوراق بدهي: با توج��ه به ضرورت تامين 
مالي غيرتورمي كس��ري بودجه دولت، تعداد حراج هاي 
كارگزاري بانك مركزي تا تاريخ ۱۲ شهريور ماه ۱۳۹۹ به 
۱4 مرحله رسيد كه بر اساس آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار 
ميليارد ريال انواع اوراق بدهي دولتي به بانك ها، نهادهاي 
مالي و ساير سرمايه گذاران فروخته شد. بديهي است كه 
فروش اوراق بدهي دولتي از مسير كارگزاري بانك مركزي 
ضمن فراهم كردن زمينه تامين مالي بازاري دولت از يك 
مسير غيرتورم زا، نقش بسزايي در ممانعت از پولي سازي 

كسري بودجه ايفا كرده است.

اخبارادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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گشايش  افق صنعتي
سرمايه هايي كه برآمده از افزايش پس انداز داخلي به 
واسطه موكول كردن مصرف جامعه به آينده و جذب 
سرمايه خارجي به سبب سودآوري محيط اقتصادي 
كشورمان بوده است. رشد متوسط حدود ۱۶ درصد 
در دهه چهل و حدود ۱۱ درصد در دهه هشتاد نشانگر 
موفقيت هاي ارزشمند اين دو دوره تاريخي بوده است.

مقدمه فوق از اين منظر طرح شد كه هم ا كنون نيز بدون 
قراردادن توليد صنعتي در درون چنين صورتبندي، 
نمي ت��وان از حال و آينده اين بخش داوري صحيحي 
داشت. چراكه به صرف افزايش يا كاهش چند عدد و 
رقم نمي توان خشنود يا غمگين و ناراضي بود؛ چه بسا 
افزايشي مقطعي در فصلي از سال به سبب نبود علل 
پايه اي و پايدار، در فصل بعد محو يا بالعكس كاهشي 
درتوليدات در دوره اي زماني، به واسطه حركت در مسير 
بستر سازي و نهاد سازي، شكوفايي و تحوالتي مثبت را 

در فاصله زماني ميان مدت به ارمغان آورد.
اخيرا گزارشي از عملكرد توليدات صنعتي كشور در 
طي هفت سال اخير )دولت هاي يازدهم و دوازدهم( 
منتشر شده اس��ت كه بر اس��اس آن از ۲۷ محصول 
منتخب صنعتي كشور تنها يك محصول )سيمان( 
در طي اين مدت با افت توليد مواجه شده و در مقايسه 
چهار ماهه س��ال ۹۹ ب��ا چهار ماهه س��ال ۹۲ همه 
محصوالت رشد داش��ته اند و در ۱۸ محصول با رشد 
ظرفيت مواجه بوده ايم. مثال محص��والت فوالدي از 
حدود ۳۱ ميليون تن در س��ال ۹۲ به 5۶ ميليون تن 
در بهار س��ال ۹۹ افزايش ظرفيت داشته است يا مثال 
توليد انواع تلويزيون و يايخچال و فريزر و...به ترتيب 
رشدهاي 5۳ درصد و 4۳ درصدي در مقايسه سال هاي 

۹۲ و ۹۹ داشته اند. 
ضمن آنكه بايد اين پديده را مثبت و اين افزايش ها را 
ناشي از توان بالقوه باالي توليد صنعتي كشور دانست كه 
عليرغم تمامي سختي ها و فشارهاي داخلي و خارجي، 
همچنان سرپا مانده و حتي چه بسا موتور رشد ساير 
بخش هاي اقتصادي كشور نيز بوده است، اما بي شك 
اين وضعيت را مطلوب و مناس��ب و در شان صنعت 
كشور دانستن، كار عاقالنه اي نيست، چرا كه اين رشدها 
نه رشدهايي طبيعي بلكه عمدتا از شرايط گلخانه اي و 
بدون تحوالت نهادي در صنعت و اقتصاد و لذا ناپايدار 

و گران و متكي به منابع طبيعي و .... ناشي شده اند.
در واق��ع صنعت كش��ور از ف��رداي آغ��از دور جديد 
تحريم هاي ظالمانه و افزايش ش��ديد نرخ ارز و گراني 
و كمبود مواد اوليه و نيز طاقت فرس��ا شدن تبادالت 
مالي و حمل و نقل و دش��واري حض��ور در بازارهاي 
صادرات��ي و.... با انواع فش��ارهاي داخلي اعم از بگير و 
ببند و تعزيرات و قيمت گذاري و افزايش ماليات ها و 
ناسازگاري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و ....نيز 
مواجه ش��د كه كار توليد را هر چه سخت تر نمود. در 
اين ميان شايد يكي دو سياست به كمك بخش توليد 
كشور آمد؛ ممنوعيت هاي وارداتي و خالي شدن ميدان 
رقابت از رقباي پر توان خارجي و ديگري افزايش نرخ 
ارز و سرمايه اي شدن بسياري از كاالهاي مصرفي توليد 
داخل و لذا افزايش شديد تقاضا براي اين محصوالت. 

اين دو پديده، بازار كشور را كامال مهياي محصوالت 
صنعتي داخلي نمود و فش��ارهاي تحريمي و س��وء 
سياس��ت هاي داخلي را جبران نمود. به طوري كه كه 
بنگاه هايي كه چند سال قبل از كمبود تقاضا و اشباع 
انبارهايش��ان از كاالهاي بفروش نرفته بسيار گاليه 
مند بودند، اكنون با خيال آسوده هر كااليي كه توليد 
مي كردند و مي كنند طالبان و مش��تريان بس��ياري 

مي يابند !
مش��كل اما با توجه ب��ه مقدمه ابتداي نوش��ته، آنجا 
بروز مي كند كه توليد صنعتي كش��ورمان بخواهد بر 
اصالت هاي واقعي و پذيرفته شده جهاني متكي باشد و 
در بازارهاي رقابتي خود را محك زند و در بازار داخل يا 
منطقه و جهان با همتايان خود مورد انتخاب و ارزيابي 
مشتريان قرار گيرد، آنگاه بنظر مشكل دو چندان خواهد 
شد و بحراني بس سخت كليت صنعت و اقتصاد كشور 
را فراخواهد گرفت.  بازار كوچك داخلي و درآمد پايين 
جامعه ايران امكان حمل توسعه صنعتي در ابعاد امروز 
جهان را ندارد، محصوالت صنعت��ي ايران يراي آنكه 
بمانند و ارتقا يابند نيازمند رقيبان خارجي در داخل و 
رقابت در زمين بيگانه اند كه اين نيز يعني كاهش قيمت 
و ارتقا كيفيت كه با افزايش بهره وري امكان پذير است 
كه اين نيز برآمده از ارتقاي دانش و فناوري و مديريت 
نوين و اصالحات س��اختاري اقتصادي و بهبود روابط 

سياسي و اعتماد و اطمينان اجتماعي است.
جامعه بايد بيشتر پس انداز كند و جهان مي بايست 
سرمايه هايش را به كشورمان گسيل دارد و بازارهايش 
را بر روي محصوالت ايراني با رغبت بگشايد و ..تا بازي 
برد _ برد شكل گيرد، واال در ماه هاي آتي و سخت تر 
شدن فشارهاي خارجي )احتمال فعال شدن مكانيزم 
ماشه( و بالتكليف ماندن اصالحات اقتصادي و فقدان 
راهبرد توسعه صنعتي و ضعف نهاد متولي صنعت 
كش��ور )بالتكليفي وزارت صمت( جز تداوم همين 
وضعي��ت، آنهم در خوش��بينانه ترين حالت، آينده 
ديگري را نمي توان براي صنعت و توليدات صنعتي 

كشورمتصور بود، متاسفانه!

هزينه سنگين  اعتماد از دست رفته
امروز فكر نكنيم كه بايد بورس را تقويت كنيم تا دولت 
كسري هاي خودش را در بودجه جبران كند يا سود 
خوبي ببرد و بعد از حل مشكالت ديگر بازار را به حال 
خود رها كنيم. اگر قرار است براي سرمايه هاي خرد 
مردم كاري شود بايد بستر مناسب اقتصادي و كسب 
و كار را فراهم كرد تا مردم خودشان بتوانند در بطن 
اين اقتصاد قوام يافته معيشت خود را دنبال كنند. 
زماني كه مردم احساس كنند كه تصميمات دولت 
به نوس��انات بازار دامن مي زند آرام آرام اعتماد خود 
را به نظام تصميم س��ازي از دست مي دهند و ديگر 
ساختارهاي اجرايي نمي توانند روي كمك و مشاركت 
عمومي مردم در اقتصاد حساب جدي باز كنند چرا كه 

قبال اعتماد مردم از آنها گرفته شده است.

ضريب فزاينده اثر كاهش رشد پايه پولي را جبران كرد

روزانه 2200 ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي شود 

همتي: ۱5 ميليارد دالر ارز براي واردات كشوردر 5 ماه اول سال تامين شد

سقوط بيت كوين و اونس طال به دنبال توزيع واكسن كرونا 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 

رييس كل بانك مركزي گفت: به  رغم مشكالت تجاري 
ناشي از شيوع كرونا و تداوم تحريم هاي ظالمانه، در 5ماهه 
اول سال، نزديك ۱5ميليارد دالر براي واردات كشور تأمين 
ارز كرده ايم. عبدالناصرهمتي با اشاره به معامالت سامانه 
نيما عنوان كرد: معامالت حواله ارزي روزهاي گذش��ته 
ش��هريورماه در سامانه نيما، كه بخشي از آن همراه با ايام 
تعطيالت عزاداري بود از يك ميليارد يورو فراتر رفت كه 
مويد افزايش عرضه ارز توس��ط صادر كنندگان و تعميق 
تدريجي بازار ثانويه معامالت حواله ارزي است. همتي تاكيد 
كرد: از روز سه شنبه بانك مركزي ازطريق بازار متشكل 
ارزي و صرافي هاي بانكي تأمين نيازهاي ارزي بازار اسكناس 
را آغازكرده است و درروزهاي آتي نيز اين سياست را با هدف 
ايجاد تعادل و ثبات بازارارز با قدرت پيش خواهد برد رييس 
كل بانك مركزي تأمين كاالهاي اساسي دارو و مواداوليه 
كارخانجات را اولويت اصلي اين بانك در تأمين ارز واردات 
دانست و تصريح كرد: باتمام مشكالت تجاري ناشي از شيوع 
كرونا و تداوم تحريم هاي ظالمانه در 5ماهه اول سال نزديك 

۱5ميليارد دالر براي واردات كشور تأمين ارز كرده ايم.

  كاهش نقش بازار آزاد 
در تامين ارز مورد نياز واردات

در پي سياست هاي ارزي دولت و بانك مركزي، افزايش 
عرضه ارز صادراتي و تحكيم جايگاه سامانه نيما، از اهميت 
بازار آزاد در معامالت كاسته شده و تاثير نوسانات اين بازار 
در تامين ارز مورد نياز واردات به كمترين ميزان خود رسيده 
است. تا پيش از راه اندازي سامانه نيما، تمامي فعالين عمده 
و خريداران و فروشندگان خرد بازار ارز براي تامين ارز مورد 

نياز خود ناچار به مراجعه مستقيم به بازار آزاد بودند. اين 
واقعيت ش��رايط ممتازي را در اختيار گروهي از دالالن و 
سفته بازان بازار ارز قرار مي داد تا با ايجاد نوسانات در حوزه 
ارزي، روند تامين كاال در بازارهاي كشور را دچار اختالل 
كنند. اما پس از راه اندازي سامانه نيما توسط بانك مركزي 
در بازار ارز كش��ور و اس��تقبال فعاالن عرصه صادرات و 
واردات از اين سامانه براي تامين، عرضه و انجام مبادالت 
ارزي مورد نياز خود، در شرايط كنوني كشور اين سامانه 
نقش اساسي و اوليه را در هدايت نقدينگي ارزي كشور 
ايفا مي كند. به اعتقاد كارشناس��ان در ش��رايط كنوني 
و با كم ش��دن ش��ديد عمق بازار آزاد ارز و محدود شدن 
دامنه تاثيرات معامالت آن بر قيمت و ميزان نقدينگي 
ارزي موجود در بازار، امنيت و پايداري بيش��تري براي 
توليدگران، صادركنندگان و واردكنندگان كشور ايجاد 
شده است. بر همين اس��اس طي روزهاي اخير و در پي 
سياست هاي تشويقي دولت و بانك مركزي براي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، شاهد هستيم كه استقبال فعاالن 
عمده حوزه بازرگاني از س��امانه نيما، به عنوان بازار دوم 
ارزي كه در آن ارز به صورت حواله مبادله مي ش��ود، رو 
به فزوني بوده تا حدي كه طي دو روز كاري گذشته كل 
ميزان اين معامالت به بيش از ۳00 ميليون دالر رسيده 
است. اين اتفاق در حالي رخ داد كه طي دو روز گذشته، 
بازار آزاد شاهد جوالن دادن سفته بازان و نوسان گيران 
بوده اس��ت و آنان تالش فراواني براي افزايش قيمت ارز 
در معامالت ش��بانه و روزانه خود به خ��رج داده اند. اين 
تالش دالالن بازار ارز در گذشته براي متقاضايان عمده ارز 
همواره مشكل ساز بود و روند صادرات و واردات كشور را با 
اخالل مواجه مي كرد، اما در دو روز گذشته شاهد بوده ايم 

كه به سبب كاهش عمق بازار معامالت آزاد ارز، تالش اين 
گروه تاثيري اندك بر بهاي معامالت حواله هاي ارزي در 
سامانه نيما داشته است. سامانه اي كه منبع اصلي تامين 
ارز كاالهاي وارداتي كشور است. از سوي ديگر تخصيص 
هوشمندانه ارز از سوي بازارساز در سامانه نيما نيز از ديگر 
عوامل ناكامي سفته بازان و نوسان گيران بازار ارز بوده است. 
امري كه موجب شد تا فعاليت هاي سوء دالالن بازار ارز طي 
دو روز گذشته نتواند بر روند رو به رشد استقبال توليدگران، 
فعاالن عرصه صادرات و ورادات كش��ور از تامين و عرضه 

ارزهاي مورد نياز خود در سامانه نيما خللي ايجاد كند.

    نرخ ها  در بازار 
به دنبال انتش��ار خبر توزيع واكسن كرونا در امريكا، 
تقويت ارزش دالر و معامالت و ش��اخص هاي بورس 
همچنين كاهش آمار بيكاري به زير يك ميليون تن در 
امريكا، عالوه بر كاهش نرخ اونس جهاني به زير ۱۹۳0 
دالر، قيمت بيت كوين نيز سقوط كرد و به ۱0۸00 دالر 
رسيد. به دنبال اين كاهش قيمت طال، نرخ سكه و طال 
در بازار ايران نيز كاهش داش��ته است. روز جمعه نيز 
قيمت هر اونس جهاني ۱۹۳۸ دالر معامله شده است. 
۱۳ شهريور ۹۹ نرخ خريد دالر در صرافي ملي ۲۲400 
و فروش دالر ۲۲500 تومان اعالم شد. همچنين نرخ 
خريد يورو به ۲۶۶00 و فروش يورو به ۲۶۷00 تومان 
رسيد. در ساعات صبح پنج شنبه نيز بهاي دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي با كاهش ۲50 توماني مواجه بود 
و هر دالر با قيمت ۲۲ هزار و 450 تومان و هر يورو به 
بهاي ۲۶ هزار و ۶50 تومان به فروش رس��يد. يورو با 
بهاي ۲۶ هزار و 550 تومان براي خريد و براي فروش 

هم قيمت ۲۶ هزار و ۶50 تومان معامله مي شود.اين 
در حالي است كه سفته بازان بازار دالر به دنبال ايجاد 
قيمت هاي كاذب در بازار هستند و اين موضوع باعث 
ايجاد مقاومت براي كاهش بيشتر قيمت ارز در بازار 
شده اس��ت. دالر امريكا در بازار آزاد در عصر پنجشنبه 
۲4۳00 خريد و ۲4۳۲0 تومان فروخته شد. قيمت يورو 
۲۸۲00، پوند ۳۱500، درهم ۶۶50، لير تركيه ۳۳00، 
يوآن ۳5۶0 و دالر كانادا ۱۸۶00 تومان معامله شد. سامانه 
سنا نيز نرخ ميانگين ارز معامله شده در تاريخ ۱۲ شهريور 
را ب��راي دالر ۲۳0۱۶، درهم ۶۳۷۹، ي��وآن ۳4۹5، پوند 
۳0۷۲۲، ي��ورو ۲۷۲۳۳، دالر كانادا ۱۸۶55 و لير تركيه 
۳۳۲۱ تومان اعالم كرده است. سامانه نيما نيز نرخ ميانگين 
حواله را براي دالر ۲0۸0۸، يورو ۲۶۱۸۶، درهم 5۸0۲ و 
يوآن ۳54۳ تومان اعالم كرد.  براين اساس اختالف نرخ 
دالر نيما با دالر آزاد ب��ه ۳500 تومان و اختالف نرخ دالر 
نيما و صرافي ها به ۱۷00 تومان و اختالف دالر نيما و سنا 
به ۲۲00 تومان رسيده است.  در بازار ارز رسمي نيز بانك 
مركزي نرخ رس��مي 4۷ ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن 
نرخ ۹ ارز افزايش و ۲۶ واحد پولي كاهش يافت. نرخ ۱۲ ارز 
ديگر نيز ثابت بود.هر دالر امريكا براي پنجشنبه سيزدهم 
شهريور ماه 4۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با كاهش ۲۲0 ريالي به قيم��ت 55 هزار و ۹۷۲ 
ري��ال و هر يورو نيز با ۳۹۸ ريال كاه��ش 4۹ هزار و ۶5۲ 
ريال اعالم شد. يكي از اقدامات بانك مركزي براي مديريت 
نوسانات ارزي تعادل در عرضه و تقاضاي ارز در بازار است و 
به همين منظور نيز طي روزهاي اخير و همزمان با تشديد 
نوسانات ارزي، بازارساز عرضه هاي سنگين ارز را در دستور 

كار قرار داده است.

مقايسه كاهش رشد پايه پولي و رشد ضريب فزاينده و نقدينگي
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تسهيالت بانك صادرات
توليد كشور را نجات داد

نايب رييس اتاق تهران گفت: بانك صادرات ايران اعتماد 
بيشتر فعاالن بخش توليد را به خود جلب كرده است، 
ضمن اينكه با اقدامات اين بانك توليدكنندگان از اين 

تنگناي اقتصادي راه نجات پيدا كرده اند. 
به گزارش مهر، عالء ميرمحمدصادقي با بيان مطلب 
فوق اظهار كرد: وقتي از س��وي يك بانك مانند بانك 
صادرات ايران اي��ن امكان فراهم آمده ك��ه با ابزاري 
همچون ال سي داخلي جريان كسب و كارها تقويت 
ش��ود، توليد افزايش پيدا كند و دادوس��تدها بيشتر 
شود، بايد از اين امكان استقبال كرد.معامالت هميشه 
با پرداخت هاي نقد و نس��يه انجام مي شده است، اگر 
محدود به معامالت نقد شود، حاصل چيزي جز ركود و 
كسادي در بازار نيست. ميرمحمدصادقي ادامه داد: به 
هر حال اين شرايط پيش مي آيد كه واحدهاي توليدي 
نياز داشته باشند مواد اوليه خود را به صورت نسيه تهيه 
كنند و پس از اينكه محصول خود را به فروش برسانند و 
پول نقد به دست آورند، هزينه آن را بپردازند، در نتيجه 
براي پر كردن مهلت زماني بين خريد و پرداخت، نياز 
به تضميني است كه بانك با ابزاري مانند ال سي اين 
تضمين را ايجاد مي كند و معامله را انجام مي دهد. اين 
طرح راهكار مناس��بي را دربرگرفته است، به ويژه كه 
بيشتر فعاالن حوزه هاي مختلف كسب و كار و توليد، 
افراد نامعتبري نيستند و مي توان روي توانمندي و اعتبار 
شمار زيادي از آنها در ارايه تسهيالتي اينچنين حساب 
كرد. نايب رييس اتاق تهران اضافه كرد: اين طرح عالوه 
بر منافع توليدكنندگان، منفعت عرضه كنندگان مواد 
اوليه آنها را هم تأمين مي كند و راهكاري معتبر و رايج 
در همه دنيا حتي در مبادالت بين المللي است، بنابراين 

دليلي ندارد اقتصاد ما خود را از آن محروم كند.

كسري بودجه  و معضل تورم
 ام��كان افزايش درآمد مالياتي و فش��ار ب��ر اصناف در 
اين زمينه نيز وجود ندارد.از اي��ن رو دولت بايد به جاي 
برنامه هاي ابتدايي خود به فكر گزينه هاي ديگري براي 
كس��ري بودجه باش��د. با توجه به باال بودن نرخ تورم در 
اقتصاد ايران، اين توقع كه استفاده از منابع بانك مركزي 
ممكن باش��د نه تنها از واقعيت ها به دور است كه خود 
مي تواند در آينده اي نه چندان دور به موج جديد تورمي 
منجر شود.از سوي ديگر با توجه به تداوم تحريم ها، امكان 
استقراض از منابع خارجي يا جذب سرمايه گذار خارجي 
نيز وجود ندارد. بسياري از كشورها در چنين شرايطي 
تالش مي كنند از س��ازمان هاي بين المللي يا شركاي 
خارجي خود استقراض كنند اما با توجه به تحريم هاي 
بانكي و البته درگير بودن بسياري از كشورها با معضل 
كرونا، عمال چنين شانسي نيز وجود ندارد.با اين وجود 
هنوز گزينه هاي قابل قبولي پيش پاي دولت باقي مانده 
است. يكي از آنها انتشار اوراق قرضه يا بدهي است. هرچند 
با توجه به باال بودن نرخ تورم، سود اين اوراق بايد متناسب 
با واقعيت هاي اقتصادي در نظر گرفته شده و جذابيتي 
براي مردم ش��كل دهد اما به هر حال كم هزينه ترين راه 
در شرايط فعلي همين گزينه است. در اين مسير آنچه 
كه اهميت فراواني دارد، هماهنگي دستگاه هاي مختلف 
تصميم گير دولتي با يكديگر است. دولت بايد نشان دهد 
كه براي عبور از اين دوران يك برنامه مدون و جامع دارد تا 
از سويي مردم اين اطمينان خاطر را پيدا كنند كه شوك 
اقتصادي جديدي آنها را تهديد نمي كند و از سوي ديگر 
دستگاه هاي مختلف اجرايي پيش روي خود يك برنامه 
و هدف گذاري جامع را ببينند. تا زماني كه ترديدها ادامه 
دارد و هر دستگاهي بر اساس مختصات خاص خود قصد 
حل مشكالت را دارد، نمي توان انتظار داشت نگراني هاي 

كالني مانند كسري بودجه به راحتي برطرف شود.

درخواست همتي از سهامداران 
عمده براي بازارسازي عاجل

پيشنهاد مي كنم بازارسازي در جهت حفظ نقدشوندگي 
در بازار س��هام به ص��ورت عاجل با هم��كاري جدي 
سهامداران عمده و صندوق هاي سرمايه گذاري و ساير 
بازيگران اصلي بازار سرمايه انجام گيرد. عبدالناصر همتي 
افزود: قبال هم تاكيد كرده ام اقبال مردم به بورس موضوع 
مهمي است و عملكرد سرمايه گذاران كوچك و بزرگ 
پشتوانه بازار سرمايه است.  لذا نظر به ورود طيف گسترده 
سرمايه گذاران جديد، تعامل حرفه اي، ارايه آموزش هاي 
سرمايه گذاري و شفافيت نهادهاي مجري معامالت 
و معامله گران با اين دسته از سرمايه گذاران، منجر به 
حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعاليت آنها در 
بازار خواهد بود. شايسته است مالكان عمده سهام اعم از 
نهادهاي دولتي، عمومي غيردولتي، بنگاه هاي خصوصي 
بزرگ و حتي شركت هاي تابعه بانك ها كه طي چند ماه 
گذشته به دليل رشد قيمت سهامشان منتفع شده اند 
با رعايت ضوابط قانوني نقش بازارسازي را ايفا كنند و 
براي اطمينان دادن به سرمايه گذاران خرد در جهت 
نقدش��وندگي بازار و محافظت در برابر نوسانات اقدام 
كنند. بانك مركزي توسعه بازار سرمايه و افزايش سهم 
آن در نظام تامين مالي را در راستاي اصالح ساختاري 
اقتصاد و ثبات مالي مي دان��د و از آن حمايت مي كند. 
استقرار نظام عمليات بازار باز و توس��عه ابزارها و بازار 
بدهي دولتي و انتشار گواهي اعتبار مولد را در اين راستا 
پي مي گيرد.پيشنهاد مي كنم بازارسازي در جهت حفظ 
نقدشوندگي در بازار سهام به صورت عاجل با همكاري 
جدي سهامداران عمده و صندوق هاي سرمايه گذاري و 

ساير بازيگران اصلي بازار سرمايه انجام گيرد.



بازار سرمايه پس از دو روز تعطيلي ابتداي هفته گذشته 
روز دوشنبه كار خود را آغاز كرد در اين روز بازار نوسان 
زيادي تجربه كرد و ش��اخص كل بازار سرمايه در روز 
دوشنبه با ۹۱۷۴ واحد صعود در رقم يك ميليون و ۷۲۷ 
هزار واحد ايستاد. اين درحالي است كه شاخص كل با 
معيار ه��م وزن با ۴۴۵۸ واحد كاهش رقم ۴۶۲ هزار و 
۴۹۸ واحد را ثبت كرد. معامله گران دو ميليون معامله 
انجام دادند كه ۲۴۲ ه��زار و ۱۷۶ ميليارد ريال ارزش 
داشت. همچنين شاخص كل فرابورس نيز با وجود دو 
واحد كاهش مجددا وارد كانال ۱۸ هزار واحد شد و رقم 
۱۸ هزار و ۱۵۸ واحد را ثبت كرد. در اين بازار ۷۰۲ هزار 
معامله به ارزش ۶۵ هزار و ۷۶۶ ميليارد ريال انجام شد.

روز سه شنبه بازار قرمز پوش شد و اين قرمزي دامن گير 
سهامداران شد اغلب سهام هاي بنيادي و اصلي زيانده 
شدند. بازار سهام با ۴۳ هزار و ۲۹۵ واحد نزول رقم يك 
ميليون و ۶۸۴ هزار واحد را ثبت كرد. ش��اخص كل با 
معيار هم وزن نيز ۶۵۱۴ واحد كاهش و رقم ۴۵۵ هزار و 
۹۹۱ واحد را ثبت كرد. معامله گران يك ميليون معامله 
انجام دادند كه ۱۰۲ ه��زار و ۲۹۹ ميليارد ريال ارزش 
داشت. شاخص كل فرابورس نيز كه ديروز وارد كانال 
۱۸ هزار واحد شده بود، امروز با ۳۷۰ واحد كاهش رقم 

۱۷ هزار و ۷۸۸ واحد را ثبت كرد.
در آخرين روزكاري بازار يعني چهارش��نبه با كاهش 
شاخص، رقم يك ميليون و ۶۳۱ هزار واحد را ثبت كرد. 
ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز ۶۶۱۹ واحد كاهش 
يافت و ب��ه رقم ۴۴۹ هزار و ۳۷۴ واحد رس��يد.معامله 
گران اين ب��ازار ۷۷۲ هزار معامله ب��ه ارزش ۷۸ هزار و 
۸۸۲ ميليارد ريال انجام دادند. همچنين شاخص كل 
فرابورس ني��ز با ۴۳۱ واحد كاه��ش در رقم ۱۷ هزار و 
۳۵۷ واحد ايس��تاد. معامله گران اين ب��ازار ۳۸۶ هزار 
معامل��ه انجام دادند كه ۴۳ ه��زار و ۵۵۰ ميليارد ريال 

ارزش داشت.
هفته گذش��ته گروه محص��والت ش��يميايي با افت 
ش��اخص ۴.۹ درصدي مواجه شد. در ميان معدني ها 
نيز ش��اهد كاهش ۵.۲ درص��دي ميانگين قيمت ها 
بوديم اما؛ بيش��ترين ارزش معامالت در هفته منفي 
بورس تهران از آن گروه هاي بزرگ بازار شد. به طوري 
كه گروه فلزات اساسي شاهد دادوستد ۹ هزار و ۲۱۸ 
ميليارد توماني بود. در گروه فرآورده هاي نفتي ارزش 
معامالت به ۶ هزار و ۹۳۱ ميليارد تومان رس��يد و در 
ميان زيرمجموعه هاي گروه چند رشته اي صنعتي با 

محوريت »شستا« شاهد ردوبدل ۴ هزار و ۱۸۶ ميليارد 
توماني بوديم. همچنين ط��ي روزهاي مذكور عرضه 
سهام شركت هاي پااليشگاهي دولت با نماد »پااليش« 
دنبال شد و قرار است تا ۱۹ شهريور ادامه داشته باشد. در 
اين هفته اما سهام پااليشي با ميانگين افت ۵.۳ درصدي 
مواجه شدند تا بخشي از تخفيف ۲۰ درصدي واگذاري 
سهام مذكور خنثي شود. بايد ديد با شرايط فعلي بازار، 

اين پذيره نويسي چه ميزان مورد اقبال قرار مي گيرد.
طي هفته اخير بازار سرمايه روند قرمزي را تجربه كرد و 
تنها چند سهم سبز ماندند و سوددهي را تجربه كردند.

پيش بيني مي ش��ود كه طي هفته آينده بازار روندي 
معقول را تجربه كند و اغلب سهم هاي موجود در بازار به 
تعادل قميتي برسد. درحال حاضر برخي از سهم هاي 
موج��ود در بازار قيمتي معقول را ندارد و تنها با تزريق 
نقدينگي چندماهه اخير افرايش��دقيمت داشته اند و 
به اززندگي مناس��ب خود دست نيافتند. پيش بيني 

مي شود به سبب معقول شدن و روند متعادل بازار برخي 
از اين س��هام به قيمت واقعي خود برسند و ارزندگي 
كاملي پيدا كنند. بازار سرمايه طي هفته آينده مي تواند 
ميانه رو باش��د يعني برخي روزها منفي برخي روزها 
سبز باشد. چندي پيش رييس جمهور طرح گشايش 
اقتصادي را مطرح كرد كه اين طرح تاثير منفي فراواني 
بر روي بازار گذاشت و باعث نزول اين بازار شد. چراكه 
راجع به اين طرح توضيحات كافي داده نشده بود و مردم 
بدون اينكه اطالعاتي از اين گشايش داشته باشند تحت 
تاثير آن قرار گرفتند و در نهايت موجبات منفي شدن 

بازار سرمايه را فراهم كردند. 
س��ازمان بورس ب��راي كنترل بازار - دس��ت به دامن 
حقوقي ها شده اس��ت و محدوديت هاي فراواني براي 
خريد و فروش سهام توسط حقوقي ها به ارمغان آورده 
است اما؛ نكته اصلي موضوع اينجاست كه سازمان بورس 
خود، وظيفه كنترل بازار را بر عهده دارد و نبايد دست به 
دامن حقوقي ها شود. البته حقوقي ها اغلب سهم هاي 
مديريتي را در بازار دارند و باتوجه به هويت اين سهام 
كمتر مي توانند موجبات نزول بازار را فراهم كنند.  در 
برخي از روزه��ا و با توجه به ب��ازار حقوقي ها اقدام به 
فروش سهام خود مي كنند و مردم با تبعيت از حقوقي ها 
صف هاي طوالني را به وجود مي آورند. اما؛ نكته اصلي 
اينجاس��ت كه حقوقي ها با توجه به اين تحليل هاي 
تكنيكال و بنيادي موجود اق��دام به فروش مي كنند 
و س��هامداران خرد نبايد براساس تصميم حقوقي به 

فروش سهام خود بپردازند.
سازمان بورس اقدام اساسي براي كنترل بازار نمي كند و 
چند وقت يك بار با اطالعيه جديد نوسان را به بازار فراهم 
مي آورد مانند كاهش ميزان اعتباردهي به كارگزاري ها 
همچنين ديگر اطالعيه ها باعث نوسان عمده در بازار 
مي شود. س��ازمان بورس بايد اقدامات عميق در بازار 
انجام دهد و پي��ش از اعالم هرگون��ه اطالعيه جديد 
شفاف سازي الزم را در بازار انجام  دهد تا برخي از افراد 
از اين فرصت سوءاستفاده نكنند. همچنين عبدالناصر 
همتي، رييس بانك مركزي در راستاي حمايت از بازار 

سرمايه گفت: اين روزها بنا به داليلي كه مشخص است، 
و قباًل نيز اعالم كرده بودم، بازار ارز دچار نوس��ان شده 
اس��ت. با اقدامات در دست اجرا به تدريج و در روزهاي 
آينده بازار ارز به آرامش خواهد رس��يدو اين تصور كه 
بانك مركزي و دول��ت براي كنترل ب��ازار ارز اقدامي 
نمي كنند، يا اينكه تصور مي شود براي تأمين كسري 
و يا داليل ديگ��ر، نرخ ارز را باال مي برند، بي اس��اس و 
يك برداشت و تصور كاماًل اشتباه است. دستورالعمل 
جديد در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد 
و تأمين ارز واردات كش��ور، چند روزي است عملياتي 
شده است. در اين دستورالعمل، عمال زمينه اي براي 
ايجاد تراكم غيرعادي تقاضا و نيز سوءاس��تفاده از آن 
باقي نمي ماند. به همين دليل متاس��فانه در مقطع دو 
هفته اخير، در كنار تعلل برخي صادركنندگان براي 
عرضه ارز خود، برخي از س��ودجويان درصدد فروش 
ارز به واردكنندگان ب��ه نرخ هاي نامتعارف بوده اند. به 
واردكنندگان محترم توصيه مي كنم كه چند روزي را 
تحمل ك��رده و از چند روز آينده، به تدريج نياز خود را 
از سامانه نيما تأمين نمايند. از صادر كنندگان محترم 
نيز انتظار مي رود در چند روز باقيمانده از فرصت ايفاي 
تعهد، ارزهاي خود را با نرخ هاي منطقي در بازار عرضه 
كنند تا خريدار الزم را داشته باشد. از صادركنندگان 
عزيزي كه تا امروز ب��ا برگرداندن ارز در خدمت توليد 
و اشتغال كشور بوده اند، قدرداني مي كنم. مردم عزيز 
مطمئن باشند، بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز 
و اعاده ثبات، و برگشت به نرخ هاي تعادلي تمام تالش 

خود را به كار خواهد بست.
در نهايت مي توان گفت بورس را مي توان يكي از بهترين 
بازارهاي مالي براي كسب سود اعالم كرد اما؛ عملكرد 
اين بازار كمي متفاوت است و در ميان مدت و بلندمدت 
مي توان س��ود مناسبي به دست آورد و سودساز بودن 
بورس تنها در صورتي است كه با استفاده از تحليل هاي 
تكنيكال و بنيادي وارد بازار ش��ويم و به سيگنال هاي 
موج��ود در بازار كه توجيه علم��ي و اقتصادي ندارد و 

همچنين به صورت تخصصي نيستند اعتماد نكنيم.

4 يادداشتتاالر
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عرضه معادن
در بورس كاال كليد خورد

سعيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: 
در راستاي تاكيد رييس جمهور مبني بر ورود معادن 
به بورس، جلس��ات متعددي در وزارت صمت برگزار 
ش��ده و زمينه هاي آن در حال فراهم شدن است. وي 
در جلسه اي كه به اين منظور با حضور مديران سازمان 
بورس و مديران معدني برگزار شد، افزود: طبق تبصره 
۳ ماده ۱۰ قانون معادن، پروانه بهره برداري س��ندي 
رسمي، الزم االجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است، 
لذا موضوع واگ��ذاري و انجام معامالت حق امتياز به 
صورت يكجا يا عرضه خرد قابل انجام است. زرندي ادامه 
داد: همچنين در خصوص بالتكليف، تعطيل يا سلب 
صالحيت شده )مطابق ماده ۲۰ قانون معادن( موضوع 
تشكيل شركت سهامي عام پروژه با ورود چندين معدن 
يا عرضه يكجا و حراج هريك از معادن در تابلوي بورس 
كاالي ايران نيز قابليت اجرايي شدن دارد. او  افزود: با 
توجه به وج��ود ۵۵۰۰ معدن در خصوص روش هاي 
واگذاري اين معادن بخش خصوصي به صورت جزئي 
يا در قالب شركت سهامي عام پروژه مي توان اقدام كرد 
و س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بورس كاالي ايران 
آمادگي خود را براي حمايت از اين بخش اعالم نمود. 
وي تاكيد كرد: واگذاري معادن در بورس مي تواند عالوه 
بر ايجاد تحرك و پويايي بخش معدن شفافيت و سرعت 

عمل در اين حوزه را نيز افزايش دهد.

آغاز پذيره نويسي جديد
در فرابورس

پذيره نويسي نهمين صندوق جس��ورانه فرابورسي با 
حوزه فعاليِت »صنايع فناوري هاي مالي )فين تك( « و 
»فناوري اطالعات« از شنبه ۱۵ شهريور تا ۲۶ شهريور 
در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس انجام مي ش��ود.

دوره فعاليت اين صندوق ۵ س��ال و قيمت مبناي هر 
واحد س��رمايه گذاري صد هزار تومان اس��ت كه ۲۰ 
درصد از مبلغ هر واحد در زمان پذيره نويسي و مابقي 
آن در طول دوره س��رمايه گذاري و پيرو فراخوان هاي 
مدير صندوق بايد ظرف مهلت تعيين شده بر اساس 
اميدنامه پرداخت ش��ود. شركت در اين پذيره نويسي 
از طريق كارگزاري هاي عضو فراب��ورس ايران فراهم 
ش��ده كه حداقل تعداد واحد قابل خريداري توس��ط 
هر كد معامالتي حقيقي و حقوقي ي��ك هزار واحد و 
حداكث��ر آن ۴۰۰ هزار واحد س��رمايه گذاري در نظر 
گرفته شده اس��ت. با توجه به عدم تضمين سودآوري 
صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه، سرمايه گذاران 
بايد قبل از خريد واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق 
سرمايه گذاري جس��ورانه، »اقرارنامه و بيانيه پذيرش 
ريسك پذيره نويسي يا معامله واحدهاي سرمايه گذاري 

صندوق سرمايه گذاري جسورانه« را امضا كنند.

ماهيت صندوق هاي 
سرمايه گذاري چيست؟

موناحاجيعلياصغر|
صندوق هاي سرمايه گذاري ازسال ۱۳۸۶ در كشور 
اجرايي شده اند. خوش��بختانه در طول سال هاي 
اخير شاهد تنوع و معرفي مناسبي از اين صندوق ها 
بوده ايم. صندوق هاي سهام، مختلط، بادرآمد ثابت 
و طال از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري اجرايي 
ش��ده در بازار هستند كه با قالب هاي قابل معامله 
در بورس ها و ص��دور و ابطالي فعالي��ت دارند. در 
حال حاضر حجم كل صندوق هاي سرمايه گذاري 
حدود ۳۱۴ هزار ميليارد تومان مي باشد. از اين رقم 
حدود ۲۴۴ هزار ميلي��ارد تومان به صندوق هاي 
بادرآم��د ثابت، حدود ۶۲ هزار ميلي��ارد تومان به 
صندوق هاي س��هام، حدود ۴ هزار ميليارد تومان 
صندوق هاي مختلط و حدود ۲ هزار ميليارد تومان 

به صندوق هاي طال تعلق دارد. 
درحال حاضر ارزش كل سهام شركت هاي ليست 
شده در بازارهاي بورس و فرابورس حدودا ۷,۸۸۶ 
هزار ه��زار ميلي��ارد تومان اس��ت. همان طور كه 
مالحظه مي فرماييد حجم كل صندوق هاي سهام 
نسبت به ارزش كل سهام ليست شده در بازارهاي 
بورس و فراب��ورس حدودا ۰,۸ درصد اس��ت. اين 
درصد نشان مي دهد الزم اس��ت در بازار ظرفيت 
بيشتري براي صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام 
ايجاد ش��ود. تعداد صندوق هاي سهام در دو سال 
گذشته تقريبا افزايش نداشته است و فقط شاهد 
باالرفتن سقف اين صندوق ها بوده ايم، در سال هاي 
اخير سعي در فرهنگ سازي سرمايه گذاري افراد 
از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري بوده است. 
براي كارايي بيش��تر بازار سرمايه مناسب تر است 
افرادي كه فرصت ي��ا تخصص كافي براي خريد و 
فروش سهام شركت هاي ليست شده در بازارهاي 
بورس و فرابورس را ندارند مس��تقيم در بازار وارد 
نشوند و از طريق سرمايه گذاري در صندوق ها اقدام 
نمايند. براي اين موضوع الزم است همراستا با رشد 
بازار ظرفيت سازي در صندوق ها نيز صورت پذيرد 
و فرآيند كس��ب مجوز براي نهاده��اي مالي حائز 

صالحيت هموار گردد. 
حجم كل اوراق بهادار بادرآمد ثابت در بازارهاي 
بورس و فرابورس حدودا ۲۲۵ هزار ميليارد تومان 
است، مقايسه اين رقم با منابع جمع آوري شده در 
صندوق هاي بادرآمد ثاب��ت كه حدود ۲۴۴ هزار 
ميليارد تومان اس��ت و درنظر گرفتن اينكه اين 
صندوق ها براي رعايت حدنصاب هاي اميدنامه اي 
خود الزم اس��ت حداقل ۵۰ درصد از اوراق بهادار 
بادرآمد ثابت در بازار را خريداري نمايند نش��ان 
مي دهد الزم است فرآيند كسب مجوز براي انتشار 
اوراق بهادار بادرآمدثابت تس��هيل شود. در حال 
حاضر بيش از ۸۵ درص��د از اوراق بهادار بادرآمد 
ثابت ليست ش��ده در بازارهاي بورس و فرابورس 
متعلق به اوراق دولتي اس��ت، الزم است فرآيند 
انتشار اوراق شركتي براي تامين مالي شركت ها 
تسهيل ش��ود. از طرفي حدود ۹۱ درصد تامين 
مالي از طريق ب��ازار پول و فقط ۹ درصد از طريق 
بازار سرمايه انجام مي شود. بازار بدهي كشور الزم 
است تركيب متنوع تري از اوراق بادرآمد ثابت را 

داشته باشد تا شاهد بازار كاراتري باشيم. 
در خصوص اوراق ليست شده سكه طال، درحال 
حاضر حجم گواهي س��پرده س��كه طال درحال 
معامله در بازار بورس كاالي كشور حدود ۷ هزار 
ميليارد تومان است، همانطور كه مطرح شد حجم 
كل چهار صندوق طالي فعال در كش��ور حدود 
۲ هزار ميليارد تومان است و سقف اين صندوق ها 
تكميل بوده و در ش��رايط فعلي برنامه مشخصي 
براي ام��كان دريافت مجوز افزايش س��قف و نيز 
تاس��يس صندوق جديد وجود ندارد. با توجه به 
محدوديت خريد گواهي س��پرده سكه طال براي 
اش��خاص حقوقي و در نظر گرفتن ماليات براي 
معامالت فيزيكي سكه طال عمال اين صندوق ها 
مي توانن��د به عنوان يك گزينه س��رمايه گذاري 
مناسب مطرح باشند. با توجه به اينكه قيمت سكه 
طال متاثر از قيمت اونس طال و قيمت دالر است 
و ش��رايط فعلي اين گزينه س��رمايه گذاري را به 
عنوان يكي از گزينه هاي مطرح معرفي مي نمايد 
الزم است برنامه ريزي براي امكان افزايش سقف 
و تنوع بخش��ي پرتفوي اين ابزار سرمايه گذاري 
داشته باش��يم. در خصوص اين صندوق ها بسته 
بودن بازار قرارداد آتي س��كه ط��ال و عدم امكان 
خريد اوراق اختيار معامله س��كه طال باعث شده 
در اين صندوق ها عمال فقط اوراق گواهي سپرده 
سكه طال قابل س��رمايه گذاري باشد. نكته ديگر 
در م��ورد اين صندوق ها مناس��ب ب��ودن امكان 
معامالت اوراق بهادار روي شمش طال مي باشد، 
با توجه به اينكه معموال شاهد حباب كمتري در 
قيمت شمش طال نسبت به سكه طال هستيم اين 
اوراق مي تواند گزينه مناسبي براي تنوع بخشي 
به پرتفوي اين صندوق ها باشد كه به نظر مناسب 
است برنامه ريزي جهت فراهم كردن زير ساخت 

آن صورت پذيرد. 
موارد مطرح ش��ده فوق نش��ان مي دهد در حال 
حاضر در بازار س��رمايه كشور براي س��هام، اوراق 
بهادار بادرآمد ثابت، طال ك��ه از گزينه هاي اصلي 
سرمايه گذاري مي باش��د صندوق سرمايه گذاري 
براي استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي طراحي 
و اجرايي ش��ده اس��ت اما جاي صندوق امالك و 
مستغالت به عنوان ابزار سرمايه گذاري اشخاص 
براي كسب بازدهي امالك خالي است. بررسي  در 
اين زمينه مطرح ش��ده و نمونه اساسنامه  از طرف 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارايه شده است، به 
نظر الزم است اصالحاتي در اين اساسنامه جهت 
اجرايي شدن در نظر گرفته شود و بتوانيم سريع تر 
شاهد اجرايي شدن آن در بازار سرمايه كشور باشيم. 

»تعادل« از ادامه هفته  هاي منفي بورس گزارش مي دهد

كنترلبازاربامحدوديتحقوقيها

بازگشت تعادل به بازار
حسن قاليباف اصل با ارزيابي مثبت از نتايج اين جلسه 
و حس��ن توجه و همكاري و حمايت حقوقي هايي كه 
بيش از ۷۰ درصد بازار را در اختيار دارند گفت: مقرر شد 
فرآيند جديد بازارگرداني با هدف افزايش رونق بازار و 
تسهيل نقدشوندگي آغاز شود و قطعا نتايج مثبت اين 

امر به سرعت در بازار مشاهده مي شود. 
وي در خصوص اثرات مثبت ساير تصميمات كه با محور 
بهبود روند بازار اتخاذ شد، افزود: از ديگر تصميمات اخذ 
شده افزايش دامنه فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري 
است و بر اين اساس تسهيالتي هم براي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در س��هام در نظر گرفته شده است. 
قاليباف يادآور ش��د: اين تسهيالت سرمايه گذاراني را 
كه از دانش يا فرصت كافي س��رمايه گذاري مستقيم 
برخوردار نيستند تشويق مي كند از طريق صندوق ها 
به سرمايه گذاري اقدام كنند؛ فراموش نكنيد همواره 
روش غيرمستقيم بهترين روش براي سرمايه گذاران 
بورسي است.سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار 
خاطرنشان كرد: در بازار سرمايه هم بحث سود مطرح 
است و هم بحث زيان؛ بر اين اساس افرادي كه وارد بازار 
سرمايه مي شوند، نبايد دارايي هاي ضروري خود را وارد 
بازار كنند و تنها بايد با دارايي كوتاه مدت كه به آن نياز 

ندارند به سرمايه گذاري اقدام كنند. 
رييس س��ازمان بورس گفت: بازارگردان عامل ايجاد 
تع��ادل در بازار اس��ت و با عرض��ه و تقاضاي منطقي 
ضريب نقدش��وندگي بازار سرمايه را افزايش مي دهد. 
دكت��ر قاليباف اصل يادآور ش��د: مق��ررات مربوط به 
تدوين شده و   ̀c بازارگرداني در بازار س��رمايه از پيش
از روز شنبه بازارگردان ها فعال خواهند شد تا نوسانات 
كمتري را در بازار سرمايه شاهد باشيم. همچنين مقرر 
ش��ده تا ش��ركت هايي كه به تازگي وارد بازار سرمايه 
مي شوند، بازارگرداني فعال و متناسب با ابعاد شركت 
داشته باشند. همچنين همواره انتظار مي رود كه اين 

سهامداران با هيجان و رفتار غيرمنطقي عمل نكنند. 
حضور پررنگ س��هام داران حقوق��ي در كوتاه مدت و 
بلندمدت ضرورت توس��عه بازار س��رمايه است.  دبير 
شوراي عالي بورس در خصوص اينكه اين هفته سهام 
داران حقوقي تا چه ميزان به حمايت از سهام پرداختند، 
گفت: حقوقي ها در اين مدت تالش كردند تا از سهام 
خود حمايت كنند اما با توجه به بزرگ شدن بازار، گاهي 
نياز به حمايت چندين سهام دار و بازارگردان است. از 
همين رو بايد صندوق هاي بازارگردان تقويت شوند. 
همچنين صندوق توسعه بازار هفته گذشته نقش خود را 
در خصوص نقدشوندگي ايفا كرد. وي با اشاره به تصميم 
ديگر اين جلسه افزود: مقرر شد شرايطي فراهم شود تا 
قرارداد بازارگرداني ناشران و صندوق هاي بزرگ منعقد 
شود تا در شرايط نامتوازن و بر عدم تعادل از بازار حمايت 
بيشتري شود. حسن قاليباف با تاكيد بر تالش سازمان 
براي حفظ س��المت بازار س��رمايه گفت: سال جاري 
بازار سرمايه رونق خوبي داشت و تالش ما براي حفظ 
سالمت بازار سرمايه دو چندان شد. نهاد ناظر همواره 
تالش مي كند بازار سرمايه محل امن سرمايه گذاري 
باشدرييس س��ازمان بورس با ش��ايعه خواندن عدم 
حماي��ت دولت از ب��ورس تصريح كرد: س��ازمان يك 
نهادعمومي غيردولتي است و بازار سرمايه متعلق به 
عموم مردم اس��ت و دولت همچنان به بازار سرمايه به 

عنوان يك فرصت و با ديد مثبت نظاره مي كند.
دكتر قاليباف اصل يادآور ش��د: من مطمئنم كه بازار 
س��رمايه مي تواند نقش خود را به درستي در اقتصاد 
كشور ايفا كند. وي در پايان و در پاسخ به اين پرسش كه 
نقش نهاد ناظر در افزايش و افت قيمت سهم چيست 
تاكيد كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد ناظر است 
نه نهاد قيمت گذار. سهام داران بايد هنگام خريد سهام 
به ارزندگي آن توجه داشته باشند و اطالعات شركت ها 

را به صورت دقيق مورد مطالعه قرار دهند.

آغاز شصت و نهمین سال فعالیت 
بانک صادرات ایران

شهریورماه ۱۳۹۹



گروه راه وشهرسازي|
آنگونه كه برخي از اعضاي ش��وراي ش��هر تهران اعالم 
كرده اند، دولت تالش دارد ت��ا با جمع آوري امضا براي 
لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران، ساختمان نيمه 
كاره نهاد رياست جمهوري در اين محله را تكميل كند. 
اين در حالي است كه پيش از اين، در تيرماه سال جاري، 
پس از آنكه مساله بلندمرتبه سازي در جماران از سوي 
دولت به شوراي عالي شهرسازي ارجاع شد، اين شورا به 
لزوم اعمال محدوديت هاي مرتبط با ساخت وساز در اين 

محله تاريخي- فرهنگي راي داد.
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران از جمع آوري امضاي 
دستگردان بر خالف تصميم جلسه اخير شوراي عالي 
شهرسازي و معماري براي لغو محدوديت ارتفاعي محله 

جماران خبر داد.
ساالري در توييتر خود نوشت: »به رغم تصويب عدم لغو 
محدوديت ارتفاعي محله جماران در جلسه اخير شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري شنيده ها حاكي است كه 
مجدداً فشار از باال تشديد شده و اين بار قصد اخذ امضا از 
اعضا به صورت دستگردان جهت لغو محدوديت ارتفاعي 
اين محله قديم��ي را دارند. بنابر ش��نيده ها، معاونين 
وزارتخانه ها و سازمان هاي عضو شوراي عالي شهرسازي 
ومعماري از متن صورتجلس��ه دستگردان مبني بر لغو 
محدوديت ارتفاعي جماران كه مغاير با تصميم جلسه 
بوده، متعجب ش��ده و آن را امضا نكرده اند و ظاهراً قرار 
است از وزراي عضو ش��ورا امضا گرفته شود. ان شاءاهلل 

تكذيب نمايند.«

بهكجاميرويد؟
همچنين حس��ن خليل آبادي عضو ش��وراي اسالمي 
شهر تهران، ري و تجريش نسبت به تالش براي حذف 
محدوديت ارتفاع در منطقه جماران در صفحه شخصي 
خود نوش��ت: تالش ب��راي رفع محدودي��ت ارتفاع در 
منطقه جماران جفا به هويت تاريخي، فرهنگي، معنوي 
و طبيعي شهر اس��ت! شوراي عالي شهرسازي و وزارت 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به رسالت 
خود در مقابل فشارها مقاومت كنند. شوراي شهر تهران، 
ري و تجريش كوتاه نخواهد آمد، نهاد رياست جمهوري، 

اين تذهبون؟!

غلبهدستوربرتصميمكارشناسي؟
علي اعطا، سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
شوراي عالي شهرسازي بايد توجه كافي داشته باشد كه 
لغو محدوديت ارتفاع ساخت وساز در جماران، موضوعي 
نيست كه تصميم گيري دس��توري، بر تصميم گيري 
كارشناسي غلبه كند. اعطا در گفت وگو با تسنيم، درباره 
محدوديت ارتفاع ساخت و ساز در جماران، اظهار كرد: 
اينكه اساسا در طرح هاي شهرسازي نبايد بدون مطالعه 
و دس��توري تصميم گرفت، اظهر من الش��مس است؛ 
عقل سليم چنين حكم مي كند و اثباتش دليل ويژه اي 
نمي خواهد. وي ادامه داد: درباره لغو محدوديت ساخت 
و ساز در جماران اقداماتي در دستور كار شوراي عالي 
شهرسازي قرار گرفت، اما در شوراي شهر بر اين باور 
بوديم ك��ه نبايد درباره اين موض��وع بدون مطالعه و 
پشتوانه كارشناسي و به صورت دستوري تصميم گيري 
ش��ود. جماران محله اي اس��ت كه امام خميني)ره( 
بنيانگذار جمه��وري اس��المي در آن حضور اقامت 
داشتند، از اين حيث آن محدوده يك ارزش هويتي 
ويژه دارد كه ما بايد حافظ آن باشيم بنابراين جماران 

يك نماد و سمبل است و نبايد بگذاريم خدشه دار شود.
سخنگوي شوراي اسالمي ش��هر تهران گفت: از سوي 
ديگر، پيش از انقالب اسالمي نيز محدوده جماران، بافت 
ارزشمند روس��تايي بوده است و به طور كلي بافت هاي 
روستايي مجاور شهر تهران بايد محافظت شوند و از ُبعد 

ميراثي نگاه ويژه اي به آنها داشته باشيم.
وي با اش��اره به دليل ديگر مخالفت ش��وراي ش��هر با 
تصميم گيري شتابزده درباره اين موضوع، اظهار كرد: 
ضواب��ط و مقرراتي كه در گذش��ته ب��راي آن محدوده 
حاكم شده بر اساس مجموعه اي از مطالعات، بررسي ها 
و تدابير بوده اس��ت. اعطا ادام��ه داد: بنابراين زماني كه 
بحث به سمت تصميم براي رفع محدوديت مطرح شد، 
من ضمن مش��ورت با برخي همكاران و دوستان، متن 
نامه اي را خطاب به وزير راه و شهرسازي و رييس شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري تهيه كردم و به همكاران 
شورا پيشنهاد دادم. خوشبختانه اين نامه و پيشنهاد با 
اس��تقبال همكارانم مواجه و با 16 امضا ارسال شد. وي 
تصريح كرد: پيش��نهاد مذكور در جلسه شوراي عالي 
شهرس��ازي هم موثر واقع شد؛ در آن جلسه موضوع در 
دس��تور بود و قرار بود منجر به اتخاذ تصميم ش��ود كه 
خوشبختانه آن نامه موثر واقع ش��د و هاشمي رييس 
شوراي شهر و حناچي شهردار تهران نيز در آن جلسه 
حضور داشتند، نظر مخالف دادند و موضوع متوقف شد. 
او گفت: آن نامه، بدون اينكه وارد حواشي موضوع و احيانًا 
مسائل سياسي بشود، از منظر يك دغدغه ملي و ميراثي 
و مصالح عمومي نوشته و درخواست شد فرصتي داده 
شود تا شورا و شهرداري بررسي هاي دقيقي ارايه دهند 
و بعد تصميم گيري ش��ود. وي اظهار كرد: اكنون گفته 
مي ش��ود موضوع در كميته هاي فني در حال بررسي 
اس��ت و اميدوارم تصميم غيركارشناس��ي اخذ نشود. 
اعطا درباره محدوديت هاي مشابهي كه مانند ده ونك 
در شهر وجود دارد نيز گفت: يكي از دغدغه هاي ما نيز 
همين موضوع بود و در نامه مذكور به آن اش��اره شد كه 
اگر محدوديت ساخت وساز در جماران لغو شود، موارد 

مشابه ديگري هم وجود دارد كه يكي از آنها ده ونك، كن 
و برخي محدوده ها در شهرري است. درباره هر يك از آنها 
مالحظات و نكات متفاوتي وجود دارد و لغو محدوديت 
در جماران، مي تواند مجموعه اي از مطالبات اجتماعي را 
دامن بزند كه به مصلحت عمومي شهر نيست. بنابراين 
شوراي عالي شهرسازي بايد توجه كافي داشته باشد كه 
اين موضوع، موضوعي نيست كه تصميم گيري دستوري، 

بر تصميم گيري كارشناسي غلبه كند.

ماجرايجماران
بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، 
منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگي شناخته 
شده و ساخت و ساز بيش از ۲ طبقه در اين منطقه ممنوع 
است. اين در حالي است كه از ۵ سال قبل در باغ عمارتي 
متعلق به نهاد رياست جمهوري در محله جماران، ساخت 
و ساز صورت گرفته و از همين رو، گروهي از اهالي اين 

محله به دادستاني و شوراي شهر شكايت كرده اند.
پس از اين ش��كايت كه در آخري��ن روزهاي خرداد ماه 
س��ال جاري صورت گرفت، تعدادي از اعضاي شوراي 
شهر همراه محمد ساالري، رييس كميسيون معماري 
و شهرسازي اين ش��ورا از كارگاه ساختماني دولت در 
جماران بازديد كرد و با اصرار آنها، طبقه س��وم از سوي 
شهرداري منطقه يك تخريب شد. اين پروژه حتي پيش 
از بروز اين مس��اله، مجوز ساخت نداشت، با اين وجود، 
ساعتي پس از بازديد اعضاي شوراي شهر، پروانه ساخت 

از سوي شهرداري منطقه، صادر شد.
اگرچه نهاد رياس��ت جمهوري، تملك اين ساختمان 
براي شخص رييس جمهور و همچنين مسكوني بودن 
آن را تكذيب كرد، اما بر اس��اس اسناد موجود، كاربري 
ملك مسكوني است. مجموعه اين رويدادها سبب شد تا 
دولت پيروز حناچي، دبير سابق شوراي عالي شهرسازي 
و معماري در دولت يازدهم و ش��هردار كنوني تهران را 
از شركت در جلس��ات هيات دولت منع كند. همزمان 
دولت، طرح لغو مصوبه قانوني محدوديت ارتفاع در محله 

تاريخي جماران در شوراي عالي شهرسازي را در دستور 
كار قرار داد و حتي شنيده شد كه وزير راه و شهرسازي به 
عنوان رييس اين شورا براي لغو ممنوعيت ساخت بيش 

از ۲ طبقه در جماران تحت فشار است.
جلسه شوراي شهرسازي نيز در 13 تير ماه سال جاري 
به رياس��ت محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي و با 
حضور لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور، پيروز 
حناچي، شهردار و محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
تهران با هدف بررس��ي لغو محدوديت ارتفاعي محله 
جماران برگزار شد. محمد ساالري، رييس كميسيون 
شهرس��ازي و معماري شوراي شهر تهران كه از حضور 
در اين نشست منع ش��ده بود، در گفت وگو با »تعادل« 
گفت: با موضع گيرهاي بس��يار منطقي، كارشناسي و 
هوشمندانه اي كه جناب آقاي هاشمي، رييس شوراي 
شهر در اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از محله قديمي 
جماران داشته اند و مجموعه نظراتي كه شهردار تهران 
و بقيه اعضاي شوراي عالي شهر س��ازي داشته اند، آن 
تصميم شتاب زده اي كه قرار بود بر اساس آن محدوديت 
ارتفاعي محله جماران برداش��ته شود، خوشبختانه به 
نتيجه نرسيد و مقرر شد كه در يك فرايند كارشناسي و 
مبتني بر مشاركت مديريت شهري همه ابعاد فرهنگي، 
اجتماعي و هويتي و س��اير جه��ات اين تصميم گيري 
مدنظر قرار گيرد و سپس گزارش كارشناسي به شوراي 
عالي شهرسازي ارايه ش��ود. به اين ترتيب فعال درباره 
موضوع لغو محدوديت ارتفاعي جماران تصميم گيري 
نشده است.  پس از برگزاري اين نشست نيز، كميته اي 
براي بررس��ي موضوع افزايش ارتفاع س��اخت وساز در 
جماران، در ش��وراي عالي شهرسازي تشكيل شد و در 
نهايت اين كميته نيز به ل��زوم اعمال محدوديت هاي 
ساخت و ساز در اين محله راي داد. به اين ترتيب، دولت 
در مچ اندازي با مجموعه مديريت ش��هري پايتخت در 
ظاهر مجبور به عقب نشيني شد. اما آنگونه كه ساالري 
اعالم كرده اس��ت، گويا دولت در پي به كرسي نشاندن 

نظر خود از مسيري تازه است.

 ايرانشهر در شهر

ادامه از صفحه اول
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تهرانآماده
آغازسالتحصيلياست

زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميس��يون محيط 
زيست، سالمت و خدمات شهري شوراي اسالمي 
ش��هر تهران گفت: حمل و نق��ل عمومي همانند 
گذش��ته به صورت منظم ضدعفوني شده و آماده 
پذي��رش دانش آم��وزان و جابه جايي آنها اس��ت. 
ص��در اعظم در گفت وگ��و با ف��ارس، درخصوص 
آمادگي ش��هر براي بازگشايي مدارس شهر تهران 
گفت: خوش��بختانه آنگون��ه كه از س��خنان وزير 
آموزش و پرورش برداشت شد مدارس براي پذيرش 
دانش آموزان آماده شده اند. وي ادامه داد: شهرداري 
ته��ران هم در اين مس��ير تالش ك��رد تا فضاهاي 
شهري كه دانش آموزان بيش��تر در آن تردد دارند 
هم پاكسازي شده و هم اگر مشكالتي داشته مرتفع 
شود. عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: البته 
گويا قرار است نسبت به سال هاي قبل تعداد كمتري 
از دانش آموزان در هر روز به مدرسه بروند و به نوعي 
به صورت شيفت بندي شده دانش آموزان در مدارس 
حضور يابند. صدر اعظم نوري در پاسخ به اين سوال 
كه بخش��ي از دانش آموزان با وسايل حمل و نقل 
عمومي تردد مي كنند و خود را به مدارس مي رسانند 
آيا حمل و نقل عمومي آماده پذيرش دانش آموزان 
را از لحاظ پاكيزگ��ي و نظافت دارد يا خير گفت: از 
ابتداي شيوع كرونا حمل و نقل عمومي به صورت 
مرتب و با برنامه ريزي منظم ضدعفوني شده است. 
وي افزود: با توجه به بازگشايي مدارس به طور قطع 
اين حساسيت ها بيش��تر هم خواهد شد و تالش 
مي شود تا پروتكل ها بيش از پيش رعايت شود. اين 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران خاطرنشان كرد: 
البته نبايد از نق��ش والدين در آموزش و اجتماعي 
شدن هر چه بيش��تر دانش آموزان غافل شد و بايد 
اين موضوع جدي گرفته ش��ود. صدراعظم نوري 
گفت: والدين بايد تالش كنند همگام با مدارس و 
كالس هاي درس اجتماعي شدن دانش آموزان را 
براي مواجه با ويروس كرونا و مراقبت از خود در برابر 
اين ويروس افزايش بدهند.وي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا ش��هرداري آمادگي كامل را براي آغاز سال 
تحصيلي دارد يا خير گفت: شهرداري همه آن چيزي 
كه به عهده اش بوده اس��ت را عمل كرده و مي توان 
گفت كه شهر آماده آغاز سال تحصيلي جديد است.

حلمشكالتآرادكوه
منطقيترازانتقالآناست

درپي استش��مام ب��وي نامطبوع در مس��ير فرودگاه 
بين المللي طي دو س��ال گذش��ته انتقال مركز دفع و 
پردازش آرادكوه به عنوان يكي از كانون هاي اصلي اين 
بو مطرح و اين روزها محل اختالف نظر اداره كل محيط 
زيست اس��تان تهران و ش��هرداري تهران شده است. 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
با بيان اينكه جابه جايي مركز دفع و پردازش آرادكوه 
موضوعي نيست كه به راحتي و به سهولت محقق شود، 
گفت: اين اقدام زمانبر و دش��وار است بنابراين ارتقاي 
تسهيالت مورد نياز براي بهبود وضعيت و مرتفع كردن 
مشكالت اين مركز منطقي تر و عقالني تر است. شينا 
انصاري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: در سال ۹۷ 
اداره كل محيط زيست شهرداري تهران مطالعاتي را 
در زمينه شناسايي منشأ بوي نامطبوع مسير فرودگاه 
بين المللي آغاز كرد و بي��ش از ۹۸ نقطه و كانوني كه 
مي توانستند بالقوه مولد انتشار بوي نامطبوع باشد را 
شناسايي كرد. اين ۹۸ كانون شامل واحدهاي مختلفي 
از جمله واحدهاي تصفيه  فاضالب، كشتارگاه طيور، 
دامداري ه��اي بزرگ و مراكز دفع زبال��ه بود. انصاري 
اظهار كرد: آرادك��وه تنها يكي از كانون هاي انتش��ار 
بوي نامطبوع اس��ت در حالي كه دامداري هاي بزرگ 
مقياس و كش��تارگاه هاي دام و طيور و فاضالب هاي 
مناطق اطراف فرودگاه بين المللي هركدام در انتشار 
اين بوي نامطبوع س��همي دارند. وي با اشاره به اينكه 
منكر مشكالت آرادكوه نيستيم اظهار كرد: اين مركز 
دفع پسماند با بيش از نيم قرن قدمت تحت شرايطي 
در اين مكان جانمايي ش��ده است اما اكنون فاصله آن 
با نواحي س��كونتگاهي كاهش پيدا كرده و مشكالت 
زيادي را طي سال هاي گذشته به همراه داشته اين در 
حالي است كه جابه جايي مركز آرادكوه اقدامي دشوار 
و زمان بر است و در وهله نخست نيازمند اين است كه 
مكان جديدي براي آن مش��خص و مطالعات ارزيابي 
اثرات زيست محيطي نيز انجام شود. مديركل محيط 
زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران همچنين اضافه 
كرد: نكته ديگر اين است كه در تمام كشورهاي توسعه 
يافته دنيا دفن زباله مرحله آخر اس��ت بنابراين بهتر 
است به جاي مكان يابي اراضي جديدي كه مجدد آن 
را به محل دفن پس��ماند اختصاص و آن را آلوده كنيم 
رويكردهاي موجود را تغيير دهيم و به سمت كاهش 
ميزان پسماندهاي ورودي به اين مركز حركت كنيم. 
همچنين يكسري اقدامات مديريتي كه كشورهاي دنيا 
انجام مي دهند را در مركز آرادكوه اجرايي كنيم مانند 
تفكيك و پردازش پسماند، استحصال گاز متان و توسعه 
نيروگاه زباله س��وز و توليد ب��رق از جمله راهكارهايي 
هستند كه در دستور كار قرار دارد. وي ضمن بيان اينكه 
جابه جايي مركز دفع و پردازش آرادكوه موضوعي نيست 
كه به راحتي و به سهولت محقق شود، گفت: اين اقدام 
زمانبر و دشوار است بنابراين به نظر مي رسد حركت به 
سمت فراهم كردن و ارتقاي تسهيالت مورد نياز براي 
بهبود وضعيت و مرتفع كردن مش��كالت مركز دفع و 
پردازش آرادكوه منطقي تر و عقالني تر است. انصاري 
تصريح كرد: سال هاي گذشته بيش از ۸۰۰۰ تن زباله 
در روز وارد مركز آرادكوه مي ش��د اما اكنون به واسطه 
ايستگاه هاي مياني كه در سطح شهر تهران فعال شده اند 
و تفكيك اوليه در آنها انجام مي شود اين ميزان به حدود 
۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تن در روز رسيده است يعني؛ تاكنون 
ميزان ورودي روزانه زباله به اين مركز حدود 3۰۰۰ تن 

كاهش داشته است.

وضعيتپروازهايخارجي
وخسارتكرونابهايرالينها

مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي اعالم كرد كه از سرگيري پروازهاي خارجي 
تنها به شرايط شيوع ويروس كرونا و نحوه كنترل آن 
از سوي كشورهاي مختلف بس��تگي دارد. براساس 
برآوردهاي صورت گرفته شركت هاي هواپيمايي ايراني 
تا پايان فروردين ماه ۴۰۰۰ ميليارد تومان زيان ديده اند 
و پس از آن ميزان خس��ارات ناشي از پرواز نكردن آنها 
به حدود 1۰۰۰ ميليارد تومان در ماه رس��يده است. 
اسعدي ساماني درباره ميزان خس��ارات وارد شده به 
شركت هاي هواپيمايي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
گفت: برآوردهاي صورت گرفته نش��ان مي داد كه تا 
1۵ فروردين ماه شركت هاي هواپيمايي ايراني حدود 
س��ه هزار ميليارد تومان و تا پايان فروردين ماه حدود 
چهار هزار ميليارد تومان زيان ديدند و اين خسارات در 
ماه هاي بعدي نيز ادامه پيدا كرد. وي افزود: گرچه هنوز 
برآورد دقيقي از ميزان خسارات وارده به ايرالين هاي 
داخلي صورت نگرفته اما به صورت تقريبي شركت هاي 
هواپيمايي ايراني پ��س از فروردين ماه حدود 1۰۰۰ 
ميليارد تومان به صورت ماهانه عدم النفع )خس��ارت 

ناشي از انجام نشدن پروازها( داشته اند.

بورسجايعجيبياست
بورس جاي عجيبي است؛ اگر دليل سود كردنتان 
را ندانيد به زودي ضرر خواهيد كرد و اگر نمي  دانيد 
چرا سود كرده ايد يعني سود شما اتفاقي به دست 
آمده و حاصل برنامه ريزي و استراتژي شما نبوده 
است. برنامه ريزي براي بورس يك امر كامال شخصي 
است و برنامه فرد ديگر ممكن است اصال مناسب 
شما نباشد.به تعداد معامله گران بورسي، برنامه و 
اس��تراتژي براي بورس وجود دارد بنابراين سعي 
كنيد برنامه خودتان را بسازيد. رسانه ها، صفحات 
و كانال هاي فضاي مجازي صرفا يك نگرش است، 
يك نظر و يك ب��رش كوچك از فضاي بزرگ بازار. 
من يا هر ك��س ديگري بر اس��اس تجربه و دانش 
خودمان، تحليل مي كنيم و اس��تراتژي خودمان 
را دنبال مي كنيم. من 1۴ س��ال است در اين بازار 
فعاليت مي كنم و برنامه اي براي خروج از اين بازار 
ندارم بنابراين نوسانات بورس بر اساس تجربه قبلي 
و برنامه بلندمدت من، تاثير كمي بر من مي گذارد، 
اما براي فرد تازه واردي كه به علت ركود در كسب 
و كارش به بورس آمده و شايد چند ماهي مهمان 
بورس باشد بايد برنامه جداگانه اي در نظر گرفت. 
ش��ايد فقط بخش��ي از تجربيات من مناسب اين 
افراد باش��د. ش��ايد فردي وام و قرض دارد در اين 
صورت برنامه معامالتي او با من فرق خواهد كرد. 
معامله گران كوتاه مدت از منظر تكنيكالي بسيار 
با دانش هستند، تابلوخواني قوي دارند مدام پشت 
سيستم معامالتي هستند كوچك ترين تحركات را 
رصد مي كنند و معموال حد ضرر كوچكي دارند. اين 
يك سيستم معامالتي كوتاه مدت است. در حالي 
ك��ه بلندمدتي ها پول اضاف��ه را وارد بازار كرده اند 
نوس��انات را گاهي ماهانه و حتي ساالنه مي بينند 
تكنيكال را بلدند ام��ا در تايم فريم هاي بلندمدت 
بررسي مي كنند دايما پش��ت سيستم نيستند و 
معموال ش��غل اصلي خود را هم رها نمي كنند. در 
بين اين دو طيف هم افراد با درجات ريسك پذيري 
مختلفي قرار مي گيرند كه برنامه هاي متفاوتي دارند 
و اس��تراتژي هاي مختلفي را به كار مي گيرند. اگر 
استرس داريد دليلش اين است كه برنامه نداريد، 
سعي كنيد برنامه مشخصي براي خود تدوين كنيد. 
نقطه شروِع برنامه ريزي، تجربيات قبلي شماست.

دولت از كاهش ارتفاع ساختمان خود منصرف نشده است

بازگشايي پرونده محله جماران 

معاون وزير راه از ارسال پرونده ۵۴ هزار مستاجر در كارتابل بانك ها خبر داد

 ۳۰۰ نفر تا ۱۳ شهريور وام وديعه اجاره گرفتند
گروه راه و شهرسازي|

ح��دود دوماه پس از تصويب اعط��اي وام وديعه اجاره به 
مستاجران در س��تاد ملي كرونا، و با گذش��ته يك ماه از 
ثبت نام متقاضيان دريافت اي��ن وام، حاال معاون وزير راه 
و شهرس��ازي خبر داده اس��ت كه تاكنون تنها 3۰۰ نفر 
متقاضي اين وام موفق به دريافت اين وام شده اند. محمود 
محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي از ارسال پرونده 
۵۴ هزار مستأجر به بانك ها براي پرداخت وام وديعه مسكن 
خبر داده و گفته است: تاكنون 3۰۰ فقره وام به مستأجران 

پرداخت شده است.

معرفييكهفتممتقاضيانبهبانك
محمودزاده از درخواست ۴۴۰ هزار مستأجر براي دريافت 
وام وديعه مسكن خبر داد و اظهار كرد: از اين تعداد 33۰ 
هزارنفر واجدشرايط شناخته شده اند كه از ميان واجدان 
شرايط، ۵۴ هزار نفر به بانك ها معرفي شدند.  وي ادامه داد: 
بر اساس آخرين آمار 13۰۰ پرونده در بانك ها تشكيل شده 
و 3۰۰ واحد وام نيز به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شده 
است. وي با بيان اينكه تا پايان شهريور تمامي متقاضيان 
جهت دريافت وام وديعه مسكن به بانك ها معرفي مي شوند، 
افزود: يكي از شروط اصلي سرعت دادن به پرداخت وديعه 
اجاره مسكن اين است كه متقاضيان هرچه زودتر مدارك 
مورد نياز را در سامانه tem.mrud.ir بارگذاري كنند تا 

امكان پااليش و معرفي آنها فراهم شود.

پيگيرقانونيمسببانتاخير
اين در حالي اس��ت كه يكي از اعضاي كميسيون عمران 
مجلس مقاومت بانك ها را دليل عدم پرداخت وام وديعه 
به مستأجران اعالم و بر پيگير قانوني مسببان اين تاخير 
خبر داده است. شاكري به تسنيم گفت: بر اساس بررسي 
صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه مشكل اساسي 
در پروس��ه پرداخت وام چنانچه وزارت راه و شهرسازي 

ليست مستأجران واجد شرايط را داده باشد -كه اين كار 
انجام شده- بانك ها هستند. متاسفانه بانك ها در پرداخت 
وام وديعه مس��كن مقاومت مي كنند و مردم را به دردسر 
انداخته اند. وي تاكيد كرد: اين مس��اله حاكي از آن است 
كه يكپارچگي در اجراي قانون را نداريم و بانك مركزي به 
بانك ها براي پرداخت وام وديعه فشار نمي آورد و بانك ها 
هم اكنون مردم را معطل مي كنن��د. وي با بيان اينكه به 
عنوان يك خ��ادم مردم از وزير محترم راه و شهرس��ازي 
تقاضا مي كنم خيلي شفاف بگويد مشكل كار كجاست، 
ادامه داد: در اين صورت مردم متوجه مي شوند چه كساني 
كار نمي كنند. بايد شفاف اعالم شود اين حقوق عامه مردم 

است. چرا بانك ها مقاومت كرده و كار را انجام نمي دهند.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي نيز 
هر چه سريع تر به اين موضوع ورود پيدا كند و بانك ها را 
ملزم به پرداخت وام وديعه مسكن كند. اين يك مصوبه 
قانوني است كه هيات وزيران چند ماه قبل آن را ابالغ كرده 
و نبايد مردم اين گونه سرگردان مي شدند. بنابراين رييس 
محترم بانك مركزي بايد بانك هايي كه در پرداخت وام 
وديعه مسكن تعلل دارند را معرفي كند. عضو كميسيون 
عم��ران مجلس با تاكيد بر اينكه بايد با كس��اني كه كه 
مصوبه قانوني را اجرا نمي كنند برخورد شود،  گفت: در 
نهايت اگر ش��هريور گذشت، فصل جابه جايي تمام شد 
و تعداد قابل توجهي از مردم موفق نشدند از اين مصوبه 
خوب دولت استفاده كنند بايد قاطعانه با مسبان برخورد 
شود و مورد پيگيري قضايي قرار بگيرند. شاكري افزود: 
نمي توانيم با حقوق مردم باري به هر جهت برخورد كنيم، 
تازه اين كار خيلي بزرگي نبوده قرار بوده ۵۰ ميليون در 
كالن شهرها،  3۰ ميليون در شهرهاي بزرگ و 1۵ ميليون 
در شهرهاي كوچك وام وديعه پرداخت شود و اين مشكل 
اجاره مسكن مردم را به طور كامل حل نمي كند. در اين 
ش��رايط بانك ها هم در پرداخت وام مقاومت كرده و كار 

مردم را انجام ندهند.

به اطالع مي رس�اند مجمع عادي س�اليانه ش�ركت س�بدگردان 
سرآمد بازار )سهامي خاص( س�اعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
1399/06/25 در محل قانوني شركت به نشاني تهران، ميدان ونك، 
خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پالك 79، 

طبقه دوم با دستور جلسه زير برگزار مي گردد: 
٭ اس�تماع گزارش هيئت مديره  درخصوص عملكرد س�ال مالي 

منتهي به 1399/02/31،
٭ اس�تماع گزارش بازرس قانوني درخص�وص صورت هاي مالي و 

گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 1399/02/31،
٭ بررس�ي و تصوي�ب صورت ه�اي مال�ي س�ال مال�ي منتهي به 

،1399/02/31
٭ تعيين بازرس اصلي و علي البدل شركت براي سال مالي منتهي 

به 1400/02/31 و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني، 
٭ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت براي 

سال مالي منتهي به 1400/02/31،
٭ تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره، 

٭ ساير موارد قابل طرح كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد. 
بدين وس�يله از س�هامداران محترم دعوت مي گردد تا در جلسه 

مجمع يادشده حضور به هم رسانند.

آگهيدعوتبهمجمععاديساليانه
شركتسبدگردانسرآمدبازار)سهاميخاص(

بهشمارهثبت474850وشناسهملي14005048711

هيئتمديرهشركتسبدگردانسرآمدبازار

برابر رای شماره 12002869 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احس�ان غرب�ا فرزند رجبعلی مقدار 
ششدانگ عرصه و اعيان يک باب خانه با بنای احداثی به مساحت 73-47 مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 
99-121 واقع در بخش 18 ثبت نکا خريداری شده از وراث احمد باقری مالک رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19904561

تاريخ انتشار نوبت اول 15-6-1399 تاريخ انتشار نوبت دوم 6-29- 1399 

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

محمد مهدی قليان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

برابر رای شماره 12002080 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رقيه مومن پور آکردی فرزند علی اکبر 
مقدار ششدانگ عرصه و اعيان يک باب خانه به مساحت 10-132 مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 288-97 
واقع در بخش 18 ثبت نکا خريداری شده از سيد حسين جاللی آکردی مالک رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف 19904560

 تاريخ انتشار نوبت اول 15-6-1399 تاريخ انتشار نوبت دوم 6-29- 1399 

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليفوضعيت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

محمد مهدی قليان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

برابر رای شماره 139960310006007721 مورخ 04/16/ 1399 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم مجيد گيالنی فرزند ابوالفضل 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 78.14 مترمربع پالک 1872 قسمتی از پالک 1610 فرعی از 
12 اصلی واقع در ناحيه بلده نور مازندران بخش 6 اوزرود ثبت نور محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از 
تاريخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد.معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد. 

بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف 19904512
 تاريخ انتشار اول 99/6/15 تاريخ انتشار دوم 99/6/29

آگهیموضوعماده3وماده13آييننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

 صفر رضوانی گيل کاليی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

 برابر رای شماره 12002874 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عليرضا جورسرا فرزند حسين مقدار 
ششدانگ عرصه و اعيان يک باب مغازه به مساحت 87-19 متر مربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 99-99 واقع 
در بخش 18 ثبت نکا خريداری شده از حسين جورسرا مالک رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت 

انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19904558
تاريخ انتشار نوبت اول 15-6-1399 تاريخ انتشار نوبت دوم 1399-6-29 

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليفوضعيت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

محمد مهدی قليان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

نظر به اينکه آقای شهروز ترجانی برابر وکالتنامه شماره 26753 مورخه 98/11/16 دفتر خانه 327 رويان وکيل آقای علی علمدار 
احدی از مالکين مشاع پالک 56 فرعی از 57 اصلی بخش 6 قشالقی نوشهر اعالم داشته که اسناد مالکيت 600 و 600 سهم مشاع 
از 97400 سهم ششدانگ يک قطعه زمين از اراضی جنگلی جلگه ای ملی شده به مساحت 97400 متر مربع که در ذيل ثبتهای 
8254 و 8255 صفحات 211 و 214 جلد 33 و به ش�ماره چاپی های 064513 و 064512 الف 87 بنام آقای علی علمدار سابقه 
ثبت داشته و در بازداشت نمی باشد که نامبرده با ارائه دو برگ فرم استشهاديه تکميل شده که صحت امضا شهودين را دفتر 
خانه اسناد رسمی 104 نوشهر گواهی نموده اعالم داشته اصل سند ماليکت به علت جابجائی اثاثيه منزل مفقود گرديده فلذا 
تقاضای سند المثنی نموده لذا مراتب در اجرای ماده 120اصالحی آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخص يااشخاصی مدعی انجام معامله و يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشند می توانند از تاريخ انتشار آگهی ظرف ده روز 
مدارک اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و رسيد دريافت دارند بديهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول 

اعتراض سند مالکيت المثنی طبق مقررات صادر و تسليم خواهد شد . م الف 19904136
 تاريخ انتشار : 99/6/15

آگهیفقدانسندمالکيت

 فرامرز کلبادی نژاد رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر



اگرچه استفاده از فيلترش��كن در طول ۱۰ سال گذشته 
به دليل مس��دود ش��دن برخي از وب س��ايت ها در بين 
برخي كاربران اينترنت وجود داشت، اما در دو سال اخير 
و با فيلتر ش��دن پيام رس��ان خارجي تلگرام، افرادي كه 
تا پيش از آن از فيلترشكن اس��تفاده نمي كردند، هم به 
اين گروه پيوس��تند، تا جايي كه اين موضوع نگراني ها را 
از بابت تهديدات ناش��ي از استفاده از فيلترشكن افزايش 
داد. فيلترشكن ها و وي پي ان ها در حالي سد فيلترينگ 
را قابل نفوذ مي كنند كه در مقابل، مسائل امنيتي فراگير 
ش��دن اين اپليكيشن ها مطرح مي ش��ود. كاربران براي 
استفاده از وب سايت هاي فيلترشده، بدون آگاهي اقدام 
به دانلود و نصب اپليكيش��ن هايي مي كنند كه بيشتر از 
اينكه فيلترشكن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسي 
به اطالع��ات و واردن كردن انواع بدافزار به گوش��ي افراد 
طراحي شده اند. در برخي از كشورهاي جهان كه قوانين 
محدودكننده اي براي اس��تفاده كاربران و شهروندان از 
اينترنت و اپليكيشن هاي اينترنتي وجود دارد و بسياري 
از نرم اف��زار و برنامه ه��اي محبوب آنها فيلتر و مس��دود 
اس��ت، كاربران مجبورند براي دسترسي و استفاده از آن 
به نصب، دريافت و استفاده از اپليكيشن هاي فيلترشكن 
موسوم به VPN روي آورند كه بسياري از آنها در پلتفرم 
فروشگاه هاي آنالين و اينترنتي همچون گوگل پلي استور 
و اپ استور اپل وجود دارد كه برخي از آنها رايگان و برخي 
ديگر نيز به صورت پولي در دسترس كاربران قرار مي گيرد. 
گزارش هاي منتشرشده از سوي متخصصان و كارشناسان 
فعال در حوزه امنيت س��ايبري حاكي از آن است كه در 
اپليكيشن هاي فيلترشكن رايگان موسوم به وي پي ان، 
حفره هاي امنيتي و آسيب پذيري هاي زيادي وجود دارد كه 
اطالعات و داده هاي شخصي كاربران را شديدا به مخاطره 
خواهد انداخت و حريم خصوصي آنها را نقض خواهد كرد. 
درباره اس��تفاده از فيلترش��كن ها و موض��ع دولت با 
فيلترينگ، محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، پيش از اين اظهار كرده بود: »درست 
است كه بس��ياري از فيلترش��كن ها خدمات ظاهري 
خوبي به كاربر ارايه مي دهند و به همين دليل كاربران 
به استفاده از آنها عالقه مندند اما بنا به گزارش هايي كه 
مراكز معتبر منتشر مي كنند، اين نوع نرم افزارها استفاده 
ضدامنيتي دارند و نوع��ي باج افزارند كه به جمع آوري 
اطالعات مشتركين اقدام مي كنند و فراگيري و استفاده 
از فيلترشكن ها تبعات بس��يار زيادي دارد.« درواقع به 
گفته كارشناسان، يكي از س��اده ترين راه ها براي هك 
كردن اطالعات كاربران، نوشتن نرم افزار و پنهان كردن 
بدافزار در داخل آن و توزيع عمومي و رايگان آن در بين 
مردم است و يكي از ابزارهايي كه مورد سوءاستفاده قرار 
مي گيرد، فيلترشكن ها هستند. در جلسه نقد و انديشه 
با موضوع »امنيت ش��بكه ارتباط��ي فضاي مجازي« 
منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
ابوالقاس��م صادقي، مع��اون امنيت س��ازمان فناوري 
اطالعات و حميدرضا ش��هرياري عض��و هيات علمي 
دانش��گاه اميركبير، موضوع حف��ظ امنيت اطالعات 
كاربران در فضاي مجازي و لزوم آگاهي كاربران در اين 
زمينه را به بحث گذاشتند. صادقي با بيان اينكه امنيت 
از قديم، موضوع مهم بشر محسوب مي شد گفت: اين 
موضوع در هر دوره نيز با چالش هايي روبرو بوده كه در 
حال حاضر نيز با ظهور فضاي مجازي امنيت اطالعات 

كاربران با مشكالتي مواجه شده است.

حداقلهايامنيتيرعايتنميشود
وي درباره نشت اطالعات كاربران اظهار كرد: چند وقت 
پيش اطالعات كاربران برخي نهادها نشت پيدا كرد اما به 
كسي برنخورد. در حال حاضر اغلب نهادها اهتمام مناسبي 
براي حفظ امنيت اطالع��ات كاربران ندارند به طوري كه 
بس��ياري از حداقل هاي امنيتي نيز رعايت نمي ش��ود. 

بايد توجه داش��ت كه فضاي سايبري فضاي باز است كه 
داده هاي كاربران از آن به كرات كپي مي ش��ود. موضوع 
نشت اطالعات در همه جاي دنيا اتفاق مي افتد و اطالعات 
كاربران فيس بوك، ياهو نيز افشا شده است اما مي توانيم 
از تجارب اين ش��ركت ها اس��تفاده كنيم تا با حمله هاي 
اين چنيني مواجه نشويم. معاون امنيت سازمان فناوري 
اطالعات با تأكيد بر هوشياري كاربران و عدم ارايه اطالعات 
غيرضروري، تصريح كرد: من براي خريد به فروشگاهي 
مراجعه كرده ب��ودم كه پس از اس��تفاده از كارت خوان، 
فروشنده از من تقاضاي ش��ماره تلفن كرد و بنده به اين 
موضوع اعتراض كردم زيرا لزومي به ارايه اطالعات غيرضرور 
وجود ن��دارد، كاربران نيز بايد نس��بت به اين موضوعات 
كوچك هوشيار باش��ند. وي با بيان اينكه كليدي ترين 
چالش م��ا با صاحبان خدمات اس��ت، اظهار كرد: برخي 
كسب  وكارهاي بزرگ با گردش مالي زياد كه پيش ازاين 
هم سابقه نشت اطالعات داشته  اند حتي يك كارشناس 
امنيت شبكه نيز ندارند وقتي اين موضوع در سطح كالن 
بدون ذكر نام آنها مطرح شد به ما اعتراض كردند، اگر امنيت 

را باال نبرند، قانوني براي برخورد وجود ندارد.

لزوماصالحقوانينسايبري
معاون امنيت س��ازمان فناوري اطالعات با تاكيد بر مهم 
بودن و داش��تن اراده اجراي قوانين اظهار كرد: اسفندماه 
سال گذش��ته گزارش هايي مبني بر ايمن نبودن امنيت 
شبكه برخي نهادها اعالم شد كه براي برخورد با آن همراه 
كارشناسان حقوقي در قانون جرايم سايبري به سختي 
بندهايي براي مس��ووليت نهادهاي نگه دارنده اطالعات 
شخصي كاربران پيدا كرديم بنابراين بايد براي ايمن كردن 
فضاي مجازي قواني��ن اين حوزه را اصالح كنيم. صادقي 
با اش��اره به همكاري مردم با مركز »ماهر« بيان كرد: اگر 
مردم لينك هاي مورداستفاده خود را به مركز ماهر ارايه 
كنند، ما آنها را رصد مي كنيم و در صورت مش��اهده خأل 
امنيتي به صورت عمومي اطالع رساني مي كنيم. ما ازنظر 
تئوري مي توانيم عهده دار اين مسووليت باشيم اما نبود 
قوانين و سرمايه زيرساختي مانع شده است. وي با اشاره 
به نقش مهم اطالع رس��اني براي كاهش كاله برداري ها 
تصريح كرد: تخلفات رانندگي با پخش كليپ هاي مختلف 
در ساعت هاي پرمخاطب كاهش يافت بنابراين مي توان 

با س��اخت اينگونه برنامه ها براي آگاه سازي مردم از بروز 
سوءاستفاده ها و كاله برداري ها جلوگيري كرد.

فيلترشكنهابرايسوءاستفاده
طراحيميشوند

معاون امنيت س��ازمان فناوري اطالع��ات درباره نصب 
فيلترشكن ها اظهار كرد: ۹۹ درصد ابزارهاي فيلترشكن 
براي سوءاس��تفاده طراح��ي مي ش��وند. چندي پيش 
نماين��دگان مردم در مجلس ش��وراي اس��المي از وزير 
ارتباطات راجع به فيلترشكن ها و دست هاي پشت پرده 
سوال پرسيدند كه بايد بگوييم اينها ابعاد داخل كشور و 
خارج كشور دارند. صادقي درباره شبكه ملي اطالعات نيز 
توضيح داد: هدف ما از شبكه ملي اطالعات اين است كه اگر 
روزي دشمنان ما را در استفاده از خدمات فضاي مجازي 
محدود كرد زمين گير نشويم در حال حاضر شركت هايي 
مانند گوگل، اپ��ل به دليل تحريم ه��ا محدوديت هايي 
ايجاد كرده اند كه مشكل ساز ش��ده است. اما رسانه هاي 
معاند از شبكه ملي اطالعات به عنوان جنگ رسانه اي ياد 
مي كنند، بنابراين اين وظيفه ماست كه سوءتفاهم ها را در 
اين زمينه براي مردم رفع كنيم. وي با اشاره به اقداماتي كه 
در حوزه افزايش امنيت شبكه صورت گرفته است، افزود: 
در سال هاي اخير تالش هاي زيادي براي افزايش امنيت 
كاربران صورت گرفته كه يكي از مهم ترين آنها ايجاد رمز 
پوياست كه ۶۰ تا ۷۰ درصد از كاله برداري ها جلوگيري 
شده است. در سال هاي اخير بازارها را براي جلوگيري از 
وقوع حمالت اپليكيشن هاي آلوده نيز شناسايي كرديم. 
معاون امنيت س��ازمان فناوري اطالع��ات با بيان اينكه 
در قانون گذاري بالك چين تعيين تكليف نش��ده است، 
خاطرنش��ان كرد: اين فناوري مانند چاقوي دو لبه است 
و درصورتي كه در قانون تعيين تكليف نشود تهديدهاي 

زيادي براي ما دارد.

گوشيتلفنهمراهمانندبانكاست
همچنين حميدرضا شهرياري، در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه برخي  كاربران به بهانه اينكه اطالعات شخصي در 
گوشي تلفن همراه يا كامپيوتر اطالعات شخصي ندارم، 
بنابراين نيازي به افزايش امنيت نيز وجود ندارد، تصريح 
كرد: حريم خصوصي و استفاده از داده هاي شخصي نكته 

مهمي اس��ت كه بايد كاربران به آن توجه داشته باشند. 
گوشي تلفن همراه امروز به بانك همراه، كالس همراه و 
غيره تبديل شده است بنابراين نمي توان ادعا كرد كه در 
تلفن همراه اطالعات شخصي وجود ندارد. وي با بيان اينكه 
فناوري بايد به كاربر در زمينه حفظ اطالعات كمك كند، 
تأكيد كرد: همانطور كه هنگام بروز تصادف، نقش جاده، 
خودرو و راننده مهم است به طوري كه بايد اين سه ضلع 
مثلث با هم هماهنگ باشند و اگر اشتباهي از سوي راننده 
رخ دهد خودرو آن را مي پوشاند، كاربران نيز اگر اشتباهي 
داشته باشند بايد فناوري به آنها كمك كند بنابراين قوانين 
و زيرساخت ها بايد كاربر را حمايت كند. اين استاد دانشگاه 
بيان كرد: ما در حوزه قانون گذاري عقب افتاده ايم، مقررات 
عمومي حفاظت از داده اتحاديه اروپا )GDPR( از س��ال 
۲۰۱۷ عملياتي شده، اما در ايران از سال ۸۰ قانون جرايم 
يارانه اي مطرح شد و در سال ۸۷ تصويب شد اما بسياري از 

بخش هاي آن نيازمند بازنگري است.

بهخطرافتادنامنيتاطالعاتبافيلترشكنها
شهرياري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا استفاده از 
فيلترشكن ها مي تواند باعث سرقت اطالعات و آلودگي 
شوند؟ نيز توضيح داد: يكي از ساده ترين راه ها براي هك 
كردن اطالعات كاربران، نوشتن نرم افزار و پنهان كردن 
بدافزار در داخل آن و توزيع عمومي و رايگان آن در بين مردم 
است. حجم اپليكشن ها زياد است و كاربران نمي توانند 
سالمت همه آنها را بررسي كنند، البته ما نسبت به ۱۰ سال 
گذشته پيشرفت هاي خوبي در اين حيطه داشتيم. وي با 
اشاره به جاي خالي سازمان هاي مردم نهاد براي برقراري 
امنيت شبكه نيز افزود: اين سازمان ها مي توانند موجب 
افزايش نظارت مردم شوند به طوري كه پيگير وقوع تخلفات 
شوند. در حال حاضر در كشور براي نشت اطالعات جريمه 
مناسبي وجود ندارد. ش��ركت هاي بزرگ اهميتي براي 
حفظ اطالعات كاربران نمي دهند چون خللي به كارهاي 
اقتصادي شان وارد نمي كند اما در اروپا براي شركت هايي كه 
اطالعات آنها افشا شود ۲۰ ميليون يورو جريمه تعيين شده 
است. عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير درباره جريمه 
شدن هكرها در ايران بيان كرد: در ايران نرخ جريمه ها پايين 
است تا جايي كه حتي هكرها به يك سوم پولي كه برداشت 

كرده اند محكوم مي شوند.
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لزومتسريع
درتصويباليحهشفافيت

پاس��خ روابط عمومي معاونت حقوق��ي به آقاي 
سليمي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
در رابطه با نظارت بر قراردادهاي ورزش��ي مانند 
قرارداد ويلموتس:  فدراس��يون فوتبال موسسه 
عموم��ي غيردولتي و داراي ش��خصيت حقوقي 
مس��تقل بوده و بخش��ي از قوه مجريه نيست تا 
معاونت حقوقي رييس جمهور بر آن نظارت كند. 
تنها زماني كه از معاونت درخواست كمك بنمايد، 
معاونت حقوقي با رعايت اصول اس��تقالل و عدم 
دخالت در امور، اقدام به كمك به اين نهاد خواهد 
كرد. ورود فعلي معاونت حقوقي نيز براي مساعدت 
و بنا به درخواست فدراسيون فوتبال انجام شده 
است.نظارت موثر بر قراردادهاي موسسات عمومي 
غيردولتي ش��امل نهادهايي چون فدراسيون ها 
و كميته هاي ملي و ه��الل احمر يا بنيادها مانند 
بنياد مس��تضعفان، بنياد مس��كن، بنياد شهيد، 
بنياد پانزده خرداد، س��ازمان تبليغات اسالمي، 
كميته امداد، شهرداري ها و... كه بهره مند از منابع 
عمومي و در شمار موسسات عمومي غيردولتي 
هستند، خارج از حدود نظارتي كه بر عهده سازمان 
بازرسي است، نيازمند وضع قانون است. چنانكه 
در مواردي مانند مستندسازي اموال غيرمنقول 
به اّتكاء وجود قانون، اين نظارت توس��ط معاونت 

حقوقي انجام مي شود. 
اليحه شفافيت كه پيش نياز ضروري انجام نظارت 
موّثر است در ۲5 ارديبهشت ماه ۱3۹۸ در هيات 
وزيران تصويب و توسط رييس جمهور، به مجلس 
تقديم شده اس��ت. مجلس مي تواند براي فراهم 
آوردن امكان نظارت موثر، در رس��يدگي به اين 
اليحه مهم تس��ريع كند. به ويژه كه اليحه با قيد 
فوريت تقديم مجلس شده است. توّقع مي رود كه 
اظهارنظرها به ويژه وقتي از س��وي اعضاي هيات 
رييسه مجلس است با وقوف به قانون و مبتني بر 

اصول حقوقي باشد نه بدون توجه به قانون.
ضمنا، هن��وز رأي صادره در پرون��ده ويلموتس 
اجرا نشده و هيچ مبلغي بابت آن پرداخت نشده 
است و إن شاءاهلل نقض خواهد شد، ولي حتي در 
فرض قطعيت بخش��ي از راي ني��ز، مطابق اعالم 
وزارت ورزش، اين گونه مبالغ از محل كمك ها و 
مطالبات ناشي از موفقيت هاي تيم هاي ورزشي 
ايران نزد فيفا پرداخت خواهد شد نه منابع دولتي.

در پايان، اّدعاي آقاي سليمي مبني برشكايت از 
منتقدان صحيح نيست، شكايت معاونت حقوقي 
رييس جمهور پس از ارجاع موضوع از طرف دولت 
و طرح در ش��وراي تخصصي نظارت بر دعاوي و 
ش��كايات و در فرضي انجام مي شود كه اعالمات 
افراد ن��ه داراي جنبه انتقادي صرف، بلكه خالف 
واق��ع و داراي عنوان مجرمان��ه و مضّر به منافع و 
مصالح عمومي باش��د.اين معاونت از خبرگزاري 
فارس نيز انتظار دارد كه از انتش��ار اخبار آشكارا 

نادرست و خالف واقع اجتناب كند.

سالتحصيليجديد
وچالشتصميمگيري

مي گويد دانش آموزان در مدرسه حاضر شوند اگر 
مشخص ش��د حضور آنها موجب شيوع ويروس 
كرونا مي شود كالس ها غيرحضوري تشكيل شود 
و ديگري هشدار مي دهد كه حضور دانش آموزان 
بس��يار ريس��ك بااليي دارد و امس��ال كال بايد 

كالس ها غيرحضوري باشد.
اين در حالي اس��ت كه چند هفته پيش وزارت 
آموزش و پرورش دس��تورالعملي را صادر كرده 
بود و از س��ه وضعيت گفته بود كه براس��اس آن 
در مناطق قرمز كالس ها غيرحضوري و مناطق 
زرد كالس ها نيمه حضوري و در مناطق س��فيد 

كالس ها حضوري خواهد بود.
حاال معلوم نيست چرا اين همه صداهاي متفاوتي 
به گوش مي رسد و چرا تصميمات ناهماهنگ و 
متضاد است مگر اين دستورالعمل با هماهنگي 
دولت و ساير دستگاه ها به ويژه وزارت بهداشت 
تهيه و تدوين نش��ده اس��ت؟! مگر متولي اعالم 
وضعيت قرمز و زرد و س��فيد ستادملي مبارزه با 
كرونا نيس��ت؟! پس چرا با اعالم نظرهاي مبهم 
و متضاد اينقدر به دانش آم��وزان و والدين آنها 

استرس و نگراني وارد مي كنند؟!
اي��ن ضعف نظ��ام تصميم گيري و خبررس��اني 
تبعات منف��ي جبران ناپذي��ري دارد و به رابطه 
مي��ان خان��ه و مدرس��ه لطم��ه وارد مي كن��د 
مسووالن بايد قبل از اعالم هر تصميمي نخست 
تمامي ابعاد آن را بررس��ي كنند و با دستگاه ها 
 مرتبط هماهنگ ش��وند بعد نسبت به اعالم آن 

اقدام نمايند.
در ش��رايطي كه شبكه هاي اجتماعي به سرعت 
خبره��ا و نظرها را منتقل مي كنن��د بايد توجه 
داشت كه هر تصميمي تبعات گسترده اي دارد و 
بالفاصله در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي ش��ود و واكنش هاي گس��ترده اي را بدنبال 
خواهد داش��ت و ه��ر قدر مخاطب��ان يك خبر 
گسترده تر باش��ند تبعات آن نيز بيشتر مي شود 
لذا انتظار مي رود براي موضوعي كه بيش از ۱4 
ميليون دانش آموز و ۲۸ ميليون پدر و مادر و يك 
ميليون فرهنگي را درگي��ر مي كند بيش از اين 
حساسيت نشان داده شود و نظام تصميم گيري 
و خبررس��اني جدي ت��ر مورد توجه ق��رار گيرد 
ت��ا در اين ش��رايط بحراني كه م��ردم از جهات 
مختلف تحت فشار هستند بيش از اين فشارها 

و آسيب هاي رواني آنها را آزار ندهد و نرنجاند.

گزينهويرايشپيامدرتوييتر
منتفيشد

كارب��ران توييت��ر ك��ه امي��دوار بودن��د بتوانن��د 
توييت هايشان را بدون حذف كردن و ارسال مجدد 
آن اصالح كنند، با تصميم جديد اين شبكه اجتماعي 
مايوس شدند. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، 
توييتر در ماه جوالي اعالم كرده بود اگر مردم براي 
مهار شيوع ويروس كرونا از ماسك استفاده كنند، 
گزينه اديت كه كاربران مدت ها خواستار آن بوده اند 
را عرضه خواهد كرد. توييت اين پيشنهاد ۲.۸ ميليون 
بار اليك خورد و تقريبا ۷۰۰ هزار بار ري توييت شد، 
اما توييتر در توييتي نوشت كه اين پيشنهاد موثر واقع 
نشد. جك دورسي، مديرعامل توييتر اوايل امسال با 
وجود درخواست هاي مكرر براي افزودن شدن گزينه 
ويرايش پيام، اظهار كرده بود كه اين شركت شايد 
هرگز چنين گزينه اي را به دليل احتمال اس��تفاده 
از آن براي انتش��ار اطالعات نادرست عرضه نكند. 
موارد ابتال به وي��روس كرونا در امريكا هفته جاري 
به بيش از ش��ش ميليون نفر افزايش يافته. آنتوني 
فاوچي، متخصص ارش��د بيماري ه��اي عفوني و 
مشاور ارشد كاخ سفيد در مقابله با كرونا هشدار داد 
كه تعطيالت روز كارگر ممكن است به افزايش موارد 
ابتال به ويروس كرونا منجر شود اما اگر مردم از ماسك 
استفاده كرده و از مكان هاي پرجمعيت دوري كنند، 

مي توان از افزايش ابتال جلوگيري كرد.

فيسبوكقبلازانتخابات
تبليغاتراممنوعميكند

فيس ب��وك يك هفته قب��ل از برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، تبليغات را ممنوع مي كند. 
به گزارش مهر به نقل از تلگراف، فيس بوك بوك اعالم 
كرده تمام تبليغات سياسي يك هفته قبل از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري امريكا را ممنوع مي كند 
تا به اين ترتيب از گسترش اخبار جعلي جلوگيري 
شود. مارك زاكربرگ مدير ارشد اجرايي فيس بوك 
با انتشار پستي در اين ش��بكه اجتماعي هشدار داد 
ش��يوع كوويد۱۹ برگزاري آزاد و عادالنه انتخابات را 
با ترديدهايي مواجه كرده زيرا راي دهندگان امريكا با 
چالش هاي مختلفي از جمله مهلت راي دهي با پست، 
اقدامات فاصله گذاري اجتماعي و تالش هايي براي 
اختالل در روند انتخابات مواجه هستند. همچنين 
قرار است قابليت فوروارد پيام در اپليكيشن مسنجر 
فيس بوك محدود و پس��ت و تبليغاتي كه با تكيه بر 
كوويد۱۹ راي دهي حضوري را نفي مي كنند، از اين 
پلتفرم حذف شوند. عالوه بر آن فيس بوك اقداماتي 
براي مقابله با ادعاهاي جعلي درباره شرايط راي گيري 
انجام مي دهد. همچنين فيس بوك اطالعات لحظه به 
لحظه از شمارش آرا را براي كابران فراهم مي كند. اين 
در حالي است كه چند ساعت پس از آنكه زاكربرگ 
اقدامات مذكور را اعالم كرد، رييس جمهوري امريكا، 
فيس بوك را به دليل حذف ويديويي به ترويج تقلب در 
انتخابات متهم كرد. دونالد ترامپ در اين ويدئو كاربران 
را تش��ويق كرده بود با دوبار راي دادن سيستم هاي 

محلي انتخابات خود را آزمايش كنند.

خصومتورزيامريكاجلودار
رشداستارتآپچينينشد

با وجود فش��ارهاي دولت امريكا، ش��ركت چيني 
بايت دنس كه مالك اپليكيشن ويديويي تيك تاك 
اس��ت، بدون س��روصدا كاربران س��رويس پخش 
موس��يقي Resso را افزايش مي ده��د. به گزارش 
ايسنا، آمار سنسور تاور نشان مي دهد اين اپليكيشن 
كه در مارس رسما در هند و اندونزي راه اندازي شد، 
اكنون ۱5.۲ ميليون بار از اپ استور اپل و گوگل پلي 
دانلود و نصب ش��ده است. از اول تا 3۰ آگوست اين 
اپليكيشن 3.۶ ميليون بار توسط كاربران جديد در 
سراسر جهان نصب ش��د كه ۶4 درصد باالتر از ۲.۲ 
ميليون دانلود در جوالي است. هند بزرگ ترين بازار 
Resso بوده و ۶5 درصد از نصب اين اپليكيشن را 
تشكيل داده و 34 درصد هم مربوط به اندونزي و ساير 
دانلودهاي آن از برزيل است كه به تازگي در اين كشور 
راه اندازي ش��ده است. ش��ركت بايت دنس با وجود 
فشارهاي دولت امريكا كه تهديد كرده اگر تيك تاك 
تا ۲۰ سپتامبر به يك ش��ركت امريكايي فروخته 
نشود، ممنوع خواهد شد به رشد كسب وكار جهاني 
خود ادامه مي ده��د. به گفته منابع آگاه، تيك تاك 
يك پيشنهاد خريد مشترك از سوي مايكروسافت 
و والمارت و يك پيشنهاد ديگر از سوي اوراكل دارد. 
با اين حال اين توافق پيچيده خواهد بود زيرا چين 
در فهرس��ت فناوري هايي كه مشمول محدوديت 
صادرات هستند تغييراتي داده و اكنون بايت دنس 
براي فروش تيك تاك بايد مجوز پكن را دريافت كند. 
واشنگتن تيك تاك را يك تهديد امنيت ملي خوانده 
و مدعي اس��ت بايت دنس ممكن اس��ت اطالعات 
كاربران امريكاي��ي را در اختيار مقامات چيني قرار 
دهد در حالي كه اين شركت رسانه اجتماعي مكررا 
چني��ن اتهامي را تكذيب كرده اس��ت. س��رويس 
Resso رقيب سرويس هايي نظير اسپاتيفاي و اپل 
موزيك است. بايت دنس سراغ بازارهايي مي رود كه 
سرعت رشد پرشتابي دارند و هند يكي از بزرگ ترين 
بازارهاي اين شركت است اما اپليكيشن تيك تاك 
اوايل امسال بر مبناي مسائل امنيتي در هند ممنوع 
شد. تنش ها ميان هند و چين پس از درگيري مرزي 
ميان نيروهاي نظامي دو كشور در ژوئن افزايش پيدا 
كرده است. پس از ممنوعيت تيك تاك، بايت دنس 
اميدوار اس��ت Resso كمك كند روند رشدش در 
هند را احيا كند. سرعت نصب Resso در هند مشابه 
اسپاتيفاي است كه پنج ماه پس از راه اندازي شدن 
در فوريه سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰.5 ميليون بار نصب 
ش��ده بود در حالي كه Resso تاكنون ۹.۸ ميليون 

بار نصب شده است.

دامي كه وي پي ان هاي رايگان براي دريافت اطالعات كاربران پهن كرده اند

بروز ضعف امنيتي با رواج فيلترينگ و فيلترشكن

تبريز  بر بلنداي فوتبال ايران
 هم سود فراواني را نصيب سهامداران خود كند.« اگر تصور 
مي كنيد اين عبارت در خصوص فوتبال ايران هم صدق 
مي كند سخت در اشتباهيد. تمام گزينه هاي روي ميزي 
كه ساير تيم هاي فوتبال در جاي جاي جهان مي توانند روي 
آن حساب باز كنند براي تيم هاي ايراني روياي در دوردست 
است. مهم ترين منبع درآمد تيم هاي فوتبال در دنيا حق 
پخش تلويزيوني است كه در ايران دهه هاست در خصوص 
بودن يا نبودن آن ميان مسووالن صداوسيما و مخاطبان 
فوتبال بحث و جدل جريان دارد و صداوسيمايي ها اساسا 
حاضر نيس��تند اين حق را به رس��ميت بشناسند. ساير 
گزينه هاي درآمدزايي مث��ل تبليغات محيطي، فروش 
پيراهن، بليت فروش��ي و... هم به دليل ساختار نامناسب 
سخت افزارهاي الزم در وضعيت نابساماني قرار دارد. در 
اين شرايط طبيعي است كه يا بخش خصوصي به فوتبال 
ورود نكند يا اگر حضور پيدا مي كند، اين حضور چندان 

تداوم نداشته باشد.
رسول كربكندي سرمربي اسبق تيم هاي ليگ برتري 
كه با ذوب آهن س��ابقه حضور در آسيا و قهرماني در 
جام حذفي را نيز دارد در جريان گفت وگو با »تعادل« 
در خصوص تبعات قهرماني تراكتورسازي در اقبال 
عمومي صاحبان س��رمايه ب��راي ورود ب��ه فوتبال 
مي گويد: قهرماني تراكتورسازي تبريز در مسابقات 
فوتبال جام حذفي فصل ۹۸-۹۹وراي تمام ش��ور، 
هيجان و انرژي كه در استان آذربايجان شرقي و غربي 
و ساير استان ها ايجاد كرده از يك منظر ديگر هم واجد 
ويژگي هاي تحليلي است كه به نظرم ضروري است، 
رسانه ها به ابعاد و زواياي آن توجه كنند. در شرايطي 
ك��ه موضوع جذب س��رمايه هاي بخش خصوصي و 
جبران كس��ري بودجه امروز در كش��ورمان به يك 

مقوله كليدي و حساس بدل ش��ده، اينكه يك تيم 
در فوتبال كش��ورمان كه سكان هدايت آن را بخش 
خصوصي به عهده گرفته، توانسته در يكي از مهم ترين 
بخش هاي فوتبالي قهرمان شود مي تواند يك اتفاق 
قابل توجه محسوب ش��ود. چنانچه بتوانيم جايگاه 
بخش خصوصي را به درس��تي تعريف كنيم و بستر 
الزم ب��راي پويايي آن را به خوبي فراهم كنيم؛ مالك 
و س��رمايه گذاري كه آمده ميلياردها تومان سرمايه 
خ��ود را وارد فوتبال كرده، حداقل انگيزه بيش��تري 
براي سرمايه گذاري پيدا مي كند. البته بايد بدانيم كه 
در فوتبال ما هنوز به فرآيند بازگشت سرمايه فكري 
توجهي نشده و سرمايه گذاري كه وارد فوتبال ايران 
مي شود، اميدي به بازگشت سرمايه هاي خود ندارند.

جذبسرمايههايبخشخصوصي
كربكندي در ادامه خاطرنش��ان مي كند: درهمه جاي 
دنيا سعي مي كنند تا آپشن هاي جذاب تري براي جذب 
سرمايه ايجاد كنند تا سرمايه گذاري كه سرمايه خود را 
به اين بخش منتقل مي كند از بازگش��ت سرمايه و سود 
خود مطمئن ش��ود. مثال اگر منچسرس��يتي در اختيار 
س��رمايه گذاران اماراتي در آمده يا پاري س��ن ژرمن كه 
امسال فيناليست ليگ قهرمانان اروپا شده بود در اختيار 
سرمايه گذاران قطري قرار مي گيرد يا اينتر در اختيار مالك 
چيني قرار مي گيرد به دليل جذابيت هايي است كه ليگ 
برتر و ليگ فرانسه و سري آ، براي فوتبال ايجاد كرده اند. 
سرمايه گذار در فوتبال انگليس، ايتاليا، فرانسه و... مي داند 
كه فالن عدد را از پخش تلويزيوني، فالن عدد را از تبليغات 

محيطي و بليت  فروشي، فالن ميزان را از فروش پيراهن 
و... دارد. اما در فوتبال ما هيچ دورنمايي براي حضور اثرگذار 
بخش خصوص وجود ندارد. صداوس��يما كه اساسا حق 
پخش تلويزيوني را به رسميت نمي شناسد، فدراسيون 
هم كه پول بليت فروشي باشگاه ها را پيش خور مي كند، 
تبليغات محيطي هم هزار تا شريك دارد. بنابراين باشگاه ها 
در برابر هزينه اي كه مي كنند و سرمايه گذاري كه ترتيب 

مي دهند هيچ بازگشتي نمي بينند. 
دروازه بان س��ابق تيم مل��ي فوتبال كش��ورمان در ادامه 
خاطرنشان مي كند: اگر دولت اين تفكر را ايجاد كند كه 
بايد به صنعت فوتبال و صنعت ورزش كمك شود؛ مثل 
تركيه كه آمد وام هاي خوبي به باشگاه ها با سودهاي كم يا 
بدون سود بدهند و شهرداري ها در تامين زيرساخت هاي 
الزم براي توسعه فوتبال و ورزش مشاركت كنند و در كل 
بستر الزم براي پويايي اقتصادي در فوتبال ايجاد شود و 
صدا و سيما هم قبول كند بايد حق پخش را بپردازد و ساير 
ملزومات الزم براي پا گرفتن صنعت فوتبال فراهم شود 
مي توانيم به حضور صاحبان سرمايه و بخش خصوصي در 
فوتبال اميدوار باشيم در غير اين صورت در براي مديران 

كشورمان بر همان پاشنه سابق مي چرخد.
كربكندي در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه فكر مي كنيد 
قهرماني تراكتور با بخش خصوصي اين رويه را تغيير دهد؟ 
گفت: به نظر مي رسد كه برنامه ريزي مدوني براي حضور 
بخش خصوصي در فوتبال تدارك ديده نشده است؛ يك 
سرمايه گذار ثروتمندي براي برهه اي مي آيد و مديريت 
دو تيم فوتبال تراكتورسازي و ماشين سازي را مي گيرد؛ 
هزينه هاي بعضا غيرضروري زيادي هم انجام مي دهد. بايد 
بدانيم كه يك جريان نيست؛ اين يك نمونه انحصاري است؛ 

اين آدم فردا اگر دلش خواست مي تواند تيم را رها كند.

ادامه از صفحه اول



تعادل - گروه تجارت|
بنابر تصميم دولت، مردادماه سال جاري، وزارت صمت و 
سازمان توسعه تجارت مسوول مستقيم صدور كارت هاي 
بازرگاني جديد را عهده دار شدند. موضوعي كه به مناقشه 
ديگري بين بخش خصوصي و متوليان تجاري تبديل شد. 
فعاالن اقتصادي از كند شدن روند صدور كارت بازرگاني 
ابراز گاليه كرده و برخي از صادركنندگان هم با انتقاد از رويه 
دولت اعالم كردند عمال از ابتداي مرداد صدور كارت هاي 
بازرگاني جديد كند شده يا متوقف شده است. در همين 
حال اتاق بازرگاني در اطالعيه اي، اين مس��اله را متوجه 
سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت دانست و خواستار 
پاس��خگويي شد. در مقابل س��ازمان توسعه تجارت هم 
دليل كند شدن صدور كارت هاي بازرگاني جديد را، احراز 
هويت فعاالن اقتصادي و افزايش اطمينان خاطر از روند 
صادرات غير نفتي عنوان كرد. در همين حال مدير پروژه 
سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي، در اظهاراتي تازه عنوان كرده 
كه نقص هاي سامانه اتاق بازرگاني در سامانه جديد وجود 
ندارد و رفع شده است. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود 
كه فعاالن اقتصادي مي گويند كه هيچ اتفاق مثبتي رخ 
نداده و روند صدور كارت هاي بازرگاني عمال تعطيل شده 
است. در اين رابطه رييس كميسيون صادرات اتاق ايران 
در گفت وگو با »تعادل« به ارايه توضيحاتي در اين زمينه 
پرداخته است. اظهارات جمشيد نفر مبتني بر اين است كه 
مراجع تصميم گير و مداخله گر در فرآيند صدور كارت هاي 
بازرگاني و امر تجارت، از جمله وزارت صمت و س��ازمان 
توسعه تجارت به جاي فرافكني و مقصر دانستن بخش 
خصوصي، بايد مجاري تخلف را شناس��ايي كنند و براي 
برطرف كردن اين نواقص باهم همكاري كنند. اين فعال 
اقصادي، معتقد است كع مقصر دانستن بش خصوصي در 

اين زمينه، نشانه فرار رو به جلوي متوليان امر است. 

    تغيير رويه صدور كارت هاي بازرگاني 
در پي بازگش��ت تحريم ها وتاكيد بر بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي، صدور كارت هاي بازرگاني به محل مناقش��ه 
بين دولت و بخش خصوصي تبديل ش��د. فرآيند صدور 
كارت ه��اي بازرگاني تا قبل از تصمي��م جديد متوليان 
تجارت كشور، يعني مردادماه امسال با همكاري مشترك 
اتاق بازرگاني و دولت انجام مي شد. يعني فعاالن اقتصادي 
مدارك خود را ابتدا براي تاييد به دولت ارايه مي كردند و 
پس از آن با تاييد اتاق بازرگاني، اين كارت ها از سوي پارلمان 
بخش خصوصي صادر مي شد.اما طي يكي دو سال اخير 
به دليل حواشي ايجاد شده در مورد كارت هاي اجاره اي 
يك بار مصرف و ظهور صادركنندگان بدون اهليت و عدم 
بازگش��ت ارزهاي حاصل از صادرات، انتقادات به صدور 
كارت هاي بازرگاني باال گرف��ت و به همين دليل دولت 
تصميم گرفت كه صدور كارت بازرگاني از طريق سامانه 
جامع تجارت صورت بگيرد. البته اتاق همواره بر اين نكته 
تاكيد مي كرد كه در ماج��راي صدور كارت اين تنها اتاق 
نيست كه به درخواست كنندگان كارت بازرگاني تاييديه 
مي دهد، بلكه دستگاه هاي دولتي از جمله وزارت صمت در 
اين نيز مسوول هستند. با همه اينها تصميم بر اين شد تا از 
اول مردادماه امسال، سامانه جامع تجارت مسوول صدور 
كارت هاي بازرگاني شود و به اين ترتيب دولت محوريت 

صدور كارت هاي جديد را در اختيار گرفت.
اما عدم توانايي ونبود زيرس��اخت هاي الزم براي صدور و 
تمديد كارت هاي بازرگاني از سوي سازمان توسعه تجارت 
صداي فعاالن اقتص��ادي را درآورد. به طوري كه در همان 
ابتداي امر مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران 
و پس از آن تعدادي ديگر از صادركنندگان به انتقاد از رويه 
دولت پرداخته و اعالم كردند عمال از ابتداي مرداد صدور 
كارت هاي بازرگاني جديد كند شده يا متوقف شده است.

چندي پس از اي��ن انتقادات بود كه ات��اق تهران چهارم 
ش��هريور ماه ۹۹ اطالعيه اي صادر كرد و سازمان توسعه 
تجارت را ملزم به پاس��خگويي در اين زمينه دانست. در 
اين اطالعيه آمده بود: »پيرو اصرار وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بر تغيير رويه صدور و تمديد كارت بازرگاني فعاالن 
اقتص��ادي از ابتداي مرداد ماه ج��اري روند صدور كارت 
بازرگاني و از نيمه مرداد ماه روند تمديد كارت  بازرگاني، 
مس��يري جديد در پيش گرفته و از طريق سامانه جامع 
تجارت، زيرنظر وزارت صمت و س��ازمان توسعه تجارت 
انجام مي گيرد. اين در حالي است كه آماده نبودن بسترهاي 
الزم براي پياده سازي اين فرآيند، منجر به بروز مشكالت 
متعددي چون تاخي��ر در صدور و تمديد كارت بازرگاني 
فعاالن اقتصادي و همچنين سردرگمي آنان در پيگيري 
امور مربوطه از مراجع ذيربط شده، و انتقادات و گاليه هاي 
بسيار فعاالن اقتصادي را در پي داشته است.« يك روز پس 
از انتشار اين اطالعيه، سازمان توسعه تجارت كه مخاطب 
اصلي اطالعيه بود، به اظهارات اتاق، واكنشي رسمي نشان 
داد و با انتشار اطالعيه اي جديد، دليل كند شدن صدور 
كارت هاي بازرگاني جديد را، احراز هويت فعاالن اقتصادي 
و افزايش اطمينان خاطر از روند صادرات غير نفتي دانست.
در همن حال، مدير پروژه سامانه يكپارچه اعتبارسنجي 
و رتبه بندي اعتباري مركز توس��عه تجارت الكترونيكي 
به ارائه توضيحاتي در اين زمينه پرداخته است. »مهدي 
فس��نقري« در گفت وگوي خود با »ايلنا«، يكي از داليل 
اين تغيير فرآيند را اينگونه عنوان كرد كه در قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز عنوان كرده و گفته است كه پنجره واحد 
تجاري كشور، سامانه جامع تجارت است. به همين دليل 
كليه فرآيند هاي مرتبط با كارت بازرگاني از جمله صدور، 
تمديد، ابطال و تعليق همه بايد ذيل پنجره واحد سامانه 
جامع تجارت براي بازرگان انجام شود، تا جابه جايي بين 
درگاه هاي مختلف را نداشته باشد و كل فرآيند را به صورت 
واحد انجام دهد.اما در مورد اينكه چرا تشكيل پرونده براي 
صدور كارت از س��امانه هوشمند اتاق بازرگاني به سامانه 
جامع تجارت انتقال داده، اينگونه توضيح داد: فرآيند تاييد 
كارت بازرگاني تا پيش از اين در سامانه اتاق بازرگاني صورت 
مي گرفت و كارشناس اتاق و سازمان صمت آن را در سامانه 
اتاق بازرگاني بررسي و تاييد مي كردند، اما طبق ضوابط 
دولت الكترونيك هر سازماني تاييدي را انجام مي دهد بايد 
به وسيله سامانه خود انجام دهد تا از اين طريق پاسخگويي 
هم وجود داشته باشد. به گفته اين مقام مسوول، سامانه 
اعتبارسنجي يكي از زير سامانه هاي، سامانه جامع تجارت 
است كه متضمن فرآيند هاي كارت بازرگاني نظير صدور، 
تمديد و ابطال اس��ت كه متقاضي طبق قانون مبارزه با 
قاچاق كاال درخواس��ت خود را در سامانه جامع تجارت 
ثبت مي كند و كارشناسان س��ازمان صمت كه تاكنون 
درخواس��ت متقاضي را در اتاق چك مي كردند، حاال در 
سامانه وزارت صنعت كه سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي 
اعتباري است بررسي را انجام مي دهند و در نهايت تاييد يا 
رد مي كنند. چرايي اين جابه جايي به همين مساله مربوط 
مي شود. بنابراين چيزي كه قانون گفته را انجام داده ايم و 

اجرايي شده است.

    نقص ها برطرف شده 
فسنقري با تاكيد بر اينكه نقص هاي سامانه اتاق بازرگاني 
در سامانه جديد وجود ندارد، عنوان كرده كه سامانه اتاق 

بازرگاني نزديك به ۱۰ س��ال است كه فعاليت دارد و در 
زمان خود كار بزرگي انجام ش��ده، اما چند مساله وجود 
داش��ت كه ما در اين سامانه آن مشكالت را رفع كرديم. 
بنابه توضيحات او، ما در س��امانه اعتبارسنجي عالوه بر 
اجراي قانون به دنبال تسهيل براي متقاضي و بازرگانان 
هم هستيم. مثال؛ فرم »دال« تا پيش از اين وجود داشت 
كه متقاضي بايد از سامانه اتاق بازرگاني اين فرم را پرينت 
و ب��ه دفترخانه مراجعه كرده و تعهد مي داده اس��ت. اما 
اكنون در س��امانه جامع تجارت به صورت الكترونيكي 
به آن پرداخته ايم. مورد ديگر به گفته فسنقري، مراجعه 
متقاضي به بانك ب��راي پر كردن فرم »ال��ف« بوده كه 
نش��ان دهنده آن بود كه متقاضي داراي حساب جاري 
است و چك برگشتي هم ندارد. اما در سامانه فعلي فرم 
»الف« حذف ش��ده و حساب جاري و چك برگشتي به 
صورت آنالين با ش��ماره ملي يا شناس��ه ملي متقاضي 
استعالم مي شود.او همچنين با بيان اينكه با حذف مراجعه 
حضوري دقت كار نيز باال رفته است، گفت: مورد ديگري 
كه وجود دارد بحث سوء پيشينه است كه آن هم به صورت 
الكترونيكي شده و به صورت آنالين استعالم مي كنيم 
كه تا پيش از اين متقاضي بايد به صورت حضوري براي 
دريافت سوء پيش��ينه اقدام مي كرد و فرآيند زمانبري 
هم بود. بحث سوء پيشينه نيز بهبودهايي در ديتاهاي 

آن اتفاق افتاده است كه اين فرآيند را بهتر خواهد كرد.
فسنقري در ادامه توضيح مي دهد كه بحث مدرك تحصيلي 
تا پي��ش از اين، افراد بايد درخواس��ت تاييديه تحصيلي 
مي دادند و به صورت فيزيكي بوده است. اما اكنون به صورت 
مس��تقيم از دانش��گاه آزاد، وزارت علوم، وزارت بهداشت 
وآموزش وپرورش هر كدام به صورت جداگانه اس��تعالم 
مي شود. همچنين اين نكته را نبايد از ياد برد كه ما با وجود 
اين سامانه ديگر تشكيل پرونده به صورت فيزيكي نداريم 
تمام استعالم ها به صورت آنالين و برخط انجام مي شود.به 
گفته اين مقام مسوول، از نظام وظيفه هم به همين شكل 
استعالم دريافت مي شود و حتي بحث تطابق مديرعامل كه 
ما بدانيم شخصي كه معرفي مي شود آيا واقعا مديرعامل اين 
شركت كه كارت بازرگاني دارد، است يا خير؟! زيرا همين 
موضوع مسووليت ايجاد مي كند در نتيجه براي شخص 
مديرعامل كارت بازرگان��ي و روي كارت بازرگاني نيز نام 
مديرعامل قيد مي شود. همچنين در پاره اي از موارد، افراد 
در روزنامه هاي آگهي مي دهند و به دليل عدم استعالم از 
تغييرات احتمالي بي خبر مي ماندند و اين موضوع مورد 
بررسي قرار نمي گرفته است. اكنون براي نخستين بار تطابق 
مديرعامل اتفاق افتاده است و در لحظه چك مي شود كه 
شخص متقاضي مديرعامل است يا خير. او تاكيد مي كندكه 
تمام استعالم ها به صورت سيستمي و آنالين است و در عين 
اينكه قانون را اجرا كرده ايم به دنبال اين بوده ايم و هستيم كه 
زمان فرآيند و دريافت را كاهش دهيم هم اينكه متقاضي 
نياز نباشد به مراكز متعددي مراجعه كند و هم اقدامات نيز 
به صورت يكپارچه زيرنظر يك سامانه و به صورت آنالين 
استعالم مي شود كه منجر به افزايش دقت و سرعت نيز 
شده است. فسنقري در پايان گفته است كه در فرآيند هاي 
مرتبط با صدور يا تمديد كارت بازرگاني س��امانه جامع 

پش��تيباني فعال دارد و پاسخگو است هرچند در سامانه 
ويدئوي آموزشي و فايل هاي پي دي اف موجود است، در 

كنار اينها پشتيباني نيز وجود دارد.

    اشكال كار كجاست؟ 
البته اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه بعضا برخي از 
اعضاي اتاق بازرگاني همچنان به كند شدن فرآيند صدور 
وتمديد كارت هاي بازرگاني از سوي سازمان توسعه تجارت 
انتقاد دارند. جمشيد نفر رييس كميسيون صادرات اتاق 
بازرگاني ايران در گفت وگو با »تعادل« در رابطه با فرآيند 
صدور كارت هاي بازرگاني مي گويد: كارت بازرگاني يك 
قانون مصوب مجلس است كه براي هر كسي كه مي خواهد 
صادرات و واردات كاال را انجام دهد، صادر مي شود. بنابراين 
پس اتاق بازرگاني بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آيين 
نامه قانون واردات و صادرات، احراز صالحيت تاجر ابالغ 
شده را بررسي كرده و موظف بوده كه كارت بازرگاني را صادر 
كند.امابه گفته اين فعال اقتصادي براي جلوگيري از قاچاق 
و كنترل امر صادرات و واردات توس��ط دريافت كنندگان 
كارت بازرگاني بايد نظارت صحيحي صورت مي گرفته است 
كه اين وظيفه وزارت صنعت و معدن بوده است. به عبارتي 
اين وزارت صمت است كه ناظر بوده و بايد تاييديه آخر را 

انجام مي داده و تمام مراحل را رصديابي مي كرده است.
»نفر« مي گويد: ح��ال برخي تخلفاتي كه در زمينه عدم 
بازگشت ارز صادراتي رخ داده را به شيوه صدور كارت هاي 
بازرگاني از سوي اتاق نسبت مي دهند، و درواقع با اين كار 
مي خواهند از خود سلب مسووليت كرده و همه تقصيرها 
را گردن بخش خصوصي بيندازند. اين در حالي است كه به 
گفته اين فعال اقتصادي، اتاق قدرت نظارتي كافي برخوردار 
نبوده كه بخواهد با متخلفين در اين زمينه برخورد كند. 
برهمين اس��اس، مراجع تصميم گير و مداخله گر در اين 
فرآيند، از جمله سازمان توسعه تجارت به جاي فرافكني 
و مقصر دانستن بخش خصوصي، بايد مجاري تخلف را 
شناس��ايي كنند و براي برطرف كردن اين نواقص باهم 
همكاري كنند.اين فع��ال اقتصادي توضيح مي دهد: هر 
واردكننده وصادركننده اي كه از كارت بازرگاني استفاده 
مي كند، تمام اطالعات او در سامانه هاي متعدد گمركي، 
سازمان ثبت س��فارش و س��ازمان امور مالياتي و... ثبت 
مي شود، به هيچ وجه ممكن نيست اطالعات فرد در اين 
سامانه ها ثبت نشود، مگر اينكه اين اطالعات در گمرك 
ثبت نشده باشد و اين يك تخلف محرز است و ارتباطي به 

اتاق هاي بازرگاني ندارد.

    فرار رو به جلوي متوليان تجاري 
نفر با بيان اينكه مقصر دانستن بش خصوصي فرار رو به 
جلوي متوليان امر اس��ت، مي گويد: اگر تخلفي از سوي 
دارندگان كارت هاي بازرگاني صورت گرفته همه نهادهاي 
مسوول مثل گمرك، س��ازماني كه ثبت سفارش انجام 
مي دهد يا حتي سازمان امور مالياتي مي توانستند موارد 
تخلف را شناسايي و رديابي كنند، اگر اين كار را نكردند، 
نبايد انگشت اتهام شان را به سمت اتاق بگيرند، چراكه اين 
سازمان تمامي اطالعات مربوط به صادرات و واردات اين 
افراد را در اختيار دارند.  رييس كميسيون صادرات اتاق 
بازرگاني اي��ران در ادامه مي گويد: البته اينكه حاكميت 
تصميم گرفته كه متولي صدور تمديد كارت هاي بازرگاني 
سازمان توسعه تجارت باشد، اتفاق خوبي است؛ چراكه 
پ��س از اين اگر تخلف ياخطاي در اي��ن زمينه رخ دهد، 
ديگر نمي توان اتاق را متهم ب��ه كم كاري يا تخلف كرد. 
اين درحالي اس��ت كه در شرايط كنوني بانك مركزي و 
سازمان توسعه تجارت همواره سعي بر اين داشتند با رفع 
مسووليت، اتاق را مقصر تمامي مشكالت جلوه دهند. او 
در ادامه مي گويد: هرچند متوليان سازمان توسعه تجارت 
باره��ا تكرار مي كنند كه درحال رف��ع نواقص مربوط به 
زيرساخت هاي صدور كارت بازرگاني هستند، اما براساس 
گزارش هايي كه از استان هاي كشور دريافت مي كنيم، 
روند صدور كارت هاي بازرگاني عمال تعطيل است و هيچ 

اتفاق خاصي تا به حال رخ نداده است. 
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به جاي روغن و شكر
 به دارو ارز بدهيد

رييس كميسيون اقتصاد س��المت اتاق بازرگاني 
ته��ران مي گوي��د در ش��رايطي كه ب��ا توجه به 
محدوديت ه��اي ارزي دول��ت، تخصي��ص ارز به 
دارو محدود ش��ده، دولت بايد به جاي ارز دادن به 
كاالهايي كه س��المت را تهدي��د مي كنند، حوزه 
دارو را درياب��د. محمود نجفي عرب در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: بر اساس آمارهايي كه از وضعيت 
تخصيص ارز وجود دارد، از ابتداي سال براي حوزه 
دارو حدودا ۸۰۰ ميليون دالر ارز تخصيص يافته 
كه از اي��ن عدد حدود ۲۹۰ ميليون دالر مربوط به 
تجهيزات و داروهايي مربوط به حوزه كروناست؛ به 
اين ترتيب عمال ارز ارايه شده به ساير داروها بسيار 
كم و محدود بوده اس��ت. به گفت��ه وي، تداوم اين 
شرايط باعث شده ثبت سفارش جديد براي واردات 
دارو بس��يار كاهش يابد؛ از اين رو تامين نيازهاي 
داخلي مي تواند در آينده با مش��كل مواجه وي با 
اشاره به پيش��نهادات بخش خصوصي در زمينه 
تخصيص ارز به دولت، گفت: يكي از پيشنهادهايي 
كه در جلسات همفكري با دولت مطرح شد كاهش 
ارز تخصيصي به كاالهايي مانند روغن و شكر كه 
سالمت را به خطر مي اندازند و انتقال ارز آنها به حوزه 
دارو است. به گفته نجفي عرب، بخش خصوصي در 
ساير زمينه ها نيز پيش��نهادها و طرح هاي خود را 
بررسي كرده و در صورت رسيدن به جمع بندي، 

آنها را در اختيار دولت قرار مي دهد.

ذوب آهن اصفهان براي توليد ريل 
گواهينامه  استاندارد  دريافت كرد

گواهينامه استاندارد ملي ايران براي توليد ريل راه 
آهن و پروانه كاربرد عالمت استاندارد اين محصول 
طي آيين ويژه اي چهارشنبه 5 شهريور ماه از سوي 
نيره پيروز بخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
ملي استاندارد ايران به منصور يزدي زاده مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان اعطا شد. گواهينامه استاندارد ملي 
ايران براي توليد ريل راه آهن و پروانه كاربرد عالمت 
استاندارد اين محصول طي آيين ويژه اي چهارشنبه 
5 ش��هريور ماه از س��وي نيره پي��روز بخت معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان ملي استاندارد ايران به 
منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان اعطا 
شد. اين آيين با حضور رييس سازمان ملي استاندارد 
ايران، مهدي صادقي نياركي معاون امور صنايع وزارت 
صمت، مرتضي جعفري معاون بازرگاني و بهره برداري 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران، مديرعامل ذوب 
آهن اصفهان، مهدي نصر معاون برنامه ريزي و توسعه، 
حسين ديباجي مدير كيفيت، مرتضي شيرين پرور 
مدير تحقيق و توسعه ذوب آهن اصفهان و محمود 
فرماني مديركل استاندارد استان اصفهان، در سالن 
اجتماعات سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد. 
رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران در اين آيين 
گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان يك توليد كننده 
مهم فوالدي كشور از توانايي بااليي برخوردار است 
و توليدات اين شركت در سطح خاورميانه و جهان 

مطرح است.
وي افزود: ريل توليد شده در ذوب آهن اصفهان در 
مدت كمي توانست استاندارد ريل ملي را پاس كند و 
اين امر نشان دهنده كيفيت باالي اين محصول است.

پيروزبخت اظهار داشت: نگرش نسبت به استاندارد 
بايد تغيير كند و هرگز نبايد نگاه اجباري به اين مقوله 
داشته باشيم. همچنان كه استاندارد ملي براي ريل 
نيز به صورت اجباري نبود بلك��ه اين امر به صورت 
اختياري و تشويقي صورت گرفت.رييس سازمان ملي 
استاندارد ايران، توليد ريل را يك افتخار براي كشور 
دانست و گفت: با توجه به سابقه اي كه در همكاري 
براي تدوين استانداردهاي محصوالت فوالدي دارم، 
از نق��ش پيشكس��وتان در اين امر آگاه هس��تم و از 
پيشكسوتان اين عرصه دعوت كردم كه در اين مراسم 
حضور داش��ته باشند و خوشبختانه دو پيشكسوت 
ذوب آهني، مهن��دس منوچهر توفيقي و مهندس 
يلتقيان در اينجا حضور دارند.مهدي صادقي نياركي 
معاون امور صنايع وزارت صمت نيز در اين مراسم، 
استاندارد را زمينه ساز توسعه صادرات توصيف كرد و 
گفت: بايد از مسووالن و تالشگران ذوب آهن اصفهان 
تقدير ويژه نمود كه در ش��رايط س��خت كنوني و با 
وجود مشكالت مختلف، محصول مهمي همچون 
ريل را توليد كردند.وي، حركت ذوب آهن اصفهان به 
سمت توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر را حاصل 
خبرگي در مديريت اين شركت دانست و گفت: توليد 
ريل موجب افزايش حس خوداتكايي در كشور شد، 
و مانع خروج ارز از كشور گرديد.معاون وزير صمت 
با اش��اره به س��ه بازديد خود از ذوب آهن اصفهان 
گفت: اين ش��ركت تجهيزات بسيار پيشرفت هاي 
براي توليد و تس��ت ريل نصب نموده است و اين امر 
تضمين كننده امنيت براي حمل و نقل ريلي است.

منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان در 
اين آيين گفت: انديشه توليد ريل از سال 7۲ در ذوب 
آهن اصفهان وجود داشت و مرحوم دادمان نيز پيگير 
توليد اين محصول بود.وي افزود: تركيبي از تجربه و 
تعهد موجب شد تا اين شركت بتواند، ريل استاندارد 
را تولي��د كند و هم اكن��ون اين محصول در س��بد 
محصوالت ذوب آهن موجود است و در محورهاي 
مختلف خط آهن كشور استفاده مي شود.مديرعامل 
ذوب آهن، فرآيند توليد ريل را در سه بخش، توليد 
شمش، نورد محصول و تست ريل تشريح كرد و افزود: 
اين شركت براي توليد انواع ريل، راه بسيار دشواري 
را طي نمود و امروز بر اساس استاندارد، تلرانس اين 
محصول ميكروني اس��ت.يزدي زاده از مس��ووالن 
سازمان ملي اس��تاندارد به جهت سرعت و كيفيت 
تدوين اين استاندارد قدرداني كرد وابراز اميدواري 
نمود كه ذوب آهن اصفهان بتواند ديگر محصوالت 

فوالدي مورد نياز كشور را نيز توليد كند.

افزايش ۱۰۸ درصدي 
قيمت برنج وارداتي

ايسنا | تازه ترين آمار از تغيير قيمت برنج هاي وارداتي 
و البته برنج هاي ايراني نش��ان مي دهد كه در مرداد 
ماه سال جاري هر كيلو برنج خارجي به طور متوسط 
بيش از ۱۸ هزار تومان فروش رفته است كه اين رقم 
در مقايسه با مرداد ماه سال گذشته كه حدود ۸۶۰۰ 
تومان بوده ت��ا ۱۰۸ درصد افزايش قيمت دارد. برنج 
وارداتي در فاصله تير تا مرداد ماه نيز نسبت به قيمت 
۱۶ هزار و ۴۰۰ توماني بيش از ۱۰ درصد گران شده 
است. وضعيت برنج ايراني اينگونه است كه قيمت اين 
كاال در مرداد ماه هر كيلو به طور متوسط حدود ۲7 هزار 
تومان بوده كه در مقايسه با مرداد ماه سال گذشته كه 
هر كيلوگرم ۲۳ ه��زار و ۱۰۰ تومان فروش رفته ۱7 
درصد افزايش قيمت دارد. اين محصول نسبت به تير 
امسال نيز حدود دو درصد گران شده است. افزايش 
قيم��ت برنج خارجي در حالي اتف��اق مي افتد كه در 
ارديبهشت ماه امسال واردات اين محصول با ارز ۴۲۰۰ 
توماني ممنوع و با ارز نيمايي كه حدود ۲۰ هزار تومان 
قيمت دارد وارد مي ش��ود كه اين موضوع در افزايش 
قيمت برنج در بازار تاثير گذاشته است. اما مورد ديگر 
در رابطه با برنج هاي وارداتي به تامين ارز و ترخيص 
آنها بر مي گردد. اين در حالي است كه از اول شهريور 
ماه واردات برنج به طور فصلي ممنوع شد و از اين لحاظ 
حجمي از برنج هاي وارداتي در گمرك باقي ماند.پيش 
از اين مسووالن گمرك اعالم كرده بودند كه از ابتدا تا 
اواخر مرداد ماه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن برنج 
وارد و ترخيص ش��د كه واردات اي��ن كاال براي مدت 
مشابه س��ال جاري حدود ۲۰ درصد كاهش داشت؛ 
به طوري كه تا اواخر مرداد ماه ۴۰۰ هزار تن ترخيص 
و ۳۰۰ هزار تن ديگر در گم��رك باقيمانده بود كه با 
اجرا شدن ممنوعيت فصلي واردات برنج ديگر امكان 
ترخيص نداشت.با اين وجود بعد از اعمال ممنوعيت 
طي تصميمي كه با توافق دستگاه هاي ذيربط از جمله 
گمرك و وزارت صمت اتخاذ ش��د قرار بر اين ش��د تا 
شرايط جديدي براي ترخيص محموله هاي برنج در 
زمان ممنوعيت نيز اعمال شود تا امكان ترخيص وجود 
داشته باشد. با اين حال آخرين گزارشي كه ارونقي - 
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران - اعالم كرد 
نش��ان مي دهد كه حدود ۴۹7 هزار تن برنج وارداتي 
از ابتداي سال جاري تاكنون ترخيص شده و گمرك 
برنج هاي��ي كه در صف تامين ارز ق��رار دارند را نيز به 
صورت درصدي خارجي مي كند. اما همچنان بيش از 
۲۰۰ هزار تن برنج وارداتي دپو شده هنوز در گمرك 
وجود دارد و ترخيص نشده كه براي ترخيص نياز به 
صدور و ارايه اعالميه ارز از س��وي صاحب كاال و بانك 
است كه وقتي اين تامين ارز انجام نشده و به گمرك 

ارايه نشود امكان ترخيص نخواهد داشت.

واكنش سالح ورزي
به اظهارات زادبوم 

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران از سخنان رييس 
سازمان توسعه تجارت ايران در پولشويي دانستن 
صادرات ريالي انتقاد كرد. حس��ين سالح ورزي، 
نايب رييس ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي ايران در توييتي نوشت: رييس سازمان 
توسعه تجارت فرمودند صادراِت ريالي پولشويي 
است! با آن منطقي كه صادراِت ريالي پولشويي است 
هر شكل ديگري از دور زدن سيستم تبادالت مالي 
بين الملل، براي خنثي كردن تحريم ها هم مصداق 

پولشويي است. سنجيده تر سخن بگوييم.

 با نظر شوراي رقابت
قيمت دناپالس تصويب شد

قيمت گ��ذاري محص��والت جديد ايران خ��ودرو از 
جمله دناپالس اتوماتي��ك طبق نظر تيم تخصصي 
قيمت گذاري ش��وراي رقابت ب��وده و قيمت فروش 
محصول براساس دس��تورالعمل اين شورا تدوين و 
ابالغ شده است. مستندات بهاي تمام شده محصوالت 
ايران خودرو براي ش��وراي رقابت ب��ه عنوان متولي 
قيمت گذاري خودرو ارسال ش��ده و اين شورا پس از 
ارزيابي و اعالم نظر متخصصان قيمت گذاري و تاييد 
سازمان حسابرسي، قيمت محصول را تصويب كرده 
اس��ت.اين فرآيند در دومرحله و براساس درخواست 
ش��وراي رقابت با انجام كلينيك تخصصي با حضور 
خبرگان منتخب شوراي رقابت و همچنين با ارسال 
مستندات و مدارك و صورت ريز هزينه و كنترل و تاييد 
همه مدارك توسط حسابرس مستقل در دستور كار 
اين شورا قرار گرفته اس��ت. ايران خودرو نيز ابالغيه 
مصوب شوراي رقابت را دريافت و اجرايي كرده است.

از سويي ديگر، طبق مصوبات كميته خودرو، فروشنده 
مي تواند تا س��قف 5۰ درصد از قيمت محصول را به 
عنوان پي��ش پرداخت دريافت كن��د در صورتي كه 
در زمان ثبت نام وجه دريافت��ي به عنوان 5۰ درصد 
از قيمت فروش خودرو مطرح نش��ده است. بنابراين 
ادعاي برخي از مشتريان مبني بر اينكه براساس مبلغ 
پيش پرداخت قيمت خودرو بايد ۱۶۰ ميليون تومان 
باش��د، منطقي به نظر نمي رسد.همچنين تغييرات 
نرخ ارز و بهاي تمام ش��ده توليد محصول با توجه به 
افزايش روزانه مواد اوليه افزايش قيمت محصول را قابل 
پيش بيني كرده است. هر چند كه داخلي سازي كامل 
توليد محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو با همكاري 
سازندگان داخلي در دس��ت اقدام است، اما درحال 
حاضر بخشي از توليدات به ويژه در بخش مواد اوليه و 
قطعات هاي تك از منابع خارجي تامين شده و ارزبري 
آن اجتناب ناپذير است. محصول دناپالس اتوماتيك 
نيز به دليل دارا بودن امكانات مطابق با خودروهاي روز 
جهاني از اين قاعده مستثني نيست.. قيمت محاسبه 
شده در اين محصول طبق فرمول شوراي رقابت با ارز 
۱7 هزار توماني است، درحالي كه اين عدد تفاوت قابل 

مالحظه اي با قيمت واقعي ارز در بازار دارد.

رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در گفت وگو با »تعادل«: 

فرافكني متوليان درباره كارت هاي بازرگاني

خرج و دخلي كه جور نيست
تعادل | خرجشان با دخلشان جور نيست، با اينكه سال ها 
زحمت كشيده و خون دل خورده اند، اما باز هم با اين گراني 
و تورم نمي توانند هزينه هاي سنگين زندگي را پرداخت 
كنند. حقوق بازنشستگي جوابگوي نيازهايشان نيست، 
خيلي از آنها تا قبل از اين كرونا لعنتي پاره وقت و تمام وقت 
جايي كار مي كردند، حسرت استراحت كردن با فراغ بال 
به دلشان مانده بود و االن هم بايد تلخي نداري و كمبودها 
را تحمل كنند. زماني بازنشستگي براي آنها كه ۳۰ سال 
خدمت مي كردند و با افتخار كارنامه كاري شان را تحويل 
مي دادند و به خانه مي رفتند، اول خوشي بود. مسافرت 
رفتن هاي بي دغدغه، بازي با نوه ها و انجام كارهايي كه 
تا قبل از آن به دليل مشغله كاري نمي توانستند خيلي 
به انجامش فكر كنند. اما حاال خيلي س��ال اس��ت كه 
بازنشستگي مي شود اول دردس��رهاي تازه، حقوق كه 
كفاف دخل و خرج زندگي را نمي دهد. بعد از ۳۰ س��ال 
خدمت تازه بايد به فكر شغل ديگري باشند. تمام اين ۳۰ 
سال زحمت كشيدند تا خرج زندگي همسر و بچه هايشان 
را بدهند، حاال كه وقت استراحت است، با وجود نوه ها و 
دامادها و عروس ها، عائله مندتر ش��ده اند و هزينه هاي 
زندگي شان باالتر رفته. چه مي شود كرد، خيلي از آنها 
صورتشان را با سيلي سرخ مي كنند و برخي ديگر عرق 
شرم بر پيشاني شان مي نشيند. حسين آقا 7۲ ساله است، 
سال هاي زيادي را كارگر كارخانه اي در حومه شهر بوده، 
با ۳۲ سال خدمت بازنشسته شده، ۴ فرزند دارد كه همگي 
ازدواج كرده ان��د، ۳ عروس و يك دام��اد و البته 5 نوه كه 

جانش را هم برايشان فدا مي كند. اما مگر مي شود با ماهي 
۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان هزينه زندگي را تامين كرد. 
او به خبرنگار »تعادل« مي گويد: هفته اي يك بار بچه هايم 
همراه عهد و عيالشان به خانه ما مي آيند، قبال اوضاع خيلي 
بهتر بود، در يك بنگاه معامالت ملكي كاري پيدا كرده 
بودم و از پس هزينه ها بر مي آمدم اما حاال از وقتي كرونا 
آمده بيكارم و خانه نشين، مجبور شديم با زبان بي زباني 
به بچه ها بگوييم دو هفته يك بار بيايند. نمي توانم از پس 
هزينه ها بر نمي آيم. همسرم هم خانه دار است و درآمدي 
ندارد، مسووالن مي گويند حقوق ها را مناسب مي كنند، 

اما به حقوق من فقط ۴۰۰ هزار تومان اضافه شده يعني 
۲ و ۴۰۰ شده ۲ و ۸۰۰ خدا را شكر اجاره خانه نداريم. اما 
همين پول آب، برق، گاز و تلفن و شارژ ساختمان سر به 
فلك مي كشد، برنج كيلويي ۳۰ هزار تومان را چطور بخرم. 
گوش��ت كيلويي ۱5۰ هزار تومان اصال شوخي نيست. 
نان سنگك مي خرم دانه اي ۳ هزار تومان. شما خودت را 
بگذار جاي من با ماهي ۲ و ۸۰۰ چطور مي تواني زندگي 
كني؟ بدا به حال آنها كه با همين حقوق بايد اجاره خانه 
هم بدهند. آخر عمري به جاي اينكه استراحت كنيم و از 

باقي مانده عمرمان لذت ببريم مدام بايد غصه بخوريم. 

رييس كانون عالي كارران بازنشس��ته و مستمري بگير 
اجراي قانون متناسب س��ازي حقوق بازنشس��تگان و 
مس��تمري بگيران تامين اجتماع��ي را اقدامي مهم و 
ارزش��مند ارزيابي مي كند. بي��ات، در گفت وگو با مهر، 
مي گوي��د: در اين س��ال ها هيچ مطالبه و درخواس��ت 
قانوني به اندازه متناسب سازي حقوق توسط كارگران 
بازنشسته و مستمري بگير تأمين اجتماعي و كانون هاي 
بازنشستگي سراسر كشور مورد پيگيري قرار نگرفته است. 
اين موضوع، مهم ترين دغدغه ما بود و هر جايي كه گوش 
شنوايي وجود داش��ت، مطرح و مطالبه گري كرده ايم. 
زحمات بسيار زيادي كش��يده شد تا متناسب سازي را 
به عنوان ي��ك مطالبه سراس��ري و درد دل ميليون ها 
بازنشسته و مستمري بگير در فكر و زبان مسووالن اعم 
از دولت و مجلس جا بيندازيم. به هر حال مسووالن بايد 
قدردان صبر و عزت نفس بازنشستگان باشند و لحظه اي 
از فكر آنها غافل نشوند و در كانون توجهات باشند چرا كه 
در سال هاي اخير بيشترين فشارهاي اقتصادي بر دوش 
بازنشستگان و مستمري بگيران بوده كه بيش از ۶5 درصد 
آنها حداقل بگير و در زمره اقش��ار آسيب پذيرند. قدرت 
خريد و توان معيشتي آنها به شدت كاهش پيدا كرده و با 
توجه به افزايش تورم و باال رفتن چندين برابري قيمت ها، 
مس��تمري دريافتي آنها به هيچ وجه پاسخگوي نيازها 
و هزينه هاي اوليه شان هم نيس��ت.اما او در جايي ديگر 
عنوان مي كند اجراي اين قانون تنها مرهمي بر وضعيت 
كنوني بازنشستگان است و مشكالت آنها را رفع نمي كند.

متناسب سازي حقوق بازنشستگان چقدر واقعي است
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چهرهروز

لوريس چكناواريان؛ هنرمندي تكرار نشدني
لوريس هايكازي چكناواريان، زاده۲۱ مهر ۱۳۱۶ در بروجرد آهنگساز، رهبر اركستر، نويسنده و نقاش ارمني تبار اهل ايران است. او درباره اينكه 
چگونه خانواده اش به ايران آمدند مي گويد: مادر من در ماجراي نسل كشي ارمني ها در يك گاري مخفي و به ايران آورده شده بود. در چنين 
شرايطي پدربزرگم به ايران مي آيد و پزشك آيت اهلل بروجردي مي شود. به رغم تفاوت دين، اين احساس امنيت را داشته اند. پدرم هم در شرايطي 
كه عموهايش را در زندان هاي شوروي كشته بودند فرار مي كند. به بروجرد مي رود و عاشق مادرم مي شود. پدربزرگش طبابت مي كرد اما در ساعات 
فراغت خود ويولن مي نواخت و لوريس جوان شيفته صداي ويولن شده بود. والدين او تمايل داشتند كه هر سه فرزندشان يك ساز بنوازند. لوريس 
علي رغم كمبود استاد، در ۸ سالگي ويولن را انتخاب كرد. او در ۱۶ سالگي كر چهار-  قسمتي را ساخت و در اركستراي خود در تهران اجرا كرد.

كتابخانه

چرا كشورها شكست مي خورند؟ 
دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون در كتاب »چرا كشورها شكست مي خورند؟« اثر تصويري همه جانبه و گويا از تفاوت ها و شكاف هاي 
عظيمي كه در استانداردهاي زندگي و درآمدهاي مردم در چهار گوشه دنيا وجود دارد، ارايه داده اند. كتاب حاضر نشان مي دهد نحوه حكومت 
كردن بر كشورها، راه هاي كاميابي يا ناكامي را پيش روي مردمان اين كشورها قرار مي دهد. نويسندگان كتاب تعريفي روشن، بي ابهام، 
بينش افزا و تامل برانگيز از نهادهاي اقتصادي فراگير و بهره كش ارايه مي دهند و آن را براي تحليل شرايط اقتصادي در سراسر جهان در ادوار 
تاريخي مختلف به كار مي گيرند. اين كتاب را مي توان كتابي ميان رشته اي تلقي كرد كه رويكرد اقتصاد سياسي را براي تحليل به كار مي گيرد. 
مناسبات مشترك، روابط متقابل و همبستگي هاي ميان اقتصاد و سياست است كه نهادها و چگونگي ساخت آنها را متاثر مي سازند.  در اين 

كتاب ادوار تاريخي مختلف در كشورهاي مختلف جهان در قرن هاي اخير مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته اند. 

هنر

اله��ام اصغري قهرمان ش��ناي 
زن��ان ايران در جريان س��اخت 
مستند »شناگر« موفق به ثبت 
يك رك��ورد جديد ش��د. فيلم 
مستند »شناگر« ساخته طهورا 
ابوالقاسمي درباره زندگي الهام 
اصغري است كه در جريان توليد 

آن، اين قهرمان ش��ناي زنان ايران موفق به ثبت ركورد جهاني ش��نا با يك 
دست در منطقه آزاد چابهار بسته شد. اصغري براي ثبت اين ركورد با يك 
دست بسته در مدت زمان چهار ساعت و پنجاه و نه دقيقه، ۱۰ كيلومتر در 
آب هاي پرتالطم درياي عمان شنا كرد و با ثبت سومين ركورد رسمي خود 
در گينس افتخاري بزرگ براي ايران آفريد.  مدرك رسمي اين ركورد بعد 
از چند ماه تاخير به دليل شيوع بيماري كرونا، به ايران ارسال و در دبيرخانه 
شوراي عالي منطقه آزاد، رونمايي شد. در اين مراسم، مرتضي بانك مشاور 
رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد، عبدالرحيم كردي مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار، محمداكبر چاكرزهي معاون فرهنگي اجتماعي 
و گردشگري، حسام الدين يوسفي مديركل روابط عمومي و امور بين الملل 
منطقه آزاد چابهار در كنار عوامل مس��تند »شناگر« و الهام اصغري حضور 
داشتند. توليد »شناگر«، مستند زندگي الهام اصغري همچنان ادامه دارد. 

جامعه

مستند  »شناگر« 
و ثبت ركورد گينس 

میراثنامه

در ۳۵ كيلومتري ش��مال سمنان شهري كوچك اما 
روح افزا و خوش آب و هوا همچون نگيني در دل كوير 
آرامش بخش مردمان اين خطه از ايران زمين اس��ت.
در ايام محرم، شهميرزاد نيز همچون ساير نقاط ايران 
سراسر سياه پوش و س��وگوار است و مردم با برگزاري 
مراسم از شب اول محرم ياد و خاطره شهداي كربال را 
در دل و روح خود زنده نگه مي دارند. از جمله آيين هاي 
ويژه اي كه در شهميرزاد مرسوم است، ساختن شمع 
به روش سنتي براي شب عاشورا است. آتش افروزي و 
روشن كردن شمع از جمله رسوم بسيار كهن در ايران 
باستان بوده اس��ت.  با توجه به گفته كهنساالن، اين 
مراسم از گذشته هاي بسيار دور به صورت نذري سنتي، 
نسل به نسل در بعضي از خانواده هاي شهميرزادي كه 
داراي شمعدان مس��ي بودند، به همان شكل سنتي 
برگزار مي شده است. بيان تاريخ دقيقي كه بتواند قدمت 
اين مراسم را مشخص كند، به دليل نبود اسناد مكتوب 
امكان پذير نبود اما اين آيين نيز مانند بسياري از آداب و 
رسوم ما سينه به سينه حفظ شده تا به ما رسيده است.

اين شمع ها توسط بانوان ش��هميرزادي قبل از شب 
عاشورا آماده مي شود. وس��ايل اصلي مورد نياز براي 
ساخت اين نوع شمع ها موم عسل، پي گوسفند و فتيله 
است. معمواًل خانم هاي شهميرزادي در ساعت هاي 
اوليه صبح بعد از نماز، با قرائت زيارت عاشورا و ادعيه  
مختلف مثل حديث شريف كسا و بيان سالم و صلوات بر 
محّمد و آل محمد)ص( مراسم را آغاز مي كنند. در باور 

عامه چشم ناپاك نبايد شمع را ببيند يا به آن دست بزند، 
در غير اين صورت يا شمع خوب درست نخواهد شد يا 
كامل نخواهد سوخت و زود خاموش مي شود. بسياري 
از كساني كه براي زيارت نخل ها به مساجد و تكيه ها 
مي آيند، اشك هاي شمع را به نيت تبّرك و اجابت دعا 
با خود مي برند. اين مس��اجد با گرماي شمع هايي كه 
از چربي گوسفند هس��تند و تا صبح مي سوزند، گرم 
مي شوند. در تمام اين مدت شخص يا اشخاصي به نام 
نگهبان شمع يا به قول شهميرزادي ها »شمع بون« با 
ماشه و كارد مس��وول مراقبت و سالم سوختن فتيله 

شمع ها هستند و مانع از بد سوختن و دود كردن آنها 
مي شوند. صبح روز عاشورا صاحبان شمع براي بردن 
شمعدان به مسجد باز مي گردند و نگهبان شمع عالوه 
بر شمعدان، ضايعات شمع را نيز باز مي گرداند. دقيقا 
مشخص نيست كه به چه علت شمعدان هاي بزرگ و 
بسيار زيباي مسي در بعضي از خانواده هاي شهميرزادي 
وجود داشته اما به طور حتم اين خانواده ها پس از نذر و 
استجابت دعاي خود اقدام به ساخت شمع مي كردند 
و آن را به ش��كل ميراثي معنوي براي نسل هاي بعد از 

خود به ارث گذاشتند. 

مراسم سنتي شمع سازي در شهميرزاد

۹۹ شهرستان در وضعيت قرمز كرونا
سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد كه ۹۹ شهرستان 
در وضعيت قرمز كرونا قرار دارند. دكتر سيما سادات الري، 
گفت: طبق آخرين اطالعات دريافتي از وضعيت بيماري 
كرونا در اس��تان ها، در حال حاضر ۹۹ شهرس��تان در 
وضعيت قرمز و ۸۳ شهرستان در وضعيت هشدار بيماري 
قرار دارند مابقي شهرستان ها نيز در وضعيت زرد يعني 
با خطر متوسط و سفيد با خطر كم قرار دارند. هيچ نقطه 
سبز يعني منطقه عاري از كرونا در كشور وجود ندارد. او 
تاكيد كرد: وضعيت اكنون بيماري در كشور نيز بازتاب 
رفتار ما طي هفته هاي گذش��ته است. هرگونه تغيير 
رفت��ار در برابر ويروس اثر خود را يك تا دو هفته بعد در 
موارد بس��تري و ۴ تا ۶ هفته بعد در تعداد موارد مرگ 
و مير نش��ان مي دهد. همچنين شهرستان  ملكان در 
آذربايجان شرقي، دهلران در آذربايجان غربي، چادگان 
و خانسار در استان اصفهان، فيروزكوه در استان تهران، 
شهرستان هاي اردل و فارس��ان در استان چهارمحال 
و بختي��اري، نهبندان در اس��تان خراس��ان جنوبي، 

سبزوار در اس��تان خراس��ان رضوي، شهرستان هاي 
اميديه و بهبهان در اس��تان خوزس��تان، شهرس��تان 
خاش در استان سيستان و بلوچستان، اقليد در استان 
فارس، س��يرجان در استان كرمان، س��نقر در استان 
 كرمانشاه، گچساران در استان كهگيلويه و بوير احمد، 
اليگودرز در استان لرس��تان، شهرستان هاي تنكابن، 
جويبار و عباس آباد در استان مازندران و شهرستان هاي 
بستك و رودان در استان هرمزگان طي هفته گذشته به 

وضعيت قرمز تبديل شدند.

والدين تخلفات سرويس مدارس را اطالع دهند
مدارس و ش��هرداري ها بر پيشگيري شيوع كرونا 
نظارت دارند، والدين نيز مي توانند بر اين مس��اله 
نظارت كامل داش��ته باش��ند و موارد تخلف را در 
سامانه سپند )سامانه پايس ناوگان دانش آموزي( يا 
از طريق مدرسه يا شهرداري شهر مربوطه گزارش 
كنند تا در صورت وقوع تخلف اقدام مقتضي انجام 
شود.  ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري گفت: براس��اس آمارهايي كه اعالم شده، 
رانندگان از جمله اقشاري هستند كه بسيار در خطر 
ابتال به اين بيماري قرار دارند و يكي از گروه هايي كه 
از زمان شيوع كرونا بيشترين همكاري را در رعايت 
پروتكل ها داش��تند نيز رانندگان ناوگان حمل و 
نقل عمومي هس��تند كه جاي تقدير دارد، اما اگر 
معدود افرادي هستند كه موارد بهداشتي را رعايت 

نمي كنند و گزارش آن توسط ناظران تاكسيراني، 
مدارس، شهروندان و والدين به شهرداري مربوطه 
اعالم شود، حوزه تاكسيراني در هر شهر با اولويت 
به اين موضوعات رسيدگي مي كنند و در صورت 
عدم اص��الح راننده با محدودي��ت فعاليت مواجه 

خواهند شد. 

هنر

شهرام مكري نويسنده و كارگردان 
سينما كه امسال با فيلم »جنايت 
بي دقت« در جش��نواره فيلم ونيز 
حض��ور دارد درب��اره مش��كالت 
سينماي ايران براي توليد مشترك 
سخنراني مي كند. يكشنبه ششم 
سپتامبر )شانزده شهريور( برنامه 

ويژه اي به ميزباني اتحاديه اروپا با عنوان »آينده سينماي جهان« در اين جشنواره 
برگزار مي شود. اين برنامه شامل دو ميزگرد است كه با تمركز بر توليدات مشترك 
بين قاره آسيا و آفريقا با سايركشورهاي دنيا با مجموعه اي سخنراني برگزار مي شود. 
در بخش آسيايي شهرام مكري به عنوان نماينده ايران براي سخنراني به اين ميزگرد 
دعوت شده كه درباره مشكالت سينماي ايران براي دستيابي به توليدات مشترك 
سخنراني خواهد كرد. جرجيو فيكارلي رييس بخش فرهنگي اتحاديه اروپا ميهمانان 
اين بخش را با مشورت البرتو باربرا مدير جشنواره انتخاب كرده و سخنرانان را داراي 
ايده هايي خوب براي آينده سينماي كشورشان دانسته است. فيلم سينمايي »جنايت 
بي دقت« به كارگرداني شهرام مكري و تهيه كنندگي نگار اسكندرفر سومين فيلم 
ايراني حاضر در اين جش��نواره در كنار »خورشيد« به كارگرداني مجيد مجيدي و 
»دشت خاموش« به كارگرداني احمد بهرامي است. هجده شهريور نمايش رسمي اين 
فيلم در بخش افق ها با حضور كارگردان، تهيه كننده و بازيگران فيلم برگزار خواهد شد.

شهرام مكري در جشنواره فيلم ونيز 
سخنراني مي كند

تحويل هفته اي ۳۰۰ هزار كارت ملي هوشمند  
باالخره قرار اس��ت بعد از ماه ها انتظار كارت هاي ملي 
هوشمند آن دسته از كساني كه س��ال ۹7 و ۹۸ اقدام 
به تعويض كارت ملي خود كرده و تاكنون كارت جديد 
را دريافت نكرده اند، به دستش��ان برس��د. سخنگوي 
سازمان ثبت احوال كشور در تشريح آخرين روند تحويل 
كارت ملي هوش��مند به متقاضيان، گفت: با توجه به 
پيگيري هاي انجام شده براي تحويل سريع تر كارت هاي 
ملي هوشمند و ورود جدي رييس جمهور و وزير كشور 
به اين مساله، اميدواريم روند تحويل كارت ها تسريع 
ياب��د و از تحويل كارت ملي به متقاضيان با روند فعلي 
و هفته اي ۳۰۰ هزار كارت فراتر برويم و عقب ماندگي 
اين حوزه جبران ش��ود. ابوترابي افزود: سازمان ثبت 
احوال كشور ظرفيت صدور ۲.۵ ميليون كارت در ماه را 
دارد، اما مشكل در تامين بدنه كارت هاي ملي هوشمند 

است؛ لذا هرچه همكاران بتوانند بدنه بيشتري توليد و 
تراشه گذاري كنند ما هم روند كار را سرعت مي دهيم 
تا كارت ها زودتر به دست متقاضيان برسد. حال حاضر 
هفته اي ۳۰۰ هزار كارت ملي هوشمند به شهروندان 
تحويل داده مي شود و اميدواريم به زودي اين عدد براي 

كاهش عقب ماندگي ها افزايش پيدا كند.

يادداشت

 خشونت زير سايه كرونا 
يا بي تدبيري 

اصال خشونت هايي اينچنين چرا و چگونه در جامعه اي 
ش��كل مي گيرند و رواج مي يابند؟ ايران هنوز تا تبديل 
شدن به كانون چنين حوادثي فاصله زيادي دارد اما آيا 
نبايد از همين حاال فكري به حال رفع چنين معضلي 
بكنيم؟ خش��م هاي انباشت ش��ده روي هم مي تواند 
انفجاري سهمگين را در بطن جامعه و روابط انساني به 
وجود بياورد. موضوع تنها همين چند ماه و پاندمي كرونا 
و خشونتي كه از اين اتفاق حاصل شده نيست. موضوع 
اين است كه بسياري از روانشناسان و جامعه شناسان بر 
اين باورند كه جامعه ايران جامعه اي افس��رده است كه 
مي تواند آبستن خش��ونت هايي به مراتب تلخ تر از اين 
اتفاقات باش��د. نمي توان تنها با برخوردهاي قهرآميز و 
دستگيري قاتالن و اعالم حكم اعدام مانع از اين رفتارها 
در جامعه شد. قوانين كار خود را مي كنند اما اخالقيات 
هم بايد همپاي قوانين پيش بروند. اينكه بس��ياري از 
افراد جامعه نمي خواهند باور كنند كه نياز به درمان هاي 
روحي و رواني دارند خود معضل بزرگي است كه تاكنون 
ناديده گرفته شده اس��ت. البته كه رفتن پيش روانكاو 
براي خيلي ها مثل رفتن پيش دندان پزشك است، چرا 
كه هزينه اين نشست ها و گفت وگوها آنقدر باالست كه 
در شرايط كنوني كمتر كسي مي تواند از پس پرداخت 
چنين هزينه هايي بر بيايد. اما مسووالن در اين رابطه چه 
كرده اند، آيا تنها اعالم كردن يك شماره تلفن براي اين 
بتوانيد با آن تماس بگيريد و مشكالت خود را بگوييد 
و نهايتا در بازه زماني ۵ الي ۱۰ دقيقه مش��اوره دريافت 
كنيد، مي تواند راه حل مناسبي براي مشكالت روحي و 
رواني جامعه اي باشد كه با انواع و اقسام بحران ها دست 
به گريبانند، از بحران كرونا گرفته تا تحريم و ش��رايط 
نامناسب اقتصادي و اجتماعي و... مسووالن چقدر به 
سالمت روان مردم اهميت مي دهند، خانواده چقدر به 
سالمت روان فرزندانشان اهميت مي دهند و در آخر هر 
كدام از ما چقدر به سالمت روان خود اهميت مي دهيم. 
فرار از مس��ووليت نمي تواند راه حل مناسبي براي اين 
معضل باشد. بسياري از پدر و مادرها در مورد سالمت 
روان فرزندانشان اطالعات مناسبي ندارند، چون حتي 
در مورد س��المت روان خود هم چيز زيادي نمي دانند. 
مسووالن اما تاكنون اين معضل را در اولويت قرار نداده اند، 
هر از گاهي خبري مبني بر اينكه فالن رواشناس در مورد 
فالن بحران حرف زده و سازمان بهزيستي هم شماره اي 
براي اعالم مشكالت اعالم كرده چه كار هدفمند ديگري 
در اين زمينه انجام شده است. هر انسان عالوه براين كه 
براي زنده ماندن به غذا و آب احتياج دارد، براي درست 
زندگي كردن هم به غذاي روح احتي��اج دارد، چيزي 
كه در س��ال هاي زيادي در سايه فشارهاي اقتصادي و 
اجتماعي از ياد رفته و تازه وقتي به آن فكر مي كنيم كه 
اتفاقات خشونت باري در كشور رخ مي دهد. اين شرايط 
كنوني حتي مي تواند بسيار آسيب زا تر باشد. در حال 
حاضر بس��ياري از مردم به واسطه كرونا شغل خود را از 
دست داده اند، وضعيت اقتصادي خانواده هاي بسياري 
دگرگون شده و مشكالت هر روز بيشتر از روز قبل بر مردم 
سايه مي افكند. در چنين شرايطي اگر نتوانيم فكري به 
حال وضعيت روحي و رواني افراد جامعه بكنيم، هر لحظه 

مي تواند اتفاق سهمگين و غيرقابل كنترلي رخ بدهد. 

هشدارهاي وزير بهداشت و بي توجهي مسووالن

بازگشايي مدارس، مردمي  بالتكليف و دولتي ناهماهنگ
تعادل| كرونا با كسي شوخي ندارد، اما 
انگار ما اين بيماري را شوخي گرفته ايم. 
شايد دليل اصلي آن فداكاري كادر درمان 
است، آنها ماه هاست كه تالش مي كنند تا بيماري پشت 
در بيمارستان نماند، آنها ماه هاست تالش مي كنند تا هر 
آنچه از دستشان بر مي آيد براي مداواي بيماران انجام 
دهند، اما مردم در مقابل چه مي كنند. هيچ كس حتي 
ذره اي به فكر كادر درمان خسته و درمانده نيست. خيلي 
از آنها ديگر تاب تحمل اين شرايط را ندارند، بسياري از 
آنها به اين بيماري مبتال ش��ده اند و شمار قابل توجهي 
جان خ��ود را از دس��ت داده اند. در كش��وري كه حوزه 
بهداشت و درمان آن هميشه با كمبود نيرو مواجه بود، 
سرانه بهداشت هيچگاه اولويت اول تصويب كنندگان 
بودجه نبوده و نيس��ت، كاري ك��ه كادر درمان در اين 
ماه ها انجام داده بيشتر به يك ايثار تمام عيار شبيه است. 
ايثاري كه شايد در خيلي از كشورهاي ديگر شاهد آن 

نبوده و نيستيم. 

     بازگشايي مدارس؛  فاجعه اي در كمين
طب��ق اعالم رس��مي  ۱۵ ش��هريور اولي��ن روز حضور 
دانش آموزان در مدارس اس��ت. البته كه مبنا بر حضور 
فيزيكي دانش آموزان گذاش��ته ش��ده و در نهايت اين 
اوليا هس��تند كه تصميم مي گيرند فرزندانش��ان را به 
مدرسه بفرستند يا نه؟چرا بايد در شرايطي كه پاندمي 
كرونا همچنان در حال پيش��روي است و به گفته وزير 
بهداشت هر لحظه ممكن است نظام سالمت زير سايه 
اين بي مباالتي ها و بي توجهي ها س��قوط كند. البته كه 
دليل بازگش��ايي مدارس در چنين ش��رايطي با توجه 
به امكانات آموزش��ي در مناطق محروم كشور چندان 
ه��م غيرقابل پيش بيني نبود، چرا كه به دليل نبود اين 
امكانات دانش آموزان زيادي در ماه هاي گذشته از ادامه 
تحصيل محروم شدند و البته كه آموزش و پرورش هم در 
اين فرصت نتوانست چاره اي اساسي براي آنها بينديشد. 

   دانش آموزان محروم 
از فضاي آموزشي استاندارد

يادمان ن��رود كه بخش قابل توجه��ي از دانش آموزان 

مناطق محروم حتي از داشتن كالس هاي استاندارد، 
وسايل گرمايش استاندارد و ... بي بهره بوده اند، هنوز زخم 
آتش سوزي در كالس هاي درس بر تن و جان برخي از 
اين دانش آموزان قابل رويت اس��ت. حال با اين تفاسير 
چطور توقع داريم كه آموزش و پرورش بتواند براي تمام 
دانش آموزان امكانات تحصيل در فضاي مجازي را فراهم 
كند، امكاناتي كه ش��ايد براي خيلي از دانش آموزان و 
خانواده هايشان پيش پا افتاده باشد، اما براي تعداد زيادي 
غير قابل دسترس است. اكثر دانش آموزان سيستان و 
بلوچستان در كپرها درس مي خوانند، آنها حتي گوشي 
موبايل هم ندارند، چه برسد به تبلت و كامپيوتر و اينترنت 
پر سرعت. خيلي از اين بچه ها شايد در خانه هايشان حتي 
تلويزيون هم نداشته باشند تا بتوانند از آموزش هايي كه در 
صدا و سيما براي آنها در نظر گرفته شده استفاده كنند. 

همين مشكالت باعث مي شود تا وزير آموزش و پرورش 
دس��تور بازگش��ايي مدارس و حضور دانش آموزان در 
س��ر كالس درس را در شرايطي صادر كند كه پاندمي 
كرونا تمام نقاط كشور را در بر گرفته است. شايد همين 
بي مباالتي ها باعث شده كه وزير بهداشت و درمان هم 
ديگر توصيه هاي دوستانه را چاره كار ندانسته و خطاب 
به مسووالن در صفحات مجازي خود گفته است: بزرگان 
اقتصاد يادتان نرود كه در اين بلوا اگر نظام س��المت فرو 

ريخت، اگر تاب آوري خدمت گزاران اين عرصه از دست 
رفت، اگر دارو و تجهيزات نبود، اقتصادي برپا نخواهد ماند. 
سعيد نمكي در بخش ديگري نوشت: يادمان نرود كه در 
همه گيري بيماري هاي عفوني چرخ هاي صنعت و توليد 
در همه عرصه ها آن زمان مي چرخد كه كارگر و كشاورز 
و تاجر و كاسب و فعال اقتصادي اواًل بيمار نباشند و ثانيًا 
هراس از ابتال به بيماري و تشويش از فقدان مراقبت هاي 
مورد نياز خانه نشين شان نكند. در و ديوار و ماشين آالت 
بدون نيروي انساني سالم گچ و سيمان و آهن پاره اي بيش 
نيست.  كادر درمان در ايران و در روزهايي كه خود سپر و 
حفاظ مراقب كم داشتند دل به آتش زدند و بيماري را مهار 
كردند. مبتال و شهيد شدند. به طور مثال دولت انگليس 
فقط براي بخش سالمت بيش از ۲۲ ميليارد دالر هزينه 
كرد و ما پس از حدود 7 ماه از يك ميليارد دالر تخصيصي 
كمتر از ۳۰ درصد را گرفته ايم. يادمان نرود كه پرستاران 
و پزشكان و كادر بهداش��تي انگليس عالوه بر دريافت 
پاداش قابل توجه، پايان ماه مطالبه اي از دولت ندارند و 
من شرمسار كادر بهداشت و درماني هستم كه ماه هاست 
مطالبات شان معوق مانده است و باز هم كريمانه و عاشقانه 
خدمت مي كنند. اقتصاد كوچك نشد، ولي ما درآمدهاي 
اقتصادي بيمارستان هاي مان، توان جسمي و دريافتي 

نيروهاي صديق مان و آنچه بايد مي گرفتيم آب شد.

گزارش

ُمجِ�ن از ش��هرهاي استان سمنان است. اين شهر در ۳۵ كيلومتري شمال غربي شاهرود، در بخش مركزي در شهرستان شاهرود قرار گرفته است. جمعيت اين شهر طبق 
سرشماري سال ۱۳۸۵، برابر با ۵،۵۲۸ نفر بوده است. اين شهر به دليل قرار گرفتن در منطقه كوهستاني، شهري بن بست است و تنها راه ارتباطي آن جاده اي آسفالت است 
كه مجن را به شاهرود و گرگان ارتباط مي دهد. مجن در ميان دره نسبتاً پهناوري ميان دو رودخانه پي حصار و پيش ده بنا شده است. شغل اكثر اهالي آن، كشاورزي، باغداري و 
دامداري است. محصوالت كشاورزي آن، سيب زميني و گندم، جو و محصوالت باغي شامل زردآلو، سيب، گردو، گيالس و آلبالو است. مجن بناهايي پلكاني و معماري ويژه )شبيه 
به شهر ماسوله( دارد. در بافت قديمي شهر ديوارها و سقف اتاق ها با خاك قرمز و زرد تزئين شده است. مردم شهر مجن و روستاهاي اطراف از قوميت طبري )مازندراني( هستند 

و به گويش مجني كه گويشي از زبان طبري است سخن مي گويند.

مرزپرگهر

ـِن ماسوله كوير ُمج
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