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يادداشت- 1

دورنماي  افزايش قيمت دالر
اين روزه��ا كه ب��ازار در 
نوس��انات  از  داي��ره اي 
پي درپ��ي ق��رار گرفته 
و برخ��ي تحليل ه��اي 
هيجاني هم در خصوص 
ابع��اد و زواي��اي كل��ي 
ب��ازار اراي��ه مي ش��ود، 
سخت اس��ت كه نگاهي 
واقع گرايانه به موضوعات اساس��ي اقتصاد داشت. 
آماري كه بانك مركزي و مركز آمار ايران درباره نرخ 
تورم اعالم كرده اند، بيانگر اين واقعيت است كه تورم 
در 2ماه مرداد و شهريور به طور ماهانه از 6.5درصد 
تيرماه به تورم ماهانه 3.5درصد رسيده است. ضمن 
اينكه تورم ميانگين نيز حدود 25درصد شده است. 
هر دوي اين موارد ذكر شده بيانگر آن است كه تورم 
حداقل سير صعودي كه انتظار مي رفت در سال98 
و 97 پيش بيني مي شد حادث شود؛ اتفاق نيفتاده 
است. اين به عنوان يك پيش فرض اصلي مبتني بر 
اين واقعيت كلي است كه تورم اثرگذار بر روي نرخ ارز 
است، به نظر مي رسد اگر دولت در نيمه دوم سال99 
رفتار سياست پولي و مالي و مالياتي اش را درست و 
اصولي تنظيم كند بتواند تورم را در حدود 30 تا زير 
30درصد مهار كند. هرچند تورم نقطه به نقطه در 
شهريورماه به 34درصد رسيده است، اين چشم انداز 
دور از دسترس نخواهد بود. نكته دوم اين است كه 
بخشي از گراني ها و تورم ناشي از اثرات تورمي است، 
همان طور كه در گذش��ته كارشناس��ان اقتصادي 
تحليل مي كردند كه بازار افزايش هاي فزاينده رشد 
بازار واقعي نيس��ت و اغلب كارشناسان پيش بيني 
مي كردند كه اين بازار و شاخص آن سقوط خواهد 
كرد و همين اتفاق هم افتاد، اين موضوع در خصوص 
بازارهاي م��وازي مثل ارز هم مص��داق عيني دارد. 
واقعيت قيمت ارز به 2دلي��ل نمي تواند اين عددي 
باشد كه امروز در بازار مشاهده مي كنيم. يكي اينكه 
مابه التفاوت تورم داخلي به تورم كشورهايي كه با آنها 
مبادله اقتصادي داريم، نمي تواند عامل افزايش اين 
اندازه فعلي در بازار ارز باشد. نكته دوم اين است كه 
با اين نرخ تورم در بازار، توليد كاالهايي كه بخش��ي 
از مواد اوليه يا كاالهاي واس��طه اي آن از خارج وارد 
مي شود امكان نخواهد داش��ت. به عبارت ساده تر، 
توليد نسبت به اين نرخ ارز كش��ش الزم را ندارد و 
تداوم آن ممكن نخواهد بود در حالي كه يك چنين 
شرايطي حاكم نيست. بنابراين به نظر مي رسد كه 
قيمت فعلي دالر در بازار بيش��تر ناشي از انتظارات 
تورمي جامعه است؛ نه متغيرهاي بنيادين اقتصادي. 
در واقع متغيرهاي بنيادين اقتصادي كشورمان به 
صورتي نيس��ت كه خروجي آن يك چنين قيمت 
ارزي باشد. اگرچه بايد يك واقعيت روشن را پذيرفت 
و آن اينكه اگر شاخص ها در سال99 اينقدر نوسانات 
ش��ديد داش��ته اند هم به دليل تحريم ها بوده و هم 
به دليل شرايط كرونا در كشور ايجاد شده اند. معتقدم 
اين ادعا كه تحركات اخي��ر ترامپ در منطقه باعث 
اين افزايش قيمت ها بوده حرف درستي نيست. اين 
اتفاقي كه چند روز گذشته حادث شد و امريكايي ها 
به زعم خودش��ان تحريم هاي ذيل قطعنامه 2231 
را كه موس��وم به برجام ب��ود را بازگرداندند، اگر اين 
موضوع واقع��ا در افزايش ن��رخ ارز اثرگ��ذار بود ما 
بايس��تي يك جهش قابل توجه در نرخ ارز را در روز 
گذشته تجربه مي كريم كه عمال نوسان معناداري 
در ب��ازار ارز نديديم. معماي حرف من اين نيس��ت 
كه مثال نوسانات 10درصدي )يا كمتر يا بيشتر( را 
تجربه نكرديم و تجربه نخواهيم كرد؛ مس��اله اين 
است كه تحريم هاي امريكا حداكثر اثرات ممكن را 
بر بازارها گذاشته و كرونا هم اثرات حداكثري خود 
را گذاشته است. بايد ببينيم كه دولت در نيمه دوم 
سال 99چه سياست هاي اقتصادي، ارزي و مالياتي و 
پولي را تنظيم خواهد كرد تا بعد بهتر بتوان دورنمايي 
از وضعيت اقتصادي در سال آينده را به دست آورد. به 
نظر مي رسد كه نبايد اقتصاد ايران بعد از اين التهابات 

دوباره دچار شوك يا نوسانات شديد بشود. 

هادي حق شناس

»تعادل«خطرتغييرالگويتغذيهمرغداريهابرايسالمتمردمرابررسيميكند

مهدي بیك | در روزهايي كه اف��كار عمومي ايرانيان 
سرگرم نوسانات اقتصادي و معيش��تي پي درپي بودند 
كه از يك طرف در بازارهاي بورس، دالر، س��كه، مسكن 

و خ��ودرو رخ داده بود و از س��وي ديگر ط��ول و عرض 
قيمت كاالهاي اساسي و مصرفي مردم را به هم دوخته 
بود، خبري در ش��بكه هاي اجتماعي دس��ت به دست 

مي چرخيد كه كمتر مورد توجه و مداقه رس��انه ها قرار 
گرفت و ابعاد و زواياي مهم آن بررسي شد. خبري با اين 
مضمون كه توليدكنندگان دام وطي��ور به دليل گراني 

نهاده هاي دامي و كمبود اين محصول، ناچار ش��ده اند، 
الگوي تغذيه اي مرغداري هاي كشور را از سويا )به عنوان 

غذاي اصلي دام و طيور( به بذر پنبه كه...

سوداگران مرغ  وجان مردم
 رييسجمهور

درجلسههياتدولت:

»تعادل«روندنوسانات
اخيردربازارسرمايهرا

بررسيميكند

 مردم 
جنگ اقتصادي

را باور كنند

زمان 
بازگشت 
 بورس 
به رشد؟
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 چرااقتصادومخارجارزيورياليامروز
بادورهجنگقابلمقايسهنيست؟

 مجيدقاسمي:كشوردر3سالاوججنگ
با21ميليارددالرادارهشد

پولي شدن اقتصاد
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 فشار همه جانبه 
بر توليد

وعده هايي كه باعث ريزش 
بورس شدند

 كرونا و  حسرت لپ تاپ 
براي كم درآمدها

 خشم هاي فروخورده 
در جامعه خطرناك است

عرضه چند قلم مصالح 
ساختماني راهگشا نيست

ب��ا وجود آنك��ه در س��ال هاي 
گذش��ته ش��عارهاي زي��ادي 
درب��اره حماي��ت از تولي��د و 
اقتص��ادي  س��رمايه گذاران 
مط��رح ش��ده ام��ا در عم��ل 
آنچه كه اتف��اق افتاده فش��ار 
همه جانبه بر توليد بوده است. 
در ش��رايطي ك��ه ب��ا توجه به 
مش��كالت تحريم، امكان فروش نفت اي��ران در بازارهاي 
بين المللي به شكل جدي كاهش يافته و در اين فضا اتكا 
به صادرات غيرنفتي افزايش يافته، سياست منطقي اين 
بود كه با كاهش فشار بر توليدكنندگان شرايط براي حضور 
پرقدرت تر سرمايه گذاران فراهم شود اما سياست هايي كه 
در اين سال ها اجرايي ش��ده، عمال خالف آن را ثابت كرده 
است. امروز براي سرمايه گذاري در امور توليدي، فشارها و 
محدوديت هاي زيادي وجود دارد و در واقع كسي كه قصد 
ورود به اين حوزه را دارد بايد خود را براي مشكالت بسياري 
جدي آماده كند، اين در حالي است كه ما مي بينيم كه افراد 
با ورود به عرصه هاي داللي و بازارهاي زودبازده سود بااليي 
را دشت مي كنند و هيچ هزينه ديگري را نيز نمي پردازند. 
براي مشخص ش��دن ابعاد مختلف اين ماجرا مي توان دو 
مثال را مدنظر ق��رار داد. يكي از آنها حوزه ماليات اس��ت. 
هر فعاليت تولي��دي از ابتدا نياز به ثبت اطالع��ات و ارايه 
صورت هاي مالي دارد و در هر گام بايد ماليات آن را بپردازد 
اما افرادي كه در بازارهايي مانند طال و ارز فعاليت مي كنند، 
هيچ مالياتي نمي پردازند و در واق��ع از بر هم خوردن نظم 
اين بازارها بيشترين سود را مي برند. اين در حالي است كه 
ما بايد فش��ار را از توليد برداريم و به فعاليت هاي غير مولد 
وارد كنيم تا...  ادامه در صفحه 7

بازار س��رمايه اي��ن روزها نياز 
ب��ه ري��زش داش��ت چراك��ه 
طي ماه ه��اي گذش��ته روند 
صعودي خوبي را تجربه كرده 
بود و اين ريزش باعث ش��د تا 
برخي از سهم هاي موجود در 
بازار ب��ه تعادل برس��د. برخي 
نادرس��ت  از تصميم گي��ري 
مسووالن باعث شد كه اصالح بازار تبديل به ريزش شود. 
مهم ترين نكت��ه عدم هماهنگي مس��ووالن درخصوص 
عرضه پااليش��گاه دولتي دارا دوم و فروش سهام عدالت 
بدون ضابطه بود. اينگونه اقدام��ات و همچنين افزايش 
عرضه ها در بازار باعث ش��د كه سهامداران و مردم نسبت 
به بورس بي اعتماد ش��وند و در نهايت موجبات ريزش در 
بازار سهام فراهم شد. برخي از اقداماتي مانند بازارگرداني، 
انتشار سهام خزانه و... نتوانستند به درستي جلوي ريزش 
بازار را بگيرن��د و همچنين حقيقي ها ب��ا توجه به اينكه 
اعتماد در ب��ازار از بين رفته بود و مس��ووالن به قول هاي 
خود در زمان ريزش بازار عمل نكردند و حمايتي كه قرار 
بود توسط مس��ووالن و حقوقي هاي بزرگ صورت بگيرد 
انجام نشد از اين جهت بي اعتمادي در بازار شكل گرفت. 
درحال حاضر بازار يك الي دو روز مثبت شده اين مثبت 
ش��ده به واس��طه ورود حقيقي ها و جلوگيري از فروش 
حقوقي ها و حمايت هايي كه توسط برخي از سهامداران 
عمده در نمادهاي بنيادين ب��ازار رخ داد. براي اينكه بازار 
به روند عادي خود بازگ��ردد نياز به جلب اعتماد عمومي 
مردم است اعتمادي كه خدشه دار شده. دولت بايد با يك 
سري اقداماتي انجام دهد تا اعتماد را دوباره به بازار سرمايه 
بازگرداند.  ادامه در صفحه 4

كرون��ا هرچي مي خواس��ت 
با ج��ان و مال س��اكنين كره 
خاكي كرد. از روزهاي آغازين 
سال 2020 همچون اژدهايي 
س��يري ناپذير وارد زندگ��ي 
مردم ش��د و تا توانست هرچه 
را كه س��ر راهش ب��ود، بلعيد. 
چه كس��ي فكرش را مي كرد 
پس از گذشت كمتر از يك س��ال يك ويروس نانومتري 
كاري كند كه حسرت خريد يك لپ تاپ به دلمان بماند؟ 
اين روزها هي��چ كاالي الكترونيكي را پيدا نمي كنيد كه 
قيمتش سر به فلك نكشيده باش��د.كمپاني هاي بزرگ 
توليد تجهي��زات كامپيوت��ري و ارتباطي ح��اال حيران 
مانده اند كه چطور معادالتشان اينگونه بهم خورده است. 
از سه ماه پيش تاكنون قيمت جهاني بسياري از كاالهاي 
الكترونيكي بين 10 تا 20 درصد افزايش قيمت داش��ته 
است. چرايي اين افسارگسيختگي قيمت ها بازمي گردد 
به برهم خ��وردن تعادل بين عرض��ه و تقاضا. هيچ كس 
حتي تصور اين را ه��م نمي كرد كه كرون��ا برنامه ريزي 
توليد و عرض��ه غول ه��اي تكنول��وژي را بر ه��م بزند. 
خانه نشين شدن مردم سراس��ر جهان تقاضاي استفاده 
از اين محص��والت را افزايش داد. در حال��ي كه براي اين 
تقاضاي غير منتظره هيچ تمهيداتي صورت نگرفته بود. 
كمپاني هاي بزرگ توليدكننده چيپ س��ت و پردازنده 
همچون اينت��ل و انويديا برنامه توليد خود را بر اس��اس 
تقاضاي نرمال هر س��ال با درصدي خط��ا تدوين كرده 
بودند و حاال در پايان فصل سوم توليداتشان ته كشيده و 
ديگر نمي توانند پاسخگوي نياز توليد كنندگان تبلت، لپ 
تاپ و موبايل باشند.   ادامه در صفحه 7

»آبراهام مزلو«، پدر روانشناسي 
انس��ان گرايانه، وقتي نيازهاي 
انس��ان را بيان مي كند، اولين 
نياز او را غذا مي داند، يعني اگر 
قرار باش��د فردي از نظر رواني 
در شرايط مناسبي قرار بگيرد 
نيازهايي دارد كه اولين آن نياز 
به غذا است، دومين نياز امنيت 
اس��ت. وقتي در جامعه مردم اين دو نياز اساس��ي خود را 
نتوانند به راحتي برآورده كنند، پريشاني رواني و خشم در 
آن جامعه روزافزون مي شود. قبل از اينكه كرونا از راه برسد، 
طبق اعالم انجمن روانپزشكي ايران از هر 4 نفر يك نفربا 
مشكالت رواني دست و پنجه نرم مي كند، اين آمار مالي 
زماني است كه ما هنوز اينقدر از نظر اقتصادي تحت فشار 
نبوديم. اما حاال وضعيت فرق مي كند، هم كرونا را داريم كه 
كسب و كار خيلي از مردم را از بين برده پس خيلي ها حتي 
توان تامين همان نياز اوليه يعني غذا را ندارند، از سوي ديگر 
احس��اس امنيت نمي كنند. يعني نه امنيت شغلي دارند، 
نه به واس��طه بيماري امنيت جاني دارند. همين مسائل 
باعث مي شود، كه خشم هاي فروخورده در جامعه هر روز 
بيشتر شود. مردم تحت فشار هستند و اين فشار فاصله بين 
مردم و مسووالن را هر روز بيش��تر از ديروز مي كند. به هر 
حال وقتي صحبت از مش��كالت رواني و خشونت در يك 
جامعه مي ش��ود، عوامل به وجود آورنده آن هم اجتماعي 
هستند نه فردي. مردم هر روز با موجي از اخبار مواجه اند 
كه اغلب نگران كننده است، اضطراب حاصل از اين اخبار 
در وجود هر فرد ته نشين مي شود، او ممكن است خشم و 
نگراني خود از اين اخبار و حتي شرايط را در خانه برسر افراد 
خانواده اش خالي كند ...  ادامه در صفحه 8

وزير راه دوس��ه م��اه پيش به 
مردم توصي��ه كرده ب��ود كه 
خانه نخرند زي��را قيمت هاي 
مس��كن غيرواقع��ي و حبابي 
اس��ت و بي ضابط��ه در ح��ال 
رشد است و دولت طرح هايي 
براي س��اخت، عرضه بيشتر و 
كاهش قيمت مسكن دارد. اما 
از آن زمان تاكنون نه تنها هر متر خانه در تهران و شهرهاي 
ديگر رشد عجيبي را تجربه كرده بلكه عمال راهكاري كه 
بتواند مشكالت بازار مسكن را حل كند ارايه نشده است.  
به تازگي نيز وزير راه و شهرسازي دوباره اعالم كرده براي 
آنكه قيمت مسكن دولتي س��از را كنترل كنيم با دستور 
رييس جمهور، عرضه مس��تقيم و خارج از بورس مصالح 
س��اختماني نظير فوالد و قير با قيمت ه��اي دولتي را به 
سازنده هاي طرح ملي مسكن در دستور كار قرار داده ايم. 
اين خبر با واكنش هاي مختلفي از س��وي كارشناسان و 
فعاالن بازار مسكن مواجه شد و عده اي اين نكته را مطرح 
كرده اند كه با اين نوع تصميم گيري خلق الس��اعه، عمال 
بايد منتظر شكل گيري س��لطان مصالح ساختماني نيز 
باشيم. زيرا تجربه اين نوع تصميم گيري ها نشان داده كه 
بالفاصله رانت ايجاد مي كند و اين مصالح س��اختماني از 
بازار آزاد س��ر در آورده و اين رانت قابل توجه براي عده اي 
از افراد داراي نفوذ كه دسترس��ي به اي��ن نوع قيمت ها و 
كاالهاي ارزان دارند، س��ود قابل توجهي ايجاد مي كند و 
طبقه نوظهور و فربه ديگري را خلق مي كند و آنها بخشي 
از اين مصالح س��اختماني دولتي و ارزان را در بازار آزاد به 
قيمت هاي باالتر خواهند فروخت و دس��ت خانواده هاي 
جوان نيز به مسكن ارزان نرسيده و باز در روياي رسيدن به 
خانه شخصي چند سالي ديگر را بايد سپري كنند و در عين 
حال هر روز بايد شاهد افزايش سرسام آور قيمت مسكن 
باشند.   وزير راه و شهرس��ازي مي گويد براي آنكه قيمت 
مسكن را كنترل كنيم براي خانه هاي دولتي ساز، دستور 
مستقيم رييس جمهور براي عرضه مستقيم با قيمت هاي 
دولتي و غيربازار برخي مصالح ساختماني نظير فوالد، قير و 
آهن آالت به سازنده هاي طرح ملي مسكن را گرفته است 
اما اين نوع تصميم گيري و عرضه مستقيم و خارج از بورس 
مصالح ساختماني نظير فوالد و قير با قيمت هاي دولتي، 
مانند س��اير موارد تجربه عرض��ه ارزان كاالها و خدمات 
دولتي، عمال رانت جديد ايجاد مي كن��د و پس از مدتي 
مشخص مي شود كه عمال به اتالف منابع، انحراف از اهداف 
مورد نظر، سوداگري، كمبود، احتكار مصالح ساختماني 
و مشكالت ديگر تبديل مي ش��ود و مردم وسازندگان در 
جست وجوي مصالح س��اختماني ارزان از اين بازار به آن 
بازار در حال حركت هستند و عمال با موج گراني مصالح 
ساختماني مواجه مي شوند. تجربه نشان داده كه اين نوع 
تصميم گيري عمال به معناي در اختيار گذاش��تن آهن 
دولتي با نصف قيمت به يك ع��ده خاص با هدف كنترل 
قيمت مسكن است و ...  ادامه در صفحه 6

گزارش روز

محسن شمش�یري | برخي كارشناس��ان براي تلنگر 
زدن به مس��ووالن و مردم، گاهي موضوع مخارج كم ارزي 
دوره جنگ را مط��رح مي كنند كه كش��ور در مجموع با 

اصغر كیهان نیارضا  عالیانرسول  رحیم نیامهدي علیپور بهمن آرمان

 چرا اقتصاد  و مخارج ارزي 
و ريالي امروز  با دوره جنگ 

قابل مقايسه نيست؟

پولي شدن 
اقتصاد

سالي 7 تا 8 ميليارد دالر مخارج ارزي اداره مي شده و البته 
نصف اين مقدار نيز خرج جنگ مي ش��ده و نيم ديگر نيز 
براي تامين مايحتاج اساسي زندگي مردم صرف مي شده 

است. همچنين كنترل در سطح زير 10 درصد و نهايتا تا 
27 درصد بوده اس��ت و مردم فشارها و مشكالت را تحمل 
مي كردند و ش��اخص هاي اقتصادي مثل تورم و نرخ دالر 

مثل امروز رش��د نكرده اس��ت.  مجيد قاسمي رييس كل 
اسبق بانك مركزي ايران نيز كه در دوراني يكي از روساي 
بانك مركزي بوده اخيرا به اين ش��اخص ها اش��اره كرده و 
گفته است: مجموع درآمدهاي ارزي كش��ور درسال 65، 
66 و 67 بيشتر از 21 ميليارد دالر نبود ولي كشور با تكيه 
بر توانايي هاي خود روي پاي خود ايستاد. كل درآمدهاي 
ارزي كشور در سال 1365 به پنج ميليارد و 700 ميليون 
دالر رسيد و بخش عمده اي از دريافتي هاي ارزي در همان 
سال براي دفاع مقدس هزينه شد. نرخ تورم در اين دوران 
س��خت از 6.9 درصد تا 27 درصد در برخي از س��ال ها باال 
رفت. نقدينگي در دوران هشت ساله دفاع مقدس تا 19.5 
درصد رشد پيدا كرد به غير از سال 1359 به سبب اعمال 
تحريم ها و شروع جنگ تحميلي رشد نقدينگي در كشور 
به 27 درصد رسيد. براين اساس، اين پرسش مطرح است 
كه چرا در آن سال ها كش��ور با مخارج كم اداره شده و نرخ 
ارز افزايش نمي يافت و تنها يك تا دو شوك ارزي در كل 8 
سال جنگ وجود داشته اما اكنون با هر بار تحريم اقتصادي، 
كشور هر سال با يك ش��وك بزرگ ارزي مواجه مي شود؟ 

عده اي با تكيه بر اين تجربه طوالني مشكالت ارزي در 40 
سال اخير، معتقدند كه دولت بايد با سخت گيري و مداخله 
شديد، واردات را به ش��دت كنترل كند، بازار ارز را با نظارت 
ش��ديد همراه كند و نرخ را تثبيت كرده و تنه��ا به واردات 
كاالهاي اساسي بپردازد.  در مقابل اين تحليل، عده اي ديگر 
از كارشناسان معتقدند كه فضاي كش��ور با دوران جنگ 
كامال فرق كرده و حداقل روحيه كار، به��ره وري، كارايي، 
رشد اقتصادي، منافع ملي، امنيت اقتصادي،  حقوق مالكيت 
و... با گذشته متفاوت است در گذشته كار كردن ارزش بود و 
كمك به همنوع و دست ديگران را گرفتن فرهنگ برجسته 
ايرانيان بوده است و ساختار اقتصاد نيز بيشتر توليدي بود 
نيازهاي مردم توليد مي شد و حتي كاالها قابل تعمير بوده 
است و ميليون ها شغل به توليد و تعميرات مشغول بوده اند.   
اما امروز روحيه رش��د بهره وري و كارايي تضعيف شده و 
خريد وفروش، داللي، واردات به جاي توليد، سود بردن در 
خريد و فروش و داللي به جاي تولي��د و كار و خلق ارزش، 
باعث ش��ده كه به جاي توليد، به خريد و فروش مس��كن، 
خودرو، سهام، ارز و طال روي آورند و ...  ادامه در صفحه 7

همین صفحه 
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ابالغ مصوبه همسان سازي 
حقوق  بازنشستگان

مع��اون اول رييس جمهور، مصوبه مرب��وط به تأديه 
ديون دولت بابت تحقق متناسب سازي دريافت هاي 
بازنشستگان و مس��تمري بگيران كشوري و لشكري 
از طريق واگذاري س��هام دولت را ابالغ كرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت، هيات وزيران در 
جلسه مورخ ۳۰ شهريور ۱۳۹۹، با تأديه ديون دولت 
بابت تحقق متناسب سازي دريافت هاي بازنشستگان و 
مستمري بگيران كشوري و لشكري از طريق واگذاري 
سهام دولت موافقت كرد. به موجب اين مصوبه، مبلغ 
تأديه ديون دولت توسط سازمان خصوصي سازي و با 
اعالم صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مسلح و تأييد سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور به ارزش تقريبي و تا سقف ۱۸۰ هزار ميليارد 
ريال است. قيمت نهايي س��هام شركت هاي موضوع 
اين تصويب نامه مطابق آيين نامه اجرايي شيوه هاي 
قيمت گذاري بنگاه ها مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شوراي 
عالي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانون اساس��ي و تصويب هيات واگذاري تعيين 
مي ش��ود و س��ازمان خصوصي س��ازي موظف است 
ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه، قيمت سهام 
شركت هاي يادشده را مطابق آيين نامه مذكور جهت 
تصويب به هيات واگذاري ارايه نمايد. چنانچه ارزش 
قطعي سهام، بيش از ارزش برآوردي باشد و از عملكرد 
سقف مبلغ مندرج در اين مصوبه بيشتر گردد، حسب 
مورد با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات 
واگذاري تعديالت الزم اعمال خواهد شد. نقل و انتقال 
سهام موضوع اين تصويب نامه از ماليات نقل و انتقال 
سهام معاف مي باشد. ساير هزينه هاي مترتب بر واگذاري 
متناسب با سهم واگذاري بر عهده صندوق بازنشستگي 
كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است. 
همچنين از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه، حقوق مالكانه 
سهام شركت هاي يادشده متناسب با سهم واگذاري 
به صندوق بازنشس��تگي كشوري و س��ازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مسلح تعلق مي گيرد.  افزايش حقوق 
بازنشستگان موضوع اين تبصره، بايد به نحوي انجام 
گيرد كه حقوق بازنشستگان هر طبقه بيش از ميانگين 
دريافتي از محل حقوق مشمول كسور بازنشستگي 
شاغلين هم طبقه مشترك صندوق متناسب با سنوات 
خدمت نش��ود. س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي 
مسلح و صندوق بازنشستگي كشوري نيز مكلف شدند 
معادل ريالي اين مصوبه را صرف متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتداي مهرماه 

سال جاري به آنان پرداخت نمايند.

 سخنان ترامپ تكراري
و انتخاباتي بود

سفير و نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
ملل اظهارات دونالد ترامپ در مجمع عمومي سازمان 
ملل را تكراري و در راس��تاي مص��رف داخلي خواند و 
اينكه در امريكا چه كسي رييس جمهور شود را به مردم 
اين كشور مربوط دانست. مجيد تخت روانچي سفير و 
نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل 
در نيويورك، سخنراني شب گذش��ته دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا در مجمع عمومي سازمان ملل 
و ط��رح اتهام هاي واهي و بي اس��اس عليه جمهوري 
اسالمي ايران را سخناني تكراري و در راستاي مصرف 
داخلي خوان��د. وي در اين باره عنوان كرد: در مجموع 
سخنان ترامپ تكراري بود و حرف جديدي نداشت و با 
توجه به اينكه فضاي امريكا فضاي انتخاباتي است، اين 
صحبت ها براي مصرف داخلي و جمع كردن راي بود. به 
گزارش العالم، رييس جمهور امريكا در سخنراني خود در 
مجمع عمومي سازمان ملل گفت كه واشنگتن از توافق 
وحشتناك برجام خارج شده و تحريم هاي فلج كننده اي 
عليه ايران وضع كرد. ترامپ با اشاره به اقدام تروريستي 
اين كشور در ترور سردار شهيد »قاسم سليماني« مدعي 
شد كه واشنگتن در راستاي جلوگيري از تروريسم تالش 
مي كند. تخت روانچي درباره سخنراني روحاني نيز بيان 
كرد: آنچه براي ما مهم است اجراي تعهدات بين المللي 
امريكاست و اينكه حاال چه كسي رييس جمهور امريكا 

مي شود به مردم اين كشور مربوط است.

  فرمانده سپاه: 
تا آخر ايستاده ايم

سرلشكر سالمي با تاكيد بر اينكه به عنوان سرباز 
كوچكي ب��ه ملت عزيز اي��ران مي گويم كه تا آخر 
ايس��تاده ايم و بر دشمنان مان غلبه خواهيم كرد، 
گفت: پي��روزي نهايي نزديك اس��ت. به گزارش 
سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي 
در حاش��يه آيين الح��اق پهپاده��ا و بالگردها به 
نيروي دريايي س��پاه اظهار كرد: هر چه دشمنان 
ق��درت تهاجمي و محدود كننده بيش��تري عليه 
ملت ايران اس��تفاده مي كنند ق��درت ملت ايران 
شكوفا تر مي شود؛ استعدادها ظهور پيدا مي كنند و 
خالقيت ها به صحنه مي آيند و وقتي با ايمان و اراده 
و آرمان خواهي ملت ما در هم آميخته مي ش��ود، 

اعجازهاي بزرگي را خلق مي كند. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه امروز ملت بزرگ ايران 
به دستاورد عظيم ديگر در عرصه دفاع دريايي دست 
يافت، گفت: اين پيشرفت بزرگ و تحول عظيم را 
به همه ملت ايران تبريك عرض مي كنيم. سرلشكر 
سالمي با تاكيد بر اينكه به عنوان سرباز كوچكي به 
ملت عزيز ايران مي گويم كه تا آخر ايستاده ايم و بر 
دش��منان مان غلبه خواهيم كرد، گفت: پيروزي 
نهايي نزديك است، با ايستادگي و ثبات قدم ملت 
ما، در عرصه نبرد اقتصادي و جنگ رواني كه دشمن 
عليه ما راه انداخته است به ياري خدا در آينده اي 
نه چن��دان دور با رهبري و هدايت هاي فرماندهي 
معظم كل قوا شاهد پيروزي هاي بزرگ و نصرت هاي 

دل انگيزي از سوي خداوند متعال خواهيم بود.

 سورپرايز وزير كار
براي بازنشستگان فوالد

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بر اس��اس 
آخرين آمار، س��ود پايان سال س��هامداران شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( به بيش از 
۱۹هزار ميليارد تومان رس��يده و سهامداران خرد 
۱۷۹درصد رشد داشته است. »محمد شريعتمداري« 
روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران در مورد زمان بازگش��ايي سهام شستا، 
افزود: يكي از اقدامات مهم دولت در اين دوره، بورسي 
كردن شركت هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
بود.  وزير تعاون گفت: در ادامه مسير نيز سياست هايي 
را در سازمان تامين اجتماعي و شركت سرمايه گذاري 
در پيش گرفتند تا با استفاده از اوراق تبعي، شرايطي 
را در هلدينگ ه��اي زير مجموع��ه فراهم كنند تا 
سهامداران خرد در يك دامنه، يك نوع تضميني براي 
حداقل سودآوري سهام در اختيار داشته باشند. وي 
با بيان اينكه توضيحات بيشتر در خصوص اين اوراق 
تبعي در اولين فرصت ارايه مي شود، افزود: سازمان 
تامين اجتماعي اين كار را در جهت شفاف س��ازي 
انج��ام داده و ت��الش مي كند با اج��راي طرح هاي 
نيمه كاره كه در مجموعه شركت هاي وابسته دارد، 
همواره با توس��عه فعاليت ها در بحث خريد س��هام 
مناس��ب و فروش س��هام مورد نياز مردم، ش��رايط 
مس��اعدي را براي بيمه گذاران و سهامداران ايجاد 
كند. ش��ريعتمداري درباره متناسب سازي حقوق 
بازنشس��تگان نيز گفت: در ادامه فعاليت دولت در 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان، آخرين بخش 
در حوزه صندوق هاي دولتي، همسان سازي حقوق 
بازنشستگان فوالد كشور بود.  وي افزود: اعضاي اين 
صندوق دو مش��كل داشتند، يكي معوقات گذشته 
بود كه در دو ماه گذشته بيش از چهار هزار ميليارد 
ريال منابع م��ورد نياز براي پرداخت معوقات فراهم 
ش��د.  وزير تعاون اظهارداشت: امروز با توافقي كه با 
»محمدباقر نوبخت« رييس سازمان برنامه و بودجه 
انجام شد براي امر متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
صندوق بازنشستگي فوالد نيز ۱۰ هزار ميليارد ريال 
اختصاص يافت تا در اولين فرصت ممكن اقداماتي 

در اين مورد انجام شود. 

 عالمت مثبت كره جنوبي 
براي پس دادن اموال ايران

رييس دفتر رييس جمهور گفت: ب��ا مقامات كره  
جنوبي براي پس گرفتن اموال ايران صحبت كرديم، 
حتي كار به تهديد هم كشيده شده است و شاهديم 

كره اي ها عالمت هاي مثبتي نشان دادند.
محمود واعظي ريي��س دفتر رييس جمهور پيش 
از ظهر روز )چهارش��نبه( در حاشيه جلسه هيات 
وزيران در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه هاي 
محدوديت براي صنوف پرخطر در مورد كرونا اظهار 
داشت: با توجه به محدوديت هايي كه در موج اول 
و دوم داشتيم كميته هاي تخصصي اين مهارت را 
پيدا كردند كه اقدامات الزم را انجام دهند. در مورد 
برخي فعاليت ها دستورالعمل ها بايد با دقت بيشتري 
رعايت شود. رييس دفتر رييس جمهور در خصوص 
اهميت س��ند راهبردي ايران و چي��ن تاكيد كرد: 
سند ۲۵ ساله روابط ايران و چين بسيار مهم است و 
روابط ايران و چين در بخش هاي مختلف سياسي 
و اقتصادي گسترش پيدا كرده و تعميق شده است.

كد ملي جعلي فرار مالياتي
يك كارشناس مالياتي با اشاره به اينكه فاكتورهاي 
صوري به چالش��ي براي غيرموديان تبديل ش��ده 
اس��ت، گفت: عده اي براي ف��رار از ماليات، كد ملي 
جعلي به نام ديگران را در فاكتورها درج مي كنند كه 
باعث دردس��ر مردم مي شود. سياوش غيبي پور در 
مورد مطالبه ماليات از غيرمودي در ادارات مالياتي 
اظهارداشت: طبق دس��تورالعمل ماده ۱۵۷ قانون 
ماليات هاي مستقيم، شناسايي مودي با اداره امور 
مالياتي است. فرض كنيد يك برگ تشخيص مالياتي 
صادر مي شود كه به نام شخص غير از طرفين معامله 
كه كدملي آن ثبت شده است و به همين علت ماليات 
براي اين فرد آمده و كدملي همان است اما ساير اسناد 
و تراكنش و حس��اب بانكي به نام صاحب كد ملي 
نيست. نماينده سازمان امور مالياتي در هيات هاي 
حل اختالف مالياتي افزود: اين دستورالعمل شفاف 
كرده كه هيات هاي حل اختالف بر اساس ماده ۱۵۷ 
قانون ماليات هاي مستقيم مودي واقعي را شناسايي 
و ماليات را مطالبه كنن��د و غير مودي رفع تعرض 
شود. اين كارشناس مالياتي در پاسخ به اين سوال 
كه موضوع به كدملي اجاره اي و شركت هاي صوري 
بازمي گردد، با تاييد آن گفت: مثاًل به يك فروشگاه 
بزرگ مراجعه مي كنيد و ۱۰۰ ميليون تومان كاال 
مي خواهيد فاكتور صوري و جعلي )شامل نام شركت 
و كدملي( ارايه مي ده��د.  وي با بيان اينكه وحدت 
رويه در رابطه با مطالبه ماليات از غير مودي توسط 
معاون درآمدهاي مالياتي ب��ه ادارات مالياتي ابالغ 
شده است، تصريح كرد: برخي ادارات مالياتي افراد 
را به هيات هاي حل اختالف مالياتي مي فرستادند. 
برخي مي گفتند شكايت كنند. عده اي غيرمودي را به 
معاونت فناوري سازمان هدايت مي كردند كه نامش 
را از سامانه حذف كند كه آنها نيز اين كار را نمي كنند 
و مي گويند بايد يك مرجع��ي آن را تاييد كند كه 
معامله نكرده اس��ت. همچنين عده اي مي گويند 
بايد همه ايران را بگردد و درگير اين موضوع ش��ود. 
مثاًل براي يك فاكتور مي تواند در جاي جاي ايران 
انجام شود. غيبي پور تاكيد كرد: يكي از داليل الزام 
ارايه كارت ملي و اسناد واقعي به دليل حل مشكل 
فاكتورهاي صوري است كه براي فرار از ماليات تلقي 
مي ش��ود و بيش��تر در بازار طال، آهن و كاغذ انجام 
مي ش��ود. با اين كار ماليات ارزش افزوده را از ش��ما 

مي گيرد و به دولت نمي دهد.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت:

مردم جنگ اقتصادي را باور كنند
رييس جمهور با بيان اينكه امروز در يك جنگ اقتصادي 
هس��تيم، گفت: مردم اين جنگ را ب��اور كنند و بدانند 
مسووالن اقتصادي كش��ور در دو سال و نيم گذشته در 
حال فداكاري هستند؛ البته در جنگ هم شكست و هم 

پيروزي وجود دارد.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم و المسلمين حسن 
روحاني در جلس��ه امروز هيات دولت با اداي احترام به 
ايثارگران و رزمندگان اظهار كرد: در دوران دفاع مقدس 
روزهاي تلخ و شيريني داشتيم. برخي روزها غرورآفرين 
بود و روزهايي هم بود كه براي ما سخت بود. روز اول مهر 
۵۹ نيروي هوايي ما قدرت نمايي در منطقه كرد و اين روز 
به نام نيروي هوايي در تاريخ دفاع مقدس ثبت شد. عصر 
روز ۳۱ ش��هريور هواپيماهاي عراقي به كشور ما حمله 
كردند و فرداي آن روز ۱۴۰ هواپيماي ما وارد عراق شد و 
به مواضع استراتژيك ارتش بعث عراق ضربه قاطعي زد.

وي ادامه داد: رهبري در مجلس پشت تريبون قرار گرفت 
و خبر خوش حمله هواپيماهاي ما را اعالم كرد. امام روشن 
كرد براي مردم كه كسي سنگي را پرتاب كرده و ملت ما 
جواب مي دهد. بيان قاطع امام و قدرتمندي نيروي هوايي 
به دنيا نش��ان داد تصورات آنها واهي بوده است. در سال 
۶۰ هم با عمليات ثامن الحجج حصر آبادان شكس��ت. 
عمليات فتح المبين در س��ال ۶۱ انجام ش��د و آزادي 
خرمشهر بهترين روز دفاع مقدس بود. وقتي صداوسيما 
خبر آزادي خرمشهر را اعالم كرد، همه مردم به خيابان 
ريختند و شادي كردند. البته روزهاي تلخي هم داشتيم 
وقتي مردم دزفول بمباران مي شدند يا روزي كه دشمن 
سالح شيميايي در سردش��ت و حلبچه استفاده كرد يا 
سالح هاي مخرب عليه رزمندگان استفاده شد. روزي كه 
هواپيماي مسافربري توسط جنگنده عراقي سرنگون شد 
و مسووالن اجرايي، قضايي، نظامي و نمايندگان مجلس 
به شهادت رسيدند، ايمان رزمندگان ما و حضور مردم در 

صحنه وجود داشت.
روحاني با طرح اين سوال كه چرا دشمن به ما حمله كرد؟ 
گفت: به دليل محاسبات و توهمات اشتباه به ما حمله 
كردند. عراق گفت وقتي امريكا با ايران قطع ارتباط كرده 
است، نيروي هوايي ايران كارايي ندارد و ارتش هم آمادگي 

ندارد. سپاه هم به شكل نيروي انتظامي بود. عراق معتقد 
بود كه كشورهاي منطقه به آنها قول حمايت دادند. در 
داخل كشور هم اختالف هايي بود و ايران حامي خارجي 
ندارد پس با حمله برق آسا انقالب را سرنگون مي كنيم. 
هدف صدام س��رنگوني انقالب و نظام بود و گفت اگر به 
هدفم نرسيدم، بخشي از ايران را تصرف مي كنم يا معاهده 
ايران و عراق را پاره مي كنم و حاكميت خود بر اروندرود را 
اعمال مي كنم ولي رسوا و سرنگون شدند. همه كشورهاي 
منطقه كه از آنها حمايت كردند، ابراز پشيماني كردند. 

گفتند چه پول هايي به صدام داده اند.
روحاني ادامه داد: امروز همين اتفاق تكرار ش��ده است. 
تحريم هاي امريكا هم بر اس��اس محاسبات اشتباه بود. 
 ملت دقت كنند ما تحريم اقتصادي از سال۵۹ داشته ايم، 
اما جنگ اقتصادي از ۹۷ شروع شد. امريكا با تمام امكانات 
وارد جنگ با ايران شده است. صدام گفت ادامه مصاحبه را 
در اهواز انجام مي دهم امريكا هم گفت چند ماه ديگر وارد 
تهران مي شويم و انقالب چهل سالگي خود را نمي بيند. 
فكر مي كرد در فرودگاه مهرآباد يا امام براي آنها فرش قرمز 
پهن شده است. به كشورهاي اروپايي گفته بودند سه ماه 

ديگر جمهوري اس��المي وجود ندارد. خواستند نظام را 
سرنگون كنند و توافق را از بين ببرند ولي به اهدافشان 
نرس��يدند. همان قطعنامه ۲۲۳۱ در برابر آنها ايستاد و 
آنها را مفتضح كرد. امريكا چند نوبت به شوراي امنيت 
رجوع كرد زيرا آنجا را حياط خلوت خود مي دانست ولي 
قطعنامه آنها عليه ايران ب��راي نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و 
تمديد تحريم تسليحاتي موفق نشد و فقط دومينيكن 
با آنها همراه شدند و ساير كش��ورها مقابل آنها ايستاد؛ 
ابهت امريكا فرو ريخت. روحاني همچنين گفت: نيجريه، 
اندونزي و تونس، روسيه، چين و اروپا مقابل آنها ايستاد. 
ملت با باور و ايستادگي خود اين موفقيت بزرگ سياسي 
و حقوقي و ديپلماسي را در سازمان ملل به دست آورد. 
مردم مظلوميت كشور در جنگ تحميلي را احساس كرده 
و باور كردند كه بار جنگ بر دوش همه است و نه فقط بر 
دوش نيروهاي مسلح و همه به ميدان آمدند. من دو فرزند 
رهبري و مرحوم هاشمي و مقامات قضايي را در جبهه 
ديدم و با خود گفتم ما در جنگي كه فرزندان روساي قوا 
و همه مردم در آن حضور دارند، شكس��ت نمي خوريم. 
هر روز امكانات جنگي به دش��من داده مي شد اما توپ 

ضدهوايي ما كه توليد دو كشور اروپايي بود را هم تعمير 
نمي كردند و حتي آن را به ما هم پس ندادند. اين اروپا و 
غرب در برابر ملت ما چه كرد. ملت روي پاي خود ايستاده 
و فداكاري كرد و با همه سختي هايي كه ملت تحمل كرد، 
پيروز شد. روحاني با بيان اينكه آخرين پيروزي ما در دفاع 
مقدس در عمليات مرصاد بود، گفت: در اين عمليات ما 
مزدوران و آدم هاي كثيفي كه از پشت به ملت ما خنجر 
زدند را شكست داديم. ملت در دوران دفاع مقدس باور 
كردند كه بار جنگ بر دوش همه است و خدا هم پيروزي 
خود را نازل كرد. وي با بيان اينكه امروز هم در يك جنگ 
اقتصادي هستيم، گفت: مردم اين جنگ را باور كنند و 
بدانند مسووالن اقتصادي كشور در دو سال و نيم گذشته 
در حال فداكاري هستند؛ البته در جنگ هم شكست و 
هم پيروزي وجود دارد. پيامب��ر و امير المومنان هم در 
جنگ احد و خندق مجروح شدند و حمزه سيدالشهدا 
به شهادت رس��يد. ما ابتدا بايد باور كنيم در يك جنگ 
هستيم و همچنين باور كنيم كه بار جنگ تنها بر دوش 
دولت نيست؛ نبايد عده اي كنار بنشينند و بگويند اگر 
دولت آنگونه رفتار مي كرد بهتر بود. ما وارد جنگ بزرگي 
شده ايم و پيروز مي شويم، البته مردم باور كردند در جنگ 
هستيم و مسووالن هم بايد كنار هم باشند. امروز قواي 
سه گانه نيروهاي مس��لح و همه ارگان كشور يك صدا 
بوده و در كنار هم هس��تند. همان طور كه در برابر كرونا 
هم توانستيم بايستيم در اين جنگ اقتصادي هم موفق 
مي شويم. موفقيت ما در كرونا قابل مقايسه با كشورهاي 
پيشرفته است. البته خارج نشينان ناراحت هستند كه ما 
هم با كرونا مبارزه مي كنيم و هم فعاليت هاي اقتصادي و 
فرهنگي كرده و مناسك ديني برگزار مي كنيم. دشمن 
مي خواس��ت در فضاي كرونا كش��ور تعطيل ش��ود. از 

عصبانيت آنها مشخص است كه در چه فكري بودند.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه امروز 
كشاورزان با نش��اط تر از هر س��الي خود را براي كشت 
آماده مي كنند، گفت: دولت هم در زمينه ماشين آالت، 
بذر، س��م و كود، تجهيز زمين، س��امان دادن به آبياري 
قطره اي و تامين آب در كنار آنه��ا بوده و اين اقدامات را 

انجام مي دهند. 

با وجود هشدارهايي كه از سوي كارشناسان اقتصادي 
در ماه هاي گذشته مطرح شد، شرايط اقتصادي كشور 
و مديريت نقدينگي هيچ تغيير جديدي نيافت و همين 
امر باعث شد، سرانجام نرخ تورم پس از چند ماه حركت 

نزولي، صعودي شود. 
در ابتداي تابستان بانك مركزي از هدف گذاري خبر 
داد كه هرچند در مسير حركتي تورم تعريف شده بود 
اما با توجه به وضعيت اقتصاد ايران به نظر مي رسيد 
راهي دشوار در پيش است. بانك مركزي اعالم كرد در 
چارچوب يك برنامه يك ساله نرخ تورم را بين ۲۲ تا ۲۴ 
درصد قرار دهد، عددي كه به نظر مي رسد دسترسي 
به آن هر روز دشوارتر مي شود. بر اساس جديدترين 
گزارش مركز آمار، نرخ تورم در شهريور به ۲۶ درصد 
رسيده و اين نرخ به معناي آن است تورم ساالنه، پس 
از حدود يك سال حركت نزولي، دوباره صعودي شده 
است. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين 
اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه 
ش��هريور ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به ٢٦,٠ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 

٠,٢ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب ٢٦,١ درصد و ٢٥.٤ درصد است 
كه براي خانوارهاي شهري ٠,٢ واحد درصد افزايش 

و براي خانوارهاي روستايي بدون تغيير بوده است. 
اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم در تابس��تان س��ال 
گذش��ته از مرز ۴۰ درصد ني��ز عبور كرده ب��ود و با 
حركتي كند در مرداد ماه امسال به كمتر از ۲۶ درصد 
رسيده بود. نرخ تورم نقطه اي در شهريور ماه ١٣٩٩ 
به عدد ٣٤,٤ درصد رس��يده است؛ يعني خانوارهاي 
كشور به طور ميانگين ٣٤.٤ درصد بيشتر از شهريور 
١٣٩٨ براي خريد ي��ك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي شهريور 
ماه ١٣٩٩ در مقايس��ه با ماه قب��ل ٤,٠ واحد درصد 
افزايش يافته اس��ت. نرخ تورم نقط��ه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش ٥,٥ 
واحد درصدي به ٣١.٥ درصد و گروه »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« با افزايش ٣.٣ واحد درصدي به 

٣٥.٩ درصد رسيده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقط��ه اي براي 
خانوارهاي شهري ٣٤,٥ درصد است كه نسبت به ماه 
قبل ٣,٩ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين 
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٣٤,١ درصد بوده 
كه نسبت به ماه قبل ٤,٥ واحد درصد افزايش داشته 
اس��ت. هرچند دولت در ماه هاي گذشته بارها اعالم 
كرده كه به دنبال كاهش نرخ تورم است و در اين مسير 
از استقراض از بانك مركزي خودداري خواهد كرد. با 
اين وجود رييس كل بانك مركزي اعالم كرد كه دولت 
در مسير مديريت كس��ري بودجه خود با روش هاي 
غير مستقيم، استقراض از اين بانك را در دستور كار 
قرار داده است. صرف نظر از استقراض، روند افزايش 
نقدينگي در اقتصاد ايران همچنان با س��رعت بسيار 
بااليي ادامه دارد. در اين چارچوب، اجراي سياس��ت 
انقباضي يكي از شيوه هايي است كه مي تواند راه را بر 

كاهش نقدينگي هموار كند اما در عمل هيچ سياست 
مشخصي براي اجراي اين طرح اعالم نشده است.

هدايت نقدينگي به توليد نيز با وجود تمام شعارها راه 
به جايي نبرده است. نقدينگي سرگردان موجود در 
جامعه، در شرايطي كه بازار بورس نيز جذابيت هاي 
ماه هاي گذش��ته خود را از دست داده، در هفته هاي 
گذشته اقبال به بازارهاي ارز و سكه افزايش يافته و باال 
رفتن قيمت ها در اين دو بازار نشان مي دهد كه هجوم 
نقدينگي به بازارهاي موازي افزايش يافته و تداوم اين 
روند خود به افزايش تورم و قيمت كاالها منجر خواهد 
شد. موضوعي كه دسترس��ي به هدف گذاري بانك 

مركزي را دشوارتر از قبل مي كند.

   ثبات در تورم ماهانه
يكي از اصلي ترين ش��اخص هايي كه در تورم ساالنه 
سهمي مهم دارد، تورم ماهانه است. وقتي اين تورم به 
صفر نزديك شود، مي توان انتظار داشت كه در ماه هاي 
بعد نرخ تورم كاهش��ي شود و هرگاه اين نرخ افزايش 
يابد، در نهايت تورم باال خواهد رفت. نخستين شوك 
در تورم ماهانه، در تير ماه امسال ثبت شد كه نرخ تورم 
ماهانه به بيش از ۶ درصد رسيد. اين آمار در مرداد ماه 
به حدود ۳,۵ درصد رس��يد كه هرچند نسبت به تير 
كاهش يافت اما همچن��ان براي برنامه ريزي كاهش 
نرخ تورم فاصله اي طوالني داشت. حال آمار شهريور 
نيز نشان از آن دارد كه تورم ماهانه همچنان باالتر از 
سه درصد باقي مانده است. نرخ تورم ماهانه شهريور 
١٣٩٩ به ٣,٦ درصد رس��يده كه در مقايسه با همين 
اطالع در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزايش داش��ته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 

آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي و 
خدمات« به ترتيب ٣.٠ درصد و ٣.٩ درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ٣,٦ درصد است كه نس��بت به ماه قبل، ٠.١ 
واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٣.٥ درصد بوده كه نسبت به 

ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزايش داشته است.
براس��اس اين گزارش، در گروه عم��ده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« بيشترين افزايش قيمت 
نس��بت به ماه قبل مرب��وط به گروه »ش��ير، پنير و 
تخم مرغ« )تخم مرغ، خامه، ش��ير پاستوريزه و پنير 
پاس��توريزه(، گروه »ماهي ها و صدف داران« )ماهي 
قزل آال و كنسرو ماهي تن(، گروه »چاي، قهوه و ساير 
نوشيدني ها« )انواع نوش��ابه و آبميوه( است. در گروه 
عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات«، گروه »حمل 
و نقل« )قيمت انواع خودرو(، گروه »تفريح و فرهنگ« 
)لوازم تحرير، قطعات كامپيوتر، دوچرخه بچه گانه، 
لپ تاپ( و گ��روه »مبلمان و لوازم خانگ��ي« )لوازم 
پالستيكي آش��پزخانه، ماشين لباسشويي، يخچال 
فريزر و ظروف شيشه اي آشپزخانه( بيشترين افزايش 

قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

   تورم پولدارها در مرز 30 درصد
در كنار نرخ تورم ماهانه، تورم ديگري كه نس��بت به 
گذشته تغييري نداشته، فاصله قابل توجه نرخ تورم 
ميان دهك هاي مختلف جامعه است و هزينه زندگي 
دهك ثروتمند جامعه بيش از طبقه كم درآمد افزايش 
يافته است. بر اساس برآوردهاي مركز آمار، دهك دهم 
)پر درآمدترين دهك( با افزايش ۵,۳ درصدي مواجه 

ش��ده و دهك نهم نيز افزايش ۴,۱ درصدي را تجربه 
كرده است. اين در حالي است كه تورم دهك اول، ۲,۸ 
و تورم دهك هاي دوم تا پنجم ۲,۹ درصد بوده است.

با وجود آنكه تورم كم درآمدها پايين تر بوده اما آنچه 
در اين بين اهميت فراواني دارد تفاوت س��بد خريد 

اين اقشار است.
 دهك هاي پاييني جامعه بخش قابل توجهي از درآمد 
خود را صرف خريد خوراك، پوشاك و هزينه مسكن 
مي كنند و از اين رو تورم باالي ۲۵ درصد، ش��رايط را 
براي آنها بسيار دشوار مي كند. اين در حالي است كه 
تورم در طبقات باال تنها بر كيفيت برخي از تفريحات و 
نيازهاي غير ضرور آنها تاثير مي گذارد. در كنا آن تورم 
مسكن و خودرو نيز در ماه هاي گذشته بسيار باال بوده 
و همين امر باعث مي ش��ود طبقات ثروتمند با وجود 
افزايش هزينه ها، با افزايش ثروت ريالي خود نيز مواجه 
شوند و به اين ترتيب اين روند در بلندمدت به افزايش 

فاصله طبقاتي منجر مي شود.
تداوم تورم دو رقمي در اقتصاد ايران، از سويي قدرت 
خريد اقشار كم درآمد را به شكل جدي كاهش داده 
و از سوي ديگر دست دولت را در اجراي سياست هاي 
انبساطي بسته است. اقتصاد ايران در كنار تورم، با ركود 
نيز دست و پنجه نرم مي كند و اجراي سياست هاي 
انبساطي كه به خروج از ركود منجر شود، نياز به تورم 
مديريت ش��ده دارد. از اين رو تورم دو رقمي دس��ت 
دولت را  در اجراي سياس��ت هاي دو جانبه بسته و در 
ماه هاي اخير تحت تاثير تداوم تحريم ها و شيوع كرونا، 
هيچ برنام��ه اجرايي كالني براي عبور از ركود تورمي 
پيش بيني نشده است، موضوعي كه مي تواند كار دولت 

بعد را در مديريت اين دو شاخص بسيار دشوار كند.

ثبات در افزايش قيمت هاي ماهانه

تورم سرانجام صعودي شد



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت دالر روز چهارش��نبه 2 مهر 99 بار ديگر افزايش 
يافت و بين 27 هزار و 750 تا 28 هزار تومان در نوس��ان 
بوده اس��ت. همچنين نرخ يورو 32ه��زار و 200 تومان 
و درهم امارات 7هزار و 660 تومان اعالم ش��ده اس��ت. 
همچنين عصر چهارش��نبه برخي فعاالن بازار ارز اعالم 
كردند كه دالر در بازار آزاد وارد کانال 28هزار تومان شده 
و  28050تومان معامله مي شود. يورو هم در اين بازار با 
قيمت 32600تومان فروخته می شود.در برخي صرافی ها 
نيز قيم��ت فروش دالر با ح��دود 300تومان افزايش به 
27588 و يورو به 32۱9۴تومان رس��يده است.  قيمت 
ف��روش دالر در صرافی هاي مجاز بانك��ي نيز با افزايش 
300 تومانی نسبت به قيمت های پايانی سه شنبه  27 
هزار و 500 تومان و قيمت خريد دالر نيز 27  هزار و ۴00 
تومان درج شده است.ضمن اينکه قيمت فروش يورو نيز 
با افزايش نسبت به قيمت های پايانی معادل 32 هزار و 
۱00 تومان و قيمت خريد يورو 32 هزار تومان تعيين شده 
است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافی های بانکی 
و بازار متشکل ارزی متغير است؛ برهمين اساس در چند 
نوبت قيمت ها در اين صرافی ها تغيير کرده و با افزايش 
همراه بوده است. با  افزايش قيمت دالر به 27 هزار و 750 
تومان، در بازار طال نيز با وجود كاهش قيمت هر اونس طال 
به ۱886 دالر به خاطر تقويت ارزش دالر در بازار جهاني، 
قيمت طال به دليل افزايش قيمت دالر، افزايش يافته و  
مظنه هر مثقال طالي ۱7 عيار يا آبشده به 5 ميليون و 37۴ 
هزار تومان، قيمت طالی ۱8عيار هرگرم يک ميليون و 
2۴0 هزار تومان، قيمت سکه تمام بهار آزادی طرح جديد 
۱3ميليون و 300 هزار تومان، سکه طرح قديم ۱2ميليون 
و 500 هزار تومان، نيم سکه بهار آزادی 6ميليون و 950 
هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۴ ميليون تومان و سکه 
گرمی2 ميلي��ون و ۱00 هزار تومان معامله ش��د. نرخ 
لحظه اي دالر در س��امانه س��نا به 27800 و نرخ يورو به 
32۴50 تومان رسيده است. در سامانه سنا نرخ ميانگين 
دالر در روز سه شنبه ۱ مهر 99 معادل 267۴0 تومان و 
نرخ حواله دالر در نيما نيز 22960 تومان اعالم شده است.  
براين اساس فاصله دالر نيمايي و بازار و صرافي ها به ۴800 
تومان رسيده است. فعاالن بازار، علت اصلی افزايش قيمت 
طال و سکه در روزهای اخير را افزايش چشم گير قيمت 
ارز می دانند و می گويند: از يکی دو روز گذشته تقاضا برای 
خريد طالی خام و سکه در بازار افزايش يافته و همين امر 
موجب افزايش حباب سکه شده اس��ت.از سوي ديگر، 
تحليلگران معتقدند كه به دنبال تحوالت سياسي منطقه 
و جهان، برگزاري اجالس سازمان ملل متحد و سخنراني 
رهبران كش��ورهاي مختلف، اظهارات برخي مسووالن 
اقتصادي كشور در مورد سياست هاي انبساطي دولت در 
بودجه سال آينده، پيگيري قضايي صادركنندگاني كه به 
تعهد خود عمل نكرده اند و تقاضاي ارز آنها در بازار،  تالش 
امريكا براي اجراي مكانيزم ماشه و تحريم ايران، اظهارات 
اخير مقامات نظامي، ورود ناو امريكايي به خليج فارس و... 
موجب شده كه عده اي افزايش تقاضا، رشد نقدينگي و 
پايه پولي و رشد قيمت دالر، افزايش تقاضا براي ارز و در 
نتيجه روند افزايشي قيمت دالر در ماه هاي آينده و سال 
آينده را در تحليل خود وهمچنين خريدها و تقاضاي خود 
وارد كنند. برخي كارشناسان مي گويند كه افزايش قيمت 
ارز در ماه هاي اخير، موجب شده تا كساني كه در ماه هاي 
آينده خريد دارند زودتر اقدام به خريد ارز نمايند. همچنين 
ورود شركت هاي پتروشيمي و فوالدي و معدني و عرضه 
ارز آنها در بازار آزاد و صرافي ها و از س��وي ديگر، افزايش 
قيمت ارز نيمايي به 23 هزار تومان، نيز بر تحليل فعاالن 
بازار از افزايش قيمت ارز در آينده اثرگذار بوده و آنها به اين 
نتيجه رس��يده اند كه پايه قيمت دالر در شرايط كنوني 
حداقل 23 هزار تومان است و با توجه به فاصله بازار آزاد و 
صرافي ها با بازار نيما، اين مسائل روي افزايش قيمت ارز 
اثرگذار بوده است.  در بازار جهانی به دنبال تشديد مجدد 
تنش ها بي��ن امريكا و چين و در حالی ک��ه نگرانی ها از 
کندی ترميم اقتصادی همچنان ادامه دارد قيمت طال 
روز چهارش��نبه اندکی افزايش داشت، اما تقويت ارزش 
دالر سبب شده تا قيمت طال طی روزهای اخير تضعيف 
شود. شاخص ارزش دالر به باالترين رقم در طی 8 هفته 
گذشته رسيده است. تقويت ارزش دالر سبب گرانتر شدن 
طال برای کسانی شده که با ارزهای غيردالری خريد می 
کنند.قيمت لحظه ای اونس طال تا ۱873 دالر س��قوط 
کرد تا قيمت اونس طال 25 دالر ديگر کاهش يابد و قيمت 
اونس طال را حداقل در کوتاه مدت، در کانال ۱800 تثبيت 
کند.به گفته يکی از تحليلگران بازار، اگرچه چشم انداز بلند 
مدت فنی بازار طال ضربه ديده است، توصيه های فنی بلند 

مدت همچنان مثبت باقی ماندند. مايکل مور، بنيانگذار 
مور انلتيکس، ديروز در مصاحبه تلفنی با کيتکو،  گفت 
که باقی ماندن طال زير ۱933 دالر، پتانسيل سقوط بازار 
را به حدود 200 دالر ديگر ايجاد کرده است. دونالد ترامپ 
رئيس جمهوری امريكا در سخنرانی نشست ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت، چين بايد برای انتشار ويروس 
کرونا در جهان مسوول شناخته شود. در واکنش به اين 
اظهارات دولت چين ترامپ را به دروغگويی و سوء استفاده 
از تريبون سازمان ملل برای تحريک به رويارويی متهم 
ساخت.سياستگذاران ارشد اقتصاد امريكا روز سه شنبه 
از احتمال اعطای کمک بيش��تر به بنگاه های اقتصادی 
کوچک آس��يب ديده از کرونا سخن گفتند، اما در مورد 
اينکه اين کمک ها از چه وسعت و کيفيتی برخوردار باشند 
همچنان اختالف نظر دارند.در همين حال، چارلز ايوانز، 
رئيس فدرال رزرو شعبه شيکاگو گفته بانک مرکزی امريکا 
همچنان بايد در مورد ه��دف گذاری تورمی خود بحث 
کند، اما ممکن است قبل از رسيدن نرخ تورم به متوسط 
2 درصد شروع به افزايش نرخ بهره نمايد.نرخ پايين بهره 
موجب پايين آمدن هزينه فرصت سرمايه گذاری در بازار 
طال و رشد قيمت فلز زرد مي شود. به دنبال شيوع موج 
دوم کرونا در انگليس، اين کشور دور جديدی از محدوديت 
های اجتماعی را اعمال کرده اس��ت. اين محدوديت ها 
احتماال تا 6 ماه ادامه خواهد داشت.گفتنی است، تشديد 
نوسانات ارزی و ورود دالر به کانال 27 هزار تومان موجب 
شد تا بازارساز تصميم جدی برای مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيری فروش 
ارز سهميه ای و کاهش اختالف دالر در بازار رسمی و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمی ها در صرافی های 
مجاز مقدمات کاهش نوسانات قيمتی را در بازار ارز فراهم 
کرد.سياس��ت های بازارساز موقتا در روز نخست اجرای 
طرح در بازار ج��واب داد و دالر با کاهش ۱000 تومانی 
همراه شد؛ دالر از 27 هزار و 200 تومان به 26 هزار و 200 
تومان در پايان معامالت کاهش يافت.اما روند نزولی در 
بازار خيلی دوام نداشت و  مجدداً بازار ارز با تشديد نوسانات 
همراه بوده و اس��ت؛ اين درحالی اس��ت که در روزهای 
گذشته بازارساز به منظور کاهش اختالف نرخ رسمی دالر 
با بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در صرافی های بانکی 

و بازار متشکل ارزی را بيش از 3 هزار تومان  افزايش داد.

   رشد 79 درصدي دالر در نيمه نخست سال 99
بررسی تغييرات قيمت طال و ارز نشان می دهد، در 6 ماه 
نخست امسال قيمت سکه ۱۱6 درصد و دالر 79 درصد 
افزايش يافته است.موج صعودی قيمت ها در بازار طال 

و ارز از ابتدای س��ال آغاز شد و درحالی همچنان ادامه 
دارد که رکوردهای بااليی برای دالر و س��که در بازار به 
ثبت رسيده است. قيمت دالر از ۱6 هزار تومان ابتدای 
امسال به 27 هزار تومان و قيمت سکه نيز از 6 ميليون 
تومان به ۱3 ميليون تومان رس��يده است.البته رشد 
قيمت ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهای موازی نيز 
تحت تاثير قرار گيرند و قيمت انواع کاال و خدمات نيز به 
دنبال گرانی دالر، افزايش يافته است.داليل مختلفی 
موجب ش��ده تا بازار ارز و طال با نوسان قيمتی همراه 
شود اما مهمترين داليل نوس��انات قيمتی از ابتدای 
امسال تا کنون عبارتند از مش��کالت ناشی از کرونا و 
اختالل در صادرات و واردات، عدم بازگش��ت ارزهای 
صادراتی، نوس��انات بورس، تغييرات نرخ س��ود، عدم 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار، نگرانی ها از تحريم های 
بيشتر و مهمتر از همه بی عملی و بی تدبيری دولت و 
در مجموع جو روانی منفی که در بازار حاکم شده است.
بررسی تغييرات قيمت طال و ارز نشان می دهد، در 6 ماه 
نخست امسال قيمت سکه ۱۱6 درصد و دالر 79 درصد 

افزايش يافته است.

   بازگشت ۳۵ ميليارد یورو ارز صادراتی
به چرخه اقتصادی

 ح��دود 68 درصد از کل ارز حاصل از ص��ادرات به ايران 
بازگش��ته اما بيش از ۱6 ميليارد يورو ارز صادرات هنوز 
به ايران بازنگشته اس��ت و بيش از ۱5 هزار صادرکننده، 
فقط يک ميليون يورو ارز به کشور بازگردانده اند. براساس 
اطالعات ارائه ش��ده از سوی حميد زادبوم تا پايان مرداد 
ماه س��ال 99، ميزان کل ارزهای حاص��ل از صادرات به 
کش��ور به بيش از 35 ميليارد يورو رسيده است. به اين 
ترتيب می توان گفت حدود 68 درصد از کل ارز حاصل از 
صادرات به ايران بازگشته است. سازمان توسعه تجارت 
اعالم کرده که در اين آمار طبق گفته بانک مرکزی بيش 
از ۱6 ميليارد يورو ارز صادرات هنوز به ايران بازنگش��ته 
است.تعداد کل صادرکنندگانی که تمام تعهدات ارزی 
خود را به طور کامل، ايفا کرده اند به 2286 نفر رسيده که 
بيش از 200 نفر از آنها در مرداد ماه تعهدات خود را نهايی 
کرده اند. اين صادرکنندگان حدودا ۱5 ميليارد يورو ارز 
حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده اند و به اين ترتيب، 
اين صادرکنندگان که ۱۱ درصد از کل صادرکنندگان 
بوده اند، ۴3 درصد از ارز بازگشته را به کشور آورده اند.در 
نقطه مقابل، بيش از ۱5 هزار صادرکننده، فقط يک ميليون 
يورو ارز به کشور بازگردانده اند که از نظر تعداد 7۱ درصد 
کل صادرکنندگان هستند اما از نظر ارزش صادراتی فقط 
۱7 درصد از کل صادرات به آنها اختصاص دارد.همچنين 

سازمان توسعه تجارت اعالم کرده که 3225 صادرکننده 
تاکنون بين يک تا 99 درصد از تعهدات ارزی خود را ايفا 
کرده اند که ۱9 درص��د کل صادرکنندگان و 53 درصد 
ميزان صادرات به آنها اختصاص دارد.چند روز قبل رييس 
اتاق بازرگانی ايران گفته بود از ميان صادرکنندگانی که 
ارز نياورده اند، دو سوم آنها اساسا کارت بازرگانی ندارند. 
بانک مرکزی در تير ماه اعالم کرده بود که صادرکنندگان 
بيش از 27 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات را به کشور 
بازنگردانده اند که اين موضوع بارها از سوی مسووالن اتاق 
بازرگانی رد شد.حميد زادبوم رييس کل سازمان توسعه 
تجارت ايران گفت: تا پايان مرداد 99 حدود 35 ميليارد 
يورو ارز حاصل از صادرات غيرنفتی به چرخه اقتصادی 
کشور بازگشت.اين رقم با توجه به کل صادرات مشمول 
تعهدات ارزی س��ال های 97، 98 و فروردي��ن ماه 99، 
نشان دهنده بازگش��ت 68 درصد ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کش��ور و در حالی است که بر اساس 
گزارش بانک مرکزی 3.۱6 ميليارد ي��ورو ارز حاصل از 
صادرات غيرنفتی به چرخه اقتصادی کش��ور باز نگشته 
است.رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: 
از 22 فروردي��ن 97 تا پايان فروردين 99 تعداد 2۱ هزار 
و 25۴ نفر صادرکننده ارز خ��ود را بازگردانده اند که در 
مقايسه با تعداد صادرکنندگان تا پايان اسفند 98، تعداد 
70 صادرکننده ديگر نيز به فهرست اضافه شده اند.زادبوم 
با اشاره به تشکيل کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه 
تجارت ايران و س��ازمان های صمت اس��تان ها، گفت: با 
فعاليت اين گارکروه ها در سراسر کشور، از ابتدای مردادماه 
سال جاری، بازگشت ارز به اقتصاد کشور افزايش يافته که 
اميدواريم اين روند در سايه تعامل با صادرکنندگان سرعت 
بيشتری پيدا کند.مسوول کميته اقدام ارزی افزود: تعداد 
صادرکنندگانی که تا پايان مرداد سال جاری صد در صد 
تعهدات ارزی خود را ايفا کرده اند 2286 نفر صادرکننده 
بوده در صورتی که اين تعداد در پايان تيرماه امسال، 20۱۴ 

نفر صادرکننده بوده اند.
وی همچني��ن مي��زان ص��ادرات اي��ن دس��ته از 
صادرکنن��دگان را 6.۱6 ميليارد ي��ورو اعالم کرد که 
بر اساس ترتيبات بانک مرکزی 9.۱۴ ميليارد يورو از 
ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کش��ور 
بازگردانده اند ک��ه اين صادرکنندگان از لحاظ تعداد، 
۱۱ درصد از کل صادرکنندگان، از نظر ميزان صادرات 
29 درص��د کل صادرکنندگان، از لحاظ بازگش��ت 
ارز ۴3 درصد کل صادرکنن��دگان و از نظر تعهد، 29 
درصد ميزان کل تعهدات را به خود اختصاص داده اند.

ازهمچنين ۱5 هزار و ۴3 صادرکننده، تنها يک ميليون 
يورو به چرخ��ه اقتصاد کش��ور بازگردانده اند که 7۱ 
درصد کل صادرکنندگان از نظر تعداد را شامل بوده و 
فقط ۱7 درصد از ميزان صادرات را به خود اختصاص 
داده اند.3 هزار و 225 صادرکننده تعهدات ارزی خود 
را يک تا 99 درصد ايفا کرده اند که ۱9 درصد از تعداد 
کل صادرکنندگان بوده و 53 درصد از ميزان صادرات 
و همچنين 5۴ درصد از ميزان بازگشت ارزحاصل از 

صادرات را به خود اختصاص داده اند.
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سود دریافتي بانك ها بر اساس 
مصوبه شوراي پول و اعتبار است

كارش��ناس اقتصادي درباره نحوه محاس��به سود 
بانك ها گفت: سود دريافتي بانك ها بر اساس مصوبه 
شوراي پول و اعتبار است. كامران ندري درباره نحوه 
محاسبه سود بانك ها گفت: سود دريافتي بانك ها 
براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار است. ندري ادامه 
داد: موضوع سود مركب قوانيني بود كه در مجلس 
در راس��تاي كمك به واحدهاي توليدي در جهت 
پرداخت بدهي صورت گرفت، ولي توليد كنندگان 
به مشكل برخورد كردند و مجلس در سال گذشته 
قانون جديدي را تحت عنوان قانون تسهيل تسويه 
بدهي بدهكاران بانكي تصويب كرد و طي اين مصوبه 
قراردادهاي قبلي كه موجب بدهي هاي كالن شده 
بود را باطل و به قراردادي كه در93/۱/۱  منعقد شده 
بود نزديك كرد. وي گفت: بانك مركزي در س��ال 
98، بخشنامه جديدي را تحت عنوان دريافت اصل 
وام اوليه صادر كرد. اين كارشناس اقتصادي افزود: 
افرادي كه بدهي شان هر روز افزايش پيدا مي كند 
نهايتًا قادر به بازپرداخت بدهي به بانك ها نخواهند 
بود و به مطالبات معوق در بانك ها تبديل مي شود. 
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: با تجربه اي كه در 
دنيا وجود دارد افزايش بي حد بدهي ها هيچ كمكي 
به هيچ نهادي در اقتصاد نمي كند و طوالني شدن 
بازپرداخت موجب چنين مشكالتي مي شود و بايد 
در يك بازه زماني معين رسيدگي شود. ندري با اشاره 
به اينكه تملك واحدها در بلندمدت به نفع بانك ها 
نيست گفت: بانك ها مي دانند در اين شرايط بدهي ها 
غير قابل وصول مي شود. اين كارشناس اقتصادي 
گفت: در حال حاضر مش��كل در عقود مشاركتي و 
پديده به اصطالح ش��رط ضمن عقد است و شرط 
ضمن عقد تسهيالت گيرنده را ملزم به پرداخت به 
اصل وام و حداقل س��ود مورد انتظار بانك مي كند. 
وي با بيان اينكه بخشي از مشكالت به اقتصاد كالن 
مرتبط است هم ادامه داد: براي جريمه تاخير بايد 
يك محدوده زماني تعيين شود و همچنين امكان 
اعالم ورشكستگي براي توليد كنندگان از نظر قانوني 

ميسر باشد.

تمدید مهلت پرداخت وام 
كمك ودیعه مسكن و كرونا

بانك مركزي در بخشنامه اي، تمديد مهلت پرداخت 
وام هاي وديعه اجاره مسكن، مشاغل و كسب وكارها 
و حوزه هاي حمل ونقل آس��يب ديده از كرونا را به 
بانك هاي عامل ابالغ كرد. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، در اين بخشنامه جزو )6( بند )ب( از 
مصوبات سي و هفتمين جلسه ستاد ملي مديريت 
كرونا مورخ 29   ش��هريور م��اه ۱399 در خصوص 
تمديد پرداخت تسهيالت كرونايي به شرح زير ابالغ 
شده است: پرداخت وام به مشاغل و كسب وكارها و 
حوزه هاي حمل و نقل آسيب ديده از كرونا تا پايان 
مهر ماه امسال تمديد مي شود.همچنين به موجب 
مصوبه ياد ش��ده، پرداخت وام ه��اي وديعه اجاره 
مسكن تا پايان دي ماه سال ۱399 تمديد مي شود. 

اصالح قانون عمليات بانكي 
بدون ربا اجتناب ناپذیر است

مهدي طغياني س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: اص��الح قانون عمليات بانكي بدون 
ربا، اجتناب ناپذير اس��ت و صحبتي از درخواست 
امهال در اين قانون نش��ده كه بايد تعيين تكليف 
شود. بانك ها به وكالت از سپرده گذاران، منابعي را 
تزريق مي كنند و با تسهيالت گيرندگان در آن طرح 

شريك مي شوند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به 
اينكه در اجرا، اين فضايي كه در قانون وجود دارد 
را نمي بينيم هم گفت: اين موضوع يعني بانك به 
معناي واقعي مشاركتي نمي كند و زماني كه فرد 
متضرر مي ش��ود بانك تنها منافع خ��ود را تامين 
مي كند نه مساله اي كه در قانون وجود دارد.زماني 
كه توليد كننده اي كه وام دريافت كرده نمي تواند وام 
را بازپرداخت كند بانك اصل، سود و جريمه تاخير 
را جمع و تجديد قرارداد مي كند و دوباره بر قرارداد 
س��ود جديد وضع مي كند كه بعد از چند سال به 

رقم هاي بسيار زيادي تبديل مي شود.
طغياني با بيان اينكه بر اس��اس محاس��بات اين 
بدهي ها در پنج س��ال تا چهار برابر هم مي رس��د 
گفت: در م��وردي ۱70 ميليون بدهي در عرض 9 
سال به هفت ميليارد تومان رسيده است. سخنگوي 
كميس��يون اقتصادي مجلس با اش��اره به اينكه 
بانك هاي دولتي يا نيمه دولتي، بخشنامه ها را نسبتا 
خوب اجرا مي كنند اف��زود: بانك هاي خصوصي 
خيلي تعهدي به اجراي بخشنامه ها ندارند.بر اساس 
بخشنامه اي كه رياست محترم قوه قضاييه صادر 
كرد در چارچوب مقررات بانك مركزي، اگر بانك ها 
با مشتري توافق كردند و در اين ميان اختالفي پيش 
آمد قوانين بانك مركزي اولويت دارد و قوه قضاييه 
رسيدگي مي كند و اگر خارج از آن توافق شده باشد 

مورد قبول نيست.
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: 
مش��كالت متعددي در موضوع جرايم و وثيقه ها 
داريم و زماني كه بانك ها وثيقه ها را ارزيابي مي كنند 
بر اساس كارشناس��ي اوليه لحاظ مي شود و رشد 
ملك به صورت مجدد ارزيابي نمي ش��ود.يكي از 
مشكالت ديگر هم قراردادهايي است كه به شكل 
ناقص در حضور مشتري تكميل مي شود، ولي بر 
اس��اس اصل آزادي انتشار اطالعات، مشتري بعد 
از انعقاد قرارداد يك نس��خه از آن را بايد در اختيار 
داش��ته باش��د و نبايد نزد بانك باقي بماند.اصالح 
قانون عمليات بانكي بدون ربا، اجتناب ناپذير است 
و صحبتي از درخواست امهال در اين قانون نشده 

كه بايد تعيين و تكليف شود.

 استراليا فعال نيازي به 
»رمزارز ملي« ندارد

بانك مركزي استراليا با حركت در مسير مخالفت 
بانك ه��اي مرك��زي جه��ان در خص��وص صدور 
رمزارزملي، تاكيد كرد كه نيازي به صدور رمزارزملي 
ندارد.به گزارش كوين گيك، رزرو بانك استراليا در 
گزارش اخير خود در خصوص پرداخت ها اعالم كرد 
كه اين نهاد نسبت به مزاياي رمزارزملي مشكوك 
بوده و همچني��ن در رابطه با اس��تيبل كوين هاي 
خصوصي و تاثير بالقوه آنها در نظام پولي، نگراني هايي 
دارد.اين بانك اعالم كرد كه به دنبال راه اندازي پلتفرم 
جديد و آني پرداخت اس��تراليا، بحث و تبادل نظر 
چنداني در خصوص ارز ديجيت��ال مركزي در اين 
كشور وجود ندارد. عالوه بر اين، با توجه به اينكه مردم 
استراليا نسبت به ساير مردم جهان تمايل كمتري 
براي انتقال از پول به پرداخت ديجيتال از خود نشان 
داده اند، بانك مركزي استراليا اعالم كرد كه در حال 
حاضر هيچ فشار و انگيزه اي براي حركت به سمت 
ارز مجازي وجود ندارد.اس��تفاده از پول نقد به ويژه 
در دوران پاندمي كوويد-۱9، در سراس��ر استراليا 
افزايش پيدا كرد و رزرو بانك متعهد ش��د مادامي 
كه استراليايي ها مايل به استفاده از پول نقد باشند، 
از اس��كناس كاغذي حمايت خواهد كرد.اين بانك 
در ادامه اضافه كرد كه حتي در خصوص آندس��ته 
از ارزهاي مجازي كه براساس گزارش ها در آستانه 
راه اندازي عملي هس��تند، همچ��ون ارز خصوصي 
شركت فيسبوك يعني ليبرا، تصوير رگوالتوري و 
نظارتي همچنان مبهم بوده و بانك مركزي استراليا 
تعدادي از ريسك هاي بالقوه مرتبط با رمزارزهاي 

ملي را مطرح كرده است.

ذخایر طالي روسيه
 به ركورد ۱۲۱ تن رسيد

سرمايه گذاري در فلز زرد توسط بانك مركزي روسيه 
در ماه آگوس��ت، به ح��دود 7.۴ ميليارد دالر يعني 
باالترين سطح خود رس��يد. به گزارش راشاتودي، 
براساس داده هاي منتشرشده توسط بانك مركزي 
روسيه، از حيث اندوخته طال، ذخاير مسكو به ركورد 
۱2۱ تن رسيده كه در مقايسه با باالترين سطح كه 
در اكتبر 20۱9 ثبت شده، ۱0.9درصد بيشتر است. 
 ،BKF به گفته »ماكسيم اوسادچاي« تحليل گر بانك
بانك هاي روسيه در ماه گذشته ذخاير طالي خود را 
به اندازه 23.3 تن افزايش دادند. اين باالترين افزايش 
در طول دوران ثبت ترازنامه مكتوب بانك هاي روسيه 
محسوب مي شود. براس��اس اظهارات اوسادچاي، 
تا اينجا، اس��بربانك در آگوس��ت به تنهايي ذخاير 
خ��ود را به اندازه ۱6.9 تن افزايش داده اس��ت؛ وي 
 اضافه ك��رد كه هم اكن��ون اس��بربانك، ويتي بي، 
و  Otkritie، Gazprombankبان��ك 
Sovcombank از حيث سرمايه گذاري در طال 
پنج بانك برتر هس��تند. آمار بانك مركزي روسيه 
حاكي از آن است كه بانك هاي اين كشور از ماه مه 
و پ��س از 6 ماه اقدام به فروش، ذخاير طالي خود را 

افزايش داده اند. 

حركت رو به جلو
در ساماندهي اقتصادي

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس از تالش بانك 
مركزي براي بازگشت به شرايط قبل از شوك كرونا 
تقدير كرد و گفت: ساماندهي وضعيت بازار نيازمند 
عزم جدي است. حس��ن پوربيگلري در گفت وگو 
با ايِبنا با اش��اره به اظهارات اخير رييس كل بانك 
مركزي مبني بر اينكه اقتصاد در ش��رايط فعلي با 
وجود كرونا به تعادل نزديك ش��ده اس��ت، گفت: 
متاسفانه كرونا اقتصاد بين المللي را درگير تالطم 
ك��رد و اقتصاد ما نيز ج��داي از آن نبود، اما اكنون 
مي توان گفت تعادل در بازار بيش��تر ش��ده است. 
نماينده مردم كرمان و بردسير در مجلس با تاكيد 
بر اينكه رسيدن به تعادل در همه بازارها نيازمند عزم 
جدي و تالش است، افزود: دولت بايد با برنامه ريزي 
منسجم موانع پيش روي ساماندهي اقتصادي را 
شناسايي و از ميان بردارد. وي با بيان اينكه رسيدن 
به تعادل نسبي در اقتصاد نشان دهنده تالش هاي 
شبانه روزي اس��ت، اما نبايد اين تالش ها متوقف 
شود، تصريح كرد: ما هنوز با نقطه مطلوب در بحث 
بازار و قيمت ها فاصله داريم از اينرو نبايد تالش ها 

معطوف به يك حوزه خاص شود. 

گزارش بدهي ها و مطالبات
در بهار 99 به روحاني ارایه شد

گزارش بدهي ها و مطالبات دولت و ش��ركت هاي 
دولتي در سه ماهه اول سال ۱399 به رييس جمهور 
تقديم شد. معاونت نظارت مالي و خزانه داري وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي، طي اطالعيه اي از تقديم 
گزارش بدهي ها و مطالبات دولت و ش��ركت هاي 
دولتي در سه ماهه اول س��ال ۱399، از سوي اين 
وزارتخانه به رييس جمهور خبر داد. در اجراي حكم 
بند )ب( ماده )۱( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور گزارش بدهي ها و مطالبات 
دولت و شركت هاي دولتي براي سه ماهه اول سال 
۱399، از س��وي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
)معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، مركز 
مديريت بدهي    ها و دارايي هاي مالي عمومي( تقديم 
رييس جمهور محترم شده است. به منظور احصاء 
و گزارش ارقام بدهي ها و مطالبات بخش عمومي و 
در اجراي حكم ماده مذكور از آبان ماه سال ۱39۴ 
تاكنون بالغ بر 23 فقره گزارش بدهي ها و مطالبات 
در مقاطع سه ماهه و س��االنه براي مراجع قانوني 
ذيربط توسط مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي 
مالي عمومي با همكاري ادارات كل امور اقتصادي و 
دارايي استان هاي اين وزارتخانه تهيه گرديده است. 

۱۵ هزار صادرکننده فقط یک میلیون یورو برگرداندند

تاخير در اجراي چك الكترونيك و فاصله كسب وكارها با امنيت مالي

ركورد دالر دركانال 28 هزار و سقوط اونس به 1800 دالر 

با تصويب قانون جديد صدور چك، بندهايي به روزرساني 
شده و مطابق با تكنولوژي روز دنيا به قانون قديم افزوده 
شد. در اين ميان، قانون چك الكترونيك، از مهم ترين اين 
بندها بود كه در صورت اجرا، امنيت معامالت با چك را تا 
چندين برابر باال خواهد برد.به گزارش تسنيم، نزديك به 2 
سال از تصويب قانون جديد صدور چك مي گذرد. قوانين 
اضافه شده در قانون جديد بايد در سررسيدهاي قانوني اجرا 
شده و به مردم ارايه گردد. يكي از اين بندهاي قانوني، قانون 
چك الكترونيك است كه از موعد قانوني آنكه آذرماه 97 
است، ماه ها مي گذرد.مزيت هاي فراوان اين قانون، سبب 
اهميت فراوان آن شده و با اجراي آن، پيشرفت مهمي در 
زمينه بانكداري الكترونيكي ايجاد خواهد شد، با اين حال، 
بانك مركزي به عنوان متولي امور بانكي كشور، هيچ قدم 
مثبتي براي اجراي چك الكترونيك برنداشته و هم چنان 

مردم چشم انتظار ايجاد اين خدمت پراستفاده هستند.
با اجراي قانون چك الكترونيك، استناد به الشه كاغذي از 

بين مي رود: مزاياي قانون جديد چك از چند جهت قابل 
بررسي است، ابتدا اينكه با اجراي قانون چك الكترونيك، 
استناد به الشه كاغذي از بين رفته و اين مزيت، از وقوع 
چندين تخلف جلوگيري به عمل مي آورد، از جمله اين 
تخلفات مي توان به جعل، دستكاري و سرقت چك اشاره 
كرد كه هرساله تعداد زيادي از اين موارد در كشورديده 
مي شود. با كاهش اين تخلفات، اتفاقات مثبتي از قبيل 
كاهش پرونده هاي قضايي در دادگاه ها و حذف هزينه هاي 
دادرسي پرونده، امنيت رواني و مالي جامعه و ... رخ خواهد 
داد.از طرفي با اجرايي ش��دن قان��ون چك الكترونيك، 
بحث مفقودي چك هاي كاغذي نيز به حداقل رسيده 
و باعث آرامش خاطر دارندگان چك خواهد ش��د، زيرا 
تا به حال، تنها سند رسمي از صادركننده كه نزد دارنده 
چك است، همان الشه چك مي باشد كه با مفقود شدن 
آن، دارنده چك ديگر نمي تواند ادعايي داش��ته باش��د.

يكي از مصداق هاي اين موارد، آتش س��وزي ساختمان 

پالس��كو اس��ت كه در آن، تعداد زيادي چك در آتش 
س��وخت و دارندگان آن چك ها براي وصول مطالبات 
خود، با مشكالت فراواني مواجه شدند، مصداق ديگر اين 
مفقودي ها نيز سيل هاي اين چندسال است كه باعث از 
بين رفتن تعداد زيادي از اسناد مالي از جمله چك شده 

است و مشكالت زيادي براي مردم ايجاد كرده است.
ثبت سيستمي اطالعات چك، ضامن امنيت و جلوگيري از 
پولشويي: با اجراي قانون چك الكترونيك، تمامي معامالت 
در بستر چك به صورت سيستمي ثبت شده و مبلغ، تاريخ 
دريافت، تاريخ وصول و ديگر موارد قانوني صدور چك، كامال 
الكترونيكي صورت مي پذيرد. با اين كار، معضل چك در 
وجه حامل نيز از بين مي رود، زيرا براي هر بار انتقال چك، 
بايد مجدد در سامانه وارد شده و اطالعات را ويرايش نمود، 
در نتيجه بحث پولشويي و فرار مالياتي نيز تا حد زيادي 
كاهش مي يابد و نظام مالي كشور، با ضريب خطايي كمتر 

و نظارتي باالتر اقدام به پايش معامالت خواهد كرد.

مزي��ت ديگر قانون چ��ك الكترونيك، ع��دم نياز به 
پيگيري حضوري در بانك است. درحال حاضر بسياري 
از خدمات بانكي مثل انتقال پول، خريد الكترونيكي، 
پرداخت قبوض، خريد بليط و... با استفاده از بانكداري 
الكترونيك��ي صورت مي گيرد و همي��ن امر موجب 
آسايش مردم و صرفه جويي در وقت و هزينه آنها است. 
با توجه به اينكه بسياري از معامالت تجاري كشور در 
بستر چك صورت مي گيرد، با اجراي چك الكترونيك 
مي توان از ازدحام و ش��لوغي حضور مردم در بانك ها 
كاست و حتي در مسائلي مانند كاهش ترافيك و عدم 

آسيب به محيط زيست نيز موثر بود.
با اجراي چك الكترونيك، مراجعات به بانك كاهش يافته 
و ريسك ابتال به كرونا كمتر مي شود: جداي از اين مباحث، 
شيوع بيماري كرونا نيز سبب افزايش اهميت اجراي چك 
الكترونيك ش��ده است. طبق آمار كش��ور، روزانه به طور 

ميانگين 350 هزار چك در كشور تسويه مي شود. 
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بازار سرمايه طي يك ماه گذشته روند نزولي به خود گرفته 
بود و آخرين روز تابستان بورس يكپارچه قرمزپوش شد. 
نوسان و اصالح را مي توان ذات بازار دانست اما؛ به واسطه 
اتفاقات سياسي و اقتصادي اين نوسان در بازار بيشتر شد 
و برخي از سهامداران با خريد و فروش هاي جهاني زيان 
عظيمي را تجربه كردند. با دخالت هاي دولت و برخي از 
سخنان خاص رييس جمهور بازار برخي از روزهاي قرمزرا 
تجربه كرد و در نهايت سهامداران نسبت به اين بازار بي 
اعتماد ش��دند در اين ميان مجلس شوراي اسالمي نيز 
وارد شد و جلسات مختلفي با حضور وزير امور اقتصاد و 
داريي و همچنين رياست بانك مركزي برگزار كرد بعد 
از اين جلسات بازار كمي مثبت شد و برخي گمان كردند 
كه مجلس عامل اين مثبت شدن بازار است اما؛ حقيقت 
اين بود سهام خرد و عمده بازار دست در دست هم دادند 
تا بازار متعادل شود.  پس از گذشت چند روز ديگر خبري 
از حمايت هاي دو طرفه در بازار نبود و سهامداران هريك 
به نفع خود اق��دام به خريد و فروش س��هام كردند اين 
موضوع باعث شد كه روز به روز بازار قرمز شود و در نهايت 
سهم هاي بنيادين و اصلي بازار نيز با كاهش قيمت مواجه 
شوند اما؛ اين كاهش به نفع بازار شد. اغلب سهم هاي اصلي 
و بنيادي بازار اين روزها كاهش قيمت را تجربه كرد و پس 
از مدت ها صعود هيجاني به ارزندگي خود رس��يدند در 
اين ميان تنها چند سهام در بازار باقي مانده تا به ارزندگي 
واقعي خود برسند اين كاهش باعث مي شود سهم هاي 
موجود در بازار به قيمت واقعي خود خريد و فروش شوند 
و حباب قيمتي نداشته باشند طي چندماه اخير برخي از 
سهام موجود در بازار تنها رشد قيمتي داشتند و ارزندگي و 
سوددهي مناسبي براي سهامداران نداشتند از اين رو اين 
نزول باعث شد كه سهم ها به قيمت واقعي و سهامداران 

به سود واقعي خود برسند.

ايرانوامريكاچهميكنند؟
چندسالي است كه بحث هاي سياسي دامنگير تمامي 
بارازهاي مالي ش��ده اس��ت و طي چندماه اخير بورس 
بيش از بقيه بازارها از اتفاقات سياسي تاثيرپذيرفته است.
پس از هربار سخنان رياست جمهوري درخصوص امريكا 
و برجام بازار ن��زول را تجربه مي كرد در ميان ترامپ نيز 
درخصوص موارد مختل��ف اظهارنظر مي كرد كه باعث 
شد بازارسهام قرمزپوش شود. چند روز گذشته مكانسيم 
ماشه توسط سران امريكا مطرح شد كه باعث شد ترس 
به جان س��هامداران كم تجربه ب��ازار بيفتد و در نهايت 
اين س��هامداران س��عي كردند نقدينگي خود را از بازار 

خارج كنند.
انتخابات امريكا كه قرار است آبان ماه برگزار شود تاثير 
مهمي در بازار سرمايه دارد. اگر ترامپ همچنان در كاخ 
س��فيد بماند و برنده اين انتخابات شود آينده روشني را 
نمي توان براي اقتصاد خصوصا بورس در بلندمدت متصور 
بود چراكه؛ براس��اس س��خنان ترامپ ميزان تحريم ها 
افزايش يافته و در نتيجه اوضاع اقتصادي كش��ور دچار 
تحول مي شود و قيمت دالر نيز افزايش مي بايد افزايش 
قيمت دالر در يك برحه زماني و براي صنايع دالر محور 
مناسب خواهد بود اما؛ در بلندمدت بازار بورس را دچار 
حباب و س��قوط و نزول هاي فراوان مي كند همچنين 
افزايش نرخ دالر بر اقتصاد كشور اثر ميگذارد و در نهايت 
با تورم بيش از پيش مواجه مي ش��ويم. اگر كاخ س��فيد 
داراي صاحبخانه جديد يعني جوبايدن ش��ود مي توان 
آينده روش��ني براي اقتصاد و بورس متصور بود چراكه 
بايدن وعده هاي خوبي درخصوص ورود به برجام و لغو 
تحريم ها داده اس��ت و اگر وي ب��ه وعده هاي خود عمل 
كند در نتيجه ش��اهد كاهش قيم��ت دالر خواهيم بود 
اين نزول در كوتاه مدت بورس را كمي كاهشي مي كند 
اما؛ در بلندمدت بازار به تعادل خواهد رسيد همچنين به 
مرور زمان از ميزان تورم كشور كاسته و در نهايت كمي 
به تعادل اقتصادي خواهيم رس��يد. اين فرضيه زماني 
پابرجاست كه بايدن به وعده هاي خود عمل كند و تنها 

وعده هوشمندانه نداده باشد.

سهامعدالتوبورس
س��هام عدالت نيز نقش مهمي در سرخ شدن بازار دارد. 
آزادسازي س��هام عدالت باعث شد كه اغلب افرادي كه 
در سهام عدالت س��رمايه گذاري كرده اند سهام خود را 
بفروش��ند و نقدينگي را از بازار خارج كنند اين فروش و 
خروج به ضرر بازار ش��د و تنها صف هاي طوالني فروش 
باقي ماند. از يك س��و دارندگان سهام عدالت باتوجه به 
وضعيت اقتصادي خود و تورم موجود در جامعه مجبور 
به فروش سهام هستند از سوي ديگر اين فروش سهام 
ب��ازار را قرمز پوش مي كند اما؛ به طور كلي آزاد س��ازي 
سهام عدالت به ضرر بورس نبود چراكه موجب شد عمق 
بازار افزايش يابد و افزايش عمق در بلندمدت به نفع بازار 
و سهامداران خواهد بود. پس از صف هاي طوالني فروش 
سهام عدالت، مسووالن تصميم گرفتند كه سهام عدالت 
را ب��ه صورت بلوكي در بازار عرض��ه كنند تا از تب و تاب 
فروش كاسته شود. اين عرضه بلوكي به نفع سهامداران 

خواهد بود و باعث مي شود ميزان سود سهامداران سهام 
عدالت افزايش يابد. در كليت س��هام عدالت به نفع بازار 
نبود و تنها اثر اين س��هام افزايش عمق بازار سرمايه در 
بلندمدت بود. همچنين طي روزهاي گذش��ته فروش 
سهام عدالت براي افرادي كه روش مستقيم را انتخاب 
كرده اند به صورت آنالين انجام نمي شود، يعني اينطور 
نيست كه دارنده اين سهام مانند ديگر سهامداران بورسي 
بتوانند خود سهام ش��ان را به فروش برس��انند، در واقع 
اين درخواست هاي فروش به صورت مستقيم از سوي 
سهامدار دارد فرآيند فروش نمي شود و شركت كارگزاري 

به عنوان يك حلقه واسط اين كار را انجام مي دهد.

هستهايكهمختلنشد!
تا چندماه گذشته تقربيا هفته اي يك بار هسته مختل 
مي شد و تنها زيان براي سهامداران باقي مي ماند اغلب 
روزهاي عرضه اوليه هسته مختل مي شد و سهامداران 
نمي توانستند خريد و فروش معمول خود را انجام دهند 
اما؛ از زماني كه ميزان س��هامداران ب��ازار فزوني يافته و 
معامالت به باالترين حد خود درتاريخ رس��يده هسته 
ديگر مختل نمي ش��ود. احتمال مي رود كه هس��ته به 
معامالت سطح پايين بورس عادت نداشت و با ديدن اين 
معامالت مختل مي شده . درهرحال مي توان گفت هسته 
كنوني به نفع  بازار تمام شده است. همچنين نمي توان 
گفت سهامدار يا سهامداراني شخصا در بورس دخالت 
مي كنند بايد توجه كرد كه در حال حاضر ريسك هاي 
سيستماتيكي به بازار تحميل مي ش��ود كه بازار هنوز 
نمي داند چه نوع واكنشي بايد نش��ان دهد براي مثال؛ 
خبر گشايش اقتصادي و اوراق سلف نفتي بازار به اين نوع 
خبر ها يا اخبار سياسي حساس شده است و پس از اتفاقات 
مختلف واكنش منفي نشان مي دهد چراكه سهامداران 
با توجه به اتفاقات اخير نسبت به اخبار و عملكردها بي 
اعتماد شده اند و اين ترس در سهامداران جاري است كه 

ميزان سرمايه خود را از دست بدهند.

مصوباتچنددقيقهاي
باتوجه به افزايش اقبال بورس الزم بود گاهي برخي اوقات 
در مصوبات تغييري ايجاد شود و تا اينكه مصوب جديدي 
به عملكرد بورس اضافه ش��ود. سازمان بورس مصوبات 
جديد زيادي به بازار افزود ك��ه اغلب از آنان به نفع بازار 
و سهامداران بودند اما؛ در ميان ميزان مصوبات افزايش 
يابد و گاهي پس از تصويب مصوبه اي تغييرات عمده اي 
در آن ايجاد شد در نتيجه باعث شد سهامداران سردرگم 
و نسبت به اتفاقات اخير بي اعتماد شوند. حتي برخي از 
سهامداران عنوان كردند كه سازمان بورس به راحتي و 
تنهايي نمي تواند بازار و مصوبات كنترل كند و نيازمند 

كمك بقيه اركان به اين بازار است.

بازچهزمانيبازميگردد؟
باتوجه به وضعيت موجود در بازار س��رمايه پاسخ به اين 
سوال كمي دش��وار است و نمي توان به طور دقيق گفت 
بازار چه زماني صعودي خواهد بود اما؛ به طور قطع مي توان 
گفت كه بازار طي تا آبان ماه و انتخابات رياست جمهوري 
امريكا نوسانات زيادي تجربه خواهد كرد چراكه اخباري 
زيادي در اين خصوص مخابره مي شود و در نهايت اين 
موضوع باعث ش��ده س��هامداران كمي با احتياط عمل 
مي كنن��د. همچنين ترس و بي اعتمادي س��هامداران 
در ب��ازار ادام��ه دارد و اين ترس و ب��ي اعتمادي گهگاه 
افزوده مي ش��ود و كم پيش مي آيد س��هامداران جديد 

به اين روزهاي بازار اعتماد داش��ته باشند. بازار سرمايه 
و بورس با ريس��ك عجيبن شده اند س��هامداران جديد 
الورود با توجه به تجربه س��ه الي چهارماه ابتداي س��ال 
جاري انتظار سوددهي هميشگي دارند اما؛ بايد به اين 
نكته نيز توجه داشتند نوسان ذات بازار است و نمي توان 
ذات بازار را با دستكاري تغيير داد. در نتيجه سهامداران 
بايد به سرمايه گذاري بلندمدت در بازار سهام فكر كنند 
و پس از هر نوس��ان و يا اخب��ار خاصي صف هاي فروش 
تشكيل ندهند. بورس زماني مي تواند سودده باشد كه 
سهامداران صبر پيشه كنند و به صورت هيجاني صف هاي 
خريد و فروش تشكيل ندهند همچنين نبايد با توجه به 
سيگنال هاي نادرست بازار خريد و فروش كنند چراكه 
اين س��يگنال ها تنها در برخي موارد سودده هستند و 
در اكثر موارد زيان را مهمان س��رمايه گذاران مي كنند 
در نهايت بهتر اس��ت دانش الزم براي سرمايه گذاري را 
كس��ب و يا از به صورت غير مس��تقيم در بازار سرمايه، 

سرمايه گذاري كنند.

بازارنيازبهاصالحزمانيدارد
حسين مرادي، كارشناس بازار سرمايه گفت: حقوقي ها 
فقط در س��خن از بازار حمايت كردند و در اصل هيچ 
كاري براي بازار انجام ندادند و تنها يك روز صف خريد 
تشكيل داده روزهاي بعد با سود چند درصدي سهام 
خود را فروختن��د در حقوقي ها به ج��اي حمايت از 
حقيقي ها نوسان گرفتند و موجب شدند بازار قرمزتر 
ش��ود. بازار به يك اصالح زماني ني��از دارد و افزايش 
نقدينگي در بازار نيز تغييري در وضعيت ايجاد نمي كند 
بلك��ه با گذر زمان مناس��ب و ورود و خروج مناس��ب 
سهامداران بازار مي تواند به تعادل برسد و تنها الزمه اين 
روزهاي بازار اصالح زماني است. همچنين مسووالن 
بايد شرايطي را مهيا كنند كه بازار بيش از حد ممكن 
قرمز نشود و به نوعي سهام هاي بنيادي و شاخص ساز 

را كنترل كنند. 

نقدينگيعاملتورماست
حامد فالح جوشقاني در گفت وگو با »تعادل« بيان داشت: 
تا تيرماه بازار واكنش هاي خوبي نشان داد اما؛ اين واكنش 
بيش از اندازه بود و در برخي از سهم ها بدون ارزندگي فقط 
رشد قيمتي را تجربه كردند با توجه به اين واكنش اصالح 
براي بازار الزم است تا برخي از سهم ها كه بدون ارزندگي 
رشد قيمت داشته اند به ارزندگي برسد. در هرحال نوسان 
ذات بازار است و اين نوسان بيش از اندازه كه پيش آمده؛ 
ناشي از متغيرهاي غير اقتصادي مانند انتخابات امريكا 
و اخبار مختلف است تا ماه آبان اين نوسانات را مي توان 
طبيعي دانست و طي اين مدت تمامي سهام موجود در 
بازار به ارزندگي خود مي رسند و سهم هايي كه سودده 
و بنيادي هستند مورد اقبال سهامداران قرار مي گيرند 
و در نهايت به سوددهي خوبي مي رسند. درحال حاضر 
گروه هاي پتروش��يمي، س��نگ آهن و فلزي وضعيت 
خوبي دارند و اقبال مناسبي از سوي سهامداران متوجه 
اين گروه هاست اما؛ در مقابل گروه هايي مانند خودرويي 
و پااليشي كه در اين مدت افزايش قيمت زيادي تجربه 
كرده بودن��د با اين نوس��ان به ارزندگي رس��يدند. وي 
درخصوص تاثير انتخابات امريكا در بازار سرمايه گفت: 
انتخابات امريكا و تحريم ها تاثير مستقيمي در بازار دارد و 
باتوجه كه سال آخر دولت است ميزان احتياط ها در بازار 
سرمايه افزايش يافته و تا آبان ماه با توجه به مسائل پيش 
روبه بازار نوساني خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه 

ادامه داد: بخش��ي از اين بازار تورم است برخي به اشتباه 
مي گفتند كه بورس عامل تورم بوده اما؛ در اصل نقدينگي 
عامل تورم است مثل اينكه بگوييم يك مسير عامل سيل 
است عامل سيل باران اس��ت عامل تورم هم نقدينگي 
است و بورس نيزمتاثر از نقدينگي صعودي شد همچنين 
سهامداران نبايد انتظار داشته باشند بازار مانند سه الي 

چهار ماهه ابتداي سال فوق صعودي باشد.
محمدرضا چراغي، كارشناش بازار سرمايه گفت: رييس 
بانك مركزي باره��ا اعالم كرده كه قيم��ت دالر واقعي 
نيست و به خاطر تزريق نقدينگي به صورت غير واقعي 
رشد داشته است ايشان بارها اعالم كرده كه علت اصلي 
قيمت رش��د دالر، نبود اعتبار ارزي نيست بلكه كمبود 
اسكناس و صف هاي خريد اسكناس دالر است. اگر نظر 
بلندپايه ترين مقام پولي كشور را مالك قرار دهيم در بورس 
هم طي يك سال اخير چنين اتفاقي رخ داد و موج شديد 
نقدينگي به دليل فشار تقاضا سبب شد قيمت سهم ها با 
رشد فزاينده اي رو به رو ش��ود. اين در حالي بود كه اكثر 
سهم ها شناوري كمتر از ۲۰ درصد داشتند و مقدار سهام 
شناور موجود جوابگوي حجم تقاضا نبود و هر روز شاهد 
صف هاي پايدار خريد بوديم. وي ادامه داد: در اين ميان 
بسياري از ش��ركت ها بودند كه نه بهره وري شان تغيير 
كرده بود و نه نوآوري داشتند اما قيمت سهامشان با رشد 
شديدي مواجه شد به طوري كه هيچ تحليل بنيادي اي 
رشد قيمت سهام اين شركت ها را توجيه نمي كرد. بايد 
تاكيد كنم كه رش��د تورم و افزايش نرخ ارزهاي خارجي 
مقدمه اي براي رشد قيمت سهم ها مخصوصا سهم هاي 
صادرات محور شد و در ادامه برخي از مسووالن با تبليغات 
ناصحيح سبب شدند نقدينگي مردم عادي به سمت بازار 
سرمايه روانه شود به طوري كه بسياري از مردم وارد اين 
بازار شدند و سرمايه هاي خرد و كالن خود را به اين بازار 
آوردند. چراغي تاكيد كرد: دقت كنيم كه نقدينگي اگر به 
بخش توليد روانه شود اقتصاد رشد  مي كند  اما نقدينگي اي 
كه وارد بازار سرمايه شد عمدتا صرف نوسان گيري و خريد 
و فروش س��هام در بازار ثانويه شد. برخي مي گويند مگر 
مسكن رشد نداشته است چرا به رشد حباب گونه مسكن 
اشاره نمي كند باالخره شركت ها هم زمين ساختمان دارند 
و با رشد قيمت آنها قيمت سهامشان بايد هم رشد كند. اما 
نكته مهم اين است كه در يك سال اخير ارزش بازار بورس 
از نظر عددي بيش از ۷ برابر شد اما آيا قيمت مسكن هم 
۷ برابر شد؟ سهم هاي غير ارزنده اي در بازار سرمايه بودند 
كه قيمتشان بيش از ۱۰ برابر رشد كرد بدون اينكه شركت 
طرح توسعه اي داشته باشد و اين موضوع غير طبيعي بود. 
جدا از اين زمين و ساختمان قدرت نقدشوندگي ندارد و 
نمي توان رشد قيمت سهم ها را پاي افزايش قيمت زمين 
و ساختمان آنها دانست. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد 
كرد: اما برسيم به سوال ش��ما كه چه زماني بازار به روند 
صعودي باز مي گردد بايد بگويم بازار انقدر غير منطقي رفتار 
كرده كه نميتوان از نظر بنيادي جواب قاطعي داد اما بايد 
تاكيد كنم كه بازار وقتي به تعادل واقعي ميرسد كه دولت 
از بازار سرمايه به معني واقعي حمايت كند و آن روز وقتي 
است كه دولت به ساز و كار بازار احترام بگذارد و اجازه دهد 
بازار غير دستوري جلو رود تا وقتي كه به اسم حمايت بازار 
را با هيجاني مي كنيم نمي توانيم توقع داشته باشيم بازار به 
تعادل برسد. چراغي در نهايت گفت: نمونه بارز حمايت هاي 
اش��تباه تزريق يك درصد منابع صندوق توسعه كلي به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه است اين اقدام بازار را تقويت 
نمي كند. حمايت يعني احترام به ساز و كار بازار حمايت 

يعني اينكه اجازه دهيم بازار روند طبيعي خود را برود.
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دريچه

ورودشاخصبورس
بهفازصعودی

ش��اخص کل در بازار بورس دي��روز ۳۰ هزار و ۲۷۴ 
واحد رش��د داشت که در نهايت اين شاخص به رقم 

يک ميليون و ۶۱۱ هزار واحد رسيد.
براساس معامالت روز گذشته بيش از ۱۴ ميليارد و 
۴۴۷ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۱۴۴ هزار و ۷۴۲ ميليارد ريال داد و ستد شد.
همچنين شاخص کل )هم وزن( با ۵۵۱ واحد افزايش 
به ۴۱۳ هزار و ۴۳۰ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با ۳۶۱ واحد رشد به ۲۷۰ هزار و ۹۵۳ واحد رسيدند.

شاخص بازار اول ۲۳ هزار و ۶۵۶ واحد و شاخص بازار 
دوم ۵۵ هزار و ۴۳ واحد افزايش داشتند.

عالوه بر اي��ن در بين تمامی نماده��ا، نماد صنايع 
پتروشيمی خليج فارس )فارس( با پنج هزار و ۴۲۰ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با چهار هزار 
و ۲۲۹ واحد، ش��رکت س��رمايه گذاری نفت و گاز و 
پتروشيمی تامين )تاپيکو( با دو هزار و ۶۷ واحد، ملی 
صنايع مس ايران )فمل��ی( با يک هزار و ۶۹۶ واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با يک هزار و ۵۱۲ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با يک هزار 
و ۴۲۵ واحد، بانک ملت )وبملت( با يک هزار و ۳۹۶ 
واحد، سرمايه گذاری غدير )وغدير( با يک هزار و ۳۷۹ 
واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با يک هزار و 
۳۷۰ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با 
يک هزار و ۲۴۵ واحد، گروه مديريت سرمايه گذاری 
اميد )واميد( با يک هزار و ۱۸۹ واحد و پتروش��يمی 
پارس )پارس( با ۹۵۳ واحد بيشترين تاثير مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد پااليش نفت تهران )شتران( با ۷۹۵ 
واحد، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۷۱۵ واحد، 
بانک پارس��يان )وپارس( با ۵۰۶ واح��د، مخابرات 
ايران )اخابر( با ۳۸۸ واحد، پارس خودرو )خپارس( 
با ۲۳۹ واحد، گسترش سرمايه گذاری ايران خودرو 
)خگستر( با ۲۲۴ واحد، سايپا )خساپا( با ۲۱۱ واحد، 
تامين سرمايه اميد )اميد( با ۱۹۹ واحد، گروه صنعتی 
ملی )وملی( با ۱۹۶ واحد، سرمايه گذاری ملی ايران 
)ونيکی( با ۱۹۴ واحد، پااليش نفت تبريز )شبريز( با 
۱۹۴ واحد و شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميايی 
ايران )شيران( با ۱۸۹ واحد، ايران ترانسفو )بترانس( 
با ۱۷۲ واحد و شرکت سرمايه گذاری سايپا )وساپا( 

با ۱۶۷ واحد تاثير منفی بر شاخص داشتند.
برپايه اين گزارش، روز گذش��ته نم��اد بانک ملت، 
مل��ی صنايع مس اي��ران، فوالد مبارک��ه اصفهان، 
ايران خودرو، پااليش نفت اصفهان، س��ايپا و گروه 
پتروشيمی سرمايه گذاری ايرانيان در گروه نمادهای 

پربيننده قرار داشتند.
گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت چهارشنبه 
صدرنش��ين برترين گروه های صنعت شد و در اين 
گروه ۷۰۶ ميليون و ۸۶۹ هزار برگه سهم به ارزش ۲۱ 

هزار و ۱۲۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.

آخرينوضعيتشاخصفرابورس
شاخص فرابورس نيز ۳۲۲ واحد افزايش داشت و بر 

روی کانال ۱۸ هزار و ۳۵ واحد ثابت ماند.
همچنين در اين بازار ي��ک ميليارد ۴۷۴ هزار برگه 
سهم به ارزش ۳۱ هزار و ۱۶۸ ميليارد ريال داد و ستد 
شد. روز گذشته نمادهای پليمر آريا ساسول )آريا(، 
پتروشيمی مارون )مارون(، سرمايه گذاری صبا تامين 
)صبا(، س��نگ آهن گهرزمين )کگهر(، پتروشيمی 
تندگويان )شگويا(، بيمه پاسارگاد )بپاس(، بانک دی 
)دی(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، توليد نيروی 
برق دماوند )دماوند(، گروه توسعه مالی مهر آيندگان 
)ومهان(، هلدينگ صنايع معدنی خاورميانه )ميدکو(، 
فرابورس ايران )فرابورس(، مديريت انرژی تابان هور 
)وهور(،پااليش نفت شيراز )شراز( با تاثير مثبت بر 

شاخص اين بازار همراه بودند.
همچنين نماد سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
بيمه کوثر )کوثر(، موسس��ه اعتباری ملل )وملل(، 
توسعه مسير برق گيالن )بگيالن(، شرکت سرمايه 
گذاری توسعه و عمران استان گيالن )کرمان(، بيمه 
سامان )بساما(، آتيه داده پرداز )اپرداز(، کشتيرانی 
دريای خ��زر )حخزر(، توليد ب��رق ماهتاب کهنوج 
)بکهنوج(، توزيع داروپخش )دتوزيع(، پااليش نفت 
الوان )شاوان(، بيمه معلم )ومعلم( و صنعتی بهپاک 
)بهپاک(، دامداری تليس��ه نمونه )تليه(، س��رمايه 
گذاری پويا )وپويا(، داروسازی توليد دارو )دتوليد( 
و ريل پرداز سير )حريل( تاثير منفی بر شاخص اين 

بازار را داشتند.

خبر

معامالتالگوريتميممنوعشد
محس��ن خدابخش، مديريت نظارت ب��ر بورس هاي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار طي اطالعيه اي استفاده 
از معامالت الگوريتمي و تقسيم سفارشات توسط كليه 
مشتريان برخط در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ايران را ممنوع كرد. در اين اطالعيه به كليه شركت هاي 
كارگزاري اعالم شده است: به منظور حفظ شرايط تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارشات و معامالت، كليه 
مشتريان اعم از حقيقي و حقوقي )به جز بازارگردانان 
داراي مجوز كه با شناسه مشخص شده براي معامالت 
اقدام به ارس��ال سفارش مي كنند( در خصوص امكان 
انجام معامالت الگوريتمي در همه نمادهاي معامالتي در 
بورس و فرابورس تا اطالع ثانوي غيرفعال شود. همچنين 
تقسيم سفارشات به هر روشي توسط مشتريان برخط 
اعم از حقيق و حقوقي در تمامي نمادهاي معامالتي در 
سمت فروش، ممنوع است. در همين راستا بايد در اسرع 
وقت تنظيمات الزم در كليه سامانه هاي برخط كارگزاران 
جهت جلوگيري از تقس��يم سفارشات در هنگام ورود 
سفارش توسط مشتريان برخط و همچنين عدم استفاده 

از الگوريتم هاي معامالتي انجام شود.

دريافتمجوزبرايكسبكرسي
درهياتهايحلاختالفمالياتي

نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه، صاحب كرسي 
در هيات هاي حل اختالف مالياتي شدند دبيركل 
كان��ون نهادهاي س��رمايه گذاري اي��ران با اعالم 
اين خبر گف��ت: كانون در راس��تاي ارايه خدمات 
صنفي به اعضاي خود موفق به دريافت مجوز براي 
كسب كرسي در هيات هاي حل اختالف مالياتي 
)واحدهاي مختلف مالياتي تهران بزرگ( در طول 
فرآيند برگزاري جلسات رسيدگي به اختالفات شد
سعيد اسالمي بيدگلي افزود: سابق براين هر شركت 
فعال در بازار سرمايه كه در خصوص امور مالياتي 
پرونده اي در اين اداره داشت با مشكالتي از قبيل 
عدم حضور يك كارشناس خبره و آشنا به قوانين 
و مقررات بازار س��رمايه در طول برگزاري جلس��ه 
رسيدگي جهت دفاع از پرونده مالياتي خود روبه رو 
بود كه بعضا اين اختالل باعث تضييع حق و حقوق 

اين گروه صنفي مي شد. 
وي اظهار داش��ت: كانون از ابتداي سال جديد و با 
توجه به تشكيل كارگروه مالي متشكل از نمايندگان 
ش��ركت هاي عضو، اين مهم را در دستور كار خود 
قرار داد كه پس از پيگيري هاي متعدد س��رانجام 
اين امر ميسر شد. در حال حاضر كانون داراي ۱۲ 
نماينده منتخب و خبره در حوزه مالي در شعبه هاي 
مختلف امور مالياتي )شمال، جنوب، غرب، مركز، 
ارزش افزوده، و موديان بزرگ، شميرانات و...( است 
كه هريك از ش��ركت هاي عضو كانون مي توانند با 
هماهنگي كانون از همراهي و نظرات كارشناسي 
نمايندگان فوق در جريان رسيدگي به پرونده هاي 

مفتوح خود در اين اداره برخوردار باشند.

» تعادل« روند نوسانات  اخير در بازار سرمايه را بررسي مي كند

زمان بازگشت بورس به رشد؟

وعده هايي كه باعث ريزش بورس شدند
حال اقدامات صورت پذيرفته مثل انتشار سهام خزانه 
و اينكه شركت هاي سهامي را موظف كردند تا از نيمه 
مهرماه سهام موجود براي بازارگرداني داشته باشند باعث 
مي شود جلوي فروش بي ضابطه حقوقي ها گرفته شده و 
حقوقي ها نتوانند در قيمت باال سهام را به فروش برسانند 
و از سهام خود حمايت نكنند. به واسطه اين بازارگرداني 
جلوي اين نوع فروش گرفته مي ش��ود در مجموع اين 
اقدامات باعث خواهد شد بازار به حال تعادل بازگردد. 
بازار در حالت عادي ميتواند نيازمند حمايت دولت نباشد 

و اگر دولت دخالت نكند مي تواند موجبات مثبت شدن 
بازار را فراهم آورد. اين مجموعه اقدامات صورت گرفته 
و روند رو به رش��د دالر و نرخ تورم مورد انتظار كه رو به 
باال اس��ت باعث خواهد شد بازار خودش آرام آرام عد از 
اصالح زماني چندماهه دوباره روند خودش را به دست 
آورد اما در كوتاه مدت نيازمن��د اين ريزش بود برخي 
اقداماتي نيز انجام شد كه باعث شد اين ريزش ها شيب 
تندتري به خود گيرند. اين روند بازار يك الي دوماه طول 
خواهد كش��يد اما؛ در بلندمدت براي سرمايه گذاري 

مناس��ب خواهد بود و بازدهي باالتري نسبت به بقيه 
بازارهاي مالي خواهد داشت. همچنين انتخابات آبان 
ماه امريكا تاثيرچنداني نمي تواند روي بورس و اقتصاد 
داشته باشد تنها نكته اين است كه اگر جوبايدن برنده 
اين انتخابات شود انتظار مي رود نرخ دالر كاهشي باشد 
و در مقابل برنده شدن ترامپ انتظار افزايش قيمت دالر 
را فراهم مي آورد و در نتيجه تورم افزايشي مي دهد. سهام 
عدالت نيز تاثير مهمي در بورس داشت. سهام عدالت در 
بورس در دو مرحله ۳۰ درصدي فروخته شد كه مرحله 

دوم تاثير منفي روي بازار سرمايه گذاشت و اين بازار را 
قرمز پوش كرد. كارگزاري هايي بودند كه مي خواستند 
اين سهام را به فروش برسانند و براي آنان مهم نبود كه 
در چه قيمتي به فروش مي رسانند تنها نكته مهم براي 
آنان اين بود كه كارمزد خود را بگيرند در برخي اوقات 
اتفاق افتاد كه بعضي از سهام از +۵ درصد تا -۵ درصد 
كارگزاري ها برده بودند اين در روند بازار تاثيرگذاشت و 
در نهايت مسووالن جلوي اين فروش را گرفتند و عرضه 

به صورت بلوكي شد.

ادامه از صفحه اول

هياتارزيچگونهبهبازارارز
ايرانكمكخواهدكرد؟

ارزش ريال در نتيجه فش��ار تحريمي، شيوع كرونا و 
رش��د نقدينگي در هفته هاي اخير با كاهش مواجه 
شده است. پيوند زدن ارزش ريال به يك دارايي امن 
نظير طال يكي از راه هايي است كه برخي از اقتصاددانان 
آن را براي ثبات بخشي به بازار ارز توصيه مي كنند.  به 
گزارش ايسنا، اس��تيو هانكه، استاد اقتصاد كاربردي 
دانش��گاه جان هاپكينز در بالتيم��ور امريكا و يكي از 
متخصصان مطرح جهاني در حوزه هيات هاي ارزي 
)نهادي كه وظيفه حفظ براب��ري ارزش پول ملي در 
برابر ديگر ارزها را بر عهده دارد( در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در شرايط فعلي، اصلي ترين اولويت براي 
سياست گذار بايد ايجاد يك هيات ارزي با پشتوانه طال 
باشد. اين هيات كار صدور اسكناس و سكه را با يك نرخ 
ثابت انجام خواهد داد. ميزان ذخاير ارزي اين هيات 
توسط قانون تعيين مي شود و معادل يا كمي بيشتر 
از تعهدات پول��ي خواهد بود.  هانكه كه پيش از اين با 
روش ايجاد هيات ارزي در بلغارس��تان موفق شد در 
سال ۱۹۹۷ ابرتورم ۲۴۲ درصدي اين كشور را متوقف 
كند و سابقه مشاوره اقتصادي در پنج كشور بلغارستان، 
صربستان، ونزوئال، اندونزي و قزاقستان را در كارنامه 
دارد، افزود: وقتي هيات ارزي داراي پش��توانه طالي 
كافي باش��د، در واقع پول ملي چاپ شده چيزي جز 
دارايي امن نخواهد بود و هيات ارزي از طريق اختالف 
بين بهره دارايي ذخيره و مخارج نگهداري تعهداتش 
كسب سود مي كند.  به گفته هانكه، طال بهترين گزينه 
موجود براي استفاده به عنوان پشتوانه در هيات ارزي 
ايران محسوب مي شود چرا كه صدور طال در اختيار 
كشور خاصي نيست. اين هيات به جاي سياست گذاري 
پولي روي سياست گذاري نرخ ارز ثابت متمركز خواهد 
شد و بدين ترتيب مقدار پول مجاز براي باقي ماندن 
در چرخه بايد تنها توسط نيروهاي بازار تعيين شود. 
اين هيات با اعمال محدوديت هاي سختگيرانه روي 
ساختار بودجه اي دولت و انضباط مالي نظارت خواهد 
كرد و نمي تواند به ابزاري براي تامين مالي دولت تبديل 
شود.  استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز در ادامه با 
اش��اره به تجربه استفاده از هيات هاي ارزي در حدود 
۷۰ كش��ور در ادوار مختلف افزود: كشورهايي كه از 
هيات هاي ارزي استفاده كردند از تورم كمتر، كسري 
بودجه كوچك تر و س��طوح بدهي كمتر )در مقياس 
ميزان توليدات ناخالص داخلي( بهره مند شدند و اين 
به آنها كمك كرد بحران بانكي كمتر و رشد اقتصادي 
بيشتري داشته باشند.  به گفته هانكه در حال حاضر 
هيات ارزي هنگ كنگ كه از س��ال ۱۹۸۳ تاسيس 

شده، موثرترين هيات ارزي جهان است.

پایخودروبهبورس
بازمیشود؟

به گزارش ايسنا، پس از عرضه امالک در بورس کاال، 
اکنون ط��رح عرضه خودرو در ب��ورس کاال روی ميز 
نمايندگان مجلس قرار دارد و ممکن است به زودی 
شاهد عرضه اين کاال نيز در دومين بورس کشور باشيم.

به گزارش ايسنا، زمزمه عرضه خودرو در بورس در قالب 
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس 
نشينان به گوش می رسد. طرحی که گفته شده است 
به زودی به اجرا خواهد رسيد و محور اصلی آن، عرضه 
خودرو در بورس کاالی ايران به منظور شفافيت باالی 
معامالت اين بورس و تحقق اهداف برای تبديل خودرو 
به يک کاالی مصرفی است. در اين راستا، جواد فالح-

مدير مطالعات اقتصادی بورس کاالی ايران- در گفت 
و گويی درمورد اين طرح توضيح داد: خودروهايی که 
با تيراژ باال وارد کشور می شوند و همچنين خودروهای 
توليد داخل، در بستر بورس کاالی ايران مورد معامله 
قرار ميگيرند. وی ادامه داد: در طرح نمايندگان مجلس 
قيمت پايه ای خواهيم داشت که اين قيمت پايه، توسط 
شورای رقابت تصويب و تعيين می شود،  با قيمت پايه 
روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و  متقاضيان روی 
قيمت پايه با يکديگر رقابت خواهند کرد. افرادی که 
بهترين قيمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و 

خودرو و به آن اشخاص تعلق می گيرد.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه آمارهاي ساخت وساز پايتخت در نيمه اول 99 
حكايت مي كنند، هم تعداد واحدهاي مسكوني ساخته 
شده و هم تعداد پروانه هاي صادرشده براي آغاز عمليات 
عمراني نسبت به سال قبل در همه مناطق تهران به جز 
منطقه 12 به طرز معناداري كاهش يافته اس��ت. البته 
پي��ش از اين، روزنامه »تعادل« با اس��تناد به آمار 5 ماهه 
نخست صدور پروانه هاي ساخت و ساز و تحليل آنها، اين 
افت در توليد مس��كن را »نشانه سكته عرضه مسكن در 
1400« ارزيابي كرد و تبعات آن را برشمرد. حاال اما به نظر 
مي رسد، فقط منطقه 12 كه دربرگيرنده تهران قديم است 
و مسووالن شهري و دولتي براي بازسازي و احياي بافت 
فرسوده آن تالش مي كنند، مصون از ركود بازار مسكن، به 
رشد خود ادامه داده و ركورد افزايش 15 درصدي در صدور 
پروانه ساخت و ساز و 23 درصدي در پالك هاي نوسازي 
شده را از آن خود كرده است. آنگونه كه زهرا نژاد بهرام، عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس، اعالم 
كرده است: از ابتداي فروردين تا 15 شهريور امسال 24 هزار 
و 83 واحد مسكوني در كل شهر تهران ساخته شده كه 19 
هزار و 728 مورد از اين واحدهاي مسكوني خارج از بافت 
فرسوده و 4 هزار و 355 مورد مربوط به بافت فرسوده بوده 
است.  وي افزود: به طوركلي آمار ساخت و ساز در پايتخت 
در 6 ماهه امسال در كل شهر تهران نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته 19 دردصد كاهش يافته است. همچنين 
ساخت واحد مسكوني در همين مدت در بافت فرسوده 23 
درصد و خارج از بافت فرسوده 18 درصد كمتر شده است. 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران درباره آمار پروانه هاي 
صادر شده گفت:  از ابتداي فروردين تا 15 شهريور امسال 3 
هزار 150 پروانه ساختماني در كل شهر تهران صادر شده 
كه اين رقم در مدت مشابه سال پيش 4 هزار و 353 مورد 
بود و امسال 28 درصد كاهش يافته است. نژادبهرام اظهار 
كرد: 2 هزار و 534 مورد از پروانه هاي صادر شده مربوط به 
خارج از بافت فرسوده و 616 مورد مربوط به بافت فرسوده 
بوده اس��ت و به طوركلي پروانه هاي صادرشده در بافت 
فرس��وده در 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه مشابه سال 
گذش��ته 32 درصد و خارج از بافت فرس��وده 27 درصد 
كاهش يافته است.  وي درباره پالك هاي نوسازي شده 
در پايتخت گفت:  از ابتداي فروردين تا 15 شهريور امسال 
در كل شهر تهران 4 هزار و 571 پالك نوسازي شده كه 
3 هزار و 378 مورد آن خارج از بافت فرسوده و يك هزار و 
193 مورد آن مربوط به بافت فرسوده بوده است.  نژادبهرام 

گفت: آمارهاي پالك هاي نوسازي شده در كل شهر تهران 
در 6 ماهه امسال نس��بت به مدت مشابه سال پيش 26 
درصد كاهش يافته و در محدوده خارج از بافت فرسوده 
نيز 26 درصد و در داخل بافت فرسوده نيز 25 درصد كمتر 
شده است.  وي گفت: البته در ميان مناطق مختلف تهران 
تقريباً منطقه 12 مستثني بوده و در ميان مناطق مختلف 
كه داراي بافت فرسوده اند، صدور پروانه ساخت و ساز در 
منطقه 12، 15 درصد و پالك هاي نوسازي شده 23 درصد 
افزايش يافته است كه اين وضعيت در ساير مناطق روندي 

كاهشي به همراه داشته است.

    نشانه سكته عرضه مسكن در 1400
پيش از اين، در تاريخ 17 شهريور سال جاري، مديركل 
تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران 
از كاهش 39 درصدي صدور پروانه ساختماني در 5 
ماهه نخست امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 98 
خبر داده بود.  به گزارش »تعادل«، آنگونه كه آمارهاي 
منتشره از سوي وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد، 
در س��ال 98 تع��داد پروانه هاي صادره براي س��اخت 
واحدهاي مسكوني نسبت به س��ال 97 حدود 13.5 
درصد رش��د منفي داشته اس��ت و از 63 هزار و 507 
فقره پروانه صادره در سال 97، به 54 هزار و 910 فقره 
پروانه صادره در سال 98 رسيده است. با توجه به افت 
39 درصدي صدور پروانه هاي صادره در 5 ماهه نخست 
س��ال جاري، به نظر مي رسد كه امسال ركورد تازه اي 

در افت تعداد پروانه هاي صادره براي س��اخت وساز بر 
جاي باقي بماند. مساله اي كه نشان از كاهش چشمگير 
سرمايه گذاري در ساخت و ساز و به ويژه ساخت و ساز 
واحدهاي مس��كوني دارد. از همين رو، در س��ال هاي 
آينده بازار مسكن با كمبود عرضه مواجه خواهد شد. 
چه آنكه بر اس��اس برآوردها كش��ور نيازمند ساخت 
ساالنه 900 هزار واحد مسكوني است كه سهم تهران با 
توجه به تراكم جمعيتي باال دست كم 200 هزار واحد 
مسكوني است اما همانطور كه آمارها نشان مي دهد، 
در سال 97 صرفا 63 هزار فقره و در سال 98 حدود 55 
هزار فقره پروانه ساختماني براي ساخت واحد مسكوني 
صادر شده است. بي گمان، اگر در سال جاري، به دليل 
كرونا و تحريم ها، شاهد افزايش چشمگير قيمت هاي 
مس��كن نبوديم و اين ب��ازار روال طبيعي خود را طي 
مي كرد، امسال نيز شاهد كمبود واقعي عرضه مسكن 
به بازار مي بوديم. حال آنكه كمبودهاي عرضه در بازار 
كنوني مسكن ناشي از امتناع مالكان واحدهاي مسكوني 
فعلي از عرضه ملك خود به بازار مسكن است با هدف 

جلوگيري از زيان احتمالي در روند صعودي قيمت ها.

    افت 39 درصدي صدور پروانه ساخت
حامد س��ليمي، مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه شهرداري تهران با تشريح آمار صدور پروانه در پنج ماه 
نخست امسال گفت: از ابتداي فروردين تا پايان مردادماه 
امسال، 2 هزار و 882 مورد پروانه ساختماني صادرشده كه 

اين آمار در مدت مشابه سال قبل 4 هزار و 7 مورد بوده است. 
به گزارش ايلنا، وي افزود: از لحاظ متراژ ساخت وساز در پنج 
ماه اول امسال، مجوز ساخت حدود 3 ميليون و 900 هزار 
مترمربع صادر گرديده است؛ اين در حالي است كه سال 
گذشته مجوز ساخت حدود 4 ميليون و 950 هزار مترمربع 
صادرشده بود كه شاهد كاهش 21 درصدي ساخت وساز از 
لحاظ متراژ نيز هستيم. سليمي گفت: از تعداد پروانه هاي 
 R صادره در 5 ماه نخست امس��ال، 2655 مورد در پهنه
)مسكوني( 171 مورد در پهنه M )مختلط تجاري، اداري 
و مسكوني( و 56 مورد در پهنه S )كار و فعاليت( قرار دارند. 
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري 
تهران در خصوص فراواني متراژ ساخت وس��از در مناطق 
22گانه نيز گفت: در 5 ماه نخست سال مناطق5، 4 و 15 
مجوز بيشترين متراژ ساخت وساز را داشته و مناطق 9، 19 
و 16 مجوز كمترين متراژ ساخت وساز را گرفته اند، اين در 
حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته مناطق 4، 1 و 15 
بيشترين و مناطق 9، 19 و 16 كمترين مجوز ساخت وساز 
را دريافت كرده اند. براساس گزارش روابط عمومي معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران سليمي تأكيد كرد: 
آمار ارايه شده با توجه به تنوع و تعداد امالك واقع در محدوده 
جغرافيايي مناطق 22گانه بوده و مالك برتري و ارزشيابي 

مناطق 22 گانه در صدور پروانه نيست.

   تورم 50  درصدي مسكن در 5  ماه
به گزارش »تعادل«، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن 
در پايان اسفند سال گذشته 15 ميليون و 628 هزار تومان 
گزارش شده و مرداد سال جاري اين شاخص به 23 ميليون 
و 110 هزار تومان بالغ شده است كه حاكي از رشد 47.9 
درصدي قيمت مسكن طي 5 ماهه نخست سال جاري 
اس��ت. همزمان، گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه 
در اين مدت، متوس��ط قيمت يك متر مربع بناي واحد 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
در شهر تهران 19.05 ميليون تومان بوده است كه نسبت 
به دوره مشابه سال قبل 49.7 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني شهر 
تهران در 5 ماهه نخست سال 99 به حدود 46 هزار و 500 
فقره بالغ شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 56.9 
درصد افزايش نشان مي دهد. به گفته كارشناسان، رشد 
نقدينگي، افزايش چشم انداز تورمي و همچنين تحوالت 
در بازارهاي موازي از جمله مهم ترين داليل رشد قيمت ها 

در بازار مسكن به شمار مي رود. 
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افزايش 30  درصدي آلودگي 
هوا با لغو طرح ترافيك 

سيد آرش حسيني ميالني، رييس كميته محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي شهر با بيان اينكه براي مقابله با 
آلودگي هوا بايد به سراغ اگزوزها رفت، تاكيد كرد: انجام 
معاينه فني سخت گيرانه تر و اعمال كنترل دقيق سازمان 
حفاظت محيط زيست بر صنعت خودروسازي، افزايش 
مشاركت مردم در سهم پياده روي و حمل و نقل عمومي 
در بهبود كيفيت هواي شهر تهران موثر است. به گزارش 
ايلنا، حسيني ميالني درباره پيامدهاي لغو طرح ترافيك 
در ايام ش��يوع كرونا اظهار ك��رد: در مقطعي كه طرح 
ترافيك لغو شد، شاخصه آلودگي هواي تهران در مركز 
شهر تهران بين 25 تا 30 درصد افزايش يافت.  او با بيان 
اينكه شهرداري در بحث حمل و نقل عمومي در مضيقه 
است، درباره كمك دولت به شهرداري براي توسعه حمل 
و نقل عمومي اظهار كرد: دولت عمال براي توسعه حمل 
و نقل عمومي شهر تهران تاكنون كمك الزم را نكرده 
و شهرداري هم بيش از 17 هزار ميليارد تومان از دولت 
طلب دارد.  او درباره ميزان كمك درخواستي شهرداري 
از دفتر رهبري از محل صندوق توسعه ملي عنوان كرد: 
براي خريد هزار اتوبوس و 210 واگن مترو، مبلغي حدود 

8 هزار ميليارد تومان درخواست شده است.

مديرعامل مترو: نيازمند كمك 
دولت هستيم؛ كم آورديم

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران درباره برنامه هاي ش��ركت بهره ب��رداري مترو 
همزمان با شروع فصل پاييز، تشديد آلودگي هوا و كرونا 
گفت: براي پاييز برنامه اضافه اي نداريم و همان شرايط 
قبلي را ادامه و سرفاصله قبلي حركت قطارها را حفظ 
مي كنيم. او با اش��اره به آمار مسافران مترو كه از هفته 
گذشته به 930هزار نفر رسيده است، ادامه داد: در اكثر 
مواقع فاصله اجتماعي مناسب رعايت مي شود، مردم نيز 
از ماسك استفاده مي كنند، در تمامي ايستگاه ها ارايه 
ماسك بدون استثنا انجام مي شود و با همان روندي كه 
در پي شيوع كرونا در پيش گرفته شد، اقدامات در حال 
انجام است.  مديرعامل شركت بهره برداري مترو گفت: 
از مردم درخواست مي كنيم از دستفروشان خريد نكنند 
و براي اين منظور اقدامات اضافه اي را درنظر گرفته ايم و 
اميدواريم بتوانيم همين گونه شرايط خود را حفظ كنيم.  
نوبخت در ادمه از شهروندان درخواست كرد تا در صورت 
داشتن بيماري يا عالئم مشابه از مترو استفاده نكنند. او 
افزود: از شهروندان خواهش كرديم كساني كه احساس 
مريضي دارند يا مريض هستند براي مدتي وارد شبكه 
مترو نشوند تا احيانا مسافران ديگر آلوده نشوند.  او در 
پاسخ به سوالي درباره مقايسه درآمدهاي مترو در شش 
ماهه نخست سال جاري به نسبت سال گذشته گفت: 
درآمد ما خيلي كم شده است و از طرفي هزينه هاي مترو 
باالتر رفته است. در سال گذشته برخي تجهيزات با دالر 
4200 توماني وارد و تامين مي ش��د، اما اكنون تقريبا 
نمي توانيم خريد انجام دهيم، چرا كه قيمت دالر بسيار 
باال رفته است و در اين مورد بسيار تحت فشار هستيم.  
نوبخت با بيان اينكه با اين وجود توانسته ايم شبكه را سرپا 
نگه داريم، گفت: دچار كمبود درآمد و افزايش هزينه 
هس��تيم و مجددا از دولت درخواست مي كنم از مترو 
حمايت كند، چرا كه براي هزينه هايي كه در پي كاهش 
درآمد و افزايش هزينه ها وارد شده تاكنون نتوانستيم از 
كمك آنها استفاده كنيم. تمامي فشارها را به شهرداري 
وارد مي كنيم و در حد توان به ما كمك مي كند، اما در 

حال كم آوردن هستيم.

درآمد 5۸ ميلياردي شهرداري 
از ماده 100

مديركل امور اجرايي كميسيون ماده 100 شهرداري 
تهران در خصوص جرايم ماده صدي نهادهاي دولتي 
گزارش��ي ارايه كرد. به گزارش ايسنا، امير مغانلو در 
حاشيه نشست خبري كه به منظور تشريح اقدامات 
معاونت شهرسازي شهرداري تهران به صورت مجازي 
برگزار شد در خصوص اقدامات كميسيون ماده 100 
گفت: در شش ماهه گذشته 86 درصد آراء صادره در 
كميسيون ماده 100 به صورت قلع و اعاده بوده است 
و تنها ش��ش درصد آراء در حوزه قلع اعاده و جريمه 

توامان بوده است.
وي با بيان اينكه درآمد شش ماهه شهرداري از محل 
تخلفات ساختماني تنها 58 ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به كل رقم بودجه رقم ناچيزي است، گفت: هنوز 
با آثار بسته محرك اقتصادي در درآمدهاي شهرسازي 
مشخص نش��ده اس��ت. وي همچنين در خصوص 
تخلفات ساختماني سازمان هاي دولتي نيز گفت: دو 
درصد از آراء صادره در كميسيون ماده 100 مربوط 
به اشخاص حقوقي است كه شامل نهادهاي دولتي، 
نظامي، شركت ها و ... است كه بيش از 1100 پرونده 
را در بر مي گيرد. وي با بيان اينكه مبلغ جريمه پرونده 
اشخاص حقوقي مجموعا 2500 ميليارد تومان است، 
گفت: مساحت تخلف نيز حدود دو ميليون مترمربع 

ثبت شده است.

 اولتيماتوم شهرداري
به مالكان گودهاي رها شده

معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران گفت: 
مالكان خودش��ان گودها را پيش از شهرداري پر 
كنند وگرنه هزينه مضاعفي بايد پرداخت كنند. به 
گزارش فارس عبدالرضا گلپايگاني معاون معماري و 
شهرسازي شهرداري تهران در نشستي خبري كه به 
صورت برخط برگزار شد، با اشاره به بحث گودهاي 
پرخطر ه��م گفت: اين موضوع براي ش��هروندان 
همواره مش��كالت و نگراني هايي به همراه داشته 
است كه ما اليحه اي در اين خصوص تنظيم كرديم. 
مالك موظف است كه گود برداري را به موقع تعيين 
تكليف كند و اگر اين اتفاق نيفتد از طريق ضمانتنامه 

ارايه شده حتما اقدام خواهد شد.

كشف نفت زير فرودگاه اهواز
سيدحسين ميرشفيع، مشاور وزير راه و شهرسازي 
در امور پروژه هاي عمراني، از مذاكره وزراي نفت و 
راه براي جابه جايي فرودگاه اهواز به دليل اكتشاف 

چاه نفت در زير اين فرودگاه خبر داد.
به گزارش مهر، ميرشفيع در نشست خبري تشريح 
آخرين وضعي��ت پروژه هاي عمراني خوزس��تان 
درباره پروژه هاي عمراني بيان كرد: مشكل اراضي 
حاشيه نشينان اهواز كه عمدتًا به دليل به نام بودن 
اسناد به شركت نفت است، قرار است با مذاكرات 
وزير نفت و وزير راه و شهرس��ازي مرتفع شود. 70 
درصد اسناد اراضي حاشيه نشينان خوزستان به 

شركت نفت اختصاص دارد.
وي يادآور شد: در اين مذاكرات رفع مشكل فرودگاه 
اهواز نيز كه چاه نفت در زير اين فرودگاه كشف شده، 
بررسي مي شود. وزارت نفت اعالم كرده كه امكان 
بهره برداري بدون جابه جايي فرودگاه را دارد ولي 
موضوع جابه جايي فرودگاه اهواز با اراضي ديگر نيز 

در دستور كار قرار دارد.
ميرشفيع درباره روستاي »ابوالفضل« در حاشيه 
ش��هر اهواز گف��ت: اراضي اين روس��تا ب��ه بنياد 
مس��تضعفان اختصاص دارد كه در ميان آنها، هم 
مردم عادي و هم زمين خواران قرار دارند؛ نهايتًا قرار 
شد در استانداري براي مردم عادي زمين و مسكن، 

تهيه و زمين خواران اراضي بازپس گرفته شود.

نخستين تاكسي هاي پرنده 
مهرماه به آسمان ايران مي آيند

به زودي ش��كلي از تاكس��ي هاي پرنده با كمك 
هواپيماهاي فوق سبك در مسافت هاي بين شهري 
در كشور پا مي گيرد كه با اين كار تحولي تاريخي و 

مهيج در صنعت جابه جايي ايجاد مي شود.
به گزارش ايسنا، توسعه حمل ونقل هوشمند يكي 
از اولويت هاي ستاد توس��عه فناوري هاي فضايي 
و حمل ونقل هوش��مند معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري اس��ت. اين كار ذيل برنامه هاي 
مختلفي در ستاد پيگيري مي ش��ود. يكي از آنها 
اجراي طرح تاكس��ي هوايي است. پرنده هاي بين 
شهري كه قرار است نقش تاكس��ي هاي زردي را 
بازي كنند كه روزانه تعداد بااليي از ش��هروندان را 

براي رسيدن به مقصد جابه جا مي كنند.
منوچهر منطقي، دبير س��تاد توسعه فناوري هاي 
فضاي��ي و حمل ونقل هوش��مند معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري درباره اين تاكسي ها گفت: 
فعال قرار اس��ت از اين نوع وسايل نقيله در مناطق 
كم تردد استفاده ش��ود. اين كار اگر در استان ها و 
شهرهاي كمتر برخوردار هم قابليت اجرايي داشته 
باش��د، قطعا رونق اقتصادي را براي آنها به همراه 

خواهد داشت.
به گفته وي، طرح تاكسي هوايي با هواپيماهاي 4 تا 
19 نفره آغاز مي شود. در اين طرح همه فرودگاه هاي 
كم تردد كشور فعال مي شوند و هواپيماهاي موجود 
در اين كالس مي توانند خدمات رساني بيشتري 

داشته باشند.
منطقي ادام��ه داد: اين طرح پيش از انقالب كليد 
خورده بود، اما به داليل متعددي اجراي آن به تعويق 
مي افتاد، اما ما در ستاد اين طرح را به صورت جدي 
پيگيري كرديم و با توان دانش بنيانهايمان توانستيم 

آن را به مرحله اجرا برسانيم.
دبير ستاد توسعه فناوري هاي فضايي و حمل ونقل 
هوشمند معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
تصريح كرد: فاز ابتدايي آن مهرماه آغاز مي ش��ود 
و فاز بع��دي آن هم در بهمن ماه قابل اجرا اس��ت. 
اجراي اين طرح با كمبودهايي روبرو است، مثال در 
حال حاضر سوخت اين هواپيماها از ديگر كشورها 
تامين مي شود. در صورتي كه توان توليد داخلي آن 
وجود دارد و با توس��عه اين طرح، توليد داخلي آن 
اقتصادي خواهد شد. بر اساس اعالم معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري، منطقي خاطرنشان 
كرد: اگر بتوانيم براي تامين داخلي س��وخت اين 
هواپيماها هم كاري كنيم، ميزان پيشرفت طرح 
بيشتر مي ش��ود و اقدامات سرعت مي گيرد. البته 
افزايش دسترس��ي هاي فرودگاهي در مسيرهاي 
خاص و حذف تشريفات فرودگاه ها هم سرعت كار 

را باال مي برد.

توليد مسكن پايتخت در نيمه اول 99 نمره منفي گرفت

افزايش ساخت و ساز در قلب تهران

در مجلس صورت گرفت

رد كليات طرح جهش و رونق توليد مسكن
گروه راه و شهرسازي| 

ديروز كليات طرح جهش و رونق توليد مسكن پي از بررسي 
و اعالم نظرات موافق و مخالف آن در مجلس رد شد. اين 
طرح در هفته گذش��ته از سوي 21 اقتصاددان كشور نيز 
در نامه به رييس مجلس نقد و درخواست شده بود كه دو 
فوريت آن لغو شود.  ديروز اما در زمان بررسي كليات طرح 
جهش و رونق توليد مسكن مخالفان معتقد بودند كه اين 
طرح باعث افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم در كشور 
شده و در مقابل موافقان تاكيد داشتند كه نتيجه اجراي 
اين طرح مقابله با رشد قيمت مسكن خواهد بود. به گزارش 
ايس��نا، مهدي طغياني سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان اولين مخالف كليات اين 
طرح اظهار كرد: اين طرح داراي ابهامات بسيار زيادي است 
كه بنده پيش از اين در نامه اي به رييس مجلس شوراي 
اسالمي بر لزوم رفع ابهام تاكيد داشتم. اجراي اين طرح به 
معناي اضافه كردن 300 هزار ميليارد تومان به نقدينگي 
كشور طبق برآورد مركز پژوهش ها است. وي ادامه داد: اين 
طرح باعث بدتر شدن وضعيت بانك ها به دليل پرداخت 
تسهيالت بيشتر خواهد شد همچنين رانت جديدي ايجاد 
كرده و به لحاظ دادن تخفيف به شهرداري ها از جيب آنها 
آسيب زا است. طغياني گفت كه بايد از تجربه مسكن مهر 
و مسكن ملي استفاده شود لذا نمايندگان به كليات راي 

ندهند تا طرح جامع تري تدوين شود. علي اصغر خاني عضو 
كميسيون عمران به عنوان اولين موافق كليات اين طرح 
با اشاره به بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته، گفت: 
دولت طي س��ال هاي 1392 تا 1397 تنها هفت درصد 
در مسكن سرمايه گذاري كرده است كه اين طبق مصوبه 
شوراي پول و اعتبار بايد بين 20 تا 25 درصد باشد با اين 
وضعيت حاشيه نشيني بايد فكري به حال مسكن مردم كرد 
كه مشكالت زيادي دارند. علي اكبر عليزاده نماينده دامغان 
در مجلس شوراي اسالمي به عنوان دومين مخالف كليات 
طرح گفت: دولت در مدت هفت سال گذشته حتي يك 
مسكن نساخته و از عهده تكميل و اصالح مسكن مهر هم 
برنيامده پس چه طور مي خواهيد براي دولت تكليف احداث 
ساالنه يك ميليون مسكن ايجاد كنيد؟ اين طرح در اين 
دوره دولت قابليت اجرا شدن ندارد. سارا فالحي نماينده 
مردم ايالم در مجلس ش��وراي اسالمي به عنوان دومين 
موافق كليات اين طرح گفت: شرايط اقتصادي اكنون حتي 
قابل مقايسه با دوران جنگ نيست مردم در فشار و مشكالت 
اقتصادي هستند مجلس يازدهم مجلس اميد و انتظار است 
ما با اين طرح مي توانيم اميدآفريني بين مردم ايجاد كنيم.

وي ادامه داد: وضعيت فعلي به گونه اي است كه مردم امكان 
تامين مسكن و حتي اجاره آن را ندارند، بايد با تصويب اين 
طرح به آنها كمك كرد. محمدرضا ميرتاج الديني نماينده 

تبريز در مجلس ش��وراي اس��المي به عنوان س��ومين و 
آخرين مخالف كليات اظهار كرد: اين طرح همچون قانون 
س��اماندهي توليد و عرضه مسكن اس��ت كه در 11 سال 
گذشته تصويب شده و 90 درصد با اين قانون همپوشاني 
دارد. در اين طرح به جاي آنكه رياست شوراي عالي مسكن 
به وزير راه و شهرس��ازي داده شود برعهده رييس جمهور 
بوده كه اين درست نيست. مجتبي يوسفي نماينده اهواز در 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان سومين و آخرين موافق 
كليات طرح گفت: اصلي ترين مش��كل معيش��تي مردم 
تامين مسكن است قيمت مسكن بين 150 تا 200 درصد 
افزايش پيدا كرده و نيازمند تحول در حوزه مسكن هستيم. 
در اين طرح پيش بيني هايي براي ارايه تسهيالت، نظارت و 
قيمت گذاري در مسكن صورت گرفته است. مهدي قوامي 
معاون پارلماني وزير اقتصاد با اعالم مخالفت دولت با اين 
طرح اظهار كرد كه اين طرح صندوق مسكني را پيش بيني 
كرده كه درآمدهاي فعلي قرار است در اين صندوق ريخته 
شود كه بودجه را با چالش مواجه مي كند طرحي تورم زا كه 
باعث بروز و مشكالتي خواهد شد. محمدرضا رضايي كوچي 
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
بررسي هاي صورت گرفته در اين كميسيون گفت: اقدامات 
دولت باعث ش��د كه امروز وضعيت مسكن با قيمت هاي 
افسارگسيخته مواجه شود. داشتن مسكن به آرزو براي مردم 

تبديل شده است. اين طرح براي اقشار پايين و مستضعفان و 
نه پولداران است كه آنها صاحب خانه شوند. غالمرضا نوري 
نماينده بستان آباد در مجلس شوراي اسالمي در اخطاري با 
استناد 75 قانون اساسي گفت: اين طرح تورم زا بوده و باعث 
افزايش رشد نقدينگي مي شود. بار مالي براي آن پيش بيني 
نشده و اين خالف قانون اس��ت. بر اساس اين گزارش، در 
نهايت نمايندگان با كليات طرح جهش توليد و تامين مسكن 
مخالفت كردند اما جزييات آن به هفته آينده بعد از بررسي 

مجدد در كميسيون عمران موكول شد.

    مجلس يازدهم
 براي ساماندهي بازار مسكن چه كرده است؟

سيد البرز حسيني، سخنگوي كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اهداف اين 
طرح بيان كرد: جزييات طرح جهش توليد و تامين مسكن 
با حضور كارشناسان حوزه هاي مختلف در جلساتي پياپي 
و متعدد در طي چند ماه اخير در كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته است. 
براس��اس اين طرح دولت مكلف به س��اخت ساالنه يك 
ميليون واحد مسكن در ظرف 4 سال مي شود. همچنين 
براساس اين طرح تركيب شوراي عالي مسكن و اختيارات 

آن نيز در چارچوب قانون ديده شده است. 
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در حال حاضر يكي از مولفه هاي قدرت ملي و پايه اقتدار هر 
كشوري پيشرفت هاي تكنولوژيكي محسوب مي شود و به 
نوعي پيشرفت علمي و فناوري هر كشور با اقتدار ملي آن 
گره خورده است، به داشتن استقالل و اقتدار ملي در اين 
فضا نياز است. مسووالن معتقدند با توجه به تحريم هاي 
ظالمانه و تهديدات موجود در فضاي مجازي كه از سوي 
دشمن ديده مي شود، نياز جدي به دفاع مقدس سايبري 
احساس مي شود و به نوعي تحقق ادبيات اقتدار و استقالل، 
امروز با تكميل شبكه ملي اطالعات به عنوان محمل دفاع 
سايبري امكان پذير است و خدمات و پلتفرم هاي بومي 

مي توانند اقتدار ملي ما را تضمين كنند.
فضاي مجازي و ابزارهايي كه در اين فضا توسعه مي يابد، 
قدرت يك كش��ور را افزايش داده و اقتدار آن كشور با اتكا 
بر توانمندي نيروهاي داخلي آن و دستيابي به ابزارهاي 
تكنولوژيكي سنجيده مي شود. در عصر فضاي مجازي، 
جنگ مقاومت در جبهه هاي س��ايبري رقم مي خورد و 
در اين جنگ فناورانه كشوري پيروز ميدان است كه اين 
پارامترهاي قدرت را در اختيار داشته باشد. هرچند برخي 
منتقدان به وضعيت موجود معتقدند در فضاي سايبر در 
برابر حمالت مجازي دشمن، آنطور كه بايد مقتدرانه عمل 
نمي كنيم و به نوعي حاكميت سايبري ما تضمين شده 
نيست، زيرا امروز ما در فضاي مجازي هدف تجاوز دشمن 
قرار داريم و دش��من از مرزهاي مجازي به جاي مرزهاي 
فيزيكي به كشور و كاربران ما حمله مي كند و با سامانه هاي 
نرم افزاري و فناوري هاي نوپديد امكان بمباران سايبري را 
دارد. كارشناسان معتقدند شبكه ملي اطالعات مي تواند 
مهم ترين المان قدرت و اقتدار كش��ور در دفاع سايبري و 
جنگ فناوري باشد، هرچند بسياري از كارشناسان نسبت 
به ميزان درصدهاي ارايه ش��ده از پيش��رفت شبكه ملي 

اطالعات انتقاد دارند.

   اعمال حاكميت سايبري 
براي مقابله با تنش هاي فضاي مجازي

مثال ه��اي زي��ادي را مي ت��وان در تماميت خواه��ي و 
انحصارطلبي كشوري مانند امريكا در فضاي مجازي زد. 
از جمله درگيري اخيرش با كشوري مانند چين است كه 
اين روزها در عرصه هاي فضاي مجازي و فناوري ارتباطات 
تبديل به قدرت بزرگي شده است. شواهد نشان مي دهد كه 
اعمال حاكميت سايبري كشورها در چهار اليه زيرساختي، 
فيزيكي، ساختاري و معنايي اتفاق مي افتد و براي مثال 
كش��وري مانند امريكا از تسلط خود بر چهار اليه فضاي 
سايبري به طور جدي براي ضربه زدن به كشورهاي رقيب 
و متخاصم استفاده مي كند. دولت امريكا براي جلوگيري از 
گسترش دامنه حاكميت سايبري چين و تسلط اين كشور 
بر فضاي مجازي، فعاليت هاي مخرب گسترده اي را )مانند 
جلوگيري از همكاري اقتصادي و فناورانه ش��ركت هاي 
امريكايي و چيني، ممنوع كردن صادرات محصوالت داراي 
فناوري پيشرفته امريكا به چين، بلوكه كردن و فيلتر كردن 
نرم افزارها، اپليكيشن ها( سازماندهي كرده است. در مقابل 
چين با پيش بيني و درك اين تهديد از سال هاي گذشته 
تالش براي بومي سازي توليدات و محصوالت خود در هر 
چهار اليه فضاي سايبري را آغاز كرده است. محمدمهدي 
حبيبي، كارشناس فضاي مجازي در گفت وگو با مهر، با 
بيان اينكه در فضاي مجازي نيز پارامترهاي انساني مي تواند 
قسمتي از حل مساله و المان قدرت باشد، گفت: فضاي 
مجازي كشور در اين زمينه خأل دارد. اينكه گفته مي شود 
مردم در پلتفرم هاي خارجي نباش��ند، اين طور تفس��ير 
مي شود كه نظام به دنبال ايجاد محدوديت و ضربه زدن به 
اقتصاد مردم است. بايد توجه داشت كه همه افراد جامعه 
متخصص فضاي مجازي نيستند و نگاهشان به اظهارنظر 
متخصصان اين حوزه اس��ت. پس زماني كه متخصصان 
و كارشناس��ان موضوع را اين طور توجيه مي كنند، ديگر 
تالش براي ترغيب مردم به س��مت پلتفرم هاي داخلي 

جوابگو نيست. در حالي كه نگاه و رفتار مردم بايد طوري 
باشد كه از حاكميت و مسووالن، خدمات بومي را مطالبه 
كنند. آنها بايد بگويند كه ما نمي خواهيم كشورمان وابسته 
باشد و بايد خدمات داخلي توسعه پيدا كند. در اين صورت 
هر مطالبه اي در بين مردم، يك عكس العملي در حاكميت 
به همراه خواهد داشت و مي تواند به حل مساله كمك كند.

   خدمات پايه شبكه ملي اطالعات
مهمات جنگ سايبري

اين كارشناس فضاي مجازي يكي ديگر از المان هاي 
قدرت در فضاي سايبري را مربوط به پيشرفت هاي فني 
دانست و تاكيد كرد: تا زماني كه پلتفرم نداريم، خدمات 
پايه شبكه ملي اطالعات، CDN )شبكه تحويل محتوا( 
و س��رورهاي مورد نياز كارب��ران پلتفرم هاي داخلي را 
در اختيار نداريم مثل اين است كه بخواهيم به جنگي 
بدون مهمات برويم. مهمات ما در فضاي مجازي، همين 
ابزارهاي فني ش��بكه ملي اطالعات است. سرداران ما 
نيز در دفاع مجازي همان هايي هس��تند كه خدمات 
ارايه مي دهند. در اين جنگ، مديران پيام رس��ان ها و 
سرويس دهندگان خدمات بومي، سرداران ما هستند و 
بايد مهمات و وسايلي كه در حاكميت كشور الزم است 
براي آنها تأمين شود. وي با بيان اينكه ابزاري مثل شبكه 
ملي اطالعات قطعًا يكي از ضروريات است و اگر نباشد 
نمي شود مقاومت كرد، افزود: شبكه ملي اطالعات اولين 
ضرورت ما براي مقاومت در فضاي مجازي است. يعني ما 
بايد بتوانيم شبكه خودمان را در برابر تكانه هاي خارجي 
و مشكالتي كه دشمنان براي ما ايجاد مي كنند مقاوم 
كنيم؛ زماني كه اين شبكه مقاوم شد بايد به دنبال توسعه 
يافتگي و پيشرفت آن باشيم. خأل شبكه ملي اطالعات 
در كشور به شدت احساس مي شود، موضوع اين نيست 
كه فقط يك ش��بكه اي در درون كشور ايجاد شود كه 
يك سري خدمات پايه به مردم ارايه دهد؛ اين الزام اوليه 
است اما شبكه ملي اطالعات بايد بتواند سرويس هاي 
پيش��رفته را با امكانات خوب و متناسب با فرهنگ ما 
به مردم ارايه دهد. رييس هيات مديره سازمان فضاي 
مجازي پاك گفت: شبكه ملي اطالعاتي كه هم اكنون 
ترسيم ش��ده تنها براي خدمات بانكي، سرويس هاي 
مالي و پيام رساني و تبادل اطالعات داخل كشور است تا 

پايداري اين خدمات را حفظ كند. اما قدم بعدي بايد اين 
باشد كه بخواهيم يك قدرت جهاني باشيم و در سطح 
بين الملل حرف داشته باشيم. بايد توجه كنيم كه پس از 
ايجاد اوليه ها، مي خواهيم چه مدلي را روي شبكه ملي 

اطالعات ارايه دهيم.

   حاكميت فضاي مجازي 
بايد به رسميت شناخته شود

وي با تاكيد بر اينكه هر چقدر قدرت بيش��تري داشته 
باشيم، حاكميت مان در دنيا بيشتر به رسميت شناخته 
مي شود، گفت: حتي اگر بخواهيم پاي ميز معامله با جهان 
خارج هم برويم بايد دارايي ارزشمندي براي ارايه داشته 
باشيم. بارها ديده ايم كه چين براي تعامل با گوگل هم از 
ابزارهاي سلبي و هم ايجابي استفاده مي كند. براي مثال 
اين كش��ور براي ابزارهاي ايجابي، موتور جست وجوي 
خود را پيش��رفته كرده و به عنوان رقيب گوگل، عرضه 
مي كند ت��ا از حق حاكميت خ��ود دفاع كن��د. ما هم 
مي توانيم با توسعه اي كه ايجاد كرديم به رقابت بپردازيم 
و پاسخگوي نياز مردم باشيم و پس از آن با داشتن ابزار 
حاكميتي، به راحتي با پلتفرم هاي خارجي تعامل كرده و 
از سرويس هايشان استفاده كنيم. از سوي ديگر با ابزارهاي 
س��لبي نيز مي توان جلوي ورود ناخواسته دشمن را به 
فضاي مجازي كشور گرفت. زماني كه مردم ما زير بمباران 
دشمن در فضاي مجازي هستند نمي شود به دليل آنكه 
اقتصاد عده اي در اين فضا به خطر مي افتد، دست روي 
دست گذاش��ت. وي تاكيد كرد: متأسفانه تفكري كه 
هم اكنون در كشور ايجاد شده، اين است كه چون مردم به 
پلتفرم هاي خارجي وابسته شده اند، به اسم دفاع از اقتصاد 
و زندگي آنها، باي��د از اين پلتفرم هاي خارجي حمايت 
كنيم تا زندگي مردم متزلزل نشده و كسب وكارشان به 
مشكل نخورد. اما سوال اين است كه اگر اقتصاد مردم را 
با موجوديت پلتفرم هاي بيگانه حفظ كنيم و روزي اين 
اقتصاد بزرگ و بزرگ تر و وابستگي مردم به اين پلتفرم ها 
بيشتر شد، اما با يك امضاي شخصي مانند ترامپ، IP هاي 
اين پلتفرم ها به روي ايران بسته شد، چه كار بايد كرد. براي 
به نتيجه رسيدن در اين فضا، نيازمند توليد قوت و قدرت 
هستيم كه با پلتفرم سازي و سرويس هاي حياني مورد 

استفاده مردم، محقق مي شود.

     شبكه ملي اطالعات، محمل دفاع سايبري
رسول جليلي عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي 
نيز شبكه ملي اطالعات را محمل انجام دفاع مقدس 
سايبري مي داند و مي گويد: در فضاي مجازي مرزهاي 
حكمراني كشور ما، شبكه ملي اطالعات است و اين 
ش��بكه، محمل انجام دفاع مقدس سايبري به شمار 
مي رود. هم اكنون با حضور فض��اي مجازي و تغيير 
رويه و فرآيندها، شكل حمالت، جنگ ها، تهاجمات 
و دفاع ها تغيير يافته اس��ت و ما بايد از نظر فرآيندي 
به همان رويه دفاع مقدس برگردي��م. هم اكنون در 
حوزه دغدغه هاي فضاي مجازي، تهديدات اين فضا 
و استقالل و اقتدار و حاكميت فضاي مجازي، وحدت 
مسووالن را نداريم و مديران كشور در سطوح مختلف، 
ساز واحدي را كوك نمي كنند و نمي نوازند. مسووالن 
در فضاي مجازي فكر واحد و عملكرد واحدي ندارند 
و دشمن فهميده است كه اين اختالف نظر و اختالف 
عمل در سطح مديران و مسووالن كشور ما وجود دارد 
و اين موضوع لطمه زيادي به ما زده اس��ت. اينچنين 
نيس��ت كه ما نس��بت به دوران دفاع مقدس از نظر 
تجهيزات، فناوري و توان علمي نس��بت به اين اقالم 
در حوزه فضاي مجازي وضعيت بدتري داشته باشيم 
و حتي شايد در مواردي دس��تمان بازتر است. عضو 
حقيقي ش��وراي عالي فضاي مج��ازي اظهار كرد: از 
سوي ديگر شبكه ملي اطالعات محمل دفاع مقدس 
سايبري است، اگر اين شبكه مال خودمان نباشد ما 
نمي توانيم در اين عرصه از خودمان دفاع كنيم، زيرا 
دفاع در حاكميت و منطقه حكمراني يك كشور اتفاق 
مي افتد و به اين جهت شبكه ملي اطالعات بايد محقق 
شود و موفقيت اين شبكه اقتدارآفرين است. يعني ما 
مي توانيم با داش��تن يك شبكه ارتباطي اطالعاتي و 
خدمات فضاي مجازي كه متعلق به خود و در حاكميت 
خودمان اس��ت، بخشي از اقتدار را به دست بياوريم و 
اگر اينگونه باش��د روي اين شبكه مي توانيم به مرور 
پيشرفت كنيم و حتي امكان كمك به كشورهاي ديگر 
و همسو با خودمان را در جهت حل مسائل شان داشته 
باشيم كه اين هم به نوع خودش اقتدارآفرين است. به 
بيان ديگر بايد در دفاع مقدس سايبري به يك محمل 

بزرگ تر، منطقه اي تر و جهاني تر فكر كنيم.

6  دنياي فناوريدريچه

دانش و فن   Thu. Sep 24. 2020  1763   پنجشنبه  3  مهر 1399   6 صفر 1442  سال هفتم    شماره 

بومي سازي در كدام خدمات 
شبكه ملي اطالعات ضروري است 
به گفته رييس سازمان فناوري اطالعات،  در بعضي 
خدمات شبكه ملي اطالعات مانند شبكه اختصاصي 
دولت اي��ن نياز وجود دارد ك��ه اغلب محصوالت، 
به واس��طه ايمني و امنيتي كه ايجاد مي كنند، از 
محصول داخلي اس��تفاده كنن��د، درحالي كه در 
خدمتي مانند اينترنت اين ضرورت وجود ندارد. به 
گزارش ايسنا، در سند معماري و طرح كالن شبكه 
ملي اطالعات، بومي سازي و ارتقاي ۲۰ درصدي 
اس��تفاده از خدمات بومي مورد توجه ويژه اي قرار 
گرفته است. در حال حاضر در توسعه شبكه ثابت، 
۷۰ درصد تجهيزات مورد نيازمان را مي توانيم در 
كشور توليد كنيم و به اعتقاد مسووالن، در سال هاي 
پيش رو بايد يك جهش بزرگ در اين حوزه ثابت 
داش��ته باشيم. در اين راس��تا امير ناظمي، رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات نيز به تارگي با تاكيد بر 
لزوم اس��تفاده از تجهيزات داخلي در شبكه ملي 
اطالعات گفت: شبكه ملي اطالعات، ارايه دهنده 
خدمات متنوعي از جمله اينترنت يا ش��بكه هاي 
اختصاصي است. در بعضي از شبكه هاي اختصاصي 
اين نياز وجود دارد كه اغلب محصوالت، ولو اينكه 
كيفيت پايين تري نسبت به رقيب خارجي داشته 
باشند، به واسطه ايمني و امنيتي كه ايجاد مي كنند، 
از محصول داخلي استفاده كنند كه در اين خصوص 
مي توان به شبكه اختصاصي دولت اشاره كرد. در 
برخي ديگر از اين خدمات مانند اينترنت، چنين 
ضرورتي وجود ندارد و محصوالتي كه قابل رقابت با 
محصول خارجي هستند، مي توانند مورد استفاده 
قرار بگيرند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
موانع موجود بر سر راه استفاده از تجهيزات توليد 
داخل در شبكه ملي اطالعات را در دو بخش ارزيابي 
و بي��ان كرد: بخش��ي از اين موانع ش��امل محيط 
عمومي است. به عبارت ديگر، متاسفانه در برخي 
موارد واژه شبكه ملي اطالعات با نوعي فيلترينگ، 
مسدودسازي و محدوديت براي شهروندان پيوند 
خورده كه يك اشتباه بزرگ است. اينترنت به عنوان 
يكي از اصلي ترين خدماتي است كه روي شبكه ملي 
اطالعات ارايه مي شود. اما شبكه هاي اختصاصي، 
قاعدتا خارج از اينترنت قرار دارند و جايي است كه 
شبكه اي مانند شبكه اختصاصي دولت در آن وجود 
دارد يا محيطي اس��ت كه دس��تگاه هاي مختلف 
به يكديگر متصل مي ش��وند و به رد و بدل كردن 
اطالعات مي پردازن��د. در چنين وضعيتي، نياز به 
صيانت از داده هاي شهروندان و حفظ محرمانگي 
داده ها وجود دارد. زيرا به هر حال بخش عمده اي 
از مكاتب��ات اداري را مكاتبات محرمانه تش��كيل 
مي دهند و اين بخش��ي اس��ت كه آن را مشكالت 
فرهنگي ش��بكه ملي اطالعات مي دانيم. رييس 
سازمان فناوري اطالعات در خصوص بخش دوم 
موانع موجود توضيح داد: بخش ديگر به نگاه و تجربه 
موجود در خصوص حمايت از توليدكننده داخل 
بازمي گردد. در بسياري مواقع، حمايت انجام شده 
صرف نظ��ر از نگاه مزيت رقابتي ي��ا نگاه به حيطه 
استفاده بوده است كه منجر شده، تمايل جدي به 
استفاده از اين نوع تجهيزات وجود نداشته باشد و 
وجود تجربيات قبلي در نوع استفاده تاثيرگذار باشد 
كه جنس اين موانع را مي توان فناورانه و اقتصادي 
برشمرد. ناظمي، راهكار موجود به منظور برداشتن 
موانع يادشده را نوعي واقع گرايي دانست و تصريح 
كرد: زماني مي تواني��م كار خود را مثمرثمر پيش 
ببريم كه واقع گرايانه بداني��م، كدام محصول را با 
چه هدفي استفاده مي كنيم. بخشي از محصوالت 
بايد تواناي��ي رقابت با توليدكنن��دگان جهاني را 
داشته باش��ند و برخي خير. لذا جاي كاركرد اين  
محصوالت با يكديگر متفاوت است. بايد در جاهايي 
كه محرمانگي و صيانت از داده ها حايز اهميت است، 
از محصوالتي استفاده  كنيم كه فاكتور امنيت در آنها 
مورد توجه قرار گرفته است. اما جايي كه خدمات 
عمومي در ميان است، مانند اينترنتي كه مردم از آن 
استفاده مي كنند، بايد مزيت رقابتي حايز اهميت 
باشد. لذا نبايد فراموش كرد كه اختالط يا جابه جا 
قرارگرفتن اين دو با يكديگر، باعث عدم موفقيت 
در هر دو بخ��ش خدمات عمومي و ش��بكه هاي 

اختصاصي مي شود.
پيش از اي��ن ني��ز محمدج��واد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، درخصوص 
دستاوردهاي بومي س��ازي تجهيزات پيشرفته 
ش��بكه ملي اطالعات گفته بود: م��ا دانش فني 
الزم را براي اينكه به مسير حركتي توليد برويم، 
داريم. وقتي صحبت از توليد مي ش��ود، ذهنيت 
عده اي اين است كه همه چيز بايد در داخل توليد 
ش��ود. درحالي كه ساخت قطعات، نيمه هادي ها 
و محصوالت ديگر، صنايع حائز اهميت و مهمي 
هس��تند كه ما در اين عرصه ها استفاده كننده از 
كشورهايي هستيم كه توليدكننده اين قطعاتند. 
ام��ا برنامه ريزي نرم اف��زاري و مدل خالقيتي كه 
براي مدل نهاي��ي به كار م��ي رود، حائز اهميت 
اس��ت و ما دانشش را در داخل داريم. وي با اشاره 
به تاثيرات توليد داخل در كشور، اظهار كرده بود: 
اثر اول توليد داخل، كاهش قيمت تمام شده است. 
اگر بنا باشد قيمت توليد داخلي نسبت به نمونه 
خارجي مطلوب و قابل رقابت نباشد، موثر نيست و 
نمي تواند با اهداف توليد داخل برابري كند. قيمت 
توليد به تيراژ بس��تگي دارد، نمونه هاي خارجي 
چون بازار بين المللي را از آن خود مي كنند، قيمت 
تمام شده نمونه هاي تك محصولشان پايين تر از 
قيمت محصوالت ماست. اما در توليد بين المللي 
و خارجي، هزينه هايي مانند حمل و نقل، گمرك 
و هزينه هاي جانبي تعديالت نرخ ارز را داريم كه 
در نمونه هاي داخلي نداريم و اينها بايد موازنه اي 
ايجاد كند كه قيمت تمام شده نمونه توليد داخل 

ارزان تر از نمونه خارجي باشد.

احتمال ايجاد محدوديت
در شبكه هاي اجتماعي در امريكا

مدير امور جهاني فيس ب��وك از برنامه ريزي اين 
شبكه اجتماعي براي مديريت شرايط حاد بعد از 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا خبر 
داده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از انگجت، وي 
كه با نش��ريه تايمز مالي مصاحبه كرده، تصريح 
ك��رده كه فيس بوك در ح��ال برنامه ريزي براي 
بدترين سناريوهايي اس��ت كه ممكن است بعد 
از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا در 
پاييز رخ دهد و به آشوب خياباني و اعتراض هاي 
دامنه دار منجر شود. به گفته وي، فيس بوك در 
حال بررس��ي اين موضوع اس��ت كه چگونه بايد 
در براب��ر مقوله هايي مانند آش��وب هاي مدني و 
خشونت هاي شديد طرفداران دو نامزد انتخاباتي 
كه در فضاي مجازي نيز بازتاب خواهد داش��ت 
واكنش نش��ان دهند. اين ش��بكه اجتماعي در 
س��ال هاي اخير بارها به بي عمل��ي و بي تفاوتي 
نس��بت به نفرت پراكني و انتش��ار مطالب مروج 
خشونت، نژادپرستي، هتاكانه و غيره متهم شده 
اس��ت. كلگ در بخش��ي از اين مصاحبه تصريح 
كرده كه اگ��ر هرج و مرج هاي بع��د از انتخابات 
تشديد شود و كار به خشونت بكشد ممكن است 
دسترس��ي كاربران و نيز كاركنان فيس بوك به 
برخي قابليت هاي اين ش��بكه اجتماعي محدود 
ش��ود. وي در مورد جزييات اين محدوديت ها و 
طرح ها توضيحي ن��داد. وي به برخي از اقدامات 
مشابه فيس بوك در اين زمينه در ساير كشورها 
مانند س��ريالنكا و ميانمار اش��اره كرده و افزود 
بي توجهي به نفرت پراكني در اينترنت مي تواند 
خشونت ها را تشديد كند. تايمز مالي در انتهاي 
اين مصاحبه مدعي شده فيس بوك ۷۰ سناريو 
را براي آش��وب هاي بعد از برگ��زاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري امري��كا در نظ��ر گرفته و در 
اين زمينه از مش��ورت برخي سناريونويس��ان و 
برنامه نويس��ان نظامي در باالترين سطح جهاني 
نيز برخوردار اس��ت. از جمله اف��رادي كه در اين 
برنامه ريزي ها در فيس بوك حضور داش��ته اند، 
مي توان به ش��ريل س��ندربرگ و شخص مارك 

زاكربرگ نيز در كنار نيك كلگ اشاره كرد.

 ائتالف شبكه هاي اجتماعي
براي حذف ويدئوهاي خطرناك 
تيك تاك در نامه اي سرگشاده از مديران ارشد ۹ 
شبكه اجتماعي خواسته تا در حذف ويدئوهاي 
نامناس��ب و خطرناكي كه از پلتفرمي به پلتفرم 
ديگر منتشر و بازنشر مي شوند بايكديگر همكاري 
كنن��د. به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از ديلي ميل، 
اپليكيشن تيك تاك تصميم دارد با ايجاد ائتالفي 
ميان ش��بكه هاي اجتماع��ي )مانند فيس بوك، 
توئيتر و يوتيوب( از گسترش محتواي ويدئويي 
خطرناك جلوگيري كند. اين درحالي است كه اپ 
مذكور در نيمه نخست سال جاري به دليل نقض 
قوانين، بي��ش از ۱۰۴ ميليون ويدئو را از پلتفرم 
خود پاك كرده است. هم اكنون اپليكيشن هاي 
ش��بكه اجتماعي تحت انتقادات ش��ديدي قرار 
دارند و منتقدان ادعا مي كنند آنها اقدامات كافي 
براي جلوگيري از گسترش اخبار جعلي و حذف 
محتواي خطرن��اك انجام نداده ان��د. تيك تاك 
اع��الم كرده ويدئوهاي خطرناك و نامناس��ب از 
يك پلتفرم به ديگري منتقل مي شوند و متوقف 
كردن آنها ش��بيه يك بازي رايانه شده است. در 
همين راستا اين شركت تصميم دارد يك سيستم 
هشدار زودهنگام ميان پلتفرم هاي اجتماعي به 
اشتراك بگذارد تا براي حذف ويدئوهاي نامناسب 
به نرم افزارهاي بازبيني هش��دار دهد. در همين 
راستا اين شبكه اجتماعي در نامه اي سرگشاده 
از مديران ارشد اجرايي فيس بوك، اينستاگرام، 
گ��وگل، يوتي��وب، توئيتر، توييچ، اس��نپ چت، 
پينترس��ت و رديت خواسته گردهم جمع شوند 
و پيش��نهاداتي در اين خصوص را بررسي كنند. 
تصميم به اقدام جمعي در حالي اعالم مي ش��ود 
كه چندي قبل ويدئويي از خودكش��ي يك مرد 
۳۳ س��اله امريكايي در تيك ت��اك به طور مداوم 
منتشر مي شد. كاربران مرتب نسخه هاي جديدي 
از كليپ مذكور را به اش��تراك مي گذاشتند و به 
همين دليل رديابي و حذف آن كار مشكلي بود. 
تيك تاك بعدا اعالم ك��رد اين فرايند يك حمله 
برنامه ريزي شده از سوي گروهي از هكرها در وب 

تاريك بوده است.

تراشه هوش مصنوعي صداي 
مكالمه گوشي ها را شفاف مي كند

شركت كوالكوم از توليد تراشه جديد ميان بردي 
خبر داده ك��ه از هوش مصنوعي ب��راي افزايش 
كيفيت تماس هاي صوت��ي و افزايش وضوح آن 
استفاده مي كند. به گزارش فارس، تراشه يادشده 
از فناوري هايي مانند ام ام ويو و طيف فركانس��ي 
6 گيگاهرتزي نسل پنجم پشتيباني مي كند. اين 
تراشه كه اسنپ دراگون ۷5۰ جي نام دارد، براي 
استفاده در گوشي هاي ميان رده توليد شده و از 
نظر كيفيت يك گام پايين تر از اس��نپ دراگون 
۷65 جي اس��ت. سيس��تم هوش مصنوعي اين 
تراشه با قابليت انجام ۴ تريليون محاسبه در ثانيه 
كيفيت منحصر به فردي دارد. اين سيستم هوش 
مصنوعي صداهاي مزاحم پس زمينه را در زمان 
مكالمه افراد حذف كرد و جلوي اكوش��دن صدا 
را هم مي گيرد. از همين رو مخاطب تماس هاي 
تلفن��ي به خوبي صداي فرد مقابل را مي ش��نود. 
كوالكوم مي گويد اين تراشه صداي ساخت و ساز 
در محيط اطراف، س��روصداي بچه ها، ش��لوغي 
ناشي از صداي حيوانات و غيره را حذف مي كند. 

مهمات ما در فضاي مجازي، ابزارهاي فني شبكه ملي اطالعات است

پلتفرم هاي بومي، المان هاي اقتدار در دفاع سايبري

عرضه چند قلم مصالح ساختماني راهگشا نيست
شبيه اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كاال و فروش 
ارزان به مردم است كه عمال موجب شد كه بخشي از منابع 
ارزي دولتي هدر رفته و باعث انحراف از اهداف مورد نظر دولت 
و اتالف منابع شود. در نتيجه بازهم دارو و كاالهاي اساسي باالتر 
از قيمتي كه انتظار داريم در بازار عرضه شده و بخشي از آن 
احتكار مي شود يا از بازار كشورهاي همسايه سر در مي آورد.  
بايد به جناب وزير اعالم كنيم كه در كنار دالر ۴۲۰۰ توماني و 
رانت هاي بي شمار ديگري كه در چند دهه اخير از توزيع كاالها 
به قيمت دولتي و ارزان ايجاد شده، اكنون مصالح ساختماني 
ارزان ش��امل قير، فوالد وسيمان هم به آن بازار رانتي كشور 
اضافه مي ش��ود.در حالي كه وزير راه و شهرسازي بايد توجه 
داشته باشد كه اين چند قلم مصالح ساختماني تنها بخش 
اندكي از قيمت مسكن را تشكيل مي دهد و قادر به كاهش 
قيمت مسكن نيست. ضمن اينكه مثل گذشته نمي توان تنها 
با قير و آهن و سيمان خانه ارزان ساخت.  در واقع مشكل در 
جاي ديگري اس��ت و قيمت مسكن را نمي توان تنها با چند 
سياست و تصميم گيري كاهش داد. امروز مشكل مسكن با 
ده ها عامل اثر گذار و پيچيده سر و كار دارد و اين هزينه هاي 
متفاوت را نمي توان تنها با ايجاد رانت و قيمت پايين چند نوع 
مصالح ساختماني حل كرد. همچنين بايد توجه داشت كه 
امروز مانند گذشته نيست كه بخش عمده مصالح ساختماني 
را سيمان يا فوالد و آهن تشكيل دهد، در حال حاضر، بخش 
بزرگي از مصالح ساختماني را درب و پنجره يوپي وي سي، 
پوكه هاي صنعتي، بلوك سبك و... تشكيل مي دهد و مشكل 
با آهن و سيمان و قير به تنهايي حل نمي شود.  ضمن اينكه 
بخش عمده اي از هزينه س��اخت مسكن را محوطه سازي، 
امكانات شهري و محلي، زمين، عوارض و ماليات ها، هزينه 
حمل و نقل، ماشين آالت باالبر، آسانسور، جرثقيل، فضاي 
عمومي مانند كوچه و خياب��ان، فاضالب، امكانات برق، آب، 
تلفن، گاز و .... تشكيل مي دهد كه هزينه سيمان و فوالد در برابر 

آن هيچ است و به همين دليل است كه قيمت يك آپارتمان 
در مركز يا شمال شهر، چند برابر هزينه مصالح ساختماني 
آن افزايش پيدا كرده اس��ت زيرا در حال حاضر نمي توان به 
سادگي انتظار داشت كه اين همه امكانات شهري و زندگي و 
عمومي براي شهرك ها ايجاد شود و به همين دليل است كه 
بلندمرتبه سازي به جاي افقي سازي شهرها توصيه مي شود.  
مسووالن شهرسازي كشور و متوليان و تصميم گيران بازار 
بزرگ مسكن و ساختمان سازي بايد توجه داشته باشند كه با 
اين سياست ها نمي توان عرضه و تقاضاي مسكن را در كشور به 
تعادل رساند. با موج كنوني ورود جوانان به بازار كار و زندگي، 
و همچنين تبديل بافت هاي فرس��وده شهرها و بازسازي و 
نوسازي شهري، حداقل به ساالنه ۱ ميليون و ۲۰۰هزار واحد 
تازه ساز نياز دارد، كه توليد ساالنه فعلي ۴۰۰ تا 6۰۰ هزار واحد 
مسكوني، عمال در برابر اين تقاضا و نياز واقعي كم است و اگر 
طرح هاي اساسي براي ارزان سازي ساخت مسكن اجرا شود، 
در آن صورت بسياري از جوانان، خانواده هاي تازه تشكيل شده 
و داراي فرزند خردسال، كه با خانواده و پدر و مادر خود زندگي 
مي كنند، نيز تمايل خواهند داشت كه مالك خانه خود شوند 
و اين موضوع نيز تقاضاي مسكن را به صورت واقعي افزايش 
خواهد داد. به عبارت ديگر، بخشي از تقاضاي واقعي مسكن به 
دليل گراني بيش از حد آن اصال وارد بازار نشده است و قدرت 
خريد مردم زير حداقل قيمت مسكن در شهرها، عمال امكان 
ورود افراد به بازار را محيا نمي كند و بسياري از افراد سال هاست 
كه در روياي خانه دار شدن، عمال يا مستاجر هستند يا در نزد 
خانواده و پدر و مادر زندگي مي كنند يا خيال ازدواج و تشكيل 
زندگي و خريد خانه را به ذهن خود متبادر نمي سازند.  براين 
اساس، ادامه سياس��ت هاي ۱۰ ساله اخير كه عمال ساخت 
مس��كن ارزان قيم��ت را كاهش داده و س��اخت واحدهاي 
مسكوني را به كمتر از نصف نياز واقعي رسانده است، نمي تواند 
پاسخ گوي نياز فعلي و همچنين نياز واقعي كشور باشد و قادر 

به نوسازي و بازسازي شهرها و بافت هاي فرسوده نيست. لذا 
در ش��رايطي كه هر هفته بر قيمت مسكن افزوده مي شود و 
قيمت هاي سرسام آور و ارقام ميلياردي در بازار اعالم مي شود، 
عمال متقاضي واقعي مسكن را نااميد كرده، و در اين وضعيت، 
نمي توان به اين سياست هاي فعلي دولت دلخوش كرد و منتظر 
تحول بود.  مسووالن دولت بايد توجه داشته باشند كه در دنياي 
امروز، صنعتي سازي، انبوه سازي، سبك سازي، ارزان سازي، و 
بلند مرتبه سازي راهكار تامين بخشي از تقاضاي مسكن كشور 
است. زيرا دولت و دستگاه هاي اجرايي نمي توانند به نياز روبه 
افزايش افقي س��ازي شهرها پاسخ بدهند. هر چه شهرها به 
صورت افقي رشد كرده اند، عمال نياز به كوچه و خيابان، محله، 
تاسيسات گاز، برق، آب، كابل تلفن ثابت، فاضالب، پهنه بندي 
تجاري و فروشگاه، فضاي سبز و... بيشتر شده و به هزينه هاي 
عظيمي نيازمند است كه در حال حاضر دولت و دستگاه هاي 
اجرايي با كسري بودجه و درامدهاي فعلي قادر به تامين آنها 
نيستند. مردم نيز به دنبال كاهش قدرت خريد و درآمد سرانه 
خود، عمال در روياي خانه دار شدن هستند چه رسد به اينكه 
بخواهند در هزينه هاي امكانات محلي و عمومي مشاركت 
كنند.  براين اساس، مسووالن دولت بايد راهكار كاهش هزينه 
ساخت مسكن را در تامين زمين، ساخت شهرك به پهنه بندي 
و امكانات عمومي مناسب، آپارتمان سازي و بلندمرتبه سازي، 
بازسازي بافت هاي فرسوده، استفاده از مصالح ارزان و سبك 
و استفاده از مواد كامپوزيت، پتروشيمي و آلياژ هاي مناسب و 
ارزان، تشويق مردم به زندگي در شهرهاي ارزان تر از شهرهاي 
بزرگ و... جس��ت وجو كنند و سياس��ت هايي مانند انتقال 
پايتخت، و تبديل شهرهاي بزرگ به بازارهاي اصلي تجارت، 
صنعت، گردشگري، مراكز اداري، مراكز مالي و... را در پيش 
بگيرند تا مانند كشورهاي ديگر، شهرهايي با جمعيت كمتر 
و هزينه كمتر را جايگزين شهرهاي گرانقيمت و پرهزينه و با 
ترافيك سنگين مانند تهران كنند.  يكي ديگر از عوامل رشد 

قيمت مسكن، نبود فرصت هاي سرمايه گذاري و كسب سود 
در بازارهاي ديگر است و اگر دولت و مسووالن اقتصادي تالش 
كنند كه فضاي كسب وكار را به سمت سودآوري فعاليت هاي 
مولد پيش ببرند، و بازارهاي مختلف را به صورت متناسب براي 
كسب سود جذاب كنند، سيل نقدينگي و سرمايه هاي مردم 
تنها متوجه بخش سنتي ساخت و ساز و مسكن نخواهد بود 
و بخشي از نقدينگي سرگردان به سمت مسكن خواهد رفت. 
در حال حاضر بخش عمده اي از تقاضاي مس��كن متعلق به 
كساني است كه چند واحد مسكوني دارند و تعدادي از آنها را 
براي كسب سود خريداري كرده اند و متقاضي واقعي نيستند. 
در حالي كه اگر بازارهاي ديگري را سود آور ببينند و همچنين 
فضاي كسب وكار كشور به سمت رشد بهره  وري و رشد مثبت 
اقتصادي حركت كند در آن صورت هر نوع كس��ب وكاري 
صاحب درآمد و سود مناسب خواهد بود و الزم نيست كه براي 
حفظ ارزش پول، مسكن يا دارايي ديگري خريداري كنند.  
موضوع ديگر وابستگي رواني و سياسي قيمت مسكن و مصالح 
ساختماني به قيمت ارز است. در حالي كه بسياري از مصالح 
ساختماني كشور با كمترين وابستگي اقتصادي و تجاري به 
ارز در داخل توليد مي شود و نياز وارداتي ندارد. لذا نبايد تا اين 
حد شاهد رشد قيمت مصالح ساختماني به بهانه رشد قيمت 
دالر باشيم. از جمله دايم خبر رشد قيمت ميلگرد را مي شنويم 
كه عده اي دليل آن را قيمت ارز و قيمت جهاني فوالد ارزيابي 
مي كنند. در حالي كه با كاهش توليد مسكن، ركود اقتصاد 
در سال هاي اخير، قاعدتا قيمت مصالح ساختماني و فوالد 
نبايد تا اين حد رش��د كند.  واقعيت اين اس��ت كه صادرات 
مصالح ساختماني در همه ابعاد و با حجم باال مقرون به صرفه و 
امكان پذير نيست و نمي توان بسياري از مصالح ساختماني را با 
افزايش قيمت ارز صادر كرد. لذا به نظر مي رسد كه بازار مصالح 
ساختماني به نظارت و بررسي بيشتري نياز دارد تا امكان ثبات 

قيمت ها را امكان پذير سازد. 

ادامه از صفحه اول



مهدي بيك | در روزهايي كه افكار عمومي ايرانيان سرگرم 
نوسانات اقتصادي و معيشتي پي درپي بودند كه از يك طرف 
در بازارهاي بورس، دالر، سكه، مسكن و خودرو رخ داده بود و 
از سوي ديگر طول و عرض قيمت كاالهاي اساسي و مصرفي 
مردم را به هم دوخته بود، خبري در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دس��ت مي چرخيد كه كمتر مورد توجه و مداقه 
رسانه ها قرار گرفت و ابعاد و زواياي مهم آن بررسي شد. خبري 
با اين مضمون كه توليدكنندگان دام وطيور به دليل گراني 
نهاده هاي دامي و كمبود اين محصول، ناچار شده اند، الگوي 
تغذيه اي مرغداري هاي كشور را از سويا )به عنوان غذاي اصلي 
دام و طيور( به بذر پنبه كه از نظر ژنتيكي تاثرات خاصي را بر 
روي دام و طيور )ودر نتيجه سالمتي مصرف كنندگان اين 
محصوالت( مي گذارد، تغيير دهند. سوژه اي كه هرچند شايد 
در ظاهر امر، واجد ويژگي خاصي نبود، اما در پس پرده، خبر از 
مشكلي خطرناك مي داد كه بر اساس اعالم كارشناسان حوزه 
دام و طيور ممكن است، آثار زيان بار فراواني را در سالمتي 
مرغ ها و تخم مرغ هاي توليدي و متعاقب آن سالمتي دامنه 
وسيعي از مصرف كنندگان ايجاد كند. خطراتي كه مصرف 
مرغ و تخم مرغ آلوده ممكن است ايجاد كند و تنها يك نمونه 
از آنها مي تواند باعث بيماري هاي حاد گوارشي شود. بر اين 
اس��اس موضوع تغيير الگوي تغديه دام و طيور توليدي در 
كشورمان آخرين حلقه از زنجيره اي است كه بعد از گراني هاي 
دامنه دار اين محصوالت ايجاد شده است. با توجه به اهميت 
موضوع در جريان اين گزارش با رديابي مسير خبري و تحليلي 
گراني مرغ و تخم مرغ و مجموعه اظهارنظرها تالش شده 
نوري به ابعاد پنهان موضوعي تابانده شود كه به نوعي با بحث 

سالمت عمومي جامعه در ارتباط است.

  اجراي طرح مارشال در ايران؟
اكنون در بازار مصرف هر كيلوگ��رم مرغ در حول و حوش 
اعداد ارقامي بين 22 تا 23هزار تومان به دست مصرف كننده 
مي رسد و نرخ هر ش��انه تخم مرغ 3۰ عددي نيز به بيش از 
39هزار تومان افزايش يافته اس��ت؛ اين در حالي است كه 
كش��ورمان در زمينه توليد اين اقالم يكي از پيشروترين ها 
در جهان محسوب مي شود. اما دليل اين التهابات قيمتي 
چيست؟ اگر در خاطرتان مانده باشد در نخستين روزهاي 
سال99 و در ش��رايطي كه ايرانيان هنوز درگير مشكالت 
برآمده از كرون��ا بودند، فيلمي در ش��بكه هاي اجتماعي 
دست به دس��ت مي چرخيد كه در آنها ميليون ها جوجه 
يك روزه ي��ا چند روزه را با هدف ايجاد تع��ادل در عرضه و 
جلوگي��ري از كاهش قيمت مرغ زنده ب��ه گور مي كردند. 
تصاوري كه بازتاب هاي وسيعي پيدا كرد و دامنه وسيعي 
از اظهارنظرهاي موافق و مخالف را در خصوص اين تصميم 
ايجاد كرد. موافقان اين كش��ت و كش��تار كه معاون امور 
توليدات دام وزارت جهادكش��اورزي را نيز در بر مي گرفت 
ادعا مي كردند كه اين تصميم به دليل نبود تقاضابراي خريد 
مرغ و افت زياد قيمت مرغ اخذ ش��ده اس��ت. در آن زمان 
مسووالن وقت سازمان جهادكش��اورزي اظهاراتي از اين 
دست داشتند كه »قرار شده كه دامنه وسيعي از اين جوجه ها 
در سراسر كشور معدوم شوند تا تعادل به بازار بازگردد.« در 

برابر اين گروه، اما تعداد كثيري از كارشناسان اقتصادي و 
صاحبنظران بخش كشاورزي و دامداري قرار داشتند كه 
با انتقاد از اين تصميم، اعالم كردند كه حركت در راستاي 
منافع سوداگران و پدرخوانده هاي بازار دام و طيور عملياتي 
شده و در بطن آن هدفي جز اخالل در نظام عرضه و متعاقب 
آن گراني مرغ و تخم مرغ و ساير محصوالت دامي وجود ندارد. 
پيش بيني هايي كه گذر ايام نشان داد كه كامال درست بوده و 
بازار مرغ و تخم مرغ كشور را براي هفته ها و ماه هاي متمادي 
در وضعيتي پرنوسان و افزايشي قرار داد. در واقع هدفي كه در 
خصوص معدوم سازي جوجه هاي يك روزه تعقيب مي شد 
نه متعادل سازي در عرضه و تقاضا بلكه اخالل در نظام عرضه 

اين محصول كليدي در سبد مصرفي خانواده ها بود.

  گراني نهاده ها، مشكل اصلي مرغداران
به نظر مي رس��د تير سوداگران بازار مرغ و تخم مرغ و حتي 
گوش��ت قرمز كامال به هدف برخورد كرده باشد. چرا كه به 
فاصله كوتاهي بعد از اجراي پروژه معدوم س��ازي ها قيمت 
اين كاالي اساسي در داالن مستمر افزايشي قرار گرفته، به 
گونه اي كه بر اساس برخي آمارها مرغ و تخم مرغ نيز در زمره 
اقالم حذف شده از سبد مصرفي خانواده هاي كمتربرخوردار 
قرار گرفتند. اما اگر تص��ور كرده ايد كه تالطم بازار مصرف 
اين محصوالت پايان ماجراجويي س��وداگران در اين بازار 
سودآور خواهد بود، سخت در اشتباهيد، در آخرين دست 
از پروژه هاي سوداگرانه بر اساس اعالم عليرضا نظري عضو 
كميسيون كشاورزي مجلس يازدهم با انتشار توئيتي خبر 

از برنامه جديد واردكنندگان براي كاهش قيمت تمام شده 
از طريق تغيير الگوي تغذيه مرغداري ها از مصرف سويا به 
كنجاله بذر پنبه خبر داد. تغييري كه هرچند ممكن است 
براي عموم مخاطبان معنا و مفهومي نداش��ته باشد، اما از 
منظر اين نماينده و اغلب كارشناسان مي تواند منشأ بسياري 
از بيماري هاي گوارشي، پوستي شود. چرا كه تركيب بذر پنبه 
با برخي مكمل هاي پيراموني سمي را در بدن مرغ ها توليد 
مي كند كه مي تواند تبعات زيان باري داشته باشد. با توجه به 
اهميت موضوع در جران تماس با عليرضا نظري نماينده مردم 
خمين تالش كرديم تا جزيياتي درباره توييت منتشر شده 
وي به دست آوريم. نظري با توجه به اينكه توليدكنندگان 
در ايران در خوشبينانه ترين حال تنها قادر بودند 3۰درصد 
نيازهاي خود با سويا را از طريق نهاده هاي حمايتي به دست 
آورند و بيش از 7۰درصد مطالبات از بازار آزاد تامين مي شد. 
در واقع اين 7۰درصدي كه از توليدكننده دريغ مي شد و رقم 
هنگفتي هم محسوب مي شود به جيب دالالن و سوداگران 
سرارزير مي شد. او در ادامه خاطرنشان مي كند: در شرايط 
فعلي سوداگران براي سود بيشتر به صاحبان مرغداري ها 
پيش��نهاد تغيير در الگوي تغذيه مرغداري ها را داده اند كه 
توليدكنندگان نيز به دليل گراني ها ناچ��ار به پذيرش آن 
شده اند. اما بايد بدانيم كه اين تغيير الگوي تغذيه به همين 
سادگي نيس��ت و تبعات فراواني براي سالمتي مردم دارد. 
اين نماينده در ادامه گفت وگو با »تعادل« مي گويد: به نظرم 
نهادهاي نظراتي بايد هرچه سريعتر به اين بحث ورود كنند 
و جلوي اين اجحاف روشن را بگيرند. در غياب نظارت هاي 

دقيق طبيعي است كه سوداگران فكر كنند با سالمتي و جان 
مردم هم مي توانند بازي كنند و به كسي هم پاسخگو نباشند.

مابقي اين س��ود هنگفت به جيب سوداگراني مي رفت كه 
از اين ارزهاي بادآورده اس��تفاده مي كردند.اخيرا هم رشد 
فزاينده قيمت دالر و كاهش ارزش پول ملي مزيد بر علت 
شده و كار را به جايي رسانده كه توليدكنندگان كشور، حتي 
از تامين 7۰درصد نياز نهاده خود از بازار آزاد نيز مستاصل 
ش��ده اند. يعني س��ويايي كه در گذشته به قيمت هر كيلو 
25۰۰ تا 26۰۰ تومان عرضه مي شد، امروز به حدود 13هزار 
تومان براي هر كيلو رس��يده است. از سوي ديگر هم دولت 
فش��ار مي آورد كه قيمت مرغ و تخم مرغ و... بايد ثابت نگه 
داشته شوند. مجموعه اين مشكالت باعث شده بسياري از 
توليدكنندگان به اين نتيجه برسند كه با يك مدل تغذيه اي 
جديد و ارزان تر برنامه هاي خود را پيش ببرند. الگوي جديدي 
كه هرچند ممكن است ارزانتر تمام شود اما براي سالمت مرغ، 

تخم مرغ و مصرف كنندگان بسيار خطرناك است.
عضو كميسيون كش��اورزي با تشريح اين روش جايگزين 
گفت: در اين مدل جديد تغذيه اي بجاي كنجاله س��وياي 
كيلويي 13هزار تومان از بذر پنبه كه به آن پنبه دانه مي گويند 
استفاده مي كنند. تغييري كه هرچند هزينه تمام شده را 
كاهش مي دهد اما سالمتي مردم را نيز با توجه به دامنه وسيع 

مصرف اين محصوالت با خطر بزرگ تري مواجه مي كند.

  همه راه ها به گراني ختم مي شود
اما توليدكنندگان در اين زمينه چ��ه نظري دارند؛ به هر 

حال يك پاي اين بحث بدون ترديد، فعاالن حوزه توليدي 
هس��تند. جواد مقدم رييس اتحاديه مرغداران گوشتي 
شهرستان ساوه در پاس��خ به اين پرسش كه دليل اصلي 
گراني تخم مرغ و مرغ و تغيير در الگوي تغذيه دام و طيور 
چيست؟ به اين نكته اشاره مي كند: مرغداران در شرايط 
كنوني حدود 5۴ درصد از نهاده هاي م��ورد نياز را با نرخ 
ارز ۴2۰۰تومان��ي و با احتس��اب ۴۰ روز كارمزد و كرايه 
حمل براي هر يك و نيم كيلوگرم مي��ان دان و پس دان، 
37۰۰تومان��ي و در ص��ورت خريد ۴6 درص��د نيازهاي 
ديگ��ر خود با نرخ آزاد بايد 8ه��زار تومان هزينه پرداخت 
كنند. اكنون قيمت هر كيلوگرم س��ويا 37۰۰ و ذرت نيز 
38۰۰تومان و در بازار آزاد اين نرخ ها چند برابر اس��ت كه 
با اين شرايط توليد هر كيلوگرم مرغ زنده در مرغداري ها 
17هزار تومان هزينه در پي دارد كه سود آن براي مرغدار 
تنها 1۰ درصد است. در واقع مرغداران هر كيلوگرم مرغ 
زنده را بين 12 هزار تا 13هزار تومان فروشند كه البته اين 
نرخ ها متغير است و در مغازه ها هم حدود 19الي 2۰هزار 
تومان از قرار هر كيلوگرم به فروش مي رس��د. قيمت هر 
قطعه جوجه نيز طب��ق نرخ مصوب انجمن صنفي 3هزار 
تومان است كه با احتساب هزينه هاي حمل و نقل و بيمه 

اين رقم در نهايت حدود 357۰تومان تمام مي شود.

  توليدكنندگان چه مي گويند؟ 
رييس اتحاديه مرغداران گوش��تي شهرس��تان ساوه از 
مس��ووالن درخواس��ت كرد كه براي رفع مشكل گراني 
نهاده ها و دوگانگي قيمت نهاده ها با ارز دولتي و بازار آزاد 
تدبير كنند. چرا كه از منظر اين مقام مسوول اين روند در 
كيفيت محصوالت توليد شده توسط مرغداران تاثيرگذار 
است.نكته اي كه در بطن صحبت هاي مقدم روشن بنظر 
مي رسد آن است كه هرچند اين مسوول با صراحت حاضر 
نيس��ت تغيير الگوي تغذيه مرغداري ها را تعريف كند اما 
با رديف ك��ردن اعداد و ارقام توليد محص��ول نهايي از ما 
مي خواهد كه خودمان پاسخ پرسش مان را استخراج كنيم. 
اينكه زماني كه هزينه توليد هر كيلوگرم مرغ با نهاده آزاد 
براي توليد كننده حداقل 17هزار تومان مي شود؛ چگونه 
فعال توليدي بر اساس بخشنامه هاي دولتي بايد محصول 
تولي��دي خود را با قيمت 12 تا 13ه��زار تومان به فروش 
برساند؟ طبيعي است كه توليد كننده ناچار است به دنبال 
راهكاري باشد كه هزينه تمام شده را كاهش دهد. اينجاست 
كه نقش سوداگران برجسته تر مي شود و ايده جايگزيني 
الگوي تغذيه مرغ ها از آس��تين دالالن بي��رون مي آيد تا 
سالمتي دامنه وس��يعي از مصرف كنندگان در خطر اين 
رويكردهاي سوداگرانه قرار بگيرد. به نظر مي رسد حلقه 
مفقوده اي كه باعث بروز يك چنين آشفتگي هايي شده 
اس��ت، نظارت دقيق و موشكافانه نهادهاي نظارتي است 
كه فضاي مناس��بي را در اختيار سوداگران قرار داده تا هر 
مفهومي را تبديل به پول نقد و سود بادآورده كنند. حتي اگر 
اين مفاهيم با جان و سالمتي مردم سر و كار داشته باشد، 
براي سوداگران و سودجويان اهميتي ندارد؛ چرا كه تار و 

پود هويتي اين افراد را با سودجويي سرشته اند.

ادامه ا زصفحه اول
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اصفهان به شبكه جهاني شهرهاي 
يادگيرنده يونسكو پيوست

 عضويت اصفهان در ١٠ سازمان 
جهاني و شبكه بين المللي شهرها

اصفهان به شبكه جهاني شهرهاي يادگيرنده يونسكو 
پيوست. مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري 
اصفه��ان با اعالم اين خبر گفت: آغ��از فرآيند و ثبت 
درخواس��ت اصفهان براي عضويت در اين ش��بكه با 
همكاري كميسيون ملي يونس��كو از زمستان سال 

گذشته توسط شهرداري اصفهان آغاز شده بود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
ايمان حجتي افزود: از ديدگاه يونسكو، شهر يادگيرنده، 
شهري است كه تمامي منابع خود در هر بخش را براي 
تحقق، ارتقاي يادگيري فراگير از پايه تا آموزش عالي، 
احي��اي يادگيري در خانواده ها و محله ها، تس��هيل 
يادگيري در محيطهاي ش��غلي، گسترش استفاده 
از فناوري ه��اي نوين در يادگي��ري، ارتقاي كيفيت 
يادگيري و پ��رورش فرهنگ يادگيري در سراس��ر 
زندگي افراد به كار مي گيرد. به عبارت ديگر تمركز و 
تاكيد شبكه شهرهاي يادگيرنده يونسكو بر »يادگيري 

مادام العمر« است.
وي ادامه داد: هدف از حضور ش��هرها در اين شبكه، 
ارتقاي يادگيري مادام العمر و افزايش سطح آگاهي 
شهروندان در جهت ايجاد شهرهاي يادگيرنده پايدار 
از طريق توانمندس��ازي فردي و اجتماعي، توس��عه 
اقتصادي و پيشرفت فرهنگي و توسعه پايدار است. در 
اين زمينه، با توجه به اينكه بسيج همه منابع و استفاده 
از آنها، مشاركت همه ذينفعان و تعهد و اشتياق قوي، 
از ش��رايط اصلي ايجاد يك شهر يادگيرنده به شمار 
مي رود، اصفهان با به دست آوردن اين شرايط به شبكه 

شهرهاي يادگيرنده يونسكو پيوست.
مدي��ركل ارتباطات و ام��ور بين الملل ش��هرداري 
اصفهان، افزود: ديويد آتچوارنا، مدير موسسه يادگيري 
مادام العمر يونس��كو در نامه اي خطاب به ش��هردار 
اصفهان، عضويت شهر اصفهان در اين شبكه جهاني 

را به شهردار اصفهان تبريك گفت.
در متن اين نامه آمده است »شهر شما با اين عضويت 
به شبكه اي مي پيوندد كه هدفش حمايت و تسريع 
يادگيري مادام العمر اس��ت. اين ش��بكه به واسطه 
فعاليت هاي خ��ود، گفت وگو و تعام��ل، يادگيري و 

همكاري ميان شهرهاي عضو را ترويج مي كند.«
مدير موسسه يادگيري مادام العمر يونسكو همچنين 
در اين نامه عنوان كرده اس��ت: با اين عضويت، شهر 
ش��ما به يك ش��بكه جهاني مي پيوندد كه هدف آن 
ارتقا و حمايت از آموزش هاي مادام العمر اس��ت. بر 
اساس فعاليت شهرهاي يادگيرنده، يونسكو سياست 
گفت وگو، يادگيري و همكاري ميان شهرهاي عضو 
را بهبود مي بخش��د. اين موسسه همچنين به ايجاد 
ظرفيت ها و نيز به كارگيري ابزارهاي نوين براي توسعه 
و اجرا و نظارت بر استراتژي هاي شهرهاي يادگيرنده، 

كمك مي كند.
گفتني است اصفهان پيش از اين به عضويت شبكه 
شهرهاي خالق يونس��كو در حوزه صنايع دستي 
درآمده بود. ش��بكه جهاني ش��هرهاي يادگيرنده 
يونسكو، دهمين سازمان جهاني يا شبكه بين المللي 
است كه اصفهان با به دس��ت آوردن شرايط الزم، 

توانسته است به عضويت آن درآيد.
اصفه��ان به هم��راه دو ش��هر ديگر اي��ران يعني 
تهران و بندر خمير، در س��ال جاري به اين شبكه 
پيوست. شبكه شهرهاي يادگيرنده زمينه را براي 
ظرفيت سازي و ايجاد ابزارهاي جديد براي توسعه، 
اجرا و نظارت بر استراتژي هاي شهرهاي يادگيرنده 

فراهم مي آورد.

فشار همه جانبه  بر توليد
 به اي��ن ترتيب نقدينگي به س��مت فعاليت هاي 

ايجاد كننده ارزش افزوده حركت كنند.
دومين مثال كه ما در ماه هاي قبل شاهد آن بوديم، 
نحوه مديريت بازار ارز است. بانك مركزي با توجه به 
نيازي كه به بازگشت ارز دارد سياست هاي جدي را 
براي بازگشت ارز به كار بست و اين در حالي بوده كه 
صادركنندگان با توجه به مشكالت تحريم و كرونا 
با دش��واري هاي جدي در اين مسير مواجه بودند. 
در چنين فضايي برخي صادركنندگان براي فرار از 
مجازات احتمالي خود به بازار آزاد مراجعه كردند تا 
ارزي تهيه كرده و بانك مركزي بدهند و همين امر 
هم نظم بازار را بر هم ريخت، هم توليدكنندگان را با 
مشكل مواجه كرد. در چنين فضايي نمي توان انتظار 
داشت كه توليد رش��د كند و همچنان بايد شاهد 
افزايش قيمت ها در بازارهاي م��وازي و غير مولد 

باشيم كه قطعا به سود اقتصاد ايران نخواهد بود.

 كرونا و  حسرت لپ تاپ 
براي كم درآمدها

ناتواني در تامين نياز توليدكنندگان كار را به جايي 
رسانده كه يك لپ تاپ 5۰۰ دالري، امروز با قيمتي 
بيشتر از 6۰۰ دالر به فروش برس��د. البته اين در 
صورتيست كه موجود باش��د. حال به اين كمبود 
كاالي جهان��ي و افزايش قيمت ه��ا در بازارهاي 
جهاني، جهش 1۰۰ درصدي قيمت ارز نس��بت 
به سال گذشته و سودهاي دالالن و قاچاقچيان را 
نيز در كشورمان اضافه كنيد. اين مجموعه وقايع 
و علت ها دست به دس��ت هم داده اند تا خريد يك 
لپ تاپ يا يك موبايل را براي بسياري از مردم غير 
ممكن كنند. البته اميد به آينده براي بهبود شرايط 
جهاني و تاثير آن بر بازار تكنولوژي ايران خوب است. 
اما خبر بد اين است كه حداقل تا ماه هاي نخست 
س��ال 2۰21 اوضاع توليد جهان��ي و كمبود كاال 

برطرف نخواهد شد.

»تعادل« خطر تغيير الگوي تغذيه مرغداري ها براي سالمت مردم را بررسي مي كند

سوداگرانمرغوجانمردم

پولي شدن اقتصاد
 عامل عمده ايجاد اين وضعيت، نبود فضاي كس��ب و كار 
مناسب و سياست هاي غلطي بوده كه عمال توليد را تضعيف 
كرده است. به عنوان مثال وقتي در دهه 138۰ به دليل رشد 
درآمد نفت بر قيمت دالر ارزان تاكيد ش��د نتيجه آن رشد 
واردات بود، كاهش توليد و از دست رفتن بسياري از شغل ها 
بود. بانك هاي خصوصي ايجاد شد و خلق پول و نقدينگي 
ش��دت گرفت و حتي به پشتوانه دالرهاي نفتي نقدينگي 
رش��د كرد.  در تمام چهار دهه اخير تالش بسياري صورت 
گرفته كه نرخ دالر را پايين نگه دارند در حالي كه دالر تنها 
پول امريكايي نيست بلكه پول فروش نفت و منابع كشور و 
صادرات و مزيت هاي نسبي ايران است و نبايد صرف واردات 
كاالهاي خارجي شود. اما اين تاكيد بر حفظ نرخ پايين دالر، 
عمال توليد را تضعيف كرد و واردات را افزايش داد و ساختار 
بودجه و رفتار مالي دولت را به سمت رشد نقدينگي و تورم 
سوق داد.  شبيه اين موضوعات كه عمال رفتار شاخص ها و 
دولت و مردم و توليد و خدمات و فضاي كسب وكار را تغيير 
داده موجب شده كه پايان قرن 1۴، عمال روحيه ديگري و 
عملكرد ديگري در اقتصاد را شاهد باشيم و امروز نمي توان 
اقتصاد ايران را مانند دوران جنگ مديريت كرد. زيرا از رفتار 
مصرفي و مخارج دولت، تا رفتار مصرفي مردم، شاخص هاي 
اقتصادي، روحيه كسب درآمد در مردم و فعاالن اقتصادي، 
رفتار بانك ها، واردات، صادرات، بازار ارز و س��هام، مسكن و 
خودرو و.... همگي تغيير كرده است و به همين خاطر است 
كه به صدها ميليارد دالر در طول سال و روزانه به 2.2 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي نياز داريم و مشخص نيست كه اين 
همه نقدينگي روزانه صرف كدام عدم كارايي ها و نبود بهره 
وري و رشد اقتصادي و نبود روحيه توليد و... مي شود؟ براين 
اساس عالوه بر دو برابر شدن جمعيت، افزايش مصرف سرانه، 
روحيه مصرف گرايي و داللي و خريد و فروش به جاي توليد، 
تغيير عميق فضاي كس��ب وكار و روحيه داللي و كارهاي 
خدماتي به جاي توليد و تعمير كاالها، بي توجهي به حقوق 
مالكيت و امنيت سرمايه گذاري و كارآفرينان و توليد كنندگان 
و س��رمايه داران بزرگ و خروج بس��ياري از كارآفرينان از 
كشور، تشديد و چند برابر شدن واردات كاالي خارجي به 
جاي توليد داخلي، ثبات نرخ ارز حداقل براي 12 سال و در 
نتيجه چند برابر ش��دن واردات، صادرات كاالهايي كه در 
داخل تامين كنند نياز مردم كشور بوده و حاال متاثر از رشد 
بي ضابطه دالر صادر مي شود و باعث گراني كاالي داخلي 
شده است، كاهش روحيه كمك به ديگران و فرهنگ هاي 
محاط بر انسان دوستي، تغيير س��اختار توليد در مناطق 
مختلف كشور، مجوزهاي بي حساب وكتاب و.... موجب شده 
كه عمال بهره وري و كارايي در كشور كاهش يابد و واحدهاي 
اقتصادي براي س��رپاماندن و ادامه حيات خود دايم نياز به 
تزريق نقدينگي بانك ها داشته اند و بانك ها نيز براي جذب 

نقدينگي سود بانكي را باال برده و با رشد هزينه هاي آنها رشد 
نقدينگي و خلق پول و تورم تشديد شده است.  براين اساس 
ساختار امروز با سال هاي دهه 135۰ و 136۰ حداقل در نوع 
نگاه به بهره وري و كارايي و توليد متفاوت است و در گذشته 
ساختار اقتصاد هنوز به توليد، منافع ملي و كارآفريني توجه 
داشت و كار مولد و خلق ارزش و عرق ريختن و كارگر بودن 
ارزش داش��ت. اما امروز روحيه خريد و فروش و سوداگري 
به جاي توليد موجب ش��ده كه بهره وري و كارايي و رش��د 
اقتصادي منفي شود و در نتيجه اقتصاد گرفتار دور و تسلسل 
رشد بودجه، رشد نقدينگي، رشد مخارج دولت و واحدهاي 
اقتصادي، رشد خلق پول و تورم ش��ده است و در بازخورد 
آن با رش��د تورم، دوباره نياز به نقدينگي بيشتر باعث رشد 
شاخص ها در س��ال هاي بعد شده است و در نتيجه قيمت 
كاالها و خدمات و ارز نيز متناسب با رشد نقدينگي و تورم 
بيشتر شده است اما همچنان رش��د اقتصادي، بهره وري، 
كارايي، كارآفريني، سرمايه گذاري، احترام به حقوق مالكيت، 
خلق ارزش، تضعيف مي شود.  الگوي مصرف زندگي و كسب 
وكارها تا حدي تغيير كرده كه اكنون هر ايراني به طور متوسط 
يك گوشي موبايل و لپ تاپ و كامپيوتر دارد و هر چند سال 
يك بار آنها را تغيير مي دهد. وسايل زندگي، رفتار مصرفي، 
خوراك و پوشاك، سفرهاي خارجي، مبلمان و اثاثيه منزل، 
تعداد خودروها و بسياري ديگر از وسايل رفاهي موجب شده 
كه ساالنه ميليارد ها دالر براي آنها صرف شود.  از سوي ديگر، 
فضاي كسب وكار و توليد، تغييرات زيادي داشته و نيازمند 
واردات انواع مواد اوليه و ماشين آالت از خارج است.  در اين 
رابطه الزم است توجه داشته باشيم كه فضاي اقتصاد ايران 

تغييرات زيادي نسبت به آن سال ها داشته و قابل مقايسه با 
آن سال ها نيست. در كنار تغيير فضاي كسب وكار كه نيازمند 
مخارج ارزي بيشتر، نياز به نقدينگي و خلق پول بيشتر است، 
تغييرات فرهنگي، سياسي و جمعيتي نيز ايجاد شده و سطح 
اطالعات و دانش و رفتار مصرفي مردم نيز تغيير كرده است. 
از جمله جمعيت كشور كه در اوايل جنگ زير ۴۰ ميليون 
نفر ب��وده اكنون بي��ش از دو برابر افزايش يافته اس��ت. در 
نتيجه فشار بر امكانات موجود افزايش يافته و توزيع درآمد 
نامتناسب شده و درنتيجه فاصله طبقاتي نيز بيشتر شده 
است. رش��د اقتصادي ميانگين 2 درصد بوده و متناسب با 
رشد جمعيت، تغيير سبك زندگي و رفاه و امكانات و كاالهاي 
امروز دنيا نيست و در نتيجه احساس فقر بيشتر شده و درآمد 
خانوار و سرپرست خانوار كفاف نيازهاي امروز را نمي دهد. 
ضمن اينكه با تغيير الگوي مصرف و سطح زندگي و تغيير 
سبك زندگي، اكنون هر نفر به اندازه چند نفر در دهه 5۰ و 
6۰ كاال مصرف مي كند و حتي مصرف شوينده ها و شامپو، 
كرم و صابون، لوازم بهداشتي و آرايشي نسل امروز چند برابر 
نسل گذشته است.  نسل آن زمان تحت آموزش ها، خرده 
فرهنگ ها و تربيت ديگري بوده اند و امروز اطالعات بسياري 
در دسترس نسل جوان است كه تفاوت بين اين نسل و آن 
نسل ايجاد كرده و در نتيجه ميزان تحمل و صبوري و رفتار 
مصرفي آنها متفاوت است. در آن سال ها هر كسي به سادگي 
تقاضاي خريد خودرو، سفر خارجي، خريد موبايل و بسياري 
از وسايل امروزه را نداشته است.  الگوي مصرف در سطح وسيع 
با امروز متفاوت بوده و تعداد رستوران هاي موجود در برخي 
شهرها از انگشتان دست نيز كمتر بوده و بسياري از امكانات 

و وسايل زندگي امروز اصال وجود نداشته است از جمله وسايل 
الكترونيكي و برقي مانند تلويزيون هاي نسل امروز، مبلمان 
منزل، و حتي ساخت واحدهاي مسكوني متفاوت با دوران 
گذشته اس��ت . در آن دوران با آجر و آهن و سيمان و خاك 
و ماسه خانه مي ساختند و شكل خانه ها تفاوت بسياري با 
آپارتمان هاي امروزي داش��ت اما امروز بسياري از قطعات 
بتني، يوپي وي سي، سنگ و گرانيت و كاشي و درب و پنجره 
و حتي قفل و لوال نيز متفاوت از گذش��ته است و همه اينها 

هزينه هاي بسيار داخلي و ارزي به همراه دارد. 
نسل گذشته و خانواده ها آماده حضور در شرايط سخت و 
تحمل فشارها بودند و زندگي ها تقريبا شبيه هم بود و افراد 
يار و ياور هم بودند و در خير و شر زندگي شركت مي كردند. 
قوانين و مقررات سخت گيرانه نبود و اگر كسي كنار خيابان 
مي افتاد يا در راه مي ماند مردم كمك مي كردند و مانند امروز 

از كنار هم بي تفاوت رد نمي شدند.
همه در يك سطح متوسط از امكانات آن زمان قرار داشتند 
و توزيع درآمد و امكانات تقريبا متناس��ب توزيع مي شد، و 
خانه ها اكثرا شبيه به هم بود وامكانات نزديك به هم داشتند. 
هزينه زندگي و خوراك و مسكن نيز قابل اداره بود و اجاره 
خانه سنگين، نرخ سود باالي اقساط بانكي، نوسان قيمت ها 
و تنوع كاالهاي رنگارنگ مانند امروز نبود و در نتيجه براي 
اداره يك زندگي، يك نان آور خانواده كافي بود و همان سطح 
زندگي را اداره مي كرد.   اما امروز تنوع كاالها و مخارج بسيار 
متفاوت ش��ده و چند نفر بايد كار كند تا يك زندگي اداره 
شود. همچنين تحت تاثير رش��د طبقات مرفه نوظهور، و 
مشاهده برخي رفتارهاي رانت خواري، سوداگري، فساد، 

فرصت طلبي، منافع گروهي و جناحي و شخصي، اخالق 
اقتصادي و حرفه اي و كسب وكارها تغيير كرده و وقتي عده اي 
به سرعت و در كوتاه مدت صاحب ثروت مي شوند، ديگران را 
آزار مي دهد و از خود مي پرسند كه چرا عده اي بدون زحمت 
قادرند به پول بادآورده برسند.  در كنار اين تغيير جمعيتي و 
اخالق و روحيات مردم، ساز و كار اقتصاد و شاخص ها عمدتا 
به سمت داللي، س��وداگري، سفته بازي، خريد و فروش، و 
فعاليت هاي غير مولد رفته است. در حالي كه در گذشته با 
نبود ماشين آالت و فناوري هاي امروز، بسياري از كارها توسط 
نيروي انساني و زور بازو انجام مي شد، مردم به هم مراجعه 
مي كردند و رو در رو حرف مي زدند و به درد هم مي رسيدند 
و نيازهاي زندگي را تامين مي كردند.  نكته مهم ديگر اين بود 
كه همه چيز پولي نبود و اقتصاد غيرپولي، يعني هدايا، تهاتر 
كاال، حتي تهاتر غذا و امكانات وجود داشت. مردم خانه خود را 
به همسايه مي دادند تا مراسم عروسي و عزاداري برگزار كند و 
هيچ كس براي مراسم عروسي،  سالن عروسي كرايه نمي كرد 
به اندازه كافي باغ و زمين و پاركينگ و سالن و گاراژ وامكانات 
مختلف داشتند و حتي ماشين خود را در اختيار ديگران قرار 
مي دادند و در پخت و پز غذا مشاركت مي كردند. به بهانه هاي 
مختلف سوغات از روس��تا و شهرها به مناطق ديگر ارسال 
مي شد. افراد حتي در ساخت خانه به هم كمك مي كردند. 
در كار محل و نظافت ساختمان شركت مي كردند و الزم نبود 

كه مانند امروز براي هر كاري پول پرداخت كنند. 
اما يكي از داليل عمده مشكالت نقدينگي و خلق پول، تورم و 
كاهش رشد اقتصادي، پولي شدن بيش از اندازه اقتصاد است. 
افراد به جاي توليد و كار و عرق ريختن، سعي مي كنند كه با 
خريد و فروش كسب سود كنند و اين روحيه دقيقا به دليل 
بي ثباتي در قيمت ها و شاخص قيمت ها رخ داده است.  دولت 
با سياست هاي مالي و پولي و با اتكا به نفت و انتشار پول، رشد 
بودجه عمومي، رشد استخدام دولتي، و بسياري از برنامه هاي 
ديگر، عمال روحيه كار مول��د را كاهش داده و افراد به جاي 
توليد به خدمات، كارمند شدن وحقوق گرفتن، پشت ميز 
نشيني، گرفتن مدرك و حقوق باالتر، خريد وفروش و داللي 
روي آورده اند. در حالي كه در گذشته، ميليون ها نفر از طريق 
كسب وكارهاي مختلف توليدي و حتي تعميرات نان آور 
خانواده بودند. يكي كفش توليد مي كرد. ديگري كفش تعمير 
مي كرد. يكي چرم براي كفش داخلي توليد مي كرد و صدها 
هزار نفر تنها در صنف كفش و چرم و پوشاك كار مي كردند. 
اما امروز سيل كفش خارجي در بازار را شاهد هستيم كه اكثر 
آنها قابل تعمير هم نيست.  تغيير اين سليقه ها و رفتارها، در 
كنار سياست نرخ دالر ارزان در ۴ دهه اخير و تاكيد بر فروش 
ارز به قيمت پايين عمال واردات را افزايش داد و موجب شد 
كه كاالي خارجي جاي كاالي داخلي را بگيرد و صنعت و 

توليد و اشتغال داخلي را تضعيف كند. 

ادامه از صفحه اول

7

رييس كل بانك مرك�زي اي�ران در دوران دفاع 
مقدس گف�ت: مجموع درآمدهاي ارزي كش�ور 
درس�ال ۶۵، ۶۶ و ۶7 بيش�تر از ۲۱ ميليارد دالر 
نبود ولي كشور با تكيه بر توانايي هاي خود روي 
پاي خ�ود ايس�تاد. »مجيد قاس�مي« در برنامه 
رهيافت راديو اقتصاد با بيان اينكه نگاه به اقتصاد 
ملي بايد يك نگاه ملي و عمومي باشد، افزود: در 
بند اول سياس�ت هاي اقتصاد مقاومتي بي خود 
نوشته نشده كه بايد همه امكانات براي مشاركت 
تمامي آحاد جامعه فراهم شود. وي اظهارداشت: 
اگر زمينه ها براي مشاركت مردم در اقتصاد ملي 
فراهم ش�ود همين مردم با پس اندازهاي خرد و 
كوچك خود بعضا نقدينگي به اي�ن بزرگي را در 

نظام بانكي جمع كرده ا ند مي توانند با نقدينگي 
و امكانات خود اقتصاد كشور را راه بيندازند منتها 
ما نياز به بنگاه هاي بزرگ داريم. رييس كل بانك 
مركزي اي�ران در دوران دفاع مقدس گفت: پيام 
من ب�ه عزيزاني ك�ه در مناصب راهب�ردي براي 
اقتصاد كشور تصميم مي گيرند اينكه واحدهاي 
كوچك با پول ريزي و پول پاش�ي لزوما حمايت 
نمي شوند بلكه بايد تقاضا و خدمات براي كاالهاي 
اين واحدها ايجاد كرد. وي در ادامه ضمن اش�اره 
به وضعيت اقتصادي كشور در دوران هشت ساله 
جنگ تحميلي اف�زود: نرخ ت�ورم در اين دوران 
س�خت از ۶,9 درصد ت�ا ۲7 درص�د در برخي از 
سال ها باال رفت. قاسمي بيان داشت: سال ۶8 سال 

خاتمه جنگ هشت ساله بود و آثار جنگ هنوز در 
مملكت وجود داشت از ۱۲ هزار مگاوات ظرفيت 
منصوبه برق كش�ور فق�ط دو هزار م�گاوات كار 
مي كرد و مردم در سال هاي ۶8 و ۶9 در طول روز 
با ساعت هاي خاموشي زيادي رو به رو بودند. وي 
ادامه داد: كل درآمدهاي ارزي كشور در سال ۱3۶۵ 
به پنج ميليارد و 700 ميليون دالر رسيد و بخش 
عمده اي از دريافتي هاي ارزي در همان سال براي 
دفاع مقدس هزينه شد. رييس كل بانك مركزي 
جمهوري اس�امي ايران در دوران دفاع مقدس 
گفت: آن چيزي كه دوران طاغوت تحويل انقاب 
داد همه وابستگي بود حتي ساده ترين نيازهاي 

كشور مثل سيم خاردار از خارج وارد مي شد.

نكته
كشوردر3سالاوججنگبا21ميليارددالرادارهشد
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چهرهروز

استاد محمدرضا شجريان چهره ماندگار موسيقي ايران
ماه مهر، ماه صداهاي ماندگار و چهره هاي ماندگار موس��يقي و سينماي ايران است، اما در اين بين خسرو آواز ايران، استاد 
محمد رضا ش��جريان جايگاه ويژه اي در بين مردم دارد. جايگاهي كه حتي بعد از س��ال هاي دوري از صحنه ها و ماندن در 
خانه نتوانس��ته صدا و چهره اش را از خاطر هيچ كس ببرد. مرغ س��حر در روح و جان مردم نشسته و صداي زمزمه آن هنوز 
كه هنوز اس��ت از هر كوچه و خانه اي به گوش مي رسد و خيلي ها هنوز سحر و افطار ماه رمضان را با صداي ربناي شجريان 
مي گذرانند. اس��تاد شجريان در جايي مي گويد: استاد اصلي من زندگي و شرايطي است كه بر من گذشته چرا كه من از هر 

پديده اي درس گرفتم. به عبارت بهتر من هرچه دارم از آموخته هايم است.

كتابخانه

»اعترافات يك قاتل اقتصادي«
كتاب »اعترافات يك قاتل اقتصادي« نوشته »جان پركينز« است. او در اين كتاب مي نويسد: مزدوران و قاتالن اقتصادي افرادي 
حرفه اي با دستمزدهاي باال هستند كه كشورهاي مختلفي در سراسر جهان را از دسترسي به تريليون ها دالر پول محروم مي كنند. 
در اين راه آنها از ابزارهايي مانند گزارش هاي اقتصادي فريبكارانه، انتخابات تقلبي، رشوه و حق السكوت، تهديد، رابطه جنسي، 
قتل و جنايت اس��تفاده مي كنند. بازي، همان بازي قديمي سلطه و فرمانروايي است با اين تفاوت كه در عصر جهاني سازي ابعاد 

بسيار وحشتناكي به خود گرفته است. 

میراثنامهجامعه

مدير پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد از ساماندهي، 
تهيه شناسنامه، مس��تندنگاري و كارشناسي اوليه 
سنگ هاي منقوش مجموعه تخت جمشيد، توسط 
مسووالن و كارشناس��ان اين پايگاه خبر داد. حميد 
فدايي مدير پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد گفت: 
روند اخير س��اماندهي و مس��تندنگاري سنگ هاي 
تخت جمشيد يكي از برنامه هاي بلندمدت اين پايگاه 
اس��ت كه با همكاري متخصصان باستان ش��ناس، 
مرمت كاران و نيروهاي فني در حال انجام اس��ت. در 
كاخ هاي تخت جمش��يد قطعات متعدد و منقوش 
سنگ هايي وجود دارد كه حاصل ويراني بناها در طول 
سده هاي گذشته است،  گر چه امروزه اجراي پوشش 
روي ستون ها و درگاه هاي تخت جمشيد به دليل نكات 
فني و اجرايي و از جمله حفظ حريم بصري محوطه، 
عملياتي دشوار و برنامه ريزي اجراي آن زمانبر است، 
اما تصميم گيري در مورد انتقال قطعات جداش��ده 
كاخ ه��ا و حفاظت موقت آنه��ا در مخازن و فضاهاي 
سرپوش��يده در كوتاه مدت امكان پذير اس��ت. مدير 
پايگاه ميراث جهاني تخت جمش��يد عنوان كرد: از 
مهم ترين برنامه هاي حفاظتي محوطه، نجات بخشي 
قطعات رهاش��ده در محوطه كاخ ها و س��اماندهي 

فيزيك��ي و اطالعاتي آنها در مخ��ازن واقع در بخش 
جنوبي تخت گاه تخت جمشيد بوده است. فدايي با 
اشاره به دس��تاوردهاي اين پروژه به منظور حفاظت 
بهتر و بهره برداري از آن در زمينه هاي گوناگون، بيان 
كرد: پروژه انتقال قطعات جداش��ده بناها و كاخ ها به 
داخل مخازن عالوه بر بهينه كردن شرايط نگهداري 

آثار از ويژگي هاي ديگري نيز برخوردار بوده اس��ت، 
با مس��تندنگاري، طبقه بندي و ساماندهي قطعات 
س��نگ، بانك اطالعاتي ويژه اي براي آنها تهيه شده 
كه از اين داده ها در پاره يابي قطعات و امكان سنجي 
نصب قطعات سنگ در محل اصلي خود در كاخ هاي 

تخت جمشيد استفاده خواهد شد.

سنگ هاي منقوش ميراث جهاني تخت جمشيد شناسنامه دار مي شوند

كشف ماسك هاي قاچاق در پايانه جنوب
س��ركالنتر هفتم تهران از كشف ۶۹ هزار و ۵۵۰ 
عدد ماس��ك قاچاق در پايانه مسافربري جنوب 
تهران خبر داد. سرهنگ دوستعلي جليليان گفت: 
در پي دريافت خبري مبني بر اينكه فردي قصد 
دارد با استفاده از اتوبوس هاي مسافربري محموله 
ماسك قاچاق را به يكي از شهرستان هاي استان 
مركزي انتقال ده��د، ماموران كالنت��ري پايانه 
جنوب براي تحقيقات پليسي وارد عمل شدند. او 
با اشاره به اينكه در رصدهاي اطالعاتي به دست 
آمد متهم قصد دارد ظهر۳۰ شهريورماه محموله 
را انتقال دهد، اظهاركرد: گشت زني هاي هدفمند 
افزايش يافت تا اينكه ماموران موفق شدند متهم را 
در حالي كه ۲۸ كارتن بسته بندي شده را به سوي 
اتوبوسي حمل مي كرد، مشاهده كنند و تحت نظر 

قرار دهند. سركالنتر هفتم تهران ادامه داد: متهم 
هنگام انتقال محموله به داخل اتوبوس به همراه 
۶۹ هزار و ۵۵۰ عدد ماسك قاچاق دستگير شد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، به گفته سركالنتر 
هفتم، كارشناسان ارزش ريالي اموال كشف شده 

را ۲۰۰ ميليون ريال برآورد كرده اند.

بستري ۲۵۹ كودك مبتال به كرونا در بابل 
بنابه گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه 
علوم پزشكي بابل، ميزان بستري كودكان مبتال يا 
مشكوك به كروناي بس��تري در بيمارستان فوق 
تخصصي كودكان امي��ركال ۲۵۹ نفر بوده كه اين 
ميزان 4/4 درصد از آمار كل بيماران بستري است. 
دكتر سيد فرزاد جاللي از ميزان ابتالي بيشتر مردان 
نس��بت بانوان در بابل خبر داد و گفت: بيشترين 
گروه س��ني بس��تري و فوتي مربوط به رنج سني 
باالي ۷۰ سال اس��ت كه ۲۵ درصد از كل بيماران 
بستري را تشكيل داده اند و و همچنين بيشترين 
فوت��ي با آمار 4۳ درص��د از كل فوتي ها نيز در اين 
گروه سني بوده است. او با اشاره به اينكه 1۹ درصدر 
از بيماران بس��تري در گروه س��ني ۶1 تا ۷۰ سال 
بوده اند، بيان داشت: 4۷ درصد بيماران بستري در 
بيمارستان هاي بابل را خانم ها و ۵۳ درصد آقايان 
تشكيل داده اند. دكتر جاللي ادامه داد: 1۷ درصد از 

ميزان بستري ها و ۷.۵ درصد از آمار فوتي ها به گروه 
سني ۲۰ تا 4۰ سال اختصاص دارد. دكتر جاللي 
با اشاره به اينكه نزديك به ۶۰۰ نفر از كادر درمان و 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بابل به كرونا مبتال 
شدند، گفت: تعداد بس��تري در موج اول از ابتداي 
اس��فند تا پايان فروردين ۲4۸۰ نفر و در موج دوم 
تعداد بس��تري از ابتداي تير تا پايان مرداد ۲۲۰۰ 
نفر بوده است كه 1۲/۷ درصد كاهش داشته است.

تمديد خودكار اعتبار كارت شناسايي افراد  داراي معلوليت
با توجه به شرايط شيوع ويروس كرونا و به منظور 
محدود ك��ردن ترددها، كارت هاي شناس��ايي 
اف��راد داراي معلوليت، به ص��ورت خودكار و به 
مدت يك سال تمديد شد. محمدرضا شهبازي 
مديركل دفت��ر امور توانمندس��ازي معلولين با 
اعالم اي��ن خبر، گفت: با توجه به ش��رايط ويژه 
جامعه و همه گيري ويروس كرونا و آسيب پذير 
بودن افراد داراي معلوليت و همچنين به منظور 
جلوگي��ري از ترددهاي بيش��تر اي��ن افراد در 
سطح شهر، سازمان بهزيستي نسبت به تمديد 
خودكار اعتبار كارت هاي شناسايي افراد داراي 
معلوليت تحت پوشش، اقدام كرده است. او افزود: 
بنا ب��ر اين تصميم س��ازمان، تمامي كارت هاي 
شناس��ايي افراد داراي معلوليت كه زمان اعتبار 
آنها به اتمام رسيده يا در ماه هاي آينده به اتمام 

خواهد رس��يد، به مدت يك س��ال تمديد شده 
اس��ت و معلوالن عزيز مي توانند با كارتي كه در 
حال حاضر در دس��ت دارند، از خدمات سازمان 
بهزيستي بهره مند شوند. گفتني است در حدود 
يك ميليون و ۲۵۰ هزار كارت شناسايي جديد 
از سوي س��ازمان بهزيس��تي براي افراد داراي 

معلوليت صادر شده است.

ادامهازصفحهاول

 خشم هاي فروخورده
در جامعه خطرناك است

ممكن است در جامعه با مردم ديگر درگير شود، ممكن 
است كار به جرح و قتل هم بكشد و اين همه از خشونتي 
ناشي مي شود كه در وجود افراد انباشته شده است. در 
حال حاضر وضعيت خشونت در جامعه ما مثل فنري 
است كه هر لحظه فشرده تر مي شود، هر وقت اين فنر 
آزاد شود، كنترل آن بسيار سخت يا حتي غير ممكن 
خواهد بود. در حال حاضر كه همه مسووالن تمركز 
خود را روي كرونا گذاش��ته اند بايد به اين مساله فكر 
كنند كه در دوران پسا كرونا قرار است چه اتفاقاتي رخ 
بدهد. اينكه مردم ما تمام اين سال ها با مشكالت زيادي 
مانند، تحريم و تورم دست و پنجه نرم كرده اند و ناگهان 
يك بيماري هولناك مانند كرونا هم به مشكالت آنها 
اضافه شده و حتي تورم هم به واسطه همين بيماري 
چند برابر شده است، تا كي مي توانند خويشتن داري 
كنند. اين خشم هر چه فروخورده تر شود، قطعا زماني 
كه بيرون ريخته ش��ود، قدرت تخريب ش��ديدتري 
خواهد داش��ت. به همين خاطر است كه مسووالن 
موظفند عالوه بر اينكه به مشكالت بيماري رسيدگي 
مي كنند، به فكر معيش��ت مردم هم باشند، امنيت 
شغلي آنها را تامين كنند. حداقل ها را براي زندگي در 
اختيار آنها قرار دهند و خيلي بايدها و نبايدهاي ديگر 
كه دولتمردان نبايد از كنار آن بي توجه بگذرند. به هر 
حال توجه به روان مردم جامعه هم به ميزان توجه به 
سياست و اقتصاد و هنر و خيلي چيزهاي ديگر اهميت 
دارد. جامعه ما سال هاست كه از نظر شادي با فقر رو به 
روست. در حالي كه شادي در جامعه مي تواند تا حد 
زيادي خشونت را تعديل كند. مي تواند تاثير بسيار 
مثبتي در روح و روان افراد جامعه بگذارد. مي تواند تاثير 
بسزايي در پايين آوردن آمار خشونت داشته باشد. اما 
متاسفانه مسووالن ما سال هاست كه اين هم را فراموش 
كرده اند. در حالي كه فراهم كردن شرايط شادي جامعه 
هزينه اش خيلي كمتر از جمع كردن آثار خشونت در 
جامعه است. اينكه مي گويم ديوار بي اعتمادي بين 
مردم و مسووالن هر لحظه بلندتر مي شود به اين دليل 
است كه انگار مسووالن ما بر جامعه ديگري حاكمند 
و مردم ما هم در جامعه ديگري زندگي مي كنند. هيچ 
كدام از آنها ديگري را درك نمي كنند. تعامل درستي 
بين مردم و مسووالن جامعه وجود ندارد. همين رويه 
اگر ادامه پيدا كند، قطعا مي تواند باعث بروز مشكالت 
عديده اي شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهي از 
م��ردم از حداقل هاي زندگي محرومند، از طرفي هر 
روز خبري از اختالس و فرار يك نفر را مي شوند، اين 
خشم آنها را بيشتر مي كند. وقتي مسووالن حتي از 
قيمت ابتدايي ترين اقالم ضروري مردم خبر ندارند، 
نمي توانيم توقع داشته باشيم كه در جامعه كه از نظر 
رواني نرمال است زندگي كنيم، اين مشكالت مي تواند، 
بسيار خطر آفرين باشد. براي اينكه مردم ثمره تحمل 
خود را ببينند بايد شاهد تالش مسووالن در زمينه رفع 
نيازهايشان باشند، تا با ديگر اعتماد از دست رفته شان 

نسبت به مسووالن را به دست بياورند.

دانش آموزان محروم از آموزش در فضاي مجازي و تلويزيون

سامانه شاد؛ چرا و چگونه؟
گليماندگار | تقريبا ۲۰ روزي از آغاز 
سال تحصيلي مي گذرد، سالي پر از هياهو و 
اما واگرهايي كه باعث شد تا حواشي زيادي 
داشته باش��د. از انتقادات كارشناسان و تا اعالم ابتالي 
دانش آموزان به كرونا به خاطر حضور در مدرسه. اما اين 
اتفاق ها در حالي رخ داد كه وزارت آموزش و پرورش خيلي 
صريح و روشن اعالم كرده بود تمام مدارس بازگشايي 
شده و تاكيد اين وزارتخانه بر حضور دانش آموزان بر سر 
كالس درس است. اما طولي نكشيد كه سيل انتقادها 
باعث شد تا وزير آموزش و پرورش عقب نشيني كرده و 
بگويد هيچ اجباري براي حضور دانش آموزان در مدرسه 
نيست. اما اين وضعيت چرا و چگونه رخ داد؟ جواب واضح 
است به اين خاطر كه تعداد قابل توجهي از دانش آموزان به 
واسطه حضور در شهرها و روستاهاي دور افتاده يا نداشتن 
بضاعت مالي امكان دسترسي به استفاده از فضاي مجازي 
براي ادامه تحصيل خود را نداشتند. دانش آموزاني كه 
در س��ال هاي گذشته حتي از داشتن كالس استاندارد 
و وسايل گرمايشي بي خطر بي بهره بوده اند، حاال چطور 
مي خواهند از امكاناتي مانند، گوشي هوشمند و تبلت 
برخوردار باشند تا بتوانند از امكانات آموزشي در فضاي 
مجازي استفاده كنند؟ البته كه برخي افراد معتقدند دادن 
چنين امكاناتي به دس��ت دانش آموزان كم سن و سال 
مي تواند زمينه ساز بروز مشكالت جديدي شود، غافل از 
اينكه مسووالن اگر بخواهند به راحتي مي توانند فضاي 
مجازي آموزشي را براي دانش آموزان به طوري تعريف 
كنند كه دسترسي به سايت ها و فضاهاي غيرمجاز ممكن 
نباشد. اما مساله به همين جا ختم نشد. آموزش و پرورش 
در اين بين سامانه اي به نام سامانه شاد را راه اندازي كرد كه 
دانش آموزان با عضويت در اين سامانه بتوانند از امكانات 
كالس هاي درس در فضاي مجازي برخوردار شوند. اما 

اين ماجرا هم خود حواشي تازه اي را ايجاد كرد. 

    حدود ۳.۵ ميليون دانش آموز 
به سامانه »شاد« دسترسي ندارند

 اولين بار يك��ي از نمايندگان مجل��س از آمار تقريبي 
۳ و نيم ميليون دانش آموزكه به سامانه شاد دسترسي 
ندارند خبر داد. محمد رضا احمدي در اين باره گفت: اين 

سامانه از سوي مجلس به خوبي بررسي شده و مشكل 
خاصي ندارد، اما مساله اينجاست كه تعداد قابل توجهي 
از دانش آموزان به اين س��امانه دسترسي ندارند و طي 
نشستي كه با مسووالن آموزش و پرورش داشته ايم قرار 

بر اين شده كه مشكل به زودي حل شود.

    هيچ دانش آموزي نبايد 
از چرخه آموزش بيرون بماند

مليحه بياتي، معلم دوره ابتدايي در اين باره به تعادل 
مي گويد: آموزش و پرورش موظف اس��ت با توجه به 
امكاناتي كه در اختيار تمام دانش آموزان است جريان 
آموزش را هدايت كند تا هيچ دانش آموزي خارج از اين 
جريان نباشد. اما متاسفانه هنوز كه هنوز است بسياري 
ازدانش آموزان دسترس��ي به سامانه ش��اد ندارند. ما 
نمي توانيم برخي از دانش آموزان را به دليل نداش��تن 
بضاعت مالي از چرخه آموزش بيرون بگذاريم و بگوييم 
كاري از دستمان بر نمي آيد. آموزش و پرورش با توجه به 
اينكه ماه ها از ورود كرونا و تعطيلي مدارس مي گذشت 
مي توانست از اين فرصت استفاده كرده و برنامه ريزي 
كامل و دقيقي در رابطه با سال تحصيلي جديد انجام 
دهد. ما االن در شرايط فوق العاده به سر مي بريم و بايد 
امكانات را براي اين ش��رايط آماده كنيم. اينكه دو روز 
مانده به بازگشايي مدارس بگوييم حضور دانش آموزان 
اجباري اس��ت و يك هفته بعد متوجه شويم كه اين 
تصميم درست نبوده و حاال بخواهيم به اين فكر كنيم 
كه با آنهايي كه دسترسي به فضاي مجازي ندارند، چه 

كار بايد بكنيم، اصال درست نيست. 

    69  درصد دانش آموزان
 به شاد  دسترسي ندارند

 از سوي ديگر معاون آموزش ابتدايي نيز به عدم دسترسي 
4 ميليون و ۷1۸ دانش آموزان به سامانه شاد خبر مي دهد 
و مي گويد: البته آموزش هاي تلويزيوني با همكاري صدا 
و سيما براي اين دانش آموزان در نظر گرفته شده است. 

اما مساله اينجاست كه دانش آموزاني هم هستند كه حتي 
از داشتن تلويزيون هم محرومند. دانش آموزاني كه در دور 
افتاده ترين مناطق ايران زندگي مي كنند، اما آنها هم مثل 
بقيه فرزندان اين سرزمين به شمار مي روند و بايد از حق 
تحصيل برخوردار باشند. خيلي از افراد به اين مساله فكر 
مي كنند كه اگر دانش آموزي يك سال هم از تحصيل دور 
بماند اتفاق خاصي رخ نمي دهد و سالمتي او بر تحصيلش 
ارجحيت دارد، اما اين زماني مي تواند درست باشد كه همه 
دانش آموزان در سراس��ر كشور از يك امكانات يكسان 
برخوردار باشند، اما دانش آموزي با تصميم شخصي خود 
و خانواده اش تصميم به ترك تحصيل يك ساله بگيرد، 
اگر اين تصميم از روي اجبار و نداشتن امكانات باشد، پس 
مساله تحصيل رايگان براي همه كه در قانون اساسي به 

آن اشاره شده است، چه مي شود؟

    دانش آموزان مناطق دورافتاده 
سر كالس حاضر شوند

اما نماين��دگان م��ردم در مجل��س براي آن دس��ته 
ازدانش آموزاني كه بضاعت دستري به امكانات سامانه شاد 
يا تلويزيون را ندارند و نمي توانند از اين دو طريق تحصيل 
خود را ادامه دهند، راهكار حضور در كالس هاي كمتر از 
1۰ نفر پيش بيني كرده اند. احمدحسين فالحي، نماينده 
مردم همدان و فامنين در اين باره مي گويد: مقرر شده 
براي روستاهاي كم جمعيت كه تعداد دانش آموزان در 
هر كالس كمتر از 1۰ نفر است برگزاري كالس با رعايت 
پروتكل ها به صورت حضوري باشد. با اين تدبير وزارت 
آموزش و پرورش مش��كل عدم دسترسي روستاهاي 
كم جمعيت به سامانه شاد تا حد بسيار زيادي برطرف 
مي ش��ود. با وجود تالش هاي صورت گرفته و توس��عه 
زيرساخت ها اما يك سوم مناطق كشور امكانات الزم براي 

دسترسي به آموزش غيرحضوري و سامانه شاد ندارند.

گزارش
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مرزپرگهر

هنر

اثري از »زرتشت س��لطاني« در مركز هنرهاي معاصر كيندل به نمايش درآمد. 
نمايشگاه »تاريِخ اختراع شده« همزمان با هفته هنر برلين در مركز هنرهاي معاصر 
كيندل برپاست. در اين نمايشگاه اثري از زرتشت رحيمي با عنوان »نقشه خيالي 
جديد« به نمايش درآمده است. نمايش��گاه »تاريخ اختراع شده« با كيوريتوري 
كاترين بكر و با حضور هنرمنداني مانند اندرو گيلبرت، اكرم زاتاري، يائل بارتانا، ناديا 
كعبي-لينكه، اصالن گويزوم و... از سيزدهم سپتامبر آغاز شده و تا فوريه سال ۲۰۲1 
ميالدي ادامه دارد. زرتشت رحيمي متولد 1۳۶۸ در اصفهان است. رحيمي عالوه بر 
برگزاري چند نمايشگاه انفرادي در گالري هاي طراحان آزاد و ثالث، در تعداد زيادي 
نمايشگاه گروهي شركت داشته و چند نمايشگاه را نيز كيوريت كرده است. آثار او 
پيش  از اين در چند نمايشگاه گروهي در كشورهاي اتريش، آلمان، فرانسه و نروژ به 
نمايش درآمده است. سال گذشته »چيدمان تيررس« اثر زرتشت رحيمي به مدت 

سه ماه در موزه »كونستهال ۳.14« در كشور نروژ، شهر برگن به نمايش درآمد.

نمايش اثري از
 هنرمند ايراني در برلين

هنر

فيلم »قطار آن شب« به كارگرداني »حميدرضا قطبي« و تهيه كنندگي »بهروز 
رشاد« در سي و چهارمين جش��نواره بين المللي سينه كيد آمستردام هلند به 
نمايش درمي آيد. اين فيلم در بخش نمايش ويژه س��ي و چهارمين جش��نواره 
بين المللي سينه كيد آمستردام هلند كه به شكل مجازي برگزار مي شود، براي 
جمع بزرگي از فعاالن حرفه اي سينماي كودك جهان به نمايش در خواهد آمد. 
بر اساس اين خبر، اين جشنواره از تاريخ ۷ اكتبر تا ٨ نوامبر ۲۰۲۰ )1۶ مهر تا 1۸ 
آبان 1۳۹۹( برگزار خواهد شد. »قطار آن شب« در اولين حضور جهاني خود، براي 
نمايش در بخش اصلي بيست و پنجمين دوره جشنواره بين المللي اشلينگل آلمان 
كه از تاريخ 1۰ تا 1۷ اكتبر )1۹ تا ۲۶ مهر 1۳۹۹( برگزار مي شود، پذيرفته شده 
است. اين فيلم در سي و دومين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
برنده پروانه زرين بهترين فيلم كودك از نگاه داوران كودك، ديپلم افتخار بهترين 

بازيگر و پروانه زرين جايزه ويژه هيات داوران و جايزه نوآوري شد.

 نمايش »قطار آن شب« 
در جشنواره سينه كيد آمستردام
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