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 ۱۵هزار صادرکننده فقط یک میلیون یورو برگرداندند

ركورد جديد دالر
دركانال  28هزار

رييسجمهور
در جلسه هيات دولت:

مردم
جنگ اقتصادي
را باوركنند
صفحه 2

در مجلس صورت گرفت

نيـازاقتـصادايـران

رد كليات طرح جهش
و رونق توليد مسكن

صفحه 3

«تعادل» خطر تغيير الگوي تغذيه مرغداريها براي سالمت مردم را بررسي ميكند

يادداشت1 -

سوداگران مرغ وجانمردم

مهدي بيك | در روزهايي كه اف��كار عمومي ايرانيان
سرگرم نوسانات اقتصادي و معيش��تي پيدرپي 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��بكههاي اجتماعي دس��ت به دست

ميچرخيد كه كمتر مورد توجه و مداقه رس��انهها قرار
گرفت و ابعاد و زواياي مهم آن بررسي شد .خبري با اين
مضمون كه توليدكنندگان دام وطي��ور بهدليل گراني

دورنماي افزايشقيمتدالر

نهادههاي دامي و كمبود اين محصول ،ناچار ش��دهاند،
الگوي تغذيهاي مرغداريهاي كشور را از سويا (به عنوان
غذاي اصلي دام و طيور) به بذر پنبه كه...
صفحه 7

« تعادل» روند نوسانات  
اخير در بازار سرمايه را
بررسي ميكند

زمان
بازگشت
بورس
به رشد؟

چرا اقتصاد و مخارج ارزي و ريالي امروز
با دوره جنگ قابل مقايسه نيست؟

مجيد قاسمي :كشور در  3سال اوج جنگ
با  21ميليارد دالر اداره شد

صفحه 4

يادداشت2-

عرضهچندقلممصالح
ساختمانيراهگشانيست

وزير راه دوس��ه م��اه پيش به
مردم توصي��ه كرده ب��ود كه
خانه نخرند زي��را قيمتهاي
مس��كن غيرواقع��ي و حبابي
اس��ت و بيضابط��ه در ح��ال
رشد است و دولت طرحهايي
براي س��اخت ،عرضه بيشتر و
بهمنآرمان
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
رييسجمهور ،عرضه مس��تقيم و خارج از بورس مصالح
س��اختماني نظير فوالد و قير با قيمته��اي دولتي را به
سازندههاي طرح ملي مسكن در دستور كار قرار دادهايم.
اين خبر با واكنشهاي مختلفي از س��وي كارشناسان و
فعاالن بازار مسكن مواجه شد و عدهاي اين نكته را مطرح
كردهاند كه با اين نوع تصميمگيري خلق الس��اعه ،عمال
بايد منتظر شكلگيري س��لطان مصالح ساختماني نيز
باشيم .زيرا تجربه اين نوع تصميمگيريها نشان داده كه
بالفاصله رانت ايجاد ميكند و اين مصالح س��اختماني از
بازار آزاد س��ر در آورده و اين رانت قابل توجه براي عدهاي
از افراد داراي نفوذ كه دسترس��ي به اي��ن نوع قيمتها و
كاالهاي ارزان دارند ،س��ود قابل توجهي ايجاد ميكند و
طبقه نوظهور و فربه ديگري را خلق ميكند و آنها بخشي
از اين مصالح س��اختماني دولتي و ارزان را در بازار آزاد به
قيمتهاي باالتر خواهند فروخت و دس��ت خانوادههاي
جوان نيز به مسكن ارزان نرسيده و باز در روياي رسيدن به
خانهشخصيچندساليديگررابايدسپريكنندودرعين
حال هر روز بايد شاهد افزايش سرسامآور قيمت مسكن
باشند .وزير راه و شهرس��ازي ميگويد براي آنكه قيمت
مسكن را كنترل كنيم براي خانههاي دولتي ساز ،دستور
مستقيمرييسجمهوربرايعرضهمستقيمباقيمتهاي
دولتيوغيربازاربرخيمصالحساختمانينظيرفوالد،قيرو
آهنآالت به سازندههاي طرح ملي مسكن را گرفته است
اماايننوعتصميمگيريوعرضهمستقيموخارجازبورس
مصالح ساختماني نظير فوالد و قير با قيمتهاي دولتي،
مانند س��اير موارد تجربه عرض��ه ارزان كاالها و خدمات
دولتي ،عمال رانت جديد ايجاد ميكن��د و پس از مدتي
مشخصميشودكهعمالبهاتالفمنابع،انحرافازاهداف
مورد نظر ،سوداگري ،كمبود ،احتكار مصالح ساختماني
و مشكالت ديگر تبديل ميش��ود و مردم وسازندگان در
جستوجوي مصالح س��اختماني ارزان از اين بازار به آن
بازار در حال حركت هستند و عمال با موج گراني مصالح
ساختماني مواجه ميشوند .تجربه نشان داده كه اين نوع
تصميمگيري عمال به معناي در اختيار گذاش��تن آهن
دولتي با نصف قيمت به يك ع��ده خاص با هدف كنترل
ادامهدرصفحه6
قيمتمسكناستو...

عكس :يوسف گرامي

پولي شدن اقتصاد

همينصفحه

يادداشت3-

فشارهمهجانبه
برتوليد

ب��ا وجود آنك��ه در س��الهاي
گذش��ته ش��عارهاي زي��ادي
درب��اره حماي��ت از تولي��د و
س��رمايهگذاران اقتص��ادي
مط��رح ش��ده ام��ا در عم��ل
آنچه كه اتف��اق افتاده فش��ار
همهجانبه بر توليد بوده است.
مهديعليپور
در ش��رايطي ك��ه ب��ا توجه به
مش��كالت تحريم ،امكان فروش نفت اي��ران در بازارهاي
بينالمللي به شكل جدي كاهش يافته و در اين فضا اتكا
به صادرات غيرنفتي افزايش يافته ،سياست منطقي اين
بودكهباكاهشفشاربرتوليدكنندگانشرايطبرايحضور
پرقدرتتر سرمايهگذاران فراهم شود اما سياستهايي كه
در اين سالها اجرايي ش��ده ،عمال خالف آن را ثابت كرده
است .امروز براي سرمايهگذاري در امور توليدي ،فشارها و
محدوديتهاي زيادي وجود دارد و در واقع كسي كه قصد
ورود به اين حوزه را دارد بايد خود را براي مشكالت بسياري
جديآمادهكند،ايندرحالياستكهماميبينيمكهافراد
با ورود به عرصههاي داللي و بازارهاي زودبازده سود بااليي
را دشت ميكنند و هيچ هزينه ديگري را نيز نميپردازند.
براي مشخص ش��دن ابعاد مختلف اين ماجرا ميتوان 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
صورتهاي مالي دارد و در هر گام بايد ماليات آن را بپردازد
اما افرادي كه در بازارهايي مانند طال و ارز فعاليت ميكنند،
هيچ مالياتي نميپردازند و در واق��ع از بر هم خوردن نظم
اين بازارها بيشترين سود را ميبرند .اين در حالي است كه
ما بايد فش��ار را از توليدبرداريم و به فعاليتهاي غير مولد
ادامهدرصفحه7
واردكنيمتا...

يادداشت4-

وعدههايي كه باعث ريزش
بورس شدند

بازار س��رمايه اي��ن روزها نياز
ب��ه ري��زش داش��ت چراك��ه
طي ماهه��اي گذش��ته روند
صعودي خوبي را تجربه كرده
بود و اين ريزش باعث ش��د تا
برخي از سهمهاي موجود در
بازار ب��ه تعادل برس��د .برخي
رسول رحيمنيا
از تصميمگي��ري نادرس��ت
مسووالن باعث شد كه اصالح بازار تبديل به ريزش شود.
مهمترين 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
عرضهها در بازار باعث ش��د كه سهامداران و مردم نسبت
به بورس بياعتماد 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 حقيقيها ب��ا توجه به اينكه
اعتماد در ب��ازار از بين رفته بود و مس��ووالن به قولهاي
خود در زمان ريزش بازار عمل نكردند و حمايتي كه قرار
بود توسط مس��ووالن و حقوقيهاي بزرگ صورت بگيرد
انجام نشد از اين جهت بياعتمادي در بازار شكل گرفت.
درحال حاضر بازار يك الي دو روز مثبت شده اين مثبت
ش��ده به واس��طه ورود حقيقيها و جلوگيري از فروش
حقوقيها و حمايتهايي 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 خدشهدار شده .دولت بايد با يك
سري اقداماتي انجام دهد تا اعتماد را دوباره به بازار سرمايه
ادامهدرصفحه4
بازگرداند.

يادداشت5-

كرونا و حسرت لپتاپ
براي كمدرآمدها

كرون��ا هرچي ميخواس��ت
با ج��ان و مال س��اكنين كره
خاكي كرد .از روزهاي آغازين
سال  2020همچون اژدهايي
س��يريناپذير وارد زندگ��ي
مردم ش��د و تا توانست هرچه
را كه س��ر راهش ب��ود ،بلعيد.
رضا عاليان
چه كس��ي فكرش را ميكرد
پس از گذشت كمتر از يك س��ال يك ويروس نانومتري
كاري كند كه حسرت خريد يك لپتاپ به دلمان بماند؟
اين روزها هي��چ كاالي الكترونيكي را پيدا نميكنيد كه
قيمتش سر به فلك نكشيده باش��د.كمپانيهاي بزرگ
توليد تجهي��زات كامپيوت��ري و ارتباطي ح��اال حيران
ماندهاند كه چطور معادالتشان اينگونه بهم خورده است.
از سه ماه پيش تاكنون قيمت جهاني بسياري از كاالهاي
الكترونيكي بين  10تا  20درصد افزايش قيمت داش��ته
است .چرايي اين افسارگسيختگي قيمتها بازميگردد
به برهم خ��وردن تعادل بين عرض��ه و تقاضا .هيچ كس
حتي تصور اين را ه��م نميكرد كه كرون��ا برنامهريزي
توليد و عرض��ه غوله��اي تكنول��وژي را بر ه��م بزند.
خانهنشين 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.
كمپانيهاي 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
ديگرنميتوانندپاسخگوينيازتوليدكنندگانتبلت،لپ
ادامهدرصفحه7
تاپ و موبايل باشند.

صفحه 5

يادداشت6-

خشمهاي فروخورده
در جامعه خطرناك است

«آبراهاممزلو»،پدرروانشناسي
انس��ان گرايانه ،وقتي نيازهاي
انس��ان را بيان ميكند ،اولين
نياز او را غذا ميداند ،يعني اگر
قرار باش��د فردي از نظر رواني
در شرايط مناسبي قرار بگيرد
نيازهايي دارد كه اولين آن نياز
اصغركيهاننيا
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 ميشود .قبل از اينكه كرونا از راه برسد،
طبق اعالم انجمن روانپزشكي ايران از هر  4نفر يك نفربا
مشكالت رواني دست و پنجه نرم ميكند ،اين آمار مالي
زماني است كه ما هنوز اينقدر از نظر اقتصادي تحت فشار
نبوديم .اما حاال وضعيت فرق ميكند ،هم كرونا را داريم كه
كسب و كار خيلي از مردم را از بين برده پس خيليها حتي
توانتامينهماننيازاوليهيعنيغذاراندارند،ازسويديگر
احس��اس امنيت نميكنند .يعني نه امنيت شغلي دارند،
نه به واس��طه بيماري امنيت جاني دارند .همين مسائل
باعث ميشود ،كه خشمهاي فروخورده در جامعه هر روز
بيشترشود.مردمتحتفشارهستندواينفشارفاصلهبين
مردم و مسووالن را هر روز بيش��تر از ديروز ميكند .به هر
حال وقتي صحبت از مش��كالت رواني و خشونت در يك
جامعه ميش��ود ،عوامل به وجود آورنده آن هم اجتماعي
هستند نه فردي .مردم هر روز با موجي از اخبار مواجهاند
كه اغلب نگرانكننده است ،اضطراب حاصل از اين اخبار
در وجود هر فرد ته نشين ميشود ،او ممكن است خشم و
نگراني خود از اين اخبار و حتي شرايط را در خانه برسر افراد
ادامهدرصفحه8
خانوادهاشخاليكند...

اين روزه��ا كه ب��ازار در
داي��رهاي از نوس��انات
پيدرپ��ي ق��رار گرفته
و برخ��ي تحليله��اي
هيجاني هم در خصوص
ابع��اد و زواي��اي كل��ي
هاديحقشناس ب��ازار اراي��ه ميش��ود،
سخت اس��ت كه نگاهي
واقعگرايانه به موضوعات اساس��ي اقتصاد داشت.
آماري كه بانك مركزي و مركز آمار ايران درباره نرخ
تورم اعالم كردهاند ،بيانگر اين واقعيت است كه تورم
در 2ماه مرداد و شهريور بهطور ماهانه از 6.5درصد
تيرماه به تورم ماهانه3.5درصد 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 ميرفت در سال98
و  97پيشبيني ميشد حادث شود؛ اتفاق نيفتاده
است .اين به عنوان يك پيشفرض اصلي مبتني بر
اينواقعيتكلياستكهتورماثرگذاربرروينرخارز
است ،بهنظر ميرسد اگر دولت در نيمه دوم سال99
رفتار سياست پولي و مالي و مالياتياش را درست و
اصولي تنظيم كند بتواند تورم را در حدود  30تا زير
30درصد مهار كند .هرچند تورم نقطه به نقطه در
شهريورماهبه34درصدرسيدهاست،اينچشمانداز
دور از دسترس نخواهد بود .نكته دوم اين است كه
بخشي از گرانيها و تورم ناشي از اثرات تورمي است،
همانطور كه در گذش��ته كارشناس��ان اقتصادي
تحليل ميكردند كه بازار افزايشهاي فزاينده رشد
بازار واقعي نيس��ت و اغلب كارشناسان پيشبيني
ميكردند 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 نميتواند اين عددي
باشد كه امروز در بازار مشاهده ميكنيم .يكي اينكه
مابهالتفاوتتورمداخليبهتورمكشورهاييكهباآنها
مبادله اقتصادي داريم ،نميتواند 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��طهاي آن از خارج وارد
ميشود امكان نخواهد داش��ت .به عبارت سادهتر،
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 ميرسد كه
قيمت فعلي دالر در بازار بيش��تر ناشي از انتظارات
تورميجامعهاست؛نهمتغيرهايبنياديناقتصادي.
در واقع متغيرهاي بنيادين اقتصادي كشورمان به
صورتي نيس��ت كه خروجي آن يك چنين قيمت
ارزيباشد.اگرچهبايديكواقعيتروشنراپذيرفت
و آن اينكه اگر شاخصها در سال 99اينقدر نوسانات
ش��ديد داش��تهاند هم به دليل تحريمها بوده و هم
بهدليلشرايطكرونادركشورايجادشدهاند.معتقدم
اين ادعا كه تحركات اخي��ر ترامپ در منطقه باعث
اين افزايش قيمتها بوده حرف درستي نيست .اين
اتفاقي كه چند روز گذشته حادث شد و امريكاييها
بهزعم خودش��ان تحريمهاي 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 ميكريم 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 تحريمهاي امريكا حداكثر اثرات ممكن را
بر بازارها گذاشته و كرونا هم اثرات حداكثري خود
را گذاشته است .بايد ببينيم كه دولت در نيمه دوم
سال99چهسياستهاياقتصادي،ارزيومالياتيو
پوليراتنظيمخواهدكردتابعدبهتربتواندورنمايي
ازوضعيتاقتصاديدرسالآيندهرابهدستآورد.به
نظرميرسدكهنبايداقتصادايرانبعدازاينالتهابات
دوبارهدچارشوكيانوساناتشديدبشود.

گزارش روز

چرا اقتصاد و مخارج ارزي
و ريالي امروز با دوره جنگ
قابل مقايسه نيست؟

پولي شدن
اقتصاد

محسن شمش�يري | برخي كارشناس��ان براي تلنگر
زدن به مس��ووالن و مردم ،گاهي موضوع مخارج كمارزي
دوره جنگ را مط��رح ميكنند كه كش��ور در مجموع با

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

است .همچنين كنترل در سطح زير  10درصد و نهايتا تا
 27درصد بوده اس��ت و مردم فشارها و مشكالت را تحمل
ميكردند و ش��اخصهاي 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��اخصها اش��اره كرده و
گفته است :مجموع درآمدهاي ارزي كش��ور درسال ،۶۵
 ۶۶و  ۶۷بيشتر از  ۲۱ميليارد دالر نبود ولي كشور با تكيه
بر تواناييهاي خود روي پاي خود ايستاد .كل درآمدهاي
ارزي كشور در سال  1365به پنج ميليارد و  700ميليون
دالر رسيد و بخش عمدهاي از دريافتيهاي ارزي در همان
سال براي دفاع مقدس هزينه شد .نرخ تورم در اين دوران
س��خت از  6.9درصد تا  27درصد در برخي از س��الها باال
رفت .نقدينگي در دوران هشت ساله دفاع مقدس تا 19.5
درصد رشد پيدا كرد به غير از سال  1359به سبب اعمال
تحريمها و شروع جنگ تحميلي رشد نقدينگي در كشور
به  27درصد رسيد .براين اساس ،اين پرسش مطرح است
كه چرا در آن سالها كش��ور با مخارج كم اداره شده و نرخ
ارز افزايش نمييافت و تنها يك تا دو شوك ارزي در كل 8
سالجنگوجودداشتهامااكنونباهربارتحريماقتصادي،
كشور هر سال با يك ش��وك بزرگ ارزي مواجه ميشود؟

عدهاي با تكيه بر اين تجربه طوالني مشكالت ارزي در 40
سال اخير ،معتقدند كه دولت بايد با سختگيري و مداخله
شديد ،واردات را بهش��دت كنترل كند ،بازار ارز را با نظارت
ش��ديد همراه كند و نرخ را تثبيت كرده و تنه��ا به واردات
كاالهاياساسيبپردازد .درمقابلاينتحليل،عدهايديگر
از كارشناسان معتقدند كه فضاي كش��ور با دوران جنگ
كامال فرق كرده و حداقل روحيه كار ،به��ره وري ،كارايي،
رشداقتصادي،منافعملي،امنيتاقتصادي،حقوقمالكيت
و ...با گذشته متفاوت است در گذشته كار كردن ارزش بود و
كمكبههمنوعودستديگرانراگرفتنفرهنگبرجسته
ايرانيان بوده است و ساختار اقتصاد نيز بيشتر توليدي بود
نيازهاي مردم توليد ميشد و حتي كاالها قابل تعمير بوده
استوميليونهاشغلبهتوليدوتعميراتمشغولبودهاند.
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  ...ادامهدرصفحه7

اخبار
ابالغ مصوبه همسانسازي
حقوق بازنشستگان

مع��اون اول رييسجمهور ،مصوبه مرب��وط به تأديه
ديون دولت بابت تحقق متناسبسازي دريافتهاي
بازنشستگان و مس��تمريبگيران كشوري و لشكري
از طريق واگذاري س��هام دولت را ابالغ كرد .به گزارش
پايگاه اطالعرساني دفتر هيات دولت ،هيات وزيران در
جلسه مورخ  ۳۰شهريور  ،۱۳۹۹با تأديه ديون دولت
بابتتحققمتناسبسازيدريافتهايبازنشستگانو
مستمريبگيرانكشوريولشكريازطريقواگذاري
سهام دولت موافقت كرد .به موجب اين مصوبه ،مبلغ
تأديه ديون دولت توسط سازمان خصوصيسازي و با
اعالم صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين
اجتماعينيروهايمسلحوتأييدسازمانبرنامهوبودجه
كش��ور به ارزش تقريبي و تا سقف  ۱۸۰هزار ميليارد
ريال است .قيمت نهايي س��هام شركتهاي موضوع
اين تصويب نامه مطابق آيين نامه اجرايي شيوههاي
قيمتگذاري بنگاهها مصوب  ۱۳۸۷/۱۲/۲۰شوراي
عالي اجراي سياس��تهاي كلي اصل چهل و چهارم
( )۴۴قانون اساس��ي و تصويب هيات واگذاري تعيين
ميش��ود و س��ازمان خصوصيس��ازي موظف است
ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه ،قيمت سهام
شركتهاي 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
موردباپيشنهادسازمانخصوصيسازيوتصويبهيات
واگذاري تعديالت الزم اعمال خواهد شد .نقل و انتقال
سهام موضوع اين تصويب نامه از ماليات نقل و انتقال
سهاممعافميباشد.سايرهزينههايمترتببرواگذاري
متناسبباسهمواگذاريبرعهدهصندوقبازنشستگي
كشوريوسازمانتأميناجتماعينيروهايمسلحاست.
همچنينازتاريخابالغاينتصويبنامه،حقوقمالكانه
سهام شركتهاي يادشده متناسب با سهم واگذاري
به صندوق بازنشس��تگي كشوري و س��ازمان تأمين
اجتماعينيروهايمسلحتعلقميگيرد.افزايشحقوق
بازنشستگان موضوع اين تبصره ،بايد به نحوي انجام
گيردكهحقوقبازنشستگانهرطبقهبيشازميانگين
دريافتي از محل حقوق مشمول كسور بازنشستگي
شاغلينهمطبقهمشتركصندوقمتناسبباسنوات
خدمت نش��ود .س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي
مسلحوصندوقبازنشستگيكشورينيزمكلفشدند
معادلريالياينمصوبهراصرفمتناسبسازيحقوق
بازنشستگاننمودهوبهصورتماهانهازابتدايمهرماه
سالجاريبهآنانپرداختنمايند.

سخنان ترامپ تكراري
و انتخاباتي بود

سفيرونمايندهدايمجمهورياسالميايراندرسازمان
ملل اظهارات دونالد ترامپ در مجمع عمومي سازمان
ملل را تكراري و در راس��تاي مص��رف داخلي خواند و
اينكهدرامريكاچهكسيرييسجمهورشودرابهمردم
اين كشور مربوط دانست .مجيد تختروانچي سفير و
نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل
در نيويورك ،سخنراني شب گذش��ته دونالد ترامپ
رييسجمهور امريكا در مجمع عمومي سازمان ملل
و ط��رح اتهامهاي واهي و بياس��اس عليه جمهوري
اسالمي ايران را سخناني تكراري و در راستاي مصرف
داخلي خوان��د .وي در اين باره عنوان كرد :در مجموع
سخنانترامپتكراريبودوحرفجديدينداشتوبا
توجهبهاينكهفضايامريكافضايانتخاباتياست،اين
صحبتهابرايمصرفداخليوجمعكردنرايبود.به
گزارشالعالم،رييسجمهورامريكادرسخنرانيخوددر
مجمععموميسازمانمللگفتكهواشنگتنازتوافق
وحشتناكبرجامخارجشدهوتحريمهايفلجكنندهاي
عليهايرانوضعكرد.ترامپبااشارهبهاقدامتروريستي
اينكشوردرترورسردارشهيد«قاسمسليماني»مدعي
شدكهواشنگتندرراستايجلوگيريازتروريسمتالش
ميكند.تختروانچيدربارهسخنرانيروحانينيزبيان
كرد:آنچهبرايمامهماستاجرايتعهداتبينالمللي
امريكاستواينكهحاالچهكسيرييسجمهورامريكا
ميشودبهمردماينكشورمربوطاست.

فرمانده سپاه:
تا آخر ايستادهايم

سرلشكر سالمي با تاكيد بر اينكه به عنوان سرباز
كوچكي ب��ه ملت عزيز اي��ران ميگويم كه تا آخر
ايس��تادهايم و بر دشمنان مان غلبه خواهيم كرد،
گفت :پي��روزي نهايي نزديك اس��ت .به گزارش
سپاهنيوز ،سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي
در حاش��يه آيين الح��اق پهپاده��ا و بالگردها به
نيروي دريايي س��پاه اظهار كرد :هر چه دشمنان
ق��درت تهاجمي و محدودكننده بيش��تري عليه
ملت ايران اس��تفاده ميكنند ق��درت ملت ايران
شكوفاتر ميشود؛ استعدادها ظهور پيدا ميكنند و
خالقيتها به صحنه ميآيند و وقتي با ايمان و اراده
و آرمان خواهي ملت ما در هم آميخته ميش��ود،
اعجازهاي بزرگي را خلق ميكند.
فرماندهكلسپاهبابياناينكهامروزملتبزرگايران
بهدستاوردعظيمديگردرعرصهدفاعدرياييدست
يافت ،گفت :اين پيشرفت بزرگ و تحول عظيم را
بههمهملتايرانتبريكعرضميكنيم.سرلشكر
سالمي با تاكيد بر اينكه به عنوان سرباز كوچكي به
ملت عزيز ايران ميگويم كه تا آخر ايستادهايم و بر
دش��منان مان غلبه خواهيم كرد ،گفت :پيروزي
نهايي نزديك است ،با ايستادگي و ثبات قدم ملت
ما،درعرصهنبرداقتصاديوجنگروانيكهدشمن
عليه ما راه انداخته است به ياري خدا در آيندهاي
نه چن��دان دور با رهبري و هدايتهاي فرماندهي
معظمكلقواشاهدپيروزيهايبزرگونصرتهاي
دلانگيزي از سوي خداوند متعال خواهيم بود.
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رويداد

ايـران

ثبات در افزايش قيمتهاي ماهانه

تورم سرانجام صعودي شد

با وجود هشدارهايي كه از سوي كارشناسان اقتصادي
در ماههايگذشته مطرح شد ،شرايطاقتصاديكشور
ومديريتنقدينگيهيچتغييرجديدينيافتوهمين
امرباعثشد،سرانجامنرختورمپسازچندماهحركت
نزولي ،صعودي شود.
در ابتداي تابستان بانك مركزي از هدفگذاري خبر
داد كه هرچند در مسير حركتي تورم تعريف شده بود
اما با توجه به وضعيت اقتصاد ايران به نظر ميرسيد
راهي دشوار در پيش است .بانك مركزي اعالم كرد در
چارچوبيكبرنامهيكسالهنرختورمرابين 22تا24
درصد قرار دهد ،عددي كه به نظر ميرسد دسترسي
به آن هر روز دشوارتر ميشود .بر اساس جديدترين
گزارش مركز آمار ،نرخ تورم در شهريور به  26درصد
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  ١٣٩٩براي خانوارهاي كشور به ٢٦,٠
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل،
 ٠,٢واحد درصد افزايش نشان ميدهد.
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و
روستايي به ترتيب  ٢٦,١درصد و  ٢٥.٤درصد است
كه براي خانوارهاي شهري  ٠,٢واحد 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  40درصد ني��ز عبور كرده ب��ود و با
حركتي كند در مرداد ماه امسال به كمتر از  26درصد
رسيده بود .نرخ تورم نقطهاي در شهريور ماه ١٣٩٩
به عدد  ٣٤,٤درصد رس��يده است؛ يعني خانوارهاي
كشور بهطور ميانگين  ٣٤.٤درصد بيشتر از شهريور
 ١٣٩٨براي خريد ي��ك «مجموعه كاالها و خدمات
يكسان» هزينه كردهاند .نرخ تورم نقطهاي شهريور
ماه  ١٣٩٩در مقايس��ه با ماه قب��ل  ٤,٠واحد درصد
افزايش يافته اس��ت .نرخ تورم نقط��هاي گروه عمده
«خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات» با افزايش٥,٥
واحد درصدي به  ٣١.٥درصد و گروه «كاالهاي غير
خوراكي و خدمات» با افزايش  ٣.٣واحد درصدي به
 ٣٥.٩درصد رسيده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقط��هاي براي
خانوارهاي شهري ٣٤,٥درصد است كه نسبت به ماه
قبل  ٣,٩واحد درصد افزايش داشته است .همچنين
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي  ٣٤,١درصد بوده
كه نسبت به ماه قبل  ٤,٥واحد درصد افزايش داشته
اس��ت .هرچند دولت در ماههاي 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 روشهاي
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 شيوههايي است كه ميتواند 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 جذابيتهاي
ماههاي گذش��ته خود را از دست داده ،در هفتههاي
گذشته اقبال به بازارهاي ارز و سكه افزايش يافته و باال
رفتن قيمتها در اين دو بازار نشان ميدهد 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 هدفگذاري بانك
مركزي را دشوارتر از قبل ميكند.
ثبات در تورم ماهانه
يكي از اصليترين ش��اخصهايي كه در تورم ساالنه
سهمي مهم دارد ،تورم ماهانه است .وقتي اين تورم به
صفرنزديكشود،ميتوانانتظارداشتكهدرماههاي
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  6درصد رسيد .اين آمار در مرداد ماه
به حدود  3.5درصد رس��يد كه هرچند نسبت به تير
كاهش يافت اما همچن��ان براي برنامهريزي كاهش
نرخ تورم فاصلهاي 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
 ١٣٩٩به  ٣,٦درصد رس��يده كه در مقايسه با همين
اطالع در ماه قبل ٠.١ ،واحد درصد افزايش داش��ته
است .تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها،

آشاميدنيها و دخانيات» و «كاالهاي غير خوراكي و
خدمات» به ترتيب ٣.٠درصد و ٣.٩درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي
شهري  ٣,٦درصد است كه نس��بت به ماه قبل٠.١ ،
واحد درصد افزايش داشته است .همچنين اين نرخ
برايخانوارهايروستايي ٣.٥درصدبودهكهنسبتبه
ماه قبل  ٠.٣واحد درصد افزايش داشته است.
براس��اس اين گزارش ،در گروه عم��ده «خوراكيها،
آش��اميدنيها 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 «ماهيها و صدف داران» (ماهي
قزل آال و كنسرو ماهي تن) ،گروه «چاي ،قهوه و ساير
نوشيدنيها» (انواع نوش��ابه و آبميوه) است .در گروه
عمده«كاالهايغيرخوراكيوخدمات»،گروه«حمل
و نقل» (قيمت انواع خودرو) ،گروه «تفريح و فرهنگ»
(لوازم تحرير ،قطعات كامپيوتر ،دوچرخه بچه گانه،
لپتاپ) و گ��روه «مبلمان و لوازم خانگ��ي» (لوازم
پالستيكي آش��پزخانه ،ماشين لباسشويي ،يخچال
فريزر و ظروف شيشهاي آشپزخانه) بيشترين افزايش
قيمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
تورم پولدارها در مرز  30درصد
در كنار نرخ تورم ماهانه ،تورم ديگري كه نس��بت به
گذشته تغييري نداشته ،فاصله قابل توجه نرخ تورم
ميان دهكهاي مختلف جامعه است و هزينه زندگي
دهك ثروتمند جامعه بيش از طبقه كمدرآمد افزايش
يافته است .بر اساس برآوردهاي مركز آمار ،دهك دهم
(پر درآمدترين دهك) با افزايش  5.3درصدي مواجه

ش��ده و دهك نهم نيز افزايش  4.1درصدي را تجربه
كرده است .اين در حالي است كه تورم دهك اول2.8،
و تورم دهكهاي دوم تا پنجم  2.9درصد بوده است.
با وجود آنكه تورم كم درآمدها پايينتر بوده اما آنچه
در اين بين اهميت فراواني دارد تفاوت س��بد خريد
اين اقشار است.
دهكهاي پاييني جامعه بخش قابل توجهي از درآمد
خود را صرف خريد خوراك ،پوشاك و هزينه مسكن
ميكنند و از اين رو تورم باالي  25درصد ،ش��رايط را
براي آنها بسيار دشوار ميكند .اين در حالي است كه
تورم در طبقات باال تنها بر كيفيت برخي از تفريحات و
نيازهاي غير ضرور آنها تاثير ميگذارد .در كنا آن تورم
مسكن و خودرو نيز در ماههاي گذشته بسيار باال بوده
و همين امر باعث ميش��ود طبقات ثروتمند با وجود
افزايشهزينهها،باافزايشثروترياليخودنيزمواجه
شوند و به اين ترتيب اين روند در بلندمدت به افزايش
فاصلهطبقاتيمنجرميشود.
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 سياستهاي
انبساطيبستهاست.اقتصادايراندركنارتورم،باركود
نيز دست و پنجه نرم ميكند و اجراي سياستهاي
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��تهاي دو جانبه بسته و در
ماههاي اخير تحت تاثير تداوم تحريمها و شيوع كرونا،
هيچ برنام��ه اجرايي كالني براي عبور از ركود تورمي
پيشبينينشدهاست،موضوعيكهميتواندكاردولت
بعد را در مديريت اين دو شاخص بسيار دشوار كند.

رييسجمهور در جلسه هيات دولت:

مردم جنگ اقتصادي را باور كنند

رييسجمهور 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 ،حجتاالس�لام 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
 ۵۹نيروي هوايي ما قدرت نمايي در منطقه كرد و اين روز
به نام نيروي هوايي در تاريخ دفاع مقدس ثبت شد .عصر
روز  ۳۱ش��هريور هواپيماهاي عراقي به كشور ما حمله
كردند و فرداي آن روز  ۱۴۰هواپيماي ما وارد عراق شد و
به مواضع استراتژيك ارتش بعث عراق ضربه قاطعي زد.
وي ادامه داد :رهبري در مجلس پشت تريبون قرار گرفت
وخبرخوشحملههواپيماهايمارااعالمكرد.امامروشن
كرد براي مردم كه كسي سنگي را پرتاب كرده و ملت ما
جوابميدهد.بيانقاطعاماموقدرتمندينيرويهوايي
به دنيا نش��ان داد تصورات آنها واهي بوده است .در سال
 ۶۰هم با عمليات ثامن الحجج حصر آبادان شكس��ت.
عمليات فتح المبين در س��ال  ۶۱انجام 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 ميشدند يا روزي كه دشمن
سالح شيميايي در سردش��ت و حلبچه استفاده كرد يا
سالحهاي مخرب عليه رزمندگان استفاده شد .روزي كه
هواپيمايمسافربريتوسطجنگندهعراقيسرنگونشد
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،نيرويهواييايرانكارايينداردوارتشهمآمادگي

ندارد .سپاه هم به شكل نيروي انتظامي بود .عراق معتقد
بود كه كشورهاي منطقه به آنها قول حمايت دادند .در
داخل كشور هم اختالفهايي بود و ايران حامي خارجي
ندارد پس با حمله برق آسا انقالب را سرنگون ميكنيم.
هدف صدام س��رنگوني انقالب و نظام بود و گفت اگر به
هدفمنرسيدم،بخشيازايرانراتصرفميكنميامعاهده
ايران و عراق را پاره ميكنم و حاكميت خود بر اروندرود را
اعمالميكنموليرسواوسرنگونشدند.همهكشورهاي
منطقه كه از آنها حمايت كردند ،ابراز پشيماني كردند.
گفتند چه پولهايي به صدام دادهاند.
روحاني ادامه داد :امروز همين اتفاق تكرار ش��ده است.
تحريمهاي امريكا هم بر اس��اس محاسبات اشتباه بود.
ملت دقت كنند ما تحريم اقتصادي از سال ۵۹داشته ايم،
اماجنگاقتصادياز ۹۷شروعشد.امريكاباتمامامكانات
واردجنگباايرانشدهاست.صدامگفتادامهمصاحبهرا
در اهواز انجام ميدهم امريكا هم گفت چند ماه ديگر وارد
تهران ميشويم و انقالب چهل سالگي خود را نميبيند.
فكرميكرددرفرودگاهمهرآبادياامامبرايآنهافرشقرمز
پهن شده است .به كشورهاي اروپايي گفته بودند سه ماه

ديگر جمهوري اس�لامي وجود ندارد .خواستند نظام را
سرنگون كنند و توافق را از بين ببرند ولي به اهدافشان
نرس��يدند .همان قطعنامه  ۲۲۳۱در برابر آنها ايستاد و
آنها را مفتضح كرد .امريكا چند نوبت به شوراي امنيت
رجوع كرد زيرا آنجا را حياط خلوت خود ميدانست ولي
قطعنامه آنها عليه ايران ب��راي نقض قطعنامه  ۲۲۳۱و
تمديد تحريم تسليحاتي موفق نشد و فقط دومينيكن
با آنها همراه شدند و ساير كش��ورها مقابل آنها ايستاد؛
ابهتامريكافروريخت.روحانيهمچنينگفت: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.
مردممظلوميتكشوردرجنگتحميليرااحساسكرده
و باور كردند كه بار جنگ بر دوش همه است و نه فقط بر
دوشنيروهايمسلحوهمهبهميدانآمدند.مندوفرزند
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 نميخوريم.
هر روز امكانات جنگي به دش��من داده ميشد اما توپ

ضدهوايي ما كه توليد دو كشور اروپايي بود را هم تعمير
نميكردند و حتي آن را به ما هم پس ندادند .اين اروپا و
غرب در برابر ملت ما چه كرد .ملت روي پاي خود ايستاده
وفداكاريكردوباهمهسختيهاييكهملتتحملكرد،
پيروزشد.روحانيبابياناينكهآخرينپيروزيمادردفاع
مقدس در عمليات مرصاد بود ،گفت :در اين عمليات ما
مزدوران و آدمهاي 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 عدهاي كنار بنشينند و بگويند اگر
دولت آنگونه رفتار ميكرد بهتر بود .ما وارد جنگ بزرگي
شدهايموپيروزميشويم،البتهمردمباوركردنددرجنگ
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 .همانطور كه در برابر كرونا
هم توانستيم بايستيم در اين جنگ اقتصادي هم موفق
ميشويم .موفقيت ما در كرونا قابل مقايسه با كشورهاي
پيشرفته است .البته خارج نشينان ناراحت هستند كه ما
هم با كرونا مبارزه ميكنيم و هم فعاليتهاي اقتصادي و
فرهنگي كرده و مناسك ديني برگزار ميكنيم .دشمن
ميخواس��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��اطتر از هر س��الي خود را براي كشت
آماده ميكنند ،گفت :دولت هم در زمينه ماشين آالت،
بذر ،س��م و كود ،تجهيز زمين ،س��امان دادن به آبياري
قطرهاي و تامين آب در كنار آنه��ا بوده و اين اقدامات را
انجام ميدهند.

سورپرايز وزيركار
براي بازنشستگان فوالد

وزير تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي گفت :بر اس��اس
آخرين آمار ،س��ود پايان سال س��هامداران شركت
سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) به بيش از
۱۹هزار ميليارد تومان رس��يده و سهامداران خرد
۱۷۹درصدرشدداشتهاست«.محمدشريعتمداري»
روزچهارشنبهدرحاشيهجلسههياتدولتدرجمع
خبرنگاران در مورد زمان بازگش��ايي سهام شستا،
افزود :يكي از اقدامات مهم دولت در اين دوره ،بورسي
كردن شركتهاي سرمايهگذاري تامين اجتماعي
بود .وزيرتعاونگفت:درادامهمسيرنيزسياستهايي
رادرسازمانتاميناجتماعيوشركتسرمايهگذاري
در پيش گرفتند تا با استفاده از اوراق تبعي ،شرايطي
را در هلدينگه��اي زير مجموع��ه فراهم كنند تا
سهامدارانخرددريكدامنه،يكنوعتضمينيبراي
حداقل سودآوري سهام در اختيار داشته باشند .وي
با بيان اينكه توضيحات بيشتر در خصوص اين اوراق
تبعي در اولين فرصت ارايه ميشود ،افزود :سازمان
تامين اجتماعي اين كار را در جهت شفافس��ازي
انج��ام داده و ت�لاش ميكند با اج��راي طرحهاي
نيمه كاره كه در مجموعه شركتهاي وابسته دارد،
همواره با توس��عه فعاليتها در بحث خريد س��هام
مناس��ب و فروش س��هام مورد نياز مردم ،ش��رايط
مس��اعدي را براي بيمهگذاران و سهامداران ايجاد
كند .ش��ريعتمداري درباره متناسبسازي حقوق
بازنشس��تگان نيز گفت :در ادامه فعاليت دولت در
متناسبسازي حقوق بازنشستگان ،آخرين بخش
در حوزه صندوقهاي دولتي ،همسانسازي 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
انجامشدبرايامرمتناسبسازيحقوقبازنشستگان
صندوق بازنشستگي فوالد نيز ۱۰هزار ميليارد ريال
اختصاص يافت تا در اولين فرصت ممكن اقداماتي
در اين مورد انجام شود.

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 :عدهاي براي ف��رار از ماليات ،كد ملي
جعلي به نام ديگران را در فاكتورها درج ميكنند كه
باعث دردس��ر مردم ميشود .سياوش غيبيپور در
مورد مطالبه ماليات از غيرمودي در ادارات مالياتي
اظهارداشت :طبق دس��تورالعمل ماده  ۱۵۷قانون
مالياتهاي مستقيم ،شناسايي مودي با اداره امور
مالياتياست.فرضكنيديكبرگتشخيصمالياتي
صادر ميشود كه بهنام شخص غير از طرفين معامله
كهكدمليآنثبتشدهاستوبههمينعلتماليات
براياينفردآمدهوكدمليهماناستاماسايراسناد
و تراكنش و حس��اب بانكي به نام صاحب كد ملي
نيست .نماينده سازمان امور مالياتي در هياتهاي
حل اختالف مالياتي افزود :اين دستورالعمل شفاف
كرده كه هياتهاي حل اختالف بر اساس ماده۱۵۷
قانونمالياتهايمستقيمموديواقعيراشناسايي
و ماليات را مطالبه كنن��د و غير مودي رفع تعرض
شود .اين كارشناس مالياتي در پاسخ به اين سوال
كه موضوع به كدملي اجارهاي و شركتهاي صوري
بازميگردد ،با تاييد آن گفت :مث ً
ال به يك فروشگاه
بزرگ مراجعه ميكنيد و  ۱۰۰ميليون تومان كاال
ميخواهيدفاكتورصوريوجعلي(شاملنامشركت
و كدملي) ارايه ميده��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 هياتهاي حل اختالف مالياتي ميفرستادند.
برخيميگفتندشكايتكنند.عدهايغيرموديرابه
معاونت فناوري سازمان هدايت ميكردند كه نامش
رااز سامانهحذفكندكهآنهانيزاينكاررانميكنند
و ميگويند بايد يك مرجع��ي آن را تاييد كند كه
معامله نكرده اس��ت .همچنين عدهاي ميگويند
بايد همه ايران را بگردد و درگير اين موضوع ش��ود.
مث ً
ال براي يك فاكتور ميتواند 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
ميش��ود و بيش��تر در بازار طال ،آهن و كاغذ انجام
ميش��ود .با اين كار ماليات ارزش افزوده را از ش��ما
ميگيرد و به دولت نميدهد.

عالمت مثبت كره جنوبي
براي پس دادن اموال ايران

رييس دفتر رييسجمهور گفت :ب��ا مقامات كر ه
جنوبيبرايپسگرفتناموالايرانصحبتكرديم،
حتي كار به تهديد هم كشيده شده است و شاهديم
كرهايها عالمتهاي مثبتي نشان دادند.
محمود واعظي ريي��س دفتر رييسجمهور پيش
از ظهر روز (چهارش��نبه) در حاشيه جلسه هيات
وزيران در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامههاي
محدوديت براي صنوف پرخطر در مورد كرونا اظهار
داشت :با توجه به محدوديتهايي كه در موج اول
و دوم داشتيم كميتههاي تخصصي اين مهارت را
پيدا كردند كه اقدامات الزم را انجام دهند .در مورد
برخيفعاليتهادستورالعملهابايدبادقتبيشتري
رعايت شود .رييس دفتر رييسجمهور در خصوص
اهميت س��ند راهبردي ايران و چي��ن تاكيد كرد:
سند  ۲۵ساله روابط ايران و چين بسيار مهم است و
روابط ايران و چين در بخشهاي مختلف سياسي
و اقتصادي گسترش پيدا كرده و تعميق شده است.

اخبار
سود دريافتي بانكها براساس
مصوبه شوراي پول و اعتبار است

كارش��ناس اقتصادي درباره نحوه محاس��به سود
بانكها گفت :سود دريافتي بانكها بر اساس مصوبه
شوراي پول و اعتبار است .كامران ندري درباره نحوه
محاسبه سود بانكها گفت :سود دريافتي بانكها
براساسمصوبهشورايپولواعتباراست.ندريادامه
داد :موضوع سود مركب قوانيني بود كه در مجلس
در راس��تاي كمك به واحدهاي توليدي در جهت
پرداخت بدهي صورت گرفت ،ولي توليدكنندگان
به مشكل برخورد كردند و مجلس در سال گذشته
قانون جديدي را تحت عنوان قانون تسهيل تسويه
بدهيبدهكارانبانكيتصويبكردوطياينمصوبه
قراردادهاي قبلي كه موجب بدهيهاي كالن شده
بود را باطل و به قراردادي كه در ۹۳/۱/۱منعقد شده
بود نزديك كرد .وي گفت :بانك مركزي در س��ال
 ،۹۸بخشنامه جديدي را تحت عنوان دريافت اصل
وام اوليه صادر كرد .اين كارشناس اقتصادي افزود:
افرادي كه بدهي شان هر روز افزايش پيدا ميكند
نهايتاً قادر به بازپرداخت بدهي به بانكها نخواهند
بود و به مطالبات معوق در بانكها تبديل ميشود.
اين كارش��ناس اقتصادي گفت :با تجربهاي كه در
دنيا وجود دارد افزايش بيحد بدهيها هيچ كمكي
به هيچ نهادي در اقتصاد نميكند و طوالني شدن
بازپرداخت موجب چنين مشكالتي ميشود و بايد
دريكبازهزمانيمعينرسيدگيشود.ندريبااشاره
به اينكه تملك واحدها در بلندمدت به نفع بانكها
نيستگفت:بانكهاميداننددراينشرايطبدهيها
غير قابل وصول ميشود .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 تسهيالتگيرنده را ملزم به پرداخت به
اصل وام و حداقل س��ود مورد انتظار بانك ميكند.
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
اعالمورشكستگيبرايتوليدكنندگانازنظرقانوني
ميسرباشد.

تمديد مهلت پرداخت وام
كمك وديعه مسكن و كرونا

بانكمركزيدربخشنامهاي،تمديدمهلتپرداخت
وامهايوديعهاجارهمسكن،مشاغلوكسبوكارها
و حوزههاي حملونقل آس��يبديده از كرونا را به
بانكهاي عامل ابالغ كرد .به گزارش روابط عمومي
بانك مركزي ،در اين بخشنامه جزو ( )6بند (ب) از
مصوبات سي و هفتمين جلسه ستاد ملي مديريت
كرونا مورخ 29 ش��هريور م��اه  1399در خصوص
تمديدپرداختتسهيالتكروناييبهشرحزيرابالغ
شده است :پرداخت وام به مشاغل و كسبوكارها و
حوزههاي حمل و نقل آسيب ديده از كرونا تا پايان
مهر ماه امسال تمديد ميشود.همچنين به موجب
مصوبه ياد ش��ده ،پرداخت وامه��اي وديعه اجاره
مسكن تا پايان دي ماه سال 1399تمديد ميشود.

اصالح قانون عمليات بانكي
بدون ربا اجتنابناپذير است

مهدي طغياني س��خنگوي كميسيون اقتصادي
مجلس گفت :اص�لاح قانون عمليات بانكي بدون
ربا ،اجتناب ناپذير اس��ت و صحبتي از درخواست
امهال در اين قانون نش��ده كه بايد تعيين تكليف
شود .بانكها به وكالت از سپردهگذاران ،منابعي را
تزريقميكنندوباتسهيالتگيرندگاندرآنطرح
شريك ميشوند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به
اينكه در اجرا ،اين فضايي كه در قانون وجود دارد
را نميبينيم هم گفت :اين موضوع يعني بانك به
معناي واقعي مشاركتي نميكند و زماني كه فرد
متضرر ميش��ود بانك تنها منافع خ��ود را تامين
ميكند نه مسالهاي كه در قانون وجود دارد.زماني
كهتوليدكنندهايكهوامدريافتكردهنميتواندوام
را بازپرداخت كند بانك اصل ،سود و جريمه تاخير
را جمع و تجديد قرارداد ميكند و دوباره بر قرارداد
س��ود جديد وضع ميكند كه بعد از چند سال به
رقمهاي بسيار زيادي تبديل ميشود.
طغياني با بيان اينكه بر اس��اس محاس��بات اين
بدهيها در پنج س��ال تا چهار برابر هم ميرس��د
گفت :در م��وردي  ۱۷۰ميليون بدهي در عرض ۹
سالبههفتميلياردتومانرسيدهاست.سخنگوي
كميس��يون اقتصادي مجلس با اش��اره به اينكه
بانكهايدولتييانيمهدولتي،بخشنامههارانسبتا
خوب اجرا ميكنند اف��زود :بانكهاي خصوصي
خيليتعهديبهاجرايبخشنامههاندارند.براساس
بخشنامهاي كه رياست محترم قوه قضاييه صادر
كرد در چارچوب مقررات بانك مركزي ،اگر بانكها
بامشتريتوافقكردندودراينمياناختالفيپيش
آمد قوانين بانك مركزي اولويت دارد و قوه قضاييه
رسيدگي ميكند 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 وثيقهها
داريموزمانيكهبانكهاوثيقههاراارزيابيميكنند
بر اساس كارشناس��ي اوليه لحاظ ميشود و رشد
ملك به صورت مجدد ارزيابي نميش��ود.يكي از
مشكالت ديگر هم قراردادهايي است كه به شكل
ناقص در حضور مشتري تكميل ميشود ،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.

بانك و بيمه
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 ۱۵هزار صادرکننده فقط یک میلیون یورو برگرداندند

ركورد دالر دركانال  28هزار و سقوط اونس به  1800دالر

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
قيمت دالر روز چهارش��نبه  2مهر  99بار ديگر افزايش
يافت و بين  27هزار و  750تا  28هزار تومان در نوس��ان
بوده اس��ت .همچنين نرخ یورو 32ه��زار و  200تومان
و درهم امارات 7هزار و  660تومان اعالم ش��ده اس��ت.
همچنين عصر چهارش��نبه برخي فعاالن بازار ارز اعالم
كردند كه دالر در بازار آزاد وارد کانال۲۸هزار تومان شده
و ۲۸۰۵۰تومان معامله مي شود .یورو هم در این بازار با
قیمت۳۲۶۰۰تومانفروختهمیشود.دربرخيصرافیها
نيز قیم��ت فروش دالر با ح��دود۳۰۰تومان افزایش به
 ۲۷۵۸۸و یورو به ۳۲۱۹۴تومان رس��یده است .قیمت
ف��روش دالر در صرافی هاي مجاز بانك��ي نيز با افزایش
 300تومانی نسبت به قیمت های پایانی سهشنبه 27
هزار و 500تومان و قیمت خرید دالر نیز 27هزار و400
تومان درج شده است.ضمن اینکه قیمت فروش یورو نیز
با افزایش نسبت به قیمت های پایانی معادل  32هزار و
 100تومانوقیمتخریدیورو 32هزارتومانتعیینشده
است.نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی
و بازار متشکل ارزی متغیر است؛ برهمین اساس در چند
نوبت قیمتها در این صرافی ها تغییر کرده و با افزایش
همراه بوده است .با افزايش قیمت دالر به ۲۷هزار و۷۵۰
تومان،دربازارطالنيزباوجودكاهشقیمتهراونسطال
به 1886دالر به خاطر تقويت ارزش دالر در بازار جهاني،
قيمت طال به دليل افزايش قيمت دالر ،افزايش يافته و
مظنههرمثقالطالي 17عيارياآبشدهبه 5میلیونو374
هزار تومان ،قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یکمیلیون و
 ۲۴۰هزارتومان،قیمتسکهتمامبهارآزادیطرحجدید
۱۳میلیونو ۳۰۰هزارتومان،سکهطرحقدیم12میلیون
و  500هزار تومان ،نیمسکه بهار آزادی 6میلیون و 950
هزار تومان ،ربعسکه بهار آزادی  4میلیون تومان و سکه
گرمی 2میلی��ون و  100هزار تومان معامله ش��د .نرخ
لحظهاي دالر در س��امانه س��نا به 27800و نرخ يورو به
 32450تومان رسيده است .در سامانه سنا نرخ ميانگين
دالر در روز سهشنبه  1مهر  99معادل  26740تومان و
نرخحوالهدالردرنيمانيز 22960توماناعالمشدهاست.
برايناساسفاصلهدالرنيماييوبازاروصرافيهابه4800
تومانرسيدهاست.فعاالنبازار،علتاصلیافزایشقیمت
طال و سکه در روزهای اخیر را افزایش چشمگیر قیمت
ارزمیدانندومیگویند:ازیکیدوروزگذشتهتقاضابرای
خرید طالی خام و سکه در بازار افزایش یافته و همین امر
موجب افزایش حباب سکه شده اس��ت.از سوي ديگر،
تحليلگرانمعتقدندكهبهدنبالتحوالتسياسيمنطقه
و جهان ،برگزاري اجالس سازمان ملل متحد و سخنراني
رهبران كش��ورهاي مختلف ،اظهارات برخي مسووالن
اقتصادي كشور در مورد سياستهاي انبساطي دولت در
بودجهسالآينده،پيگيريقضاييصادركنندگانيكهبه
تعهدخودعملنكردهاندو تقاضايارزآنهادربازار ،تالش
امريكا براي اجراي مكانيزم ماشه و تحريم ايران ،اظهارات
اخير مقامات نظامي ،ورود ناو امريكايي به خليجفارس 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
آيندهرادرتحليلخودوهمچنينخريدهاوتقاضايخود
واردكنند.برخيكارشناسانميگويندكهافزايشقيمت
ارز در ماه هاي اخير ،موجب شده تا كساني كه در ماه هاي
آيندهخريددارندزودتراقدامبهخريدارزنمايند.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 23هزار 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 23هزار 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 تشدید مجدد
تنش ها بی��ن امريكا و چین و در حالی ک��ه نگرانی ها از
کندی ترمیم اقتصادی همچنان ادامه دارد قیمت طال
روز چهارش��نبه اندکی افزایش داشت ،اما تقویت ارزش
دالر سبب شده تا قیمت طال طی روزهای اخیر تضعیف
شود .شاخص ارزش دالر به باالترین رقم در طی  8هفته
گذشتهرسیدهاست.تقویتارزشدالرسببگرانترشدن
طال برای کسانی شده که با ارزهای غیردالری خرید می
کنند.قیمت لحظهای اونس طال تا  ۱۸۷۳دالر س��قوط
کردتاقیمتاونسطال ۲۵دالردیگرکاهشیابدوقیمت
اونسطالراحداقلدرکوتاهمدت،درکانال ۱۸۰۰تثبیت
کند.بهگفتهیکیازتحلیلگرانبازار،اگرچهچشماندازبلند
مدتفنیبازارطالضربهدیدهاست،توصیههایفنیبلند

شاخص

ابتدايسال99

پايانشهريور99

افزايش

درصدرشد

دالر

16650

27300

10650

65

حوالهنيما

13959

22670

8711

64.2

سكه–هزارتومان

6.400

13.100

6700

104

مظنهمثقالطال -هزارتومان

2.790

5.330

2.540
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مدت همچنان مثبت باقیماندند .مایکل مور ،بنیانگذار
مور انلتیکس ،دیروز در مصاحبه تلفنی با کیتکو ،گفت
که باقی ماندن طال زیر 1933دالر ،پتانسیل سقوط بازار
را به حدود 200دالر دیگر ایجاد کرده است .دونالد ترامپ
رئیسجمهوریامريكادرسخنرانینشستساالنهمجمع
عمومیسازمانمللگفت،چینبایدبرایانتشارویروس
کرونا در جهان مسوول شناخته شود .در واکنش به این
اظهاراتدولتچینترامپرابهدروغگوییوسوءاستفاده
از تریبون سازمان ملل برای تحریک به رویارویی متهم
ساخت.سیاستگذاران ارشد اقتصاد امريكا روز سه شنبه
از احتمال اعطای کمک بیش��تر به بنگاه های اقتصادی
کوچک آس��یب دیده از کرونا سخن گفتند ،اما در مورد
اینکهاینکمکهاازچهوسعتوکیفیتیبرخوردارباشند
همچنان اختالفنظر دارند.در همین حال ،چارلز ایوانز،
رئیسفدرالرزروشعبهشیکاگوگفتهبانکمرکزیامریکا
همچنان باید در مورد ه��دف گذاری تورمی خود بحث
کند ،اما ممکن است قبل از رسیدن نرخ تورم به متوسط
 2درصد شروع به افزایش نرخ بهره نماید.نرخ پایین بهره
موجب پایین آمدن هزینه فرصت سرمایهگذاری در بازار
طال و رشد قیمت فلز زرد مي شود .به دنبال شیوع موج
دومکرونادرانگلیس،اینکشوردورجدیدیازمحدودیت
های اجتماعی را اعمال کرده اس��ت .این محدودیت ها
احتماال تا 6ماه ادامه خواهد داشت.گفتنی است ،تشدید
نوسانات ارزی و ورود دالر به کانال 27هزار تومان موجب
شد تابازارساز تصمیمجدیبرایمدیریتعرضهو تقاضا
بگیرد و برهمین اساس عالوه بر افزایش عرضه در بازار با
برداشتن سقف فروش در سامانه نیما ،از سرگیری فروش
ارز سهمیهای و کاهش اختالف دالر در بازار رسمی و آزاد
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی های
مجازمقدماتکاهشنوساناتقیمتیرادربازارارزفراهم
کرد.سیاس��ت های بازارساز موقتا در روز نخست اجرای
طرح در بازار ج��واب داد و دالر با کاهش  1000تومانی
همراه شد؛ دالر از 27هزار و 200تومان به 26هزار و200
تومان در پایان معامالت کاهش یافت.اما روند نزولی در
بازارخیلیدوامنداشتو مجدداًبازارارزباتشدیدنوسانات
همراه بوده و اس��ت؛ این درحالی اس��ت که در روزهای
گذشتهبازارسازبهمنظورکاهشاختالفنرخرسمیدالر
با بازار آزاد ،قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی
و بازار متشکل ارزی را بیش از 3هزار تومان افزایش داد.
رشد 79درصديدالردرنيمهنخستسال99
بررسیتغییراتقیمتطالوارزنشانمیدهد،در ۶ماه
نخستامسالقیمتسکه ۱۱۶درصدودالر ۷۹درصد
افزایش یافته است.موج صعودی قیمتها در بازار طال

و ارز از ابتدای س��ال آغاز شد و درحالی همچنان ادامه
دارد که رکوردهای باالیی برای دالر و س��که در بازار به
ثبت رسیده است .قیمت دالر از 16هزار تومان ابتدای
امسال به  27هزار تومان و قیمت سکه نیز از  6میلیون
تومان به  13میلیون تومان رس��یده است.البته رشد
قیمت ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهای موازی نیز
تحتتاثیرقرارگیرندوقیمتانواعکاالوخدماتنیزبه
دنبال گرانی دالر ،افزایش یافته است.دالیل مختلفی
موجب ش��ده تا بازار ارز و طال با نوسان قیمتی همراه
شود اما مهمترین دالیل نوس��انات قیمتی 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 ،تغییرات نرخ س��ود ،عدم
تعادل عرضه و تقاضا در بازار ،نگرانی ها از تحریمهای
بیشتر و مهمتر از همه بی عملی و بی تدبیری دولت و
در مجموع جو روانی منفی که در بازار حاکم شده است.
بررسیتغییراتقیمتطالوارزنشانمیدهد،در ۶ماه
نخستامسالقیمتسکه ۱۱۶درصدودالر ۷۹درصد
افزایشیافتهاست.
بازگشت ۳۵میلیارد یورو ارز صادراتی
بهچرخهاقتصادی
ح��دود  ۶۸درصد از کل ارز حاصل از ص��ادرات به ایران
بازگش��ته اما بیش از  ۱۶میلیارد یورو ارز صادرات هنوز
به ایران بازنگشته اس��ت و بیش از  ۱۵هزار صادرکننده،
فقط یک میلیون یورو ارزبهکشوربازگرداندهاند.براساس
اطالعات ارائه ش��ده از سوی حمید زادبوم تا پایان مرداد
ماه س��ال  ،۹۹میزان کل ارزهای حاص��ل از صادرات به
کش��ور به بیش از  ۳۵میلیارد یورو رسیده است .به این
ترتیب میتوان گفت حدود ۶۸درصد از کل ارز حاصل از
صادرات به ایران بازگشته است .سازمان توسعه تجارت
اعالم کرده که در این آمار طبق گفته بانک مرکزی بیش
از  ۱۶میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگش��ته
است.تعداد کل صادرکنندگانی که تمام تعهدات ارزی
خود را به طور کامل ،ایفا کردهاند به ۲۲۸۶نفر رسیده که
بیش از ۲۰۰نفر از آنها در مرداد ماه تعهدات خود را نهایی
کردهاند .این صادرکنندگان حدودا  ۱۵میلیارد یورو ارز
حاصلازصادراترابهکشوربازگرداندهاندوبهاینترتیب،
این صادرکنندگان که  ۱۱درصد از کل صادرکنندگان
بودهاند ۴۳ ،درصد از ارز بازگشته را به کشور آوردهاند.در
نقطهمقابل،بیشاز ۱۵هزارصادرکننده،فقطیکمیلیون
یورو ارز به کشور بازگرداندهاند که از نظر تعداد ۷۱درصد
کلصادرکنندگانهستنداماازنظرارزشصادراتیفقط
 ۱۷درصد از کل صادراتبه آنها اختصاص دارد.همچنین

سازمان توسعه تجارت اعالم کرده که ۳۲۲۵صادرکننده
تاکنون بین یک تا  ۹۹درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا
کردهاند که  ۱۹درص��د کل صادرکنندگان و  ۵۳درصد
میزانصادراتبهآنهااختصاصدارد.چندروزقبلرییس
اتاق بازرگانی ایران گفته بود از میان صادرکنندگانی که
ارز نیاوردهاند ،دو سوم آنها اساسا کارت بازرگانی ندارند.
بانک مرکزی در تیر ماه اعالم کرده بود که صادرکنندگان
بیش از  ۲۷میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات را به کشور
بازنگرداندهاند که این موضوع بارها از سوی مسووالن اتاق
بازرگانی رد شد.حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه
تجارت ایران گفت :تا پایان مرداد  ۹۹حدود  ۳۵میلیارد
یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی
کشور بازگشت.این رقم با توجه به کل صادرات مشمول
تعهدات ارزی س��الهای  ۹۸ ،۹۷و فروردی��ن ماه ،۹۹
نشاندهنده بازگش��ت  ۶۸درصد ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصادی کش��ور و در حالی است که بر اساس
گزارش بانک مرکزی  ۳.۱۶میلیارد ی��ورو ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کش��ور باز نگشته
است.رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد:
از  ۲۲فروردی��ن  ۹۷تا پایان فروردین  ۹۹تعداد  ۲۱هزار
و  ۲۵۴نفر صادرکننده ارز خ��ود را بازگردانده اند که در
مقایسه با تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند ،۹۸تعداد
 ۷۰صادرکنندهدیگرنیزبهفهرستاضافهشدهاند.زادبوم
با اشاره به تشکیل کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه
تجارت ایران و س��ازمانهای صمت اس��تانها ،گفت :با
فعالیتاینگارکروههادرسراسرکشور،ازابتدایمردادماه
سالجاری،بازگشتارزبهاقتصادکشورافزایشیافتهکه
امیدواریماینرونددرسایهتعاملباصادرکنندگانسرعت
بیشتریپیداکند.مسوولکمیتهاقدامارزی افزود :تعداد
صادرکنندگانی که تا پایان مرداد سال جاری صد در صد
تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند ۲۲۸۶نفر صادرکننده
بودهدرصورتیکهاینتعداددرپایانتیرماهامسال۲۰۱۴،
نفرصادرکنندهبودهاند.
وی همچنی��ن می��زان ص��ادرات ای��ن دس��ته از
صادرکنن��دگان را  ۶.۱۶میلیارد ی��ورو اعالم کرد که
بر اساس ترتیبات بانک مرکزی  ۹.۱۴میلیارد یورو از
ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کش��ور
بازگرداندهاند ک��ه این صادرکنندگان از لحاظ تعداد،
 ۱۱درصد از کل صادرکنندگان ،از نظر میزان صادرات
 ۲۹درص��د کل صادرکنندگان ،از لحاظ بازگش��ت
ارز  ۴۳درصد کل صادرکنن��دگان و از نظر تعهد۲۹ ،
درصد میزان کل تعهدات را به خود اختصاص دادهاند.
ازهمچنین ۱۵هزارو ۴۳صادرکننده،تنهایکمیلیون
یورو به چرخ��ه اقتصاد کش��ور بازگرداندهاند که ۷۱
درصد کل صادرکنندگان از نظر تعداد را شامل بوده و
فقط  ۱۷درصد از میزان صادرات را به خود اختصاص
دادهاند ۳.هزار و  ۲۲۵صادرکننده تعهدات ارزی خود
را یک تا  ۹۹درصد ایفا کردهاند که  ۱۹درصد از تعداد
کل صادرکنندگان بوده و  ۵۳درصد از میزان صادرات
و همچنین  ۵۴درصد از میزان بازگشت ارزحاصل از
صادرات را به خود اختصاص دادهاند.

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

باتصويبقانونجديدصدورچك،بندهاييبهروزرساني
شده و مطابق با تكنولوژي روز دنيا به قانون قديم افزوده
شد.در اين ميان ،قانونچك الكترونيك ،از مهمترين اين
بندها بود كه در صورت اجرا ،امنيت معامالت با چك را تا
چندينبرابرباالخواهدبرد.بهگزارشتسنيم،نزديكبه2
سال از تصويب قانون جديد صدور چك ميگذرد .قوانين
اضافهشدهدرقانونجديدبايددرسررسيدهايقانونياجرا
شدهوبهمردمارايهگردد.يكيازاينبندهايقانوني،قانون
چك الكترونيك است كه از موعد قانوني آنكه آذرماه 97
است ،ماهها ميگذرد.مزيتهاي فراوان اين قانون ،سبب
اهميت فراوان آن شده و با اجراي آن ،پيشرفت مهمي در
زمينهبانكداريالكترونيكيايجادخواهدشد،بااينحال،
بانك مركزي به عنوان متولي امور بانكي كشور ،هيچ قدم
مثبتيبراياجرايچكالكترونيكبرنداشتهوهمچنان
مردمچشمانتظارايجاداينخدمتپراستفادههستند.
بااجرايقانونچكالكترونيك،استنادبهالشهكاغذياز

بين ميرود :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 ميآورد ،از جمله اين
تخلفات ميتوان به جعل ،دستكاري و سرقت چك اشاره
كرد كه هرساله تعداد زيادي از اين موارد در كشورديده
ميشود .با كاهش اين تخلفات ،اتفاقات مثبتي از قبيل
كاهشپروندههايقضاييدردادگاههاوحذفهزينههاي
دادرسيپرونده،امنيتروانيوماليجامعهو...رخخواهد
داد.از طرفي با اجرايي ش��دن قان��ون چك الكترونيك،
بحث مفقودي چكهاي 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 ميباشد كه با مفقود شدن
آن ،دارنده چك ديگر نميتواند ادعايي داش��ته باش��د.
يكي از مصداقهاي اين موارد ،آتشس��وزي ساختمان

پالس��كو اس��ت كه در آن ،تعداد زيادي چك در آتش
س��وخت و دارندگان آن چكها براي وصول مطالبات
خود ،با مشكالت فراواني مواجه شدند ،مصداق ديگر اين
مفقوديها نيز سيلهاي 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.
ثبتسيستمياطالعاتچك،ضامنامنيتوجلوگيرياز
پولشويي:بااجرايقانونچكالكترونيك،تماميمعامالت
دربسترچكبهصورتسيستميثبتشدهومبلغ،تاريخ
دريافت،تاريخوصولوديگرمواردقانونيصدورچك،كامال
الكترونيكي صورت ميپذيرد .با اين كار ،معضل چك در
وجه حامل نيز از بين ميرود ،زيرا براي هر بار انتقال چك،
بايدمجدددرسامانهواردشدهواطالعاتراويرايشنمود،
در نتيجه بحث پولشويي و فرار مالياتي نيز تا حد زيادي
كاهشمييابدونظامماليكشور،باضريبخطاييكمتر
ونظارتيباالتراقدامبهپايشمعامالتخواهدكرد.

مزي��ت ديگر قانون چ��ك الكترونيك ،ع��دم نياز به
پيگيريحضوريدربانكاست.درحالحاضربسياري
از خدمات بانكي مثل انتقال پول ،خريد الكترونيكي،
پرداخت قبوض ،خريد بليط و ...با استفاده از بانكداري
الكترونيك��ي صورت ميگيرد و همي��ن امر موجب
آسايش مردم و صرفهجويي در وقت و هزينه آنها است.
با توجه به اينكه بسياري از معامالت تجاري كشور در
بستر چك صورت ميگيرد ،با اجراي چك الكترونيك
ميتوان از ازدحام و ش��لوغي حضور مردم در بانكها
كاست و حتي در مسائلي مانند كاهش ترافيك و عدم
آسيب به محيط زيست نيز موثر بود.
بااجرايچكالكترونيك،مراجعاتبهبانككاهشيافته
وريسكابتالبهكروناكمترميشود:جدايازاينمباحث،
شيوعبيماريكرونانيزسببافزايشاهميتاجرايچك
الكترونيك ش��ده است .طبق آمار كش��ور ،روزانه بهطور
ميانگين 350هزارچكدركشورتسويهميشود.

خبر
استراليا فعال نيازي به
«رمزارز ملي» ندارد

بانك مركزي استراليا با حركت در مسير مخالفت
بانكه��اي مرك��زي جه��ان در خص��وص صدور
رمزارزملي ،تاكيد كرد كه نيازي به صدور رمزارزملي
ندارد.به گزارش كوينگيك ،رزرو بانك استراليا در
گزارش اخير خود در خصوص پرداختها اعالم كرد
كه اين نهاد نسبت به مزاياي رمزارزملي مشكوك
بوده و همچني��ن در رابطه با اس��تيبلكوينهاي
خصوصيوتاثيربالقوهآنهادرنظامپولي،نگرانيهايي
دارد.اينبانكاعالمكردكهبهدنبالراهاندازيپلتفرم
جديد و آني پرداخت اس��تراليا ،بحث و تبادل نظر
چنداني در خصوص ارز ديجيت��ال مركزي در اين
كشوروجودندارد.عالوهبراين،باتوجهبهاينكهمردم
استراليا نسبت به ساير مردم جهان تمايل كمتري
براي انتقال از پول به پرداخت ديجيتال از خود نشان
دادهاند ،بانك مركزي استراليا اعالم كرد كه در حال
حاضر هيچ فشار و انگيزهاي براي حركت به سمت
ارز مجازي وجود ندارد.اس��تفاده از پول نقد به ويژه
در دوران پاندمي كوويد ،۱۹-در سراس��ر استراليا
افزايش پيدا كرد و رزرو بانك متعهد ش��د مادامي
كه استرالياييها 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 گزارشها در آستانه
راهاندازي عملي هس��تند ،همچ��ون ارز خصوصي
شركت فيسبوك يعني ليبرا ،تصوير رگوالتوري و
نظارتي همچنان مبهم بوده و بانك مركزي استراليا
تعدادي از ريسكهاي بالقوه مرتبط با رمزارزهاي
ملي را مطرح كرده است.

ذخاير طالي روسيه
به ركورد  ۱۲۱تن رسيد

سرمايهگذاريدرفلززردتوسطبانكمركزيروسيه
در ماه آگوس��ت ،به ح��دود  ۷.۴ميليارد دالر يعني
باالترين سطح خود رس��يد .به گزارش راشاتودي،
براساس دادههاي منتشرشده توسط بانك مركزي
روسيه ،از حيث اندوخته طال ،ذخاير مسكو به ركورد
 ۱۲۱تن رسيده كه در مقايسه با باالترين سطح كه
در اكتبر ۲۰۱۹ثبت شده۱۰.۹،درصد بيشتر است.
بهگفته«ماكسيماوسادچاي»تحليلگربانك،BKF
بانكهاي روسيه در ماه گذشته ذخاير طالي خود را
به اندازه ۲۳.۳تن افزايش دادند .اين باالترين افزايش
درطولدورانثبتترازنامهمكتوببانكهايروسيه
محسوب ميشود .براس��اس اظهارات اوسادچاي،
تا اينجا ،اس��بربانك در آگوس��ت به تنهايي ذخاير
خ��ود را به اندازه  ۱۶.۹تن افزايش داده اس��ت؛ وي
اضافه ك��رد كه هماكن��ون اس��بربانك ،ويتيبي،
Otkritie، Gazprombankبان��ك و
 Sovcombankاز حيث سرمايهگذاري در طال
پنج بانك برتر هس��تند .آمار بانك مركزي روسيه
حاكي از آن است كه بانكهاي اين كشور از ماه مه
و پ��س از  ۶ماه اقدام به فروش ،ذخاير طالي خود را
افزايش دادهاند.

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 گفتوگو
با ايبِنا 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 بينالمللي را درگير تالطم
ك��رد و اقتصاد ما نيز ج��داي از آن نبود ،اما اكنون
ميتوان گفت تعادل در بازار بيش��تر ش��ده است.
نماينده مردم كرمان و بردسير در مجلس با تاكيد
براينكهرسيدنبهتعادلدرهمهبازارهانيازمندعزم
جدي و تالش است ،افزود :دولت بايد با برنامهريزي
منسجم موانع پيش روي ساماندهي اقتصادي را
شناسايي و از ميان بردارد .وي با بيان اينكه رسيدن
به تعادل نسبي در اقتصاد نشاندهنده تالشهاي
شبانه روزي اس��ت ،اما نبايد اين تالشها متوقف
شود ،تصريح كرد :ما هنوز با نقطه مطلوب در بحث
بازار و قيمتها فاصله داريم از اينرو نبايد تالشها
معطوف به يك حوزه خاص شود.

گزارش بدهيها و مطالبات
در بهار  ۹۹به روحاني ارايه شد

گزارش بدهيها و مطالبات دولت و ش��ركتهاي
دولتيدرسهماههاولسال ۱۳۹۹بهرييسجمهور
تقديمشد.معاونتنظارتماليوخزانهداريوزارت
امور اقتص��ادي و دارايي ،طي اطالعيهاي از تقديم
گزارش بدهيها و مطالبات دولت و ش��ركتهاي
دولتي در سه ماهه اول س��ال  ،۱۳۹۹از سوي اين
وزارتخانه به رييسجمهور خبر داد .در اجراي حكم
بند(ب)ماده()۱قانونرفعموانعتوليدرقابتپذيرو
ارتقاينظامماليكشورگزارشبدهيهاومطالبات
دولت و شركتهاي دولتي براي سه ماهه اول سال
 ،۱۳۹۹از س��وي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي
(معاونتنظارتماليوخزانهداريكلكشور،مركز
يهاوداراييهايماليعمومي)تقديم
مديريتبده 
رييسجمهور محترم شده است .به منظور احصاء
و گزارش ارقام بدهيها و مطالبات بخش عمومي و
در اجراي حكم ماده مذكور از آبان ماه سال ۱۳۹۴
تاكنون بالغ بر ۲۳فقره گزارش بدهيها و مطالبات
در مقاطع سه ماهه و س��االنه براي مراجع قانوني
ذيربط توسط مركز مديريت بدهيها و داراييهاي
مالي عمومي با همكاري ادارات كل امور اقتصادي و
دارايي استانهاي اين وزارتخانه تهيهگرديدهاست.

دريچه
ورود شاخص بورس
به فاز صعودی

ش��اخص کل در بازار بورس دي��روز  ۳۰هزار و ۲۷۴
واحد رش��د داشت که در نهایت این شاخص به رقم
یک میلیون و  ۶۱۱هزار واحد رسید.
براساس معامالت روز گذشته بیش از  ۱۴میلیارد و
 ۴۴۷میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
 ۱۴۴هزار و  ۷۴۲میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنینشاخصکل(هموزن)با ۵۵۱واحدافزایش
به ۴۱۳هزار و ۴۳۰واحد و شاخص قیمت (هم وزن)
با  ۳۶۱واحد رشد به ۲۷۰هزار و ۹۵۳واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۲۳هزار و ۶۵۶واحد و شاخص بازار
دوم  ۵۵هزار و  ۴۳واحد افزایش داشتند.
عالوه بر ای��ن در بین تمامی نماده��ا ،نماد صنایع
پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با پنج هزار و ۴۲۰
واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (ف��والد) با چهار هزار
و  ۲۲۹واحد ،ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تامین (تاپیکو) با دو هزار و ۶۷واحد ،ملی
صنایع مس ایران (فمل��ی) با یک هزار و  ۶۹۶واحد،
معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با یک هزار و۵۱۲
واحد ،معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار
و  ۴۲۵واحد ،بانک ملت (وبملت) با یک هزار و ۳۹۶
واحد،سرمایهگذاریغدیر(وغدیر)بایکهزارو۳۷۹
واحد ،پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) با یک هزار و
 ۳۷۰واحد ،گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با
یک هزار و ۲۴۵واحد ،گروه مدیریت سرمایه گذاری
امید (وامید) با یک هزار و  ۱۸۹واحد و پتروش��یمی
پارس (پارس) با  ۹۵۳واحد بیشترین تاثیر مثبت را
بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد پاالیش نفت تهران (شتران) با ۷۹۵
واحد ،پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) با  ۷۱۵واحد،
بانک پارس��یان (وپارس) با  ۵۰۶واح��د ،مخابرات
ایران (اخابر) با  ۳۸۸واحد ،پارس خودرو (خپارس)
با  ۲۳۹واحد ،گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(خگستر) با ۲۲۴واحد ،سایپا (خساپا) با ۲۱۱واحد،
تامینسرمایهامید(امید)با ۱۹۹واحد،گروهصنعتی
ملی (وملی) با  ۱۹۶واحد ،سرمایه گذاری ملی ایران
(ونیکی) با ۱۹۴واحد ،پاالیش نفت تبریز (شبریز) با
 ۱۹۴واحدوشرکتسرمایهگذاریصنایعشیمیایی
ایران (شیران) با ۱۸۹واحد ،ایران ترانسفو (بترانس)
با  ۱۷۲واحد و شرکت سرمایه گذاری سایپا (وساپا)
با ۱۶۷واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
برپایه این گزارش ،روز گذش��ته نم��اد بانک ملت،
مل��ی صنایع مس ای��ران ،فوالد مبارک��ه اصفهان،
ایران خودرو ،پاالیش نفت اصفهان ،س��ایپا و گروه
پتروشیمیسرمایهگذاری ایرانیاندرگروهنمادهای
پربیننده قرار داشتند.
گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت چهارشنبه
صدرنش��ین برترین گروههای صنعت شد و در این
گروه ۷۰۶میلیون و ۸۶۹هزار برگه سهم به ارزش۲۱
هزار و  ۱۲۵میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز  ۳۲۲واحد افزایش داشت و بر
روی کانال  ۱۸هزار و  ۳۵واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار ی��ک میلیارد  ۴۷۴هزار برگه
سهم به ارزش ۳۱هزار و ۱۶۸میلیارد ریال داد و ستد
شد .روز گذشته نمادهای پلیمر آریا ساسول (آریا)،
پتروشیمیمارون(مارون)،سرمایهگذاریصباتامین
(صبا) ،س��نگ آهن گهرزمین (کگهر) ،پتروشیمی
تندگویان(شگویا)،بیمهپاسارگاد(بپاس)،بانکدی
(دی) ،شرکت آهن و فوالد ارفع (ارفع) ،تولید نیروی
برق دماوند (دماوند) ،گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(ومهان)،هلدینگصنایعمعدنیخاورمیانه(میدکو)،
فرابورس ایران (فرابورس) ،مدیریت انرژی تابان هور
(وهور)،پاالیش نفت شیراز (شراز) با تاثیر مثبت بر
شاخص این بازار همراه بودند.
همچنین نماد سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)،
بیمه کوثر (کوثر) ،موسس��ه اعتباری ملل (وملل)،
توسعه مسیر برق گیالن (بگیالن) ،شرکت سرمایه
گذاری توسعه و عمران استان گیالن (کرمان) ،بیمه
سامان (بساما) ،آتیه داده پرداز (اپرداز) ،کشتیرانی
دریای خ��زر (حخزر) ،تولید ب��رق ماهتاب کهنوج
(بکهنوج) ،توزیع داروپخش (دتوزیع) ،پاالیش نفت
الوان (شاوان) ،بیمه معلم (ومعلم) و صنعتی بهپاک
(بهپاک) ،دامداری تلیس��ه نمونه (تلیه) ،س��رمایه
گذاری پویا (وپویا) ،داروسازی تولید دارو (دتولید)
و ریل پرداز سیر (حریل) تاثیر منفی بر شاخص این
بازار را داشتند.

خبر
معامالت الگوريتمي ممنوع شد

محس��ن خدابخش ،مديريت نظارت ب��ر بورسهاي
س��ازمان بورس و اوراق بهادار طي اطالعيهاي استفاده
ازمعامالتالگوريتميوتقسيمسفارشاتتوسطكليه
مشتريانبرخطدربورساوراقبهادارتهرانوفرابورس
ايرانراممنوعكرد.درايناطالعيهبهكليهشركتهاي
كارگزارياعالمشدهاست:بهمنظورحفظشرايطتعادل
عرضهوتقاضادربازاربرورودسفارشاتومعامالت،كليه
مشتريان اعم از حقيقي و حقوقي (به جز بازارگردانان
داراي مجوز كه با شناسه مشخص شده براي معامالت
اقدام به ارس��ال سفارش ميكنند) در خصوص امكان
انجاممعامالتالگوريتميدرهمهنمادهايمعامالتيدر
بورسوفرابورستااطالعثانويغيرفعالشود.همچنين
تقسيم سفارشات به هر روشي توسط مشتريان برخط
اعمازحقيقوحقوقيدرتمامينمادهايمعامالتيدر
سمتفروش،ممنوعاست.درهمينراستابايددراسرع
وقتتنظيماتالزمدركليهسامانههايبرخطكارگزاران
جهت جلوگيري از تقس��يم سفارشات در هنگام ورود
سفارشتوسطمشتريانبرخطوهمچنينعدماستفاده
ازالگوريتمهايمعامالتيانجامشود.
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اخبار

بازارسرمايه

« تعادل» روند نوسانات اخير در بازار سرمايه را بررسي ميكند

نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه ،صاحب كرسي
در هياتهاي حل اختالف مالياتي شدند دبيركل
كان��ون نهادهاي س��رمايهگذاري 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 هياتهاي حل اختالف مالياتي
(واحدهاي مختلف مالياتي تهران بزرگ) در طول
فرآيندبرگزاريجلساترسيدگيبهاختالفاتشد
سعيداسالميبيدگليافزود:سابقبراينهرشركت
فعال در بازار سرمايه كه در خصوص امور مالياتي
پروندهاي 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 ميشد.
وي اظهار داش��ت :كانون از ابتداي سال جديد و با
توجهبهتشكيلكارگروهماليمتشكلازنمايندگان
ش��ركتهاي عضو ،اين مهم را در دستور كار خود
قرار داد كه پس از پيگيريهاي متعدد س��رانجام
اين امر ميسر شد .در حال حاضر كانون داراي ۱۲
نمايندهمنتخبوخبرهدرحوزهماليدرشعبههاي
مختلف امور مالياتي (شمال ،جنوب ،غرب ،مركز،
ارزش افزوده ،و موديان بزرگ ،شميرانات و )...است
كه هريك از ش��ركتهاي عضو كانون ميتوانند با
هماهنگي كانون از همراهي و نظرات كارشناسي
نمايندگان فوق در جريان رسيدگي به پروندههاي
مفتوح خود در اين اداره برخوردار باشند.

زمان بازگشت بورس به رشد؟
بازارسرمايهطييكماهگذشتهروندنزوليبهخودگرفته
بود و آخرين روز تابستانبورس يكپارچه قرمزپوش شد.
نوسان و اصالح را ميتوان ذات بازار دانست اما؛ به واسطه
اتفاقات سياسي و اقتصادي اين نوسان در بازار بيشتر شد
و برخي از سهامداران با خريد و فروشهاي جهاني زيان
عظيمي را تجربه كردند .با دخالتهاي دولت و برخي از
سخنانخاصرييسجمهوربازاربرخيازروزهايقرمزرا
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 حمايتهاي 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
سهمهايبنيادينواصليبازارنيزباكاهشقيمتمواجه
شونداما؛اينكاهشبهنفعبازارشد.اغلبسهمهاياصلي
و بنيادي بازاراين روزها كاهش قيمترا تجربهكرد و پس
از مدتها 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 ميشود سهمهاي
موجود در بازار به قيمت واقعي خود خريد و فروش شوند
و حباب قيمتي نداشته باشند طي چندماه اخير برخي از
سهامموجوددربازارتنهارشدقيمتيداشتندوارزندگيو
سوددهيمناسبيبرايسهامداراننداشتندازاينرواين
نزول باعث شد كه سهمها به قيمت واقعي و سهامداران
به سود واقعي خود برسند.

كنند؟
    ايران و امريكا چه مي
چندسالي است كه بحثهاي سياسي دامنگير تمامي
بارازهاي مالي ش��ده اس��ت و طي چندماه اخير بورس
بيشازبقيهبازارهاازاتفاقاتسياسيتاثيرپذيرفتهاست.
پس از هربار سخنان رياستجمهوري درخصوص امريكا
و برجام بازار ن��زول را تجربه ميكرد در ميان ترامپ نيز
درخصوص موارد مختل��ف اظهارنظر ميكرد كه باعث
شدبازارسهامقرمزپوششود.چندروزگذشتهمكانسيم
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
نميتوانبراياقتصادخصوصابورسدربلندمدتمتصور
بود چراكه؛ براس��اس س��خنان ترامپ ميزان تحريمها
افزايش يافته و در نتيجه اوضاع اقتصادي كش��ور دچار
تحول ميشود و قيمت دالر نيز افزايش ميبايد 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 نزولهاي فراوانمي كند همچنين
افزايش نرخ دالر بر اقتصاد كشور اثر ميگذارد و در نهايت
با تورم بيش از پيش مواجه ميش��ويم .اگر كاخ س��فيد
داراي صاحبخانه جديد يعني جوبايدن ش��ود ميتوان
آينده روش��ني براي اقتصاد و بورس متصور بود چراكه
بايدن وعدههاي خوبي درخصوص ورود به برجام و لغو
تحريمها داده اس��ت و اگر وي ب��ه وعدههاي خود عمل
كند در نتيجه ش��اهد كاهش قيم��ت دالر خواهيم بود
اين نزول در كوتاهمدت بورس را كمي كاهشي ميكند
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 وعدههاي خود عمل كند و تنها
وعده هوشمندانه نداده باشد.
    سهام عدالت و بورس
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��رمايهگذاري كردهاند سهام خود را
بفروش��ند و نقدينگي را از بازار خارج كنند اين فروش و
خروج به ضرر بازار ش��د و تنها صفهاي طوالني فروش
باقي ماند .از يك س��و دارندگانسهام 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 ميكند اما؛ بهطور 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 صفهاي 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 ميشود 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
كردهاند به صورت آنالين انجام نميشود ،يعني اينطور
نيستكهدارندهاينسهاممانندديگرسهامدارانبورسي
بتوانند خود سهامش��ان را به فروش برس��انند ،در واقع
اين درخواستهاي فروش به صورت مستقيم از سوي
سهامدارداردفرآيندفروشنميشودوشركتكارگزاري
به عنوان يك حلقه واسط اين كار را انجام ميدهد.
    هستهاي كه مختل نشد!
تا چندماه گذشته تقربيا هفتهاي يكبار هسته مختل
ميشد و تنها زيان براي سهامداران باقي ميماند اغلب
روزهاي عرضه اوليه هسته مختل ميشد و سهامداران
نميتوانستند 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 نميش��ود .احتمال ميرود كه هس��ته به
معامالت سطح پايين بورس عادت نداشت و با ديدن اين
معامالتمختلميشده.درهرحالميتوانگفتهسته
كنوني به نفع بازار تمام شده است .همچنين نميتوان
گفت سهامدار يا سهامداراني شخصا در بورس دخالت
ميكنند بايد توجه كرد كه در حال حاضر ريسكهاي
سيستماتيكي به بازار تحميل ميش��ود كه بازار هنوز
نميداند چه نوع واكنشي بايد نش��ان دهد براي مثال؛
خبر گشايش اقتصادي و اوراق سلف نفتي بازار به اين نوع
خبرهايااخبارسياسيحساسشدهاستوپسازاتفاقات
مختلف واكنش منفي نشان ميدهد چراكه سهامداران
با توجه به اتفاقات اخير نسبت به اخبار و عملكردها بي
اعتماد شدهاند و اين ترس در سهامداران جاري است كه
ميزان سرمايه خود را از دست بدهند.
    مصوبات چند دقيقه اي
باتوجهبهافزايشاقبالبورسالزمبودگاهيبرخياوقات
درمصوباتتغييريايجادشودوتااينكهمصوبجديدي
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 مصوبهاي تغييرات عمدهاي
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 نميتواند بازار و مصوبات كنترل كند و نيازمند
كمك بقيه اركان به اين بازار است.
    باز چه زماني باز ميگردد؟
باتوجه به وضعيت موجود در بازار س��رمايه پاسخ به اين
سوال كمي دش��وار است و نميتوان بهطور دقيق گفت
بازارچهزمانيصعوديخواهدبوداما؛بهطورقطعميتوان
گفت كه بازار طي تا آبان ماه و انتخابات رياستجمهوري
امريكا نوسانات زيادي تجربه خواهد كرد چراكه اخباري
زيادي در اين خصوص مخابره ميشود و در نهايت اين
موضوع باعث ش��ده س��هامداران كمي با احتياط عمل
ميكنن��د .همچنين ترس و بي اعتمادي س��هامداران
در ب��ازار ادام��ه دارد و اين ترس و ب��ي اعتمادي گهگاه
افزوده ميش��ود و كم پيش ميآيد س��هامداران جديد

به اين روزهاي بازار اعتماد داش��ته باشند .بازار سرمايه
و بورس با ريس��ك عجيبن شدهاند 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 نميتوان
ذات بازار را با دستكاري تغيير داد .در نتيجه سهامداران
بايد به سرمايهگذاري بلندمدت در بازار سهام فكر كنند
و پس از هر نوس��ان و يا اخب��ار خاصي صفهاي فروش
تشكيل ندهند .بورس زماني ميتواند سودده باشد كه
سهامدارانصبرپيشهكنندوبهصورتهيجانيصفهاي
خريد و فروش تشكيل ندهند همچنين نبايد با توجه به
سيگنالهاي نادرست بازار خريد و فروش كنند چراكه
اين س��يگنالها تنها در برخي موارد سودده هستند و
در اكثر موارد زيان را مهمان س��رمايهگذاران ميكنند
در نهايت بهتر اس��ت دانش الزم براي سرمايهگذاري را
كس��ب و يا از به صورت غير مس��تقيم در بازار سرمايه،
سرمايهگذاريكنند.
    بازار نياز به اصالح زماني دارد
حسينمرادي،كارشناسبازارسرمايهگفت:حقوقيها
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 حقوقيها به ج��اي حمايت از
حقيقيها نوسان گرفتند و موجب شدند بازار قرمزتر
ش��ود .بازار به يك اصالح زماني ني��از دارد و افزايش
نقدينگيدربازارنيزتغييريدروضعيتايجادنميكند
بلك��ه با گذر زمان مناس��ب و ورود و خروج مناس��ب
سهامدارانبازارميتواندبهتعادلبرسدوتنهاالزمهاين
روزهاي بازار اصالح زماني است .همچنين مسووالن
بايد شرايطي را مهيا كنند كه بازار بيش از حد ممكن
قرمز نشود و به نوعي سهامهاي بنيادي و شاخص ساز
را كنترل كنند.
    نقدينگي عامل تورم است
حامدفالحجوشقانيدرگفتوگوبا«تعادل»بيانداشت:
تاتيرماهبازارواكنشهايخوبينشانداداما؛اينواكنش
بيشازاندازهبودودربرخيازسهمهابدونارزندگيفقط
رشد قيمتي را تجربه كردند با توجه به اين واكنش اصالح
براي بازار الزم است تا برخي از سهمها كه بدون ارزندگي
رشدقيمتداشتهاندبهارزندگيبرسد.درهرحالنوسان
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 ميتوان
طبيعي دانست و طي اين مدت تمامي سهام موجود در
بازار به ارزندگي خود ميرسند و سهمهايي كه سودده
و بنيادي هستند مورد اقبال سهامداران قرار ميگيرند
و در نهايت به سوددهي خوبي ميرسند .درحال حاضر
گروههاي پتروش��يمي ،س��نگ آهن و فلزي وضعيت
خوبي دارند و اقبال مناسبي از سوي سهامداران متوجه
اين گروههاست اما؛ در مقابل گروههايي 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 تحريمها تاثير مستقيمي در بازار دارد و
باتوجه كه سال آخر دولت است ميزان احتياطها 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
ميگفتندكهبورسعاملتورمبودهاما؛دراصلنقدينگي
عاملتورماستمثلاينكهبگوييميكمسيرعاملسيل
است عامل سيل باران اس��ت عامل تورم هم نقدينگي
استوبورسنيزمتاثرازنقدينگيصعوديشدهمچنين
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 صفهاي خريد اسكناس دالر است .اگر نظر
بلندپايهترينمقامپوليكشوررامالكقراردهيمدربورس
هم طي يك سال اخير چنين اتفاقي رخ داد و موج شديد
نقدينگيبه دليل فشار تقاضا سبب شد قيمت سهمها با
رشد فزايندهاي رو به رو ش��ود .اين در حالي بود كه اكثر
سهمهاشناوريكمتراز ۲۰درصدداشتندومقدارسهام
شناور موجود جوابگوي حجم تقاضا نبود و هر روز شاهد
صفهاي پايدار خريد بوديم .وي ادامه داد :در اين ميان
بسياري از ش��ركتها بودند كه نه بهره وري شان تغيير
كرده بود و نه نوآوري داشتند اما قيمت سهامشان با رشد
شديدي مواجه شد بهطوري كه هيچ تحليل بنيادياي
رشد قيمت سهام اين شركتها را توجيه نميكرد .بايد
تاكيد كنم كه رش��د تورم و افزايش نرخ ارزهاي خارجي
مقدمهاي براي رشد قيمت سهمها مخصوصا سهمهاي
صادراتمحورشدودرادامهبرخيازمسووالنباتبليغات
ناصحيحسببشدندنقدينگيمردمعاديبهسمتبازار
سرمايه روانه شود بهطوري كه بسياري از مردم وارد اين
بازار شدند و سرمايههاي خرد و كالن خود را به اين بازار
آوردند.چراغيتاكيدكرد:دقتكنيمكهنقدينگياگربه
بخشتوليدروانهشوداقتصادرشدميكندامانقدينگياي
كهواردبازارسرمايهشدعمدتاصرفنوسانگيريوخريد
و فروش س��هام در بازار ثانويه شد .برخي ميگويند مگر
مسكنرشدنداشتهاستچرابهرشدحبابگونهمسكن
اشارهنميكندباالخرهشركتهاهمزمينساختماندارند
وبارشدقيمتآنهاقيمتسهامشانبايدهمرشدكند.اما
نكتهمهمايناستكهدريكسالاخيرارزشبازاربورس
از نظر عددي بيش از ۷برابر شد اما آيا قيمت مسكن هم
 ۷برابرشد؟سهمهايغيرارزندهايدربازارسرمايهبودند
كهقيمتشانبيشاز ۱۰برابررشدكردبدوناينكهشركت
طرحتوسعهايداشتهباشدواينموضوعغيرطبيعيبود.
جدا از اين زمين و ساختمان قدرت نقدشوندگي ندارد و
نميتوانرشدقيمتسهمهاراپايافزايشقيمتزمين
وساختمانآنهادانست.اينكارشناسبازارسرمايهتاكيد
كرد :اما برسيم به سوال ش��ما كه چه زماني بازار به روند
صعوديبازميگرددبايدبگويمبازارانقدرغيرمنطقيرفتار
كرده كه نميتوان از نظر بنيادي جواب قاطعي داد اما بايد
تاكيدكنمكهبازاروقتيبهتعادلواقعيميرسدكهدولت
ازبازارسرمايهبهمعنيواقعيحمايتكندوآنروزوقتي
استكهدولتبهسازوكاربازاراحترامبگذاردواجازهدهد
بازارغيردستوريجلورودتاوقتيكهبهاسمحمايتبازار
راباهيجانيميكنيمنميتوانيمتوقعداشتهباشيمبازاربه
تعادلبرسد.چراغيدرنهايتگفت:نمونهبارزحمايتهاي
اش��تباه تزريق يك درصد منابع صندوق توسعه كلي به
صندوقتثبيتبازارسرمايهاستايناقدامبازارراتقويت
نميكند .حمايت يعني احترام به ساز و كار بازار حمايت
يعنياينكهاجازهدهيمبازارروندطبيعيخودرابرود.

ادامهازصفحهاول

وعدههايي كه باعث ريزش بورس شدند

حال اقدامات صورت پذيرفته مثل انتشار سهام خزانه
و اينكه شركتهاي سهامي را موظف كردند تا از نيمه
مهرماهسهامموجودبرايبازارگردانيداشتهباشندباعث
ميشودجلويفروشبيضابطهحقوقيهاگرفتهشدهو
حقوقيهانتواننددرقيمتباالسهامرابهفروشبرسانند
و از سهام خود حمايت نكنند .به واسطه اين بازارگرداني
جلوي اين نوع فروش گرفته ميش��ود در مجموع اين
اقدامات باعث خواهد شد بازار به حال تعادل بازگردد.
بازاردرحالتعاديميتواندنيازمندحمايتدولتنباشد

و اگر دولت دخالت نكند ميتواند 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 كوتاهمدت نيازمن��د اين ريزش بود برخي
اقداماتي نيز انجام شد كه باعث شد اين ريزشها شيب
تندتري به خود گيرند .اين روند بازار يك الي دوماه طول
خواهد كش��يد اما؛ در بلندمدت براي سرمايهگذاري

مناس��ب خواهد بود و بازدهي باالتري نسبت به بقيه
بازارهاي مالي خواهد داشت .همچنين انتخابات آبان
ماه امريكا تاثيرچنداني نميتواند روي بورس و اقتصاد
داشته باشد تنها نكته اين است كه اگر جوبايدن برنده
اين انتخابات شود انتظار ميرود نرخ دالر كاهشي باشد
و در مقابل برنده شدن ترامپ انتظار افزايش قيمت دالر
رافراهمميآوردودرنتيجهتورمافزايشيميدهد.سهام
عدالت نيز تاثير مهمي در بورس داشت .سهام عدالت در
بورس در دو مرحله 30درصدي فروخته شد كه مرحله

دريافت مجوز برايكسبكرسي
درهياتهايحلاختالفمالياتي

دوم تاثير منفي روي بازار سرمايه گذاشت و اين بازار را
قرمز پوش كرد .كارگزاريهايي بودند كه ميخواستند
اين سهام را به فروش برسانند و براي آنان مهم نبود كه
در چه قيمتي به فروش ميرسانند تنها نكته مهم براي
آنان اين بود كه كارمزد خود را بگيرند در برخي اوقات
اتفاق افتاد كه بعضي از سهام از  5+درصد تا  5-درصد
كارگزاريها برده بودند اين در روند بازار تاثيرگذاشت و
در نهايت مسووالن جلوي اين فروش را گرفتند و عرضه
به صورت بلوكي شد.

هيات ارزي چگونه به بازار ارز
ايران كمك خواهد كرد؟

ارزش ريال در نتيجه فش��ار تحريمي ،شيوع كرونا و
رش��د نقدينگي در هفتههاي اخير با كاهش مواجه
شده است .پيوند زدن ارزش ريال به يك دارايي امن
نظيرطاليكيازراههايياستكهبرخيازاقتصاددانان
آن را براي ثباتبخشي به بازار ارز توصيه ميكنند .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 هياتهاي ارزي
(نهادي كه وظيفه حفظ براب��ري ارزش پول ملي در
برابر ديگر ارزها را بر عهده دارد) در گفتوگو با ايسنا،
اظهار كرد :در شرايط فعلي ،اصليترين اولويت براي
سياستگذاربايدايجاديكهياتارزيباپشتوانهطال
باشد.اينهياتكارصدوراسكناسوسكهرابايكنرخ
ثابت انجام خواهد داد .ميزان ذخاير ارزي اين هيات
توسط قانون تعيين ميشود 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 ۱۹۹۷ابرتورم ۲۴۲درصدي اين كشور را متوقف
كندوسابقهمشاورهاقتصاديدرپنجكشوربلغارستان،
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
كسبسودميكند .بهگفتههانكه،طالبهترينگزينه
موجود براي استفاده به عنوان پشتوانه در هيات ارزي
ايران محسوب ميشود چرا كه صدور طال در اختيار
كشورخاصينيست.اينهياتبهجايسياستگذاري
پوليرويسياستگذارينرخارزثابتمتمركزخواهد
شد و بدينترتيب مقدار پول مجاز براي باقي ماندن
در چرخه بايد تنها توسط نيروهاي بازار تعيين شود.
اين هيات با اعمال محدوديتهاي سختگيرانه روي
ساختار بودجهاي دولت و انضباط مالي نظارت خواهد
كردونميتواندبهابزاريبرايتامينماليدولتتبديل
شود .استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز در ادامه با
اش��اره به تجربه استفاده از هياتهاي ارزي در حدود
 ۷۰كش��ور در ادوار مختلف افزود :كشورهايي كه از
هياتهاي ارزي استفاده كردند از تورم كمتر ،كسري
بودجه كوچكتر و س��طوح بدهي كمتر (در مقياس
ميزان توليدات ناخالص داخلي) بهرهمند شدند و اين
به آنها كمك كرد بحران بانكي كمتر و رشد اقتصادي
بيشتري داشته باشند .به گفته هانكه در حال حاضر
هيات ارزي هنگكنگ كه از س��ال  ۱۹۸۳تاسيس
شده ،موثرترين هيات ارزي جهان است.

پای خودرو به بورس
باز میشود؟

به گزارش ايسنا ،پس از عرضه امالک در بورس کاال،
اکنون ط��رح عرضه خودرو در ب��ورس کاال روی میز
نمایندگان مجلس قرار دارد و ممکن است به زودی
شاهدعرضهاینکاالنیزدردومینبورسکشورباشیم.
بهگزارشایسنا،زمزمهعرضهخودرودربورسدرقالب
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس
نشینان به گوش می رسد .طرحی که گفته شده است
به زودی به اجرا خواهد رسید و محور اصلی آن ،عرضه
خودرو در بورس کاالی ایران به منظور شفافیت باالی
معامالتاینبورسوتحققاهدافبرایتبدیلخودرو
به یک کاالی مصرفی است .در این راستا ،جواد فالح-
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران -در گفت
و گویی درمورد این طرح توضیح داد :خودروهایی که
باتیراژباالواردکشورمیشوندوهمچنینخودروهای
تولید داخل ،در بستر بورس کاالی ایران مورد معامله
قرارمیگیرند.ویادامهداد:درطرحنمایندگانمجلس
قیمتپایهایخواهیمداشتکهاینقیمتپایه،توسط
شورای رقابت تصویب و تعیین می شود ،با قیمت پایه
رویتابلویبورسقرارخواهدگرفتو متقاضیانروی
قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد .افرادی که
بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و
خودرو و به آن اشخاص تعلق می گیرد.

درشهر
افزايش  30درصدي آلودگي
هوا با لغو طرح ترافيك

سيدآرشحسينيميالني،رييسكميتهمحيطزيست
وخدماتشهريشورايشهربابياناينكهبرايمقابلهبا
آلودگيهوابايدبهسراغاگزوزهارفت،تاكيدكرد:انجام
معاينهفنيسختگيرانهترواعمالكنترلدقيقسازمان
حفاظتمحيطزيستبرصنعتخودروسازي،افزايش
مشاركتمردمدرسهمپيادهرويوحملونقلعمومي
دربهبودكيفيتهوايشهرتهرانموثراست.بهگزارش
ايلنا،حسينيميالنيدربارهپيامدهايلغوطرحترافيك
در ايام ش��يوع كرونا اظهار ك��رد :در مقطعي كه طرح
ترافيكلغوشد،شاخصهآلودگيهوايتهراندرمركز
شهرتهرانبين ۲۵تا ۳۰درصدافزايشيافت .اوبابيان
اينكهشهرداريدربحثحملونقلعموميدرمضيقه
است،دربارهكمكدولتبهشهرداريبرايتوسعهحمل
ونقلعمومياظهاركرد:دولتعمالبرايتوسعهحمل
و نقل عمومي شهر تهران تاكنون كمك الزم را نكرده
و شهرداري هم بيش از ۱۷هزار ميليارد تومان از دولت
طلبدارد .اودربارهميزانكمكدرخواستيشهرداري
ازدفتررهبريازمحلصندوقتوسعهمليعنوانكرد:
برايخريدهزاراتوبوسو ۲۱۰واگنمترو،مبلغيحدود
 ۸هزارميلياردتوماندرخواستشدهاست.

مديرعامل مترو :نيازمندكمك
دولت هستيم؛ كم آورديم

فرنوش نوبخت ،مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو
تهران درباره برنامههاي ش��ركت بهرهب��رداري مترو
همزمانباشروعفصلپاييز،تشديدآلودگيهواوكرونا
گفت:برايپاييزبرنامهاضافهاينداريموهمانشرايط
قبلي را ادامه و سرفاصله قبلي حركت قطارها را حفظ
ميكنيم .او با اش��اره به آمار مسافران مترو كه از هفته
گذشتهبه۹۳۰هزارنفر رسيده است ،ادامه داد :در اكثر
مواقعفاصلهاجتماعيمناسبرعايتميشود،مردمنيز
از ماسك استفاده ميكنند ،در تمامي ايستگاهها ارايه
ماسكبدوناستثناانجامميشودوباهمانرونديكه
درپيشيوعكرونادرپيشگرفتهشد،اقداماتدرحال
انجاماست .مديرعاملشركتبهرهبرداريمتروگفت:
ازمردمدرخواستميكنيمازدستفروشانخريدنكنند
وبراياينمنظوراقداماتاضافهايرادرنظرگرفتهايمو
اميدواريمبتوانيمهمينگونهشرايطخودراحفظكنيم.
نوبختدرادمهازشهرونداندرخواستكردتادرصورت
داشتنبيماريياعالئممشابهازمترواستفادهنكنند.او
افزود:ازشهروندانخواهشكرديمكسانيكهاحساس
مريضي دارند يا مريض هستند براي مدتي وارد شبكه
مترو نشوند تا احيانا مسافران ديگر آلوده نشوند .او در
پاسخبهسواليدربارهمقايسهدرآمدهايمترودرشش
ماهه نخست سال جاري به نسبت سال گذشته گفت:
درآمدماخيليكمشدهاستوازطرفيهزينههايمترو
باالتررفتهاست.درسالگذشتهبرخيتجهيزاتبادالر
 ۴۲۰۰توماني وارد و تامين ميش��د ،اما اكنون تقريبا
نميتوانيمخريدانجامدهيم،چراكهقيمتدالربسيار
باال رفته است و در اين مورد بسيار تحت فشار هستيم.
نوبختبابياناينكهبااينوجودتوانستهايمشبكهراسرپا
نگه داريم ،گفت :دچار كمبود درآمد و افزايش هزينه
هس��تيم و مجددا از دولت درخواست ميكنم از مترو
حمايتكند،چراكهبرايهزينههاييكهدرپيكاهش
درآمدوافزايشهزينههاواردشدهتاكنوننتوانستيماز
كمكآنهااستفادهكنيم.تماميفشارهارابهشهرداري
وارد ميكنيم و در حد توان به ما كمك ميكند ،اما در
حالكمآوردنهستيم.

درآمد  ۵۸ميلياردي شهرداري
از ماده ۱۰۰

مديركل امور اجرايي كميسيون ماده ۱۰۰شهرداري
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
معاونتشهرسازيشهرداريتهرانبهصورتمجازي
برگزار شد در خصوص اقدامات كميسيون ماده ۱۰۰
گفت :در شش ماهه گذشته  ۸۶درصد آراء صادره در
كميسيون ماده  ۱۰۰به 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  ۵۸ميليارد تومان بوده كه
نسبتبهكلرقمبودجهرقمناچيزياست،گفت:هنوز
باآثاربستهمحركاقتصاديدردرآمدهايشهرسازي
مشخص نش��ده اس��ت .وي همچنين در خصوص
تخلفات ساختماني سازمانهاي دولتي نيز گفت :دو
درصد از آراء صادره در كميسيون ماده  ۱۰۰مربوط
به اشخاص حقوقي است كه شامل نهادهاي دولتي،
نظامي ،شركتها و  ...است كه بيش از  ۱۱۰۰پرونده
را در بر ميگيرد .وي با بيان اينكه مبلغ جريمه پرونده
اشخاص حقوقي مجموعا ۲۵۰۰ميليارد تومان است،
گفت :مساحت تخلف نيز حدود دو ميليون مترمربع
ثبت شده است.

اولتيماتوم شهرداري
به مالكان گودهاي رها شده

معاونمعماريوشهرسازيشهرداريتهرانگفت:
مالكان خودش��ان گودها را پيش از شهرداري پر
كنند وگرنه هزينه مضاعفي بايد پرداخت كنند .به
گزارشفارسعبدالرضاگلپايگانيمعاونمعماريو
شهرسازيشهرداريتهراندرنشستيخبريكهبه
صورت برخط برگزار شد ،با اشاره به بحث گودهاي
پرخطر ه��م گفت :اين موضوع براي ش��هروندان
همواره مش��كالت و نگرانيهايي به همراه داشته
است كه ما اليحهاي در اين خصوص تنظيم كرديم.
مالك موظف است كه گودبرداري را به موقع تعيين
تكليفكندواگرايناتفاقنيفتدازطريقضمانتنامه
ارايه شده حتما اقدام خواهد شد.

راهوشهرسازي
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توليد مسكن پايتخت در نيمه اول  99نمره منفي گرفت

افزايش ساخت وساز در قلب تهران

گروهراهوشهرسازي|
آنگونه كه آمارهاي ساخت وساز پايتخت در نيمه اول99
حكايت ميكنند ،هم تعداد واحدهاي مسكوني ساخته
شده و هم تعداد پروانههاي صادرشده براي آغاز عمليات
عمراني نسبت به سال قبل در همه مناطق تهران به جز
منطقه  12به طرز معناداري كاهش يافته اس��ت .البته
پي��ش از اين ،روزنامه «تعادل» با اس��تناد به آمار 5ماهه
نخست صدور پروانههاي ساخت و ساز و تحليل آنها ،اين
افت در توليد مس��كن را «نشانه سكته عرضه مسكن در
»1400ارزيابيكردوتبعاتآنرابرشمرد.حاالامابهنظر
ميرسد،فقطمنطقه 12كهدربرگيرندهتهرانقديماست
و مسووالن شهري و دولتي براي بازسازي و احياي بافت
فرسودهآنتالشميكنند،مصونازركودبازارمسكن،به
رشدخودادامهدادهوركوردافزايش 15درصديدرصدور
پروانه ساخت و ساز و 23درصدي در پالكهاي نوسازي
شدهراازآنخودكردهاست.آنگونهكهزهرانژادبهرام،عضو
هياترييسهشورايشهرتهراندرگفتوگوبافارس،اعالم
كردهاست:ازابتدايفروردينتا 15شهريورامسال 24هزار
و 83واحدمسكونيدركلشهرتهرانساختهشدهكه19
هزار و 728مورد از اين واحدهاي مسكوني خارج از بافت
فرسوده و 4هزار و 355مورد مربوط به بافت فرسوده بوده
است .وي افزود :بهطوركلي آمار ساخت و ساز در پايتخت
در 6ماههامسالدركل شهر تهراننسبتبه مدتمشابه
سال گذش��ته 19دردصد كاهش يافته است .همچنين
ساختواحدمسكونيدرهمينمدتدربافتفرسوده23
درصدوخارجازبافت فرسوده 18درصدكمترشدهاست.
عضوهياترييسهشورايشهرتهراندربارهآمارپروانههاي
صادرشدهگفت:ازابتدايفروردينتا 15شهريورامسال3
هزار 150پروانهساختمانيدركلشهرتهرانصادرشده
كه اين رقم در مدت مشابه سال پيش 4هزار و 353مورد
بودوامسال 28درصدكاهشيافتهاست.نژادبهراماظهار
كرد 2:هزارو 534موردازپروانههايصادرشدهمربوطبه
خارجازبافتفرسودهو 616موردمربوطبهبافتفرسوده
بوده اس��ت و بهطوركلي پروانههاي صادرشده در بافت
فرس��وده در 6ماهه امسال نسبت به 6ماهه مشابه سال
گذش��ته 32درصد و خارج از بافت فرس��وده 27درصد
كاهش يافته است .وي درباره پالكهاي نوسازي شده
درپايتختگفت:ازابتدايفروردينتا 15شهريورامسال
در كل شهر تهران  4هزار و  571پالك نوسازي شده كه
 3هزار و 378مورد آن خارج از بافت فرسوده و يكهزار و
 193موردآنمربوطبهبافتفرسودهبودهاست .نژادبهرام

گفت:آمارهايپالكهاينوسازيشدهدركلشهرتهران
در  6ماهه امسال نس��بت به مدت مشابه سال پيش 26
درصد كاهش يافته و در محدوده خارج از بافت فرسوده
نيز 26درصدودرداخلبافتفرسودهنيز 25درصدكمتر
شدهاست .ويگفت:البتهدرميانمناطقمختلفتهران
تقريباًمنطقه 12مستثنيبودهودرميانمناطقمختلف
كه داراي بافت فرسودهاند ،صدور پروانه ساخت و ساز در
منطقه 15،12درصدوپالكهاينوسازيشده 23درصد
افزايشيافتهاستكهاينوضعيتدرسايرمناطقروندي
كاهشيبههمراهداشتهاست.
نشانه سكته عرضه مسكن در1400
پيشازاين،درتاريخ 17شهريورسالجاري،مديركل
تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران
از كاهش  39درصدي صدور پروانه ساختماني در ۵
ماهه نخست امس��ال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸
خبر داده بود .به گزارش «تعادل» ،آنگونه كه آمارهاي
منتشره از سوي وزارت راه و شهرسازي نشان ميدهد،
در س��ال  98تع��داد پروانههاي صادره براي س��اخت
واحدهاي مسكوني نسبت به س��ال  97حدود 13.5
درصد رش��د منفي داشته اس��ت و از  63هزار و 507
فقره پروانه صادره در سال  ،97به  54هزار و  910فقره
پروانه صادره در سال  98رسيده است .با توجه به افت
 39درصدي صدور پروانههاي صادره در 5ماهه نخست
س��ال جاري ،به نظر ميرسد كه امسال ركورد تازهاي

در افت تعداد پروانههاي صادره براي س��اخت وساز بر
جايباقيبماند .مسالهايكهنشانازكاهشچشمگير
سرمايهگذاري در ساخت و ساز و به ويژه ساخت و ساز
واحدهاي مس��كوني دارد .از همين رو ،در س��الهاي
آينده بازار مسكن با كمبود عرضه مواجه خواهد شد.
چه آنكه بر اس��اس برآوردها كش��ور نيازمند ساخت
ساالنه 900هزار واحد مسكوني است كه سهم تهران با
توجه به تراكم جمعيتي باال دستكم  200هزار واحد
مسكوني است اما همانطور كه آمارها نشان ميدهد،
در سال  97صرفا  63هزار فقره و در سال  98حدود 55
هزارفقرهپروانهساختمانيبرايساختواحدمسكوني
صادر شده است .بيگمان ،اگر در سال جاري ،به دليل
كرونا و تحريمها ،شاهد افزايش چشمگير قيمتهاي
مس��كن نبوديم و اين ب��ازار روال طبيعي خود را طي
ميكرد ،امسال نيز شاهد كمبود واقعي عرضه مسكن
به بازار ميبوديم .حال آنكه كمبودهاي عرضه در بازار
كنونيمسكنناشيازامتناعمالكانواحدهايمسكوني
فعلي از عرضه ملك خود به بازار مسكن است با هدف
جلوگيري از زيان احتمالي در روند صعودي قيمتها.
افت  39درصدي صدور پروانه ساخت
حامد س��ليمي ،مديركل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور
پروانهشهرداريتهرانباتشريحآمارصدورپروانهدرپنجماه
نخست امسال گفت :از ابتداي فروردين تا پايان مردادماه
امسال ۲،هزارو ۸۸۲موردپروانهساختمانيصادرشدهكه

اينآماردرمدتمشابهسالقبل ۴هزارو ۷موردبودهاست.
بهگزارشايلنا،ويافزود:ازلحاظمتراژساختوسازدرپنج
ماه اول امسال ،مجوز ساخت حدود ۳ميليون و ۹۰۰هزار
مترمربع صادر گرديده است؛ اين در حالي است كه سال
گذشتهمجوزساختحدود ۴ميليونو ۹۵۰هزارمترمربع
صادرشدهبودكهشاهدكاهش ۲۱درصديساختوسازاز
لحاظمتراژنيزهستيم.سليميگفت:ازتعدادپروانههاي
صادره در  ۵ماه نخست امس��ال ۲۶۵۵ ،مورد در پهنه R
(مسكوني) ۱۷۱مورددرپهنه( Mمختلطتجاري،اداري
ومسكوني)و ۵۶مورددرپهنه( Sكاروفعاليت)قراردارند.
مديركل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه شهرداري
تهران در خصوص فراواني متراژ ساختوس��از در مناطق
۲۲گانه نيز گفت :در  ۵ماه نخست سال مناطق ۴ ،۵و ۱۵
مجوزبيشترينمتراژساختوسازراداشتهومناطق۱۹،۹
و ۱۶مجوز كمترين متراژ ساختوساز را گرفتهاند ،اين در
حالياستكهدرمدتمشابهسالگذشتهمناطق ۱،۴و۱۵
بيشترينومناطق ۱۹،۹و ۱۶كمترينمجوزساختوساز
رادريافتكردهاند.براساسگزارشروابطعموميمعاونت
شهرسازيومعماريشهرداريتهرانسليميتأكيدكرد:
آمارارايهشدهباتوجهبهتنوعوتعدادامالكواقعدرمحدوده
جغرافياييمناطق۲۲گانهبودهومالكبرتريوارزشيابي
مناطق ۲۲گانهدرصدورپروانهنيست.
تورم  50درصدي مسكن در  5ماه
به گزارش «تعادل» ،متوسط قيمت هر متر مربع مسكن
درپاياناسفندسالگذشته 15ميليونو 628هزارتومان
گزارششدهومردادسالجارياينشاخصبه 23ميليون
و  110هزار تومان بالغ شده است كه حاكي از رشد 47.9
درصدي قيمت مسكن طي  5ماهه نخست سال جاري
اس��ت .همزمان ،گزارش بانك مركزي نشان ميدهد كه
در اين مدت ،متوس��ط قيمت يك متر مربع بناي واحد
مسكوني معامله شدهازطريقبنگاههاي معامالتملكي
درشهرتهران 19.05ميليونتومانبودهاستكهنسبت
بهدورهمشابهسالقبل 49.7درصدافزايشنشانميدهد.
همچنين تعداد معامالت آپارتمانهاي مس��كوني شهر
تهران در 5ماهه نخست سال 99به حدود 46هزار و500
فقرهبالغشدكهدرمقايسهبامدتمشابهسالقبل56.9،
درصد افزايش نشان ميدهد .به گفته كارشناسان ،رشد
نقدينگي،افزايش چشمانداز تورميوهمچنين تحوالت
دربازارهايموازيازجملهمهمترينداليلرشدقيمتها
دربازارمسكنبهشمارميرود.

در مجلس صورت گرفت

ردكليات طرح جهش و رونق توليد مسكن

گروهراهوشهرسازي|
ديروزكلياتطرحجهشورونقتوليدمسكنپيازبررسي
و اعالم نظرات موافق و مخالف آن در مجلس رد شد .اين
طرح در هفته گذش��ته از سوي 21اقتصاددان 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
جهشورونقتوليدمسكنمخالفانمعتقدبودندكهاين
طرح باعث افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم در كشور
شده و در مقابل موافقان تاكيد داشتند كه نتيجه اجراي
اينطرحمقابلهبارشدقيمتمسكنخواهدبود.بهگزارش
ايس��نا ،مهدي طغياني سخنگوي كميسيون اقتصادي
مجلسشوراياسالميبهعنواناولينمخالفكلياتاين
طرحاظهاركرد:اينطرحدارايابهاماتبسيارزيادياست
كه بنده پيش از اين در نامهاي به رييس مجلس شوراي
اسالميبرلزومرفعابهامتاكيدداشتم.اجراياينطرحبه
معناي اضافه كردن ۳۰۰هزار ميليارد تومان به نقدينگي
كشورطبقبرآوردمركزپژوهشهااست.ويادامهداد:اين
طرح باعث بدتر شدن وضعيت بانكها به دليل پرداخت
تسهيالتبيشترخواهدشدهمچنينرانتجديديايجاد
كرده و به لحاظ دادن تخفيف به شهرداريها از جيب آنها
آسيبزا است .طغيانيگفتكه بايد از تجربه مسكن مهر
و مسكن ملي استفاده شود لذا نمايندگان به كليات راي

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

ندهندتاطرحجامعتريتدوينشود.علياصغرخانيعضو
كميسيون عمران به عنوان اولين موافق كليات اين طرح
با اشاره به بررسيهاي كارشناسي صورت گرفته ،گفت:
دولت طي س��الهاي  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۷تنها هفت درصد
در مسكن سرمايهگذاري كرده است كه اين طبق مصوبه
شوراي پول و اعتبار بايد بين  ۲۰تا  ۲۵درصد باشد با اين
وضعيتحاشيهنشينيبايدفكريبهحالمسكنمردمكرد
كهمشكالتزياديدارند.علياكبرعليزادهنمايندهدامغان
درمجلسشوراياسالميبهعنواندومينمخالفكليات
طرح گفت :دولت در مدت هفت سال گذشته حتي يك
مسكننساختهوازعهدهتكميلواصالحمسكنمهرهم
برنيامدهپسچهطورميخواهيدبرايدولتتكليفاحداث
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
موافقكلياتاينطرحگفت:شرايطاقتصادياكنونحتي
قابلمقايسهبادورانجنگنيستمردمدرفشارومشكالت
اقتصاديهستندمجلسيازدهممجلساميدوانتظاراست
مابااينطرحميتوانيماميدآفرينيبينمردمايجادكنيم.
ويادامهداد:وضعيتفعليبهگونهاياستكهمردمامكان
تامين مسكن و حتي اجاره آن را ندارند ،بايد با تصويب اين
طرحبهآنهاكمككرد.محمدرضاميرتاجالدينينماينده

تبريز در مجلس ش��وراي اس�لامي به عنوان س��ومين و
آخرينمخالفكلياتاظهاركرد:اينطرحهمچونقانون
س��اماندهي توليد و عرضه مسكن اس��ت كه در ۱۱سال
گذشته تصويب شده و ۹۰درصد با اين قانون همپوشاني
دارد.دراينطرحبهجايآنكهرياستشورايعاليمسكن
به وزير راه و شهرس��ازي داده شود برعهده رييسجمهور
بودهكهايندرستنيست.مجتبييوسفينمايندهاهوازدر
مجلس شوراي اسالمي به عنوان سومين و آخرين موافق
كليات طرح گفت :اصليترين مش��كل معيش��تي مردم
تامينمسكناستقيمتمسكنبين ۱۵۰تا ۲۰۰درصد
افزايشپيداكردهونيازمندتحولدرحوزهمسكنهستيم.
دراينطرحپيشبينيهاييبرايارايهتسهيالت،نظارتو
قيمتگذاريدرمسكنصورتگرفتهاست.مهديقوامي
معاون پارلماني وزير اقتصاد با اعالم مخالفت دولت با اين
طرحاظهاركردكهاينطرحصندوقمسكنيراپيشبيني
كردهكهدرآمدهايفعليقراراستدراينصندوقريخته
شودكهبودجهراباچالشمواجهميكندطرحيتورمزاكه
باعثبروزومشكالتيخواهدشد.محمدرضارضاييكوچي
رييسكميسيونعمرانمجلسشوراياسالميبااشارهبه
بررسيهايصورتگرفتهدراينكميسيونگفت:اقدامات
دولت باعث ش��د كه امروز وضعيت مسكن با قيمتهاي
افسارگسيختهمواجهشود.داشتنمسكنبهآرزوبرايمردم

تبديلشدهاست.اينطرحبراياقشارپايينومستضعفانو
نهپولداراناستكهآنهاصاحبخانهشوند.غالمرضانوري
نمايندهبستانآباددرمجلسشوراياسالميدراخطاريبا
استناد ۷۵قانوناساسيگفت:اينطرحتور مزابودهوباعث
افزايشرشدنقدينگيميشود.بارماليبرايآنپيشبيني
نشده و اين خالف قانون اس��ت .بر اساس اين گزارش ،در
نهايتنمايندگانباكلياتطرحجهشتوليدوتامينمسكن
مخالفتكردنداماجزيياتآنبههفتهآيندهبعدازبررسي
مجدددركميسيونعمرانموكولشد.
مجلس يازدهم
براي ساماندهي بازار مسكن چه كرده است؟
سيدالبرزحسيني،سخنگويكميسيونعمرانمجلس
شوراي اسالمي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اهداف اين
طرحبيانكرد:جزيياتطرحجهشتوليدوتامينمسكن
باحضوركارشناسانحوزههايمختلفدرجلساتيپياپي
ومتعدددرطيچندماهاخيردركميسيونعمرانمجلس
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 ۴سال ميشود .همچنين
براساساينطرحتركيبشورايعاليمسكنواختيارات
آننيزدرچارچوبقانونديدهشدهاست.

ايرانشهر
كشف نفت زير فرودگاه اهواز
سيدحسين ميرشفيع ،مشاور وزير راه و شهرسازي
در امور پروژههاي عمراني ،از مذاكره وزراي نفت و
راه براي جابهجايي فرودگاه اهواز به دليل اكتشاف
چاه نفت در زير اين فرودگاه خبر داد.
بهگزارشمهر،ميرشفيعدرنشستخبريتشريح
آخرين وضعي��ت پروژههاي عمراني خوزس��تان
درباره پروژههاي عمراني بيان كرد :مشكل اراضي
حاشيهنشينان اهواز كه عمدتاً به دليل به نام بودن
اسناد به شركت نفت است ،قرار است با مذاكرات
وزير نفت و وزير راه و شهرس��ازي مرتفع شود۷۰ .
درصد اسناد اراضي حاشيهنشينان خوزستان به
شركت نفت اختصاص دارد.
وي يادآور شد :در اين مذاكرات رفع مشكل فرودگاه
اهوازنيزكهچاهنفتدرزيراينفرودگاهكشفشده،
بررسي ميشود .وزارت نفت اعالم كرده كه امكان
بهرهبرداري بدون جابهجايي فرودگاه را دارد ولي
موضوع جابهجايي 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 زمينخواران قرار دارند؛ نهايتاً قرار
شد در استانداري براي مردم عادي زمين و مسكن،
تهيه و زمينخواران اراضي بازپس گرفته شود.

نخستين تاكسيهاي پرنده
مهرماه به آسمان ايران ميآيند
به زودي ش��كلي از تاكس��يهاي پرنده با كمك
هواپيماهايفوقسبكدرمسافتهايبينشهري
در كشور پا ميگيرد كه با اين كار تحولي تاريخي و
مهيج در صنعت جابهجايي ايجاد ميشود.
به گزارش ايسنا ،توسعه حملونقل هوشمند يكي
از اولويتهاي ستاد توس��عه فناوريهاي فضايي
و حملونقل هوش��مند معاونت علمي و فناوري
رياستجمهوري اس��ت .اين كار ذيل برنامههاي
مختلفي در ستاد پيگيري ميش��ود .يكي از آنها
اجراي طرح تاكس��ي هوايي است .پرندههاي بين
شهري كه قرار است نقش تاكس��يهاي زردي را
بازي كنند كه روزانه تعداد بااليي از ش��هروندان را
براي رسيدن به مقصد جابهجا ميكنند.
منوچهر منطقي ،دبير س��تاد توسعه فناوريهاي
فضاي��ي و حملونقل هوش��مند معاونت علمي و
فناوريرياستجمهوريدربارهاينتاكسيهاگفت:
فعال قرار اس��ت از اين نوع وسايل نقيله در مناطق
كم تردد استفاده ش��ود .اين كار اگر در استانها 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 ۴تا
 ۱۹نفرهآغازميشود.دراينطرحهمهفرودگاههاي
كمترددكشورفعالميشوندوهواپيماهايموجود
در اين كالس ميتوانند خدماترساني بيشتري
داشته باشند.
منطقي ادام��ه داد :اين طرح پيش از انقالب كليد
خوردهبود،امابهداليلمتعددياجرايآنبهتعويق
ميافتاد ،اما ما در ستاد اين طرح را به صورت جدي
پيگيريكرديموباتواندانشبنيانهايمانتوانستيم
آن را به مرحله اجرا برسانيم.
دبير ستاد توسعه فناوريهاي فضايي و حملونقل
هوشمندمعاونتعلميوفناوريرياستجمهوري
تصريح كرد :فاز ابتدايي آن مهرماه آغاز ميش��ود
و فاز بع��دي آن هم در بهمنماه قابل اجرا اس��ت.
اجراي اين طرح با كمبودهايي روبرو است ،مثال در
حال حاضر سوخت اين هواپيماها از ديگر كشورها
تامين ميشود .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��تجمهوري ،منطقي خاطرنشان
كرد :اگر بتوانيم براي تامين داخلي س��وخت اين
هواپيماها هم كاري كنيم ،ميزان پيشرفت طرح
بيشتر ميش��ود و اقدامات سرعت ميگيرد .البته
افزايش دسترس��يهاي فرودگاهي در مسيرهاي
خاص و حذف تشريفات فرودگاهها هم سرعت كار
را باال ميبرد.

دريچه
بوميسازي در كدام خدمات
شبكه ملي اطالعات ضروري است
به گفته رييس سازمان فناوري اطالعات،در بعضي
خدماتشبكهملياطالعاتمانندشبكهاختصاصي
دولت اي��ن نياز وجود دارد ك��ه اغلب محصوالت،
به واس��طه ايمني و امنيتي كه ايجاد ميكنند ،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 ،بوميسازي و ارتقاي  ۲۰درصدي
اس��تفاده از خدمات بومي مورد توجه ويژهاي قرار
گرفته است .در حال حاضر در توسعه شبكه ثابت،
 ۷۰درصد تجهيزات مورد نيازمان را ميتوانيم در
كشورتوليدكنيموبهاعتقادمسووالن،درسالهاي
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 بهتارگي با تاكيد بر
لزوم اس��تفاده از تجهيزات داخلي در شبكه ملي
اطالعات گفت :شبكه ملي اطالعات ،ارايهدهنده
خدمات متنوعي از جمله اينترنت يا ش��بكههاي
اختصاصياست.دربعضيازشبكههاياختصاصي
اين نياز وجود دارد كه اغلب محصوالت ،ولو اينكه
كيفيت پايينتري نسبت به رقيب خارجي داشته
باشند،بهواسطهايمنيوامنيتيكهايجادميكنند،
ازمحصولداخلياستفادهكنندكهدراينخصوص
ميتوان 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 ،ميتوانند مورد استفاده
قراربگيرند.معاونوزيرارتباطاتوفناورياطالعات
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
خوردهكهيكاشتباهبزرگاست.اينترنتبهعنوان
يكيازاصليترينخدماتياستكهرويشبكهملي
اطالعات ارايه ميشود .اما شبكههاي اختصاصي،
قاعدتا خارج از اينترنت قرار دارند و جايي است كه
شبكهايمانندشبكهاختصاصيدولتدرآنوجود
دارد يا محيطي اس��ت كه دس��تگاههاي مختلف
به يكديگر متصل ميش��وند و به رد و بدل كردن
اطالعات ميپردازن��د .در چنين وضعيتي ،نياز به
صيانت از دادههاي شهروندان و حفظ محرمانگي
دادهها وجود دارد .زيرا به هر حال بخش عمدهاي
از مكاتب��ات اداري را مكاتبات محرمانه تش��كيل
ميدهند و اين بخش��ي اس��ت كه آن را مشكالت
فرهنگي ش��بكه ملي اطالعات ميدانيم .رييس
سازمان فناوري اطالعات در خصوص بخش دوم
موانعموجودتوضيحداد:بخشديگربهنگاهوتجربه
موجود در خصوص حمايت از توليدكننده داخل
بازميگردد .در بسياري مواقع ،حمايت انجامشده
صرفنظ��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
وجودتجربياتقبليدرنوعاستفادهتاثيرگذارباشد
كه جنس اين موانع را ميتوان فناورانه و اقتصادي
برشمرد .ناظمي ،راهكار موجود به منظور برداشتن
موانع يادشده را نوعي واقعگرايي دانست و تصريح
كرد :زماني ميتواني��م كار خود را مثمرثمر پيش
ببريم كه واقعگرايانه بداني��م ،كدام محصول را با
چه هدفي استفاده ميكنيم .بخشي از محصوالت
بايد تواناي��ي رقابت با توليدكنن��دگان جهاني را
داشته باش��ند و برخي خير .لذا جاي كاركرد اين
محصوالتبايكديگرمتفاوتاست.بايددرجاهايي
كهمحرمانگيوصيانتازدادههاحايزاهميتاست،
ازمحصوالتياستفادهكنيمكهفاكتورامنيتدرآنها
مورد توجه قرار گرفته است .اما جايي كه خدمات
عموميدرمياناست،ماننداينترنتيكهمردمازآن
استفاده ميكنند ،بايد مزيت رقابتي حايز اهميت
باشد .لذا نبايد فراموش كرد كه اختالط يا جابهجا
قرارگرفتن اين دو با يكديگر ،باعث عدم موفقيت
در هر دو بخ��ش خدمات عمومي و ش��بكههاي
اختصاصيميشود.
پيش از اي��ن ني��ز محمدج��واد آذريجهرمي،
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات ،درخصوص
دستاوردهاي بوميس��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 ميش��ود ،ذهنيت
عدهاي اين است كه همهچيز بايد در داخل توليد
ش��ود .درحالي كه ساخت قطعات ،نيمههاديها
و محصوالت ديگر ،صنايع حائز اهميت و مهمي
هس��تند كه ما در اين عرصهها استفادهكننده از
كشورهايي هستيم كه توليدكننده اين قطعاتند.
ام��ا برنامهريزي نرماف��زاري و مدل خالقيتي كه
براي مدل نهاي��ي به كار م��يرود ،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 تمامشده است.
اگر بنا باشد قيمت توليد داخلي نسبت به نمونه
خارجي مطلوب و قابل رقابت نباشد ،موثر نيست و
نميتواند با اهداف توليد داخل برابري كند .قيمت
توليد به تيراژ بس��تگي دارد ،نمونههاي خارجي
چون بازار بينالمللي را از آن خود ميكنند ،قيمت
تمامشده نمونههاي تكمحصولشان پايينتر از
قيمت محصوالت ماست .اما در توليد بينالمللي
و خارجي ،هزينههايي مانند حمل و نقل ،گمرك
و هزينههاي جانبي تعديالت نرخ ارز را داريم كه
در نمونههاي داخلي نداريم و اينها بايد موازنهاي
ايجاد كند كه قيمت تمامشده نمونه توليد داخل
ارزانتر از نمونه خارجي باشد.
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دنيايفناوري

دانش و فن

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

پلتفرمهاي بومي،المانهاي اقتدار در دفاع سايبري

درحالحاضريكيازمولفههايقدرتمليوپايهاقتدارهر
كشوريپيشرفتهايتكنولوژيكيمحسوبميشودوبه
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 تحريمهاي
ظالمانه و تهديدات موجود در فضاي مجازي كه از سوي
دشمن ديده ميشود ،نياز جدي به دفاع مقدس سايبري
احساسميشودوبهنوعيتحققادبياتاقتدارواستقالل،
امروزباتكميلشبكهملياطالعاتبهعنوانمحملدفاع
سايبري امكانپذير است و خدمات و پلتفرمهاي بومي
ميتواننداقتدارمليماراتضمينكنند.
فضاي مجازي و ابزارهايي كه در اين فضا توسعه مييابد،
قدرت يك كش��ور را افزايش داده و اقتدار آن كشور با اتكا
بر توانمندي نيروهاي داخلي آن و دستيابي به ابزارهاي
تكنولوژيكي سنجيده ميشود .در عصر فضاي مجازي،
جنگ مقاومت در جبهههاي س��ايبري رقم ميخورد و
در اين جنگ فناورانه كشوري پيروز ميدان است كه اين
پارامترهايقدرترادراختيارداشتهباشد.هرچندبرخي
منتقدان به وضعيت موجود معتقدند در فضاي سايبر در
برابرحمالتمجازيدشمن،آنطوركهبايدمقتدرانهعمل
نميكنيم و به نوعي حاكميت سايبري ما تضمينشده
نيست،زيراامروزمادرفضايمجازيهدفتجاوزدشمن
قرار داريم و دش��من از مرزهاي مجازي به جاي مرزهاي
فيزيكيبهكشوروكاربرانماحملهميكندوباسامانههاي
نرمافزاريوفناوريهاينوپديدامكانبمبارانسايبريرا
دارد .كارشناسان معتقدند شبكه ملي اطالعات ميتواند
مهمترين المان قدرت و اقتدار كش��ور در دفاع سايبري و
جنگفناوريباشد،هرچندبسياريازكارشناساننسبت
به ميزان درصدهاي ارايهش��ده از پيش��رفت شبكه ملي
اطالعاتانتقاددارند.
اعمال حاكميت سايبري
براي مقابله با تنشهاي فضاي مجازي
مثاله��اي زي��ادي را ميت��وان در تماميتخواه��ي و
انحصارطلبي كشوري مانند امريكا در فضاي مجازي زد.
از جمله درگيري اخيرش با كشوري مانند چين است كه
اينروزهادرعرصههايفضايمجازيوفناوريارتباطات
تبديلبهقدرتبزرگيشدهاست.شواهدنشانميدهدكه
اعمالحاكميتسايبريكشورهادرچهاراليهزيرساختي،
فيزيكي ،ساختاري و معنايي اتفاق ميافتد و براي مثال
كش��وري مانند امريكا از تسلط خود بر چهار اليه فضاي
سايبريبهطورجديبرايضربهزدنبهكشورهايرقيب
ومتخاصماستفادهميكند.دولتامريكابرايجلوگيرياز
گسترشدامنهحاكميتسايبريچينوتسلطاينكشور
برفضايمجازي،فعاليتهايمخربگستردهايرا(مانند
جلوگيري از همكاري اقتصادي و فناورانه ش��ركتهاي
امريكاييوچيني،ممنوعكردنصادراتمحصوالتداراي
فناوريپيشرفتهامريكابهچين،بلوكهكردنوفيلتركردن
نرمافزارها،اپليكيشنها)سازماندهيكردهاست.درمقابل
چين با پيشبيني و درك اين تهديد از سالهاي گذشته
تالش براي بوميسازي توليدات و محصوالت خود در هر
چهاراليهفضايسايبريراآغازكردهاست.محمدمهدي
حبيبي ،كارشناس فضاي مجازي در گفتوگو با مهر ،با
بياناينكهدرفضايمجازينيزپارامترهايانسانيميتواند
قسمتي از حل مساله و المان قدرت باشد ،گفت :فضاي
مجازيكشوردراينزمينهخألدارد.اينكهگفتهميشود
مردم در پلتفرمهاي خارجي نباش��ند ،اينطور تفس��ير
ميشودكهنظامبهدنبالايجادمحدوديتوضربهزدنبه
اقتصاد مردم است .بايد توجه داشت كه همه افراد جامعه
متخصصفضايمجازينيستندونگاهشانبهاظهارنظر
متخصصان اين حوزه اس��ت .پس زماني كه متخصصان
و كارشناس��ان موضوع را اينطور توجيه ميكنند ،ديگر
تالش براي ترغيب مردم به س��مت پلتفرمهاي داخلي

ادامهازصفحهاول

جوابگو نيست .در حالي كه نگاه و رفتار مردم بايد طوري
باشد كه از حاكميت و مسووالن ،خدمات بومي را مطالبه
كنند.آنهابايدبگويندكهمانميخواهيمكشورمانوابسته
باشدوبايدخدماتداخليتوسعهپيداكند.دراينصورت
هرمطالبهايدربينمردم،يكعكسالعمليدرحاكميت
بههمراهخواهدداشتوميتواندبهحلمسالهكمككند.
خدمات پايه شبكه ملي اطالعات
مهماتجنگسايبري
اين كارشناس فضاي مجازي يكي ديگر از المانهاي
قدرتدرفضايسايبريرامربوطبهپيشرفتهايفني
دانستوتاكيدكرد:تازمانيكهپلتفرمنداريم،خدمات
پايهشبكهملياطالعات( CDN،شبكهتحويلمحتوا)
و س��رورهاي مورد نياز كارب��ران پلتفرمهاي داخلي را
در اختيار نداريم مثل اين است كه بخواهيم به جنگي
بدونمهماتبرويم.مهماتمادرفضايمجازي،همين
ابزارهاي فني ش��بكه ملي اطالعات است .سرداران ما
نيز در دفاع مجازي همانهايي هس��تند كه خدمات
ارايه ميدهند .در اين جنگ ،مديران پيامرس��انها و
سرويسدهندگانخدماتبومي،سردارانماهستندو
بايد مهمات و وسايلي كه در حاكميت كشور الزم است
برايآنهاتأمينشود.ويبابياناينكهابزاريمثلشبكه
ملي اطالعات قطعاً يكي از ضروريات است و اگر نباشد
نميشودمقاومتكرد،افزود:شبكهملياطالعاتاولين
ضرورتمابرايمقاومتدرفضايمجازياست.يعنيما
بايدبتوانيمشبكهخودمانرادربرابرتكانههايخارجي
و مشكالتي كه دشمنان براي ما ايجاد ميكنند مقاوم
كنيم؛زمانيكهاينشبكهمقاومشدبايدبهدنبالتوسعه
يافتگي و پيشرفت آن باشيم .خأل شبكه ملي اطالعات
دركشوربهشدتاحساسميشود،موضوعايننيست
كه فقط يك ش��بكهاي در درون كشور ايجاد شود كه
يكسريخدماتپايهبهمردمارايهدهد؛اينالزاماوليه
است اما شبكه ملي اطالعات بايد بتواند سرويسهاي
پيش��رفته را با امكانات خوب و متناسب با فرهنگ ما
به مردم ارايه دهد .رييس هياتمديره سازمان فضاي
مجازي پاك گفت :شبكه ملي اطالعاتي كه هماكنون
ترسيم ش��ده تنها براي خدمات بانكي ،سرويسهاي
ماليوپيامرسانيوتبادلاطالعاتداخلكشوراستتا

عرضه چند قلم مصالح ساختماني راهگشا نيست

شبيه اختصاص ارز 4200توماني براي واردات كاال و فروش
ارزان به مردم است كه عمال موجب شد كه بخشي از منابع
ارزيدولتيهدررفتهوباعثانحرافازاهدافموردنظردولت
واتالفمنابعشود.درنتيجهبازهمدارووكاالهاياساسيباالتر
از قيمتي كه انتظار داريم در بازار عرضه شده و بخشي از آن
احتكار ميشود يا از بازار كشورهاي همسايه سر در ميآورد.
بايدبهجنابوزيراعالمكنيمكهدركناردالر ۴۲۰۰تومانيو
رانتهايبيشمارديگريكهدرچنددههاخيرازتوزيعكاالها
بهقيمتدولتيوارزانايجادشده،اكنونمصالحساختماني
ارزان ش��امل قير ،فوالد وسيمان هم به آن بازار رانتي كشور
اضافه ميش��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 ميدهد و قادر به كاهش
قيمتمسكننيست.ضمناينكهمثلگذشتهنميتوانتنها
با قير و آهن و سيمان خانه ارزان ساخت .در واقع مشكل در
جاي ديگري اس��ت و قيمت مسكن را نميتوان تنها با چند
سياست و تصميمگيري كاهش داد .امروز مشكل مسكن با
دهها عامل اثر گذار و پيچيده سر و كار دارد و اين هزينههاي
متفاوترانميتوانتنهاباايجادرانتوقيمتپايينچندنوع
مصالح ساختماني حل كرد .همچنين بايد توجه داشت كه
امروزمانندگذشتهنيستكهبخشعمدهمصالحساختماني
را سيمان يا فوالد و آهن تشكيل دهد ،در حال حاضر ،بخش
بزرگي از مصالح ساختماني را درب و پنجره يوپي وي سي،
پوكههايصنعتي،بلوكسبكو...تشكيلميدهدومشكل
با آهن و سيمان و قير به تنهايي حل نميشود .ضمن اينكه
بخش عمدهاي از هزينه س��اخت مسكن را محوطهسازي،
امكانات شهري و محلي ،زمين ،عوارض و مالياتها ،هزينه
حمل و نقل ،ماشينآالت باالبر ،آسانسور ،جرثقيل ،فضاي
عمومي مانند كوچه و خياب��ان ،فاضالب ،امكانات برق ،آب،
تلفن،گازو....تشكيلميدهدكههزينهسيمانوفوالددربرابر

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 نميتوان به
سادگي انتظار داشت كه اين همه امكانات شهري و زندگي و
عمومي براي شهركها ايجاد شود و به همين دليل است كه
بلندمرتبهسازيبهجايافقيسازيشهرهاتوصيهميشود.
مسووالن شهرسازي كشور و متوليان و تصميمگيران بازار
بزرگمسكنوساختمانسازيبايدتوجهداشتهباشندكهبا
اينسياستهانميتوانعرضهوتقاضايمسكنرادركشوربه
تعادل رساند .با موج كنوني ورود جوانان به بازار كار و زندگي،
و همچنين تبديل بافتهاي فرس��وده شهرها و بازسازي و
نوسازيشهري،حداقلبهساالنه 1ميليونو200هزارواحد
تازهسازنيازدارد،كهتوليدساالنهفعلي 400تا 600هزارواحد
مسكوني ،عمال در برابر اين تقاضا و نياز واقعي كم است و اگر
طرحهاياساسيبرايارزانسازيساختمسكناجراشود،
درآنصورتبسياريازجوانان،خانوادههايتازهتشكيلشده
ودارايفرزندخردسال،كهباخانوادهوپدرومادرخودزندگي
ميكنند،نيزتمايلخواهندداشتكهمالكخانهخودشوند
و اين موضوع نيز تقاضاي مسكن را به صورت واقعي افزايش
خواهدداد.بهعبارتديگر،بخشيازتقاضايواقعيمسكنبه
دليل گراني بيش از حد آن اصال وارد بازار نشده است و قدرت
خريدمردمزيرحداقلقيمتمسكندرشهرها،عمالامكان
ورودافرادبهبازاررامحيانميكندوبسياريازافرادسالهاست
كهدررويايخانهدارشدن،عماليامستاجرهستنديادرنزد
خانوادهوپدرومادرزندگيميكنندياخيالازدواجوتشكيل
زندگي و خريد خانه را به ذهن خود متبادر نميسازند .براين
اساس ،ادامه سياس��تهاي  10ساله اخير كه عمال ساخت
مس��كن ارزان قيم��ت را كاهش داده و س��اخت واحدهاي
مسكونيرابهكمترازنصفنيازواقعيرساندهاست،نميتواند
پاسخگوينيازفعليوهمچنيننيازواقعيكشورباشدوقادر

پايدارياينخدماتراحفظكند.اماقدمبعديبايداين
باشد كه بخواهيم يك قدرت جهاني باشيم و در سطح
بينالمللحرفداشتهباشيم.بايدتوجهكنيمكهپساز
ايجاد اوليهها ،ميخواهيم چه مدلي را روي شبكه ملي
اطالعاتارايهدهيم.
حاكميت فضاي مجازي
بايدبهرسميتشناختهشود
وي با تاكيد بر اينكه هر چقدر قدرت بيش��تري داشته
باشيم،حاكميتماندردنيابيشتربهرسميتشناخته
ميشود،گفت:حتياگربخواهيمپايميزمعاملهباجهان
خارج هم برويم بايد دارايي ارزشمندي براي ارايه داشته
باشيم.بارهاديدهايمكهچينبرايتعاملباگوگلهماز
ابزارهايسلبيوهمايجابياستفادهميكند.برايمثال
اين كش��ور براي ابزارهاي ايجابي ،موتور جستوجوي
خود را پيش��رفته كرده و به عنوان رقيب گوگل ،عرضه
ميكند ت��ا از حق حاكميت خ��ود دفاع كن��د .ما هم
ميتوانيمباتوسعهايكهايجادكرديمبهرقابتبپردازيم
و پاسخگوي نياز مردم باشيم و پس از آن با داشتن ابزار
حاكميتي،بهراحتيباپلتفرمهايخارجيتعاملكردهو
ازسرويسهايشاناستفادهكنيم.ازسويديگرباابزارهاي
س��لبي نيز ميتوان جلوي ورود ناخواسته دشمن را به
فضايمجازيكشورگرفت.زمانيكهمردممازيربمباران
دشمندرفضايمجازيهستندنميشودبهدليلآنكه
اقتصاد عدهاي در اين فضا به خطر ميافتد ،دست روي
دست گذاش��ت .وي تاكيد كرد :متأسفانه تفكري كه
هماكنوندركشورايجادشده،ايناستكهچونمردمبه
پلتفرمهايخارجيوابستهشدهاند،بهاسمدفاعازاقتصاد
و زندگي آنها ،باي��د از اين پلتفرمهاي خارجي حمايت
كنيم تا زندگي مردم متزلزل نشده و كسبوكارشان به
مشكل نخورد .اما سوال اين است كه اگر اقتصاد مردم را
با موجوديت پلتفرمهاي بيگانه حفظ كنيم و روزي اين
اقتصادبزرگوبزرگترووابستگيمردمبهاينپلتفرمها
بيشترشد،امابايكامضايشخصيمانندترامپIP،هاي
اينپلتفرمهابهرويايرانبستهشد،چهكاربايدكرد.براي
بهنتيجهرسيدندراينفضا،نيازمندتوليدقوتوقدرت
هستيم كه با پلتفرمسازي و سرويسهاي حياني مورد
استفادهمردم،محققميشود.

به نوسازي و بازسازي شهرها و بافتهاي فرسوده نيست .لذا
در ش��رايطي كه هر هفته بر قيمت مسكن افزوده ميشود و
قيمتهايسرسامآوروارقامميليارديدربازاراعالمميشود،
عمالمتقاضيواقعيمسكنرانااميدكرده،ودراينوضعيت،
نميتوانبهاينسياستهايفعليدولتدلخوشكردومنتظر
تحولبود.مسووالندولتبايدتوجهداشتهباشندكهدردنياي
امروز،صنعتيسازي،انبوهسازي،سبكسازي،ارزانسازي،و
بلندمرتبهسازيراهكارتامينبخشيازتقاضايمسكنكشور
است.زيرادولتودستگاههاياجرايينميتوانندبهنيازروبه
افزايش افقيس��ازي شهرها پاسخ بدهند .هر چه شهرها به
صورتافقيرشدكردهاند،عمالنيازبهكوچهوخيابان،محله،
تاسيساتگاز،برق،آب،كابلتلفنثابت،فاضالب،پهنهبندي
تجاريوفروشگاه،فضايسبزو...بيشترشدهوبههزينههاي
عظيمينيازمنداستكهدرحالحاضردولتودستگاههاي
اجرايي با كسري بودجه و درامدهاي فعلي قادر به تامين آنها
نيستند.مردمنيزبهدنبالكاهشقدرتخريدودرآمدسرانه
خود ،عمال در روياي خانهدار شدن هستند چه رسد به اينكه
بخواهند در هزينههاي امكانات محلي و عمومي مشاركت
كنند .برايناساس،مسووالندولتبايدراهكاركاهشهزينه
ساختمسكنرادرتامينزمين،ساختشهركبهپهنهبندي
وامكاناتعموميمناسب،آپارتمانسازيوبلندمرتبهسازي،
بازسازي بافتهاي فرسوده ،استفاده از مصالح ارزان و سبك
واستفادهازموادكامپوزيت،پتروشيميوآلياژهايمناسبو
ارزان،تشويقمردمبهزندگيدرشهرهايارزانترازشهرهاي
بزرگ و ...جس��توجو كنند و سياس��تهايي مانند انتقال
پايتخت،وتبديلشهرهايبزرگبهبازارهاياصليتجارت،
صنعت ،گردشگري ،مراكز اداري ،مراكز مالي و ...را در پيش
بگيرندتامانندكشورهايديگر،شهرهاييباجمعيتكمتر
وهزينهكمترراجايگزينشهرهايگرانقيمتوپرهزينهوبا
ترافيكسنگينمانندتهرانكنند .يكيديگرازعواملرشد

شبكه ملي اطالعات ،محمل دفاع سايبري
رسولجليليعضوحقيقيشورايعاليفضايمجازي
نيز شبكه ملي اطالعات را محمل انجام دفاع مقدس
سايبريميداندوميگويد :در فضاي مجازي مرزهاي
حكمراني كشور ما ،شبكه ملي اطالعات است و اين
ش��بكه ،محمل انجام دفاع مقدس سايبري به شمار
ميرود .هماكنون با حضور فض��اي مجازي و تغيير
رويه و فرآيندها ،شكل حمالت ،جنگها ،تهاجمات
و دفاعها تغيير يافته اس��ت و ما بايد از نظر فرآيندي
به همان رويه دفاع مقدس برگردي��م .هماكنون در
حوزه دغدغههاي 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 نميكنند و نمينوازند .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
نميتوانيم در اين عرصه از خودمان دفاع كنيم ،زيرا
دفاع در حاكميت و منطقه حكمراني يك كشور اتفاق
ميافتدوبهاينجهتشبكهملياطالعاتبايدمحقق
شود و موفقيت اين شبكه اقتدارآفرين است .يعني ما
ميتوانيم با داش��تن يك شبكه ارتباطي اطالعاتي و
خدماتفضايمجازيكهمتعلقبهخودودرحاكميت
خودمان اس��ت ،بخشي از اقتدار را به دست بياوريم و
اگر اينگونه باش��د روي اين شبكه ميتوانيم به مرور
پيشرفتكنيموحتيامكانكمكبهكشورهايديگر
و همسو با خودمان را در جهت حل مسائلشان داشته
باشيم كه اين هم به نوع خودش اقتدارآفرين است .به
بيان ديگر بايد در دفاع مقدس سايبري به يك محمل
بزرگتر ،منطقهايتر و جهانيتر فكر كنيم.

قيمتمسكن،نبودفرصتهايسرمايهگذاريوكسبسود
دربازارهايديگراستواگردولتومسووالناقتصاديتالش
كنندكهفضايكسبوكاررابهسمتسودآوريفعاليتهاي
مولدپيشببرند،وبازارهايمختلفرابهصورتمتناسببراي
كسبسودجذابكنند،سيلنقدينگيوسرمايههايمردم
تنها متوجه بخش سنتي ساخت و ساز و مسكن نخواهد بود
وبخشيازنقدينگيسرگردانبهسمتمسكنخواهدرفت.
در حال حاضر بخش عمدهاي از تقاضاي مس��كن متعلق به
كساني است كه چند واحد مسكوني دارند و تعدادي از آنها را
برايكسبسودخريداريكردهاندومتقاضيواقعينيستند.
درحاليكهاگربازارهايديگريراسودآورببينندوهمچنين
فضايكسبوكاركشوربهسمترشدبهرهوريورشدمثبت
اقتصادي حركت كند در آن صورت هر نوع كس��ب وكاري
صاحبدرآمدوسودمناسبخواهدبودوالزمنيستكهبراي
حفظ ارزش پول ،مسكن يا دارايي ديگري خريداري كنند.
موضوعديگروابستگيروانيوسياسيقيمتمسكنومصالح
ساختماني به قيمت ارز است .در حالي كه بسياري از مصالح
ساختمانيكشورباكمترينوابستگي اقتصاديو تجاريبه
ارزدرداخل توليد ميشودونيازوارداتيندارد .لذانبايد تااين
حدشاهدرشدقيمتمصالحساختمانيبهبهانهرشدقيمت
دالرباشيم.ازجملهدايمخبررشدقيمتميلگردراميشنويم
كهعدهايدليلآنرا قيمتارزو قيمتجهاني فوالدارزيابي
ميكنند .در حالي كه با كاهش توليد مسكن ،ركود اقتصاد
در سالهاي اخير ،قاعدتا قيمت مصالح ساختماني و فوالد
نبايد تا اين حد رش��د كند .واقعيت اين اس��ت كه صادرات
مصالحساختمانيدرهمهابعادوباحجمباالمقرونبهصرفهو
امكانپذيرنيستونميتوانبسياريازمصالحساختمانيرابا
افزايشقيمتارزصادركرد.لذابهنظرميرسدكهبازارمصالح
ساختمانيبهنظارتوبررسيبيشترينيازداردتاامكانثبات
قيمتهاراامكانپذيرسازد.

احتمال ايجاد محدوديت
در شبكههاي اجتماعي در امريكا

مدير امور جهاني فيسب��وك از برنامهريزي اين
شبكه اجتماعي براي مديريت شرايط حاد بعد از
برگزاري انتخابات رياستجمهوري 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 فيسبوك در ح��ال برنامهريزي براي
بدترين سناريوهايي اس��ت كه ممكن است بعد
از برگزاري انتخابات رياستجمهوري امريكا در
پاييز رخ دهد و به آشوب خياباني و اعتراضهاي
دامنهدار منجر شود .به گفته وي ،فيسبوك در
حال بررس��ي اين موضوع اس��ت كه چگونه بايد
در براب��ر مقولههايي مانند آش��وبهاي مدني و
خشونتهاي شديد طرفداران دو نامزد انتخاباتي
كه در فضاي مجازي نيز بازتاب خواهد داش��ت
واكنش نش��ان دهند .اين ش��بكه اجتماعي در
س��الهاي اخير بارها به بيعمل��ي و بيتفاوتي
نس��بت به نفرتپراكني 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 مرجهاي بع��د از انتخابات
تشديد شود و كار به خشونت بكشد ممكن است
دسترس��ي كاربران و نيز كاركنان فيسبوك به
برخي قابليتهاي اين ش��بكه اجتماعي محدود
ش��ود .وي در مورد جزييات اين محدوديتها و
طرحها توضيحي ن��داد .وي به برخي از اقدامات
مشابه فيسبوك در اين زمينه در ساير كشورها
مانند س��ريالنكا و ميانمار اش��اره كرده و افزود
بيتوجهي به نفرتپراكني در اينترنت ميتواند
خشونتها را تشديد كند .تايمز مالي در انتهاي
اين مصاحبه مدعي شده فيسبوك  ۷۰سناريو
را براي آش��وبهاي بعد از برگ��زاري انتخابات
رياس��تجمهوري امري��كا در نظ��ر گرفته و در
اين زمينه از مش��ورت برخي سناريونويس��ان و
برنامهنويس��ان نظامي در باالترين سطح جهاني
نيز برخوردار اس��ت .از جمله اف��رادي كه در اين
برنامهريزيها در فيسبوك حضور داش��تهاند،
ميتوان به ش��ريل س��ندربرگ و شخص مارك
زاكربرگ نيز در كنار نيك كلگ اشاره كرد.

ائتالفشبكههاياجتماعي
براي حذف ويدئوهاي خطرناك

تيكتاك در نامهاي 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 ميشوند بايكديگر همكاري
كنن��د .به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از ديليميل،
اپليكيشن تيكتاك تصميم دارد با ايجاد ائتالفي
ميان ش��بكههاي اجتماع��ي (مانند فيسبوك،
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  ۱۰۴ميليون ويدئو را از پلتفرم
خود پاك كرده است .هماكنون اپليكيشنهاي
ش��بكه اجتماعي تحت انتقادات ش��ديدي قرار
دارند و منتقدان ادعا ميكنند آنها اقدامات كافي
براي جلوگيري از گسترش اخبار جعلي و حذف
محتواي خطرن��اك انجام ندادهان��د .تيكتاك
اع�لام كرده ويدئوهاي خطرناك و نامناس��ب از
يك پلتفرم به ديگري منتقل ميشوند و متوقف
كردن آنها ش��بيه يك بازي رايانه شده است .در
همين راستا اين شركت تصميم دارد يك سيستم
هشدار زودهنگام ميان پلتفرمهاي اجتماعي به
اشتراك بگذارد تا براي حذف ويدئوهاي نامناسب
به نرمافزارهاي بازبيني هش��دار دهد .در همين
راستا اين شبكه اجتماعي در نامهاي سرگشاده
از مديران ارشد اجرايي فيسبوك ،اينستاگرام،
گ��وگل ،يوتي��وب ،توئيتر ،توييچ ،اس��نپچت،
پينترس��ت و رديت خواسته گردهم جمع شوند
و پيش��نهاداتي در اين خصوص را بررسي كنند.
تصميم به اقدام جمعي در حالي اعالم ميش��ود
كه چندي قبل ويدئويي از خودكش��ي يك مرد
 ۳۳س��اله امريكايي در تيكت��اك بهطور مداوم
منتشر ميشد .كاربران مرتب نسخههاي جديدي
از كليپ مذكور را به اش��تراك ميگذاشتند و به
همين دليل رديابي و حذف آن كار مشكلي بود.
تيكتاك بعدا اعالم ك��رد اين فرايند يك حمله
برنامهريزيشده از سوي گروهي از هكرها در وب
تاريك بوده است.

تراشه هوش مصنوعي صداي
يكند
مكالمه گوشيها را شفاف م 

شركت كوالكوم از توليد تراشه جديد ميانبردي
خبر داده ك��ه از هوش مصنوعي ب��راي افزايش
كيفيت تماسهاي صوت��ي و افزايش وضوح آن
استفاده ميكند .به گزارش فارس ،تراشه يادشده
از فناوريهايي مانند امامويو و طيف فركانس��ي
 6گيگاهرتزي نسل پنجم پشتيباني ميكند .اين
تراشه كه اسنپ دراگون  750جي نام دارد ،براي
استفاده در گوشيهاي ميانرده توليد شده و از
نظر كيفيت يك گام پايينتر از اس��نپ دراگون
 765جي اس��ت .سيس��تم هوش مصنوعي اين
تراشه با قابليت انجام  4تريليون محاسبه در ثانيه
كيفيت منحصر به فردي دارد .اين سيستم هوش
مصنوعي صداهاي مزاحم پسزمينه را در زمان
مكالمه افراد حذف كرد و جلوي اكوش��دن صدا
را هم ميگيرد .از همين رو مخاطب تماسهاي
تلفن��ي بهخوبي صداي فرد مقابل را ميش��نود.
توساز
كوالكوم ميگويد اين تراشه صداي ساخ 
در محيط اطراف ،س��روصداي بچهها ،ش��لوغي
ناشي از صداي حيوانات و غيره را حذف ميكند.

ادامهازصفحهاول
فشار همهجانبه بر توليد

به اي��ن ترتيب نقدينگي به س��مت فعاليتهاي
ايجادكننده ارزش افزوده حركت كنند.
دومين مثال كه ما در ماههاي قبل شاهد آن بوديم،
نحوه مديريت بازار ارز است .بانك مركزي با توجه به
نيازي كه به بازگشت ارز دارد سياستهاي جدي را
براي بازگشت ارز به كار بست و اين در حالي بوده كه
صادركنندگان با توجه به مشكالت تحريم و كرونا
با دش��واريهاي 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
مشكلمواجهكرد.درچنينفضايينميتوانانتظار
داشت كه توليد رش��د كند و همچنان بايد شاهد
افزايش قيمتها در بازارهاي م��وازي و غير مولد
باشيم كه قطعا به سود اقتصاد ايران نخواهد بود.

كرونا و حسرت لپتاپ
براي كمدرآمدها

ناتواني در تامين نياز توليدكنندگان كار را به جايي
رسانده كه يك لپ تاپ 500دالري ،امروز با قيمتي
بيشتر از  600دالر به فروش برس��د .البته اين در
صورتيست كه موجود باش��د .حال به اين كمبود
كاالي جهان��ي و افزايش قيمته��ا در بازارهاي
جهاني ،جهش  100درصدي قيمت ارز نس��بت
به سال گذشته و سودهاي دالالن و قاچاقچيان را
نيز در كشورمان اضافه كنيد .اين مجموعه وقايع
و علتها دست به دس��ت هم دادهاند تا خريد يك
لپتاپ يا يك موبايل را براي بسياري از مردم غير
ممكن كنند .البته اميد به آينده براي بهبود شرايط
جهانيوتاثيرآنبربازارتكنولوژيايرانخوباست.
اما خبر بد اين است كه حداقل تا ماههاي نخست
س��ال  2021اوضاع توليد جهان��ي و كمبود كاال
برطرف نخواهد شد.

ويژه
اصفهان به شبكه جهاني شهرهاي
يادگيرنده يونسكو پيوست

عضويت اصفهان در  ١٠سازمان
جهاني و شبكه بينالمللي شهرها
اصفهان به شبكه جهاني شهرهاي يادگيرنده يونسكو
پيوست.مديركلارتباطاتواموربينالمللشهرداري
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 رسانهاي شهرداري اصفهان،
ايمانحجتيافزود:ازديدگاهيونسكو،شهريادگيرنده،
شهري است كه تمامي منابع خود در هر بخش را براي
تحقق ،ارتقاي يادگيري فراگير از پايه تا آموزش عالي،
احي��اي يادگيري در خانوادهها و محلهها ،تس��هيل
يادگيري در محيطهاي ش��غلي ،گسترش استفاده
از فناوريه��اي نوين در يادگي��ري ،ارتقاي كيفيت
يادگيري و پ��رورش فرهنگ يادگيري در سراس��ر
زندگي افراد به كار ميگيرد .به عبارت ديگر تمركز و
تاكيدشبكهشهرهاييادگيرندهيونسكوبر«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
اينزمينه،باتوجهبهاينكهبسيجهمهمنابعواستفاده
از آنها ،مشاركت همه ذينفعان و تعهد و اشتياق قوي،
از ش��رايط اصلي ايجاد يك شهر يادگيرنده به شمار
ميرود،اصفهانبابهدستآوردناينشرايطبهشبكه
شهرهاييادگيرندهيونسكوپيوست.
مدي��ركل ارتباطات و ام��ور بينالملل ش��هرداري
اصفهان،افزود:ديويدآتچوارنا،مديرموسسهيادگيري
مادامالعمر يونس��كو در نامهاي 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 شبكهاي ميپيوندد كه هدفش حمايت و تسريع
يادگيري مادام العمر اس��ت .اين ش��بكه به واسطه
فعاليتهاي خ��ود ،گفتوگو و تعام��ل ،يادگيري و
همكاري ميان شهرهاي عضو را ترويج ميكند».
مدير موسسه يادگيري مادامالعمر يونسكو همچنين
در اين نامه عنوان كرده اس��ت :با اين عضويت ،شهر
ش��ما به يك ش��بكه جهاني ميپيوندد كه هدف آن
ارتقا و حمايت از آموزشهاي مادام العمر اس��ت .بر
اساس فعاليت شهرهاي يادگيرنده ،يونسكو سياست
گفتوگو ،يادگيري و همكاري ميان شهرهاي عضو
را بهبود ميبخش��د .اين موسسه همچنين به ايجاد
ظرفيتهاونيزبهكارگيريابزارهاينوينبرايتوسعه
و اجرا و نظارت بر استراتژيهاي شهرهاي يادگيرنده،
كمكميكند.
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،دهمينسازمانجهانيياشبكهبينالمللي
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
ظرفيتسازي و ايجاد ابزارهاي جديد براي توسعه،
اجرا و نظارت بر استراتژيهاي شهرهاي يادگيرنده
فراهم ميآورد.

صنعت،معدنوتجارت
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«تعادل» خطر تغيير الگوي تغذيه مرغداريها براي سالمت مردم را بررسي ميكند

سوداگران مرغ  وجانمردم
مهديبيك|درروزهاييكهافكارعموميايرانيانسرگرم
نوساناتاقتصاديومعيشتيپيدرپيبودندكهازيكطرف
دربازارهايبورس،دالر،سكه،مسكنوخودرورخدادهبودو
ازسويديگرطولوعرضقيمتكاالهاياساسيومصرفي
مردم را به هم دوخته بود ،خبري در شبكههاي اجتماعي
دست به دس��ت ميچرخيد كه كمتر مورد توجه و مداقه
رسانههاقرارگرفتوابعادوزوايايمهمآنبررسيشد.خبري
با اين مضمون كه توليدكنندگان دام وطيور بهدليل گراني
نهادههايداميوكمبوداينمحصول،ناچارشدهاند،الگوي
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مشكليخطرناكم 
دام و طيور ممكن است ،آثار زيان بار فراواني را در سالمتي
مرغهاوتخممرغهايتوليديومتعاقبآنسالمتيدامنه
وسيعيازمصرفكنندگانايجادكند.خطراتيكهمصرف
مرغوتخممرغآلودهممكناستايجادكندوتنهايكنمونه
از آنها ميتواند باعث بيماريهاي حاد گوارشي شود .بر اين
اس��اس موضوع تغيير الگوي تغديه دام و طيور توليدي در
كشورمانآخرينحلقهاززنجيرهاياستكهبعدازگرانيهاي
دامنهداراينمحصوالتايجادشدهاست.باتوجهبهاهميت
موضوعدرجرياناينگزارشبارديابيمسيرخبريوتحليلي
گراني مرغ و تخممرغ و مجموعه اظهارنظرها تالش شده
نوريبهابعادپنهانموضوعيتاباندهشودكهبهنوعيبابحث
سالمتعموميجامعهدرارتباطاست.

اجراي طرح مارشال در ايران؟
اكنون در بازار مصرف هر كيلوگ��رم مرغ در حول و حوش
اعدادارقاميبين 22تا23هزارتومانبهدستمصرفكننده
ميرسد و نرخ هر ش��انه تخممرغ ۳۰عددي نيز به بيش از
39هزار تومان افزايش يافته اس��ت؛ اين در حالي است كه
كش��ورمان در زمينه توليد اين اقالم يكي از پيشروترينها
در جهان محسوب ميشود .اما دليل اين التهابات قيمتي
چيست؟ اگر در خاطرتان مانده باشد در نخستين روزهاي
سال 99و در ش��رايطي كه ايرانيان هنوز درگير مشكالت
برآمده از كرون��ا بودند ،فيلمي در ش��بكههاي اجتماعي
دست به دس��ت ميچرخيد كه در آنها ميليونها 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 ميكردند.
تصاوري كه بازتابهاي 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 ميگرفت
ادعاميكردندكهاينتصميمبهدليلنبودتقاضابرايخريد
مرغ و افت زياد قيمت مرغ اخذ ش��ده اس��ت .در آن زمان
مسووالن وقت سازمان جهادكش��اورزي اظهاراتي از اين
دستداشتندكه«قرارشدهكهدامنهوسيعيازاينجوجهها
در سراسر كشور معدوم شوند تا تعادل به بازار بازگردد ».در

ادامهازصفحهاول

پولي شدن اقتصاد

عامل عمده ايجاد اين وضعيت ،نبود فضاي كس��ب و كار
مناسبوسياستهايغلطيبودهكهعمالتوليدراتضعيف
كردهاست.بهعنوانمثالوقتيدردهه 1380بهدليلرشد
درآمد نفت بر قيمت دالر ارزان تاكيد ش��د نتيجه آن رشد
وارداتبود،كاهشتوليدوازدسترفتنبسياريازشغلها
بود .بانكهاي 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
صادراتومزيتهاينسبيايراناستونبايدصرفواردات
كاالهايخارجيشود.امااينتاكيدبرحفظنرخپاييندالر،
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 شاخصها و
دولت و مردم و توليد و خدمات و فضاي كسب وكار را تغيير
داده موجب شده كه پايان قرن  ،14عمال روحيه ديگري و
عملكرد ديگري در اقتصاد را شاهد باشيم و امروز نميتوان
اقتصاد ايران را مانند دوران جنگ مديريتكرد .زيرا از رفتار
مصرفيومخارجدولت،تارفتارمصرفيمردم،شاخصهاي
اقتصادي ،روحيه كسب درآمد در مردم و فعاالن اقتصادي،
رفتار بانكها ،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  2.2هزار
ميلياردتوماننقدينگينيازداريمومشخصنيستكهاين
همه نقدينگي روزانه صرف كدام عدم كاراييها و نبود بهره
وريورشداقتصاديونبودروحيهتوليدو...ميشود؟براين
اساسعالوهبردوبرابرشدنجمعيت،افزايشمصرفسرانه،
روحيهمصرفگراييودالليوخريدوفروشبهجايتوليد،
تغيير عميق فضاي كس��ب وكار و روحيه داللي و كارهاي
خدماتيبهجايتوليدوتعميركاالها،بيتوجهيبهحقوق
مالكيتوامنيتسرمايهگذاريوكارآفرينانوتوليدكنندگان
و س��رمايهداران 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 12سال و در
نتيجه چند برابر ش��دن واردات ،صادرات كاالهايي كه در
داخل تامين كنند نياز مردم كشور بوده و حاال متاثر از رشد
بيضابطه دالر صادر ميشود و باعث گراني كاالي داخلي
شده است ،كاهش روحيه كمك به ديگران و فرهنگهاي
محاط بر انسان دوستي ،تغيير س��اختار توليد در مناطق
مختلفكشور،مجوزهايبيحسابوكتابو....موجبشده
كهعمالبهرهوريوكاراييدركشوركاهشيابدوواحدهاي
اقتصادي براي س��رپاماندن و ادامه حيات خود دايم نياز به
تزريق نقدينگي بانكها داشتهاند و بانكها نيز براي جذب

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
منافعسوداگرانوپدرخواندههايبازارداموطيورعملياتي
شدهودربطنآنهدفيجزاخاللدرنظامعرضهومتعاقب
آنگرانيمرغوتخممرغوسايرمحصوالتداميوجودندارد.
پيشبينيهاييكهگذرايامنشاندادكهكامالدرستبودهو
بازارمرغوتخممرغكشوررابرايهفتههاوماههايمتمادي
دروضعيتيپرنوسانوافزايشيقرارداد.درواقعهدفيكهدر
خصوصمعدومسازيجوجههاييكروزهتعقيبميشد
نهمتعادلسازيدرعرضهوتقاضابلكهاخاللدرنظامعرضه
اينمحصولكليديدرسبدمصرفيخانوادههابود.
گراني نهادهها ،مشكل اصلي مرغداران
به نظر ميرس��د تير سوداگران بازار مرغ و تخممرغ و حتي
گوش��ت قرمز كامال به هدف برخورد كرده باشد .چرا كه به
فاصله كوتاهي بعد از اجراي پروژه معدومس��ازيها قيمت
اين كاالي اساسي در داالن مستمر افزايشي قرار گرفته ،به
گونهايكهبراساسبرخيآمارهامرغوتخممرغنيزدرزمره
اقالمحذفشدهازسبدمصرفيخانوادههايكمتربرخوردار
قرار گرفتند .اما اگر تص��ور كردهايد كه تالطم بازار مصرف
اين محصوالت پايان ماجراجويي س��وداگران در اين بازار
سودآور خواهد بود ،سخت در اشتباهيد ،در آخرين دست
از پروژههاي سوداگرانه بر اساس اعالم عليرضا نظري عضو
كميسيونكشاورزيمجلسيازدهمباانتشارتوئيتيخبر

نقدينگيسودبانكيراباالبردهوبارشدهزينههايآنهارشد
نقدينگيوخلقپولوتورمتشديدشدهاست .برايناساس
ساختارامروزباسالهايدهه 1350و 1360حداقلدرنوع
نگاهبهبهرهوريوكاراييو توليد متفاوت استودرگذشته
ساختاراقتصادهنوزبهتوليد،منافعمليوكارآفرينيتوجه
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
اقتصاديمنفيشودودرنتيجهاقتصادگرفتاردوروتسلسل
رشدبودجه،رشدنقدينگي،رشدمخارجدولتوواحدهاي
اقتصادي ،رشد خلق پول و تورم ش��ده است و در بازخورد
آن با رش��د تورم ،دوباره نياز به نقدينگي بيشتر باعث رشد
شاخصها در س��الهاي 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،سرمايهگذاري،احترامبهحقوقمالكيت،
خلقارزش،تضعيفميشود .الگويمصرفزندگيوكسب
وكارهاتاحديتغييركردهكهاكنونهرايرانيبهطورمتوسط
يك گوشي موبايل و لپتاپ و كامپيوتر دارد و هر چند سال
يكبار آنها را تغيير ميدهد .وسايل زندگي ،رفتار مصرفي،
خوراكوپوشاك،سفرهايخارجي،مبلمانواثاثيهمنزل،
تعدادخودروهاوبسياريديگرازوسايلرفاهيموجبشده
كهساالنهميلياردهادالربرايآنهاصرفشود .ازسويديگر،
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

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 تخممرغ و مرغ و تغيير در الگوي تغذيه دام و طيور
چيست؟ به اين نكته اشاره ميكند :مرغداران در شرايط
كنوني حدود  ۵۴درصد از نهادههاي م��ورد نياز را با نرخ
ارز 4200تومان��ي و با احتس��اب  ۴۰روز كارمزد و كرايه
حمل براي هر يك و نيم كيلوگرم مي��ان دان و پسدان،
3700تومان��ي و در ص��ورت خريد  ۴۶درص��د نيازهاي
ديگ��ر خود با نرخ آزاد بايد 8ه��زار تومان هزينه پرداخت
كنند .اكنون قيمت هر كيلوگرم س��ويا  3700و ذرت نيز
3800تومان و در بازار آزاد اين نرخها چند برابر اس��ت كه
با اين شرايط توليد هر كيلوگرم مرغ زنده در مرغداريها
17هزار تومان هزينه در پي دارد كه سود آن براي مرغدار
تنها  ۱۰درصد است .در واقع مرغداران هر كيلوگرم مرغ
زنده را بين  12هزار تا 13هزار تومان فروشند كه البته اين
نرخها متغير است و در مغازهها هم حدود 19الي 20هزار
تومان از قرار هر كيلوگرم به فروش ميرس��د .قيمت هر
قطعه جوجه نيز طب��ق نرخ مصوب انجمن صنفي 3هزار
تومان است كه با احتساب هزينههاي حمل و نقل و بيمه
اين رقم در نهايت حدود3570تومان تمام ميشود.

ازبرنامهجديدواردكنندگانبرايكاهش قيمت تمام شده
از طريق تغيير الگوي تغذيه مرغداريها 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
منظرايننمايندهواغلبكارشناسانميتواندمنشأبسياري
ازبيماريهايگوارشي،پوستيشود.چراكهتركيببذرپنبه
با برخي مكملهاي پيراموني سمي را در بدن مرغها توليد
ميكندكهميتواندتبعاتزيانباريداشتهباشد.باتوجهبه
اهميتموضوعدرجرانتماسباعليرضانظرينمايندهمردم
خمين تالشكرديم تاجزيياتيدرباره توييت منتشر شده
وي به دست آوريم .نظري با توجه به اينكه توليدكنندگان
در ايران در خوشبينانهترين حال تنها قادر بودند30درصد
نيازهايخودباسوياراازطريقنهادههايحمايتيبهدست
آورندوبيشاز70درصدمطالباتازبازارآزادتامينميشد.
درواقعاين70درصديكهازتوليدكنندهدريغميشدورقم
هنگفتيهممحسوبميشودبهجيبدالالنوسوداگران
سرارزير ميشد .او در ادامه خاطرنشان ميكند :در شرايط
فعلي سوداگران براي سود بيشتر به صاحبان مرغداريها
پيش��نهاد تغيير در الگوي تغذيه مرغداريها را دادهاند كه
توليدكنندگان نيز بهدليل گرانيها ناچ��ار به پذيرش آن
شدهاند .اما بايد بدانيم كه اين تغيير الگوي تغذيه به همين
سادگي نيس��ت و تبعات فراواني براي سالمتي مردم دارد.
ايننمايندهدرادامهگفتوگوبا«تعادل»ميگويد:بهنظرم
نهادهاينظراتيبايدهرچهسريعتربهاينبحثورودكنند
و جلوي اين اجحاف روشن را بگيرند .در غياب نظارتهاي

تغييراتزيادينسبتبهآنسالهاداشتهوقابلمقايسهبا
آنسالهانيست.دركنارتغييرفضايكسبوكاركهنيازمند
مخارجارزيبيشتر،نيازبهنقدينگيوخلقپولبيشتراست،
تغييراتفرهنگي،سياسيوجمعيتينيزايجادشدهوسطح
اطالعاتودانشورفتارمصرفيمردمنيزتغييركردهاست.
از جمله جمعيت كشور كه در اوايل جنگ زير  40ميليون
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 2درصد بوده و متناسب با
رشدجمعيت،تغييرسبكزندگيورفاهوامكاناتوكاالهاي
امروزدنيانيستودرنتيجهاحساسفقربيشترشدهودرآمد
خانوار و سرپرست خانوار كفاف نيازهاي امروز را نميدهد.
ضمن اينكه با تغيير الگوي مصرف و سطح زندگي و تغيير
سبك زندگي ،اكنون هر نفر به اندازه چند نفر در دهه 50و
 60كاال مصرف ميكند و حتي مصرف شويندهها و شامپو،
كرموصابون،لوازمبهداشتيوآرايشينسلامروزچندبرابر
نسل گذشته است .نسل آن زمان تحت آموزشها ،خرده
فرهنگهاوتربيتديگريبودهاندوامروزاطالعاتبسياري
در دسترس نسل جوان است كه تفاوت بين اين نسل و آن
نسل ايجاد كرده و در نتيجه ميزان تحمل و صبوري و رفتار
مصرفيآنهامتفاوتاست.درآنسالهاهركسيبهسادگي
تقاضايخريدخودرو،سفرخارجي،خريدموبايلوبسياري
ازوسايلامروزهرانداشتهاست.الگويمصرفدرسطحوسيع
باامروزمتفاوتبودهو تعدادرستورانهايموجوددربرخي
شهرهاازانگشتاندستنيزكمتربودهوبسياريازامكانات

دقيقطبيعياستكهسوداگرانفكركنندباسالمتيوجان
مردمهمميتوانندبازيكنندوبهكسيهمپاسخگونباشند.
مابقي اين س��ود هنگفت به جيب سوداگراني ميرفت كه
از اين ارزهاي بادآورده اس��تفاده ميكردند.اخيرا هم رشد
فزاينده قيمت دالر و كاهش ارزش پول ملي مزيد بر علت
شدهوكاررابهجاييرساندهكهتوليدكنندگانكشور،حتي
از تامين 70درصد نياز نهاده خود از بازار آزاد نيز مستاصل
ش��دهاند .يعني س��ويايي كه در گذشته به قيمت هر كيلو
 2500تا 2600تومانعرضهميشد،امروزبهحدود13هزار
تومان براي هر كيلو رس��يده است .از سوي ديگر هم دولت
فش��ار ميآورد كه قيمت مرغ و تخممرغ و ...بايد ثابت نگه
داشته شوند .مجموعه اين مشكالت باعث شده بسياري از
توليدكنندگانبهايننتيجهبرسندكهبايكمدلتغذيهاي
جديدوارزانتربرنامههايخودراپيشببرند.الگويجديدي
كههرچندممكناستارزانترتمامشودامابرايسالمتمرغ،
تخممرغومصرفكنندگانبسيارخطرناكاست.
عضو كميسيون كش��اورزي با تشريح اين روش جايگزين
گفت :در اين مدل جديد تغذيهاي بجاي كنجاله س��وياي
كيلويي13هزارتومانازبذرپنبهكهبهآنپنبهدانهميگويند
استفاده ميكنند .تغييري كه هرچند هزينه تمام شده را
كاهشميدهداماسالمتيمردمرانيزباتوجهبهدامنهوسيع
مصرفاينمحصوالتباخطربزرگتريمواجهميكند.
همه راهها به گراني ختم ميشود
اما توليدكنندگان در اين زمينه چ��ه نظري دارند؛ به هر

ووسايلزندگيامروزاصالوجودنداشتهاستازجملهوسايل
الكترونيكيوبرقيمانندتلويزيونهاينسلامروز،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 ميساختند و شكل خانهها تفاوت بسياري با
آپارتمانهاي امروزي داش��ت اما امروز بسياري از قطعات
بتني،يوپيويسي،سنگوگرانيتوكاشيودربوپنجره
و حتي قفل و لوال نيز متفاوت از گذش��ته است و همه اينها
هزينههايبسيارداخليوارزيبههمراهدارد.
نسل گذشته و خانوادهها آماده حضور در شرايط سخت و
تحمل فشارها بودند و زندگيها تقريبا شبيه هم بود و افراد
يار و ياور هم بودند و در خير و شر زندگي شركت ميكردند.
قوانينومقرراتسختگيرانهنبودواگركسيكنارخيابان
ميافتاديادرراهميماندمردمكمكميكردندومانندامروز
ازكنارهمبيتفاوتردنميشدند.
همه در يك سطح متوسط از امكانات آن زمان قرار داشتند
و توزيع درآمد و امكانات تقريبا متناس��ب توزيع ميشد ،و
خانههااكثراشبيهبههمبودوامكاناتنزديكبههمداشتند.
هزينه زندگي و خوراك و مسكن نيز قابل اداره بود و اجاره
خانهسنگين،نرخسودباالياقساطبانكي،نوسانقيمتها
و تنوع كاالهاي رنگارنگ مانند امروز نبود و در نتيجه براي
ادارهيكزندگي،يكنانآورخانوادهكافيبودوهمانسطح
زندگي را اداره ميكرد .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،

نكته

كشوردر 3سالاوججنگ  با 21ميليارددالرادارهشد

رييس كل بانك مرك�زي اي�ران در دوران دفاع
مقدس گف�ت :مجموع درآمدهاي ارزي كش�ور
درس�ال ۶۶،۶۵و ۶۷بيش�تر از ۲۱ميليارد دالر
نبود ولي كشور با تكيه بر تواناييهاي خود روي
پاي خ�ود ايس�تاد« .مجيد قاس�مي» در برنامه
رهيافتراديواقتصادبابياناينكهنگاهبهاقتصاد
ملي بايد يك نگاه ملي و عمومي باشد ،افزود :در
بند اول سياس�تهاي اقتصاد مقاومتي بيخود
نوشتهنشدهكهبايدهمهامكاناتبرايمشاركت
تماميآحادجامعهفراهمشود.وياظهارداشت:
اگر زمينهها 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 ميتوانند با نقدينگي
وامكاناتخوداقتصادكشورراراهبيندازندمنتها
ما نياز به بنگاههاي 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
اقتصادكشورتصميمميگيرنداينكهواحدهاي
كوچك با پولريزي و پول پاش�ي لزوما حمايت
نميشوندبلكهبايدتقاضاوخدماتبرايكاالهاي
اين واحدها ايجاد كرد .وي در ادامه ضمن اش�اره
بهوضعيتاقتصاديكشوردردورانهشتساله
جنگ تحميلي اف�زود :نرخ ت�ورم در اين دوران
س�خت از 6,9درصد ت�ا 27درص�د در برخي از
سالهاباالرفت.قاسميبيانداشت:سال68سال

خاتمهجنگهشتسالهبودوآثارجنگهنوزدر
مملكت وجود داشت از 12هزار مگاوات ظرفيت
منصوبه برق كش�ور فق�ط دو هزار م�گاوات كار
ميكرد و مردم در سالهاي 68و 69در طول روز
با ساعتهاي خاموشي زيادي رو به رو بودند .وي
ادامهداد:كلدرآمدهايارزيكشوردرسال1365
به پنج ميليارد و 700ميليون دالر رسيد و بخش
عمدهايازدريافتيهايارزيدرهمانسالبراي
دفاع مقدس هزينه شد .رييس كل بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران در دوران دفاع مقدس
گفت:آنچيزيكهدورانطاغوتتحويلانقالب
داد همه وابستگي بود حتي سادهترين نيازهاي
كشورمثلسيمخاردارازخارجواردميشد.

توليدكنندگانچهميگويند؟
رييس اتحاديه مرغداران گوش��تي شهرس��تان ساوه از
مس��ووالن درخواس��ت كرد كه براي رفع مشكل گراني
نهادهها و دوگانگي قيمت نهادهها 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.نكتهاي كه در بطن صحبتهاي مقدم روشن بنظر
ميرسد آن است كه هرچند اين مسوول با صراحت حاضر
نيس��ت تغيير الگوي تغذيه مرغداريها را تعريف كند اما
با رديف ك��ردن اعداد و ارقام توليد محص��ول نهايي از ما
ميخواهدكهخودمانپاسخپرسشمانرااستخراجكنيم.
اينكه زماني كه هزينه توليد هر كيلوگرم مرغ با نهاده آزاد
براي توليدكننده حداقل 17هزار تومان ميشود؛ چگونه
فعال توليدي بر اساس بخشنامههاي دولتي بايد محصول
تولي��دي خود را با قيمت  12تا 13ه��زار تومان بهفروش
برساند؟ طبيعي است كه توليدكننده ناچار است به دنبال
راهكاريباشدكههزينهتمامشدهراكاهشدهد.اينجاست
كه نقش سوداگران برجستهتر ميشود و ايده جايگزيني
الگوي تغذيه مرغها از آس��تين دالالن بي��رون ميآيد تا
سالمتي دامنه وس��يعي از مصرفكنندگان در خطر اين
رويكردهاي سوداگرانه قرار بگيرد .به نظر ميرسد حلقه
مفقودهاي كه باعث بروز يك چنين آشفتگيهايي شده
اس��ت ،نظارت دقيق و موشكافانه نهادهاي نظارتي است
كه فضاي مناس��بي را در اختيار سوداگران قرار داده تا هر
مفهوميراتبديلبهپولنقدوسودبادآوردهكنند.حتياگر
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 سرشتهاند.

فرصتطلبي ،منافع گروهي و جناحي و شخصي ،اخالق
اقتصاديوحرفهايوكسبوكارهاتغييركردهووقتيعدهاي
بهسرعتودركوتاهمدتصاحبثروتميشوند،ديگرانرا
آزارميدهدوازخودميپرسندكهچراعدهايبدونزحمت
قادرندبهپولبادآوردهبرسند .دركناراينتغييرجمعيتيو
اخالقوروحياتمردم،سازوكاراقتصادوشاخصهاعمدتا
به سمت داللي ،س��وداگري ،سفته بازي ،خريد و فروش ،و
فعاليتهاي غير مولد رفته است .در حالي كه در گذشته با
نبودماشينآالتوفناوريهايامروز،بسياريازكارهاتوسط
نيروي انساني و زور بازو انجام ميشد ،مردم به هم مراجعه
ميكردند و رو در رو حرف ميزدند و به درد هم ميرسيدند
ونيازهايزندگيراتامينميكردند .نكتهمهمديگراينبود
كههمهچيزپولينبودواقتصادغيرپولي،يعنيهدايا،تهاتر
كاال،حتيتهاترغذاوامكاناتوجودداشت.مردمخانهخودرا
يدادندتامراسمعروسيوعزاداريبرگزاركندو
بههمسايهم 
هيچكسبرايمراسمعروسي،سالنعروسيكرايهنميكرد
بهاندازهكافيباغوزمينوپاركينگوسالنوگاراژوامكانات
مختلفداشتندوحتيماشينخودرادراختيارديگرانقرار
يدادندودرپختوپزغذامشاركتميكردند.بهبهانههاي
م
مختلف سوغات از روس��تا و شهرها به مناطق ديگر ارسال
ميشد .افراد حتي در ساخت خانه به هم كمك ميكردند.
دركارمحلونظافتساختمانشركتميكردندوالزمنبود
كهمانندامروزبرايهركاريپولپرداختكنند.
امايكيازداليلعمدهمشكالتنقدينگيوخلقپول،تورمو
كاهشرشداقتصادي،پوليشدنبيشازاندازهاقتصاداست.
افرادبهجايتوليدوكاروعرقريختن،سعيميكنندكهبا
خريد و فروش كسب سود كنند و اين روحيه دقيقا به دليل
بيثباتيدرقيمتهاوشاخصقيمتهارخدادهاست .دولت
باسياستهايماليوپوليوبااتكابهنفتوانتشارپول،رشد
بودجهعمومي،رشداستخدامدولتي،وبسياريازبرنامههاي
ديگر ،عمال روحيه كار مول��د را كاهش داده و افراد به جاي
توليد به خدمات ،كارمند شدن وحقوق گرفتن ،پشت ميز
نشيني،گرفتنمدركوحقوقباالتر،خريدوفروشوداللي
رويآوردهاند.درحاليكهدرگذشته،ميليونهانفرازطريق
كسب وكارهاي مختلف توليدي و حتي تعميرات نانآور
خانوادهبودند.يكيكفشتوليدميكرد.ديگريكفشتعمير
ميكرد.يكيچرمبرايكفشداخليتوليدميكردوصدها
هزارنفرتنهادرصنفكفشوچرموپوشاككارميكردند.
اماامروزسيلكفشخارجيدربازارراشاهدهستيمكهاكثر
آنهاقابلتعميرهمنيست .تغييراينسليقههاورفتارها،در
كنارسياستنرخدالرارزاندر 4دههاخيروتاكيدبرفروش
ارز به قيمت پايين عمال واردات را افزايش داد و موجب شد
كه كاالي خارجي جاي كاالي داخلي را بگيرد و صنعت و
توليدواشتغالداخليراتضعيفكند.
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دانشآموزان محروم از آموزش در فضاي مجازي و تلويزيون

چهره روز

استاد محمدرضا شجريان چهره ماندگار موسيقي ايران

ماه مهر ،ماه صداهاي ماندگار و چهرههاي ماندگار موس��يقي و سينماي ايران است ،اما در اين بين خسرو آواز ايران ،استاد
محمد رضا ش��جريان جايگاه ويژهاي در بين مردم دارد .جايگاهي كه حتي بعد از س��الهاي دوري از صحنهها و ماندن در
خانه نتوانس��ته صدا و چهرهاش 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 خانهاي به گوش ميرسد و خيليها هنوز سحر و افطار ماه رمضان را با صداي ربناي شجريان
ميگذرانند .اس��تاد شجريان در جايي ميگويد :استاد اصلي من زندگي و شرايطي است كه بر من گذشته چرا كه من از هر
پديدهاي درس گرفتم .به عبارت بهتر من هرچه دارم از آموخته هايم است.
مرز پرگهر

سامانه شاد؛ چرا و چگونه؟

گلي ماندگار | تقريبا  20روزي از آغاز
سالتحصيليميگذرد،ساليپرازهياهوو
گزارش
اماواگرهاييكهباعثشدتاحواشيزيادي
داشته باش��د .از انتقادات كارشناسان و تا اعالم ابتالي
دانشآموزان به كرونا به خاطر حضور در مدرسه .اما اين
اتفاقهادرحاليرخدادكهوزارتآموزشوپرورشخيلي
صريح و روشن اعالم كرده بود تمام مدارس بازگشايي
شده و تاكيد اين وزارتخانه بر حضور دانشآموزان بر سر
كالس درس است .اما طولي نكشيد كه سيل انتقادها
باعث شد تا وزير آموزش و پرورش عقبنشيني كرده و
بگويدهيچاجباريبرايحضوردانشآموزاندرمدرسه
نيست.امااينوضعيتچراوچگونهرخداد؟جوابواضح
استبهاينخاطركهتعدادقابلتوجهيازدانشآموزانبه
واسطهحضوردرشهرهاوروستاهايدورافتادهيانداشتن
بضاعتماليامكاندسترسيبهاستفادهازفضايمجازي
براي ادامه تحصيل خود را نداشتند .دانشآموزاني كه
در س��الهاي گذشته حتي از داشتن كالس استاندارد
ووسايلگرمايشيبيخطربيبهرهبودهاند،حاالچطور
ميخواهند از امكاناتي مانند ،گوشي هوشمند و تبلت
برخوردار باشند تا بتوانند از امكانات آموزشي در فضاي
مجازياستفادهكنند؟البتهكهبرخيافرادمعتقدنددادن
چنين امكاناتي به دس��ت دانشآموزان كم سن و سال
ميتواندزمينهسازبروزمشكالتجديديشود،غافلاز
اينكهمسووالناگربخواهندبهراحتيميتوانندفضاي
مجازي آموزشي را براي دانشآموزان بهطوري تعريف
كنندكهدسترسيبهسايتهاوفضاهايغيرمجازممكن
نباشد.امامسالهبههمينجاختمنشد.آموزشوپرورش
دراينبينسامانهايبهنامسامانهشادراراهاندازيكردكه
دانشآموزانباعضويتدراينسامانهبتوانندازامكانات
كالسهاي درس در فضاي مجازي برخوردار شوند .اما
اينماجراهمخودحواشيتازهايراايجادكرد.
حدود  ۳.۵ميليون دانشآموز
به سامانه «شاد» دسترسي ندارند
اولينبار يك��ي از نمايندگان مجل��س از آمار تقريبي
 3و نيم ميليون دانشآموزكه به سامانه شاد دسترسي
ندارندخبرداد.محمدرضااحمديدراينبارهگفت:اين
ادامه از صفحه اول

خشمهاي فروخورده
در جامعه خطرناك است

ممكناستدرجامعهبامردمديگردرگيرشود،ممكن
استكاربهجرحوقتلهمبكشدواينهمهازخشونتي
ناشيميشودكهدروجودافرادانباشتهشدهاست.در
حالحاضروضعيتخشونتدرجامعهمامثلفنري
استكههرلحظهفشردهترميشود،هروقتاينفنر
آزاد شود،كنترل آنبسيار سخت ياحتيغير ممكن
خواهد بود .در حال حاضر كه همه مسووالن تمركز
خود را روي كرونا گذاش��تهاند بايد به اين مساله فكر
كنندكهدردورانپساكروناقراراستچهاتفاقاتيرخ
بدهد.اينكهمردمماتماماينسالهابامشكالتزيادي
مانند،تحريموتورمدستوپنجهنرمكردهاندوناگهان
يكبيماريهولناكمانندكروناهمبهمشكالتآنها
اضافه شده و حتي تورم هم به واسطه همين بيماري
چندبرابرشدهاست،تاكيميتوانندخويشتنداري
كنند.اينخشمهرچهفروخوردهترشود،قطعازماني
كه بيرون ريخته ش��ود ،قدرت تخريب ش��ديدتري
خواهد داش��ت .به همين خاطر است كه مسووالن
موظفندعالوهبراينكهبهمشكالتبيماريرسيدگي
ميكنند ،به فكر معيش��ت مردم هم باشند ،امنيت
شغليآنهاراتامينكنند.حداقلهارابرايزندگيدر
اختيارآنهاقراردهندوخيليبايدهاونبايدهايديگر
كه دولتمردان نبايد از كنار آن بيتوجه بگذرند .به هر
حال توجه به روان مردم جامعه هم به ميزان توجه به
سياستواقتصادوهنروخيليچيزهايديگراهميت
دارد.جامعهماسالهاستكهازنظرشاديبافقرروبه
روست .در حالي كه شادي در جامعه ميتواند تا حد
زيادي خشونت را تعديل كند .ميتواند تاثير بسيار
مثبتيدرروحوروانافرادجامعهبگذارد.ميتواندتاثير
بسزاييدرپايينآوردنآمارخشونتداشتهباشد.اما
متاسفانهمسووالنماسالهاستكهاينهمرافراموش
كردهاند.درحاليكهفراهمكردنشرايطشاديجامعه
هزينهاشخيليكمترازجمعكردنآثارخشونتدر
جامعه است .اينكه ميگويم ديوار بياعتمادي بين
مردمومسووالنهرلحظهبلندترميشودبهايندليل
است كه انگار مسووالن ما بر جامعه ديگري حاكمند
ومردمماهمدرجامعهديگريزندگيميكنند.هيچ
كدام از آنها ديگري را دركنميكنند .تعامل درستي
بين مردمو مسووالنجامعهوجودندارد.همينرويه
اگرادامهپيداكند،قطعاميتواندباعثبروزمشكالت
عديدهاي شود .در حال حاضر تعداد قابل توجهي از
م��ردم از حداقلهاي زندگي محرومند ،از طرفي هر
روز خبري از اختالس و فرار يك نفر را ميشوند ،اين
خشم آنها را بيشتر ميكند .وقتي مسووالن حتي از
قيمت ابتداييترين اقالم ضروري مردم خبر ندارند،
نميتوانيم توقع داشته باشيم كه در جامعه كه از نظر
روانينرمالاستزندگيكنيم،اينمشكالتميتواند،
بسيارخطرآفرينباشد.براياينكهمردمثمرهتحمل
خودراببينندبايدشاهدتالشمسووالندرزمينهرفع
نيازهايشانباشند،تاباديگراعتمادازدسترفتهشان
نسبتبهمسووالنرابهدستبياورند.

سامانه از سوي مجلس به خوبي بررسي شده و مشكل
خاصيندارد،امامسالهاينجاستكهتعدادقابلتوجهي
از دانشآموزان به اين س��امانه دسترسي ندارند و طي
نشستيكهبامسووالنآموزشوپرورشداشتهايمقرار
براينشدهكهمشكلبهزوديحلشود.
هيچدانشآموزينبايد
ازچرخهآموزشبيرونبماند
مليحه بياتي ،معلم دوره ابتدايي در اين باره به تعادل
ميگويد :آموزش و پرورش موظف اس��ت با توجه به
امكاناتي كه در اختيار تمام دانشآموزان است جريان
آموزش را هدايت كند تا هيچ دانشآموزي خارج از اين
جرياننباشد.امامتاسفانههنوزكههنوزاستبسياري
ازدانشآموزان دسترس��ي به سامانه ش��اد ندارند .ما
نميتوانيم برخي از دانشآموزان را به دليل نداش��تن
بضاعت مالي از چرخه آموزش بيرون بگذاريم و بگوييم
كاريازدستمانبرنميآيد.آموزشوپرورشباتوجهبه
اينكه ماهها از ورود كرونا و تعطيلي مدارس ميگذشت
ميتوانست از اين فرصت استفاده كرده و برنامهريزي
كامل و دقيقي در رابطه با سال تحصيلي جديد انجام
دهد .ما االن در شرايط فوقالعاده به سر ميبريم و بايد
امكانات را براي اين ش��رايط آماده كنيم .اينكه دو روز
مانده به بازگشايي مدارس بگوييم حضور دانشآموزان
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.

 69درصد دانشآموزان
به شاد دسترسي ندارند
ازسويديگرمعاونآموزشابتدايينيزبهعدمدسترسي
 4ميليونو 718دانشآموزانبهسامانهشادخبرميدهد
وميگويد:البتهآموزشهايتلويزيونيباهمكاريصدا
وسيمابرايايندانشآموزاندرنظرگرفتهشدهاست.
امامسالهاينجاستكهدانشآموزانيهمهستندكهحتي
ازداشتنتلويزيونهممحرومند.دانشآموزانيكهدردور
افتادهترينمناطقايرانزندگيميكنند،اماآنهاهممثل
بقيهفرزنداناينسرزمينبهشمارميروندوبايدازحق
تحصيلبرخوردارباشند.خيليازافرادبهاينمسالهفكر
ميكنندكهاگردانشآموزييكسالهمازتحصيلدور
بمانداتفاقخاصيرخنميدهدوسالمتياوبرتحصيلش
ارجحيتدارد،امااينزمانيميتوانددرستباشدكههمه
دانشآموزان در سراس��ر كشور از يك امكانات يكسان
برخوردارباشند،امادانشآموزيباتصميمشخصيخود
و خانوادهاش تصميم به ترك تحصيل يك ساله بگيرد،
اگراينتصميمازروياجبارونداشتنامكاناتباشد،پس
مساله تحصيلرايگانبرايهمهكهدر قانوناساسيبه
آن اشاره شده است،چه ميشود؟
دانشآموزانمناطقدورافتاده
سركالسحاضرشوند
اما نماين��دگان م��ردم در مجل��س براي آن دس��ته
ازدانشآموزانيكهبضاعتدستريبهامكاناتسامانهشاد
ياتلويزيونراندارندونميتوانندازايندوطريقتحصيل
خودراادامهدهند،راهكارحضوردركالسهايكمتراز
10نفرپيشبينيكردهاند.احمدحسينفالحي،نماينده
مردم همدان و فامنين در اين باره ميگويد :مقرر شده
براي روستاهاي كم جمعيت كه تعداد دانشآموزان در
هركالسكمتراز 10نفراستبرگزاريكالسبارعايت
پروتكلها 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
ميش��ود .با وجود تالشهاي صورت گرفته و توس��عه
زيرساختهاامايكسوممناطقكشورامكاناتالزمبراي
دسترسيبهآموزشغيرحضوريوسامانهشادندارند.

جامعه

تمديد خودكار اعتبار كارت شناسايي افراد داراي معلوليت

با توجه به شرايط شيوع ويروس كرونا و به منظور
محدود ك��ردن ترددها ،كارتهاي 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 همهگيري ويروس كرونا و آسيبپذير
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 كارتهاي شناسايي افراد داراي
معلوليت تحت پوشش ،اقدام كرده است .او افزود:
بنا ب��ر اين تصميم س��ازمان ،تمامي كارتهاي
شناس��ايي افراد داراي معلوليت كه زمان اعتبار
آنها به اتمام رسيده يا در ماههاي آينده به اتمام

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

كشف ماسكهاي قاچاق در پايانه جنوب

س��ركالنتر هفتم تهران از كشف  ۶۹هزار 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 اتوبوسهاي مسافربري محموله
ماسك قاچاق را به يكي از شهرستانهاي 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 ظهر ۳۰شهريورماه محموله
را انتقال دهد ،اظهاركرد :گشت زنيهاي هدفمند
افزايش يافت تا اينكه ماموران موفق شدند متهم را
در حالي كه  ۲۸كارتن بستهبندي شده را به سوي
اتوبوسي حمل ميكرد ،مشاهده كنند و تحت نظر

كوه خواجه تنها عارضه طبيعي دش�ت سيستان با ارتفاع تقريبي  609متر از س�طح دريا است كه در هنگام پرآبي جزيره كوچكي را در ميان
درياچه هامون شكل ميدهد .كوه خواجه بزرگترين معماري خشتي بر جاي مانده از دوره «پارتيان» در منطقه سيستان قرار دارد و يكي از
مهمترين آثار دورههاي اشكاني ،ساساني اسالمي است .اين بنا تنها عارضه طبيعي مرتفع در منطقه مسطح سيستان به شمار ميرود و در آن
كاخ ،آتشكده ،زيارتگاه خواجه مهدي و قبرستاني از دوران مختلف به يادگار مانده است .اين گدازه بازاليتي ذوزنقهاي شكل كوهي است كه
در حدود ۲۰كيلومتري جنوب غربي زابل و ميانه درياچه هامون قد برافراشته است .مجموعه كوه خواجه براي نخستينبار در سال ۱۹۱۶توسط
«اورل اشتين» باستان شناس معروف انگليسي شناسايي و كشف شد .
كتابخانه

«اعترافات يك قاتل اقتصادي»

كتاب «اعترافات يك قاتل اقتصادي» نوشته «جان پركينز» است .او در اين كتاب مينويسد :مزدوران و قاتالن اقتصادي افرادي
حرفهاي با دستمزدهاي باال هستند كه كشورهاي مختلفي در سراسر جهان را از دسترسي به تريليونها دالر پول محروم ميكنند.
در اين راه آنها از ابزارهايي مانند گزارشهاي اقتصادي فريبكارانه ،انتخابات تقلبي ،رشوه و حقالسكوت ،تهديد ،رابطه جنسي،
قتل و جنايت اس��تفاده ميكنند .بازي ،همان بازي قديمي سلطه و فرمانروايي است با اين تفاوت كه در عصر جهانيسازي ابعاد
بسيار وحشتناكي به خود گرفته است.
ميراثنامه

سنگهايمنقوشميراثجهانيتختجمشيدشناسنامهدارميشوند
مديرپايگاهميراثجهانيتختجمشيدازساماندهي،
تهيه شناسنامه ،مس��تندنگاري و كارشناسي اوليه
سنگهاي منقوش مجموعه تختجمشيد ،توسط
مسووالن و كارشناس��ان اين پايگاه خبر داد .حميد
فداييمديرپايگاهميراثجهانيتختجمشيدگفت:
روند اخير س��اماندهي و مس��تندنگاري سنگهاي
تختجمشيد يكي از برنامههاي بلندمدت اين پايگاه
اس��ت كه با همكاري متخصصان باستانش��ناس،
مرمتكاران و نيروهاي فني در حال انجام اس��ت .در
كاخهاي تختجمش��يد قطعات متعدد و منقوش
سنگهايي وجود دارد كه حاصل ويراني بناها در طول
سدههاي گذشته است،گر چه امروزه اجراي پوشش
رويستونهاودرگاههايتختجمشيدبهدليلنكات
فني و اجرايي و از جمله حفظ حريم بصري محوطه،
عملياتي دشوار و برنامهريزي اجراي آن زمانبر است،
اما تصميمگيري در مورد انتقال قطعات جداش��ده
كاخه��ا و حفاظت موقت آنه��ا در مخازن و فضاهاي
سرپوش��يده در كوتاهمدت امكانپذير اس��ت .مدير
پايگاه ميراث جهاني تختجمش��يد عنوان كرد :از
مهمترينبرنامههايحفاظتيمحوطه،نجاتبخشي
قطعات رهاش��ده در محوطه كاخها و س��اماندهي

فيزيك��ي و اطالعاتي آنها در مخ��ازن واقع در بخش
جنوبي تختگاه تختجمشيد بوده است .فدايي با
اشاره به دس��تاوردهاي اين پروژه بهمنظور حفاظت
بهتر و بهرهبرداري از آن در زمينههاي گوناگون ،بيان
كرد :پروژه انتقال قطعات جداش��ده بناها و كاخها به
داخل مخازن عالوه بر بهينهكردن شرايط نگهداري

هنر
قرار دهند .سركالنتر هفتم تهران ادامه داد :متهم
هنگام انتقال محموله به داخل اتوبوس به همراه
 ۶۹هزار و  ۵۵۰عدد ماسك قاچاق دستگير شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،به گفته سركالنتر
هفتم ،كارشناسان ارزش ريالي اموال كشف شده
را  ۲۰۰ميليون ريال برآورد كردهاند.

آثار از ويژگيهاي ديگري نيز برخوردار بوده اس��ت،
با مس��تندنگاري ،طبقهبندي و ساماندهي قطعات
س��نگ ،بانك اطالعاتي ويژهاي براي آنها تهيهشده
كه از اين دادهها در پارهيابي قطعات و امكانسنجي
نصب قطعات سنگ در محل اصلي خود در كاخهاي
تختجمشيد استفاده خواهد شد.

هنر

نمايش اثري از
هنرمند ايراني در برلين

نمايش «قطار آن شب»
در جشنواره سينهكيد آمستردام

بستري ۲۵۹كودك مبتال به كرونا در بابل

بنابهگزارشروابطعموميواموربينالمللدانشگاه
علوم پزشكي بابل ،ميزان بستري كودكان مبتال يا
مشكوك به كروناي بس��تري در بيمارستان فوق
تخصصي كودكان امي��ركال  259نفر بوده كه اين
ميزان  4/4درصد از آمار كل بيماران بستري است.
دكترسيدفرزادجالليازميزانابتاليبيشترمردان
نس��بت بانوان در بابل خبر داد و گفت :بيشترين
گروه س��ني بس��تري و فوتي مربوط به رنج سني
باالي  ۷۰سال اس��ت كه  25درصد از كل بيماران
بستري را تشكيل دادهاند و و همچنين بيشترين
فوت��ي با آمار  43درص��د از كل فوتيها نيز در اين
گروه سني بوده است .او با اشاره به اينكه 19درصدر
از بيماران بس��تري در گروه س��ني  61تا  70سال
بودهاند ،بيان داشت 47 :درصد بيماران بستري در
بيمارستانهاي بابل را خانمها و  53درصد آقايان
تشكيل دادهاند .دكتر جاللي ادامه داد 17:درصد از

ميزان بستريها و 7.5درصد از آمار فوتيها به گروه
سني  20تا  40سال اختصاص دارد .دكتر جاللي
با اشاره به اينكه نزديك به  600نفر 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  2480نفر و در موج دوم
تعداد بس��تري از ابتداي تير تا پايان مرداد 2200
نفر بوده است كه  12/7درصد كاهش داشته است.

اثري از «زرتشت س��لطاني» در مركز هنرهاي معاصر كيندل به نمايش درآمد.
«تاريخاختراعشده»همزمانباهفتههنربرليندرمركزهنرهايمعاصر
نمايشگاه ِ
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
كاترينبكروباحضورهنرمندانيماننداندروگيلبرت،اكرمزاتاري،يائلبارتانا،ناديا
كعبي-لينكه،اصالنگويزومو...ازسيزدهمسپتامبرآغازشدهوتافوريهسال2021
ميالديادامهدارد.زرتشترحيميمتولد 1368دراصفهاناست.رحيميعالوهبر
برگزاري چند نمايشگاه انفرادي در گالريهاي طراحان آزاد و ثالث ،در تعداد زيادي
نمايشگاه گروهي شركت داشته و چند نمايشگاه را نيز كيوريت كرده است .آثار او
ش از اين در چند نمايشگاه گروهي در كشورهاي اتريش ،آلمان ،فرانسه و نروژ به
پي 
نمايشدرآمدهاست.سالگذشته«چيدمانتيررس»اثرزرتشترحيميبهمدت
سه ماه در موزه «كونستهال  »۳.۱۴در كشور نروژ ،شهر برگن به نمايش درآمد.

فيلم «قطار آن شب» به كارگرداني «حميدرضا قطبي» و تهيهكنندگي «بهروز
رشاد» در سي و چهارمين جش��نواره بينالمللي سينه كيد آمستردام هلند به
نمايش درميآيد .اين فيلم در بخش نمايش ويژه س��ي و چهارمين جش��نواره
بينالمللي سينه كيد آمستردام هلند كه به شكل مجازي برگزار ميشود ،براي
جمع بزرگي از فعاالن حرفهاي سينماي كودك جهان به نمايش در خواهد آمد.
بر اساس اين خبر ،اين جشنواره از تاريخ  ۷اكتبر تا  ٨نوامبر  ۱۶( ۲۰۲۰مهر تا ۱۸
آبان )۱۳۹۹برگزار خواهد شد« .قطار آن شب» در اولين حضور جهاني خود ،براي
نمايشدربخشاصليبيستوپنجميندورهجشنوارهبينالمللياشلينگلآلمان
كه از تاريخ  ۱۰تا  ۱۷اكتبر ( ۱۹تا  ۲۶مهر  )۱۳۹۹برگزار ميشود ،پذيرفته شده
است.اينفيلمدرسيودومينجشنوارهبينالملليفيلمهايكودكانونوجوانان
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.

