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يادداشت- 1

زمان مناسبي براي 
تك نرخي كردن نيست

باي��د بداني��م ك��ه دالر 
4200تومان��ي تبع��ات 
و اث��رات مخرب خ��ود را 
در اقتص��اد اي��ران به جا 
گذاشته و ديگر ارزي باقي 
نمانده كه آق��اي همتي 
اعالم مي كنن��د با حذف 
آن زمين��ه تك نرخ��ي 
ش��دن قيمت ارز فراهم مي ش��ود. اثرات مخربي كه 
منابع ارزي كشور را در يكي از حساس ترين برهه ها 
در مس��ير اتالف قرار داد، ضمن اينكه زمينه س��از 
بروز مفاسد گس��ترده اقتصادي نيز شد. اما مشكل 
دالر 4200تومان��ي چه زمان��ي حادتر ش��د؟ واقع 
آن اس��ت دولت زماني كه سياس��ت تخصيص دالر 
4200توماني را آغاز كرد، براي بسياري از كاالها حتي 
براي موبايل هاي لوكس و س��اير اقالم غيرضروري 
هم از همين ارزهاي ارزان قيمت اختصاص مي داد. 
نمي دانم مخاطبان ش��ما به ياد مي آورن��د يا نه؟ در 
يك��ي از همين دس��ت موضوعات، مجموع��ه اي از 
واردكنندگان اپل كه ارز 4200توماني دريافت كرده 
بودند، كاالي وارداتي خود را احت��كار كرده بودند تا 
گران تر بفروش��ند، بعد تعزيرات اينه��ا را پيدا كرده 
بود و وادار ك��رده بود موبايل هاي خ��ود را به قيمت 
ارز 4200توماني بفروش��ند. بعد از مشخص شدن 
موضوع، جلوي بازار موبايل، مردم صف كشيده بودند 
تا موبايل 12ميليوني را 6ميليون تومان بخرند، بعد 
بروند در بازار، هم��ان گوش��ي را 12ميليون تومان 
بفروشند. اين تصميم فاجعه اي بود در اقتصاد ايران، 
چرا كه الزامات ضروري كه در زمان اين طرح ها بايد 
مورد توجه قرار بگيرد در آن لحاظ نش��ده بود. چون 
فاقد آن ضرورت ها بود، موجب اتالف منابع كشور شد. 
تعداد زيادي هم پرونده قضايي روي دست قوه قضاييه 
گذاشت و تعداد زيادي از متخلفان هم از كشور فرار 
كردند و اهداف طرح هم در هيچ سطحي محقق نشد. 
همانطور كه مي دانيد اساسا هدف اين طرح اين بود 
كه جلوي افزايش افسارگسيخته قيمت ها در ايران را 
بگيرد، ولي به دليل ضعف نظارت و عدم نهادسازي 
الزم، رانت��ي در اقتصاد توزيع ش��د و منابع ارزي هم 
هدر رف��ت و در نهايت هم هيچ اث��ري در مهار تورم 
نداشت. بعد از بروز  اين مش��كالت، به تدريج دولت 
هم به اين نتيجه رسيد كه مسير را اشتباه رفته است 
و ش��روع به كاهش اق��الم ذيل اين ط��رح كرد. يك 
زماني ب��ه 25قل��م كاال ارز 4200توماني تخصيص 
مي دادند، و لي االن به زير 10قلم كاال رس��يده است. 
بنابراين اظهاراتي كه آقاي همت��ي درباره حدف ارز 
4200توماني مطرح كرده اند به نوعي نوش��داروي 
بعد از مرگ سهراب است. يعني عمال ديگر ارزي باقي 
نمانده كه بخواهند تخصيص دهند. قرار بود امسال 
10ميليارددالر ارز 4200توماني براي اقالم اساسي 
براي 5الي 6قلم كاال تخصيص داده ش��ود. به نظرم 
اين مساله ديگر از موضوعيت خارج شده است. دولت 
بهتر است در شرايط فعلي به سمت حذف اين اقالم 
نرود و تالش كند تا اين اق��الم را از طريق كاالبرگ ها 
يا كارت هاي الكترونيك��ي با هر س��امانه ديگري از 
طريق فروشگاه هاي زنجيره اي در  اختيار دهك هاي 
پاييني ق��رار دهد. ي��ك زماني كارشناس��ان درباره 
اصالح اين طرح صحبت مي كردند كه دولت براي هر 
كاالي غيرضروري و لوكسي ارز ترجيحي تخصيص 
ميداد و منابع كشور در جيب عده اي فرصت طلب و 
سودجو مي رفت. اما امروز كه چند قلم محدود اقالم 
مصرفي مردم ذي��ل اين برنامه حمايتي ق��رار دارد، 
حذف آن مي تواند، دوباره بازار را با تكانه هاي تازه تري 
مي روبه رو كند. در اين ميان اقشار كمتربرخوردار از 
حداقل هاي مصرفي خود هم محروم مي مانند.بايد 
بدانيم وقتي كشوري مي خواهد ارز ترجيحي توزيع 
كند، بايد بداند كه ارز ترجيحي يعني صف؛ صف براي 
دريافت، ارز ترجيحي يعني فساد، يعني پشت صحنه 
اين ارز ترجيحي فساد وجود دارد. بنابراين كشورهايي 
كه به س��مت يك چنين طرح هايي مي روند برخي 
الزامات را از قبل پيش بيني مي كنند تا مش��كالت 
اين نوع تصميم سازي ها را به حداقل برسانند؛ يعني 
ظرفيت هاي نظارتي را تقويت مي كنند؛ تخصيص ها 
را بر اساس حسن شهرت افراد برنامه ريزي مي كنند؛ 
تمركززداي��ي در خص��وص تخصي��ص و در نهايت 
ايجاد يك سامانه هوشمند نظارتي را در دستور كار 
قرار مي دهند. سامانه اي كه بتواند از زمان تخصيص 
تا پايان مرحله تئزيع كاال در بازار را رصد كند. چون 
يك چنين ملزوماتي از قبل پيش بيني نش��ده بود؛ 
طبيعي بود كه ارز 4200توماني ه��م به اهدافي كه 
داش��ت نرس��د. امروز اما زمان مناس��بي براي قطع 
كامل اين حمايت ها نيست. چرا كه مردم دوره اي از 
فشارهاي ش��ديد تورمي را تجربه كرده اند و اگر قرار 
باشد دوباره تصميمات تورم زا گرفته شود، بر دوش 
اين طبقات محروم فشار مضاعفي منتقل خواهد شد. 
من از جمله كارشناس��اني بودم كه در زمان اجراي 
دالر 4200 توماني مخالف اج��راي آن بودم اما امروز 
معتقدم كه زمان مناس��بي براي ح��ذف كامل ارز 
4200توماني نيست و بهتر اس��ت دولت در شرايط 
فعلي مجموعه تالش هايش را معطوف اين امر كند 
كه طبقات كمتربرخوردار از حداقل هاي معيش��تي 

بهره مند شوند. 

وحيد  شقاقي شهري

»تعادل«بررسيميكند

نرخرشدنقدينگي34درصدييكسالمنتهيبهخرداد99بهميزان7درصدباالترازنرخميانگين20سالاخير

رشد بي سابقه نقدينگي
دوماهتاتعيينسرنوشت

بايدنوترامپ

ازسويسازمانحمايت
صادرشد

پروندهخودروسازانيكهتعهدات
معوقدارند،بهتعزيراتوقوه
قضاييهمنعكسشدهاست

بازار سرمايه 
 در انتظار

 انتخابات 
امريكا

 دستور
 منع فروش 
خودرو به 
غيرمجازها 

ساخت6ميليونآپارتماندر6سالچهشد؟

طرح»تأمينمسكن«توسطمجلسدرحالتدويناست

   »تامين مسكن«
 يا مسكن انقالب؟

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

دست هايي كه نمي گذارد 
بازارها آرام بگيرد

 معادله  نقدينگي 
در اقتصاد

 بورس
 مطلوب مردم 

 »طرح نويسي« 
روي دور تند

 قواعد سرمايه گذاري 
را جدي بگيريد

بازار خودرو يك ويژگي خاص 
دارد؛ »آنه��م ارزش اف��زوده 
آني و آتي است.« دليل آنهم 
كامال مشخص است، مادامي 
كه مش��تري يك خودرو را از 
كارخانه خري��داري مي كند، 
به دليل فاصل��ه قيمتي آن با 
بازار آزاد با س��ود آني فروش 
آن منتفع مي ش��ود. از همي��ن رو، بخش عم��ده اي از 
متقاضيان خودرو، مصرف كننده واقعي نبوده و بيشتر به 
عنوان يك منبع درآمد به آن نگاه مي كنند. اما نكته اي 
كه در اين بين وجود دارد اين اس��ت كه در حال حاضر 
قيمت خودرو در بازار چندان از افزايش عرضه تبعيت 
نمي كند، زيرا دارندگان سرمايه هاي سرگردان با ورود 
به بازار كفه تقاضا را س��نگين كرده اند. چراكه اين بازار 
از يكطرف يك سود آني براي متقاضي دارد، و از سوي 
ديگر، به دليل نقدينگي زياد در اقتصاد كشور، پول هاي 
سرگردان به جاي اينكه به سمت توليد هدايت شوند، 
روانه بازارهايي چ��ون خودرو مي ش��وند. اين درحالي 
است كه هنوز زيرساخت هاي الزم براي هدايت درست 
اين نقدينگي به س��مت بازار س��رمايه فراهم نيست؛ 
هرچند ط��ي ماه هاي اخي��ر اقدام��ات مثبتي صورت 
گرفته اما هنوز آن طور كه بايد اي��ن هدايت نقدينگي 
انجام نشده است. موضوع ديگري كه بازار خودرو را طي 
يكي دو سال اخير متالطم كرده...   ادامه در صفحه 7

نقدينگي س��رمايه كش��ور 
ب��راي هداي��ت اقتص��اد به 
س��مت اه��داف از پي��ش 
تعيين شده اس��ت. اما وقتي 
ك��ه س��ود در فعاليت هاي 
غير توليدي چندي��ن برابر 
و  تولي��دي  فعاليت ه��اي 
مول��د باش��د، در آن صورت 
نقدينگي به س��مت و سويي س��وق پيدا مي كند كه 
با اهداف كالن كش��ور همخوان نيس��ت و باعث بروز 
نوس��انات پي در پي اقتصادي مي شود. وقتي حداكثر 
س��ود در فعاليت تولي��دي 15الي 20درصد باش��د، 
بعد اين س��ود در فعاليت داللي 300درصد باشد، در 
فعاليت هاي احتكاري 200درصد باش��د و...طبيعي 
اس��ت كه نقدينگي به س��مت فعاليت هاي غير مولد 
ميل مي كند. ممكن است اين پرسش مطرح شود كه 
آيا ساير كشورها با اين مشكالت روبه رو نمي شوند؟ در 
كشورهاي غربي هم اين مش��كل بروز مي كند اما آنها 
فضاي كسب و كار و اقتصاد را به گونه اي سازماندهي 
مي كنند كه سود هيچ فعاليت اقتصادي در مجموع، 
باالت��ر از توليد نباش��د. چگونه اي��ن ت��وازن را برقرار 
مي كنند؟به وس��يله اخذ ماليات از سود فعاليت هاي 
غير مولد اين برنامه ريزي را ساماندهي مي كنند تا سود 
فعاليت هاي واسطه اي هرگز فاصله معناداري با سود 
فعاليت هاي توليدي نداشته باشد.   ادامه در صفحه 4

من ب��ا دس��تورالعمل هايي 
ك��ه در س��ازمان ب��ورس در 
خصوص عرضه ش��ركت ها 
مخالف��م.  دارد،  وج��ود 
دستورالعمل سازمان بورس 
مي گويد ك��ه س��هامداران 
عمده تا 15روز بعد از عرضه 
اجازه افش��اي اطالع��ات را 
دارند؛ در حالي كه در همه جاي دني��ا اين روند قبل از 
عرضه و فروش دقيقا مشخص شود كه چه ميزان سهم 
را در چه مدت��ي مي خواهند به فروش برس��انند. پس 
رويكرد اجرايي ما در بازار س��رمايه نه با استانداردهاي 
جهاني مي خوان��د و نه در نهايت موج��ب رونق بورس 
مي ش��ود. دولت ها براي تاثيرگذاري مثبت در بورس 
چند كار بايد انجام دهند. نخس��تين كار اين است كه 
دولت ها بايد بخش واقعي اقتصاد را به سامان برسانند. 
س��اماندهي بخش واقعي اقتص��ادي يعني چه؟يعني 
اينكه فضاي توليد را به گونه اي ساماندهي كنند كه امر 
توليد در كشور يك ارزش محسوب شود. از دخالت هاي 
بيهوده در روند قيمت گذاري دست بردارند. در بورس 
كاال دخال��ت نكنند، روند ش��فافي در گ��زارش دهي 
صورت حساب هاي بنگاه هاي اقتصادي وجود داشته 
باش��د. اساس��ا دولت بايد به يك چنين پرسش هايي 
پاسخ دهد كه آيا روند قيمت گذاري خودرو در كشور، 
منصفانه است؟  ادامه در صفحه 7

1-ماج��راي اي��ن روزهاي 
مس��كن ب��ه ح��ال و روز 
بيم��اري مي مان��د ك��ه هر 
ت��الش  عيادت كنن��ده اي 
مي كند براي التي��ام آالم او 
نس��خه اي بپيچ��د. اما  آش 
آنقدر شور ش��ده كه به نظر 
نمي رس��د با نسخه هاي تك 
بعدي و ف��وري، دردي از معضل تامين مس��كن براي 
متقاضيان مصرفي دوا كند. هنوز طرح مس��كن مهر 
پس از گذش��ت حدود يك دهه پايان نيافته كه خود 
از يك كاالي مصرفي براي قش��ر متوس��ط و ضعيف 
جامعه به يك كاالي سرمايه اي بدل شده و از دسترس 
بس��ياري از زوج هاي جوان خارج ش��ده است. در اين 
حال، چند ماهي اس��ت كه طرح اقدام ملي مس��كن 
از سوي وزارت راه و شهرس��ازي در دست اجرا است. 
طرحي كه قرار است 400 هزار خانوار را خانه دار كند. 
جالب اينجا است كه در همين طرح هم براي گروه هاي 
مختلف شغلي از جمله فرهنگيان، كارگران، نظاميان 
و ... پروژه تعريف شده اس��ت. بعد از طرح اقدام ملي، 
طرحي براي س��اخت 6 ميليون مس��كن در 6 سال از 
س��وي مجلس يازدهم در دس��ت تدوين بود كه گويا 
بعد از چكش كاري هم اينك به طرح »تامين مسكن« 
تغيير نام داده اس��ت و همچنان در كميسيون عمران 
در حال بررسي و تدوين است.   ادامه در صفحه 7

سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
مانند هر نوع سرمايه گذاري از 
يك اصول و قواعدي خاصي 
پيروي مي كند و مس��تقل از 
ساير سرمايه گذاري ها نيست 
و بازار سرمايه از اين نوع اصول 
و قواعد پيروي مي كند.  براي 
س��رمايه گذاري در بازارهاي 
مختلف بايد بايد تن��وع داراي��ي در بازارهاي مختلف 
داشته باشيد اين بدان معناس��ت كه تمام دارايي هاي 
خ��ود را در يك بازار س��رمايه س��رمايه گذاري نكنيد. 
همچنين دارايي هاي مازاد خود را براس��اس ش��رايط 
حاكم بر بازار سرمايه گذاري كنيد. براي سرمايه گذاري 
در بازارهاي مختل��ف از جمله بازار س��رمايه بايد نگاه 
بلندمدت داشته باشيد و صبور باشيد، به تبع ديگران 
سرمايه گذاري نكنيد و براساس شرايط اقتصادي خود 
پرتفوي مخصوص داشته باشيد. براي سرمايه گذاري 
در بازار و خريد هر س��هم مطالعه و تحقيق كنيد و از با 
توصيه ديگران س��هام را خريد و فروش نكنيد. درحال 
حاضر اغلب س��هامداران بازار سرمايه به تبع يكديگر و 
كپي كاري خريد و فروش مي كنند اين درصورتي است 
كه انتظار افراد از س��رمايه گذاري، شرايط مالي و وضع 
درآمدي و ساير س��رمايه گذاري افراد متفاوت است. در 
بازار سرمايه چند موضوع و شاخصه مورد توجه است: 
اولين و مهم ترين نكته صبور بودن س��هامداران است، 
دوم؛ س��هامداران نبايد از رفتارهاي هيجان��ي در بازار 
داشته باشند سوم؛ بايد نگاه تحليلي و اقتصادي به بازار 
داشه باشند به اين بدان معناس��ت كه در هنگام خريد 
سهم بايد توجه داشت كه شركت مدنظر شاخص هاي 
موجود داراست و اين شركت صورت مالي مناسبي دارد، 
ميزان ارزندگي و سودسازي شركت در مقايسه با صنعت 
چگونه است، ش��ركت از منظر داد و س��تدهاي ارزي 
چگونه اس��ت و وضعيت ميزان ورودي و خروجي ارزي 
چگونه اس��ت؟ تمامي اين موارد بايد از لحاظ تكنيكي 
در بازار بررسي شوند. براي سرمايه گذاري در بازارهاي 
مختلف چند اصل وجود دارد اصل ه��ا كه اصول ثابت 
براي انواع سرمايه گذاري ها اس��ت: 1.همه دارايي هاي 
خود را در يك بازار س��رمايه گذاري نكنيد و پورتفوليو 
)سبد دارايي( روي بازارهاي مختلف تشكيل دهيد 2. 
در سرمايه گذاري در بازار س��هم تشكيل پورتفوليوي 
سهام مهم است و بايد بر تمامي س��هم ها اجرا شود 3. 
سهم هاي بنيادي و صادرات محور كه درآمد ارزي دارند 
مي توانند در بلندمدت سودده باشند و براي سوددهي 
ورود و خروج هاي هيجاني نداش��ته باشند. مهم ترين 
نكته در سرمايه گذاري اين است كه نبايد دارايي روزمره 
زندكي مانند خودرو و امالك خود را براي سرمايه گذاري 
در بازار به پول نقد تبديل كرد و بايد با مازاد س��رمايه، 
سرمايه گذاري كرد.  ادامه در صفحه 3

گزارش روز

دبيرانجمنواردكنندگانبرنج:

دبير انجم��ن واردكنن��دگان برنج گف��ت: كمبود 
برن��ج خارجي در ب��ازار باع��ث مي ش��ود دالالن از 
شرايط سوءاس��تفاده كنند؛ به طوري كه يا برنج را از 
شاليكاران ارزانتر خريداري مي كنند و يا قيمت آن 
را براي مصرف كننده باال مي برند. مس��يح كشاورز 
در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه سه مولفه قيمت 
جهاني، نرخ ارز و مجموع س��ود و عوارض گمركي و 

مجيد اعزازيعليرضا عسكري مارانيابراهيم   رزاقيسعيد  مدني سيامك قاسمي

 دالالن 
در بازار برنج

جوالن  مي دهند
ساير هزينه ها در قيمت تمام شده كاالهاي وارداتي 
موثر اس��ت، گفت: قيمت جهاني برنج رو به كاهش 
است اما در كشور مشكل افزايش نرخ ارز و هزينه هاي 
مربوط به انبار داري وجود دارد ك��ه اثرات خود را بر 
قيمت تمام شده برنج وارداتي مي گذارند. وي اضافه 
كرد: ارز نيماي��ي 14 هزارتومان��ي در حال حاضر به 
حدود 20 هزارتومان رسيده است و خواهش كرديم 

كه هرچه س��ريعتر براي ترخيص برنج هاي رسوبي 
در گمركات ارز تخصيص داده شود تا اين محموله ها 
بيش از اين مشمول ساير هزينه ها از جمله انبارداري 
و دموراژ نش��وند. دبير انجمن واردكنندگان برنج با 
اش��اره به اينكه زماني كه ارز نيمايي 14 هزارتومان 
بود برنج خارجي در ب��ازار كيلوي��ي 16 هزارتومان 
فروخته مي شد، اظهار كرد: در حال حاضر با افزايش 

ن��رخ ارز نيمايي قيمت برنج خارجي در ب��ازار 1۸ تا 
20 هزارتومان است. يعني بس��ته به نوع ارزي كه با 
آن برنج خريداري مي شود قيمت ها در اين بازه متغير 
است. وي تصريح كرد: گفته مي شود كه واردات برنج 
هيچ تاثيري بر قيمت برنج ايراني ن��دارد و از طرفي 
واردات به اندازه كافي انجام ش��ده و همچنين برنج 
خارجي در بازار وجود ندارد. اين حرف ها آدرس هاي 
غلطي است كه توس��ط دالالن مطرح مي شود، زيرا 
مي توانند از اين طريق برنج را از ش��اليكاران ارزانتر 
خريداري كنند و از طرفي اعالم كنند كه فقط برنج 
ايراني در بازار اس��ت و قيمت ها را باال ببرند.  كشاورز 
در ادامه با بيان اينكه س��هم برنج خارج��ي در بازار 
جداست ولي با اين تفاسير كمبود برنج خارجي در 
بازار باعث مي ش��ود دالالن از ش��رايط سوءاستفاده 
كنند، گفت: اگر برنج خارجي در كشور به اندازه كافي 
باشد از ش��دت افزايش قيمت برنج ايراني مي كاهد. 
اما اگر اين اتفاق رخ ندهد قيمت برنج ايراني افزايش 
مي يابد و توليدكنندگان و مصرف كنندگان آسيب 
مي بينند. به عبارت ديگر افزايش قيمت برنج ايراني 
بس��ياري از مصرف كنندگان اين برنج را به س��مت 

مصرف برنج خارجي سوق مي دهد.

سالروز شهادت حضرت امام زين العابدين)ع( را تسليت مي گوييم
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از سوی رییس دفتر فرماندهی معظم 
کل قوا انجام شد

 ابالغ سالم رهبری
به کارکنان پدافند هوایی

رییس دفتر فرماندهی معظ��م کل قوا، در تماس 
تلفنی با امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، سالم و 
قدردانی رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی کل 
قوا)مدظله العالی( را به فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش و آح��اد فرماندهان، کارکنان و خانواده های 

پدافند هوایی کشور ابالغ کرد.
به گزارش ارتش، س��ردار سرتیپ بسیجی محمد 
شیرازی رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، طی 
تماس تلفنی با امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت که فرمانده معظم 

کل قوا فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین علیه السالم
سالم مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور 
برسانید، امنیت کش��ور مرهون آمادگی و بیداری 
پدافند هوایی اس��ت. م��ردم متدین م��ا قدردان 
تالش های بی وقفه شما هستند، این را پاس بدارید.

سردار شیرازی در این ارتباط تلفنی خواستار ابالغ 
س��الم محبت آمیز و قدردانی رهبر معظم انقالب 
اس��المی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده 

پدافند هوایی شد.

واكنش ریيس دفتر ریيس جمهور 
به اظهارات پمپئو

رییس دفتر رییس جمهور به اظهارات اخیر وزیر 
خارجه امریكا که اعضای ش��ورای امنیت را در 
صورت تبعیت نکردن از امریكا به تحریم تهدید 

کرده بود، واکنش نشان داد.
به گزارش ایس��نا ، محمود واعظی با اش��اره به 
اظهارات اخیر پمپئو اظهارداشت: دولت امریكا 
متاثر از رویکرد افراطی و اراده رژیم صهیونیستی، 
تصمیماتی می گی��رد که کام��ال غیرحقوقی و 
غیرمنطقی اس��ت لذا نمی تواند حتی به مبانی 
ظاهری حقوقی این تصمیمات نیز پایبند باشد.

وی با تاکید بر اینکه اس��تفاده از مکانیزم ماشه 
س��ازوکاری در درون برجام اس��ت، خاطرنشان 
کرد: دولت امریكا در رفتاری غیرمنطقی، رسما 
از برجام خارج شده و روشن است که دیگر امکان 
استفاده از س��ازوکارهای درون این توافقنامه را 

ندارد.
رییس دفتر رییس جمهور افزود:  البته دولتمردان 
امریكا امروز دریافته اند که چه اشتباه بزرگی را 
در خروج از برجام مرتکب ش��ده اند و حاال برای 
پوش��اندن این اش��تباه، دس��ت به حرکت های 
مذبوحان��ه و خالی از هر گون��ه مبنای حقوقی و 
قانونی می زنند. آنها پس از خروج چندین مرتبه 
این رویکرد را آزمایش کرده اند و هربار به شکل 
کامال کم نظیری در تاریخ بین الملل با مخالفت 

جهانی مواجه شده اند.
این عض��و دولت تدبی��ر و امید، سیاس��ت های 
یکجانبه گرایانه امریكا را زمینه س��از انزوای این 
کشور در جهان دانس��ت و اذعان داشت:  اینکه 
امریكایی ها که داعیه رهبری جهان را دارند،دچار 
چنین انزوایی شده اند، در حقیقت نشان دهنده 
حقانیت موضع و قانونمند بودن رفتار ایران است. 
واعظی در پایان خاطرنشان کرد: امریكایی ها حق 
استفاده از مکانیزم های درون برجام را ندارند و به 
همین دلیل، اقدام اخیر آنها در شورای امنیت به 
هیچ وجه موفق نخواهد شد، چرا که همه اعضا و 
جامعه جهانی ب��ا آن مخالفند. وی افزود: تهدید 
علنی به تحریم کشورهایی که با امریكا مخالفت 
کنند و همراهی نکنند، یک بدعت خطرناک در 

نظام بین الملل و شورای امنیت است.

با متخلفان پرونده ویلموتس 
برخورد مي شود

یک عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی 
تاکید ک��رد که نمایندگان مجلس و فراکس��یون 
ورزش از ابزارهای قانونی خود برای روش��ن شدن 
جزئیات پرونده ویلموت��س و برخورد با متخلفان 

استفاده خواهند کرد.
اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با ایسنا با اشاره 
به پیگیری پرونده ویلموتس در مجلس، بیان کرد: 
دستگاه های نظارتی به پرونده قرارداد ویلموتس 
ورود کرده اند و در مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
کمیسیون اصل ۹۰، فراکسیون ورزش و کمیسیون 
فرهنگی به این موض��وع ورود کرده و برای دفاع از 
حقوق مردم این پرونده با جدیت دنبال خواهد شد.

این عضو فراکسیون ورزش مجلس در ادامه اظهار 
کرد: تاکنون چندین جلسه در این رابطه تشکیل 
ش��ده و وزیر ورزش توضیحات��ی را ارائه کردند اما 
همکاران قانع نشدند و طرح سوال به قوت خود باقی 
است تا وزیر ورزش در جلسه علنی حضور یابند و 
توضیحات خود را ارائه کنند. آقای وزیر عالی ترین 
مقام وزارت ورزش است و باید در خصوص جزئیات 

این پرونده توضیحات قانع کننده ای ارائه کند.
نماینده مردم خاش در مجلس ش��ورای اسالمی 
تصریح کرد: سازمان بازرسی کشور گزارش جامعی 
تهیه کرده و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی 
کرده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز قطعا 
گزارش خ��ود را در خصوص متخلفان این پرونده 

ارائه خواهد کرد.
حس��ین زهی در پای��ان تاکید ک��رد: نمایندگان 
مجلس و فراکسیون ورزش از ابزارهای قانونی خود 
برای روشن شدن جزئیات این پرونده و برخورد با 
متخلفان استفاده خواهند کرد تا از پایمال شدن 

حقوق مردم جلوگیری شود.

موقع تك نرخي كردن ارز نيست
درحالي كه رییس كل بان��ك مركزي حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني را مقدمه تك نرخي شدن ارز مي داند، یك تحلیلگر 
اقتصادي معتقد اس��ت كه دولت نباید در سال آخر به 
سمت تك نرخي شدن ارز برود، زیرا با وجود مشكالت 
ایجاد شده در تامین و عرضه ارز به دلیل تحریم ها، كاهش 
درآمدهاي نفتي و حاصل از صادرات غیرنفتي تك نرخي 
شدن ارز شوك جدیدي براي اقتصاد خواهد بود و در پي 
آن قیمت ها نیز افزایشي مي شوند.  به تازگي رییس كل 
بانك مركزي در گفت وگویي درباره تك نرخي شدن ارز 
اعالم كرد كه با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، مقدمه تك نرخي 
ش��دن ارز ایجاد مي شود و سیاس��ت این بانك نزدیك 
كردن نرخ ارز نیمایي و بازار اس��ت. در این راستا، حیدر 
مستخدمین حسیني _ تحلیلگر اقتصادي _ به ایسنا 
توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ توماني در جهت سیاس��ت هاي 
ارزي اشتباه شكل گرفت و تیر خالصي را به منابع ارزي 
كشور زد و رانت به اقتصاد كشور تزریق كرد. همچنین، 
موجب شد تا تورم به نقطه باالیي برسد و معیشت مردم 
هم در بدترین وضعیت قرار بگیرد. وي با بیان اینكه ارز 
ارزان هیچ وقت مدیریت نشد، گفت: دولت ها دو وظیفه 
كلیدي چون سیاست گذاري و نظارت را برعهده دارند كه 
این دو وظیفه برمبناي كارشناسي و عقالنیت اقتصادي 
عمل نش��ده اند. ارز چند نرخي در اقتصاد كشور براي 
اولین بار نبود كه موجب شكل گیري رانت شده بود بلكه 
تجربه نشان داده كه   غیر از سیستم توزیع كوپني، طرح 
دیگري نتوانسته است ارزهاي ارزان را بر سر سفره مردم 
بیاورد. مستخدمین حسیني درباره تك نرخي شدن ارز 
نیز اظهار كرد: اكنون در شرایطي كه تامین ارز به دلیل 
تحریم ها، فروش حداقلي نفت وضعیت نامناسب صادرات 
غیرنفتي با مشكل مواجه شده است و عرضه ارز از نظر 
تامین آن و تقاضا نیز در حداقل ترین و حداكثرین وضعیت 
خود قرار گرفته اند؛ طبیعي است كه نرخ ارز افزایشي باشد 
بنابراین، اكنون تك نرخي شدن موجب افزایش شدید 
قیمت ها و تورم مي شود كه شوك جدیدي براي اقتصاد 
كشور خواهد بود. این كارشناس اقتصادي افزود: بهتر 
اس��ت  دولت تامین كاالهاي اساسي به خصوص براي 
دهك هاي پایین درآمدي جامعه را برعهده بگیرد. اكنون 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني رانت را اقتصاد تقویت كرده است، 
در سال آخر دولت نیازي به تك نرخي شدن ارز نیست و 
باید در كنار تامین كاالهاي اساسي براي پنج دهك پایین 
درآمدي جامعه، اصالح ساختار اقتصادي نیز انجام شود.

   اصالح نظام مالياتي با تقویت ریال
یك كارشناس اقتصادي با تاكید بر اینكه اصالح نظام 
مالیاتي كشور جز با تقویت حكمراني ریال امكانپذیر 
نیست، گفت: براي اصالحات مالیاتي بهتر است دولت 
الیحه بدهد. به گ��زارش مهر،  ترابي فر درباره اظهارات 
سخنگوي كمیسیون اقتصادي مجلس كه گفته بود 
قرار اس��ت الیحه اصالح مالیاتي دولت در قالب طرح 
در مجلس بررسي شود، گفت: اگر این موضوع، به شكل 
الیحه باشد بهتر اس��ت چرا كه در این صورت حمایت 
دولت را به جهت آنكه خود دولت طراح آن بوده است را 
به دنبال دارد. وي ادامه داد: از طرف دیگر، طبیعي است 
كه مجلس نمي تواند معطل ارایه الیحه ش��ود چرا كه 
دولت دو سال است قول ارایه الیحه را داده است و كشور 
براي حل مسائل مختلفي از جمله جبران كسري بودجه 
)جلوگیري از فرار مالیاتي، هدفمندسازي معافیت هاي 
مالیاتي و وضع پایه هاي جدید مالیاتي(، مساله توزیع 
درآمد و نقش مالیات ها در تنظیم بازارهاي مختلف از 
جمله امالك نیاز به تصویب این م��وارد دارد. مجلس 
مي تواند براي پیشبرد اصالح نظام مالیاتي، متن الیحه 
دولت را نیز به عنوان طرح در دس��تور قرار دهد كه بعداً 
نكته اي از س��مت دولت نباش��د. ترابي فر، در پاسخ به 
این س��وال كه آیا موضوعات این الیحه مي تواند براي 
بودجه ۱۴۰۰ درآمد زایي داشته باشد یا خیر، گفت: 
اگر بررسي كل الیحه در دستور قرار بگیرد زمان زیادي 
طول مي كشد و با توجه به تجربه لوایح و طرح هاي دیگر 
مالیاتي به نظر كار ش��ش ماه و یكسال نیست، مالیات 
بر ارزش افزوده با آنكه ۵۰ ماده داش��ت و ذینفعان آن 
بیشتر مش��اغل بودند تصویب آن زمان زیادي به طول 
انجامید اما این الیحه كه مالیات بر مجموع درآمد را دارد 
و تقریباً صد ماده )صد تغییر( از قوانین قبلي را تغییر داده 
است ذینفعان آن نیز تنها مشاغل نیستند زمان بیشتري 
به طول خواهد انجامید. وي افزود: بنابراین اگر كل بسته 
الیحه دولت به صورت طرح در دس��تور كار قرار بگیرد 
درآمدزایي آن، به الیحه ۱۴۰۰ نمي رسد اما اگر بخواهد 
خرد شود به عنوان نمونه یك بار بسته مالیات بر دارایي 
بررسي شود، در نوبت بعدي بسته معافیت ها اصالح شود 
و… مي توان امید داشت كه بتواند بر بودجه تاثیرگذار 
باشد. ترابي فر درباره طرح تقویت حكمراني ریال گفت: 
به طور كلي شفافیت تراكنش هاي بانكي )تراكنش هاي 
با سقف باال( به طوري كه خیلي از افراد درگیر آن نشوند، 
مي تواند بر اجراي بسیاري از مالیات ها از جمله مالیات 
بر مجم��وع درآمد و مالیات بر عایدي س��رمایه كمك 
كند. در این طرح درب��اره تراكنش هاي بزرگ، هر فرد 
به صورت خود اظهاري باید اعالم كند كه این تراكنش 
بابت چه بوده است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتي 
تراكنش هاي مالي باال را بررسي مي كند اما این بررسي 
نمي تواند ضمانت آور باش��د كه از تراكنش هاي افراد 
درآمدهاي آن را شناسایي كند. وي ادامه داد: ایده اصلي 
طرح این است كه تراكنش هاي بزرگ عنوان شود كه 
بابت چه بوده اس��ت در این صورت اگر به عنوان نمونه 
بابت فروش خانه اي تراكنش��ي انجام شود در صورتي 
كه بعدها مالیات بر عایدي تصویب شود مي تواند به این 
موضوع كمك كند كه اگر فرد تراكنش خود را به قصد 
فروش مسكن انجام داده و مشمول مالیات است بتوان 
مالیات آن را اخذ كرد البته ارایه اسناد مثبته از مختصات 
این طرح است كه مي تواند با سازوكارهاي مختلفي همراه 
باشد این كارشناس اقتصادي در پایان بیان داشت: در 
كنار همه این مسائل شفافیت تراكنش هاي مالیاتي به 
كاهش فرارهاي مالیاتي نیز منجر مي شود در حال حاضر 
نیز سازمان مالیاتي تراكنش ها را بررسي مي كند اما به 
صورتي غیربهینه و بدون قاعده این كار را انجام مي دهد.

كاهش تورم، حمله به شكاف طبقاتي یا دور زدن تحریم ها

رییس قوه قضاییه: 

اولويت اقتصادي دولت در سال پاياني چيست؟

جمهوري اسالمي ایران ذاتا ضد فساد است

با وجود شیوع ویروس كرونا و نامشخص بودن سرنوشت 
آن در ماه ه��اي پی��ش رو، بر اس��اس برنامه ریزي اعالم 
شده از س��وي وزارت كش��ور، انتخابات دوره سیزدهم 
ریاس��ت جمهوري در خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. 
به ای��ن ترتیب هرچند با وجود ش��یوع وی��روس، باید 
برنامه ریزي ویژه اي براي برگزاري انتخابات به كار بست 
اما آنچه قطعي به نظر مي رسد پایان یافتن دولت روحاني 
در موعد مقرر اس��ت و احتماال در مرداد ماه سال آینده، 

دولت بعدي كار خود را آغاز خواهد كرد.
در دی��داري كه اخی��را اعض��اي هیات دول��ت با مقام 
معظم رهبري داشتند، ایشان با تاكید بر لزوم پیگیري 
خدمت رساني به مردم، به هیات وزرا خاطرنشان كردند 
كه یك س��ال به هیچ عنوان زمان كمي نیست. ایشان 
فرمودند: از امروز س��ال آخر دولت شروع مي شود؛ سال 
آخر از جهات مختلفي مهم است. یك اهمیت سال آخر 
دولت این است كه آخرین فرصت شما براي كار كردن 
براي ملت، كشور، خدا و اسالم است. این  جور نباید تصور 
كرد كه یك سال چیزي نیست؛ نه یك سال خیلي زمان 
است. یك سال سه  تا صد روز به اضافه یك شصت و پنج 

روز است؛ بنابراین زمان كمي براي كار نیست.
به دنبال این فرمایشات، اعضاي هیات دولت اعالم كردند 
كه به دنبال پیگیري اولویت ه��اي اقتصادي جامعه در 
ماه هاي پایاني كار هستند و دولت تا روز پایاني كار خود 
بدون هیچ محدودیتي به خدمت رساني ادامه خواهد داد.

هرچند در سال هاي گذشته، مشكالت و دغدغه هایي 
در عرصه هاي سیاس��ي، فرهنگ��ي و اجتماعي مطرح 
بوده و بخش قابل توجهي از جامعه چشم انتظار برطرف 
شدن آنها هس��تند اما به نظر مي رسد همان طور كه در 
س��ال آغازین فعالیت دولت روحاني، نخستین اولویت، 
اقتصاد بود، در سال پایاني كار نیز همچنان برطرف كردن 
مشكالت اقتصادي اولویت نخست و مهم قوه مجریه به 
ش��مار مي رود. با توجه به نام گذاري سال به نام جهش 
تولید، نگاه كالن كش��ور نیز به سمت بهبود مشكالت 
اقتصادي اس��ت به نظر اگر بناست دولت در سال پایاني 
فعالیتش، یادگاري مثب��ت از خود بر جاي بگذارد، باید 

پیگیر گزینه اي در این حوزه باشد.

    رفع موانع توليد
با بازگش��ت تحریم هاي امریكا، اقتصاد ایران بار دیگر با 
فش��ارهاي بین المللي جدیدي مواجه شد و نخستین 
بخشي كه تحت تاثیر قرار گرفت، دسترسي به درآمدهاي 
نفتي بود. كاهش درآمدهاي نفتي و به دنبال آن كاهش 
س��طح دسترس��ي دولت به درآمدهاي ارز باعث شد، 
سیاست گذاران از تغییر نقطه اتكا از درآمدهاي نفتي به 

سمت صادرات غیرنفتي سخن بگویند.
در سال هاي ۹7 و ۹8، بر اساس آمارهاي رسمي، میزان 
صادرات ساالنه ایران از مرز ۴۰ میلیارد دالر عبور كرد و 
به این ترتیب ارز مورد نی��از براي بخش قابل توجهي از 
واردات از همین مسیر تامین شد. این مسیر بنا بود در سال 
جاري نیز ادامه پیدا كند اما با توجه به شیوع ویروس كرونا، 
آمار صادرات ایران نیز مانند بسیاري از دیگر كشورها، با 

كاهش مواجه شد.
در كنار دغدغه موجود براي پیدا كردن راهكاري جدید 
در حفظ تجارت در دوره شیوع كرونا، فعاالن اقتصادي 
در ماه هاي گذش��ته بارها تاكید كرده اند حاال كه كرونا 
محدودیت های��ي جدید ایجاد كرده اس��ت، الاقل باید 
مقدمات الزم براي عبور از این ش��رایط با برطرف كردن 

مشكالت داخلي فراهم شود. آخرین بررسي ها از وضعیت 
محیط كس��ب و كار در ایران نشان مي دهد كه در میان 
تمام كش��ورهاي جهان، ایران در رده ۱۴8 قرار گرفته و 
این نشان مي دهد كه شرایط براي جذب سرمایه گذاران 
جدید بسیار دشوار است. از این رو میزان جذب سرمایه 
جدید نیز در اقتصاد ایران چندان قابل اعتنا نبوده است. 
بسیاري از فعاالن اقتصادي معتقدند، در ماه هایي كه تا 
پایان دولت باقي مانده، نخستین اولویت باید بهبود محیط 
كسب و كار باش��د. تجربه مثبت ماه هاي ابتدایي شیوع 
كرونا، در حذف برخي مراحل بروكراسي نشان داد كه در 
صورت رسیدن به یك طرح جامع امكان بهبود این فضا 
وجود دارد. تجربه راه اندازي پنجره واحد كسب و كار كه با 
محوریت وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني كلید خورده، طبق 
گفته هاي وزیر اقتصاد فرایند دریافت مجوز براي تاسیس 
شركت هاي اقتصادي از 7۲ روز به 7۲ ساعت كاهش یافته 
است. فعاالن اقتصادي امیدوارند دولت بتواند با پیشبرد 
شیوه هاي اینچنیني الاقل بخشي از مشكالت موجود در 

عرصه تولید كنار بروند.

    بهبود شاخص هاي كالن
در عرصه كالن، یكي از اصلي ترین اولویت هاي اقتصادي 
موجود در ایران، بهبود وضعیت شاخص تورم است. این 
نرخ كه در ماه هاي پس از تحریم امریكا، حتي از مرز ۴۰ 
درصد نیز عبور كرد، در یك سال گذشته روند كاهشي 
داشته و در مرداد ماه به مرز ۲۵ درصد رسیده است. با این 
وجود، هنوز نرخ موجود با استانداردهاي جهاني فاصله اي 
طوالني دارد و تداوم این شرایط به افزایش فشار بر اقشار 
مختلف جامعه مي انجامد. از این رو بسیاري از كارشناسان 
معتقدند دولت باید در ماه هاي آینده تمام توان خود را 
براي كاهش نرخ تورم بسیج كند. البته این طرح ابهاماتي 
نیز پیش روي خود دارد. از س��ویي ب��ا توجه به اختالف 
نظره��اي موجود میان دس��تگاه هاي اقتصادي دولت، 

مشخص نیست كه در صورت رسیدن به یك طرح مفید، 
این دستگاه ها چطور به هماهنگي الزم در ماه هاي آینده 
خواهند رسید و از سوي دیگر یكي از اصلي ترین مباني 
ایجاد تورم در اقتصاد ایران، رشد باالي نقدینگي است. 
كسري بودجه دولت در سال جاري، این نگراني را به وجود 
آورده كه راهكارهایي جدید براي جبران این كسري به 
وجود نیاید، احتمال استقراض از بانك مركزي و به دنبال 

آن، رشد دوباره پایه پولي و تورم وجود دارد.
اصالح برخي سیاست هاي كالن مانند تك نرخي كردن 
ارز نیز یكي دیگر از طرح هاي كارشناسان اقتصادي بوده 
است. این كارشناسان معتقدند چند نرخي شدن ارز باعث 
ایجاد رانت و عدم شفافیت شده و تنها گروه خاصي از افراد 
از آن بهره برده اند، از این رو بازگش��ت به ارز تك نرخي 
اهمیت فراواني خواهد داشت. البته با توجه به موقعیت 
خاص اقتصادي ایران، برخي كارشناسان نیز معتقدند 
اصالح این سیاس��ت ها، الاقل در شرایط فعلي چندان 

ممكن نخواهد بود. 

   ثبات در بازارها
یك��ي از اصلي تری��ن چالش هایي كه اقتص��اد ایران در 
سال هاي گذشته با آن رو به رو بوده، بي ثباتي بازارهاي 
اصلي و تالطم هاي مكرر در آنها بوده اس��ت. بسیاري از 
كارشناسان معتقدند حتي در صورتي كه ارز در یك كانال 
قیمتي باال به تثبیت قیمت برسد نیز بهتر از آن است كه 
در كانال هاي پایین تر همواره با نوس��ان رو به رو باش��د. 
ثبات اقتصادي، اصلي ترین نیاز سرمایه گذاران داخلي 
و خارجي است و این افراد پیش از هر چیز نیاز به فضاي 
ش��فافي دارند كه در دل آن بتوانند سرنوشت احتمالي 

پولهایشان را تخمین بزنند.
در ماه هاي گذش��ته بازارهاي ارز، طال، مسكن و خودرو 
هرچند نسبت به ماه هاي پایاني سال ۹7 وضعیت بهتري 
داش��ته اند اما همچنان با رش��د قیمت و تالطم مواجه 

هس��تند و همین امر تصمیم گیري درباره آینده آنها را 
دشوار كرده اس��ت. از سوي دیگر بازار سرمایه به عنوان 
یكي از اصلي ترین مقاصد نقدینگي س��رگردان جامعه 
در ماه هاي گذشته نیز، در هفته هاي اخیر شرایط خوبي 
نداشته و این امر بار دیگر كارشناسان را نگران كرده است 
كه شوك هاي قیمتي جدید در سایر بازارها به وجود آید.

مسووالن دولت معتقدند خروج امریكا از برجام و توقف 
اجراي توافق هسته اي، عامل اصلي برهم خوردن شرایط 
این بازارها بوده و همان طور كه در ایام برجام نیز مشخص 
شد، در صورت نبود محدودیت ها، طرح هاي اقتصادي 
دولت امكان موفقیت داشتند. حتي در صورت درست 
فرض كردن این نوع نگاه نیز آنچه  امروز در واقعیت هاي 
اقتصادي ایران خود را نشان مي دهد این است كه صرف 
نظر از پیروز انتخابات آبان ماه امریكا، تحریم ها علیه ایران 
حداقل تا پایان دولت روحاني با پرجا خواهند ماند و اگر 
عمر ویروس كرونا را نیز بیش از یك سال بدانیم، دولت 
در سال آینده باید در حالي كار خود را به پایان برساند كه 
همزمان با معضل تحریم و كرونا روبه روس��ت. از این رو 
ایجاد ثبات در بازارها و شاخص هاي اقتصادي، مي تواند 
یكي از مهم ترین اولویت هایي باشد كه زیر سایه تحریم ها 

باید آن را ایجاد كرد.
معضالتي چون شكاف طبقاتي، بیكاري، ناموفق بودن 
سیاست هاي مالیاتي و كاهش ارزش پول ملي تنها بخشي 
از مشكالتي است كه اقتصاد ایران با آنها رو به روست اما 
با توجه به نیاز به برنامه ریزي جدي و بلندمدت براي آنها، 
بعید به نظر مي رسد، بتوان در طول یك سال آینده براي 
آنها كاري كرد. از این رو شاید بازگشت ثبات اقتصادي، 
تالش براي كاهش نرخ تورم و از بین بردن برخي از موانع 
تولید، س��ه اولویتي باش��د كه در صورت اجرایي شدن، 
مي تواند بخشي از مش��كالت روز جامعه را كاهش داده 
و كارنامه س��ال پایاني دولت روحاني، را موفق تر از س��ه 

سال گذشته كند.

رییس دستگاه قضا در جلسه شوراي عالي قوه قضاییه 
گفت: این حكومت و نظام ذاتش ضد فساد است بنابراین 
فساد در آن برچسبي ناچسب است كه باید براي مقابله 

با آن پیگیري جدي كرد.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاییه، آیت اهلل سید ابراهیم 
رییسي در جلسه روز گذشته ش��وراي عالي قضایي، 
گفت: همه دستگاه ها و كارگزاران نظام وظیفه دارند 
براي احقاق حق و ابطال باطل تالش كنند و دس��تگاه 
قضا در این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، 
بسترهاي فس��اد را از بین ببرد و با قضاوت عادالنه، با 

مفسدان برخورد نماید.
رییسي با تأكید بر لزوم شفاف سازي در همه بخش ها به 
ویژه در حوزه اقتصاد، حركت به سوي دولت الكترونیك، 
ایجاد س��ازوكارهاي اجراي عدال��ت و مقابله جدي با 
تبعیض تصریح كرد: مبارزه و محاكمه بخشي از فرایند 
سالم س��ازي نظام اداري اس��ت اما اصالح بسترهاي 
فسادزاد و پیشگیري مهم تر از آنهاست. در اجراي حق و 
عدالت و مبارزه با فساد توصیه به تنهایي اثرگذار نیست 
كه فقط بخواهیم بایدها و نبایدها را تبیین كنیم و آنچه 
مهم ترین عامل كاهش جرم و فساد و تخلف مي شود، 
پیگیري و اقدام و عمل به موقع و دقیق است. رییسي 
با تأكید بر اینكه ذات حكومت اسالمي و نظام ما پاك 
و ضد فساد است، ادامه داد: هرجا فساد النه كند، نظام 
ب��ا آن مقابله خواهد كرد و هیچ دس��تگاه و كارگزاري 
نمي تواند بپذیرد كه فساد در جامعه و سیستم اداري 
باشد. رییس��ي با اش��اره به اهمیت آگاهي در بیداري 
جامعه  افزود: قدرت هاي مستكبر به راحتي بر جامعه 
ناآگاه حاكم مي شوند و امام حس��ین )ع( براي جهل 
زدایي و مبارزه با ناآگاهي قی��ام كرد تا جامعه، قدرت 

تعقل و تحلیل پیدا كند. 
 رییس قوه قضاییه با بیان اینكه امروز هم دشمن براي 
موفقی��ت در اعمال تحریم ها، از حرب��ه تحریف بهره 
مي برد، تأكید كرد: مقابله با تحریف وظیفه اي همگاني 

است و باید با اراده قوي و تمام قد مقابل تحریف بایستیم 
تا دشمن نتواند براي پیش��برد اهدافش میدان یابد.  
رییس ق��وه قضاییه در بخش دیگري از س��خنانش با 
یادآوري حادثه تروریستي انفجار دفتر نخست وزیري 
در هش��تم ش��هریور ماه ۱36۰ و شهادت محمدعلي 
رجایي و حجت االس��الم محمدجواد باهنر به دست 
منافقین، بر لزوم مبارزه با تروریسم تأكید و از امریكا و 
اروپا به دلیل پناه دادن به عناصر تروریست انتقاد كرد. 
امریكا هم به قاتل ۱7 هزار نفر از مسووالن و مردم ایران 
پناه داده و هم خودش دولتي تروریست است كه علنًا 
اعالم كرده سردار سپهبد حاج قاسم سلیماني فرمانده 
س��پاه قدس جمهوري اسالمي را در حالي كه مهمان 
رس��مي دولت عراق بود، ترور كرده است. رییس قوه 
قضاییه با تأكید بر پیگیري حقوقي پرونده ترور شهید 
سلیماني از سوي دستگاه قضایي و وزارت امور خارجه، 
تصریح كرد: خون شهید سلیماني دامنگیر عوامل ترور او 
شده و با آگاهي ملت هاي منطقه، موجب خروج امریكا از 

منطقه و پایداري حق خواهد شد. رییسي در سخنانش 
با محكومیت حمله به عزاداران حس��یني در نیجریه، 
این اقدام را خالف »آزادي عقیده« دانست و با انتقاد از 
سكوت مجامع مدعي حقوق بشر در قبال این جنایت، 
در عین حال متذكر شد: هر چه عاشقان حسیني بیشتر 
مورد ستم قرار گیرند، عاشورا پررنگ تر مي شود اما اینكه 
عده اي فقط به خاطر عشق و ارادت به امام حسین )ع( و 
ذكر نام ایشان و تعظیم شعائر دین مورد آزار قرار گیرند، 

سوال برانگیز است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگري از سخنان خود با 
اشاره به عضویت نمایندگاني از دستگاه قضا در شوراهاي 
تخصصي مختلف كش��ور و پدیده غلط صورتجلسه 
گرداني بدون تشكیل جلسات در برخي از این شوراها، 
گفت: در دوره اي كه مسوولیت دادستاني كل را بر عهده 
داشتم، صورتجلسه ستاد كاالهاي متروكه براي امضاء 
تحویلم ش��د. وقتي درباره آن سوال كردم، گفتند این 
یك رویه است كه بدون برگزاري جلسه، صورتجلسات 

توسط اعضاء امضاء مي ش��ود كه اعالم كردم مادامي 
كه جلس��ه اي برگزار نشود، صورتجلس��ه اي را امضاء 

نخواهم كرد. 
رییس قوه قضاییه در واكنش به گزارش حجت االسالم 
صادقي رییس مركز توسعه ش��وراهاي حل اختالف 
درباره برخي واگذاري هاي مساله دار بنگاه هاي دولتي به 
بخش خصوصي دستور داد ضمن تسریع در رسیدگي 
به پرونده رییس س��ابق س��ازمان خصوصي سازي و 
مدیران متخلف برخي ش��ركت ها، س��ازمان بازرسي 
موضوع تعیین تكلیف نحوه واگذاري هاي مساله دار و 
خالف ضوابط و مقررات مانند ش��ركت هاي هفت تپه 
و پاالیش��گاه كرمانشاه از س��ازمان خصوصي سازي و 

وزارتخانه هاي ذي ربط پیگیري كند.
رییسي گفت: در موضوع واگذاري ها باید دو نكته مورد 
توجه قرار گیرد؛ یك جنبه تخلف افرادي است كه این 
واحدها را مورد تملك قرار داده اند و دیگري بررس��ي 
نحوه واگذاري این واحدهاست كه آیا شرایط مندرج 
در قانون براي واگ��ذاري و صالحیت افراد مورد توجه 
س��ازمان خصوصي س��ازي قرار گرفته یا نه؟ در واقع 
تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید 
نحوه واگذاري ها نیز مورد بررسي قرار گیرد. رییس قوه 
قضاییه همچنین به موضوع تعطیلي برخي كارگاه هاي 
تولی��دي پس از تملك بانك ها اش��اره ك��رد و گفت: 
گزارشاتي كه از استان ها به ما رسیده، حاكي از آن است 
كه برخي واحدهاي تولیدي كه به دلیل بدهي توسط 
بانك ها تملك شده اند، به تعطیلي كشیده شده اند كه 
این خالف وعده مدیران عام��ل بانك ها و تأكید مقام 
معظم رهبري اس��ت. رییس��ي به صدور رأي وحدت 
رویه دیوان عالي كش��ور درباره ضمانت اجرا نداشتن 
قراردادهاي بانكي با سود بیش از نرخ مصّوب اشاره كرده 
و افزود: مهم ترین اثر صدور این راي كه دستورالعمل 
پیشین رییس دستگاه قضا را تبدیل به قانون الزم االجرا 
براي محاكم كرد، حمایت حقیقي از تولیدكنندگان بود.
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 قواعد سرمايه گذاري را 
جدي بگيريد

حريرچي: اقدام ستودني 
بانك صادرات در ارايه تسهيالت 

به كادر درماني

در حال حاضر بازارسرمايه اصالح شده و از رفتارهاي 
حبابي و هيجاني ماه هاي گذشته فاصله گرفته و 
مي توان گفت بازار در عين حال بيش��تر عقالنيت 
را داراس��ت و صبور بودن در بازار س��رمايه يكي از 
راهكارهاي سرمايه گذاري است. رشد اخيري كه 
در بازار سرمايه اتفاق افتاد ممكن است تا سال آينده 
تكرار نشود و بازار به صورت منطقي پيش برود. در 
عين حال مي توان دريافت كه كدام سهام در بازار 
ارزندگي دارد و ميزان س��وددهي ماه هاي گذشته 

دليل قانع كننده اي براي خريد سهام نمي شود.
همچنين سهامداران نبايد به سيگنال هاي موجود 
در ب��ازار اعتماد كنن��د و تنها دليل خريد س��هام 
تحليل هاي موجود در بازار و ارزندگي سهم ها است.

معاون وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
با بي��ان اينكه مدافعان س��المت ط��ي ماه هاي 
گذشته بيش��ترين سختي كار را تحمل كرده اند، 
گفت: اق��دام بانك ص��ادرات ايران در راس��تاي 
ارايه تس��هيالت به كادر درمان ستودني است. به 
گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران به نقل 
از خبرگزاري »مهر«، ايرج حريرچي با اش��اره به 
مزاي��اي بانكداري الكترونيك، اف��زود: بانكداري 
الكترونيك مي تواند يك گام بزرگ در راس��تاي 
پيش��گيري و مقابله با كرونا باش��د. معاون وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي ادامه داد: 
متأسفانه تعداد چش��مگيري از پرسنل بانكي به 
دليل ابتالء به كرونا در طي ماه هاي اخير جان خود 
را از دس��ت داده اند كه اين موضوع به ماهيت كار 
بانك ها مربوط مي شود. پرسنل بانك ها به دليل 
ن��وع مراوداتي كه با مردم دارند و تراكم جمعيتي 
كه وج��ود دارد، مي توانند به ان��دازه كادر درمان 
در معرض خطر باش��ند. در نتيج��ه براي كاهش 
انتش��ار ويروس و همچنين كم شدن آمار ابتالي 
پرسنل، بانك ها بايد به سمت بانكداري الكترونيك 
حركت كنند. بانكداري الكترونيك يك گام مهم 
و اقدامي پيشگيرانه در راستاي مبارزه با ويروس 
كرونا اس��ت. بايد همزمان با اصالح روندها ميزان 
حضور فيزيكي را به حداقل رساند و اين امر ممكن 
نمي شود مگر اينكه روش هاي نوين در بانكداري 
مورد اس��تفاده قرار گي��رد. وي با بي��ان اينكه به 
حداقل رسيدن حضور فيزيكي در شعب و افزايش 
روند نقل و انتقاالت از طريق فضاي آنالين منجر 
به كاهش تجمع و پيشگيري و ممانعت از انتشار 
ويروس خواهد ش��د، اظهار كرد: بانك ها شرايط 
سختي را در دوران كرونا پش��ت سر گذاشته اند 
و مجموع اقدامات آنها در راس��تاي ارايه خدمت 
به مشتريان س��تودني اس��ت. بانك ها در دوران 
ش��يوع كرونا عملكردي حمايتي از مردم و كادر 
درمان داش��ته اند و اين موضوع بسيار ارزشمند 
است. نكته ديگر اين است كه بانك ها مي توانند به 
عنوان حامي بخش بهداشت و درمان عمل كنند. 
در ح��ال حاضر تخت هاي بيمارس��تاني در حال 
تكميل ظرفيت است و بسياري از بيمارستان ها 
نياز به تجهيز امكانات دارند، لذا بانك ها مي توانند 
با حمايت از اين بخش ها در راستاي مسووليت هاي 
اجتماع��ي خ��ود گام بردارند. حريرچ��ي افزود: 
بانك ها مي توانند در زمينه تأمين امكانات مورد 
نياز ش��بكه درمان اقدام كنند و از سوي ديگر نيز 
مي توانند به بخش هايي كه در دوران كرونا دچار 
آسيب شده اند، تسهيالت ارايه دهند. معاون وزير 
بهداش��ت با تاكيد بر اينكه مدافعان سالمت طي 
ماه هاي گذشته بيشترين س��ختي كار را تحمل 
كرده اند، بيان ك��رد: اقدام بانك صادرات ايران در 
راستاي ارايه تس��هيالت به كادر درمان ستودني 
است. بر اساس طرح »سپهر سالمت«، پزشكان 
تا س��قف دو ميليارد ريال و پرستاران و ساير كادر 
درماني تا س��قف ي��ك ميليارد ريال تس��هيالت 
مرابحه دريافت خواهند ك��رد. مدت بازپرداخت 
اين تسهيالت كه بدون لحاظ كردن شرط معدل 
حس��اب متقاضي پرداخت مي شود، حداكثر ٦٠ 
ماه��ه ب��وده و كادر درماني كش��ور مي توانند در 
صورت تمايل و اعالم دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و بيمارستان ها، از ضمانت آنها براي دريافت اين 
تسهيالت اس��تفاده كنند. اين اقدام يك نوع چتر 
حمايتي براي جامعه درماني كشور به شمار مي رود. 
اين طرح ها عالوه بر تأثيرات اقتصادي مي تواند اثرات 
روحي و رواني هم بر اين بخش از جامعه داشته باشد. 
به بيان س��اده تر جامعه پزشكي كشور هم جزئي از 
اين جامعه بوده و طبيعتًا متأثر از شرايط اقتصادي 
كشور هستند. وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه 
به اينكه بانك صادرات ايران صاحب برندي است كه 
سال ها در كنار مردم بوده و با گستردگي شعب خود 
هميشه همراه مشتريان بوده است، در شرايط كنوني 
هم مي تواند با تنوع خدمات و گستردگي آن همراه 

كادر درماني و ساير اقشار كشور باشد.

افزايش نرخ ارز و طال 
گروه بانك و بيمه | روز دوشنبه 10 شهريور 99 در 
بازار آزاد قيمت دالر با افزايش نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قب��ل 23 هزار و 600 تومان، يورو 27 
هزار و 800 تومان و درهم امارات 6 هزار و 500 تومان 
اعالم شده است. اونس جهاني نيز 1962 دالر معامله 
شد. براين اساس با افزايش نرخ دالر، قيمت طال و سكه 
نيز افزايش يافت. قيمت ط��الي 18 عيار هرگرم يك 
ميليون و 96 هزار تومان، مظنه هر مثقال طالي آبشده 
17 عيار 4 ميليون و 720 هزار تومان، قيمت سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 200 هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و 800 هزار تومان، 
نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و 500 هزار تومان، ربع 
س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 100 هزار تومان و سكه 
گرمي يك ميليون و 700 هزار تومان تعيين شده و به 

فروش مي رسد.
صرافي هاي بانك ها نيز روز دوش��نبه قيم��ت دالر را 
براي ف��روش به مردم با 50 تومان كاهش نس��بت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 23 هزار و 50 تومان 
اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 
هزار و 950 تومان خريداري مي كنند. قيمت فروش 
يورو در صرافي هاي بانك ها ني��ز با 50 تومان كاهش 
نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 27 هزار و 
250 تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو در اين 
صرافي ها 27 هزار و 150 تومان درج شده است. قيمت 
خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي همزمان 
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، افزايش يافته و دالر از 
روز چهارشنبه هفته قبل در اين صرافي ها وارد كانال 
23 هزار تومان ش��ده است. بانك مركزي نرخ رسمي 
47 ارز عمده بين المللي را اعالم كرد. طبق اين گزارش 
بهاي 30 ارز افزايش يافت و 4 ارز با كاهش قيمت مواجه 
شد. بهاي ساير ارزها نيز ثابت ماند. بر اين اساس هر دالر 
امريكا بدون تغيير نسبت به روزهاي گذشته، 42 هزار 
ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس به قيمت 56 هزار 

و 84 ريال و هر يورو نيز 50 هزار و 37 ريال اعالم شد. 
در بازار جهاني نيز، در حالي كه ارزش دالر كاهش يافته 
و سياست جديد فدرال رزرو نشان مي دهد كه نرخ بهره 
فعال در نزديكي صفر باقي خواهد ماند، قيمت طال روز 
دوشنبه به باالترين رقم حدود 2 هفته گذشته رسيد. بر 
اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.29 درصد 
افزايش به 1970 دالر و 58 سنت رسيد. قيمت فلز زرد 
از ابتداي ماه جاري ميالدي تاكنون 0.2 درصد كاهش 
را تجربه كرده است. قيمت طال در معامالت آتي و براي 
تحويل در ماه دسامبر با 0.17 درصد رشد به 1978 دالر 
و 20 سنت رسيد. كايل رودا، تحليلگر موسسه اي جي 
ماركتس در اين باره گفت: »ارزش دالر روز جمعه ريزش 
قابل توجهي داشت و اين مساله به رشد قيمت طال كمك 
رد.در حالي كه روند حركت ارزش دالر همچنان رو به 
پايين است، ادامه اين روند مي تواند به افزايش بيشتر 
قيمت طال كمك كند. سياست پولي جديد فدرال رزرو 
امريكا كه در نشست هفته گذشت جكسون هول اعالم 
شد نشان مي دهد كه بانك مركزي اين كشور نرخ بهره 
را احتماال تا چند سال در نزديكي صفر نگه خواهد داشت 
و اجازه افزايش نرخ تورم به ميزاني بيش از گذشته داده 
خواهد شد. نرخ پايين بهره موجب تضعيف ارزش دالر 
و بازدهي اوراق قرضه دولت امريكا مي شود و جذابيت 
سرمايه گذاري در بازار طال را باال مي برد. شاخص ارزش 
دالر به نزديكي پايين ترين رقم 2 سال گذشته رسيده و 
در مسير ثبت چهارمين كاهش ماهانه متوالي خود قرار 
دارد. قيمت طال كه اوايل ماه جاري ميالدي تا رقم بي 
س��ابقه 2072 دالر و 50 سنت رسيده بود، ارز ابتداي 
امسال حدود 30 درصد جهش داشته است، زيرا به دليل 
روند بي سابقه چاپ پول از سوي بانك هاي مركزي و 
پيش بيني افزايش نرخ تورم و همچنين بي ثباتي ارزش 
ارزهاي ملي طال مي تواند يك سرمايه گذاري امن براي 

جلوگيري از افت ارزش دارايي ها تلقي شود.

   اراده اي ب�راي حف�ظ ارزش پ�ول ملي 
نيست

حسين صمصامي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، 
با بيان اينكه اراده اي براي حفظ ارزش پول ملي نيست 
گفت: اگر قرار باشد 27 ميليارد دالر ارز خارج از كشور 
باشد، قيمت ارز پايين نخواهد آمد.براي واقعي شدن 
قيمت ارز بانك مركزي بايد بخش��نامه ارزي سال 97 
خود را كامل اجرا كند تا قيم��ت ارز پايين بيايد.االن 
بانك مركزي قيمت ارز را تعيين مي كند به اين صورت 
كه قيمت را با صرافي ها هماهنگ مي كند و قيمت ارز 
نيمايي هم با فاصله اي از قيمت صرافي ها تعيين مي شود. 
صمصامي پيشنهاد داد: بانك مركزي بايد براي تقويت 
پول مل��ي و كاهش قيمت ارز، عملك��رد صرافي ها را 
محدود كند و ارز آزاد را غيرقانوني اعالم كند تا قيمت 
ارز به قيمت واقعي 4800 تا 5000 تومان برسد. تقويت 
پول ملي امكان پذير است اما به شرطي كه اراده اي براي 
اين كار باشد. اما االن متاسفانه اراده اي نيست و اين كار 

انجام نخواهد شد

  صادركنن�دگان مل�زم ب�ه بازگش�ت ارز 
صادراتي شوند

كارشناس اقتصاد گفت: »براي كاهش قيمت دالر بايد با 
سازوكارهاي ويژه اي، صادر كننده ها را ملزم كرد كه تمام 
منابع ارز حاصل از صادرات را به كشور باز گردانند. در 
غير اين صورت اگر قرار باشد مثل حاال 27 ميليارد دالر 

ارز خارج از كشور باشد، قيمت ارز پايين نخواهد آمد.«
صمصامي گفت: بقيه دستگاه ها و نهاد ها همچون 
وزارت نف��ت در خصوص پتروش��يمي ها و وزارت 
صمت در خصوص صادركننده ها بايد براي كاهش 
قيم��ت ارز و افزايش قدرت پول ملي كمك كنند و 
پتروشيمي ها و صادركننده ها را ملزم به وارد كردن 
منابع ارزي خود به كشور كنند. به صورت كلي تمام 
دستگاه هايي كه بر عرضه و تقاضاي ارز موثر هستند، 
بايد به اين كار كمك كنند.از سوي ديگر الزم است 
تا مصرف ارز هم ساماندهي شود و مصارف اضافي و 

لوكس ارز حذف شود.

ميانگين رشد نقدينگي در 20 سال اخير 6‚27 درصد بوده است

رشد نقدينگي قابل مقايسه با ميانگين چند دهه اخير نيست

كاهش نوسان با بازگشت ارزهاي صادراتي واكنش بانك مركزي به انتقال پول ايران به امريكا 

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
نرخ رشد نقدينگي 34 درصدي يكسال منتهي به خرداد 
99 به ميزان 7 درصد باالتر از نرخ ميانگين 27 درصدي 
بيست سال اخير بوده اس��ت. بررسي آمارهاي مربوط به 
رشد نقدينگي در ايران در دوره سال هاي 79 تا 98 نشان 
مي دهد كه ميانگين رشد نقدينگي در اين دوره 27.6 درصد 
و ميانگين دو س��اله نيز 27.2 درصد بوده است. براساس 
آمارهاي منتشر شده از درصد رشد نقدينگي ايران از سال 
1379 تا 1398، ميانگين رشد نقدينگي در ايران طي دو 
دهه گذش��ته رقمي معادل 27.6 درصد اس��ت؛ در عين 
حال، در سال 1379 رشد نقدينگي ايران 29.3 درصد و 
در پايان سال 1398 نيز به رقم 31.3 درصد رسيده است. 
همچنين نرخ رشد نقدينگي يكسال منتهي به خرداد 99 
معادل 34 درصد، نرخ رشد نقدينگي 5 سال اخير معادل 
12 درصد بوده اس��ت. طي اين دو دهه در سال 1385 و 
دوس��ال اول دولت احمدي نژاد، رشد نقدينگي با درصد 
رشد 39.2 درصد بيشترين و سال 1387 با 15.9 درصد 
كمترين ميزان رشد نقدينگي در 20 ساله گذشته ايران به 
ثبت رسيده است. به عبارت ديگر، پس از رشد درآمد نفت 
و همچنين رشد شديد نقدينگي و تزريق پول در اقتصاد 
در چهار سال اول دولت احمدي نژاد و همچنين افزايش 
تورم به 25 درصد در س��ال 87، انتقادهاي موجود باعث 
ش��د كه بانك مركزي به مديريت طهماسب مظاهري، 
سياست سه قفله كردن خزانه و جلوگيري از رشد تزريق 
پول و نقدينگي را اجرا كند و در نتيجه رشد نقدينگي به 15 
درصد در سال 87 كاهش يافته و نتيجه آن كاهش تورم 
در س��ال هاي 88 و 89 بوده است.  همچنين ميانگين دو 
ساله درصد رشد نقدينگي ايران طي سال هاي 97 و 98 به 
ميزان 27.2 درصد اعالم شده است. بر اساس اين گزارش، 
در سال 1380 رشد نقدينگي 28.8 درصد و يك دهه بعد 
يعني در س��ال 1390 نيز 20.1 درصد بود و طي ده سال 
افت 8.7 درصدي داشته است. حال بايد ديد در سال 1400 
رشد نقدينگي در چه وضعيتي قرار خواهد گرفت. مقايسه 
تورم و رشد نقدينگي در 20 سال اخير نشان مي دهد كه 
هر گاه درآمد نفت كاهش يافته و دولت درآمد ارزي كافي 
براي تزريق دالر ارزان به ب��ازار، افزايش واردات و تنظيم 
بازار نداشته، نتيجه رشد نقدينگي بر تورم شديدتر بوده و 
قيمت ها رشد بيشتري داشته اند اما هر گاه كه دولت درآمد 
نفت بيشتري داشته و امكان عرضه دالر ارزان را فراهم كرده 
و واردات رشد فزاينده داشته و تنظيم بازار امكان پذير شده، 
در نتيجه اثر رشد نقدينگي بر تورم كاهش يافته و در عين 
حال اثر خود را بر تورم با تاخير چند ساله نشان داده است. 
اما در سا لهاي اخير و به خصوص از سال 96 به بعد، با رشد 
نقدينگي به دليل تحريم هاي بانكي، ارزي و نفتي، دولت 
با كاهش درآمد ارزي مواجه ش��ده است، قيمت دالر باال 
 رفته و واردات كاهش يافته و قيمت ها به دليل رشد هزينه 
تمام شده واردات و توليد، افزايش زيادي داشته است. در 
نتيجه اثر رشد نقدينگي بر تورم نيز بيشتر شده است.  در سه 
سال اخير با وجود رشد نقدينگي 23 و 31 درصد سال هاي 
96 و 97 و 98 به دليل تحريم ها، اثر تورمي بيشتري داشته 
و تورم در حد 27 درصد و 34 درصد بروز كرده است.  تورم 

نقطه به نقطه يا ماه جاري به ماه سال قبل در برخي ماه ها 
از جمله در شهريور 98 به 43 درصد رسيده است و نشان 
مي دهد كه حتي رشد نقدينگي 23 درصدي نيز به كمك 
رشد شديد نرخ دالر و كاهش واردات و گران شدن كاالهاي 
وارداتي، مي تواند تورم هاي باال ايجاد كند.  اما برعكس در 
برخي سال ها حتي با وجود رشد نقدينگي 39 درصدي 
سال 85، تورم تا دو سال 13 و 18 درصد بوده و تنها در سال 
88 يعني با دو سه سال تاخير به 25 درصد رسيده است. 

به عبارت ديگر، رشد نقدينگي را نمي توان تنها با ميانگين 
20 ساله يا 50 ساله مقايسه كرد. بلكه هنر بانك مركزي 
و دولت و سيس��تم بانكي در اين است كه در شرايط رشد 
شديد قيمت دالر و كاهش درآمد نفت و در آمد ارزي، بتواند 
رشد نقدينگي را به شدت كنترل كند زيرا اثر رشد نقدينگي 
دو سه برابر سال هاي رشد درآمد نفت ظهور خواهد كرد. 

براين اساس، استدالل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ 
رشد نقدينگي مهار شده يا در مقايسه با ميانگين 40 ساله 

كمتر است نمي تواند بدون مقايسه با تورم يا نرخ ارز و درآمد 
نفت و قيمت ها در بازار كاال انجام شود. زماني رشد نقدينگي 
در سال 99 و 98 مي تواند با سال هاي چند دهه اخير مقايسه 
شود، كه دركنار آن رشد قيمت دالر و وضعيت واردات و... 
نيز بررسي شود.  زيرا در شرايطي كه رشد نقدينگي به شكل 
فزاينده اي به 34 درصد در يكس��ال منتهي به خرداد 99 
رسيده و قيمت دالر از 4 هزار تومان به 23 هزار تومان در سه 
سال اخير رسيده است، و دولت با كسري بودجه و كاهش 
مخارج مواجه شده است، ضرورت دارد كه بانك مركزي 
وسيستم بانكي خلق پول در بازار بين بانكي و همچنين 
رشد بدهي دولت به بانك ها و رشد بدهي بانك ها به بانك 
مركزي و هر گونه عاملي كه رشد پايه پولي را افزايش دهد، 
كنترل نمايد.  به خصوص از آن جهت كه در س��ه ماه اول 
سال 99 رشد پايه پولي بيش از 8 درصد رشد كرده و بيم 
آن مي رود كه دولت براي مخارج خود و همچنين بانك ها 
براي رشد تسهيالت دهي به واحدهاي اقتصادي، اقداماتي 
انجام دهند كه رشد نقدينگي بيشتري را به همراه داشته 
باشد.  از سوي ديگر، هر گونه تعهد س��ازي براي دولت و 
بانك ها در س��ال هاي آينده جهت اصل و فرع اوراق مالي 
و سود س��پرده ها و... موجب مي شود كه رشد نقدينگي 
افزايش يابد و تورم بيشتري را به همراه داشته باشد.  وقتي 
اقتصاد ايران در شرايط رشد منفي سرمايه گذاري و رشد 
اقتصادي منفي است دليلي براي اين رشد نقدينگي باالي 
30 درصد وجود ندارد و همين رشد نقدينگي چند سال 
اخير تا چند سال آينده نيز در اقتصاد نشت خواهد كرد و 

عامل تورم خواهد بود. 

حق بيمه سرانه 7/1ميليون ريال شد
حق بيمه توليدی صنعت بيمه و حق بيمه سرانه تا پايان 
مرداد ماه سال 1399 به ترتيب مبلغ 590.9 هزار ميليارد 
ريال و 7.1 ميليون ريال و ضريب نفوذ بيمه نيز 2.5 درصد 
بوده است. کميته اطالع رسانی هفته دولت مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزرات امور اقتصادی و دارايی طی 
گزارشی، عملکرد يکساله بيمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ايران را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش، حق بيمه توليدی 
صنعت بيمه و حق بيمه سرانه در سال 1398 به ترتيب 
مبلغ 454.4 هزار ميليارد ريال و 5.5 ميليون ريال و ضريب 
نفوذ بيمه نيز در اين س��ال، 4/2 درصد بوده است. در اين 
گزارش، همچنين حق بيمه توليدی صنعت بيمه و حق 
بيمه سرانه تا پايان مرداد ماه سال 1399 به ترتيب مبلغ 
590.9 هزار ميليارد ريال و 7/1 ميليون ريال و ضريب نفوذ 
بيمه نيز در اين سال، 2.5 درصد بوده است. بر اساس اين 
گزارش، در بخش تدوين و اصالح مقررات و آيين نامه های 
بيمه ای عنوان داشت: مبلغ 2.800 ميليارد تومان به مراجع 
درمانی در جهت کمک به مقابله با ش��يوع بيماری کرونا 
پرداخت شده است. همچنين اين گزارش از حذف نسخه 
فيزيکی بيمه نامه شخص ثالث در راستای اهداف دولت 

الکترونيک و کاهش مراجعات بيمه گذاران به شرکت های 
بيمه خبر داده و بيان داش��ته اس��ت: مبلغی بالغ بر 197 
ميليارد تومان توسط شرکت های بيمه به خسارت ديدگان 
حادثه س��يل اوايل فروردين ماه 1398 و اواخر اسفندماه 
1397 پرداخت شده است. بر اساس اين گزارش، مصوبه 
ش��ورای عالی بيمه در خصوص تس��ری آيين نامه های 
مصوب ش��ورا به مناطق آزاد تجاری، آيين نامه ش��رايط 
عمومی بيمه مسئوليت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و ا 
مکمل آيين نامه کارگزاری رسمی بيمه مستقيم در سال 
جاری ابالغ شده است.  همچنين اين گزارش از اعمال بيش 
از هشت مرحله بخشودگی حق بيمه مربوط به موضوع 
بند )ب( ماده ٢٤ قانون بيمه شخص ثالث )جرائم صندوق 
تأمين خس��ارت های بدنی( در خصوص انواع گروه های 
خودرويی، تسهيل ارائه خدمات بيمه ای به زائرين اربعين 
حسينی، پرداخت غرامات فوت حوادث فاجعه آميز با ابعاد 
ملی گسترده ازجمله: شهدای حادثه تروريستی مجلس 
در وجه ذينفعان عليرغم محدوديت های ناشی از مستثنی 
بودن- پوشش حوادث تروريستی در قراردادهای بيمه ای 
منعقده با شرکت های بيمه شناسايی شده، پرداخت غرامت 

فوت افراد دارای پوشش بيمه ای ناشی از زلزله 21 آبان ماه 
98 در استان کرمانشاه، پرداخت غرامت فوت افراد دارای 
پوشش بيمه ای مربوط به حادثه معدن يورت گلستان، به 
عنوان ديگر اقدامات اين بخش ياد کرده است. برمبنای ايگ 
گزار ش، اهم سياست ها، اقدامات اجرايی و دستاوردهاي 
بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران در راستای عمليات 
بيمه اتکايی شامل: انعقاد قرارداد مازاد خسارت ريسک 
)Risk( در رش��ته های آتش سوزی، مهندسی و پول در 
صندوق برای بيمه مرکزی جمهوری اس��المی ايران و 7 
شرکت بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، ملت و سامان 
با راهبری بيمه مرکزی و با سقف تعهد 3 هزار ميليارد ريال 
برای هر ريسک بوده است. همچنين انعقاد قرارداد مازاد 
خسارت حوادث فاجعه آميز )CAT( در رشته های آتش 
سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بيمه مرکزی و 4 
شرکت بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا با راهبری بيمه مرکزی 
و با سقف تعهد 80 هزار ميليارد ريال در هر حادثه، انعقاد 
قرارداد مازاد خسارت در رشته های آتش سوزی، مهندسی 
و پول در صندوق برای قبولی های اختياری بيمه مرکزی 
با س��قف تعهد 3 هزار ميليارد ريال در هر حادثه و انعقاد 

قرارداد مازاد خس��ارت حوادث فاجع��ه آميز )CAT( در 
رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای 
11 شرکت بيمه رازی، آرمان، دی، ميهن، سرمد، سامان، 
تعاون، سينا، کارآفرين، معلم و تجارت نو با راهبری بيمه 
مرکزی و با سقف تعهد 30 هزار ميليارد ريال در هر حادثه 
نيز از ديگر اقدامات در راستای عمليات بيمه اتکايی بوده 
است. در ادامه اين گزارش، از تصويب دستورالعمل های 
الزم ب��رای بهره گيری از اس��تارت آپ ه��ای بيمه ای در 
صنعت بيمه، اصالح مقررات س��رمايه گذاری موسسات 
بيمه به منظور به کارگيری منابع صنعت بيمه در توسعه 
اقتصادی و ارتقاء نظام مالی کشور، ايجاد سازوکارهای الزم 
برای عرضه ضمانت نامه های موردنياز بخش توليد توسط 
موسسات تضمين، توسعه بيمه های اعتبار برای پوشش 
ريسک فروش اعتباری کاالهای توليدی داخل، توسعه 
پوشش بيمه کيفيت محصول و ساير مسووليت های مرتبط 
با بخش توليد و ارائه خدمات آموزش��ی و مش��اوره ای در 
زمينه مديريت ريسک به بخش های توليدی به عنوان اهم 
برنامه ها و اقدامات بيمه مرکزی مرتبط با رويکرد جهش 

توليد ياد شده است.

 اخبار انتشاريافته مبني بر شكايت برخي شكات امريكايي 
در نيويورك براي دس��تيابي به داراي��ي بانك مركزي در 
بورس آلمان امريكايي ها باتوجه به شكست هاي چندباره 
حقوقي در لوكزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه هاي 
امري��كا، در تالش براي الزام موسس��ه »كليراس��تريم« 
لوكزامبورگ به انتقال وجوه به امريكا هستند، اما همچنان 
پيگيري هاي حقوقي جدي براي مقابل��ه با اين امر و نيز 
آزادسازي وجوه ياد شده كه بالغ بر 1.7 ميليارد دالر است، 
در جريان است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
معاون حقوقي بانك مركزي درخصوص اخبار انتشار يافته 
مبني بر ش��كايت برخي ش��كات امريكايي در نيويورك 
براي دستيابي به دارايي اين بانك در بورس آلمان گفت: 
اين موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانك مركزي 
ايران است كه نزد موسسه »كليراستريم« در لوكزامبورگ 
باقيمانده و ارتباطي به كش��ور آلمان ندارد.  طيبي فرد با 
بيان اينكه تاكنون امريكايي ها اقدامات قضايي متعددي را 
به منظور توقيف اين وجوه در لوكزامبورگ انجام داده اند، 
تصريح كرد: با اقدامات و پيگيري هاي حقوقي متقابل ايران 
كه طي چند س��ال اخير با هماهنگي مركز امور حقوقي 

بين المللي رياست جمهوري انجام شده، امريكايي ها موفق 
به توقيف و مصادره آن نش��ده اند.  وي يادآور شد: در حال 
حاضر نيز خواهان هاي امريكايي با توجه به شكست هاي 
چندباره حقوقي در لوكزامبورگ، با طرح دادخواست نزد 
دادگاه هاي امريكا، در تالش براي اخذ دستوربه منظور الزام 
موسسه »كليراستريم« لوكزامبورگ به انتقال وجوه به 
امريكا هستند كه پيگيري هاي حقوقي جدي براي مقابله 

با اين اقدامات نيز در دست اقدام است. 
معاون حقوقي بانك مركزي در توضيح علت شكس��ت 
امريكايي ها در دادگاه هاي لوكزامبورگ گفت: علت اصلي 
شكست امريكايي ها در دادگاه هاي لوكزامبورگ و ساير 
پرونده هاي مفتوحه در دادگاه هاي اروپا، توجه به استقالل 
دارايي بانك مركزي از دول��ت و پيروي از قاعده حقوقي 
بين المللي مصونيت قضايي اموال و دارايي بانك مركزي 
اي��ران از اقدامات قضايي و اجرايي ب��وده و اين امر در رأي 
دادگاه هاي ياد شده مورد تصريح قرار گرفته است. وي در 
پايان خاطرنشان كرد: بانك مركزي پيگيري هاي حقوقي 
الزم براي آزادسازي وجوه ياد شده كه بالغ بر 1.7 ميليارد 

دالر است را در دست اقدام دارد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس بازگشت ارزهاي 
حاصل از صادرات به خزانه را باعث به حداقل رسيدن 

نوسانات ارزي دانست.
محمد عليپور با اش��اره به اينكه خوش��بختانه عزم 
جدي و خوبي در دول��ت به ويژه بانك مركزي براي 
بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات به خزانه ش��كل 
گرفته است، افزود: برخوردهاي قهري مناسبي براي 
متخلفان در اين حوزه در نظر گرفته شده، از اين رو 
اميدواري براي س��اماندهي بازار ارز دوباره ش��كل 

گرفته است.
وي با تاكيد ب��ر اينكه عدم بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به كشور اجازه كاهش نرخ ها را به علت بيشتر 
بودن تقاضا به نسبت عرضه نمي دهد، تصريح كرد: 
عدم ورود كاالهايي كه با ارز دولتي خريداري شده، 
اما به بازار عرضه نشده موضوع ديگري است كه بازار 

را با تنش قيمتي مواجه كرده است.
اين نماينده م��ردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه 
خوش��بختانه سياس��ت دولت در قبال افرادي كه 
نسبت به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور 

اقدام نكرده اند س��خت گيرانه ش��ده اس��ت، گفت: 
 بان��ك مركزي باي��د با اس��تفاده از اي��ن تجربه در 
اهليت سنجي ها براي ارايه ارز دولتي بيشتر تمركز 
كند. عليپور با تاكيد بر اينكه با اقدامات سختگيرانه 
تيم اقتصادي دولت به زودي شاهد ساماندهي بازار 
ارز خواهيم ب��ود، افزود: البته نبايد از نقش بس��ته 
ش��دن مرزها در پي شيوع كرونا در رشد نرخ ارز نيز 

غافل شويم.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم با بيان 
اينكه تحقق برنامه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
و كنترل دولت موج��ب كاهش التهاب��ات بازار ارز 
مي شود، تصريح كرد: قوه قضاييه نيز در اين باره بايد 
همكاري داشته باشد تا صادركنندگان متخلف در 

بند قانون قرار بگيرند.
عليپور با بيان اينكه عدم بازگشت ارز به خزانه چرخه 
اقتصاد كش��ور را نيز معيوب مي كند، افزود: بايد در 
مرحله اول قبل از انجام اقدامات قهري، مشوق هايي 
براي خوش قولي در ارايه ارزهاي حاصل از صادرات 

در نظر گرفته شود.
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معادله نقدينگي  در اقتصاد
ام��ا در اي��ران به يك چني��ن ضرورت هاي��ي هرگز 
توجه نمي ش��ود و هر نوع فعاليت هاي واس��طه اي و 
س��وداگرانه اي بدون هيچ نظارتي رها ش��ده است تا 
نقدينگي سيال جامعه را جذب كنند و آن را به صورت 
يك آتش فشان مخرب راهي بازارهاي اقتصادي كنند 
و در نهايت بشود آنچه نبايد بشود. نتيجه كالن يك 
چنين وضعيتي رشد فعاليت هاي س��وداگرانه و در 
حاش��يه ماندن فعاليت هاي توليدي مي شود. وقتي 
توليد در حاش��يه قرار گرفت، ارزش افزوده كمتري 
نصيب كشور مي شود؛ بعد حقوق و مزاياي كاركنان 
متناس��ب با تورم افزايش پي��دا نمي كند، و طبيعي 
است كه اختالف بين حقوق و مزد باعث فقير شدن 
ميليون ها ايراني مي شود. جمعيتي كه كار مي كنند 
ام��ا نمي توانن��د هزينه هاي خود را پوش��ش دهند، 
حاال شما حساب كنيد كساني كه بيكار هستند چه 
دشواري هايي را بايد تحمل كنند. وقتي فضا اينگونه 
شد؛ نقدينگي كه مي تواند در راستاي توسعه و جهش 
توليد به كار گرفته ش��ود، با اين سياست ها به شكل 
مخربي بروز مي كند كه به همه چيز آس��يب مي زند. 
فساد را رشد مي دهد؛ واسطه گري را افزايش مي دهد 
و ريش��ه هاي فعاليت هاي مول��د و عدالت اقتصادي 
را خش��ك مي كند. بايد بدانيم هرچند كش��ورهاي 
غربي درباره حداكثر سود صحبت مي كنند، ولي اين 
حداكثر سود را 200سال است كه كنترل مي كنند. 
دو قرن قبل متفكران غربي درباره عدم دخالت دولت 
در اقتصاد صحبت مي كردن��د. در آن ايام بنگاه هاي 
اقتص��ادي كوچك بودن��د و تواناي��ي چنداني براي 
اثرگذاري در جامعه نداشتند، اما امروز و از زماني كه 
كارتل هاي عظيم اقتصادي و شركت هاي بزرگ ايجاد 
شدند، غرب هم متوجه شده كه چنانچه دولت نقش 
نظارتي كالن خود را تقويت نكن��د، اين كارتل هاي 
بزرگ اقتصادي قادرند كه در راس��تاي كس��ب سود 
خود هر اقدامي هنجار و ناهنجاري را عملياتي كنند. 
يكي از داليل ديگر بروز مشكالت نقدينگي اين است 
كه دولت فرآيند ماليات س��تاني را جدي نمي گيرد. 
تمام كشورهاي توس��عه يافته مبتني بر درآمدهاي 
عمومي و ماليات اداره مي ش��وند، اما در اقتصاد ايران 
حفره هاي مالياتي فراواني وجود دارد كه كس��ي به 
دنبال آنها نمي رود. ماليات بايد اخذ ش��ود براي اداره 
كش��ور و دوم براي تاثيرگذاري دولت در بازار به نفع 
فعاليت هاي مولد اقتصادي. ح��ال ببينيم دولت ما 
كه ماليات ستاني را جدي نمي گيرد، چگونه بودجه 
خود را تامين مي كند؟ در واقع دولت قرض مي كند. از 
صندوق توسعه ملي قرض مي كند. از صندوق تامين 
اجتماعي و ساير صندوق هاي كشوري و لشگري قرض 
مي كند. هرچند گفته مي شود به طور مستقيم از بانك 
مركزي قرض نمي كنند اما از بانك ها وام مي گيرند، 
بعد اين تعهدات به بانك مركزي مي رود. بانك مركزي 
هم به بانك ها اجازه چاپ اس��كناس را مي دهد. اين 
اس��كناس هاي چاپ ش��ده وارد اقتصاد مي شوند و 
اثرات مخرب خود را در ت��ورم، افزايش نقدينگي و...

به جاي مي گذارند. در حالي كه دولت مي توانس��ت 
به روش هاي اقتصادي موثرتري از نقدينگي جامعه 
براي جبران كسري بودجه استفاده كند؛ حفره هاي 
مالياتي را شناسايي كند و نيازهاي خود را از اين طريق 
پوشش دهد. در شرايطي كه گفته مي شود كه كساني 
كه زير 6ميليون توم��ان دريافتي دارند، زير خط فقر 
قرار مي گيرند، طبيعي است كه نظام سياسي بايد به 
گونه اي تصميم سازي كند كه فاصله عمومي مردم از 
خط فقر بيشتر شود. اين مشكالت اقتصادي هم ربطي 
به تحريم هاي خارج��ي ندارد، بخش قابل توجهي از 
مشكالت به دليل سوءمديريت هاي داخلي است. مردم 
كوچه و بازار اين روزها از خود مي پرس��ند كه چگونه 
است كه  كشوردر حوزه هايي چون توسعه علوم و فنون؛ 
علوم ماهواره اي، دانش هسته اي و...اين توانايي هاي باال 
را دارد، نمي تواند براي كارخانه هاي صنعتي توليدات 
باكيفيت و متناسب داشته باشد كه اين همه واردات 
از خارج نداشته باشيم. البته حضور آقاي رييسي در 
قوه قضاييه و رويكردي كه ايشان در خصوص برخورد 
با فساد و واسطه گري مطرح كرده اند اميد بخش است، 
اما اين مشكالت كه به دليل تصميم سازي هاي غلط 
به وجود آمده آنقدر وسيع است كه رسيدگي به همه 
ابعاد آن و شناسايي راه هاي نفوذ و مسدود سازي آنها 

يك هماهنگي ميان قوايي را طلب مي كند. 

روز پرنوسان براي بورس
شاخص كل بازار سرمايه كه ساعات ابتدايي معامالت 
را صعودي آغاز كرده ب��ود و تا رقم يك ميليون و ۷62 
هزار واحد نيز پيش رفت، در س��اعات مياني معامالت 
كمي نزولي شد و در نهايت درحالي به كار خود پايان 
داد كه در رقم يك ميليون و ۷2۷ هزار واحد ايس��تاده 
بود. به گزارش ايس��نا، شاخص كل بازار سرمايه امروز 
ب��ا ۹۱۷۴ واحد صعود در رقم يك ميليون و ۷2۷ هزار 
واحد ايستاد. اين درحالي است كه شاخص كل با معيار 
هم وزن با ۴۴۵۸ واحد كاه��ش رقم ۴62 هزار و ۴۹۸ 
واحد را ثبت كرد. معامله گران دو ميليون معامله انجام 
دادند كه 2۴2 هزار و ۱۷6 ميليارد ريال ارزش داشت. 
صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه اصفهان، 
ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت اصفهان و معدني 
و صنعتي گل گهر نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير 
مثبت و در مقابل س��رمايه گذاري تامين اجتماعي و 
مخابرات ايران نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير 
منفي را روي بورس گذاشتند. فوالد مباركه اصفهان، 
ملي صنايع مس اي��ران، پااليش نفت اصفهان، بانك 
تجارت، ايران خودرو، پااليش نفت بندرعباس و بانك 
صادرات ايران نمادهاي پربيننده اين بازار بودند. شاخص 
كل فرابورس نيز با وجود دو واحد كاهش مجددا وارد 
كانال ۱۸ هزار واحد شد و رقم ۱۸ هزار و ۱۵۸ واحد را 
ثبت كرد. در اين بازار ۷02 ه��زار معامله به ارزش 6۵ 
هزار و ۷66 ميليارد ريال انجام شد. پتروشيمي مارون، 
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، بيمه پاسارگاد و 
سنگ آهن گهر زمين نسبت به ساير نمادها بيشترين 
تاثير مثبت و در مقابل پليمر آريا ساسول، اعتباري ملل 
و پتروشيمي زاگرس نسبت به ساير نمادها بيشترين 
تاثير منفي را روي فرابورس گذاشتند. سرمايه گذاري 
پويا، بانك دي، پليمر آريا ساسول، سهامي ذوب آهن 
اصفهان، پتروشيمي تندگويان، صنايع ماشين هاي 
اداري ايران و س. توسعه و عمران استان كرمان نمادهاي 

پربيننده فرابورس بودند.

 ورود چند مهمان جديد 
به بورس كاال

مديري��ت پذيرش و بازاريابي ش��ركت بورس كاالي 
ايران گفت: پذيرش كاالهاي مفتول مس، ش��مش 
فوالدي، ميلگرد، س��يمان، شمش روي و روغن پايه 
توليدي 6 شركت در بازار اصلي اين بورس انجام شد. 
پذيرش مفتول مس شركت صنايع شكوه مس قم پس 
از بررسي مدارك و مستندات در دويست و شصت و 
دومين جلسه كميته عرضه در تاريخ ۵ شهريور ماه در 
بازار اصلي بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت. 
همچني��ن، كاالي ش��مش فوالدي توليد ش��ركت 
پاسارگاد فوالد نويد، پس از بررسي مدارك و مستندات 
در جلسه اخير كميته عرضه در بازار اصلي پذيرش شد. 
با تصويب كميته مذكور، كاالي ميلگرد براي عرضه 
توسط ش��ركت نيك صدراي توس نيز در بازار اصلي 
بورس كاال پذيرش شد. كميته عرضه بورس كاال در 
جلسه اخير خود پذيرش روغن پايه توليدي شركت 
نفت بهران را پس از بررسي مدارك و مستندات در بازار 

اصلي بورس كاالي ايران تصويب كرد.

ادامه پذيره نويسي پااليش يكم
پذيره نويس��ي واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري 
پااليش��ي يكم )پااليش( تا چهارشنبه ۱۹ شهريور 
ادامه دارد و زمان ورود س��فارش در اين نماد هر روز 
از ساعت 30: ۱2 تا ۱۴ است. به گزارش بازار سرمايه 
ايران، پذيره نويسي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري 
پااليشي يكم )پااليش( تا چهارشنبه ۱۹ شهريور ادامه 
مي يابد. زمان ورود سفارش در اين نماد هر روز از ساعت 
۱2:30 تا ۱۴ بوده و امكان ش��ركت در پذيره نويسي 
واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق براي اشخاص 
حقوقي وجود ندارد. بر اس��اس اين گ��زارش تعداد 
واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي، 
6.۱۹3.۴06.۴۹3 واحد، مبلغ اسمي هر واحد، ۱00 
هزار ريال و روش پذيره نويسي، عرضه به قيمت ثابت 
بر مبناي ارزش اس��مي هر واحد صندوق )۱00 هزار 
ريال( است. ضمناً پذيره نويسي واحدهاي اين صندوق 
شامل هيچگونه كارمزد معامالتي نخواهد بود. اين 
صندوق شامل باقيمانده سهام دولت در پااليشگاه هاي 
تهران، بندرعباس، اصفهان و تبريز اس��ت و به دليل 
افزايش جذابيت خريد توس��ط سرمايه گذاران خرد 
همانند دارا يكم با تخفيف 20 درصدي به متقاضيان 
عرضه مي شود. سرمايه گذاران مي توانند براي اطالع از 
جزييات بيشتر به اطالعيه شماره ۷۸۵۴۱/۱۸۱ مورخ 
۴ شهريور ۹۹ منتشره در سايت شركت بورس اوراق 

بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه كنند.

كاهش ۳ ميليون توماني ارزش 
سهام عدالت

نزول ش��اخص ب��ورس بر روي س��هام عدال��ت تاثير 
گذاش��ت و موجب ش��د ارزش اين س��هام نسبت به 
سه هفته گذشته، حدود س��ه ميليون تومان كاهش 
يابد. پس از آزادس��ازي س��هام عدالت، مشموالن اين 
سهام كه روش مس��تقيم را براي مديريت سهام خود 
 انتخ��اب كرده اند، مي توانن��د با مراجعه به س��امانه
 www.sahamedalat.ir ارزش واقعي س��هام و 
جزييات دارايي خود را مش��اهده كنند.  بر اين اساس 
و طبق آخرين به روز رساني گزارش دارايي كه مربوط 
به چهارم شهريور اس��ت، ارزش واقعي سهام عدالت با 
ارزش اوليه ۴۹2 هزار تومان كمي بيشتر از ۱۴ميليون و 
۸00هزار تومان است. درحالي كه ارزش اين سهام در ۱3 
مردادماه، كمي بيشتر از ۱۷ ميليون و ۹00 هزار تومان 
بوده است.  اتفاقي كه باعث شد مسووالن تصميم بگيرند 
براي حمايت از بازار سرمايه و حقوق سهامداران، فروش 
سهام عدالت را بلوكي كنند و از 2۸ مردادماه فروش سهام 
عدالت به صورت بلوكي با نماد 2 در بورس انجام مي شود.

دو ماه تا تعيين سرنوشت بايدن و ترامپ

بازار سرمايه در انتظار انتخابات امريكا
بازار س��رمايه روز دوشنبه، روز  پرنوساني را تجربه 
كرد و ساعات ابتدايي معامالت روند صعودي بود و 
تا يك ميليون و ۷62 هزار واحد پيش رفت اما؛ در 
ساعات مياني، بازار نزول كرد و در نهايت با رقم يك 
ميليون و ۷2۷ هزارواحد به كار خود پايان داد. طي 
روز مذكور ش��اخص كل با معيار هم وزن با ۴۴۵۸ 
واحد كاهش رقم ۴62 ه��زار و ۴۹۸ واحد را ثبت 
كرد. معامله گران دو ميلي��ون معامله انجام دادند 
كه 2۴2 هزار و ۱۷6 ميليارد ريال ارزش داش��ت. 
همچنين ش��اخص كل فرابورس نيز ب��ا وجود دو 
واحد كاهش مجددا وارد كانال ۱۸ هزار واحد شد و 
رقم ۱۸ هزار و ۱۵۸ واحد را ثبت كرد. در اين بازار 
۷02 هزار معامله به ارزش 6۵ هزار و ۷66 ميليارد 
ريال انجام شد.  امروز گروه خودرو و قطعات خودرو 
مانند روزهاي گذش��ته منفي بودند و پيش بيني 
مي ش��ود طي روزهاي آينده زيرمجموعه هاي اين 

گروه مثبت و سبز شوند. 
همچنين از امروز معام��الت نمادهاي رافزا، پيزد، 
بگيالن، زمالرد و گدنا مطابق روال عادي جلسات 
معامالتي بازاره��اي اول و دوم فرابوس قابل انجام 
اس��ت. اين نمادها مدتي بعد از س��اعت ۱2معامله 
مي شدند اما االن به ساعت قبلي خود يعني ساعت 

۹ صبح با شروع بازار معامله مي شوند. 
طي هفته ها و ماه هاي آينده بازار س��رمايه ميزبان 
بيش از ۱۱ عرض��ه اوليه خواهد ب��ود و باتوجه به 
ماهيت بازار استقبال خوبي از اين عرضه ها خواهد 
ش��د. البته با توجه به س��خت گيري هاي سازمان 
بورس در خصوص پذيرش و عرضه س��هام در بازار 
ممكن است اين عرضه هاي اوليه كمي بيش از حد 
معمول به طول انجامد. س��ازمان ب��ورس هنوز به 
س��خت گيري هاي خود در خصوص فروش سهام 
توس��ط حقوقي ها ادامه مي دهد اگر اين س��ازمان 
اينگونه و سخت گيرانه پيش رود بازار كماكان مثبت 

و سود ده خواهند ماند. 
بازار س��رمايه به واس��طه حمايت دول��ت روزهاي 
طاليي زيادي را در كارنامه خود ثبت كند اما؛ رفتار 
هيجاني برخي از سهامداران باعث شده كه بورس 
افت و خيز زيادي را تجربه كند البته رفتار برخي از 
حقوقي ها نيز به روند افت و خيز س��رعت بيشتري 
بخش��يده اس��ت. اما يكي از مهم ترين مسائل اين 
روزها بحث انتخابات رياست جمهوري امريكاست 
كه اين انتخابات آبان ماه برگزار مي شود و مي توان 

گفت تاثير مهمي در بازار سرمايه ايران دارد. چراكه 
جو بايدن رقيب انتخاباتي ترامپ اعالم كرده كه در 
صورت برنده شدن تحريم هاي موجود عليه ايران 
را نقض مي كند و وارد قراردادبرجام مي ش��ود.  در 
صورت برنده شدن جو بايدن مي توان آينده روشن 
براي بورس و بازارهاي مختلف مالي متصور ش��د 
چراكه بع��د از گذر از تحريم ها مب��ادالت معمول 
كارخانجات و شركت ها با كشورهاي مختلف آغاز 
مي ش��ود و در نهايت موجبات سوددهي براي اين 

كارخانجات و شركت ها فراهم مي آورد. 
همچنين تورم كش��ور كاهشي مي شود. در نتيجه 
مي توان گفت با برنده ش��دن جو باي��دن و گذر از 
تحريم ها آينده روشني در انتظار بازار سرمايه است 
اما؛ اگر ترامپ برنده اين انتخابات ش��ود بازار روال 
س��ابق خود را پيش خواهد گرفت و ممكن اس��ت 
بازار مدت طوالني سودساز و زيان ساز باشد. رشد 

قيمت ارز نيز تاثير فراواني برروي بازار سرمايه دارد 
به گونه اي  كه اين افزايش قيمت ارز موجبات رشد 
دو رقمي نرخ برخي محصوالت شركت ها را فراهم 
كرده است. همچنين ثبات قيمت ارز در سامانه نيما 
و بازار آزاد متعادل شدن بازار سرمايه را در پي دارد. 
يك كارشناس اقتصادي از روند متعادل و سودساز 
بازار طي روزهاي آينده خبر داد.  اين كارش��ناس 
اقتصادي از حمايت همه جانبه سهامداران گفت و 
ادامه داد: طي روزهاي اخير معامالت خوبي توسط 
سهامداران خرد و عمده انجام شد و حمايت ها باعث 
شد كه ميزان سقف و كف بازار سرمايه تعيين شود.

 احمد اش��تياقي افزود: باتوجه ب��ه معامالت اخير 
بازار بيشترين س��قف بازار را مي توان شاخص يك 
ميليون و ۹00 ه��زار واحد تعيين كرد و همچنين 
ش��اخص يك ميليون و 600 هزار واحد به عنوان 
كف بازار ش��ناخته مي ش��ود و بازار طي هفته هاي 

آينده در اين دامنه ش��اخصي حركت مي كند. وي 
در خصوص انتخاب��ات امريكا گفت: انتخابات آبان 
ماه امريكا تاثير عمده اي در بازارهاي مالي از جمله 
بازار سرمايه خواهد داشت. بدين ترتيب با انتخاب 
جو بايدن با خروج از تحريم ها و با افزايش توليدات 
كارخانج��ات و كاهش تورم بازاره��اي مالي تا حد 
كافي به ثبات اقتصادي مي رس��د. اين كارشناس 
يادآور شد: با برنده شدن جو بايدن در انتخابات بازار 
سرمايه به ثبات مي رسد و سهام موجود در اين بازار 
به ميزان قابل توجهي ارزندگي را تجربه مي كنند. 
همچني��ن بايد كاهش قيم��ت دالر را متصور بود. 
اش��تياقي درخص��وص س��رمايه گذاري در بورس 
گفت: سهامداران بايد نگاه بلندمدت و ميان مدت 
داشته باشند و بدون برنامه ريزي و بررسي سهامي 
را خريداري نكنيد چراكه تبعات هيجاني در بردارد 
و ممكن است زيان را مهمان اين سهامداران كند.

يك كارشناس بازار تشريح كرد 

عوامل اصلي ريزش بازار بورس در روزهاي اخير
تحليلگر اقتصادي با تش��ريح عل��ل ۹ گانه ريزش 
ش��اخص بازار سهام گفت: افت شديد بازار سهام نه 
اصالح طبيعي بازار بلكه ناشي از تصميم گيري هاي 

اشتباه و بد موقع دولتي بوده است.
محمدطاه��ر رحيم��ي در گفت وگ��و با خبرنگار 
مهر درباره علل سقوط ش��اخص بازار سهام گفت: 
آنچه طي يكس��ال اخير و به ويژه 6 ماهه گذش��ته 
باعث رشد شتابان بورس شد، فشار نقدينگي بود چرا 
كه در بازارهاي موازي مانند بازار مسكن، ارز، سكه 
و طال به دليل نزديكتر ش��دن كشش قيمتي تقاضا 
به صفر - كه ناش��ي از كاهش قدرت خريد اكثريت 
مردم و نقدشوندگي پايين اين بازارها به نسبت بازار 
سهام بود- نقدينگي به سمت بازار سهام هجوم آورد.

وي افزود: اما سوال اينجاست كه مسووالن دولتي و 
اعضاي شوراي عالي بورس باوجود آنكه مي دانستند 
با كاهش نرخ هاي بهره در بازار پول )نظام بانكي( از 
كانال كاهش نرخ بهره بين بانكي - كه با عرضه ذخاير 
توس��ط بانك مركزي و كاهش نسبت تسهيالت به 
سپرده حاصل ش��ده بود- و در ش��رايطي كه تورم 
عددهاي 30 و ۴0 درصدي را در مي نورديد، سرعت 

تبديل شبه پول به پول و هجوم پول به بورس شدت 
مي گيرد، چرا در راستاي توسعه طرف عرضه يعني 
افزايش ظرفيت عرضه سهام در بورس قدمي جدي 

بر نداشتند؟! 
اين بي عملي در حالي بود كه در س��ال ۹۸ شاخص 
كل در عددهايي كمتر از 300 هزار واحد قرار داشت 
و مجلس و دولت و س��ازمان بورس مي توانستند با 
تدوين قوانيني مدون براي افزايش شناوري سهام 
در شركت هاي بورسي، تسريع در افزايش سرمايه ها 
به ويژه از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران 
و نيز افزايش عرضه اوليه شركت هاي بزرگ دولتي، 
گامي بزرگ در جهت توسعه و تعميق بازار سرمايه 
و نيز متعادل كردن رشد بازار و از طرف ديگر كنترل 
هجوم نقدينگي به سمت بازار و هدايت آن به سمت 
توليد بردارند. اما مي بينيم بعد از رسيدن شاخص 
به حدود 2 ميليون واح��د، به تازگي دولت محترم 
قانون افزايش شناوري ها را ابالغ مي كند يا با وجود 
هجوم حجم بااليي از نقدينگي به سمت بازار سهام، 
عرضه اوليه ها غالبًا مربوط به ش��ركتها و بنگاه هاي 
بسيار كوچك است. اين كارشناس ارشد اقتصادي 

به حواش��ي دارا دوم و تأثير آن در سقوط شاخص 
اشاره كرد و گفت: دولت در نيمه دوم مرداد ماه بعد 
از چند ماه تبليغ و ترويج براي عرضه سهام خود در 
 ETF شركتهاي بزرگ دولتي در قالب صندوق هاي
به ناگاه ب��ه دليل اختالف ميان دو وزير يك ش��به 
عرضه ETF دوم كه مربوط به ش��ركت هاي بزرگ 
پااليشي اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز بود، را 
لغو كرد و با تخريب شديد اعتماد ميان سهامداران 
خرد و ايجاد نااطميناني و ترس ميان آنها، عماًل فشار 
فروش در بازار را به صورت غير طبيعي تشديد كرد.

رحيمي با بيان اينكه شوك ها به همين جا ختم نشد، 
ادامه داد: در اوج انتظارات منفي نسبت به آينده بازار 
سهام، مسووالن مربوطه در دولت به ناگاه تصميم 
گرفتند كه ضريب اعتباري كارگزاري ها را از 60 به 
۵ درصد كاهش دهند و از طرف ديگر نسبت سهام 
در پورتفوي صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد 

ثابت را از ۱0 به ۵ درصد برسانند! 
اين يعني تضعيف ش��ديد طرف تقاض��ا در بازار و 
تش��ويق دارندگان نقدينگي ه��اي كالن به عرضه 
بيش��تر در بازار كه خود يك��ي از مهم ترين داليل 
ريزش اخير در بورس محس��وب مي شود. در حالي 
كه اي��ن تصميمات ب��ا هر توجيه��ي، در زماني كه 
فعاالن بازار نسبت به رشد بازار در آينده دچار ترديد 
و هراس جدي و عميقي ش��ده بودند، شديداً براي 

بازار مخرب بود.
دانش آموخته دانش��گاه صنعتي ش��ريف به ضعف 
س��ازمان ب��ورس در مديريت ب��ازار اش��اره كرد و 
گفت: متأس��فانه از سازمان بورس اساسًا هيچ گونه 
رگوالتوري مدون و اثربخش��ي در بازار نس��بت به 
عرضه هاي كالن مشاهده نمي شود. مثاًل به سادگي 
چند كارگزاري در جريان رون��د نزولي بورس و در 
ش��رايطي كه بنابر ادعاي فعاالن بازار، بورس توان 
بازگشت به روند متعادل و طبيعي خود را داشت، با 
فروش سهام عدالت مردم در كف هاي قيمتي آن هم 
در شاخص سازترين نمادهاي بازار، اين روند ريزشي 
مخرب را تش��ديد كردند و س��ازمان بورس بعدها 
عرضه سهام عدالت را به بازار دوم و صرفًا به صورت 
بلوكي مجاز اعالم كرد در حالي كه اين سياس��ت را 
مي بايس��ت از همان ابتدا اب��الغ و اجرايي مي كرد. 
رحيمي در ادامه نقش وع��ده رييس جمهور براي 
»گشايش اقتصادي« را در س��قوط شاخص مورد 
اشاره قرار داد و گفت: يكي ديگر از عوامل اعتمادزدا 
و مخرب چش��م انداز مثبت عامالن اقتصادي فعال 
در بازار سهام، وعده اي بود كه رييس جمهور تحت 
عنوان »گشايش اقتصادي« مطرح كردند؛ طرحي 
ك��ه ظاهراً هيچ اقتصادداني در كش��ور از آن مطلع 
نبود و همه را به وادي مسابقه حدس و گمان كشاند 
و در نهايت امر مشخص شد طرح مذكور مبتني بر 

پيش فروش نفت با ابزار مالي اوراق س��لف موازي 
اس��تاندارد اس��ت كه باتوجه به اينكه اين روزها به 
دليل رش��دهاي منفي چند ده درصدي در اقتصاد 
امريكا و اروپا به دلي��ل ويروس كرونا، قيمت نفت 
در ك��ف قيمتي خود ق��رار دارد، طبيعتًا باتوجه به 
سررس��يد دو س��اله اين اوراق، گزينه جذابي براي 
سرمايه گذاري محسوب مي شد فلذا فشار عرضه را 
بر بازار سهام تشديد كرد. اما عواقب خطرناك آتي 
آن براي اقتصاد كالن كش��ور و ايجاد بحران بدهي 
براي دولت بعدي، اجراي اين طرح را با موانع جدي 
در اليه هاي سياسي و اقتصادي كشور مواجه كرد و 
عماًل بي نتيجه گذاشت. اما ضربه سنگيني بر اعتماد 
اهالي بازار س��رمايه نس��بت به تصميم گيري هاي 
عجوالنه و غيركارشناسي شده مسووالن دولتي بود.

اين كارش��ناس اقتص��ادي به موض��وع انحصار در 
كارگزاري ها اش��اره كرد و با بيان اينكه انحصار در 
صدور مجوز براي داير نم��ودن كارگزاري و از بين 
بردن رقابت ميان كارگزاري ها موجب ش��ده عماًل 
۱6 سال هيچ مجوز جديدي براي ايجاد كارگزاري 
صادر نشود، گفت: اين مساله باعث بروز مسووليت 
ناپذي��ري عميق��ي در broker هاي ب��ازار يعني 
كارگزاري ها شده اس��ت و اين مسووليت ناپذيري 
را به يكي از مهم ترين عوامل ايجاد اختالل در روند 

طبيعي بازار مبدل كرده است.
اين تحليلگ��ر اقتصادي در ادامه با انتقاد از عملكرد 
صندوق توس��عه و تثبيت بازار س��هام گفت: نقش 
آفريني بس��يار ضعيف و كاماًل غير شفاف صندوق 
توس��عه و تثبيت بازار كه در اي��ام ريزش هاي غير 
طبيعي بازار وظيفه تقوي��ت طرف تقاضا در بازار را 
عهده دار است عامل مهم ديگري بود كه به سقوط 
ش��اخص دامن زد و الزم است مس��ووالن سازمان 
بورس درب��اره عملك��رد اين صن��دوق و وظايف و 
ماموريت هاي آن و نيز موجودي آن گزارش دقيقي 

را به فعاالن بازار سهام ارايه دهند.
اين كارشناس ارش��د اقتصادي عدم نقش آفريني 
موثر بازارگردان ه��ا و عدم وجود رگوالتوري مدون 
و اثربخش توسط سازمان بورس در راستاي تنظيم 
تعامالت بازارگردان ها با سهام و كليت بازار را يكي 
ديگر از داليل بروز نوس��انات ش��ديد در بازار سهام 
عنوان كرد و گفت: بايد هرچه س��ريع تر نس��بت به 
برطرف كردن اين خأل اقدام اساسي صورت گرفته 
و قوانين مش��خصي تدوين و اجرايي شود. چراكه 
با غي��اب بازارگردان ه��اي اثربخش در ب��ازار - كه 
مي توانند در نقش دامنه نوسان نامرئي در بازار عمل 
كنند- عماًل نقد شوندگي در بازار از بين رفته است 
و نااطميناني از روند طبيعي بازار و به تبع آن هراس 
مالي ميان عامالن و فعاالن اقتصادي بازار سرمايه 

را تشديد كرده است.

 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد به شماره ثبت 41131 و شناسه ملی 14006634736 
مجمع صندوق سرمایه گذاري درآمد ثابت سرآمد  مورخ 1399/05/15 و بموجب مجوز شماره 122/70215 

مورخ 1399/06/05 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
بند 10-3  امیدنامه به شرح ذیل تغییر پیدا کرد:

کارمزد متولی به هزینه ساالنه 0.008 درصد )0.00008( از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی های صندوق،   -
که حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال و کارمزد حسابرس صندوق به مبلغ ثابت ساالنه 
200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی و هزینه نرم افزار صندوق مبلغ ثابت ساالنه 470،000،000 ریال ، بابت 

هر مشتری فعال   9،000 ریال، بابت هر صدور یا ابطال  2،000 ریال

صندوق سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد

ضریب ساالنه از ارزش خالص دارایی های صندوق طبق جدول زیر

باالی 50،000از 30،000 تا 50،000 ریالاز صفر تا 30،000ارزش دارایی ها به میلیارد ریال

0/000050/000030/000001ضریب

  و هزینه مجامع به حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک س�ال مالی با ارایه 
مدارک مثبته با تائید مجمع صندوق تغییر یافت.
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كاهش 50  درصدي فوتي هاي 
ناشي از كرونا در پايتخت

رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران گفت: آمار 
فوتي هاي ناش��ي از كرونا در پايتخت ط��ي روزهاي 
اخير نس��بت به اوايل م��رداد 50 درصد كاهش يافته 
است. ناهيد خداكرمي رييس كميته سالمت شوراي 
شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار شهري خبرگزاري 
فارس، درباره وضعيت كرونا در پايتخت، اظهار داشت: 
خوشبختانه مرگ و مير ناشي از كرونا در تهران با شيب 
ماليم در حال كاهش است البته با توجه به سفرهايي 
كه طي روزهاي اخير انجام گرفته اين نگراني وجود دارد 
كه مجدد آمار مبتاليان افزاي��ش يابد. وي افزود: طي 
روزهاي گذشته بيشترين سفرها از تهران به سمت قم، 
خوانسار، كاشان، يزد و شهرهاي شمالي انجام گرفته و 
به تدريج از روز گذشته بازگشت مسافران به پايتخت 
آغاز شده است كه اميدواريم آمار مبتاليان با اين شرايط 
افزايش نيابد. رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
گفت: در حال حاضر بر اساس آخرين آمارها روزانه 50 
تا 60 نفر در تهران به دليل كرونا جان خود را از دس��ت 
مي دهند و اين آمار نس��بت به اوايل مرداد كاهش 50 
درصدي داشته است. خداكرمي گفت: توصيه اكيد ما 
به شهروندان رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي است 
و بس��ياري از كشورهاي موفق جهان در زمينه مقابله 
با كرونا سختگيري هاي زيادي داشته اند و هر شهري 
كه مجدد روند افزايشي در آمار مبتاليان داشته باشد 
عبور و مرور را به آن ممنوع و كنترل ها را سخت تر انجام 
مي دهن��د. وي گفت: وضعيت كرونا در حال حاضر در 
پايتخت تحت كنترل است و ان شاءاهلل كه شاهد پيك 
دوباره اين بيماري همزمان با آغاز پاييز نباشيم. رييس 
كميته سالمت شوراي شهر تهران گفت: آمار مبتاليان 
به كرونا در شهرداري تهران نسبت به قبل كاهش يافته 
و بيمار بدحال نداريم همچنين به طور كلي عالئم ابتال به 
كرونا در سطح شهر تهران نسبت به مرداد شديد گزارش 

نشده و خفيف تر شده است.

مردودي ۳۹ درصد از 
خودروها در معاينه فني

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي شهر 
تهران از افزايش 6 درصدي مراجعه به مراكز معاينه فني 
خب��ر داد و گفت: در مجموع ۳۹ درص��د از خودروها در 
معاينات فني مردود شده اند. حسين مقدم در گفت وگو 
با تسنيم درباره ميزان مراجعه خودروها به مراكز معاينه 
فني اظهار كرد: تا پايان مرداد ماه 7۳8 هزار و 786 دستگاه 
خودروي س��بك معاينه ش��ده اند كه اين رقم 6 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. وي با اشاره 
به مردودي برخ��ي از خودروها تصريح كرد: در مجموع 
۳۹ درصد از خودروها در معاينات صورت گرفته مردود 
شده اند كه 27 درصد ازآنها به دليل گازهاي خروجي، 17 
درصد به دليل هم راستايي محور، 7 درصد به دليل كمك 
فنر، 22 درصد به دليل تست ترمز و 26 درصد به دليل 
وضعيت ظاهري خودروها بوده است. مديرعامل ستاد 
مركزي معاينه فني خودروهاي شهر تهران تصريح كرد: 
شهروندان بايد دو هفته قبل از اتمام اعتبار معاينه فني 
خود نسبت به مراجعه به مراكز و تمديد آن اقدام كنند.  
وي از شهروندان درخواست كرد كه در راستاي رعايت 
دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا و پروتكل هاي 
بهداشتي از ماسك استفاده كنند، همچنين قبل از آزمون 
خودرو، براي گردش جريان ه��واي داخل خودرو همه 

شيشه هاي خودروي خود را باز بگذارند.

اختالل خط دو متروي تهران 
برطرف شد

در پي خروج يكي از واگن هاي متروي خط 2 تهران صبح 
ديروز، محس��ن محمديان،  مدير ارتباطات و امور بين 
الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه ضمن 
عذر خواهي از شهروندان و مسافران گفت: اختالل پيش 
آمده در خط دو متروي تهران برطرف شد و مسافرگيري 
در اين خط انجام مي شود. محمديان افزود: خوشبختانه 
در اين اتفاق هيچ يك از مسافران محترم آسيب نديده اند. 
وي گفت: اين مشكل با تالش همكاران فني برطرف شد و 
اعزام قطارها بر اساس جدول زمان بندي حركت قطارها 
انجام مي شود. اين اتفاق در كميسيون سوانح بررسي و 
علت يابي خواهد شد. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه نيز درباره نقص فني يكي 
از قطارهاي خط 2 مترو، گفت: شركت مترو در شرايط 
موجود _تحريم و كرونا- به سختي قطعات يدكي قطارها 
را تأمين مي كند . اين درحالي است كه قيمت بليت مترو 

جبران هزينه هاي شركت مترو را نمي كند.

آغاز نوسازي 1000 دستگاه 
سواري كرايه بين شهري

مديرعامل اتحاديه تعاوني س��واري كرايه بين شهري 
كش��ور گفت: در طرح نوسازي ناوگان فرسوده سواري 
كرايه بين شهري، در قالب اسقاط و تسهيالت سازمان 
راهداري، تعداد 1000 دس��تگاه س��واري كرايه بين 
شهري در ۳ ماه تحويل متقاضيان خواهد شد. رحمت اهلل 
حاج محمدعلي در گفت وگو با فارس، با اشاره به جلسه 
اخير اتحاديه تعاوني سواري كرايه بين شهري كشور 
با رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي و 
مديرعامل ايران خودرو، اظهار داشت: اتحاديه تعاوني 
س��واري كرايه بين شهري كش��ور، پيش از اين بابت 
نوسازي ناوگان، قرارداد ساليانه با ايران خودرو داشت. 
وي گفت: امروز هم قرارداد نوس��ازي ن��اوگان با ايران 
خودرو به امضا مي رسد تا جريان نوسازي ناوگان و توسعه 
سواري هاي كرايه بين شهري، انجام شود. مديرعامل 
اتحاديه تعاوني سواري كرايه بين شهري كشور درباره 
ميزان تسهيالت نوسازي ناوگان سواري كرايه، بيان كرد: 
پيش از اين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 70 
درصد قيمت سواري هاي كرايه بين شهري را در قالب 

تسهيالت به متقاضيان پرداخت مي كرد. 

پلمب بنگاه امالك در صورت 
عدم صدور كد رهگيري

رييس اتحاديه مشاوران امالك با مثبت  ارزيابي كردن 
پرداخت وام وديعه مس��كن، گفت: معامالت مسكن 
طي مردادماه امسال حدود 15 درصد در مقايسه با ماه 
مشابه سال گذشته افزايش يافته است. او همچنين با 
اشاره به تعهد بنگاه هاي امالك به صدور كدرهگيري 
اعالم كرد ك��ه در صورت عدم ص��دور كد رهگيري و 
شكايت مالك يا مستاجر، بنگاه مربوطه پلمب خواهد 
شد. مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با تسنيم در 
خصوص وضعيت بازار مسكن اظهار كرد: بازار مسكن 
روند خوبي را پشت سر مي گذارد، قيمت ها خيلي باال 
نرفته و پايين هم نيامده اس��ت، اما با اين وجود شاهد 
افزايش معامالت مسكن هس��تيم. وي ادامه داد: طي 
مردادماه امس��ال تعداد معامالت انجام شده مسكن 
حدود 15 درصد از معامالت ماه مش��ابه سال گذشته 
بيشتر شده است. وي درباره وام وديعه مسكن نيز گفت: 
اقدام وزارت راه و شهرسازي براي اجراي برنامه پرداخت 
وام وديعه مسكن اثر رواني مثبتي بر بازار داشته است. 
اين برنامه كار خوبي بوده كه باعث شده مالك و مستأجر 
سريع به توافق برسند. رييس اتحاديه مشاوران امالك 
همچنين با تاكيد بر اينكه ص��دور كد رهگيري براي 
معامالت مسكن الزامي است، افزود: هيچ بنگاه امالكي 
حق عدم صدور كد رهگيري براي معامالت را ندارد، در 
صورت بروز اين تخلف هر كدام از متعاملين مي توانند 
از بنگاه شكايت كرده و ما در اسرع وقت نسبت به پلمب 

بنگاه هاي متخلف اقدام خواهيم كرد.

۲۲5 هكتار از اراضي دولتي 
رفع تصرف شد

جواد خردمند، فرمانده يگان حفاظت س��ازمان ملي 
زمين و مسكن ضمن تشريح عملكرد يگان حفاظت آن 
سازمان از رفع تصرف به 225 هكتار اراضي دولتي و ملي 
به ارزش ۴2۳ ميلياردتومان در مرداد سال جاري خبر 
داد. فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن 
در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
عملكرد يگان حفاظت س��ازمان را در سراس��ر كشور 
در مردادماه امسال اعالم كرد. فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ملي زمين و مسكن از وقوع 2۹0 مورد تصرف و 
رفع آنها در مردادماه سال جاري در مجموع زمين هايي 
به مساحت 225 هكتار و به ارزش ۴22 ميليارد و ۹80 
ميليون تومان خب��ر داد. وي همچنين اجراي احكام 
قطعي و رفع تصرف ها در مردادماه امسال را 50 مورد 
در زمين هايي به مس��احت 1۳۴ هكتار به ارزش ۴61 
ميليارد و 578 ميليون و ۹87 هزار تومان، عنوان كرد. 
خردمند چهار اداره كل جنوب كرمان، آذربايجان شرقي، 
اصفهان و آذربايجان غربي را از اداره كل هايي برشمرد كه 
بيشترين تصرف ها و بيشترين رفع تصرف ها در آنها به 
وقوع پيوست. به گفته وي، نيروي به كارگيري شده در 
يگان ۹۴۳ نفر و نيروهاي كمكي 5۴8 نفر بوده است كه 
در رفع تصرف ها، همكاري كردند. بر اساس اعالم فرمانده 
يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن تعرض به 
اراضي دولتي در استان هاي مختلف و عملكرد يگان 
حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن براي خردادماه 
امسال، شامل ۴ مورد رفع تصرف از مساحت يك هزار 
و ۳۹2 هزار و 705 مترمربع اراضي آذربايجان ش��رقي 
به ارزش۳ ميليارد و ۳۴0 ميليون تومان، رفع ۴ مورد 
تصرف در زميني به مس��احت 7 هزار و 8۴8 مترمربع 
در آذربايجان غرب��ي ب��ه ارزش 2۳8 ميلي��ون و 520 
هزار توم��ان، رفع تصرف از 2 مورد تص��رف در 1700 
مترمربع در استان اردبيل به ارزش 1۳2 ميليون و 500 
هزار تومان، رفع 17 مورد تص��رف از ۳18 هزار و 628 
مترمربع زمين به ارزش ۴ ميليارد و ۳۹1 ميليون و 550 
هزار تومان در استان اصفهان و رفع 1۳ مورد تصرف از 
۴۴۹2 مترمربع در استان البرز به ارزش 2 ميليارد و 81۴ 

ميليون و 80 هزار تومان است.

وام وديعه تاثير رواني مثبت
 بر بازار مسكن داشت

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك گفت: بازار اجاره بها 
پايدار نيست و كارهاي صورت گرفته نظير تعيين سقف 
قيمت اجاره بها تنها تاثير رواني خوبي بر جامعه داشته 
است. به گزارش تسنيم، حسام عقبايي اقدامات صورت 
گرفته در بازار اجاره بها طي 1.5 سال گذشته يك درمان 
موقت اس��ت، اظهار كرد: بازار اجاره بها پايدار نيست و 
كارهاي صورت گرفته نظير تعيين سقف قيمت اجاره بها 
تنها تاثير رواني خوبي بر جامعه داشته است. وي با بيان 
اينكه ارايه تسهيالت بانكي شامل حال همه مستأجران 
نشد و فقط يك ميليون نفر مشمول اين طرح شدند، 
افزود: شمار مستأجران حدود 6 ميليون نفر است كه بر 
اساس آمار وزارت راه و شهرسازي نزديك به يك ميليون 
نفر، مشمول تسهيالت بانكي شدند. عقبايي با انتقاد از 
فقدان كارهاي دراز مدت نظير ايجاد مسكن استيجاري، 
گفت: التهابات اوليه بازار اجاره بها فروكش كرده است، اما 
تورم به صورت افسار گسيخته فزوني يافته كه به رشد 
اجاره بها منتج شده است. وي نبود هماهنگي ميان درآمد 
و افزايش اجاره بهاي مسكن را مشكلي هميشگي براي 
مستأجران دانست و افزود: اگر مجلس نظارت نكند، 

ريل گذاري ها در دولت دچار انحراف مي شود. 

زمين لرزه 4.8 ريشتري در فارس
ديروز زمين لرزه اي به بزرگي ۴.8ريش��تر در استان 
فارس حوالي عالمرودشت به وقوع پيوست. اين زلزله 
كه صبح ديروز ساعت 8 و 6 دقيقه به وقوع پيوست 
داراي طول جغرافياي��ي 5۳.01،  عرض جغرافيايي 
27.58 و عم��ق زمين لرزه ۹ كيلومتر اس��ت. بنا بر 
اعالم مركز لرزه نگاري كشور، نزديك ترين شهرها 
به زمين لرزه 5 كيلومتري عالمرودش��ت )فارس(، 
12 كيلومتري مهر )فارس( و 1۳ كيلومتري وراوي 
)فارس( و نزديك ترين مراكز استان 2۳1 كيلومتري 

شيراز و 260 كيلومتري بوشهر گزارش شده است.

ساخت 6 ميليون آپارتمان در 6 سال چه شد؟

فروش بليت همه صندلي هاي هواپيما جز دو رديف آخر مجاز شد

طرح »تامين مسكن« در راه مجلس

ابالغ پروتكل بهداشتي جديد در پروازهاي داخلي

گروه راه و شهرسازي|
ب��ازار ارايه طرح هاي مس��كني از س��وي دولتمردان و 
مجلسيان داغ اس��ت. در تازه ترين مورد، طرح »تأمين 
مسكن« توس��ط مجلس يازدهم در حال تدوين است. 
تدوين اين طرح در ش��رايطي ص��ورت مي گيرد كه دو 
طرح قبلي مجلس يازدهم براي مسكن )طرح ساخت 
6 ميليون مس��كن در 6 س��ال و اصالح قانون ماليات از 
خانه هاي خالي( هنوز به س��رانجام نرسيده است. اين 
همه در حالي است كه طرح مسكن مهر هنوز به پايان 
نرس��يده و دولت طرح اقدام ملي مسكن را از چند ماه 
پيش كليد زده است. در اين ميان، وزارت كشور نيز در 
مرداد ماه طرحي را به دولت فرس��تاد كه بر اساس آن، 
ساخت خانه هاي كوچك متراژ براي اقشار ضعيف جامعه 
در ش��عاع ۳00 متري ايس��تگاه هاي مترو و پايانه هاي 
اتوبوسراني پيشنهاد شده است. خانه هاي كه فروش آنها 
به متقاضيان آزاد اس��ت اما اجاره آنها مستلزم تاسيس 
شركت هاي حرفه اي اجاره داري و تحت شرايط خاص 

به اقشار خاص صورت خواهد گرفت.
به گزارش »تعادل«، بررس��ي روندهاي گذش��ته بازار 
مسكن حاكي از اين است كه در پي جهش هاي قيمتي 
در بازار مسكن و كاهش چشمگير قدرت خريد ملك يا 
حتي تامين هزينه رهن و اجاره واحد مسكوني، دولتيان 
و مجلس��يان، هر يك به س��هم خود ت��الش مي كنند 
 طرحي را براي خانه دار كردن يا تامين سرپناه گروه هاي 
درآمدي پايين جامعه تهيه كرده و در مراجع قانوني به 
تصويب برسانند. در سال جاري اين مساله شدت گرفته 
و طرح هاي متنوعي ارايه شده اما معلوم نيست كه اين 
طرح ها از جمله ط��رح تخصيص وام وديع��ه اجاره به 
مستاجران تا چه حد كارايي دارد و به چه ميزان اجرايي 
است؟ چرا كه بر اساس اعالم معاون وزير راه و شهرسازي 
تا روز دوش��نبه هفته جاري،  صرف��ا 1۳0 نفر موفق به 

دريافت اين وام از نظام بانكي شده اند.

   »تامين مسكن« يا مسكن انقالب؟
اقبال شاكري،  عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه براي 
نخستين بار در 20 تيرماه سال جاري از تدوين طرحي 
موس��وم به طرح مسكن انقالب در كميسيون ياد شده 
خبر داده بود، ديروز اعالم كرده است كه طرح »تأمين 

مسكن« توسط مجلس يازدهم در حال تدوين است.
به گزارش تسنيم، شاكري با بيان اينكه تأمين مسكن 
مناسب براي مردم تنها راه برون رفت از مشكالت بازار 
مسكن اس��ت، اظهار كرد: مسكن بايد متناسب با توان 
مالي مردم باشد، اين معضل در دوره كنوني وحشتناك تر 
از هر زمان ديگر است. وي بابيان اينكه مقصر اصلي وزير 
سابق راه و شهرسازي است كه تخلفات وي در مجلس و 
قوه قضاييه در حال پيگيري است، افزود: وقتي كه وزير از 
مجلس رأي اعتماد مي گيرد، يعني مسووليت موضوعات 
مربوطه را پذيرفته است، ولي وقتي كار را رها مي كند، 
بايد مورد بازخواس��ت قرار گيرد. وي با اعالم اينكه اگر 
وزير تأكيد مي كرد، قادر به اجراي برنامه ها نيست، قطعًا 
رأي اعتماد نمي گرفت، از طرحي در كميسيون عمران 
مجلس با عنوان »تأمين مسكن« خبر داد و گفت: هم وغم 
بايد بر جبران كمبود عرضه مسكن باشد. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينكه ماليات بر خانه هاي خالي 
اقدام��ي با تأثيرات جزيي اس��ت، اضافه ك��رد: اگر اين 
ماليات ستاني از 500 هزار واحد دريافت شود، التهاب 
كنوني را مي كاهد. اينها فقط بخشي از اقدامات مجلس 
يازدهم است، در اين راستا مجلس تالش دارد مسكن از 

حوزه سرمايه اي خارج و به كاالي مصرفي تبديل شود.
شاكري با ابراز اينكه پيش نويس اين طرح در كميسيون 
عمران مجلس نوشته شده اس��ت، ادامه داد: ابتدا بايد 
مسكن مناس��ب با توانايي مردم را در دو حوزه تملك و 
اجاره تأمين كنيم، اين مهم در طرح مذكور ديده شده 
اس��ت و از اين رو، نقل و انتقاالت بايد به سمتي رود كه 

مسكن از شكل سرمايه اي خارج شود.
ش��اكري همچنين يادآور ش��د: مصالح اصلي ساخت 
مسكن در اين طرح ديده شده و همچنين صدور پروانه 

و س��ند تفكيكي كه همواره براي مردم دردسرساز بود، 
موردتوجه اين طرح است.

    بلندپروازي براي ساخت 6 ميليون آپارتمان
به گزارش »تعادل« در نيمه تيرماه سال جاري از سوي 
نمايندگان مجلس اعالم شد كه طرح ساخت 6 ميليون 
مسكن از سوي كميس��يون عمران به زودي به هيات 
رييسه مجلس يازدهم تقديم خواهد شد،  اما گويا اين 
طرح به فراموشي س��پرده شده يا پس از چكش كار در 
كميس��يون عمران به طرح تامين مسكن تبديل شده 
است، چرا كه طرح قبلي نمايندگان مجلس، طرح بلند 
پروازانه اي ارزيابي شده بود، چرا كه گفته مي شد دو برابر 
طرح مسكن مهر گستره دارد و قرار است در زمين هاي 
رايگان يا اجاره ۹۹ ساله دولتي و از محل وام بدون بهره 
)پرداخت س��ود با يارانه دولت��ي( و همچنين كاهش 
هزينه هاي نظام مهندسي، صدور پروانه، كاهش بيمه و 

ماليات و .... ساخته شود. 
جزييات اين طرح در شرايطي در رسانه ها منتشر شده 
بود كه دول��ت دوازدهم از زمان آغاز ب��ه كار تاكنون در 
جذب زمين هاي دستگاه هاي دولتي و حكومتي با هدف 
خانه سازي براي اقشار مختلف مردم در شهرهاي بزرگي 
همچون تهران ناكام مانده است، از اين رو معلوم نبود، 
تدوين كنندگان اين طرح بر چه اساسي از تامين زمين 
رايگان به ويژه در تهران سخن مي گويند. البته طراحان، 
پيش بيني كرده بودند كه بخشي از زمين هاي مورد نياز 
براي ساخت ساالنه يك ميليون مسكن از طريق تغيير 
كاربري زمين هاي كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي 
تامين خواهد ش��د كه در اين صورت، يكي از مشكالت 

 اساسي مس��كن مهر كه ساخت وس��از در زمين هاي 
دور افتاده از شهرها و آبادي ها بود، دوباره رخ مي نمود و 
همزمان بخشي از زمين هاي كشاورزي از بين مي رفتند.

 در عين حال، طرح ساخت 6 ميليون آپارتمان از برخي 
جهات ش��بيه طرح اقدام ملي مس��كن دولت ارزيابي 
مي شد و ش��ايد از همين رو بود كه طراحان طرح اخير 
پيش بيني كرده بودند با عملياتي شدن اين طرح، طرح 
اقدام ملي مسكن لغو خواهد ش��د. بعد از زمين ارزان، 
 اعطاي تس��هيالت ارزان قيمت و تامي��ن 60 درصد از 
هزينه هاي ساخت از اين طريق، محور دوم طرح قبلي 
نمايندگان مجلس يازدهم را تشكيل مي دهد. به طوري 
كه طبق محاسبات طراحان اين طرح، از 250 ميليون 
تومان هزينه ساخت هر واحد 75 متري، 150 تا 200 
ميليون تومان آن وام خواهد بود. به عبارتي، در سال اول 
اجراي اين طرح، براي وام ساخت يك ميليون مسكن 
دس��ت كم به بودجه اي حدود 150 ه��زار تا 200 هزار 
ميليارد تومان )ب��راي 6 ميليون آپارتم��ان نيز حدود 
1200 هزار ميلي��ارد تومان( نياز بود. مس��اله اي كه با 
توجه به كس��ري سنگين بودجه دولت به دليل تحريم 
و كرونا بعيد به نظر مي رس��يد عملياتي ش��ود. كاهش 
هزينه هاي بيمه، ماليات، نظام مهندسي، صدور پروانه و 
... نيز خود داستان ديگري بود كه همكاري دستگاه ها و 
سازمان هاي مختلف را مي طلبيد و در شرايطي كه همه 
دستگاه از جمله شهرداري ها به كسب درآمد از طريق 
ارايه خدماتي همچون صدور پروانه هاي ساخت چشم 
دوخته اند، دشوار مي نمايد. مساله افزايش تعداد مناطق 
تهران نيز در طرح قبلي نمايندگان مجلس ديده شده 
بود. مساله اي كه با توجه به وضعيت توسعه نامتوازن شهر 

تهران و كمبودهاي بسيار اين شهر از نظر حمل و نقل و 
ساير مسائل شهرسازي نگراني هاي جدي و جديدي را 

براي ناظران ايجاد كرده بود.

    طرح مسكن انقالب ۲  برابر مسكن مهر 
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، نايب رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس نيزدر تيرماه با اشاره به تهيه طرح 
مسكن انقالب در مجلس گفته بود: مسكن انقالب 2 برابر 
مسكن مهر وسعت كمي دارد و در حال حاضر براي 67 

هزار هكتار زمين برنامه ريزي كرده ايم.
ميرتاج الدين��ي با حض��ور در يك برنام��ه تلويزيوني با 
اعالم اينكه دوستاني كه طرح مسكن انقالب را مطالعه 
مي كنند، تمام طرح هاي قبلي را هم بررسي كرده اند، 
اظهار كرده بود: در س��ال ۹5 حدود 2۴ ميليون خانوار 
داش��تيم كه با توجه به نرخ باروري در س��ال 1۴05 به 
28 ميليون خانوار خواهند رسيد. البته شمار واحدهاي 
مسكوني در همان س��ال 22 ميليون بود كه 2 ميليون 

كمبود داشتيم.
او مسكن انقالب را داراي سطحي باالتر از مسكن مهر 
توصيف كرده و افزوده بود: مسكن انقالب عالوه بر خانه 
اولي ها، خانه هاي روس��تايي و بافت فرسوده را در نظر 
دارد و س��كونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه نشيني را با 

11ميليون نفر در نظر گرفته است.
او افزوده بود: مسكن انقالب 2برابر مسكن مهر وسعت 
كمي و داراي ۴ محور است؛ مسكن مهر موفقيت نظام 
بود ولي در مسكن انقالب تالش داريم در راستاي گام 
دوم حداقل مشكل مسكن را به طور كامل رفع كرده و به 

توسعه پايدار در حوزه مسكن دست يابيم.

گروه راه و شهرسازي|
معاونان وزراي راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي بر س��رتغيير پروتكل بهداشتي مسافرگيري در 
پروازها و امكان فروش همه صندلي هاي هواپيما توافق 
كردند. بر اساس اين توافق، فروش بليت همه صندلي هاي 

هواپيما جز دو رديف آخر مجاز شده است.
در نشست كميته پيشگيري از آلودگي ناوگان حمل و نقل 
و مراكز تجمع مسافران ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
كه با حضور شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل و جانشين 
وزير در س��تاد مديريت بحران و معاون بهداش��ت وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد، تصميمات 
جديد در خصوص پذيرش مسافر در ناوگان هوايي كشور 
ابالغ گرديد. به گزارش مهر، ش��هرام آدم نژاد با اش��اره به 
برگزاري جلس��ه كميته حمل و نقل ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري و مديرعامل شركت 
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي ايران اذع��ان كرد: با توجه به 
توضيحات ارايه شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در خصوص قابليت هاي سيستم تهويه هواپيما در 
تصفيه مداوم هواي داخل كابين اين وزارتخانه با افزايش 
ظرفيت پذيرش مسافر در داخل هواپيما با انجام تعهداتي 
از سوي وزارت راه و شهرس��ازي موافقت كرد. وي افزود: 
وزارت راه و شهرس��ازي يكي از دستگاه هاي پيشگام در 

مقابله با شيوع ويروس كرونا بوده كه خوشبختانه از همان 
ابتدا همكاري همه جانبه اي توسط خانواده اين وزارتخانه 
با وزارت بهداشت صورت گرفته است؛ بنابراين تبعيت از 
مصوبات ستاد ملي از يك سو و لزوم هماهنگي با رفتارهاي 
جامعه هوانوردي بين الملل از سوي ديگر، دو اولويت مهم 
ما در شرايط وجود كرونا در بخش هوايي بوده است. آدم نژاد 
در شرح جزئيات پروتكل جديد ترددهاي مسافران بخش 
هوايي گفت: بر اساس اين پروتكل بهداشتي جديد، افزايش 
ظرفيت پذيرش مسافر داخل هواپيما به شرط خالي ماندن 
دو رديف صندلي انتهايي هواپيما، استفاده از ماسك توسط 
مسافران در طول سفر و روشن بودن سيستم تهويه هواپيما 

روي زمين بالمانع است.
وي تأكيد كرد: همچنين مقرر شد به منظور پايش كيفيت 
هواي كابين، به صورت دوره اي نمايندگان وزارت بهداشت 
اقدام به نمونه برداري از هواي داخل كابين كنند. ضدعفوني 
كردن و استفاده از ماسك و فاصله گذاري اجتماعي در كليه 
گلوگاه ها در ترمينال ها و همچنين اتوبوس هاي انتقال 
مسافرين كمافي السابق توسط كليه مسافران، كاركنان و 
مستقبلين الزامي است و بنا به مجازات هاي در نظر گرفته 

شده با متخلفين برخورد خواهد شد.
بر اس��اس اين گزارش، پيش از اين به دس��تور وزير راه و 
شهرسازي، شركت هاي هواپيمايي به دليل مبارزه با شيوع 
كرونا، مل��زم به فروش تنها 60 درصد ظرفيت هواپيماها 

بودند كه با مصوبه اخير كميته حمل و نقل ستاد ملي مبارزه 
با كرونا، ايرالين ها مي توانند همه ظرفيت پروازي خود به 

استثناي دو رديف آخر هر هواپيما را به فروش برسانند.

    پروتكل برد -  برد؟
با توجه به اينكه درآمد ايرالين هاي داخلي در پي شيوع 
كرونا به شدت افت كرده است و از سوي ديگر، همچنان براي 
برخي متقاضيان پروازهاي داخلي،  احتمال شيوع كوويد 
1۹ در داخل هواپيما، يك دغدغه جدي به شمار مي رود، 
به نظر مي رسد، پروتكل تازه پروازهاي هوايي، همزمان هم 
منافع مسافران هوايي و هم ايرالين هاي داخلي را فراهم 
مي آورد. البته كارايي اين پروتكل در آينده و با پايش هاي 

دوره اي از سوي وزارت بهداشت مشخص خواهد شد.
آن گون��ه كه س��ياوش اميرمكري، مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوب��ري هوايي ايران پيش از اين اعالم كرده 
بود، درآمدهاي صنعت هوايي ايران در نيمه نخست سال 
جاري ميالدي به دليل شيوع ويروس كرونا 6۹ ميليون دالر 

)1566 ميليارد توماني( كاهش يافته است. 
به گزارش »تع��ادل«، از ۳0 بهمن ۹8 ت��ا امروز، به طور 
دقيق شش ماه از ورود رسمي ويروس كوويد 1۹ به ايران 
مي گذرد. در اين مدت، شايد تعليق پروازها و بسته شدن 
مرزهاي كشور از پيامدهاي اوليه اين بحران همه گير جهاني 
بود. هر چند كه تا مدت ه��ا، يك ايرالين داخلي، با هدف 

بازگرداندن دانشجويان يا انتقال اقالم بهداشتي و پزشكي 
به چين و به ويژه شهر ووهان كه مركز شيوع ويروس كرونا 
بود، رفت و آمد داشت و همين مساله اعتراضات متعددي 

را برانگيخته بود. 
معناي لغو پروازها صرفا موجب بروز مشكالت شغلي و مالي 
براي نيروي انساني شاغل در شبكه پروازي و شركت هاي 
هواپيمايي نمي شود و بخش هاي مختلفي از اقتصاد كشور 

از جمله گردشگري، ترانزيت كاال و... را نيز متاثر مي كند.
به گزارش »تعادل«، بر اس��اس اعالم انجمن بين المللي 
حمل و نقل هوايي )يات��ا(، تاكنون صنعت هوايي جهان 
8۴.۳ ميليارد دالر از كرونا زيان ديده و تقاضا براي س��فر 
هوايي 5۴ درصد كاهش يافته به گونه اي كه در ماه هاي 
ژوئن و جوالي 7.5 ميليون بليت پرواز از سوي مسافران 
كنسل شده است. بر اس��اس آمارهاي ياتا، در چند ماهه 
گذشته از بروز و ش��يوع بيماري كرونا، در كنار زيان 8۴ 
ميليارد دالري ايرالين ها، درآمدهاي صنعت هوايي نيز 
50 درصد )حدود ۴1۹ ميليارد دالر( كاهش يافته است. 
به عبارت ديگر، درآمد ساالنه صنعت هوايي در ماه ژوئن، بر 
حسب هر كيلومتر- مسافر تا 86.5 درصد افت كرده است. 
اين رقم در ماه مه ۹1 درصد بوده است. اين در حالي است 
كه درآمدهاي ساالنه ناشي از پروازهاي داخلي بر حسب 
هر كيلومتر- مسافر در ماه هاي ژوئن تا 67.6 درصد و در 

ماه مه تا 78.۴ درصد افت داشته است.

خالصه نخستين طرح مسكني مجلس يازدهم

ساخت ساالنه يك ميليون مسكن تا 6 سالهدف

1-تسهيالت ارزان2- زمين ارزان 3- كاهش هزينه و زمان تمام اجزاي مربوط به ساخت و ساز )كاهش هزينه محور هاي سه گانه
بيمه، ماليات، نظام مهندسي، صدور پروانه و...( 

 تامين 60 درصد از هزينه ها از طريق تسهيالت. پرداخت سود اين تسهيالت به عهده دولت خواهد بود.منابع مالي

رايگان يا اجاره 99 ساله دولتي. گسترش حريم تهران و افزايش مناطق 22 گانه آن. تغيير كاربري زمين هاي زمين 
كشاورزي در حريم شهرها. زمين هاي دولتي در شهرها.

فاقدين مسكن؛ كساني كه فرم ج آنها سبز باشد.گروه هاي هدف

250 ميليون تومان با اين توضيح كه تامين 150 تا 200 ميليون تومان از اين مبلغ از طريق تسهيالت دولتي تامين هزينه ساخت واحد 75 متري
خواهد شد.
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شرايط رجيستر موبايل مسافري 
تغيير كرد

طبق شرايط جديد اعالم ش��ده از اين پس رجيستر 
مس��افري موبايل منوط به درج ش��ماره سيم كارتي 
است كه 20 روز از فعال سازي آن گذشته باشد. روح اهلل 
لطيفي، سخنگوي گمرك ايران در گفت وگو با ايلنا 
از تغيير شرايط اظهار مسافري تلفن همراه خبر داد 
و گفت: طبق بخشنامه جديد، اظهار مسافري تلفن 
همراه )رجيس��تر( منوط به درج شماره سيم كارتي 
است كه به نام خود مس��افر بوده و حداقل 20 روز از 
زمان فعال سازي آن و انتقال مالكيت گذشته باشد. وي 
درباره علت تغيير شرايط رجيستري اظهار كرد: برخي 
از افراد با در اختيار گرفتن اطالعات سفر مسافران و 
درج مشخصات گذرنامه و تصوير گذرنامه آنها اقدام 
به واردات گوشي تحت عنوان واردات مسافري تلفن 
همراه مي كردند ك��ه برخي از اين مس��افران از اين 
موضوع مطلع نبودند و مورد سوء اس��تفاده افراد قرار 
مي گرفتند. لطيفي ادامه داد: اگر افراد براي رجيستري 
با شرايط جديد دچار مشكل شدند براي رفع مشكالت 

خود مي توانند با شماره 195 تماس بگيرند.

اعمال تعرفه نيم بها براي 
توليدكنندگان محتواي  داخلي

امكان اعم��ال تعرفه نيم بها و س��رعت متفاوت براي 
توليدكنندگان محتواي داخلي، فراهم ش��ده است و 
توليدكنندگان محتواي داخلي آموزشي مي توانند با 
ثبت درخواست خود در سازمان فناوري اطالعات ايران، 
از تعرفه ترجيحي اپراتورها براي مراجعه كنندگان خود 
استفاده كنند. به گزارش ايسنا، با راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات، يكي از مهم ترين مزايايي كه مورد توجه قرار 
گرفت، تفكيك تعرفه اينترنت داخل از بين الملل بود. 
بدين معنا كه براي وب س��ايت ها با سرورهاي داخلي 
در مقايس��ه با وب س��ايت هاي خارجي، تخفيف 50 
درصدي در نظر گرفته ش��د و ارايه دهندگان خدمات 
اينترنتي از اينترنت ثابت و همراه، مطابق مصوبه سازمان 
رگوالتوري ملزم به رعايت اين موضوع در محاس��به 
هزينه اينترنت براي كاربران ش��دند. از طرف ديگر در 
حال حاضر و با ش��يوع كرونا در كش��ور، از اسفندماه 
س��ال 9۸، مراكز آموزشي به صورت حضوري تعطيل 
ش��ده و آموزش به صورت مجازي و الكترونيكي ادامه 
يافت و با توجه به هزينه باالي اينترنت براي تحصيل، 
در حالي كه دانشجويان خواستار رايگان شدن حجم 
اينترنت مصرفي كالس هاي مجازي ش��دند، وزارت 
ارتباطات از رايگان ش��دن اينترنت آموزش مجازي تا 
پايان خرداد خب��ر داد. همچنين با ادامه روند آموزش 
مجازي، محمدجواد آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، با اشاره به ايجاد بار ترافيكي بر اثر 
آموزش مجازي، بيان كرد: به دليل عدالت آموزشي و عدم 
امكان خانواده ها در تامين مالي موجب عدم بهره گيري 
از تحصيل نشود، تالش مي كنيم كه بسته هايي را براي 
معلمان و دانش آموزان در نظ��ر بگيريم. زيرا به دليل 
حجم ويديوهايي كه در پيام رسان ها ارسال مي شود، 
هزينه هايي به معلمان تحميل مي شود كه بايد برايش 
فكري كنيم. در اين راستا سازمان فناوري اطالعات نيز 
در اطالعيه اي عنوان كرده كه بر اساس مصوبه شماره 
2۳۷ و 2۴۸ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبني 
بر امكان اعمال تعرفه نيم بها و س��رعت متفاوت براي 
توليدكنندگان محتواي داخلي، كليه اپراتورهاي داخلي 
موظفند امكان تفكيك ترافي��ك داخل از بين الملل 
را اعم��ال و تعرفه مصرف ديت��اي محتواهاي داخلي 
را به صورت ترجيحي و ب��ه ميزان نصف تعرفه ديتاي 
بين الملل محاسبه كنند. به همين منظور با توجه به 
فرارسيدن سال تحصيلي جديد و با هدف حمايت از 
كسب وكارهاي فعال در زمينه آموزش الكترونيكي، از 
كليه توليدكنندگان محتواي داخلي آموزشي دعوت 
مي شود با مراجعه به سامانه درخواست خدمات سازمان 
فناوري اطالعات ايران نسبت به ثبت فهرست سامانه ها 
و برنامه ه��اي كاربردي كه در داخل كش��ور ميزباني 
مي شود اقدام كنند تا اپراتورها تعرفه ترجيحي براي 
مشتركاني كه به سايت هاي مذكور مراجعه مي كنند 
را اعمال كنند. در اين اطالعيه همچنين ذكر شده كه 
به دليل پيچيدگي هاي اجراي فني براي اعمال تعرفه 
يادشده، از زمان ثبت  درخواست تا فعال سازي، نيازمند 

يك ماه زمان است.

 ارتقاي امنيت فضاي مجازي 
به كمك شركت هاي دانش بنيان

تفاهم نامه اي بين پليس فتا و معاونت علمي و فناوري 
در راستاي استفاده از توانايي شركت هاي دانش بنيان 
و اس��تارت آپ ها در راس��تاي افزايش امنيت فضاي 
مجازي منعقد شد. به گزارش مهر، تفاهم نامه همكاري 
بين معاون��ت علمي و فناوري و پلي��س فتا در زمينه 
همكاري هاي مشترك و بهره گيري از ظرفيت فعاالن 
زيس��ت بوم دانش بنيان منعقد شد تا فرصتي براي به 
كار بس��تن توانمندي هاي فعاالن اين زيست بوم در 
مس��ير كمك به امنيت فضاي مجازي ايجاد شود. با 
اي��ن تفاهم نامه زمينه هاي الزم براي امنيت بيش��تر 
فضاي مج��ازي به كمك ش��ركت هاي دانش بنيان و 
استارت آپ ها فراهم مي شود. بر اساس اين تفاهم نامه 
همكاري، معاونت علمي و پليس فتا تالش مي كنند تا 
با استفاده از ظرفيت هايشان شركت هاي دانش بنيان، 
استارت آپ ها و شتاب دهنده هاي تخصصي حوزه امنيت 
سايبري و فناوري اطالعات و ارتباطات رونق پيدا كنند. 
فروش محصوالت فناورانه شركت هاي دانش بنيان، 
پياده سازي راه حل هاي سرمايه گذاري در حوزه امنيت 
سايبري، جذب سرمايه گذار و منابع مالي در طرح هاي 
فناورانه اين حوزه از ديگ��ر محورهاي اين تفاهم نامه 
همكاري است. همچنين توس��عه طرح هاي امنيت 
سايبري با مشاركت شركت هاي دانش بنيان و مراكز 
شتاب دهنده جزو محورهاي همكاري ميان معاونت 

علمي و فناوري رياست جمهوري و پليس فتا است.

 سيستم عامل اپل  كرونا را  
به كاربران هشدار مي دهد

آپديت جديد سيستم عامل اپل قابليت جديدي 
دارد ك��ه قرار گرفتن در معرض ويروس كرونا را به 
كاربران هشدار مي دهد. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از ديلي ميل، آپديت آينده سيستم عامل اپل، 
خطر قرار گرفتن در معرض ويروس كرونا را بدون 
دانلود يك اپليكيشن جداگانه به كاربران هشدار 
مي دهد. نسخه بتا iOS1۳,۷ براي توسعه دهندگان 
نرم افزار عرضه شده كه در آن قابليت دريافت هشدار 
را در تنظيمات نشان داده است. هنگاميكه كاربر 
اپل در فاصله نزديك فردي قرار مي گيرد كه تست 
ابتال به كروناي او مثبت شده، اين نوتيفيكيشن با 
استفاده از بلوتوث دس��تگاه به او هشدار مي دهد. 
البته اپل در به روزرساني نشان داده كه ممكن است 
برخي از قابليت ها فعال نشوند زيرا دسترسي آنها 
به پشتيباني از حوزه بهداش��ت عمومي در محل 
كاربر بس��تگي دارد. پيش از عرضه اين ويژگي در 
 iOS، اپل با گوگل همكاري كرد تا اپليكيشني در 
خصوص هشدار خطر كرونا بسازد. اين اپليكيشن 

در ماه مي سال جاري ميالدي عرضه شد.

 توليد  رم ۱۶ گيگابايتي 
براي گوشي هاي هوشمند

سامسونگ از توليد نس��ل جديدي از تراشه هاي 
حافظه خبر داده اس��ت. اي��ن حافظه هاي رم 1۶ 
گيگابايتي انقالبي در زمينه توليد تلفن هاي همراه 
ايجاد مي كنند. به گزارش مهر به نقل از انگجت، اين 
شركت كره اي از توليد انبوه رم هاي 1۶ گيگابايتي 
از نوع LPDDR5 خبر داده اس��ت. توليد رم هاي 
يادش��ده با اس��تفاده از فناوري جديد ليتوگرافي 
ش��ديد ماورا بنفش صورت گرفته است. در قالب 
اين فناوري از اش��عه ليزر و برخي مواد شيميايي 
حساس به تابش نور براي خراش دادن سيليكون و 
دستكاري آن استفاده مي شود. با اين تحول پهناي 
باند حافظه هاي رم به حداقل ۶.۴ گيگابيت در ثانيه 
ارتقا مي يابد كه 1۶ درصد سريع تر از تراشه هاي رم 
12 گيگابايتي قبلي است. همچنين رم هاي جديد 
1۶ گيگابايتي تا ۳0 درصد باريك تر هم هستند. اين 
تحول به ساخت گوشي هاي باريك تر و آزادشدن 
فضاي بيش��تر براي قطعاتي همچ��ون باتري ها و 
دوربين ها منجر مي شود. افزايش ظرفيت رم موجب 
مي شود اجراي همزمان برنامه هاي سنگين روي 
گوشي هاي هوشمند تسهيل شود و البته از اين رم ها 
مي توان در سيستم هاي تفريحي و چندرسانه اي 

خودروها و غيره نيز استفاده كرد.

گسترش سرويس هاي 
ابر رايانشي هواوي

گزارش��ي جديد ادع��ا مي كند هواوي ب��ا وجود 
تحريم هاي امريكا مشغول گسترش سرويس هاي 
ابري خود اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
ش��ركت چيني هواوي هم اكنون روي كسب وكار 
سرويس ابر رايانش��ي تمركز كرده است و با وجود 
تحريم هاي امريكا همچنان به تراشه هاي امريكايي 
دسترسي دارد. روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي 
جديد ادعا مي كند كس��ب وكار ابر هواوي قدرت 
رايانشي و فضاي ذخيره ابر به شركت ها مي فروشد 
و دسترس��ي به هوش مصنوعي را براي آنها فراهم 
مي كند. طبق اين گزارش كسب وكار ابري هواوي 
به سرعت در حال رشد است. در ماه ژانويه، هواوي 
اين واحد را به اندازه كسب و كار تلفن هاي هوشمند 
و تجهيزات ارتباط از راه دور توسعه داد. اين واحد 
ارايه سرويس هايش را گسترش داد و دولت چين 
نيز با قراردادهايي از فعاليت هاي آن پش��تيباني 
مي كند. امريكا از اوايل سال 2019 ميالدي هواوي 
را تحريم كرده است. دولت اين كشور تهديد امنيتي 
را دليل اين تحريم ها اعالم كرد. تحريم هاي امريكا 
از آن زمان تاكنون افزايش يافته و در سال جاري نيز 
استفاده از تجهيزات امريكايي از جمله تراشه ها در 

دستگاه هاي هواوي ممنوع شده است.

عذرخواهي زاكربرگ به علت 
عدم حذف پست هاي خشن

مديرعامل فيس بوك به علت عدم حذف پست هاي 
گروه مروج خشونت عذرخواهي كرد. مارك زاكربرگ 
مديرعامل فيس بوك به علت عدم حذف پست هاي 
ارسالي يك گروه خشونت طلب به نام حافظان كنوشا 
در امريكا مجبور به عذرخواهي شد. به گزارش مهر 
به نقل از آسين ايج، زاكربرگ در مطلبي كه به همين 
منظور در فيس بوك منتشر كرده اظهار داشته كه 
اين شبكه اجتماعي با پاك نكردن محتواي صفحه 
مذكور در ابتداي هفته جاري دچار اشتباه شده است. 
كاربران صفحه حافظان كنوشا خواستار مسلح شدن 
حاميان خود به منظور ورود به شهر كنوشا در ايالت 
ويسكانسين شده بودند. كنوشا به دنبال شليك يك 
پليس به فردي سياه پوس��ت به نام جيكوب بليك 
صحنه اعتراضات و تظاهرات گس��ترده بوده است. 
زاكرب��رگ در پس��ت ويدئويي خ��ود در اين زمينه 
افزوده است: »صفحه حافظان كنوشا سياست هاي 
فيس بوك را نقض كرده و گروه��ي از كاربران آن را 
به عنوان يك صفحه نامناس��ب عالمت زده بودند. 
من به علت تأخير در حذف اين صفحه عذرخواهي 
مي كنم.« زاكربرگ پيش از اين هم به علت رسوايي 
مربوط به شركت كمبريج آناليتيكا و دسترسي بدون 
مجوز اين ش��ركت به داده هاي خصوصي كاربران 
فيس بوك مجبور به عذرخواهي شده بود. فيس بوك 
سرانجام روز چهارشنبه صفحه يادشده را حذف كرد. 
خشونت ها در شهر كنوشا تا به حال منجر به مرگ 

دو نفر و زخمي شدن يك نفر شده است.

مسير پرپيچ وخم فضاي سايبر كشور با مجلس جديد و دولت  احتمالي جديد

آينده مبهم پلتفرم هاي خارجي
در طرح س��اماندهي پيام رس��ان هاي اجتماعي كه 
به تازگي توسط مجلس ارسال شده، همه رسانه هاي 
اجتماعي بايد در ايران به ثبت برس��ند، در حالي كه 
با توجه به وضعيت تحريم ها و اينكه عمده پلتفرم ها 
متعلق به شركت هاي امريكايي هستند، عماًل همه  
اين پلتفرم ها بعد از دو ماه از تصويب احتمالي اين طرح 

غيرمجاز بوده و مسدود مي شوند. 
نس��خه جديد طرح »س��اماندهي پيام رس��ان هاي 
اجتماعي« كه اولين بار در مهرماه 9۷ از آن رونمايي 
ش��د، به مجلس يازدهم راه يافت��ه و تغييرات جزيي 
نس��بت به گذشته پيدا كرده اس��ت. اين طرح را ۴0 
نفر از نماين��دگان مجلس پيش��نهاد داده اند و براي 
تبديل شدن به قانون بايد در صحن علني به تصويب 
برس��د. البته مفاد طرح فعلي به نحوي اس��ت كه در 
صورت تصويب آن احتماال باعث مسدود شدن تمام 
پيام رسان هاي خارجي در كشور شود. البته اين طرح 
به غي��ر از نمايندگاني كه آن را پيش��نهاد داده اند، تا 
همين جا هم مخالفان زيادي حتي در بين نمايندگان 
داشته است. منتقدان اين طرح معتقدند شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان ها محل ارتباط و ابزار كار مردم 
هستند و مسدودسازي  شبكه هاي اجتماعي نه تنها 
راهكاري سازنده  نيس��ت، بلكه بخشي از طرح كه به 
احراز هويت كاربران ارتب��اط دارد در تضاد با آزادي و 
حريم خصوصي شهروندان قرار دارد و در عين حال با 
اصول قانون اساسي نيز در تضاد آشكار است. در اين 
راستا سيد محمدرضا اصنافي در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي 
ك��ه به تازگي در مجلس اعالم وصول ش��ده را بايد به 
عنوان بخشي از يك پازل بزرگ تر ديد، افزود: اين پازل 
گام به گام در حال كم كردن اختيارات دولت در حوزه 
سايبري است و مديريت فضاي كشور را روزبه روز از 
فضاي رقاب��ت اقتصادي دورتر و ب��ه انحصار امنيتي 
نزديك تر مي كند. اقداماتي مانند سلب مسووليت هاي 
قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص محتواهاي 
صوتي و تصويري و س��پردن رگوالت��وري محتوايي 
فضاي مجازي به يكي از اپراتورهاي اين حوزه يعني 
صداوسيما و نقض آشكار اصول اوليه رقابت و سالمت 
فضاي سرمايه گذاري مقدماتي بود براي ضربه نهايي 
به مديريت فضاي سايبري كشور. وي با بيان اينكه به 
نظر مي رسد فضاي سايبر كشور مسير پرپيچ وخمي را 
با مجلس جديد و دولت احتمالي جديد خواهد داشت، 
گفت: اين طرح كه پس از به در بسته خوردن در شوراي 
عالي فضاي مجازي و مجلس قبل با ش��روع مجلس 
جديد اع��الم وصول ش��د، داراي اليه هاي مختلفي 
است كه بايد به آن توجه كرد. نكته اصلي در خصوص 
اين طرح اين است كه اساسًا نام پيام رسان در عنوان 
اين طرح داراي كاركرد پوششي و گمراه كننده است. 
درواقع پيام رس��ان، اولويت دسته چندم طرح است 

كه تالش شده پوششي براي اولويت هاي اول باشد.

    واگذاري گيت وي به نيروهاي مسلح
اين پژوهشگر رس��انه با بيان اينكه اصل طرح ماده 5 
است، اظهار كرد: به نظر مي رسد بقيه طرح از جمله 
مواد 15 و 1۶ كه به جرم انگاري استفاده از فيلترشكن 
پرداخته، براي دور كردن اذهان از آن نوش��ته  ش��ده 
است. در ماده 5، طراحان پيشنهاد مي دهند گيت وي 
كش��ور به عنوان نقطه كانوني دسترسي بين الملل و 
محل اجراي فني فيلترينگ كه هم اكنون در ساختار 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات ق��رار دارد و با 
نظارت وزارت اطالعات مديريت مي ش��ود، به ستاد 
كل نيروي هاي مس��لح واگذار ش��ود. اصنافي ادامه 
داد: طبيعتًا در صورت اجراي اين ماده عماًل شركت 
خدمات زيرس��اخت نيز نمي تواند بدون هماهنگي 
با ستاد كل نيروهاي مس��لح عملكرد خاصي داشته 
باشد. با اين كار و با توجه به اينكه پيش ازاين وظايف 
سياست گذاري وزارت ارتباطات به شوراي عالي فضاي 
مجازي منتقل ش��ده و بخش اصلي وزارت مخابرات 
سابق يعني شركت مخابرات نيز خصوصي شده است، 
عماًل چيزي به عنوان وزارت ارتباطات جز س��ازمان 
فناوري اطالعات باقي نخواهد ماند. وي با بيان اينكه 
نقش ديگر پوششي پيام رسان در اين طرح استفاده 
از آن براي دايره شمول موسع در تعاريف طرح است، 
افزود: پيام رسان يك مصداق از پلتفرم هاي ارتباطي 

اس��ت كه در كنار رس��انه هاي اجتماعي، بازي هاي 
آنالي��ن، ميل س��رويس ها و غيره، اليه س��رويس را 
شكل مي دهند. طراحان اسمي به دليل فقر علمي در 
ادبيات اوليه حوزه سايبر و طراحان اصلي با استفاده 
از اين فقر، در بخش تعريف عماًل تعريفي ارايه دادند 
كه همه پلتفرم ها را شامل مي شود. در واقع ما با يك 
طرح براي قانون گذاري كل سرويس هاي اجتماعي 
مواجه هستيم نه يك مصداق از پلتفرم هاي ارتباطي. 
اين پژوهشگر حوزه رسانه خاطرنشان كرد: طبق اين 
طرح هياتي متشكل از نماينده دستگاه هاي اجرايي 
و نظارتي ش��كل مي گيرد كه عماًل هم��ان كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است كه به واسطه 
قانون جرايم رايانه اي در سال 1۳۸9 شكل گرفت و به 
كارگروه فيلترينگ مشهور است. وظايفي هم كه طرح 
به اين هيات داده، با وظايف آن كارگروه همپوشاني 
بس��يار دارد و بخشي از آن نيز كه همپوشاني ندارد با 
ساختار شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون هاي 

آن داراي تعارض است.

    تالش براي اخذ اطالعات 
از پيام رسان ها بدون حكم قضايي

اصنافي با بيان اينكه راهكار قابل تأمل و افسوس اين 
ط��رح در بندهاي ۳ و ۴ تبصره ماده ۷ اس��ت، اظهار 
كرد: در اين بخش، طراحان با زير پا گذاش��تن حدود 
و اختي��ارات مقام قضايي به ضابط��ان قضايي اجازه 
مي دهند در بعضي از جرايم كه در بند ۳ آورده است، 
بتوانند بدون حكم قضايي اق��دام به اخذ اطالعات از 
پيام رسان ها كنند. وي افزود: در همين بند ۳، طرح اين 
اختيار را مي دهد در جرايمي با تعاريف موسع و قابل 
تفسير مانند »فساد في االرض« و »جرم عليه امنيت 
داخلي و خارجي« اقدام به تفتيش و كنترل كند، بدون 
اينكه به اين سوال پاسخ بدهد كه ضابط قضايي يعني 
نهادهاي امنيتي و انتظامي چگونه پيش از كنترل و 
تفتيش متوجه محتواي آن ش��ده و تنها محتواهاي 
مربوط به اين جرايم را رصد كنند. اين موارد نش��ان 
مي دهد اساسًا طراحان با ابتدايي ترين موارد اجرايي 
اين فضا آشنا نيستند. اين پژوهشگر حوزه رسانه بيان 
كرد: شايد همه گيرترين و عمومي ترين مواد اين طرح 
ماده 15 و 1۶ باشد كه طراحان تالش كرده اند براي 
توليد، عرضه و اس��تفاده از فيلترشكن ها و امثال آن 
جرم انگاري كنند. البته اين م��واد به دليل نياز مبرم 

فضاي سياسي حاكم بر مجلس به رأي مردم در يك 
سال آينده تصويب نخواهد شد و خود طراحان نيز از 
اين موضوع مطلع هستند و درواقع اين دو ماده را براي 
ايجاد س��روصدا، قرباني ش��دن دو ماده و پرت شدن 

حواس از ماده 5 و حفظ آن نوشته  شده است.

    جرم انگاري همه كاربران 
شبكه فيلترشده اي مثل توييتر

اصنافي ادامه داد: در هر صورت در صورت تصويب اين 
دو ماده عماًل از دفتر وزيران، خود نمايندگان مجلس، 
رييس جمهوري و همه  كاربران حقيقي شبكه هاي 
اجتماعي خارجي مثل توييتر مجرم خواهند بود. در 
چنين فضايي ميدان كنش��گري رسانه اي به ميدان 
فعاليت امنيتي تبديل و كنشگران و كاربران حقيقي 
جاي خود را به كاربران فيك و ناشناس خواهند داد. 
وي ب��ا بيان اينكه نكته بس��يار جالب طرح كه نقش 
منافع سياسي كوتاه مدت و تعجيل در نگارش طرح 
را بيشتر نش��ان مي دهد، در ماده 2 خود را به نمايش 
گذاش��ته اس��ت، افزود: در اين ماده، طراحان كه در 
ماده 5 مديريت گي��ت وي را به عنوان مجراي اعمال 
فيلترينگ به س��تاد كل نيروهاي مسلح سپرده اند، 
در م��اده 2 از وزارت ارتباط��ات طل��ب مي كنند كه 
پيام رسان هايي كه طبق اين طرح مجوز نمي گيرند 
و طبيعتًا عمده  رسانه هاي اجتماعي پرمخاطب مانند 
واتس اپ و اينس��تاگرام را شامل مي شود فيلتر كند. 
اين پژوهش��گر حوزه رس��انه ادامه داد: طبق همين 
ماده 2 طرح، پيام رس��ان هاي خارجي كه با توجه به 
تعريف، همه  پلتفرم ها و رسانه هاي اجتماعي را شامل 
مي ش��ود بايد در ايران به ثبت برسند و شركتي را به 
نمايندگي خود معرفي و مصوبات كميته فيلترينگ را 
اجرا كنند. پيش ازاين نيز شوراي عالي فضاي مجازي 
مصوبه اي داشت كه با توجه به آن، رسانه هايي مجاز 
هستند كه داده هاي كاربران ايراني را در ايران ذخيره 
كنند. اصنافي خاطرنشان كرد: اينكه مصوبات كميته 
فيلترينگ چگونه است و اساسًا با توجه به آن مصوبات 
مي شود در ايران رسانه اجتماعي اداره كرد يا نه بحث 
ديگري اس��ت، اما بايد توجه داش��ت ك��ه با توجه به 
وضعيت تحريم ها و اينكه عمده پلتفرم ها نيز متعلق به 
شركت هاي امريكايي هستند، عماًل همه  اين پلتفرم ها 
بعد از دو م��اه از تصويب احتمالي اين طرح غيرمجاز 

بوده و مسدود مي شوند.

  غيرقانوني شدن خريدوفروش رمزارزها 
بدون مجوز بانك مركزي

وي ادام��ه داد: يكي ديگر از اي��ن موضوعات كه تالش 
 ش��ده در قالب اين ط��رح از اذه��ان دور بماند موضوع 
»رمزارز «هاست. ماده 19 طرح در كمال تحير از ارتباط 
رمزارزها به ساماندهي پيام رسان، عرضه و خريدوفروش 
رمزارز بدون مج��وز بانك مرك��زي را غيرقانوني اعالم 
مي كند. قانون گذاري در خصوص رمزارزها با پيچيدگي 
فراوان، ظرفيت ها و تهديدهاي متنوع و مختلفي كه دارند، 
نيازمند پشتوانه پژوهشي گس��ترده و مقررات گذاري 
مستقل است كه در عين ناباوري در يك ماده يك خطي در 
اين طرح تعيين تكليف و ممنوع شده است. اين پژوهشگر 
حوزه رسانه افزود: طبيعي است وقتي مورد سوال واقع 
شويم كه براي ساماندهي فضاي سايبري كشور چه بايد 
كرد؟ پاسخ مفصلي دارد اما براي رفع بعضي از دغدغه هاي 
بحق در خصوص امنيت سايبري كشور مي توان به صورت 
خالصه سه راهبرد اصلي را پيشنهاد داد. اولين راهبرد، 
پذيرش تنوع و تكثر سياسي و فرهنگي موجود در كشور 
است. تا زماني كه اين تنوع و تكثر توسط نهادهاي قضايي 
و امنيتي پذيرفته نشود، امكان رشد پلتفرم هاي اجتماعي 
بومي فراهم نيس��ت. كليد بومي ش��دن اليه سرويس 
اجتماعي در كش��ور در تغيير نگاه به عرصه  اجتماعي و 
پذيرش تغييرات آن است. اصنافي ادامه داد: راهبرد دوم، 
جامع نگري در قوانين است. مجلس شوراي اسالمي بايد 
به دور از سياس��ي كاري و طراح هاي سفارشي به سمت 
تدوين نظام جامع حقوق و مسووليت ها در فضاي مجازي 
در اليه هاي زيرساخت، سرويس و محتوا حركت كند. 
به جاي قانون نگاري به اسم پيام رسان به عنوان مصداقي 
از ده ها مصداق اليه سرويس، نگاه كالن نگر و جامع را در 
حوزه تقنين سايبري دنبال كند. وي مديريت تقاضاي 
فيلترش��كن را راهبرد سوم دانس��ت و بيان كرد: براي 
مديريت وي پي ان ها و فيلترشكن ها كه حقيقتًا ابزارهاي 
ضد امنيت كاربر هس��تند و هزينه هاي اضافي به كاربر 
تحميل مي كنند، بايد به سمت كاهش نياز به فيلترشكن 
حركت كرد تا برخورد با فيلترش��كن ها هم امكان فني 
بيشتري داشته باشد و هم حمايت اجتماعي. وضعيت 
كنوني فيلترينگ در كشور كه در آن همه چيز فيلتر است 
درواقع يعني هيچ چيز فيلتر نيست. خانواده ها خود ابزار 
رفع فيلتر را براي فرزندانشان تهيه مي كنند و پشت ديوار 
فيلتر ديگر همه چيز آزاد است؛ چه توييتر چه سايت هاي 

متنوع پورنوگرافي.

معماري شبكه ملي اطالعات در حال نهايي شدن است
رييس مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه معماري 
شبكه ملي اطالعات در حال نهايي شدن است، گفت: 
بر اساس اين طرح سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد كل 
كشور بايد به 10 درصد برسد. ابوالحسن فيروزآبادي در 
گفت وگو با ايرنا گفت: طبق مصوبات قبلي انتظار داشتيم 
كه وزارت ارتباطات پيش��نهاداتي در رابطه با معماري 
شبكه ملي اطالعات ارايه دهد. وزارت ارتباطات تا مدت ها 
پاسخي به اين مطالبه نمي داد و در نهايت نيز مطرح كرد 
همان اسناد قديمي كه قبل از سند تبيين الزامات ارايه 
كرده، معماري مطلوب ش��ان است كه اين مساله مورد 
پذيرش ما واقع نش��د. بعد از س��ند تبيين الزامات بايد 

معماري مجددي طراحي مي شد. 
به دنبال فرماني كه رهبر معظ��م انقالب در 12 آذرماه 
صادر كردند، وزارت ارتباطات مكلف شد اين معماري 
را ارايه دهد. اكنون با همكاري فشرده كه بين مركز ملي 
فضاي مجازي و وزارت ارتباطات در جريان اس��ت اين 
معماري با اخذ نظر از تمام سازمان هاي مربوطه، در حال 
نهايي شدن است. كار كارشناسي بسيار سنگيني در اين 
خصوص صورت گرفته و معماري تهيه ش��ده معماري 

دقيقي است.  فيروزآبادي از نهايي شدن سند معماري 
شبكه ملي اطالعات خبر داد و گفت: براي فضاي مجازي 
مدل هاي مختلف وجود دارد، يكي از مدل هايي كه مورد 
تاييد مركز ملي فضاي مجازي است، مدلي است كه از 
چهار اليه شبكه، محتوا، كاربر و خدمات تشكيل شده 
اس��ت. در اين مدل دو بحث زمينه اي مهم مطرح است 
كه بايد در تم��ام اليه ها مدنظر قرار بگيرد؛ »مديريت« 
و »حكمراني و امنيت«. در مديريت و حكمراني عامل 
مهمي كه براي ما وجود دارد اس��تقالل است. برخي از 
افراد، اليه شبكه را به سمتي گسترش مي دهند كه محتوا 
و خدمات را شامل مي شود. اين عده در حقيقت متوليان 
شبكه ملي اطالعات را مس��وول فضاي مجازي كشور 
مي دانند و هرگونه اشكالي كه در فضاي مجازي كشور 
وجود دارد و عمال به فضاي مجازي جهاني متصل و غير 
قابل كنترل است را متوجه متوليان شبكه ملي اطالعات 
مي كنند. متوليان شبكه هم براي اينكه مسووليت شان 
زياد نشود، شبكه را محدود به ارتباطات مي دانند و حتي 
بخش��ي كه از نظر مركز ملي به عنوان شبكه اطالعات 
شناخته مي ش��ود را به ش��بكه ملي ارتباطات كاهش 

مي دهند. آنها س��عي مي كن��د ارتباط��ات را در حوزه 
ماموريت خود بگذارند.

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه افراط و 
تفريط در مورد شبكه ملي اطالعات هر دو غلط است، 
اشاره كرد: در شوراي عالي فضاي مجازي، تعريف دقيقي 
براي شبكه ملي اطالعات ارايه داد شده و سندي به نام 
»س��ند تبيين الزامات شبكه ملي« تهيه شد. بعد از آن 
نوبت به ارايه سند معماري رسيد كه اكنون مراحل نهايي 

را طي مي كند.
 بيش از ۸0 درصد اين سند تصويب شده و با يك جلسه 
ديگر بقيه آن سند معماري نيز نهايي مي شود. در سند 
معماري، سعي شده نظر مركز ملي و وزارت ارتباطات به 
يكديگر نزديك شود و همه چيز روشن باشد. در اين سند 
جديد ضمن ارايه مفهوم دقيق از شبكه ملي اطالعات، 
بحث صورت گرفتن برخ��ي اقدامات در حوزه محتوا و 
خدمات را مطرح كرديم كه اينگونه اقدامات مقوم شبكه 
ملي اطالعات است. وي تصريح كرد: ما نمي توانيم شبكه 
ملي اطالعات را طراحي كنيم اما عرضه محتوا و خدمات 
در آن به درس��تي صورت نگيرد. اين شبكه زماني ملي 

است كه محتوا و خدمات بومي و محلي در آن ارايه شود. 
در شبكه ملي، كاربر ملي است، محتوا و خدمات هم بايد 
متناسب با شرايط ملي شود. اگر جاده و اتوبان مي زنيم 
بايد متناسب با آن سيستم حمل ونقل وجود داشته باشد. 
محتوا و خدمات شبكه ملي اطالعات هم دقيقا مصداق 

همين امر است.
رييس مركز ملي فضاي مجازي تصريح كرد: اشكاالتي 
كه وزارت ارتباطات در حوزه توس��عه محتوا و خدمات 
نيز مطرح كرده و درس��ت بود را نيز در س��ند معماري 
جديد مورد توجه قرار داديم و در حقيقت با مش��خص 
كردن تعهدات براي متوليان محتوا و خدمات در كشور و 
مديران اين بخش ها، اهدافي تعيين كرديم تا شبكه ملي 
به صورت متوازن توس��عه پيدا كند. فيروزآبادي تاكيد 
كرد: براساس اين طرح سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد 
كل كشور بايد به 10 درصد برسد و ۷0 درصد ترافيك 
مخصوص كاربران را خدمات محتواي داخلي تشكيل 
بدهند. براي تحقق اين اهداف، وزارت ارتباطات و ساير 
فعاالن حوزه شبكه مانند اپراتورها بايد در اين چارچوب 

حركت كنند تا اختالفات به حداقل برسد.

    طراحان اسمي به دليل فقر علمي در ادبيات اوليه حوزه سايبر و طراحان اصلي با استفاده از اين فقر، در بخش تعريف عماًل تعريفي ارايه دادند كه همه 
پلتفرم ها را شامل مي شود. در واقع ما با يك طرح براي قانون گذاري كل سرويس هاي اجتماعي مواجه هستيم نه يك مصداق از پلتفرم هاي ارتباطي. 
طبق اين طرح هياتي متشكل از نماينده دستگاه هاي اجرايي و نظارتي شكل مي گيرد كه عماًل همان كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است 
كه به واسطه قانون جرايم رايانه اي در سال ۱۳۸۹ شكل گرفت و به كارگروه فيلترينگ مشهور است. وظايفي هم كه طرح به اين هيات داده، با وظايف 
آن كارگروه همپوشاني بسيار دارد و بخشي از آن نيز كه همپوشاني ندارد با ساختار شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون هاي آن داراي تعارض است.

برش
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»طرح نويسي«  روي دور تند
طرح ساخت مس��كن كوچك متراژ نيز به تازگي از سوي 
وزارت كش��ور به دولت پيشنهاد شده اس��ت. طرح اخذ 
مالي��ات از خانه هاي خالي نيز از س��وي مجلس يازدهم 
تدوين و تصويب شد اما در 21 ايراد شوراي نگهبان دوباره 
به مجلس ارجاع شده است. 2- بي گمان، ارايه هر طرحي، 
مستلزم تشريح و توصيف درست و صحيح مساله است، در 
غير اين صورت، تدوين و تصويب هر طرحي به معناي گام 
نهادن در مسيري است كه مقصد آن مشخص نيست. اگر 
چه پژوهش هاي اقتصادي و از جمله گزارش تحقيقي مركز 
پژوهش هاي مجلس در تابس��تان سال گذشته به خوبي 
نشان مي دهند كه مشكل عمده بازار مسكن، در خارج از 
اين بازار و متاثر از فضاي كلي اقتصاد است،  در عين حال، 
مساله اثرپذيري بازار مسكن از نوسانات اقتصاد كالن ايران 
به قدري واضح و شفاف مي نمايد كه براي مردم عادي نيز 
مكشوف است و نيازي هم به استدالل و پژوهش و ... نيست. 
از اين رو، در صورتي كه اس��ب س��ركش تورم و نقدينگي 
مهار شود، به معني مهار بازارهايي همچون مسكن و ... نيز 
هست. ضمن اينكه هر گونه برنامه ريزي براي مسكن، در 
صورت نبود ثبات در اقتصاد كالن،  بال اثر است. نمونه آن، 
راه اندازي صندوق يكم و ارايه تسهيالت )پس از يك سال 
سپرده گذاري( به خانه اولي ها است كه در جريان جهش 
قيمتي مسكن، نه تنها كمكي به س��پرده گذاران در اين 
صندوق نكرد كه سرمايه آنان را در گرماي تورم ذوب كرد.

3- برخي مي گويند و مي نويسند كه وزارت راه و شهرسازي، 
»سياست گذار« مسكن است. آيا به واقع اينگونه است؟ پاسخ 
منفي است. وزارت راه و شهرسازي با مشخصات و مختصات 
كنوني آن، نمي تواند سياست گذار بازار مسكن باشد. چرا كه 
اوال در حوزه معماري و فني در باالي سر خود، شوراي عالي 
معماري و شهرسازي را دارد. شورايي كه از حيث معماري 
و شهرسازي، سياست گذاري مي كند. دوم اينكه از حيث 
اقتصاد مسكن نيز از توانايي و ابزار الزم برخوردار نيست. در 
همين چند ماهه )به عبارتي چند ساله( اخير شاهد بوديم 
كه وزارت راه حتي نتوانست بدون كمك ساير دستگاه ها، 
 سامانه امالك و اس��كان را با هدف شناسايي خانه خالي 
راه ان��دازي كند. اگر چه هم اينك گفته مي ش��ود كه اين 
سامانه راه اندازي شده اس��ت، اما كارايي و كامل بودن آن 
همچنان محل سئوال است. در اين شرايط، بي گمان، تنها 
نهادي كه مي توانست از حيث اقتصادي به معضل مسكن 
ورود كرده و براي آن سياس��ت گذاري كند،  شوراي عالي 
رفاه و تامين اجتماعي بود كه متاسفانه به هنگام تعطيلي 
فله اي شوراي هاي عالي در حدود 12 سال پيش،  تعطيل 
شد و در دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيز همچنان مجالي 
براي بروز و ظهور نيافته است. قرار بود اين شورا،  به موجب 
ماده 13 قانون معطل مانده »س��اختار نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي«، سياست هاي اجتماعي در حوزه هاي 
اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت 
و درمان و ساير بخش هاي مرتبط با حوزه تامين اجتماعي را 
هماهنگ كند. به عبارت ديگر، سياست گذاري اقتصادي و 
اجتماعي در عرصه مسكن قرار بود در اين شورا كه به رياست 
رييس جمهور و حضور چند تن از وزيران تشكيل مي شد، 
انجام شود و وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز به عنوان دارنده 
كاملترين بانك اطالعاتي، هم در امر رصد شرايط اقتصادي و 
اجتماعي كشور و هم در امر سياست گذاري مشاركت داشته 
باشد. اما متاسفانه در حال حاضر، وزارتخانه ها يا شوراهاي 
عالي به تنهايي قادر به سياست گذاري در امر مسكن نيستند 
و از همين رو شاهد تدوين يا اجراي طرح هاي مختلف از 
سوي وزارت خانه هاي مختلف و همچنين مجلس شوراي 

اسالمي هستيم. 

دست هايي كه نمي گذارد 
بازارها آرام بگيرد

 بحث ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي به كشور است، 
كه خود اين ام��ر نيز به افزايش قيم��ت خودروها در بازار 
دامن زده اس��ت. اين درحالي بودكه واردات اين خودروها 
تا حدي مي توانس��ت قيمت ها را در بازار تعديل كند، اما با 
منع ورودشان به كشور، قيمت خودروها چه داخلي وچه 
خارجي اوج گرفت. از اين رو، با قيمت هاي دس��توري اين 
امكان براي خودروساز وجود ندارد كه با اهرم عرضه جلوي 
افزايش قيمت ها را س��د كند. چراكه سياست گذار، تمام 
عواملي كه مي تواند بر روي عرضه اثر گذار باشد مانند واردات 
را تخريب كرده و مي خواهد تنها با فشار به خودروسازان، از 
مسير افزايش توليد و با ديكته قيمتي بازار را مديريت كند، 
كه اين امكان پذير نيس��ت. حال چنانچه طي سال هاي 
گذش��ته قيمت خودرو متناسب با نرخ حاش��يه بازار آزاد 
توسط خودروسازها عرضه مي شد، به طور قطع تقاضا به 
وضعيت كنوني نمي رسيد. با نگاه به اين مسائل، نكته قابل 
ذكر اين است كه در حال حاضر افزايش توليد هم نمي تواند 
راهكار نجات بازار خودرو باشد؛ چراكه اهرم عرضه به تنهايي 
نمي تواند قيمت ها را كنترل كند. به عبارتي ديگر، درحال 
حاضر افزايش قيمت خودرو ارتباط چنداني با افت عرضه 
ندارد، بلكه اين فاصله باالي قيمت كارخانه و بازار است كه 
تقاضاي بااليي ايجاد كرده است. بنابراين نبايد آدرس غلط 
بدهيم. حال تا زماني كه قيمت ها اصالح نشود نمي توان گفت 
مردم از سود باالي دو نرخي بودن اين كاال استفاده نكنند 
يا جلوي واسطه گري را بگيرند.  البته نبايد فراموش كرد كه 
جداي از اين مسائل، عامل اصلي، گره زدن قيمت كاالها به 
نرخ دالر است. اين درحالي است كه دولت به دليل كسري 
بودجه با فروش دالر با نرخ باال به دنبال تامين منابع مالي مورد 
نيازش است و همين امر باعث جهش نرخ دالر شده است. اين 
درحالي است كه ميزان صادرات غيرنفتي، با نياز ارزي واردات 
تقريبا برابري مي كند، بنابراين شاهد يك عدم توازن در اين 
چرخه نيستيم كه قيمت دالر بخواهد تا اين حد افزايش يابد. 
چراكه براساس شاخص هاي مالي نرخ دالر نبايد بيشتر از 12 
هزار تومان باشد. جز اينكه تعمدي دركار باشد يا دست هاي 
پنهاني در بازار است كه مي خواهند دالر را باال نگه دارند. اين 
درحالي است كه اگر خود سياستگذار بخواهد، اين روند قابل 
كنترل است. حال تا مادامي كه قيمت نهاده ها ومواد اوليه 
مورد نياز توليد وحتي كاالهاي توليد داخل كه هيچ وابستگي 
به خارج ندارند، به دالر گره زده شود، نمي توان انتظار كاهش 
يا حتي تعديل قيمت ها را داشت كه بازار خودرو نيز از اين 
قاعده مستثني نيست. بنابراين چنانچه نتوانيم بند ناف دالر 
را از قيمت توليدات داخل ببريم، همچنان بايد شاهد افزايش 
قيمت در تمامي بازارها باش��يم. با همه اينها، تا زماني كه 
زيرساخت هاي اقتصادي اصالح نشود، دور از انتظار نيست 
كه در سال جاري نيز يك بار ديگر با موج افزايش قيمت ها به 

ويژه در بازار خودرو مواجه شويم. 

كاستي هاي ترانزيت كاال 
در ايران

عضو هيات رييس��ه ات��اق تهران با تش��ريح وضعيت 
ناوگان حم��ل و نقل عمومي، توجه سياس��ت گذار به 
استانداردسازي و تعيين سهميه سوخت، ارز و تجهيزات 
را در افزايش رقابت پذيري كاالهاي ايراني در بازارهاي 
هدف موثر دانست. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، 
سيده فاطمه مقيمي گفت: ناوگان حمل و نقل عمومي 
امروزه بايد الزامات زيس��ت محيطي رعايت كرده و با 
استانداردهاي بين المللي روز تطابق داشته و در عين 
حال، به موقع در جايگاه هاي مربوط به بارگيري حاضر 
شوند. اما يكي از  مشكالت  ناوگان ايراني، عدم به روزرساني 
آنهاست كه به همين جهت عمر ناوگان ما به طور متوسط 
حدود 19 سال است، بنابراين چگونه ممكن است اين 
ناوگان از نظر رعايت استاندارد ها با ناوگان همگن خود 
در دنيا رقابت كند. او با اشاره به اينكه اعمال تحريم ها نيز 
منجر به بسياري از توقف ها و عدم صدور به موقع مجوزها 
براي تردد  كاميون ها شده، ادامه داد: در بسياري از موارد 
ناگزير شده ايم كه بار را از وسايل حمل و نقل ايراني به 
وس��ايط حمل و نقل خارجي انتقال دهيم و به همين 
سبب دريافتي ما از هزينه حمل به مقدار قابل توجهي 
كاهش پيدا كرده است. همچنين به دليل عدم رعايت 
استانداردها، ناوگان ايراني در مسير هاي خارجي به عنوان 
آخرين ناوگان مورد استفاده قرار  مي گيرد. مقيمي افزود: 
تعويض و استانداردسازي تجهيزات ناوگان حمل و نقل 
عمومي، هزينه مازادي در پ��ي دارد؛ به طوريكه حتي 
تعميرات جزيي نظير تعويض الستيك كه براي امنيت 
جان راننده و باري كه حمل  مي كند، نياز است، با ارقام 
ميليوني مواجه اس��ت. افزون بر اين، رانندگان هنگام 
خروج از كشور تنها 400 ليتر گازوييل مازاد  مي توانند 
حمل كنند و گازوييل را در خارج از كشور با نرخي بيش از 
1.2 يورو براي هر ليتر تامين  مي كنند.  او گفت: استاندارد 
موتور ناوگان خارجي يا سطح يورو 7 ارتقا يافته است و اين 
به روزرساني، مصرف سوخت آنها را كاهش داده است؛ 
اما استاندارد ناوگان ايراني از سطح يورو 3 فراتر نرفته و 
اين مساله مصرف سوخت ناوگان ايراني را در سطح باال  
و مصرف بيش از 60 درصد نگاه داشته است. حال آنكه 
تغيير نگرش به توس��عه و نوسازي  ناوگان حمل و نقل 
بين المللي در كنار  اختصاص يارانه و تعيين سهميه در 
سوخت، ارز و تجهيزات  مي تواند  در ثابت ماندن قيمت 
حمل و كاهش قيمت تمام ش��ده كااله��اي ايراني در 

بازار هاي هدف موثر باشد.

۱۳ هزار طرح باالي ۶۰  درصد 
پيشرفت فيزيكي

مديركل دفتر امور طرح ه��اي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از 13 هزار طرح باالي 60 درصد پيش��رفت 
فيزيكي در كشور خبر داد و گفت: ميزان سرمايه اين 
طرح ها 232 هزار ميليارد تومان است. عليرضا هادي 
از 13 هزار طرح باالي 60 درصد پيش��رفت فيزيكي 
در كش��ور خبر داد و گفت: ميزان سرمايه اين طرح ها 
232 هزار ميليارد تومان است. البته اين ميزان سرمايه 
بر اساس مجوز اس��ت درصورت بروز رساني اين عدد 
خيلي بيشتر خواهد بود. اين 13 هزار طرح 470 هزار 
نفر شغل در كشور ايجاد خواهد كرد. به گفته وي، عمده 
طرح هاي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز 
براي آنها صادر مي شود در بخش هاي غير دولتي اعم 
از تعاوني، خصوصي و ساير اجزاي غير دولتي است به 
هيچ عنوان طرح هاي دولتي نيست. هادي افزود: اين 
وزارتخانه همه ساله مجوز هاي خيلي زيادي را در سطح 
كشوربراي طرح هاي مختلف صادر مي كند. طرح هاي 
مزبور كارهاي خود را شروع و به پيشرفت هاي مختلفي 
مي رسند. اين طرح ها بعضا ممكن است چند سال روي 
60، 70، 7۵ درص��د يا باالتر به دالئل مختلف از جمله 
مشكالت مالي صاحب بنگاه، مش��كالت مديريتي، 
فوت صاحب مجوز، خوراك، مواد اوليه، زيرس��اخت و 
غيره متوقف باشند. به عبارتي مشكالت مزبور باعث 
شده پيش��رفت فيزيكي بنگاه ها ادامه پيدا نكند. وي 
همچنين از طراحي سامانه احياي بنگاه هاي راكد براي 
مشاركت سرمايه گذاران جديد در طرح هاي باالي 60 
درصد خبر داد و اظهارداشت: هدف از اين اقدام اينكه 
متقاضيان جديد سرمايه گذاري بخش هاي مختلف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را به س��مت طرح هاي 
داراي پيشرفت فيزيكي باال و راكد هدايت كنيم. افزايش 
بهره وري سرمايه، احياء واحدها و طرح هاي نيمه تمام 
و راكد بصورت جدي در دستور كار اين وزارتخانه است.

 شمشير دولبه سرريز بيكاران
 به واحدهاي صنفي

عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران با اش��اره به 
س��رريز جامعه بيكار در اصناف گف��ت: اين امر به 
معناي رونق در اصناف نيست بلكه شمشير دولبه اي 
اس��ت كه مي تواند آثار خوب يا بدي داشته باشد. 
رسول جهانگيري در مورد افزايش واحدهاي صنفي 
در شرايط كرونا گفت: اين افزايش به معناي رونق در 
اصناف نيست بلكه به معناي سرريز جامعه بيكار در 
اصناف است. وي افزود: تنها جايي كه هيچ مانعي 
براي ورود افراد جديد قائل نشده، اصناف است و اين 
امر مثل يك شمشير دو لبه است و مي تواند خوب، يا 
بد باشد. جهانگيري بيان داشت: اگر متوليان امور، 
دس��ت اندركاران دولتي و سياس��ت گذاران كالن 
كشور به حمايت از اش��تغال ايجاد شده و حمايت 
از توليد، توزيع و خدماتي كه از س��وي اصناف اجرا 
مي شود، توجه داشته باشند نه تنها ورود افراد جديد 
به اصناف نگران كننده نيست، بلكه خوب است اما در 
حال حاضر نمي  تواند پيش آمد مثبتي را نشان دهد.  
به گفته وي، سقف و فاصله صنفي با اين استدالل 
آزاد شد كه حس رقابتي در كسب و كارهاي صنفي 
ايجاد شود و هر كس��ي كه بتواند در فضاي رقابتي 
بماند، ماندگار شده و هر كس كه نتواند از آن خارج 

شود اما اين روش عيب بزرگي دارد.

از سوي سازمان حمايت صادر شد

دستور منع فروش خودرو به غيرمجازها 
تعادل |

منع فروش خودرو از سوي شركت هاي غيرمجاز صادر 
شد. بنابر اعالم رييس سازمان حمايت شركت هاي 
خودروس��از كه از كميته خودرو مجوز ندارند، حق 
فروش و پيش فروش خودرو را نخواهند داش��ت. به 
موجب اين تصميم، ش��ركت هايي ك��ه به فروش و 
پيش فروش خودرو به ويژه خودروي خارجي اقدام 
مي كنند، براي ف��روش خودرو باي��د مجوز كميته 
خودروي ستاد تنظيم بازار را دارا باشند. البته براساس 
اظهارات رييس سازمان حمايت، مجوز پيش فروش 
براي آن بخش از خودروسازان و يا مونتاژكاراني كه 
تعهد معوق خود را عمل كرده باشند در كميته خودرو 
صادر مي شود، اما براي آن بخشي كه كميته خودرو 
مجوزي صادر نكرده، حق فروش و پيش فروش نيز 
وجود ندارد. از سوي ديگر، سرپرست وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت هم در حاشيه جلسه دولت عنوان كرد 
كه تعهدات ايجاد شده در خودرو، بر اساس مجوز هاي 
صادر ش��ده و متناسب با ظرفيت توليد شركت هاي 

خودروساز است.

    تصميم جديد سازمان حمايت 
ريي��س س��ازمان حماي��ت مص��رف كنن��دگان و 
توليدكنندگان از ممنوعي��ت فروش و پيش فروش 
خودرو توسط ش��ركت هاي خودروساز كه از كميته 
خودرو مجوز ندارند، خب��ر داد. عباس تابش، گفته 
است كه براي آن بخش از خودروسازان يا مونتاژكاراني 
كه به تعهدات معوق خود عمل كرده باش��ند، مجوز 
فروش در كميته خودرو داده مي ش��ود. او همچنين 
تصريح كرده كه پرونده آن بخش از خودروسازان يا 
مونتاژكاراني كه تعهدات معوق دارند و به اين تعهدات 
نيز عمل نكرده اند، به تعزيرات و قوه قضاييه منعكس 
و ارسال شده كه اميدواريم با تصميم گيري به موقع 
دستگاه هاي نظارتي حقوق مصرف كنندگان رعايت 
بش��ود.  اما چندي پيش معاون ام��ور صنايع وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت عنوان كرد ك��ه در حال 
حاضر عمده ورودي هاي صنعت خودرو شامل مواد و 
محصوالت پتروشيمي، پليمري و فلزات در بورس به 
قيمت هاي جهاني تعيين مي شود و به همين دليل 
بايد خ��ودرو به گونه اي قيمت گذاري ش��ود كه اين 
صنعت پيشران كه لكوموتيو تعداد بسيار ديگري از 
صنايع است، زنجيره تامين مرتبط با آن دچار زيان 
نش��وند. بنابه اظهارات او، به همي��ن دليل تغييرات 
قيمت نهاده هاي توليد هر سه ماه يك بار و با اثربخشي 
تورم بخشي بانك مركزي بررسي شده و اجازه تعيين 
قيمت هاي جديد به خودروسازان داده شده است. از 
همين رو، خودروسازان نيز بايد با افزايش بهره وري 
و واگذاري دارايي هاي مازادش��ان، بر روي پروژه ها و 
پلتفرم هاي جديد و ارتقاي داخلي سازي محصوالت 
فكر كنند. از س��وي ديگر، سرپرست وزارت صنعت ، 

معدن و تجارت در حاش��يه جلسه دولت نيز عنوان 
كرده كه تعهدات ايجاد ش��ده در خودرو، بر اس��اس 
مجوز هاي صادر ش��ده و متناس��ب با ظرفيت توليد 
شركت هاي خودروساز است. جعفر سرقيني با اشاره 
به اينكه تعهدات معوق ش��ركت هاي خودروساز در 
حال پايان اس��ت، افزود: در سال 97 تعهدات معوق 
بسيار سنگين بود، اما خوشبختانه هم اكنون، اكثر 
تعهدات، عملياتي ش��ده و فقط 20 درصد در برخي 
از شركت ها باقي مانده، زيرا با برنامه ريزي هاي انجام 
شده در يك سال گذشته، تعهد بي موردي در خودرو 
ايجاد نش��ده است.  در همين حال، رضا شيوا رييس 
شوراي رقابت در گفت وگو با »خبرگزاري تسنيم«، 
با اشاره به اينكه ش��وراي رقابت به خودروسازان اين 
اجازه را داده، كه هر سه ماه يك بار با توجه به تغييرات 
قيمتي هزينه هاي توليد درخواست محاسبه نرخ تورم 
بخشي را از بانك مركزي داشته باشند، گفت: برهمين 
اساس اگر خودروس��ازان خواس��تار تغيير قيمتي 
محصوالت خود آنهم هر س��ه ماه يك بار باشند بايد 
درخواست خود را به وزارت صنعت اعالم و با دريافت 
نرخ تورم بخشي از بانك مركزي تغييرات قيمتي را 
لحاظ كنند اما شوراي رقابت نظارت هاي الزم را انجام 
مي دهد تا افزايش قيمت ها به صورت خودس��رانه و 

غيركارشناسي نباشد.

    رصد قيمت ها در بازار 
اما س��ري بزنيم به بازار خودرو تا قيمت خودروها را 
رصد كنيم. آخرين قيم��ت  خودروهاي پرتيراژهاي 
داخل��ي در بازار روز گذش��ته در محص��والت گروه 
صنعتي ايران خودرو به اين شرح است: پژو 206 تيپ 
۵ به ارزش 204 ميليون تومان و پس از آن پژو 206 
صندوقدار با قيم��ت 19۸ ميليون تومان گران ترين 
خودروها هس��تند. همچني��ن بنابه اع��الم رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، 
هر دستگاه پژو 206 تيپ 2، 169 ميليون تومان، پژو 
 40۵GLX پارس 1۸1 ميليون و ۵00 هزار تومان، پژو
و س��مند LX نيز نيز به ترتيب 1۵1 ميليون و 1۵2 
ميليون تومان قيمت دارند. اما خودروهاي گروه سايپا 
به چه قيمتي در بازار عرضه مي شوند؟ بررسي ها نشان 
مي دهد، در گروه سايپا نيز خودروي تيبا 97 ميليون 
تومان و تيبا 2 نيز 111 ميليون تومان قيمت گذاري 
شده اند. ساينا نيز ارزشي 112 ميليون توماني دارد. 
عالوه براي��ن باتوجه به اينكه بيش از 10 روز اس��ت 
كه خانواده پرايد ش��ماره گذاري نمي شوند، در حال 
حاضر س��ايپا 111، 9۵ ميليون تومان، س��ايپا 131 
حدود ۸3 ميليون و ۵00 هزار تومان و سايپا 132 نيز 
۸4 ميليون تومان تعيين قيمت شده اند. البته سعيد 
موتمني در رابطه با آخرين وضعيت ب��ازار خودرو در 

گفت وگو با »ايسنا« عنوان كرد كه با توجه به اينكه تنها 
چند ساعتي است كه پس از چند روز تعطيلي بازار فعال 
شده، قيمت ها فعال همان قيمت هاي روز چهارشنبه و 
پنجشنه هفته گذشته است و در حقيقت طي  روزهاي 
پيش رو مي توان به صورت دقيق تر وضعيت بازار خودرو 
را بررسي كرد؛ اما در طول چند هفته اخير، بررسي روند 
قيمتي بازار نش��ان مي د هد قيمت ها افزايشي پيش 
رفته اند كه اين موضوع )روند افزايشي قيمت ها در بازار 
خودرو( به نوسان نرخ ارز در داخل برمي گردد.  او ضمن 
تاكيد براينكه با كاهش نرخ ارز، قيمت خودرو نيز پايين 
خواهد آمد، ادامه داد: از س��وي ديگر روند قيمت ها به 
ميزان عرضه نيز بستگي دارد؛ چنانچه عرضه به بازار به 
ميزان كافي صورت مي گرفت، هيچگاه اين اختالف هاي 
فاحش ميان قيمت هاي كارخانه و بازار ايجاد نمي شد. 
اين در حالي است كه در حال حاضر فروشنده در بازار 
بسيار كم است و در عين حال خريدار نيز وجود ندارد. 
به گفته او، افرادي كه خودرو از كارخانه تحويل گرفته 
يا دارن��دگان خودرو، با كوچك ترين نوس��ان نرخ ارز، 
خودروهاي خود را به اميد قيمت هاي باالتر نمي فروشند 
و بسياري از خريداران نيز با توجه به افزايش قيمت ها، از 
خريد اجتناب مي كنند و خريد و فروش در بازار به شدت 
كاهش يافته است؛ مگر افرادي كه نياز فوري به خودرو 

داشته باشند كه تعداد آنها نيز بسيار محدود است.

رييس اتاق ايران عنوان كرد 

خروج از بن  بست با تدوين راهبرد توسعه صنعتي 
رييس اتاق ايران نبود برنامه و اس��تراتژي مدون براي 
توسعه صنعتي كشور را از عواملي مي داند كه به اقدامات 
و برنامه ريزي هاي مقطعي و كوتاه مدت دامن زده است. 
غالمحسين شافعي با اش��اره به اينكه مشكالت بخش 
صنعت و معدن فراتر از موضوع تأمين مالي است، تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي را شاهراه برون رفت از بن بست 
توسعه عنوان كرد. به گفته او، مشكالت بخش صنعت و 
معدن كشورمان امروز تنها به موضوع تأمين منابع مالي 
خالصه نمي ش��ود و موضوع بهره گيري و بهره برداري 
كارآم��د از منابع مذكور نيز يك دغدغه مهم به ش��مار 
مي آيد و احتياط بانك ها در تخصيص تسهيالت نيز شايد 
به واسطه همين امر باشد، چراكه نسبت به كارآمدي و 
بهره وري اين اعتبارات و تسهيالت، نگراني هايي دارند.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در هفتاد و هفتمين 
جلسه دبيرخانه ش��وراي گفت وگوي خراسان رضوي، 
افزود: ضعف موجود از فقدان برنامه و استراتژي مدون 
براي توس��عه صنعتي كشور نشئت گرفته و اين مساله 
به نوعي نااطمينان��ي در ميان واحدهاي صنعتي منجر 
ش��ده اس��ت. هر دولتي در بازه حضور خود در اين باب 
ادعاهاي زيادي داشته است و حتي خود را موظف دانسته 
تا براي نقشه راه و اس��تراتژي صنعتي كشور اقدامي را 
صورت دهد اما باوجود همه اي��ن تالش ها، هنوز هيچ 
س��ند جامعي در اين حوزه وجود ن��دارد و صرفًا بعضي 

اقدامات مقطعي محقق شده اند. غالمحسين شافعي، 
اظهار كرد: ما در اين بخش با نوعي بي برنامگي مواجهيم. 
نگاه تكثرگرا در ايجاد واحدهاي توليدي كشور نيز باعث 
شده تا ظرفيت هاي ايجادي، با بهره وري كه از آن بخش 
حاصل مي آيد، تناس��بي نداشته باشد. حتي اگر امروز، 
مانع تحريم از شانه اقتصاد سبك شود و دغدغه تأمين 
مالي نيز مرتفع گردد، باز اين تعداد واحد توليدي كه با 
يك بازار اشباع ش��ده مواجه اند؛ نمي توانند با ظرفيت 
كامل خود فعاليت كنند و در عرصه داخلي يا بازار رقابت 
بين المللي، حضوري موثر داشته باشند. او با بيان اينكه 
وزارتخانه هاي مرتبط و مجلس اين موضوع را مورد توجه 
قرار داده اند، افزود: امي��دوارم تالش هاي موجود براي 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي به سرنوشت وعده هاي 
پيش��ين دچار نش��ود. در صورت برنامه ريزي صحيح، 
تكليف بانك ها نيز در پرداخت تسهيالت و ارايه خدمات 
بهتر مشخص مي شود و اطمينان كافي از رونق گيري 
صنايع در صورت دريافت تسهيالت به وجود خواهد آمد.

رييس اتاق مشهد، در بخش ديگري از اظهارات خود با 
انتقاد از ديدگاه هايي كه صرفًا اقناع نظر توده ها را مدنظر 
دارند پس افق هاي بلندمدت را ناديده گرفته و بر منافع 
كوتاه مدت تأكيد مي ورزند، گفت: تجربه نشان داده كه 
حل مقطعي مش��كالت مردم و ارايه راهكارهاي موقت 
باعث شده تا مشكالت به قوت خود باقي مانده و مكرر بروز 
كنند. شافعي تأكيد كرد: متأسفانه ديدگاه هايي درباره 

جلب رضايت توده مردم از سوي برخي از مسووالن وجود 
دارد؛ اما به اين نكته توجه نمي شود كه اين رضايت در 
بلندمدت به نفع توده مردم نيست؛ راه درست اين نيست 
كه به سمت توزيع پول براي رفع مشكالت روزمره مردم 

برويم. اگر راه اين باشد پس براي آينده چه بايد كرد؟
رييس اتاق ايران تصريح كرد: اگر به دنبال چاره جويي 
موثر براي مشكالت هستيم بايد يك توسعه پايدار شكل 
بگيرد. باال بردن سطح رفاه عمومي در جامعه مي تواند 
مشكالت را از ميان ببرد؛ توسعه اشتغال، كاهش تورم 
و نهايتًا باال بردن درآمد س��رانه كش��ور را منجر شود و 
گرفتاري ه��ا را رفع ورج��وع كند. او افزود: رس��يدن به 
چنين اهدافي شايد در كوتاه مدت نارضايتي را به دنبال 
داشته باش��د اما بايد تبعات آن را به نفع تحقق هدفي 
واالتر بپذيريم. اگر بخواهيم شان مردم را در نظر بگيريم 
بايد به اين مس��اله توجه كنيم كه اعان��ه دادن در هيچ 
جامعه اي باعث توانمندي آن نش��ده و اتفاقًا در عمده 

موارد، عقب ماندگي ها را تشديد كرده است.
ش��افعي خاطرنش��ان كرد: عام��ل اصلي ب��راي رفع 
عقب ماندگي، بهره گي��ري از ظرفيت بخش خصوصي 
اس��ت. به تبع آن نيز، ايجاد ديدگاه ه��اي بلندمدت و 
هموارسازي مسير فعاليت اين بخش بر عهده مسووالن 

است تا خدمتي واقعي به مردم ارايه كنند.
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنانش در باب 
چالش هاي فعاالن اقتصادي در مواجهه با سيستم بانكي 

كشور، گفت: رفتار برخي از بانك ها با بخش خصوصي 
در پروژه ها، رفتار شراكتي نيست. اين يك مساله كلي 
و اساسي اس��ت كه ما در سود و زيان با يكديگر شريك 
هس��تيم و غير از بانك هاي توس��عه اي در بعضي ديگر 
از موسسات پولي و مالي كش��ور، اين رويكرد و ديدگاه 
را مش��اهده نمي كنيم. ش��افعي يادآور شد: وقتي نرخ 
تسهيالت مشخص مي شود، بانك ها بندهايي نسبت به 
ارايه تسهيالت مطرح مي كنند كه براي بخش خصوصي 
مشكل زا مي شود. به طور مثال، براي تمديد تسهيالت 
گذش��ته، بانك تأكيد بر كارشناسي دوباره وثيقه قبلي 
دارد و براي انجام يك كار كارشناسي نيم ساعته، حداقل 
1۵ ميليون تومان مطالبه مي كند. اين هزينه تراشي ها و 
مانع تراشي ها، بخش خصوصي را توانمند نخواهد كرد.

او ادامه داد: برخي تصميمات بانكي با كارشناسي الزم و يا 
نظرخواهي از بخش خصوصي انجام نمي گيرد. از سويي 
شاهديم كه بنگاه هاي اقتصادي براي ورود مواد اوليه و 
تأمين قطعات يدكي خود با چالش روبرو هستند و حتي 
كارخانه عظيمي ناگزير خط توليد خود را به خاطر يكي 
از قطعات يدكي به قيمت دو تا س��ه هزار دالر، تعطيل 
مي كند. وقتي پيگير مشكالت آن مي شويم، مي بينيم 
موضوع تخصيص ارز يا ترخيص كاالي او با چالش مواجه 
شده و تبعاتش به توقف توليد منجر گرديده است. چطور 
اين عملكرد بانك ها را مي توان در راستاي تحقق شعار 

»جهش توليد« ارزيابي كرد؟

بورس  مطلوب مردم 
آيا قيمت سيمان در ش��رايط ابرتورمي كشور قيمت 
درستي اس��ت؟آيا دخالت هاي دولت در بازار سرمايه 
نتايج مناسبي داشته است؟ و ساير نمونه هايي كه از اين 
دست مي توان برشمرد و به دليل سوءمديريت ها ايجاد 
شده و بايد به آنها پاسخ داده شود. اگر قرار باشد عملكرد 
دولت را در دو بخش تحليل و ارزيابي كنيم، بايد بگوييم 
كه در بخش اول كه مربوط به سياست هايي است كه 
به اصالح بخش واقع��ي اقتصاد كمك مي كند؛ دولت 
عملكرد مطلوبي نداشته است.دوم؛ يكسري ميهمان را 
به ميهماني دعوت كرده اند، سهام عدالت را آزاد كرده اند، 
به مردم گفته اند بازار اين ويژگي ها را دارد و... اما دانش و 
مهارت الزم را براي ورود مردم در بازار سرمايه پيش بيني 
نكرده ان��د. يعني ن��ه آگاهي بخش��ي خاصي صورت 

داده اند و نه فرهنگ س��ازي كرده اند. نه ش��ركت هاي 
مشاوره سرمايه گذاري را ارتقا داده، نه سبدگرداني ها 
را در مسير رش��د قرار داده و... اين هم موضوع ديگري 
است كه واكنشي نسبت به آن نداشته است. سوم: در 
همه جاي دنيا زماني كه مي خواهند سهامي را عرضه 
كنند و به فروش برس��انند و بستر گسترش مالكيت 
را ايجاد كنند، مراقب تبعات هر تصميمي هس��تند. 
يعني نمي آيند ناگهان زماني كه مردم در صف خريد 
پااليشي ها بودند دست به تحركاتي بزنند كه مردم را 
گرفتار كنند. يا سهام ايران خودرويي هاي را اجازه بدهد 
كه برسد به باالي 700هزار تومان به باال ناگهان امروز به 
نصف قيمت بدل شود. پس دولت در هيچيگ از موارد 
سياست گذاري خود به گونه اي عمل نكرده است كه 

بتوان از اين تصميمات دفاع تمام قد داشت. البته آقاي 
وزير اقتصاد تالش هايي را داش��تند و حركت هايي را 
مورد توجه قرار داده اند اما كافي نيست. در حال حاضر 
حدود ۵0ميليون ايراني وارد بازار سهام شده اند. اينها 
يك مطالبه ج��دي از دولت دارن��د؛ و آن اينكه آقاي 
دولت شما نمي توانيد هم سهم ايران خودرو را كوپني 
به مردم بدهيد هم اين سهام را در بازار آزاد عرضه كنيد. 
نمي توانيد به خاطر اينكه خداي ناكرده، قيمت ملك 
باال نرود قيمت سيمان را دستوري نگه داريد، يا قيمت 
س��يمان را اجازه ندهيد در بورس واقعي ش��ود. وقتي 
اين تناقضات س��اختاري را در عملكرد دولت ش��اهد 
هستيم چطور مي توانيم در پاسخ به خبرنگاري كه از 
ما مي خواهد درباره دستاوردهاي دولت در بازار سرمايه 

صحبت كنيم، بگوييم كه دولت عملكرد درخش��اني 
داشته است؟ دولت به مردم وعده داده كه  اي تي اف را به 
مردم ارزان تر مي دهم. خب اساسا مردم نمي خواهند 
منافع هيچ سهامداري جابه جا ش��ود. مردم و فعاالن 
واقعي بازار س��رمايه، رانت و تخفي��ف نمي خواهند، 
مردم شفافيت مي خواهند؛ رقابت مي خواهند، قيمت 
واقعي مي خواهند، بورس��ي مي خواهن��د كه بتوانند 
مطمئن باشند در هر بزنگاهي فالن تصميم جناحي 
و سياسي زير و رويش نمي كند يا دولت ها بنا به داليل 
گوناگون نظاماتش را دستخوش تغييرات خلق الساعه 
نمي كنند. اينها مهم ترين مواردي هستند كه معتقدم 
براي بهبود شمايل كلي بازار سرمايه بايد مورد توجه 

نظام تصميم سازي كشور قرار بگيرد.

ادامه از صفحه اول
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مرزپرگهر

چهرهروز

مهرابي هم رفت
مسعود مهرابي مدير و صاحب امتياز مجله فيلم بود. او اين نشريه را در سال 1361 با نام »سينما در ويدئو« راه اندازي كرد و يك سال بعد يعني 
در سال 62 نام آن را به مجله فيلم تغيير داد. انتشار فصلنامه انگليسي زبان Film International از سال 13۷1 تا 13۹1 از ديگر فعاليت هاي 
مطبوعاتي وي بود. ماهنامه فيلم از پايدارترين نشريات ايران با موضوع سينما است مهرابي همچنين از سال 1361 تا 136۸ به عنوان طراح 
و كاريكاتوريست در گروه دانش و اقتصاد شبكه اول صدا و سيما كار كرد. مسعود مهرابي كتاب هاي زيادي هم تاليف كرد كه از جمله مي توان 
به كتاب هاي »نردبان هاي بي بام« )13۵۵(، كاريكاتورهاي سياه )13۵۹( و ... اشاره كرد. از تأليفات سينمايي او هم مي توان به كتاب هاي 
»تاريخ سينماي ايران« از آغاز تا سال 13۷۵ )با يازده تجديد چاپ( نام برد. مهرابي روز دوشنبه 10 شهريور 13۹۹ بر اثر ايست قلبي درگذشت.

میراثنامه

فصل سوم بررس��ي و شناسايي دش��ت مرودشت كه 
به منظور تهيه نقش��ه باستان شناسي شهرستان آغاز 
ش��ده دربرگيرنده حريم درجه س��ه مجموعه جهاني 
تخت جمش��يد و شهرستان مرودش��ت است. وحيد 
باراني )كارش��ناس گروه باستان شناسي پايگاه ميراث 
جهاني تخت جمشيد و سرپرست بررسي تهيه نقشه 
باستان شناس��ي مرودش��ت( گفت: با توجه به فصول 
گذشته در اين بررسي تعداد ۴02 محوطه ها در دشت 
ميان كوهي اين حوزه در حريم يك و دو مجموعه جهاني 
تخت جمشيد بررسي و گزارش هركدام جداگانه ارايه 
شده است. باراني از مهم ترين اهداف گروه باستان شناسي 
در اين حوزه را، بررسي و شناسايي، شناخت كلي توالي 
گاه نگاري، تهيه نقشه باستان شناسي دشت مرودشت و 
جمع آوري داده هاي باستان شناسي )سفال، ابزار سنگي 
و...( به منظور تكميل بانك اطالعاتي پايگاه ميراث جهاني 
تخت جمشيد اعالم كرد. همچنين با توجه به پراكنش 
فراوان محوطه هاي باستاني در دشت مرودشت، با تهيه 
نقش��ه هاي GIS و نيز پيوست اين نقشه ها به يكديگر 
مي توان اقدام به تهية يك نقشه منسجم باستان شناسي 
كرد كه در نتيجه به ش��ناخت بهتر و بيشتر الگوهاي 
استقراري در اين ناحيه منجر مي شود. با شروع اقدامات 
صورت گرفته در فصل س��وم دهس��تان هاي رامجرد، 
نقش رس��تم، رودبال، ابرج، مجدآباد، واقع در دش��ت 
ميان كوهي شمالي و باختري شهرستان مورد بررسي 

باستان شناس��ي قرار گرفت. تاكنون 1۵0 اثر باستاني 
در اين فصل شناسايي ش��ده كه آثاري از دوران پارينه 
سنگي تا دوران اس��المي را دربرمي گيرد. باراني افزود: 
بيش��ترين آثار تپه ها و محوطه هاي باستاني در دامنه 
كوه به شكل استقرارگاه هاي موقت كوچ نشيني و تك 
دوره اي، در دش��ت به شكل تپه هاي بزرگ و كم ارتفاع 
اس��ت كه داراي توالي از نوس��نگي تا اسالمي را شامل 
مي شود. اين باستان شناس بيشترين گستردگي بررسي 
اين فصل را تاكنون مربوط به كوه ها دانست كه غارها و 

پناهگاه هاي صخره اي از دوران پارينه سنگي تا دوران 
نوسنگي در كوه هاي مجدآباد، كوه حسين و كوه ايوب و 
گلدشت عليا را دربرگرفته است. او در پايان با بيان اينكه 
در همين بررسي در دامنه كوه ها آثاري از استودان ها و 
گورستان هايي از دوران صفويه تا دوران معاصر مربوط به 
كوچ نشينان و عشاير منطقه شناسايي شد، تصريح كرد: 
در ادامه بررسي كه احتماال با تمديد مجوز تا پايان شهريور 
ماه وسعت بيشتري از اين دشت مورد بررسي و شناسايي 

قرار خواهد گرفت. 

كتابخانه

»تو كله خر هستي پس پولدار مي شوي« 
هميشه كه نبايد كتاب هايي كه درباره پول و اقتصاد است كتاب هاي خشك و جدي باشد، گاهي وقت ها هم بايد درست وقتي 
كه قهقهه مي زني راهكارهايي هم درباره پولدار شدن، خوب زندگي كردن و ... مي خواني.  كتاب »تو كله خر هستي پس پولدار 
مي شوي« استاد تمام عيار در زمينه ثروت است. اين كتاب نوشته »جن سينسرو«، نويسند ه پرفروش ترين كتاب نيويورك تايمز 
است. او در اين كتاب مي گويد چطور از شك كردن درباره بزرگي خود دست برداريد يك زندگي فوق العاده را آغاز كنيد است. اين 
كتاب از سري كتاب هاي » تو كله خر هستي« كه در سال 201۷ منتشر شد، سهم بيشتري از نقش يك ناجي مالي را در مقايسه 
با اولين كتاب ايفا مي كند. به گفته »نيويورك تايمز« اين كتاب بيانيه موفيت آميزي درباره از بين بردن موانعي است كه ميان شما 

و درآمد رويايي تان قرار گرفته است. چه كسي گفته كه مديريت مالي درست بايد طاقت فرسا باشد؟!

جامعه

۱۶۴۲ ابتال  و  ۱۰۹ فوتي جديد كرونا در كشور

آغاز فصل سوم تهيه نقشه باستان شناسي دشت مرودشت

هنر

انيميشن سينمايي »آخرين داستان« به نويسندگي و كارگرداني اشكان رهگذر كه 
پخش جهاني آن پيش از اين در بيش از 32 كشور جهان همچون امريكا، روسيه، هند، 
اسپانيا و… آغاز ش��ده بود، از روز دوشنبه، 1۷ شهريور 13۹۹ اكران آنالين مي شود. 
عالقه مندان به سينما مي توانند با تهيه بليت، از طريق سامانه آپرا به صورت آنالين اين 
فيلم را ببينند. در خالصه داستان اين انيميشن كه برداشتي آزاد از داستان »ضحاك« 
شاهنامه فردوسي است، آمده است: »جمشيد رفته است و ضحاك در پي طمع و جاه 
طلبي براي محاصره جمكرد، به نيابت از پدر بر تخت جمشيد تكيه مي زند، اما افسوس 
كه اهريمن بر وجود ضحاك سيطره يافته و تاريكي او تمام شهر را فرا مي گيرد. در اين 
ميان آفريدون كه كودكي است كشاورز زاده، متولد مي شود و براي دادخواهي خون پدر 
و مادرش پيرو كاوه آهنگر قيام مي كند...« اكبر زنجانپور، حامد بهداد، ليال حاتمي، پرويز 
پرستويي، اشكان خطيبي، باران كوثري، حسن پور شيرازي، شقايق فراهاني، مليكا 
شريفي نيا، بانيپال شومون، روزبه فرخ نعمتي، بيتا فرهي، مجيد مظفري، زهير ياري از 
مجموع بازيگراني هستند كه در اين انيميشن صداپيشگي كرده اند. »آخرين داستان« 
اولين انيميشن بلند سينمايي توليدشده در استوديو هورخش است كه تاكنون موفق به 

دريافت 1۵ جايزه ملي و بين المللي شده است. همچنين اين انيميشن به عنوان نماينده 
سينماي ايران در فهرست اوليه اسكار 2020 قرار داشت و براي اولين بار در جشنواره 

بين المللي فيلم انيميشن انسي فرانسه به نمايش درآمد.

اكران انيميشن سينمايي »آخرين داستان«

مستند كوتاه »آشو« به كارگرداني جعفر نجفي موفق به كسب جايزه از دو جشنواره  در 
كشورهاي ايتاليا و مكزيك شد. مستند كوتاه آشو درهشتمين دوره جشنواره بين المللي 
مستند »داكومنتا« كه در كشور مكزيك برگزار شد در نهايت توانست جايزه هيات داوران 
براي بهترين فيلم كوتاه را از آن خود كند. اين مستند در بيست و ششمين جشنواره 
بين المللي »دال لسينا« كه از تاريخ 21 تا 30 آگوست )31 مرداد تا ۹ شهريور( در كشور 

ايتاليا برگزار شد و جايزه بهترين فيلم كوتاه را به خود اختصاص داد.   آشو به كارگرداني 
جعفر نجفي سال گذشته و در جشنواره مستند آمس��تردام )ايدفا( رونمايي شد و در 
نهايت جايزه بهترين مستند بخش كودك و نوجوان را دريافت كرد. اين مستند روايتگر 
زندگي كودك چوپاني به نام آشو است كه در عين حال كه سرگرم مراقب از گله است 
سوداي بازيگري و فيلم هاي هاليوودي را در سر دارد كه پسرعمويش برايش آورده است.

دو جايزه بين المللي براي مستند »آشو«

سخنگوي وزارت بهداشت جديدترين 
م��وارد شناس��ايي و فوت��ي ناش��ي از 
كروناويروس در كش��ور طي 2۴ ساعت 
گذشته را اعالم كرد. دكتر سيماسادات 
الري گفت: در بازه زماني بين روزهاي ۹ 
تا 10شهريور 13۹۹ و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، يك هزار و 6۴2 بيمار 
جدي��د مبتال ب��ه كوويد1۹ در كش��ور 

شناسايي ش��د كه ۵۷3 نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به 3۷۵ هزار و 
212 نفر رسيد. الري ادامه داد: متاسفانه در طول 
2۴ س��اعت گذش��ته، 10۹ بيمار كوويد1۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به 21 هزار و ۵۷1 نفر رسيد. خوشبختانه 
تاكن��ون 323 هزار و 233 نف��ر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارس��تانها ترخيص شده اند. به گفته 
الري، 3۷2۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
تاكنون س��ه ميليون و 231 هزار و 110 آزمايش 
تشخيص كوويد1۹ در كشور انجام شده است. به 
گفته او، بر اساس آخرين اطالعات كرونا در كشور، 
استان هاي تهران، مازندران، گيالن، قم، اصفهان، 
خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان 
شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در وضعيت 
قرمز قرار دارند. همچنين اس��تان هاي آذربايجان 
غربي، البرز، فارس، لرس��تان، هرمزگان، اردبيل، 
بوشهر، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان 

جنوبي، مركزي، ايالم، چهارمحال 
و بختياري، گلس��تان و خوزستان 
در وضعيت هشدار قرار دارند. او در 
تش��ريح وضعيت بيماري در استان 
چهارمحال و بختي��اري گفت: اين 
استان شاهد خيز ضعيف بيماري در 
اسفندماه سال گذشته و خيز نسبتا 
متوسط در فروردين ماه امسال بود و 
در ارديبهشت ماه همسو با ساير استان هاي كشور 
شاهد افت نس��بي در تعداد موارد بيماري در اين 
استان بوديم، اما از اوايل خردادماه نمودار موارد ابتال 
و بستري ناشي از اين بيماري مجددا شيب صعودي 
به خود گرفت كه به شكل نگران كننده اي در حال 
امتداد اس��ت و در حال حاضر به بيشترين ميزان 
خود از زمان ش��يوع بيماري در اين استان رسيده 
است و شهرس��تان هايي از جمله بروجن، سامان، 
ش��هركرد لردگان در وضعيت قرمز و شهرستان 
فارسان در وضعيت هشدار قرار دارند. الري افزود: 
طبق گزارش هاي رسيده، در هفته اول شهريور ماه 
ميزان استفاده از ماسك توسط كارمندان دولتي 
اين استان ۹3 درصد و شاغالن و متصديان مراكز 
صنعتي ۷۸ درصد است. ميزان استفاده از ماسك 
توسط مردم در اماكن عمومي اين استان ۷۵ درصد 
و در وسايط نقله درون ش��هري و برون شهري ۷0 
درصد بوده است. بيشترين ميزان رعايت پروتكل ها 
در اين استان نيز در رستوران ها و كمترين ميزان در 

پاساژها بوده است.

ساماندهي بيش از ۸۰ كودك كار از ابتداي سال 
مديركل بهزيس��تي ش��هر ته��ران از 
س��اماندهي بيش از ۸0 ك��ودك كار و 
خيابان از ابتداي سال در طرح حمايت 
اجتماعي از كودكان كار و خيابان خبر 
داد. »س��عيد آرام« مديركل بهزيستي 
ش��هر تهران در گفت وگو با ايلنا درباره 
طرح حمايت اجتماعي از كودكان كار 
و خيابان گفت: اين طرح از مدت ها قبل 

ش��روع ش��ده بود و ما كار را با توانمندسازي 600 
كودكي كه از سال هاي قبل پرونده آنها را در اختيار 
داش��تيم، آغاز كرديم. او با اشاره به اينكه نيروهاي 
اورژان��س اجتماعي در چهارراه ه��ا و مناطقي كه 
كودكان كار وخيابان حضور دارند، براي آگاه سازي 
و اعتمادسازي به اين كودكان اقدامات الزم را انجام 
مي دهند، ادامه داد: طرح جمع آوري نيز از حدود سه 
هفته پيش آغاز شده و در ابتدا نيز به سراغ كودكاني 
رفتيم ك��ه خودش��ان تمايل به حضور داش��تند. 
مديركل بهزيستي ش��هر تهران با بيان اينكه اين 
كار با رويكرد دوستدار كودك بدون اينكه بخواهيم 
آسيبي به كودك برسانيم آغاز شده است، تصريح 
كرد: در حال حاض��ر نيز تعدادي از بچه هايي را كه 
جمع آوري كرديم در مركز غربالگري مورد بررسي 
قرار داديم و با شناسايي خانواده اين كودكان خانواده 

را وارد چرخه فرآيند توانمندسازي كرديم.
آرام با اش��اره به كودكان كار و خيابان اتباع بيگانه 
تصريح كرد: حدود 1۵ نفر از كودكان كار و خيابان 
از اتباع بيگانه هستند كه تا االن شناسايي شده اند و 
در يكي از مراكز ما نگهداري مي شوند. مكاتبات الزم 
با اداره كل اتباع نيز انجام شده است تا در خصوص 
تعيين تكليف اين افراد ني��ز اقدامات الزم صورت 
گيرد. او تصريح كرد: در پهنه بندي كه صورت گرفته 

اس��ت كار از يك سري مناطق خاص 
را شروع كرده ايم به طور مثال تجمع 
اين كودكان در مناطقي مانند منطقه 
يك، دو، سه، پنج و دوازده زياد است، 
از همين رو ما نيز اقدامات مان را از اين 
مناطق آغاز كرده ايم، اما به تدريج اين 
طرح در تمام مناطق تهران گسترش 
پيدا خواهد كرد. مديركل بهزيستي 
شهر تهران خاطرنش��ان كرد: از يك الي دو هفته 
آينده اين طرح به گونه اي اجرا خواهد شد كه همه 
شهر تهران با كمك سازمان هاي مردم نهاد كه در اين 
زمينه با بهزيستي همكاري دارند، تحت پوشش قرار 
بگيرند. البته از آنجا كه اين طرح، ضربتي نيست و 
قرار است تداوم داشته باشد، به صورت طوالني مدت 
به تدريج و با حفظ شؤونات كودكان انجام مي شود. 
از همين رو نيز تعدادي از كودكاني كه شناس��ايي 
شده اند به خانواده ها بازگشته اند. نگاه ما اين بود كه 
اين كودكان در مراكز اس��كان موقت نمانند، البته 
تعدادي نيز هويت آنها مشخص نبود به ويژه برخي از 
كودكان اتباع بيگانه از همين رو تا تعيين تكليف اين 
افراد در اين مراكز نگهداري شده اند. او با بيان اينكه از 
ابتداي سال تاكنون بيش از ۸0 كودك كار و خياباني 
ساماندهي شده اند، تصريح كرد: همانطور كه گفتم 
نيز براي 600 خانوار كه از گذشته پرونده هاي آنها 
را در اختيار داش��تيم، مرحله اولي��ه يعني بازديد 
ميداني و گزارش مددكاري صورت گرفته اس��ت و 
از اين تعداد ۵0 خان��واده در حال حاضر در مرحله 
توانمندسازي هستند و همه مراحل را طي كرده اند 
و ما در حال حاضر در حال ايجاد شرايط اشتغال براي 
اين خانواده ها هستيم تا خانواده از لحاظ اقتصادي 

توانمند شوند.

خبر

انهدام ۷  شركت كالهبرداري 
در نقش ليزينگ خودرو 

رييس پلي��س آگاهي تهران از دس��تگيري 
اعض��اي ي��ك بان��د كالهب��رداري ك��ه در 
نق��ش ش��ركت هاي ليزينگ از ش��هروندان 

كالهبرداري مي كردند خبر داد.
س��ردار عليرضا لطفي با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي 
تهران بزرگ در طرح مقابله با ش��ركت هايي 
كه تح��ت عن��وان ليزين��گ از ش��هروندان 
كالهب��رداري مي كنند، عملي��ات و اقدامات 
پليس��ي را در دس��تور كار خود ق��رار دادند. 
همچني��ن كارآگاهان در پ��ي جويي صورت 
گرفته براي كش��ف س��رنخ از موسسان اين 
شركت ها در فضاي مجازي موفق به شناسايي 
تعدادي ش��ركت كه تحت عن��وان ليزينگ 
خودرو از شهروندان كالهبرداري مي كردند، 

شدند.
اين مقام ارش��د انتظامي گف��ت: كارآگاهان 
با توجه ب��ه فعاليت گس��ترده مجرمان طي 
هماهنگي با سرپرس��ت دادس��راي ناحيه 6 
تهران براي پلمب و دس��تگيري مديران اين 
شركت ها وارد عمل شدند. تالش هاي شبانه 
روزي كارآگاهان براي رديابي اين شركت هاي 
كالهبرداري كلي��د زده ش��ده و كارآگاهان 
اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران موفق به 
شناسايي ۷ ش��ركت شدند و در اين خصوص 
عملياتي ويژه ص��ورت گرفته و تعداد 1۷ تن 
از اعضاي اين ش��ركت ها دس��تگير و مبلغ ۷ 

ميليارد ريال از اين دفاتر آنان كشف شد.
ريي��س پليس آگاه��ي ته��ران در خصوص 
شناسايي مدير اصلي اين شركت ها كه براي 
رد گ��م كني مديريت اصلي را ب��ه نام يكي از 
همدستانش زده بود، گفت: در تحقيق از 1۷ 
متهم كه در اين ۷ ش��ركت فعاليت داش��تند 
مشخص شد فردي به نام فرامرز 36 ساله اين 
شركت ها را تأسيس كرده و يكي از همدستان 
خود را به عنوان مدير ش��ركت انتخاب كرده 
است كه در اين راستا كارآگاهان با بهره گيري 
از ش��يوه هاي نوي��ن كش��ف ج��رم موفق به 
دس��تگيري فرامرز مي ش��وند. در تحقيقات 
از متهمان مشخص ش��د كه اعضاي اين باند 
با تأسيس اين ش��ركت هاي كاغذي به بهانه 
فروش خودرو به صورت ليزينگ و شرايطي از 
شهروندان مبالغ زيادي را دريافت كردند كه 
كارآگاهان اداره چهاردهم قبل از اينكه مدير 
اصلي اين شركت با پول هاي به دست آمده پا 
به فرار بگذارد موفق به دستگيري وي شدند.

س��ردار لطف��ي در پاي��ان گفت: با دس��تور 
سرپرست دادس��راي ناحيه 6 تهران، اعضاي 
اي��ن باند ب��راي تحقيقات بيش��تر در اختيار 
ماموران اداره 1۴ پلي��س آگاهي تهران قرار 
دارند و تالش براي شناس��ايي افرادي كه در 

دام اين شركت ها گرفتار شده اند ادامه دارد.

بازگشايي مدارس زير سايه كرونا
 تع�ادل | طبق اعالم رس��مي آموزش 
و پرورش قرار اس��ت كه 1۵ شهريور روز 
بازگشايي مدارس باشد، اما باز هم همه چيز 
به وضعيت كرونا در ش��هرها و استان هاي مختلف باز 
مي گردد. اينكه ستاد ملي مبارزه با كرونا منطقه اي را قرمز 
اعالم كند يا نه. طبق گفته هاي وزير آموزش در نشست 
خبري كه روز گذش��ته به صورت مجازي برگزار شد، 

1۵شهريور آغاز سال تحصيلي 1۴00- 13۹۹ است. 

  آموزش مجازي چرا و چگونه
هنوز چند ماهي از آغاز سال تحصيلي 13۹۸-13۹۹ 
نگذشته بود كه پاندمي بنام كرونا همه چيز را متحول 
كرد، مدارس تعطيل ش��دند، يك روز، دو روز، اما انگار 
قرار نبود اين وضعيت رو به بهبود برود، ابتدا مدارس را 
يك هفته و بعد دو هفته و بعد يك ماه تعطيل كردند، 
اما تنها راه چاره تدريس از طريق مجازي بود، امكاني 
كه براي تمام دانش آموزان سراسر كشور فراهم نبود، 
چطور مي ش��د به دانش آموزاني كه در دورترين نقاط 
ايران در مدارس گلي و كپ��ري درس مي خواندند به 
صورت مجازي آموزش داد؟ آنها از تحصيل باز ماندند، 
اما اين پاندمي همچنان ادامه دارد هيچ معلوم نيست 
چه موقع مي ت��وان دوباره با خي��ال راحت به زندگي 
گذشته بازگش��ت. به هر حال نمي شود كه تحصيل 
ميليون ها دانش آموز در ايران و جهان متوقف ش��ود. 
ش��ايد ش��مار زيادي از دانش آموزان در ايران امكان 
اس��تفاده از تحصيل مجازي را داشته باشند اما هنوز 
هم آن بچه هاي محروم معلوم نيست كه امسال چطور 
مي خواهند درس بخوانند، مدارسي كه از امكانات اوليه 

هم برخوردار نيستند، حاال قرار است امكان تحصيل 
هم نداشته باشند. 

   اما و اگرهاي بازگشايي مدارس
اين در حالي اس��ت كه وزير آموزش و پرورش ايران نيز 
معتقد است هيچ چيزي جاي آموزش چهره به چهره را 
نمي گيرد. ولي پاندمي كرونا را هم بايد جدي گرفت، نبايد 
جان كودكان را به خطر انداخت و بايد شرايطي فراهم 
شود تا آنها در محيطي امن و سالم به تحصيل مشغول 
شوند، هر چند كه اين آرزو براي تعدادي از كودكان اين 
مرز و بوم دست نيافتني است، آنها كه سال هاي گذشته در 
آتش بي تدبيري ها سوختند. يا جان شيرين شان از دست 
رفت يا زنده ماندند و زخم اين بي عدالتي را هنوز هم بر 
جسم و جان خود دارند.  محسن حاجي ميرزايي در بخش 
ديگري از سخنانش اظهار داشت: امسال يك تمايز جدي 
با سال قبل در آموزش مجازي داريم. سال قبل وقتي به 
آموزش مجازي رسيديم دو سوم زمان آموزش طي شده 
بود و معلمان دانش آموزان را مي شناختند و در كالس 
رويت كرده بودند اما امسال در آغاز اگر بخواهيم به صورت 

غيرحضوري كار را آغاز كنيم با مشكالت مواجه مي شويم 
پس اصل بر اين است كه ارتباط برقرار شود. اصل بعدي 
مراقبت از سالمت دانش آموزان است. مسووليت سالمت 
بين ما و خانواده مشترك است. در مدرسه سعي مي كنيم 
محيط مناسب باشد و خانواده ها بايد با ما همراه باشند 
فعال بودن مدرسه نيز اصل ديگر ماست. ما اختياراتي را 

به شوراي آموزش مدارس داديم. 

   آموزش تلويزيوني براي تمام پايه ها
اما براي رفع مش��كل آموزش مج��ازي و اينكه تمام 
دانش آموزان به امكانات اين نوع آموزش دسترس��ي 
ندارند، قرار است كه از 1۵ شهريور آموزش تلويزيوني 
براي تمام دروس و تمام پايه ها اجرا شود.  وزير آموزش 
و پرورش با بيان اين مطلب گفت: امسال بايد 110 هزار 
مدرسه نه بلكه تمام ايران و تمام خانه ها بايد تبديل 
به مدرسه شود. ما تمام دروس از پايه اول تا دوازدهم 
را توليد كرديم و روي سامانه شاد بارگذاري مي شود 
و كمك موثري براي دانش آموزان و خانواده هاست. 
شاد با قابليت هاي متنوع از 1۵ شهريور در دسترس 
است. او تاكيد كرد: براي آموزش حضوري اگر تراكم 
كالس ها به گونه اي باش��د كه رعايت فاصله گذاري 
رعايت نشود ما دانش آموزان را گروه بندي مي كنيم 
و ادامه داد: دروس��ي كه بايد الزامًا حضوري آموزش 
داده شود مشخص شده است و بخشي كه به تمرين و 
تكرار نياز دارد به بخش غيرحضوري ارايه شده است. 
بسته هاي آموزشي و آموزش تلويزيوني در كنار همه 
تمهيدات ما را اميدوار مي كند هيچ دانش آموزي بدون 

آموزش نماند. 

گزارش
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