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يادداشت- 1

 يك طرح
 با چند مجهول بزرگ

واقع آن اس��ت كه درباره 
اخبار كه اي��ن روزها در 
خصوص ف��روش اوراق 
س��لف نفت��ي در بورس 
ان��رژي مطرح مي ش��ود 
و اظهارات��ي ك��ه درباره 
اولي��ن عرض��ه نفتي در 
ب��ورس ان��رژي در روز 
يكشنبه منتشر مي شود از منظر تحليلي نمي توان 
اظهارنظر صريح و دقيقي را داشت؛ چرا كه داده هاي 
اطالعاتي كافي درباره جزييات اين طرح ارايه نشده و 
نحوه اجراي اين ايده تشريح نشده است؛ شايد هم 
انتشار داده شده اما هنوز به دست ما نرسيده است. 
دوستان خبرنگار زيادي اين روزها تماس مي گيرند 
و درباره ابعاد وزواياي گوناگون اين طرح پرسش هايي 
را مطرح مي كنند؛ پرس��ش هايي كه امروز در افكار 
عمومي و محافل اقتصادي هم وجود دارد؛ اما به دليل 
اينكه هنوز جزييات قابل استنادي درباره اين طرح 
ارايه نشده؛ نمي توانيم جزءبه جرء اين طرح را روي 
ميز بگذاريم و آن را تشريح كنيم. شايد اساسا برنامه 
و خواس��ته دولت هم همين باش��د ك��ه اين طرح 
اقتصادي را چراغ خاموش و در سكوت كامل خبري 
پيش ببرد.درحال حاضر ما نمي دانيم اين نفتي كه 
خريداري مي ش��ود، آيا مي توان اين نفت را تحويل 
گرفت يا نمي توان تحويل گرفت؟ نمي دانيم كه مثال 
با تغيير قيمت هاي جهاني نفت و فرآورده ها، قيمت 
سهام اين طرح تغيير مي كند يا اصل سود تضمين 
شده است ؟ از سوي ديگر، آيا در اين طرح، گارانتي 
وجود دارد يا مثل تغييراتي اس��ت ك��ه دربازار طال 
مشاهده مي كنيم؟ نمي دانيم كه با چه نرخ ارزي قرار 
است موضوع محاسبه مي شود؟ هرچند گفته اند ارز 
نيمايي اما چگونگي وجزييات محاسبه روشن نشده 
است. ش��ك نكنيد اين گزاره هاي ظاهرا جزئي در 
ارزيابي نهايي بررس��ي ها اثرگذار است. ظاهرا گفته 
ش��ده آيين نامه اجرايي به زودي منتشر مي شود و 
اين جزييات مهم در آن مشخص خواهد شد.در اين 
ميان، اگر قرار باشد موضوع را بصورت كلي تحليل 
كنيم؛ بايد بگويم، بورس نف��ت در جهان امروز ايده 
جديدي نيست و دهه هاي متمادي است كه اين ابزار 
اقتصادي در اقتصاد كشورهاي مختلف جريان دارد. 
از سال 1980 كه من خاطرم هس��ت و در بازارهاي 
نفتي بين المللي فعاليت داشتم؛ اين ايده اقتصادي با 
سازوكارهاي اجرايي مختلف وجود داشت و مبتني 
بر اهداف مختلف در قلمروهاي سرزميني مختلف 
دنبال مي شد.در اين زمينه بازار نيويورك را داريم، 
بازار لندن را داريم، بازار سنگاپور را داريم، چيني ها 
در حال طراحي بازارهاي نفتي گس��ترده هستند و 
در ساير كشورها هم ردپاي نمونه هايي از بورس هاي 
ان��رژي را مي ت��وان پيدا ك��رد. اما طرف حس��اب 
هيچكدام از اين بازارها دولت نيس��ت و دولت نقش 
چنداني )وشايد هيچ نقش��ي( در اين بازارها ندارند. 
يعني در بازار نفت امريكا دولت هيچ نقشي ندارد و 
هيچ قس��متي از مديريت اين س��ازو كار در اختيار 
دولت نيس��ت. يا در لندن همين مكانيس��م حاكم 
اس��ت. وقتي دولت، طرف معامله فعاالن اقتصادي 
و سرمايه گذاران مي ش��ود؛ موضوع بسيار متفاوت 
مي ش��ود و ش��كل كار تغيير مي كند. اين در حالي 
است كه در فرآيند فروش نفت از طريق بازار سرمايه 
عرضه و تقاضا ح��رف اول را مي زن��د و هيچ قدرتي 
خارج از ساختار قانوني بورس نمي تواند اثري در بازار 
بگذارد. در آن بازارها مكانيسم تحويل فيزيكي نفت 
نيز تدارك ديده شده تا چنانچه خريداري مايل به 
دريافت آني نفت خريداري ش��ده اش باشد، بتواند 
نفت خود را فيزيكال دريافت كند. البته در بيش از 
99درصد موارد هيچ خريداري يك چنين تقاضايي 
را مطرح نمي كند و قبل از سررس��يد آن را بفروش 
مي رس��انند، اما اين باعث نش��ده است تا مكانيسم 
وقوع يك چنين درخواس��تي تدارك ديده نشود؛ 
بايد ببينيم آيا در جريان طرح ف��روش نفت در بازار 
سرمايه ايران هم به يك چنين سازوكارهاي جرئي 
ولي مهمي توجه شده يا اينكه فقط يك ايده خام و 
تئوريك است كه در مسير اجرايي شدن قرار گرفته 
است. اگر خاطرتان مانده باشد، چندي پيش در بازار 
امريكا براي وس��ت تگزاس مدياي امريكا شرايط به 
گونه اي ش��د كه قيمت نفت منفي شد؛ علتش اين 
بود كه قيمت حمل و نقل بيشتر از قيمت نفت بود 
و كسي حاضر نبود اين ريس��ك را بپذيرد؛ بنابراين 
در برهه اي تصميم گرفتند ت��ا يك پولي را بپردازند 
تا نفت ها را جابه جا كنند. اي��ن موضوع وراي معاني 
متفاوتي كه دارد، نشان مي دهد كه در اين كشورها 
اين نظام عرضه و تقاضاست كه مس��ير و نرخ را در 
بازار مش��خص مي كند نه نفوذ دولت و بخش��نامه 
و... در واقع هيچ قدرت اجراي��ي نمي تواند حتي در 
صورت منفي ش��دن قيمت نفت توصيه اي كند، يا 
پيشنهادي بدهد كه مثال قيمت نفت بايد اين رقم 
باشد، و آن نرخ نباش��د و... اين موضوعات در فضاي 
مبهم فعلي به نظرم سرفصل هايي است كه به عنوان 
پيش نيازهاي ورود به بحث اصلي مي توان درباره آنها 
صحبت كرد تا زماني كه داده هاي اطالعاتي بيشتر و 
قابل استنادتري درباره ابعاد مختلف اين طرح منتشر 

شود.

نرسي  قربان

ازفرداپيشفروشاوراقسلفنفتيآغازميشود

فروشايناوراقربطيبهطرح»گشايشاقتصادي«رييسجمهورندارد
با گذش��ت بيش از ده روز از اعالم خبر گشايش اقتصادي 
جديد از س��وي رييس جمهوري و در شرايطي كه به نظر 
مي رس��يد فروش اوراق نفتي، همان طرح مدنظر دولت 
اس��ت، حاال گمانه زني هاي جديد حاكي از آن اس��ت كه 

منظور روحاني از گشايش، عرضه نفت به مردم نبوده است. 
رييس جمهوري در جلسه هيات دولت دو هفته قبل اعالم 
كرد كه طرح اقتصادي جديد از سوي دولت نهايي شده كه 
با اجرايي شدن آن، گشايشي جديد در فضاي اقتصاد رخ 

خواهد داد و مردم از مواهب آن بهره مند مي شوند. به دنبال 
اعالم اين خبر، گمانه زني ها درباره ماهيت طرح جديد آغاز 
شد و از گزينه هايي مانند آغاز مذاكرات سياسي براي لغو 
تحريم ها، پذيرش لوايح اف اي تي اف، پيوستن به سوييفت 

چيني، دريافت غذا و دارو به جاي پول هاي بلوكه شده در 
كشورهاي خارجي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، 
بخشي از طرح هايي بود كه صحبت درباره آنها در روزهاي 

گذشته كليد خورد.

بورس انرژي ميزبان اوراق نفتي
 »تعادل«ازتوقيف

بنزينايراندرراهونزوئال
 ازسويامريكا
گزارشميدهد

»بهدليلوجودچندابهام«
اصالحيهمادهواحده

مالياتبرخانههايخالي
بهمجلسارجاعشد

تكذيب 
توقيف چهار 
نفتكش ايراني

 نخستين
 »نه« شوراي 

نگهبان به 
مجلس 
يازدهم
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 جاي خالي حقوقي ها
 در مصوبه مجلس

 گشايش
 و فعاالن اقتصادي

 ضرورت نهادينه سازي نظارت
 در اقتصاد

چرايي گشودن دروازه هاي 
امارات به روي ويروس خطرناك

بازار ارز و طال تحت تاثير اقتصاد 
جهان و كسب وكار داخلي

1-به فاصله 8 روز از ارس��ال 
درب��اره  مجل��س  مصوب��ه 
خانه هاي خالي به ش��وراي 
نگهبان، اين شورا »به دليل 
وج��ود چن��د ابه��ام و براي 
تضمين بهتر حقوق مردم« 
مقرر كرده است، پس از رفع 
ابهامات توسط مجلس، نظر 
نهايي خود را اعالم خواهد ك��رد. 15 مرداد ماه جاري، 
نمايندگان مجلس پس از كش و قوس چند هفته اي و 
چكش كاري چندباره طرح دو فوريتي اصالح ماده 5۴ 
مكرر قانون ماليات هاي مستقيم را به تصويب رساندند. 
اما عباسعلي كدخدايي، س��خنگوي شوراي نگهبان 
پنجشنبه گذشته در حساب توييتري خود اعالم كرد 
كه »به دليل وج��ود چند ابهام و ب��راي تضمين بهتر 
حقوق مردم« اين مصوبه به مجلس ارجاع شده است. 
اگر چه توضيحاتي درباره ابهام هاي مورد نظر شوراي 
نگهبان ارايه نشده است، اما بي گمان يكي از ابهام هاي 
بزرگ موجود در مصوبه مجلس، ناديده گرفته شدن 
امالك متعلق به شخصيت هاي حقوقي اعم از نهادهاي 
دولت��ي و حكومتي و ش��ركت هاي متعل��ق به بخش 
خصوصي است.  ادامه در صفحه 6

افزاي��ش فش��ار تحريم ها در 
سال هاي گذشته باعث شده، 
ن��وع نگاه ب��ه برخي مس��ائل 
اقتص��ادي در كش��ور تغيير 
كند. هرچه در طول تمام اين 
سال ها، كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي اعالم مي كردند كه 
بايد به بخش خصوصي واقعي 
ميدان داد و دولت بايد تصدي گري اقتصادي خود را كم 
كند، عمال گوش شنوايي وجود نداشت اما در اين سال ها 
كه محدوديت هايي در درآمدهاي نفتي كشور به وجود 
آمد، دولت متوجه شد كه بايد به ديگر گزينه هاي موجود 
در اقتصاد ني��ز فكر كرد. بخش خصوص��ي در حدود دو 
سال گذشته توانست با حفظ صادرات غيرنفتي كشور، از 
سويي تعامالت بين المللي را حفظ كند و از سوي ديگر 
راه براي ارز آوري به داخل باز نگه دارد. در ماه هاي گذشته 
و با وجود ش��يوع ويروس كرونا نيز ما ديديم كه صادرات 
ما ادامه پيدا كرد و با بهبود نس��بي شرايط رفت و آمد در 
مرزهاي مشترك مي توان اميدوار بود كه اين روند ادامه 
پيدا كند. با وجود تمام اين شرايط وقتي به سياست هاي 
داخلي نگاه مي كنيم، حمايتي كه بايد و شايد را از بخش 
خصوصي نمي بينيم و ...  ادامه در صفحه 4

عمده مخالفت هاي��ي كه در 
خصوص بحث قي��ر تهاتري 
مط��رح مي ش��ود؛ ناش��ي از 
احتمال انحراف از معيارهاي 
تعيين شده در جريان اجراي 
طرح اس��ت كه البته دغدغه 
درس��تي اس��ت و با توجه به 
تجربيات گذش��ته مي تواند 
منشأ اثرات منفي بسياري هم باش��د؛ اما اين مشكلي 
اس��ت كه نه تنها در حوزه قير تهاتري بلكه در بسياري 
از گزاره هاي اقتصادي و عمراني هم وج��ود دارد و بايد 
جريان انح��راف از اهداف را در خصوص س��اير حوزه ها 
هم با همين جديت دنبال كرد. واقع آن است كه اقتصاد 
ايران در جري��ان اجراي قوانين مرتبط ب��ا ارز، در حوزه 
واردات و گمركات، در حوزه زمين ش��هري و واگذاري 
زمين ها يا تس��هيالت بانكي و..هم شاهد بروز تخلفات 
عديده و انحراف از معيارهاي تعيين شده است، در آنجا 
هم تخلف فراواني صورت مي گيرد كه بايد به فكر رفع 
اين تخلفات و انحرافات اقتصادي باشيم. در تسهيالت 
پرداخت شده بانكي به تاييد كارشناسان خود بانك ها 
80 درصد تسهيالت تخصيصي، تنها به 20درصد مردم 
واگذار مي شود و ...  ادامه در صفحه 4

اق��دام اخي��ر ام��ارات متحده 
عادي س��ازي  ب��راي  عرب��ي 
روابط با رژيم صهيونيس��تي، 
اقتصادي،  واجد شاخص هاي 
سياس��ي، امنيتي و... متفاوتي 
است كه هر كدام از اين گزاره ها 
در تحليل نهاي��ي موضوع بايد 
مورد توج��ه و ارزياب��ي دقيق 
قرار بگيرد. از يك منظ��ر، اقدام امارات در واقع گش��ودن 
دروازه هاي كشورهاي عضو شوراي همكاري كشورهاي 
خليج فارس بر روي رژيم صهيونيستي است، اقدامي كه 
مي تواند هم آغاز از بين رفتن انسجام اين شورا و هم آغاز 
دومينوي نفوذ در كش��ورهاي منطقه خليج فارس تلقي 
شود. يقينا يك چنين اقداماتي براي امنيت ايران و امنيت 
تنگه خليج فارس نيز آثار منفي به دنبال خواهد داش��ت. 
واقع آن است كه اين خيانت علني كش��ورهاي عربي به 
آرمان ملت فلسطين اس��ت و با اين اقدام، امارات از پشت 
به كشورهاي اسالمي و آرمان هاي اسالمي خنجر مي زند. 
رفتارهايي كه قبال هم به طرق و ش��يوه هاي مختلفي از 
جانب اين كشورها دنبال مي شد. لذا به طور طبيعي نبايد 
در برابر اين اقدام امارات س��اكت ماند و بايد با اس��تفاده از 
ظرفيت كشورهاي اسالمي و ساير ظرفيت ها نسبت به اين 
اقدام خطرناك واكنش نش��ان داد. وقتي اين اقدام امارات 
را در كنار ساير اقداماتش مثل حمايت از قطعنامه امريكا 
براي تداوم تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران يا كمك به 
داعش براي ايجاد ناآرامي و خس��ارت در عراق و سوريه يا 
موضعگيري هاي اين كش��ور در خصوص يمن و مقابله با 
انصاراهلل را بررسي مي كنيم؛ يا اينكه حمايت هاي اين كشور 
را از اغتشاش��گران داخل ايران و... كنار هم قرار مي دهيم؛ 
متوجه اين واقعيت روش��ن خواهيم شد كه دولت امارات 
در حال بدل ش��دن به يك غده س��رطاني از جنس رژيم 
صهيونيستي در منطقه است. غده اي كه منافع ملي منطقه 
را به تبع رژيم صهيونيستي و امريكا در معرض خطر قرار 
مي دهد. بنابراين همان طور كه تركيه در حال تجديدنظر 
در روابط خ��ود با امارات اس��ت و اين اقدام توس��ط ملت 
فلسطين و همه ملت هاي آزاده جهان مورد محكوميت قرار 
گرفته است و حتي دولت فلسطين سفير خود را از امارات 
فرا مي خواند به نظر مي رسد كه ساير كشورهاي اسالمي 
نيز بايد واكنش هاي قاطعي نسبت به اين حركت امارات 
نشان دهند و اجازه ندهند كه در ادامه مسير امارات، سران 
ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مثل 
بحرين و... به اين اقدام بپيوندند، بدون اينكه هزينه اي براي 
اين اقدام خائنانه خود بپردازند. اما در پاسخ به اين پرسش 
كه چقدر موضوعات اقتص��ادي در يك چنين تحركاتي 
نقش دارد، مي توان به اين واقعيت اش��اره كرد كه اساسا 
بخشي از توجه رژيم صهيونيستي به امارات به نقش امارات 
در ترانزيت كاال در منطقه توسط بنادر اين كشور و نقشي 
كه در تبادالت تجاري اين كشور در اقتصاد منطقه بازي 
ادامه در صفحه 4 مي كند باز مي گردد.  

در يكي دو س��ال اخي��ر، بازار 
ارز و طال بيش��تر تحت تاثير 
تحريم ه��ا و خ��روج امريكا از 
برج��ام و در نتيج��ه افزايش 
قيمت دالر بود و متناس��ب با 
افزايش قيمت دالر، نرخ طال 
و س��كه نيز افزايش مي يافت. 
ام��ا از نيمه هاي س��ال 98 به 
اين سو، قيمت طال و سكه بيشتر تحت تاثير متغيرهاي 
سياس��ي، اقتصاد جهان، و ش��يوع كرونا بوده است.  در 
مقطع شهادت سردار س��ليماني و اقدام ايران در حمله 
به پاي��گاه نيروهاي امري��كا در عراق، قيم��ت هر اونس 
جهاني طال تا 1700 دالر باال رفت و برخي كارشناسان 
اين قيمت را باالترين قيمت در چند سال اخير ارزيابي 
كردند اما پس از آنكه مش��خص شد احتمال درگيري و 
جنگ كاهش يافته قيمت طال ب��ار ديگر كاهش يافت. 
اما به دنبال شيوع ويروس كرونا، اتفاقي شبيه به جنگ 
دوم جهاني، بحران مالي بزرگ جهان در سال 2008 و 
تحوالت مشهور به ش��وك نيكسون كه امريكا سيستم 
پايه طال و تثبيت قيمت طال در برابر دالر را شناور اعالم 
كرد و منجر به رشد قيمت طال شد، رخ داد و قيمت طال 
به باالي 2 هزار دالر رسيد.    ادامه در صفحه 3

مجيد  اعزازي

گزارش روز

علنيشدنعاديسازيروابط
اماراتبارژيمصهيونيستي

در اينكه امارات متحده عربي و به ويژه شيخ نش��ين 
دوبي به دليل جاي��گاه اقتصادي اش در منطقه محل 
حضور و رفت و آمد افراد از اقصا نق��اط جهان بوده و 
حضور اتباع رژيم صهيونيس��تي و صد البته ماموران 
امنيتي و جاسوس��انش هم از اين قاعده مس��تثني 
نيستند، شكي وجود ندارد. همچنين در اينكه ساليان 
درازي اس��ت كه حتي بدون امريكا و مدت ها قبل از 
شناخته شدن دونالد ترامپ در سطح سياسي جهان 
روابط پش��ت پرده اي با يكديگر داشتند نيز ترديدي 
وجود ندارد. با اين حال اين پرسش همچنان مطرح 

مجتبي يوسفيمهدي عليپور محسن شمشيري حميدرضا  ترقي

 صفحه 2 

 علنيشدنعاديسازي
روابطپنهانياماراتبارژيمصهيونيستي

 محمدبنزايدنجاتبخش
يانجاتيافته؟

 پرده برداري از
 يك رسوايي

محمد بن زايد 
 نجات بخش 

يا نجات يافته؟ 
اس��ت كه چرا بايد در اين برهه زماني خاص ابوظبي 
عادي سازي اصوال تحقق يافته خود با تل آويو را عملي 
كند؟ آيا اين اقدام ب��راي افزاي��ش محبوبيت دونالد 
ترامپ در آستانه انتخابات رياست جمهوري امريكا در 
سايه نتايج فاجعه بار نظر سنجي براي ستاد انتخاباتي او 

صورت گرفته است؟  
آيا اين اعالم طناب نجات��ي براي نتانياهو جهت خروج 
از گردابي است كه در داخل اس��راييل گرفتار آن شده 
است، محسوب مي شود؟  يا آنكه با اين اقدام محمد بن 
زايد بليت حاكميت خود را بر شيخ نش��ين هاي امارات 

اوكي كرده و بعد از اين حتي زودتر از محمد بن سلمان 
رداي رهبري يكي از اعضاي ش��وراي همكاري و شايد 
جلوتر از محمد بن سلمان رياست شوراي همكاري را 
به دست خواهد گرفت؟  به اعتقاد كارشناسان با توجه 
به اينكه اعالم رسمي عادي س��ازي از طريق واشنگتن 
انجام گرفته اس��ت در حالي كه محمد ب��ن زايد نوعي 
خروج از صف عربي را از خود نش��ان داده و نتانياهو هم 
اقدامي را كه جرات انجام آن را نداشت به محمد بن زايد 
فروخت، مي توان به نوعي همه طرف ها را در اين شوي 
رسانه اي ذي نفع دانس��ت. به هر ش��كل اين اعالم در 

حدود 2 ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در حالي اعالم مي شود كه دونالد ترامپ با وجود تمامي 
هياهوي انجام گرفته براي توافق قرنش مجبور شده 
است حداقل در كوتاه مدت آن را در كشوي ميز خود 
قرار بدهد. از منظر ديگر مي توان اين توافق را هم افزايي 
ابوظبي � تل آويو براي نج��ات دونالد ترامپ توصيف 
كرد. ب��ي ترديد اگ��ر دونالد ترامپ بهترين دوس��ت 
اسراييل محسوب شود براي امارات متحده عربي هم 
همين جايگاه را دارد و مشخص اس��ت كه در نبود او 
شرايط براي هر دوي آنها به شدت متفاوت خواهد بود. 

بنيامين نتانياهو نيز انواع و اقسام مشكالت را پيش روي 
خود مي بيند از محاكمه پيش روي به دليل فساد گرفته 
تا تالش براي اخراج از حزب ليكود به دليل بي كفايتي 
در تدبير امور اقتصادي و تظاهرات روزانه مردم پش��ت 
ديوارهاي محل اقامتش در كنار اختالفات گسترده اي 
كه با بني گانتس دارد همگي گرداب هايي اس��ت كه 
هر ي��ك آن آنها براي غ��رق كردن يك سياس��تمدار 
كافي به نظر مي رس��د اما اعالم عادي س��ازي روابط با 
يك كش��ور نفت خيز و اتفاقا مركزي ب��راي مبادالت 
اقتصادي حداقل منطقه اي مي تواند يك امتياز ويژه و 
شايد چيزي فراتر از ويژه براي نتانياهو محسوب شود 
به خصوص كه وي و ش��ماري از دستيارانش تلويحا به 
پيوستن چند كشور ديگري عربي به اين جرگه اشاره 
كرده اند.  ادامه در صفحه 7

همين صفحه
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اقتصاد ايران 27 ماه پس از تحريم هاي جديد

دولتازشكستطرحفشارحداكثريترامپميگويد
دونالد ترامپ رييس جمه��وري اياالت متحده امريكا  در 
ارديبهش��ت س��ال 97، در برابر دوربين ها قرار گرفت و 
خروج كشورش از توافق هس��ته اي ايران با شش كشور 
قدرتمند جهاني را اعالم كرد، خبري كه هرچند در ابتدا به 
نظر مي رسيد با توجه به عدم اقبال جهاني با آن، در زماني 
كوتاه شكست خواهد خورد اما با تهديدهاي مداوم دولت 
امريكا، فضا را براي همكاري هاي اقتصادي بين المللي با 

ايران بسيار تنگ كرد.
رييس جمهور جمهوري خواه امريكا از نخستين روزهاي 
ورودش به كاخ سفيد، ساز مخالف خود را عليه برجام كوك 
كرد و با مطرح كردن انتقاداتي شديد از دولت دموكرات 
باراك اوباما اعالم كرد كه تن به اجراي توافق هسته اي با 

ايران نمي دهد.
ترامپ معتقد بود از س��ويي برجام بايد به مس��اله دفاع 
موش��كي ايران ورود كند و از سوي ديگر، در قراردادهاي 
نهايي ش��ده با ايران پس از توافق هسته اي، شركت هاي 
امريكايي هيچ س��همي به دس��ت نياورده اند. ترامپ در 
ماه هاي ابتدايي آغاز به كار خ��ود بارها تهديد كرد كه از 
برجام خارج خواهد شد و بايد توافقي جديد با ايران حاصل 
شود و در نهايت تصميم خود را حدودا دو سال و نيم قبل 
رسما اجرايي كرد. در تصور ابتدايي ايجاد شده از تصميم 
جديد ترامپ دو اشتباه محاسباتي وجود داشت، يك سوي 
آن دولت ايران قرار داشت و سوي ديگرش دولت امريكا. 
دول��ت ايران تصور مي كرد كه با توج��ه به اعالم حمايت 
كشورهاي اروپايي از توافق هسته اي و انتقاد چين و روسيه 
از تصميم دولت ترامپ، توافق هسته اي بدون حضور امريكا 

نيز اجرايي خواهد شد.
واكنش رسمي فدريكا موگيريني مسوول وقت سياست 
خارجه اروپا نس��بت به تصميم امري��كا و اعالم چند باره 
حمايت كش��ورهاي اروپايي از دوام اين توافق، باعث شد 

به نظر برسد كه ترامپ در اين تصميم تنها خواهد ماند.
در عمل اما با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از اقتصاد 
كشورهاي اروپايي در اختيار بخش خصوصي اين كشور 
است و اين شركت ها يا با اقتصاد امريكا همكاري مستقيم 
دارند يا از اجرايي ش��دن تحريم هاي جديد اين كش��ور 
مي ترس��ند، تمام وعده هاي كشورهاي اروپايي بي فايده 
باقي ماند و ترامپ توانست، فشار حداكثري مدنظر خود بر 

اقتصاد ايران را وارد كند.
در س��ال هاي گذش��ته، درآمدهاي نفتي ايران كاهش 
يافته، همكاري با بانك هاي بين المللي بسيار دشوار شده 
و قراردادهايي كه در زمان برجام به امضا رس��يده بودند، 

عمال تعليق شده اند.
تص��ور غلط دولت ترام��پ اين بود كه با آغاز فش��ارهاي 
حداكثري، اقتصاد اي��ران فرو مي پاش��د و راه براي آغاز 
مذاكراتي جديد آنطور كه مدنظر كاخ س��فيد اس��ت باز 
خواهد شد. در ماه هاي بعد از اين تصميم اما مشخص شد 
كه اين تصميم ترامپ راه به جايي نخواهد برد. هرچند با 
شوك حاصل از تحريم ها، نرخ ارز در ايران افزايشي جدي 
يافت، دست دولت در دسترسي به منابع ارزي بسته شد و 
تحت تاثير تالطم هاي اقتصادي، فشار معيشتي بر مردم 
افزايش يافت اما هيچيك از اين اتفاقات حتي ترامپ را به 
هدف اصلي خود در برپا كردن دوباره ميز مذاكره نزديك 

هم نكرد.

   دو روي اقتصادي سال98
پس از آنكه در ماه هاي ابتدايي آغاز تحريم ها در سال 97، 
اقتصاد ايران تحت تاثير مس��ائل واقعي و رواني تحريم، 
برخي بي نظمي ها و تالطم ها را تجربه كرد كه نتيجه آن 
افزايش نرخ تورم، منفي شدن رشد اقتصادي، افزايش نرخ 

بيكاري و باال رفتن فشار بر زندگي مردم بود، در ماه هاي 
ابتدايي س��ال98 به نظر مي رس��يد كه شرايط به نظمي 
جديد رسيده است تا جايي كه اسحاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهوري اعالم كرد كه اقتصاد ايران در شرايط 

تحريمي جديد به نقطه تعادلي جديد رسيده است.
در ماه هاي ابتدايي س��ال 98، سرعت افزايش قيمت در 
بازارهايي مانند سكه، ارز، مسكن و خودرو كاهش يافته 
بود و با به ثمر رسيدن برخي طرح هاي دولت مانند افزايش 
صادرات غيرنفتي به نظر مي رسيد كه نياز به ارز الاقل در 

حد واردات كاالهاي اساسي و اوليه، تامين خواهد شد.
اين شرايط اما با تصميم ناگهاني آبان ماه سال گذشته در 
افزايش نرخ بنزين تغيير كرد. اعتراضات مردمي و به دنبال 
قطعي چند روزه اينترنت، بسياري از فعاليت هاي اقتصادي 
را چه در داخل و چه در تعامل با خارج با مشكالت جدي 
مواج��ه كرد و تداوم بحران ها در ماه هاي بعد، راه بر به هم 
خ��وردن نظم بازارهاي اقتص��ادي، كاهش قدرت خريد 

مردم، افزايش تورم و تداوم ركود را باز كرد.
به اين عوامل بايد، مش��كالت تاريخي اقتص��اد ايران را 
نيز اضافه كرد. هرچند در دهه هاي گذش��ته بس��ياري 
از كارشناس��ان اقتصادي، بارها اعالم كرده اند كه تداوم 
وابستگي به پول نفت، براي ايران گران تمام شده و اقتصاد 
را آس��يب پذير مي كند اما همچنان اين روند ادامه پيدا 
كرد و با تحريم هاي نفتي جديد، بار ديگر فشاري جدي 
بر منابع مالي دولت وارد ش��د. از ديگر سو، دولت روحاني 
كه در چهارس��اله اول توانسته بود با ايجاد يك همگرايي 
ميان دستگاه هاي اجرايي، تيم اقتصادي نسبتا هماهنگي  
را راه��ي وزارتخانه ها كند، در چهار س��اله دوم تمام اين 
دس��تاوردها را به كنار نهاد و نبود ي��ك برنامه اقتصادي 
مشخص براي عبور از تحريم ها، خود را بيش از هر زمان 

ديگري نشان داد.
اختالف نظر هفته هاي اخير سازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي درباره چرايي افزايش نرخ تورم، خود نشان دهنده 
يك دست نبودن تيم اقتصادي و به دنبال آن تصميمات 

اقتصادي اس��ت. موضوعي كه بس��ياري از كارشناسان 
معتقدند خود به عاملي براي افزايش ميزان تاثيرگذاري 
تحريم ها منجر شده و اگر دولت راهي براي بهبود شرايط 
داخلي اقتصاد پيدا مي كرد، قطعا كاهش فشار تحريم ها 

نيز با سرعت بيشتري ممكن بود.

   پايان عصر تحريم ها؟
با وجود تمام فشارهاي س��ال هاي اخير، به نظر مي رسد 
دولت ترامپ به هيچيك از خواس��ته هاي خود در اعمال 
تحريم هاي جديد نرس��يده است و در ش��رايطي كه به 
ماه هاي پاياني دوره چهارساله رياست جمهوري او نزديك 
مي شويم، نشانه هايي از اين ناكامي خود را نشان مي دهد.

در ماه هاي گذش��ته، ترامپ در ابتدا جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي خود را بركنار كرد و چند روز قبل نيز خبر پايان 
كار برايان هوك نماينده ويژه دولت امريكا در تحريم هاي 
امريكا اعالم شد تا مشخص شود رييس جمهوري امريكا 

از نتايج به دست آمده راضي نيست.
از سوي ديگر ترامپ در نطق هاي اخير انتخاباتي خود چند 
بار اعالم كرده كه آماده توافق با ايران اس��ت و حتي گفته 
در صورت پيروزي در انتخابات پيش رو، قصد دارد توافقي 
جدي��د با ايران را ظرف يك ماه نهايي كند. موضعي كه از 
سوي مسووالن دولتي ايران يك نتيجه دارد و آن شكست 

قطعي تحريم هاي امريكاست.
در جديدتري��ن اظهارنظ��ر، محمدباق��ر نوبخت معاون 
رييس جمهوري و رييس س��ازمان برنامه و بودجه از رو 
درباره پايان بودن تحريم ها عليه اقتصاد ايران سخن گفته 
اس��ت. او گفته: اجراي برنامه هاي اقتصادي و طرح هاي 
عمراني در كشور نش��ان مي دهد كه تحريم هاي امريكا 
شكست خورده است. امريكا با تحريم ايران به دنبال متوقف 
كردن تمام برنامه هاي اقتصادي و زيرساختي كشورمان 
بود ولي با وجود تحريم هاي ش��ديد و بس��ته شدن تمام 
راه هاي مبادالت بانكي و انتقال ارز، برنامه هاي توسعه اي 
و اقتصادي كشور متوقف نش��د و ادامه يافت. نوبخت در 

تشريح ش��رايط به وجود آمده براي اقتصاد ايران، اظهار 
كرد: مبادالت ارزي ايران در حوزه صادرات و واردات ساالنه 
بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر ب��ود كه با تحريم نفت، بخش 
زيادي از اين مبادالت مالي متوقف ش��د ولي سازندگي 
كش��ور متوقف نش��د. امروز در حالي كه با اين تحريم ها 
حتي انتقال ارز ناشي از صادرات غيرنفتي نيز بسته شد و 
جلوي انتقال ارز براي خريد داروي كرونا و بيماران خاص 
نيز گرفته مي شود، ولي ما موفق شديم با همه دشواري ها 
برنامه هاي اقتصادي و توس��عه اي كشور را پيش ببريم و 
حتي پرداخت حقوق و يارانه نير سر وقت انجام شده است.

معاون رييس جمهوري با تاكيد ب��ر اينكه امريكا انتظار 
داشت با تحريم شديد، دولت در پرداخت حقوق و يارانه 
نيز با مش��كل مواجه ش��ود، گفت: هيچ يك از برنامه ها و 
آرزوهايشان محقق نشد و امروز كناره گيري يا بركناري 
جان بولتون و هوك كه از مس��ووالن  حوزه تحريم ايران 
بودند به عنوان شكس��ت تحريم در س��طح بين المللي 

تحليل مي شود.
نوبخت يكي از مهم ترين عوامل شكست تحريم هاي امريكا 
را مقاومت مردم دانس��ت و افزود: ملت ما با وجود سخت 
شدن ش��رايط اقتصادي با مقاومت تحريم را به شكست 
كشاندند. وي افزود: به هر حال با شكست تحريم به زودي 
گشايش اقتصادي در كشور صورت مي گيرد . دولت نيز 
تالش مي كند با وجود محدوديت هاي مالي برنامه هاي 

اقتصادي خود را عملي كند.
هرچن��د اظهارات مقام��ات دولتي درب��اره پايان يافتن 
تحريم ها با سياست هاي اعالمي دولت امريكا، سازگاري 
ندارد اما آنطور كه جو بايدن رقيب انتخاباتي ترامپ گفته، 
در صورت پيروزي آماده بازگشت به برجام است و دولت 
ترامپ نيز با وجود تمام سر و صداها، براي مذاكره جديد با 

ايران بايد از خواسته هاي خود كوتاه بيايد.
اگر آبان س��ال 58 بود و تسخير س��فارت امريكا از سوي 
دانشجويان خط امام، يك بار ديگر آبان ماه آينده، مذاكرات 

دو كشور و سرنوشت تحريم ها را مشخص خواهد كرد.

از فردا پيش فروش اوراق سلف نفتي آغاز مي شود

بورس انرژي ميزبان اوراق نفتي
با گذشت بيش از ده روز از اعالم خبر گشايش اقتصادي 
جديد از س��وي رييس جمهوري و در شرايطي كه به 
نظر مي رسيد فروش اوراق نفتي، همان طرح مدنظر 
دولت اس��ت، حاال گمانه زني هاي جديد حاكي از آن 
اس��ت كه منظور روحاني از گش��ايش، عرضه نفت به 

مردم نبوده است.
رييس جمهوري در جلسه هيات دولت دو هفته قبل 
اعالم كرد ك��ه طرح اقتصادي جديد از س��وي دولت 
نهايي شده كه با اجرايي ش��دن آن، گشايشي جديد 
در فضاي اقتصاد رخ خواه��د داد و مردم از مواهب آن 

بهره مند مي شوند.
به دنبال اعالم اين خبر، گمان��ه زني ها درباره ماهيت 
طرح جديد آغاز شد و از گزينه هايي مانند آغاز مذاكرات 
سياسي براي لغو تحريم ها، پذيرش لوايح اف اي تي اف، 
پيوستن به سوييفت چيني، دريافت غذا و دارو به جاي 
پول هاي بلوكه شده در كشورهاي خارجي و استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملي، بخشي از طرح هايي بود 
كه صحبت درباره آنها در روزهاي گذشته كليد خورد.

با وجود تمام اين طرح ها، خبر رييس جمهور با دو ابهام 
مواجه شد.

از سويي با رد تمام اين گزينه ها، فروش اوراق نفتي به 
عنوان طرح اصلي مدنظر مطرح شد. فروش اين اوراق 
كه بحث درباره آنها از مدت ها پيش مطرح شده بود، در 
حالي به عنوان برنامه گشايش اقتصادي مطرح شد كه 
چند ابهام مهم داشت. از سويي مشخص نبود اين اوراق 
با چه سودي عرضه خواهند شد و با توجه به نرخ تورم باال 
و سودآوري بازارهايي مانند بورس، ميزان اقبال مردم به 
اين طرح ها چه قدر خواهد بود. از سوي ديگر با توجه دو 
ساله بودن اين اوراق، محول كردن تعهدات اين دولت 
به دولت آينده ابهام ديگري اس��ت كه در مسير نهايي 
كردن آن به وجود آمده است. به دنبال اين ابهامات بود 
كه در روزهاي بعد، رييس كميسون اقتصادي مجلس 
اعالم كرد كه طرح هنوز در مرحله تصويب قرار دارد و 
مجلس نسبت به ايجاد تعهد براي دولت آينده، موافقت 

نخواهد كرد. علي رغم اين گمانه زني ها، روز گذش��ته 
سرانجام بحث عرضه نفت در بورس انرژي به گام نهايي 
خود رسيد و بنا شده فروش نفت به متقاضيان از طريق 

اين بورس از روز يك شنبه هفته جاري كليد بخورد. در 
شرايطي كه به نظر مي رسيد با نهايي شدن اين خبر، 
سرنوشت گش��ايش اقتصادي مدنظر رييس جمهور 

مشخص ش��ود اما خبري كه روز گذشته خبرگزاري 
تس��نيم به نقل از يكي از اعضاي كابينه منتشر كرده، 

خالف آن را اثبات مي كند.
يك عضو كابينه دولت دوازدهم به خبرنگار تس��نيم 
گفت: فروش اوراق س��لف نفتي در بورس انرژي هيچ 
ربط��ي به طرح جديد دولت ندارد و ماه هاس��ت اعالم 
مي ش��ود و تا االن هم ظاهراً خريداري نداشته است. 
هنوز كليات طرح دولت مبني بر فروش نفت به مردم 
به تأييد مقام معظم رهبري نرسيده است؛ در صورتي كه 
كليات به تأييد ايشان برسد، بررسي و تصويب جزييات 

در دولت آغاز خواهد شد.
با توجه به انتش��ار اين خبر، احتمال آنكه در روزهاي 
آينده طرح ديگري از س��وي دولت مطرح شود وجود 
خواهد داشت، هرچند اظهارات روزهاي اخير مسووالن 
كابينه نشان مي دهد كه فروش نفت به مردم قطعا كليد 
مي خورد. محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور در 
تشريح جزييات طرح نفتي دولت اعالم كرده است: ما 
مي بينيم مردم به دنبال خريد طال و ارز مي روند و قيمت 

اينها باال و پايين مي رود.
ما مي خواهيم اين امكان را براي مردم به وجود بياوريم تا 
افراد بتوانند به اندازه توان خود از يك تا ۱۰۰ هزار بشكه 
نفت بخرند و با سازوكاري كه آماده مي شود، اطمينان 
داده مي شود كه از آنچه سود بانك است، كمتر نمي شود. 
يعني تضميني داده مي شود اگر كسي تعدادي بشكه 
نفت خريداري كرد اگر بخواهد سال آينده بفروشد، اگر 
قيمت نفت بين المللي كه االن مثال شايد حدود 38 دالر 
است، اگر آن موقع 5۰ يا 6۰ دالر شد، مانند هر كاالي 

ديگر مي تواند به قيمت آن روز بفروشد.
ما نمي خواهيم اگر مردم در اين طرح سرمايه گذاري 
مي كنند و قيمت نف��ت به زير قيمت ام��روز مثال به 
بشكه اي حدود 3۰ دالر كاهش يافت، ضرر كنند. براي 
همين هم پيش بيني كرديم بر اساس نرخ سود بانكي 
مثال ۱7 تا ۱8 درصد ساالنه باشد كه مابه التفاوت آن را 

شركت نفت ايران تامين مي كند.

اخبار

اوراق نفتي ربطي به
گشايش اقتصادي ندارد

يك كارش��ناس حوزه ان��رژي مي گويد فروش 
اوراق نفتي ارتباطي با گشايش اقتصادي مدنظر 
رييس جمهور ندارد. رضا زندي در صفحه شخصي 
خود در توييتر نوشته: شركت ملي نفت از روز يك 
شنبه يا دو ش��نبه هفته جاري، دو هزار ميليارد 
تومان، اوراق س��لف موازي اس��تاندارد نفتي را 
براي تامين مالي پروژه هاي خود از طريق بورس 
انرژي به فروش مي رساند. اين اوراق دو ساله و با 
سود 2۱ درصد اس��ت.  وي ادامه داد: فروش اين 
اوراق هيچ ارتباطي با فروش پته هاي نفتي ندارد 
كه رييس جمهور از آن به عنوان طرح گش��ايش 
اقتصادي نام برده است. اوراق سلف موازي نفتي، 
مطابق دس��تورالعمل هاي س��ال هاي 9۱ و 92 
منتشر مي شود. انتش��ار اين اوراق پيش فروش 
نفت خام نيست و صرفا ابزاري است براي تامين 
مالي. تضمينش هم عايدي شركت نفت از سهم 
۱4.5 درصد فروش نفت اس��ت. س��ال قبل هم 
اوراق سلف منتشر ش��ده بود. زندي گفته: الزم 
است بورس انرژي دقيقا درباره فروش اوراق سلف 
موازي استاندارد نفتي اطالع رساني كند تا مردم 
به اشتباه آن را با طرح جديد فروش نفت اشتباه 
نگيرند. مطلعم كه هن��وز آيين نامه طرح جديد 

تنظيم و مصوب نشده است.

ماشين خلق نقدينگي را 
خاموش كنيد

دو تن از كارشناسان اقتصادي به بررسي موضوع 
سركوب  قيمت ها در اقتصاد پرداختند. به اعتقاد 
آنان نظام بانكي منشأ افزايش تورم است و به جاي 
كنترل يا س��ركوب افزايش قيمت ها كه معلول 
تورم هستند، بايد ماشين خلق نقدينگي در نظام 
بانكي كشور خاموش شود.  ميثم هاشم خاني در 
گفت وگو با ايسنا، با اعالم اينكه امسال تورم بيش 
از نيمي از كشورهاي دنيا زير 3 درصد خواهد بود، 
گفت: اگر تمام بخش هاي اقتصادي كشور اصالح 
و تحريم ها هم رفع شوند، توليدكنندگان داخلي 
باز هم نمي توانند با توليدكنندگان كشورهايي كه 
تورم آنها زير 3 درصد است، رقابت كنند زيرا براي 
آنها س��الي 3 درصد قيمت تمام شده توليد باال 
مي رود اما در ايران اين ميزان سالي ۱۰ برابر است . 
هاشم خاني افزود: مهم ترين سياست كشورهاي 
توس��عه يافته براي نگه داشتن تورم به نرخ زير 3 
درصد، استقالل بانك مركزي آنها است. همچنين 
اين كشورها تنها اقدامي كه در راستاي مديريت 
قيمت ها انجام داده اند، خاموش كردن ماش��ين 
نقدينگي در بانك مركزي بوده است. وي با بيان 
اينكه تعيين دستوري قيمت ها يا دستكاري آنها به 
هيچ وجه اقدام درستي نيست افزود: در كشورهاي 
توسعه يافته تورم پديده اي تلقي مي شود كه تنها 
در سيستم بانكي افزايش مي يابد و در نتيجه، تنها 
بانك مركزي مي تواند تورم ب��اال را كنترل كند. 
الزم به ذكر اس��ت كه چه با قيمت تعيين كردن 
و چه نكردن، تورم در كش��ور ما تغييري نكرده و 
در س��طح بااليي قرار دارد. به گفته هاشم خاني، 
كنترل قيمت دالر تاثيري بر نرخ تورم ندارد زيرا 
نرخ دالر تحت تاثير عرضه و تقاضا تعيين مي شود 
و يكي از علل افزايش قيمت دالر نيز همين تورم 
است. وقتي پول چاپ مي كنيم يا اجازه مي دهيم 
بانك ها اقداماتي مش��ابه چاپ پول انجام دهند و 
بانك مركزي هم كنترلي در اين امر ندارد، نرخ تورم 
زياد مي شود. در اين زمينه كامران ندري نيز معتقد 
است در شرايطي كه با تورم باال و فشار حداكثري 
بر اقشار آسيب پذير جامعه روبرو هستيم، دولت 
سعي مي كند برخي از قيمت ها همچون قيمت 
كاالهاي اساس��ي را س��ركوب كند كه اين رفتار 
قابل فهم اس��ت اما در اقتصادي به وسعت كشور 
امكان سركوب وجود ندارد زيرا شايد بتوان قيمت 
چند قلم كاال را كنترل كند اما كنترل قيمت تمام 
كاالها به طور دستوري براي دولت ممكن نيست  
و دولت بايد علت تورم را شناسايي كند تا بتواند 
رشد قيمت ها را كنترل كند. اين تحليلگر اقتصادي 
در ادامه بهترين ابزار سياسي بانك مركزي براي 
كنترل تورم را نرخ بهره در بازار بين بانكي دانست و 
گفت: اين ابزار بستري را براي اجراي هدف گذاري 
تورم فراهم مي كند؛ بنابراين نرخ بهره و همچنين 
نرخ ارز دو متغير مهم هستند كه مي توان تورم را با 
آنها كنترل كرد. وي تاكيد كرد: با وجود تحريم ها 
نرخ ارز گرچه در كنترل تورم موثر است اما كنترل 
آن به دليل تحريم ها با سختي مواجه شده است، 
زيرا پيش از تحريم ه��ا عمده توان بانك مركزي 
براي كنت��رل بازار ارز به ارزه��اي صادرات نفتي 
مربوط بود كه اكنون اين توان كم شده است. بايد 
از يك ابزار جايگزين در اين زمينه استفاده شود 
كه آن هم نرخ بهره بانكي اس��ت و به اعتقاد من 
تاكنون بانك مركزي از اين ابزار براي كنترل نرخ 

ارز استفاده مناسبي نكرده است.

راي ديوان عدالت درباره ارايه 
بيش از يك مدرك كارمندان

راي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال بيش 
از يك م��درك تحصيلي كارمندان صادر ش��د.  
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 
براساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در 
خصوص ضوابط مصوبه احتساب آثار استخدامي 
مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در 
حين خدمت، در مواردي كه محدوديتهاي مصوبه 
بر خالف تعهدات معتبر دستگاه هاي اجرايي و با 
قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است و 
ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدرك 
تحصيلي باالتر كارمندان وجود ندارد، خالف شرع 
شناخته شد. بررسي جهات قانوني مصوبه بر عهده 

ديوان عدالت اداري است.

تجارت

جزييات ترخيص فوري
2.5 ميليون تن كاالي اساسي

طبق اعالم معاون فن��ي گمرك ايران، اكنون 2.5 
ميليون تن كاالي اساسي بدون دريافت اعالميه 
تامي��ن ارز و كد رهگيري ام��كان ترخيص فوري 
دارند، در عين حال 26 فروند شناور حاوي نزديك 
به يك ميليون تن كاالي اساسي به بنادر رسيده كه 
در مرحله پهلوگيري يا تخليه قرار دارند.  مهرداد 
جمال ارونقي در گفت وگو با ايسنا، آخرين تصميم 
اخذ شده در رابطه با ترخيص فوري كاالي اساسي 
را تش��ريح كرد و توضيح داد: به دنبال رايزني هاي 
صورت گرفته در راستاي تسهيل ترخيص كاالي 
اساس��ي قرار بر اين بود كه صاحب��ان كاال بعد از 
مراجع��ه به بانك و دريافت اعالمي��ه تامين ارز به 
صورت اعتباري، بتوانند نسبت به ترخيص سريع 
اقدام كنند و بانك نيز ظرف س��ه ماه پيگيري ها و 
رسيدگي هاي بعدي را انجام دهد، اما طي آخرين 
توافق صورت گرفته بي��ن وزارت صمت، گمرك 
و بانك مركزي در راس��تاي تس��هيل و تسريع در 
ترخي��ص كاالهاي اساس��ي و ضروري قرار ش��د 
بخش��ي از اين كاالها ظرف مدت محدود، بدون 
دريافت اعالمي��ه تامين ارز و كد رهگيري از بانك 
ترخيص شود. معاون فني گمرك ايران با اشاره به 
اينكه پنج قلم كاال كه مجموع حدود 2.5 ميليون 
تن از كاالهاي اساسي را تشكيل مي دهد مشمول 
ترخيص فوري بدون كد رهگيري شده است، گفت: 
حدود ۱.4 ميليون تن ذرت، بيش از ۱57 هزار تن 
دانه هاي روغني، بيش از 36۱ هزار تن روغن خام، 
حدود ۱5۰ هزار تن س��ويا و بيش از 422 هزار تن 
جو از اين امكان برخوردار شدند اما در مورد گندم، 
برنج و شكر تصميم گيري نشده است. ارونقي در 
ادامه جزيياتي از موجودي 2.5 ميليون تن كاالي 
اساسي مشمول ترخيص فوري بدون كد رهگيري 
و اعالميه تامين ارز را اعالم كرد و گفت: نزديك به 
۱.4 ميليون تن موجودي ذرت، ۱.۰7۱ ميليون تن 
در بندر امام خميني )ره(، 73 هزار تن بندر انزلي، 
63 هزار تن اميرآباد، ۱۰3 هزار تن نوشهر، 5۰ هزار 
تن فريدون كنار و 3۰۰۰ تن در آس��تارا قرار دارد. 
وي ادامه داد: از جو موجود نيز 29 هزار تن در بندر 
امام خميني )ره(، 42 هزار تن انزلي، 23۱ هزار تن 
اميرآباد، 45 هزار تن چابهار، 52 هزار تن نوشهر، ۱6 
هزار تن فريدون كنار و 56۰۰ تن در آستارا است. 
به گفته ارونقي، از موجودي سويا نيز ۱۱7 هزار تن 
بندر امام خميني )ره(، ۱2 هزار و 5۰۰ تن انزلي، ۱7 
هزار و 9۰۰ تن اميرآباد و حدود ۱۰۰۰ تن در نوشهر 
قرار دارد. در مورد موجودي دانه هاي روغني و روغن 
خام نيز معاون فني گمرك توضيح داد: از روغن خام 
۱۰6 هزار تن در بندر امام خميني )ره(، 2۰8 هزار 
تن بندر رجايي، ۱2 هزار تن انزلي، 3۰ هزار و 9۰۰ 
تن اميرآباد و 4۱۰۰ تن در بندر نوشهر موجودي 
داريم و در مورد دانه هاي روغني نيز ۱42 هزار تن 
در بندر امام خميني، 92۰۰ تن اميرآباد، ۱2۰۰ تن 
باهنر و 49۰۰ تن در نوشهر است. وي البته در مورد 
موجودي گندم ني��ز توضيح داد كه 4۰۰ هزار تن 
گندم موجودي داريم كه 274 هزار تن در بندر امام 
خميني )ره(، 97 هزار تن رجايي، 945 تن انزلي 
و 3۰۰۰ تن در بندر نوشهر است كه البته مشمول 
تصميم اخير ب��راي ترخيص فوري بدون دريافت 
كد رهگيري و اعالمي تامين ارز نشده است. ارونقي 
افزود: بر اين اس��اس صاحبان كاالهاي مش��مول 
مي توانند بدون دريافت اعالمي��ه تامين ارز و كد 
رهگيري بانك و با داشتن مجوزهايي از استاندارد و 
جهاد كشاورزي طي هفته آتي به گمرك مراجعه 
كرده و نسبت به ترخيص كاالي خود بدون نگراني 

از بابت تامين ارز اقدام كنند.

افزايش روزانه 1700 ميليارد 
تومان به نقدينگي

عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به توييت 
مقام معظم رهب��ري در خصوص ضرورت هدايت 
نقدينگي به س��مت بازاره��اي مولد و بخش هاي 
توليدي و اينكه هدايت نقدينگي بسمت توليد به 
سود اقتصاد كشور است؛ به اين نكته اشاره مي كند 
كه دولت از طريق اجراي درست طرح هايي مثل 
طرح انتشار اوراق سلف نفت خام در بازار سرمايه و 
طرح دوفوريتي افزايش سرمايه شركت ها بدنبال 
آن است كه نقدينگي فزاينده در كشور را به سمت 
توليد و طرح هاي مولد س��وق دهد. جعفرقادري 
نماينده مردم ش��يراز در اين خصوص مي گويد: 
موض��وع نقدينگي ك��ه مقام معظ��م رهبري نيز 
بدرس��تي به اهميت آن اش��اره كرده اند، يكي از 
گزاره هاي زيربنايي اقتصادي اس��ت كه مي تواند 
به عن��وان يك مرجع، عملكرد س��اير بخش هاي 
اقتصادي را نيز دچار تغيير و تحول سازد. يعني اگر 
نقدينگي سيال جامعه به حال خود رها شود و برنامه 
مناسبي براي آن تدارك ديده نشود مي تواند ساير 
ش��اخص هاي اقتصادي را نيز دچار نوسان منفي 
سازد. در نقطه مقابل هم چنانچه جريان نقدينگي 
در اقتصاد تحت نظارت و مديريت يك ساختار قوام 
يافته قرار داشته باشد مي تواند ساير شاخص ها را 
به سمت رشد پايدار سوق دهد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: 
همانطور كه حتما مس��تحضريد هر روز به انواع و 
اش��كال مختلف به حجم نقدينگي كشور افزوده 
مي شود و روزانه بين ۱5۰۰ تا ۱7۰۰ميلياردتومان 
بر ميزان اين نقدينگي اضافه مي شود. اگر به درستي 
براي اين نقدينگي هاي فزاينده برنامه ريزي نشود 
و به س��مت بازارهاي توليدي و مولد كشور سوق 
داده نش��ود، مي تواند ايجاد مش��كالت عديده اي 
كند. بنابراين دولت بايد تمام سعي و توانايي خود 
را به كار ببرد تا از طريق تصميم سازي هاي درست 
اقتصادي يا بر حجم نقدينگي كشور افزوده نشود يا 
اينكه اگر الجرم نقدينگي ايجاد مي شود، به گونه اي 
برنامه ريزي شود كه اين نقدينگي به سمت بازارهاي 

توليدي هدايت شود.

نوبخت : ايران موفق شد با همه دشواري ها برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي كشور را پيش ببرد
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اولين مرحله فروش اوراق سلف نفتي از فردا 26 مرداد ماه در بورس انرژي آغاز مي شود. قرار است 
در اولين مرحله بيش از 529 هزار بش�كه عرضه شود كه قيمت هر كدام 944 هزار و 622 تومان 
است. نفت سنگين ايران در آخرين به روزرساني سايت اوپك حدود 45 دالر قيمت گذاري شده؛ 
با در نظر گرفتن قيمت حواله ارز در سامانه نيما)18هزار و 804 تومان( قيمت هر بشكه نفت براي 
خريداران اوراق س�لف حدود 50 دالر و 230 سنت مي شود كه حدود 6 دالر باالتر از قيمت نفت 
سنگين ايران در بازارهاي جهاني اس�ت. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد كه بر اساس آخرين روز كاري 
حدود 23 هزار تومان ثبت شده بود، قيمت هر بشكه نفت 41 دالر مي شود كه 3 دالر پايين تر از 
قيمت نفت ايران است. سررسيد اوراق سلف نفتي دو ساله و در 26 مرداد سال 1401 خواهد بود، 
دولت تا آن زمان مي تواند به وكالت از طرف دارندگان، محصوالت نفتي را در بازار به فروش برساند 
و از اين طريق در زمان سررسيد اوراق را تسويه مي كند. اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش 
از قيمت زمان فروش اوراق نفتي باشد، دولت اين اوراق را با نرخ 19 درصد و اگر كمتر باشد 18.5 

درصد از دارندگان پيش  خريد مي كند. 

نكته
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اثر ماليات بر سكه و واكسن كرونا بر بازار ارز و طال
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

بازار ارز و طال در روزهاي اخير تحت تاثير چند خبر مختلف 
از جمله ماليات بر سكه، به بازار آمدن واكسن ويروس كرونا 
در روسيه، بهبود گزارش اشتغال امريكا، افزايش نرخ دالر در 
بازار داخلي ايران، قرار گرفت. از يك سو، ماليات بر سكه از 
200 تا 650 هزار تومان به ازاي دريافت سكه از 10 تا باالي 
185 سكه، بازار طال و سكه را تحت تاثير قرار داد. همچنين 
به گفته مس��ووالن اتحاديه طال، اگرچه تحت تاثير اخبار 
واكس��ن ويروس كرونا در روسيه، نرخ طال كاهش يافته و 
به زير 1900 دالر نيز رسيد و دوباره تا 1950 دالر باال رفت 
اما افزايش نرخ ارز در ايران باعث شد كه قيمت سكه كاهش 
زيادي نداشته باشد. همچنين به دنبال اخبار طرح گشايش 
اقتصادي با محوريت فروش نفت در آينده، چند روزي نرخ 
ارز كاهش يافت اما به دنبال بحث هاي مختلف در اين زمينه، 
بار ديگر قيمت دالر به كانال 22 هزار توماني وارد شده است.  
براين اساس به نظر مي رسد كه در روزهاي آينده نيز اخبار 
مربوط به گش��ايش فضاي اقتصادي جهان و اثر واكسن 
ويروس كرونا، گزارش هاي مثبت اقتصادي از بازار اشتغال 
امريكا، بهبود ارزش جهاني دالر و... اثر خود را بر قيمت طال و 
سكه و ارز داشته باشند. همچنين بايد ديد كه طرح گشايش 
اقتصادي در جلسات هماهنگي سران قوا، شامل چه محورها 
و مواردي اس��ت و تاچه حد مي تواند روي بازار ارز و سكه و 

طال اثرگذار باشد.

   ماليات بر سكه از 200 تا 650 هزار تومان
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه اي نحوه 
اخذ ماليات مقطوع از خريداران سكه در سال 98 را اعالم 
كرد.بر اساس بخشنامه اميدعلي پارسا كه اخيرا به ادارات كل 
امور مالياتي سراسر كشور ابالغ شده است، تمامي اشخاص 
حقيقي خريدار سكه از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
كه در سال 1398 به دريافت حداكثر )185( قطعه سكه 
اقدام نموده مشمول ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل 
خواهند بود.  ميزان ماليات مقطوع قابل پرداخت اشخاص 
حقيقي دريافت كننده س��كه تا 10 سكه مشمول ماليات 
نمي باشد نسبت به مازاد 10 سكه تا 30 كه به ازاي هر قطعه 
سكه 200 هزار تومان، ماليات مقطوع. نسبت به مازاد 30 
سكه تا 50 عدد سكه به ازاي هر قطعه سكه 520 هزار تومان 
ماليات مقطوع. نسبت به مازاد 50 قطعه سكه تا 185 عدد 
سكه به ازاي هر قطعه سكه 650 هزار تومان ماليات مقطوع. 
مهلت پرداخت ماليات موضوع اين دستورالعمل تا پايان 
مرداد 1399 خواهد بود. امكان تقسيط ماليات مقطوع تا 
4 ماه به صورت مس��اوي وجود دارد. پرداخت ماليات پس 
از سررس��يد موجب تعلق جريمه ديركرد خواهد بود. در 
صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي تا پايان مرداد 99 الزاما 
مشمول ماليات مقطوع سكه موضوع دستورالعمل خواهند 
بود. رييس بانك مركزي گفت: با سياست هاي اتخاذ شده، 
قيمت ارز متعادل مي شود.قيمت واقعي ارز نرخ هايي كه 
در بازار و فضاي مجازي مطرح مي كنند نيست و با برنامه و 
سياست مي توان اين نرخ را تعديل كرد.اين سياست را آغاز 
كرديم و در سامانه نيما و در تامين ارز مورد نياز وارد كنندگان 
اين سياس��ت ها اعمال شده و ارز متقاضيان واقعي ارز را به 
تدريج تامين مي كنيم. دكتر عبدالناصر همتي عنوان كرد: 
با پيش بيني هاي انجام شده و اقدامات مورد نظر شاهد بهتر 
شدن وضعيت خواهيم بود.سياست كساني كه مي خواهند 

اقتصاد كشور را به هم بريزند به نتيجه نمي رسد.

   افزايش ۳00 توماني دالر در صرافي ها
 بازار ارز روز پنجشنبه با شيب ماليم رشد قيمت ها همراه 
بود. بر اين اس��اس نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي با 
قيمت 21 هزار و 800 تومان و فروش يورو به قيمت 26 هزار 
تومان انجام شد. بهاي ارز همچنان به آرامي در مسير صعود 
قرار گرفته و23 مرداد دالر و يورو در صرافي هاي بانكي شاهد 
افزايش 300 تا 400 توماني بهاي خود بودند. در ساعات عصر 
نيز بهاي خريد و فروش هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي با 
افزايش 350 توماني نسبت به چهارشنبه به قيمت 22 هزار 
و 50 تومان فروخته شد و با بهاي 21 هزار و 950 تومان نيز 
خريداري شد. تابلوي صرافي هاي بانكي براي خريد و فروش 
يورو نيز افزايش قيمت را ثبت كردند. به اين ترتيب فروش 
يورو ام��روز در اين صرافي ها با قيمت 26 هزار تومان براي 
فروش و عدد 25 هزار و 900 تومان براي خريد هر يورو در 
اين صرافي ها ثبت شد.  ارزيابي بازار غير رسمي ارز اما گوياي 
آن است كه نرخ خريد و فروش دالر در اين بازار نيز قيمت 

دالر با افزايشي حدود 200 توماني همراه بوده است و خريد 
و فروش دالر در مح��دوده قيمت 22 هزار و 400 تومان تا 
22 هزار و 500 تومان معامله شد. روز جمعه نيز قيمت دالر 
22430، يورو 26400 و درهم 6220 تومان اعالم شد. براين 
اساس با اعالم قيمت هر اونس جهاني طال به قيمت 1947 
دالر در روز جمعه، قيمت هر گرم طال 1 ميليون و 34 هزار 
تومان، مظنه مثقال آبش��ده 4 ميليون و 448 هزار، سكه 
جديد 10 ميليون و 750 هزار، سكه قديم 10 ميليون و 200 
هزار، نيم سكه 5 ميليون و 350 هزار، ربع سكه 3 ميليون و 
50 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 650 هزار تومان معامله شد.  
همچنين در سامانه سنا نيز در روز كاري )22 مرداد براي 
فروش هر يورو مبلغ ميانگين 25 هزار و 375 تومان و براي 
فروش دالر نيز رقم 21 هزار و 37 تومان ثبت شده است. بر 
اين اساس بهاي اين دو ارز در اين سامانه با كاهشي حدود 
300توماني مواجه بوده است.از سوي ديگر در سامانه نيما 
در روز معامالتي گذشته )22 مرداد( فروش هر حواله يورو 
با ميانگين قيمت 22 هزار و 370 تومان انجام شد. فروش 
حواله دالر نيز با ميانگين قيمت 18 هزار و 804 تومان ثبت 
شد. اكنون فاصله دالر نيما و آزاد به 3600 و اختالف دالر 
نيما و دالر صرافي به 3200 تومان رسيده است.  در بازار ارز 
رسمي نيز بانك مركزي با اعالم رسمي نرخ 47 ارز عمده، از 
كاهش افزايش بهاي 25 ارز و كاهش ارزش 13 ارز خبر داد.از 
اين ميان 13 ارز با كاهش قيمت و 25 ارز نيز با افزايش قيمت 

مواجه بودند. ارزش ساير ارزها ثابت باقي ماند.

   چرايي ارزان نشدن سكه 
با وجود كاهش قيمت طالي جهاني

به گفته نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، به رغم اينكه 
در بازارهاي جهاني، نرخ اونس جهاني در طول هفته بيش 
از 100 دالر كاهش داشته اما به دليل صعودي پيش رفتن 
نرخ ارز در داخل كشور، قيمت ها در بازار سكه و طال آنطور 

كه انتظار مي رفت، كاهش پيدا نكرد.
مسعود يزداني در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت يك 
هفته اخير بازار سكه و طالي داخلي، اظهار كرد: با توجه به 
اينكه قيمت اونس جهاني در پايان هفته نس��بت به اوايل 
هفته تغييرات زيادي داشته و از 2035 دالر و هشت سنت 
به 1931 دالر و هفت سنت رس��يده است اما اين كاهش 
حدود 104 دالري اونس جهاني، تغييرات عجيبي به لحاظ 
قيمت در سكه و طال ايجاد نكرد. اين در حالي است كه انتظار 
مي رفت تغييرات بسيار بيشتري در بازار سكه و طالي داخلي 
ايجاد شود. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران علت اين 
موضوع را اين گونه بيان كرد كه به رغم كاهش قيمت ها در 
اونس جهاني اما نرخ ارز در داخل با آن همراهي نكرد. طي 
يك هفته اخير نرخ ارز دقيقا زماني كه اونس جهاني ريزش 
داشت، روندي صعودي طي مي كرد و همين موضوع سبب 

شد كه تاثير كاهش قيمت هاي جهاني تاثير چنداني بر بازار 
داخلي نداشته باشد. 

به گفته وي در حال حاضر بازار س��كه و طال بازاري آرام و از 
بابت مصرف كم تقاضا است و فقط سفته بازي ها و مشاركت 
در بورس  ديده مي شود. بازار ما بايد به شكلي باشد كه فروش 
مصنوعات رواج داشته باشد اما در حال حاضر چنين اتفاقي 
رخ نمي دهد و ميزان معامالت مصنوعات طال بسيار كاهش 
يافته است. اين سفته بازي ها و بورس بازي ها اجازه نمي دهند 
كه تغييرات محسوسي در قيمت سكه ايجاد شود؛ ضمن 
اينكه حباب 700 هزار توماني براي هر قطعه سكه نشان 
مي دهد كه بازار ناسالم اس��ت. يزداني تاكيد كرد: در بازار 
سالم حباب معنا ندارد و زماني كه معامالت و قيمت ها عادي 
باشند، حبابي وجود ندارد و قيمت سكه بايد به ميزان همان 
وزن طال باشد؛ چراكه سكه، فلز طال و از جنس طالست و در 
نهايت بايد 100 هزار تومان با آن تفاوت قيمت داشته باشد 
اما ايجاد حباب هاي بزرگ كه بعضا تا يك ميليون تومان هم 
رفته است، تنها به دليل بازار غيرواقعي است. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران در رابطه با آخرين قيمت هاي 
معامالتي در بازار سكه و طال گفت: در حالي كه در ابتداي 
هفته قيمت هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد 10 ميليون 
و 410 هزار تومان بود، در آخر هفته اين عدد به 10 ميليون 
و 750 هزار تومان رس��يد. سكه تمام طرح قديم نيز از 10 
ميليون و 300 هزار تومان با كاهش 100 هزار توماني به 10 
ميليون و 200 هزار تومان رسيد. در پايان هفته قيمت هر 
قطعه نيم سكه پنج ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه سه 
ميليون و 50 هزار تومان و سكه هاي يك گرمي يك ميليون 
و 650 ه��زار تومان بوده كه به ترتيب نيم س��كه 10 هزار 
تومان كاهش، ربع سكه بدون تغيير و سكه هاي يك گرمي 
100 هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته داشته اند.  
اين مقام صنفي افزود: همچنين هر مثقال طال با كاهش 
105 هزار توماني، چهار ميلي��ون و 447 هزار تومان و هر 
گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 26 هزار و 500 تومان 
قيمت دارند كه هر گرم طالي 18 عيار نس��بت به ابتداي 
هفته كه حدودا يك ميليون و 28 هزار تومان بوده، تغيير 
بسيار جزيي داشته است. همان طور كه اشاره شد آخرين 
نرخ ثبت شده براي اونس جهاني نيز با كاهش 104 دالري 
نسبت به ابتداي هفته 1931 دالر و هفت سنت است. از چند 
ماه پيش همزمان با شيوع ويروس كرونا قيمت طال شروع 
به رشدي بي سابقه كرده و تا حد بسيار زيادي باال رفت.دليل 
اين افزايش قيمت طال خريد بي سابقه آن توسط مردم بود. 
اكنون به نظر مي رسد فرصت دوباره اي براي خريد طال به 
وجود آمده است. قيمت طال از حدود 1400 دالر در ماه هاي 
گذشته تا بيش از 2050 دالر در هفته پيش صعود كرده و 
پس ازآن در روز گذشته دچار سقوطي حيرت انگيز شد.طال 
در روز چهارشنبه با بيش از 100 دالر كاهش قيمت مواجه 

شده و باعث شد تا طال به نزديكي 1900 دالر برسد. صبح 
پنجشنبه نيز طال ابتدا به زير 1900 دالر سقوط كرده و پس 
از آن به باالي 1900 دالر بازگشت. برخي كارشناسان بازار 
طال مي گويند كه با توجه به شرايط كنوني جهان و وضعيت 
بحران اقتصادي، محرك هاي پولي، چاپ بي سابقه پول و 
قرار گرفتن تنش هاي ميان چين و امريكا در باال ترين ميزان 
خود مي توان گفت كه طال براي هميش��ه سقوط نكرده و 
باز به 2000 دالر و بيش��تر از آن بازخواهد گشت.اين بدان 
معني است كه در روز هاي اخير فرصتي بسيار عالي براي 
خريد طال فراهم شده است. اگر از خريد طال جا مانده ايد يا 
به دنبال سود بيشتر هستيد اين يكي از بهترين فرصت هاي 

براي شما خواهد بود. 

   افزايش ماليم سكه 
همزمان با سقوط قيمت جهاني 

باوجود نوسانات شديد بازار جهاني طال، روز )پنجشنبه( 
بازار س��كه و طالي ايران روند افزايشي ماليمي را تجربه 
كرد. براين اساس سكه تمام بهار آزادي با افزايشي 250 
هزار توماني با قيمت 10 ميليون و 650 هزار تومان معامله 
شد.بازار طال امروز در حالي كار خود را آغاز كرد كه شامگاه 
گذشته قيمت انس جهاني ركورد سقوط قيمت خود را 
شكسته بود و طي كمتر از 24 ساعت سقوطي 193 دالري 
را تجربه كرد و بهاي آن به زير 1900 دالر رسيد. البته امروز 
بهاي اين فلز گرانبها در بازارهاي جهاني با افزايش مواجه 
بود و در محدوده 1930 دالر معامله مي شود. اما در بازار 
داخلي هر قطعه سكه طالي تمام بهار آزادي شاهد افزايش 
قيمت بوده در حال حاضر با قيمت 10 ميليون و 650 هزار 
تومان معامله مي شود.بهاي سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز با افزايشي 100 هزار توماني به 10 ميليون و 200 
هزار تومان رسيد. نيم سكه پنج ميليون و 350 هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك 
ميليون و 700 هزار تومان تعيين قيمت شد.بازار طال هم 
با افزايش اندك قيمت مواجه بود و يك گرم طالي خام 
18عيار ب��ه ارزش يك ميليون و 27 هزار تومان فروخته 
شد و هر مثقال طال نيز با كاهش قيمت حدود 200 هزار 
توماني با قيمت 4 ميلي��ون و 450 هزار تومان به فروش 
رسيد. در حالي كه جهش در ميزان سوددهي اوراق خزانه 
داري امريكا موجب باال رفتن هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در بازار طال شده، قيمت فلز زرد كاهش يافت و در مسير 
ثبت اولين كاهش هفتگي از اوايل ماه ژوئن قرار گرفت. 
پس از آنكه »والديمير پوتين« رييس جمهوري روسيه در 
گزارشي اعالم كرد اين كشور براي اولين بار در جهان موفق 
به كشف واكسن بيماري مرگبار كرونا شده و حتي يكي از 
دختران وي اين واكسن را تجربه كرده است، بهاي جهاني 

طال با افت شديدي روبه رو شد.

بازار ارز و طال تحت تاثير اقتصاد جهان و كسب وكار داخلي
در اين ش��رايط به نظر مي رس��يد كه اقتصاد جهان براي 
خروج از ركود كرونا و ورود به دوره اي ديگري از رونق،  تنها 
منتظر واكسن كرونا است و احتماال با اعالم خبر ساخت و 
ورود واكسن كرونا، شاهد دوره اي از رونق بورس و اقتصاد 
جهان و در نتيجه كاهش قيمت طال به عنوان يك دارايي 
سنتي خواهيم بود.  اما بس��ياري از كارشناسان معتقدند 
كه در اقتصاد ام��روز جهان تحوالت��ي رخ داده كه به نظر 
مي رسد حتي براي س��ه سال آينده سايه خود رابر بازار ارز 
و طال خواهد داشت. اين اتفاقات شامل تزريق سنگين پول 
و كمك هاي مالي دولت هاي امريكا و اروپا و كش��ورهاي 
ديگر اس��ت كه عمال ارزش پول آنها را كاهش خواهد داد و 
باعث رشد قيمت كاالها و دارايي ها از جمله طال خواهد بود.  
همچنين اختالف و جنگ تجاري امريكا و چين، اقدامات 
چين در مناطق مختلف جهان براي نفوذ در بازار كشورهاي 
مختلف، نيز مسائلي است كه مي تواند روي نرخ ارز و طال 
اثرگذار باشد.  از سوي ديگر، برخي اقتصاد دانان معتقدند 
كه به دنبال انتشار و تزريق سنگين چند تريليون دالر در 
اقتصاد امريكا، در صورتي كه واكسن كرونا وارد بازار شود و 
باعث رونق اقتصاد شود، عمال باعث گردش بيشتر اين حجم 
چند تريليون دالري در اقتصاد خواهد شد و در نتيجه اثر 

نقدينگي و  ضريب فزاينده پولي را افزايش خواهد داد و همين 
موضوع اثر تورمي و رشد قيمت ها از جمله افزايش قيمت 
طال و كاهش نرخ دالر را به همراه خواهد داش��ت.  از سوي 
ديگر، در اقتصاد ايران نيز موضوعات ديگري مانند كسري 
بودجه دولت، انتشار اوراق بدهي مالي، وديعه، عرضه سهام 
شركت هاي دولتي، افزايش بدهي دولت به بانك ها و بانك 
مركزي و نهادهاي عمومي، فروش اوراق سلف نفتي و پته 
نفتي و نيز اثرات مختلفي روي قيمت دارايي ها از جمله ارز 
و طال خواهد داشت.  همچنين برخي اقدامات مانند ماليات 
بر س��كه نيز بازار را تحت تاثير قرار مي دهد و روي عرضه و 
تقاضا و قيمت و حباب سكه اثر مي گذارد.  براين اساس، بازار 
ارز و طال در روزهاي اخير تحت تاثير چند خبر مختلف از 
جمله ماليات بر سكه، به بازار آمدن واكسن ويروس كرونا 
در روسيه، بهبود گزارش اشتغال امريكا، افزايش نرخ دالر 
در بازار داخلي ايران، قرار گرفته است. از يك سو، ماليات بر 
سكه از 200 تا 650 هزار تومان به ازاي دريافت سكه از 10 
تا باالي 185 س��كه، بازار طال و سكه را تحت تاثير قرار داد. 
همچنين به گفته مسووالن اتحاديه طال، اگرچه تحت تاثير 
اخبار واكسن ويروس كرونا در روسيه، نرخ طال كاهش يافته 
و به زير 1900 دالر نيز رسيد و دوباره تا 1950 دالر باال رفت 

اما افزايش نرخ ارز در ايران باعث شد كه قيمت سكه كاهش 
زيادي نداشته باشد. همچنين به دنبال اخبار طرح گشايش 
اقتصادي با محوريت فروش نفت در آينده، چند روزي نرخ 
ارز كاهش يافت اما به دنبال بحث هاي مختلف در اين زمينه، 
و اينكه هنوز محورهاي طرح گشايش اقتصادي مشخص 
نيست، بار ديگر قيمت دالر به كانال 22 هزار توماني وارد شده 
است.  براين اساس به نظر مي رسد كه در روزهاي آينده نيز 
اخبار مربوط به گشايش فضاي اقتصادي جهان و اثر واكسن 
ويروس كرونا، گزارش هاي مثبت اقتصادي از بازار اشتغال 
امري��كا، بهبود ارزش جهان��ي دالر و... اثر خود را بر قيمت 
طال و سكه و ارز داشته باشند. همچنين بايد ديد كه طرح 
گشايش اقتصادي در جلسات هماهنگي سران قوا، شامل 
چه محورها و مواردي است و تاچه حد مي تواند روي بازار 
ارز و سكه و طال اثرگذار باشد. برخي فعاالن بازار طال گفته اند 
كه تحوالت اقتصاد جهان به اين زودي نمي تواند منجر به 
كاهش قيمت طال و سكه شود زيرا سال ها طول مي كشد كه 
اثر شيوع ويروس كرونا كامال خنثي شود و بورس هاي جهان 
راه بيافتد. زيرا حتي با فرض رشد باالي اقتصاد امريكا و اروپا، 
بايد منتظر اثر تزريق سنگين چند تريليون دالري در اقتصاد 
كشورهاي آسيب ديده از كرونا باشيم زيرا نشت اين نقدينگي 

و پول هاي تزريق شده حداقل به مدت سه سال بر افزايش 
قيمت ها و دارايي ها اثرخواهد گذاشت و براين اساس بايد 
انتظارداشت كه قيمت طال همچنان صعودي باشد.  بازار ارز 
ايران نيز تا روزي كه طرح اساسي و راهگشا براي بهبود روابط 
مالي و بانكي ايران ارايه شود همچنان شاهد قيمت هاي باال 
خواهد بود و اگرچه مسووالن بانك مركزي اعالم كرده اند 
كه اين قيمت ها واقعي نيست اما بازار همچنان به پيش خور 
كردن قيمت ها از شرايط آينده ادامه مي دهد. مگر آنكه نتيجه 
انتخابات امريكا، رفع تحريم نفتي و بانكي ايران اعالم شود كه 

در آن صورت حداقل اثر جو رواني تحريم كاهش مي يابد. 
اما موضوع اصلي يعني اصالح ساختار اقتصاد ايران، گشايش 
در فضاي كس��ب وكار، اصالحات سياسي، نهادي، قانوني 
و اقتصادي فعال دور از دس��ترس است و نمي توان روي آن 
حسابي باز كرد و در صورتي كه دولت بتواند در اين زمينه 
اقداماتي انجام دهد كه سرمايه گذاري،  توليد و فضاي كسب 
وكار را بهتر كند، در آن صورت مي توان اميدوار بود كه بازار 
ارز به ثبات برسد و شاهد عرضه و تقاضاي متعادل در بازار ها 
باشيم و جذابيت بازاردارايي و مسكن و طال و ارز و سهام، جاي 
خود را به توليد وسرمايه گذاري و كار و فعاليت و ارزش افزوده 

كار و صنعت و توليد بدهد. 

 ادامه روند نزولي دالر 
در بازار جهاني

ب��راي چهارمي��ن روز متوال��ي دالر ريزش كرد.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
ام��روز ب��ا 0.15 درصد كاهش نس��بت ب��ه روز 
چهارشنبه در س��طح 93.338 واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.098 
دالر اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.13 درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به 
ازاي 1.305 دالر مبادله شد. يورو 0.18 درصد باال 
رفت و با عبور از كانال 1.17 به 1.180 دالر رسيد.

در معامالت بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 
0.06 درصد افزايش به 106.923 ين رسيد. در 
برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.399 دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري 
دالر معادل 6.944 يوان چين اعالم شد. به گزارش 
رويترز، همانطور كه پيشتر نيز انتظار مي رفت، با 
بازگشايي مجدد كسب و كارها و افزايش تزريق 
نقدينگي توسط بانك مركزي به بازارهاي مالي، 
تورم امريكا صعودي محس��وس را تجربه كرد تا 
جايي كه متوس��ط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد 
جهان در 12 ماه منتهي ب��ه ژوييه با 0.4 درصد 
افزايش نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه قبل به 
سطح يك درصد رسيد. اين نرخ تورم كه باالترين 
سطح تورمي ثبت شده در امريكا در هفت ماهه 
اخير بوده، همچنين بزرگ ترين افزايش ماهانه 
تورم امريكا از ژانويه 1991 بدين سو نيز محسوب 
مي شود. برخي از كارشناسان هشدار داده اند در 
صورت كاهش بيشتر نرخ بهره و تداوم روند تزريق 
نقدينگي، باز هم شاهد افزايش تورم باشيم البته با 
توجه به هدف گذاري سطح دو درصدي نرخ تورم، 
به نظر مي رسد فدرال رزرو بيشتر نگران افزايش 
بدهي ها است تا نرخ تورم. كسري بودجه دولت در 
10 ماه ابتدايي سال مالي جاري به 2.81 تريليون 
دالر رس��يده اس��ت كه اين رقم، باالترين ركورد 
كسري بودجه ثبت شده دولتي در امريكا محسوب 
مي شود. پيش از اين وزارت كار امريكا اعالم كرده 
بود نرخ بيكاري بزرگ ترين اقتصاد جهان تا پايان 
ماه ژوئيه باز هم كاهشي شده و رقم 10.2 درصد 
را ثبت كرده است. اين نرخ بيكاري كه 0.9 درصد 
كمتر از ماه قبل است باعث افزايش اميدها به تك 
رقمي شدن نرخ بيكاري در ماه جاري شده است.

ترام��پ در واكنش به اين روند گفته اس��ت: نرخ 
بيكاري خيلي سريع تر از چيزي كه خيلي ها فكر 

مي كردند در حال كاهش است.
سرنوشت بسته حمايتي دولت از كسب وكارها 
و ش��هروندان نيز يك��ي ديگر از عوام��ل موثر بر 
معامالت بازار ارز اس��ت. استيون منوچين، وزير 
خزانه داري امريكا پس از رايزني با سران دموكرات 
از احتمال نرس��يدن به توافق با آنه��ا خبر داده و 
نانسي پلوس��ي- رهبر كنگره نيز گفته است دو 
طرف مايل ها از رسيدن به اشتراك نظر با يكديگر 
فاصل��ه دارند. ميزان كمك هزين��ه پرداختي به 
بيكاران، ميزان كمك دولتي فدرال به دولت هاي 
محلي و تخصيص بودجه بيشتر به مراكز آموزشي و 
درماني از مهم ترين موارد اختالفي بين دو طرف به 
شمار مي رود. رهبر مجلس سنا كه موافق اجرايي 
شدن اين بسته اس��ت، دموكرات ها را مقصر اين 
كارشكني معرفي كرده است.  پس از آنكه رايزني 
مقامات دولت ترامپ با رهبران كنگره در خصوص 
تسريع در اجراي بسته حمايتي جديد به نتيجه اي 
نرسيد، رييس جمهور امريكا در اقدامي غيرمنتظره 
با امضاي فرماني اجرايي دستور داد بيمه بيكاري 
براي افرادي كه شغل خود را از دست داده اند برقرار 

و به آنها مبلغ 400 دالر پرداخت شود.

 الزام بازاريابان آنالين بيمه 
به شفافيت 

مديركل نظارت بر شبكه خدمات بيمه اي با ابالغ 
بخشنامه اي به شركت هاي بيمه، بر لزوم رعايت 
ضوابط هم��كاري عرضه كنندگان محصوالت 
بيمه اي با بازاريابان برخط )آنالين( تاكيد كرد.

به گ��زارش رواب��ط عموم��ي بيم��ه مركزي، 
اين بخش��نامه در پي مش��اهده تخلف برخي 
نمايندگان شركت هاي بيمه در نحوه همكاري 
با ش��ركت هاي موس��وم به اس��تارت آپ بيمه 
صادر شده و در آن آمده است: بازاريابان برخط 
محص��والت بيمه باي��د مجوزه��اي الزم را از 
نهادهاي ذي صالح در حوزه تجارت الكترونيك 
مانند »اي_ نم��اد« از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نماد س��اماندهي از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمي اخذ كرده باشند.
همچنين در اين بخش��نامه تاكيد شده است: 
بازاريابان برخط بايد ابزارهاي الزم را به نحوي 
فراه��م كنند ك��ه متقاضي خدم��ات بيمه اي 
بتواند م��واردي نظير قيم��ت نهايي محصول 
بيمه اي و مقايسه قيمت بين بيمه گران و ميزان 
تعهدات بيمه گر را به درس��تي ارزيابي كرده و 
تصميم گيري درس��تي انجام دهد. همچنين 
امكان انص��راف پ��س از پايان ثبت س��فارش 
برخط و قبل از ص��دور بيمه نامه براي متقاضي 

امكان پذير باشد.
عالوه براين در بخش ديگري از اين بخش��نامه 
ضمن تاكيد بر شفافيت و سادگي اطالعات قبل 
و در فرآيند صدور بيمه، آمده اس��ت: مفاد فرم 
پيشنهاد بيمه، شرايط عمومي به ويژه استثنائات 
و محدوديت هاي محصول بيمه، بايد در فرآيند 
فروش و قبل از ثبت تقاضا به نحوي مناسب براي 
متقاضي قابل مش��اهده باشد و ضمن حفاظت 
از اطالعت شخصي متقاضي، نمايندگان بيمه 
و كارگزاران رس��مي بيمه موظفند نسخه اي از 
قرارداد هم��كاري با بازاريابان را حس��ب مورد 
براي شركت بيمه ذي ربط خود و بيمه مركزي 

ارسال كنند.

افزايش نرخ سود سپرده بانك ها 
نزد بانك مركزي به 14 درصد

آخرين اطالعات به دس��ت آمده از عملكرد بخش 
واقعي اقتصاد نشان مي دهد، رشد اقتصادي بدون 
نفت در مس��ير صعودي قرار گرفته است. از طرف 
ديگر، نرخ تورم از تورم هدف اعالم شده )22 درصد( 
فاصله دارد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
بر اين اس��اس، هيات عامل اين بانك در راس��تاي 
اجراي قانون پولي و بانكي كشور براي حفظ ارزش 
پول ملي، در جلسه چهارشنبه 22 مردادماه 1399 
چارچوب هاي جديد اجراي سياست پولي را تصويب 
كرد. هيات عامل بانك مركزي بر اساس مواد )6( و 
)11( دستورالعمل »عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار 
در قبال اخذ وثيقه توسط بانك مركزي«، نرخ سود 
سپرده گذاري بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
نزد بانك مركزي را با 1 واح��د درصد افزايش، 14 
درصد تعيين كرد و بدين ترتيب دامنه نرخ سود در 
بازه 22-14 درصد قرار گرفت. اين تصميم با هدف 
كاهش دامنه داالن نرخ سود، افزايش نرخ سود در 
بازار بين بانكي و هدايت نرخ تورم به سمت نرخ تورم 
هدف اتخاذ شده اس��ت و از روز شنبه 25 مردادماه 
1399 اجرا مي ش��ود. الزم به يادآوري است بانك 
مركزي براي دستيابي به تورم هدف از تمام ابزارهاي 
پولي در اختيار اس��تفاده خواهد كرد. پيش از اين 
هيات عامل بانك مركزي در روز پنجش��نبه مورخ 
12 تيرماه 1399، كف داالن نرخ سود را از 12 به 13 

درصد افزايش داده بود.

افزايش فروش سفته و برات 
نسبت به سال گذشته 

بان��ك مركزي از فروش 62 ميليارد ريال س��فته و 
ب��رات در خرداد ماه 99 در ش��هر ته��ران خبر داد. 
براساس آمار بانك مركزي در خردادماه 99 بالغ بر 
62 ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته 
شد كه در مقايس��ه با ماه قبل 4.9 درصد كاهش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.7 درصد افزايش 
يافت. در س��ه ماه اول سال 99 حدود 143 ميليارد 
و 500 ميليون ريال س��فته و برات در شهر تهران 
فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 
5.9 درصد افزايش نشان مي دهد. طبق آمار شعبه 
واخواست دادگستري استان تهران در خردادماه 99 
معادل 500 برگ سفته و برات به مبلغي معادل 151 
ميليارد و 500 ميليون ريال در شهر تهران واخواست 
ش��د. در اين ماه شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته و 
برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 67.5 و 82.1 
رسيد كه در مقايسه با ماه قبل هر دو شاخص مذكور 
به ترتيب 34.5 درصد و 27.1 درصد كاهش داشت 
و نسبت به ماه مش��ابه سال قبل از لحاظ تعداد 22 
درصد كاهش و از لحاظ مبلغ 33.5 درصد افزايش 
نشان مي دهد. ش��اخص متوسط مبل�غ يك برگ 
سفته و برات واخواست ش��ده در خردادماه 99 به 
عدد 121.7 رسيد. عدد شاخص مذكور در خردادماه 
98 معادل 71.1 بوده است. در سه ماه اول سال 99 
معادل 1600 برگ س��فته و برات به مبلغي معادل 
390 ميليارد و 100 ميليون ريال در ش��هر تهران 
واخواست شد. در اين دوره، متوسط ش�اخص هاي 
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب 
به اعداد 65.9 و 70.5 رسيد كه نسبت به دوره مشابه 
سال قبل از لحاظ تعداد 9 درصد كاهش و از لحاظ 
مبلغ 19.9 درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص 
متوس��ط مبلغ يك برگ س��فته و برات واخواست 
ش��ده در سه ماه اول س�ال 99 به عدد 97.7 رسيد. 
عدد شاخص مذكور در سه ماه اول سال 98 معادل 

81.5 بوده است.

 كاهش جرايم مالي 
و كالهبرداري اينترنتي

كالهبرداري هاي مالي اينترنتي با يك كار جمعي 
و فعال سازي رمزهاي يك بارمصرف كاهش يافته 
اس��ت عمده جرايم در فضاي مج��ازي مربوط به 
كاله برداري ها به روش هاي مختلف است و چنانچه 
روي ارتق��اي آگاهي ه��اي عمومي تمركز ش��ود، 
مي توان از وقوع اين نوع جرايم پيشگيري به عمل 
آورد .صمد سالمي رييس اداره پيشگيري از جرايم 
سايبري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
قوه قضاييه گفت: قبل از اينكه سرويس ها همه گير 
شود، بايد به عنوان حاكميت و جامعه پيشگيري، 
تدابير پيشگيرانه را تبيين كنيم. وي ضمن تأكيد 
بر اينكه چند راهبرد در موضوع پيشگيري از وقوع 
جرم در معاونت اجتماعي قوه قضاييه تعريف شده، 
گفت: ارتقاي آگاهي ها عمومي، سلب فرصت از افراد 
براي ارتكاب جرم، افزايش خطر دستگيري، كاهش 

گمنامي و پيشگيري هاي سزاگرايانه است.
س��المي يكي از مهم ترين راهبردهاي قوه قضاييه 
را ارتقاي آگاهي هاي عمومي دانس��ت و افزود: بايد 
پذيرفت چنانچه شخصي كه مورد آماج جرم قرار 
مي گي��رد، آموزش ها و اطالع رس��اني هاي الزم را 
نديده باشد به مجرم به ارتكاب جرم، كمك مي كند.

يك انتظار مهمي كه از مردم مي توان داشت، بحث 
مس��ووليت هاي اجتماعي اس��ت ك��ه افراد حس 
مسووليت پذيري داشته باش��ند و نسبت به وقوع 
جرايم در فضاي مجازي بي تفاوت نباشند و چنانچه 
به جرمي در اين فضا برخ��ورد كردند با مراجعه به 
سايت معاونت اجتماعي قوه قضاييه يا پليس فتا آن 
را گزارش دهند. براساس اين گزارش، علي محمد 
رجبي رييس مركز تشخيص و پيشگيري از جرايم 
سايبري پليس فتا هم گفت: امروز مردم زمان زيادي 
را به حض��ور در فضاي مجازي اختصاص مي دهند 
و پليس فتا تالش مي كند با هش��دارهاي الزم در 
مقطع زماني كه در آن قرار داريم )ش��يوع ويروس 
كرونا( همزمان با افزايش استفاده از فضاي مجازي، 
متناس��ب با موضوع هاي مختلف همچون فضاي 
كنكور يا ثبت نام وام وديعه مسكن و... به مردم هشدار 
دهيم تا نسبت به سوءاستفاده ها آگاهي پيدا كنند.

افزايش نرخ ارز در صرافي ها
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بررسي يكي از داليل ريزش اخير شاخص بورس

ردپاي سهام عدالت
درحالي كه بسياري از مشمولين سهام عدالت 
از دريافت نكردن وجه حاصل از فروش س�هام 
خود گله داشتند، صداي ساير سهامداران نيز 
از وضعيت فروش اين سهام و تاثير آن در روند 

حركت شاخص درآمده است.
حدود دوماه از امكان فروش ۳۰ درصد س�هام 
عدالت و يك هفته از امكان فروش ۶۰ درصد آن 
براي مشموالني كه روش مديريت مستقيم را 
براي سهام خود، پس از آزادسازي سهام عدالت 
در ارديبهشت ماه انتخاب كرده بودند گذشته و 
همچنان پرونده عدم واريز وجه حاصل از فروش 

اين سهام براي برخي مشموالن باز است.
اين مش�كل ت�ا جايي ادام�ه يافت ك�ه فرهاد 
دژپس�ند، وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم 
كرد كه فروشندگان سهام عدالت كه در واريز 
مبل�غ حاصل از فروش س�هام عدالت ش�ان با 
تأخير غيرمعمول مواجه شده اند، براي پيگيري 
مراتب به مركز روابط عمومي و اطالع رساني اين 

وزارتخانه اطالع دهند.

   سهام عدالت 
صداي ساير سهامداران را هم درآورد!

اين مباحث درحالي مطرح مي شد كه روز چهارشنبه 
صداي اعتراض سهامداران بورس��ي از نحوه فروش 
سهام عدالت توسط كارگزاري ها بلند شود كه باعث 
شد ش��اخص كل بورس روندي منفي به خود بگيرد 
و برخي س��هم هاي موجود در پرتفوي سهام عدالت 

ريزشي شود.
موضوع اين است كه چنانچه مشمول سهام عدالتي 
قصد فروش تا ۶۰ درصد س��هام خود را داشته باشد، 
بايد به بانك ها و كارگزاري ها مراجعه كند يا سفارش 
خود را براي كارگزاري ها ثبت كند تا كارگزاري بنا بر 
تش��خيص خود اقدام به فروش سهام فرد در تاريخي 
كه توسط كارگزاري انتخاب مي شود، كند. به عبارت 
ديگر مشمول سهام عدالت امكان اينكه شخصا اقدام 

به فروش سهام خود كند، ندارد.
بر اين اساس، آنچه كه در روز چهارشنبه مشاهده شد، 
رقابت برخي كارگزاري ها براي فروش سهام عدالت 
بود. كارگزاري ها حجم عظيمي از سفارش هاي ثبت 
شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت يكجا در بازار 
عرضه كردند و اين كار باعث ترس سهامداران ديگر 
و تبديل صف خريد س��هم ها به صف فروش شد. اين 
در حالي است كه نبايد همه سفارش هاي فروش در 

يك روز انجام ش��ود. همانطور كه ذكر ش��د درحال 
حاضر اختيار فروش س��هام عدالت ب��ا كارگزاري ها 
اس��ت. ممكن اس��ت دليل اين موضوع جلوگيري از 
برهم خوردن تعادل در بازار باش��د، اما اين اتفاق روز 
چهارشنبه نيز رخ داد و باعث شد هم مشموالن سهام 
عدالت و هم ساير س��هامداران متضرر شوند. در اين 
راستا درحال حاضر بسياري از مشموالن سهام عدالت 
خواستار اين موضوع هستند كه اختيار سهام عدالت، 

با خودشان باشد.
 به گزارش ايسنا، انتظار مي رود كارگزاري ها حداقل 
ساز و كاري تعيين كنند كه فروش ها قانون مشخصي 
داشته باشد. مثال ساعت مشخص يا تعداد مشخصي 
را در روز تعيين كنند؛ يا صبر كنند سفارش ها جمع 
شود، سپس بررسي كنند تا چنانچه سفارش مناسبي 
در قسمت تقاضا وجود دارد، اقدام به عرضه كنند.  از 

طرفي، وزارت اقتصاد، از فروش��ندگان سهام عدالت 
خواس��ت چنانچه با تأخير غيرمعمول در واريز مبلغ 
حاصل از فروش س��هام عدالتش��ان مواجه شده اند، 
مش��كل خود را با راه ه��اي ارتباطي اي��ن وزارتخانه 

مطرح كنند.
مركز رواب��ط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي پي��رو اعالم وزي��ر اقتصاد، طي 
اطالعيه اي از فروش��ندگان س��هام عدالت خواست 
چنانچه با تأخير غيرمعمول در واريز مبلغ حاصل از 
فروش سهام عدالتشان مواجه شده اند، مشكل خود را 
در بخش ارتباط با وزير امور اقتصادي و دارايي كه در 
پورتال اين وزارتخانه به نشاني mefa.ir تعبيه شده 
است براي پيگيري واحد ارتباطات مردمي اين مركز 
با درج مش��خصات فردي، شماره تماس و كد هويت 

ملي مطرح نمايند. 

در اطالعيه مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
امور اقتصادي و دارايي از فروش��ندگان سهام عدالت 
خواس��ته شده اس��ت، پس از طرح مش��كل خود در 
پورتال اين وزارتخانه، براي آگاهي از نتيجه درخواست 
مطروح��ه در پورتال اين وزارتخانه، با ش��ماره تلفن 

۳۳۹۶۷۳۰۰- ۰۲۱ تماس حاصل نمايند.
گفتني اس��ت وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي روز 
چهارش��نبه در حاشيه نشست مش��ترك با اعضاي 
كميسيون كش��اورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيس��ت مجلس ش��وراي اس��المي و در مصاحبه با 
خبرنگاران اعالم كرده بود، فروشندگان سهام عدالت 
كه در واريز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان با 
تأخير غيرمعمول مواجه شده اند، براي پيگيري مراتب 
را به مركز روابط عمومي و اطالع رساني اين وزارتخانه 

اطالع دهند.

اولين مرحله فروش اوراق سلف نفتي به مردم 
اولين برنامه دولت براي فروش اوراق س��لف نفتي به 
مردم با عرضه بيش از ۵۲۹ هزار بشكه نفت سنگين و 
به قيت هر بشكه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان از يكشنبه در 
بورس انرژي انجام مي شود. سازمان بورس اعالم كرد 
اولين دور از برنامه دولت براي فروش اوراق سلف نفتي 
از يكشنبه اين هفته ۲۶ مرداد در بورس انرژي آغاز و 
طي آن ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشكه نفت سنگين به قيمت 

هر بشكه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه مي شود.
اين اوراق با سررسيد دو ساله بوده و حداقل و حداكثر 

خريد براي هر نفر يك بش��كه و ۲۰ هزار بشكه است. 
همچنين معامالت ثانويه اين اوارق حداكثر ۱۰ روز 
كاري پس از پايان دوره عرضه در س��اعات ۳۰: 8 الي 
۳۰: ۱۲ دقيقه روزهاي كاري هفته بورس انرژي آغاز 

خواهد شد.
در اين رابطه علي حس��يني مديرعامل بورس انرژي 
توضيح داد: اين اوراق، طبق روال انتشار اوراق تامين 
مالي ش��ركت ملي نفت انجام مي ش��ود و با آنچه كه 
رييس جمهور چهارش��نبه گذش��ته مط��رح كرده ، 

متفاوت اس��ت و به آن مربوط نيس��ت. وي افزود: با 
نهايي شدن الزامات حقوقي و مقررات اجرايي در قالب 
يك برنامه و از طريق مراجع ذي ربط اطالع رس��اني 

خواهد شد.

   بورس تهران 
آماده پذيره نويسي صندوق دارا دوم

از سوي ديگر معاون بازار ش��ركت بورس اوراق بهادار 
تهران نيز گفت: ب��ورس تهران آمادگ��ي كامل براي 

پذيره نويسي صندوق دارا دوم را دارد. محمود گودرزي 
اظهار كرد: پس از تأسيس صندوق دارا دوم توسط وزارت 
نفت، بورس تهران آمادگي كامل براي پذيره نويسي را 
دارد. معاون بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران ادامه 
داد: بايد اميدنامه و اساسنامه صندوق دارادوم از طريق 
س��ازمان بورس تهيه شود و چون در صندوق دارا يكم 
اساسنامه تدوين شده بود فرمت اساسنامه آماده است 
و ضمن اينكه زمان بر نيست و به محض اينكه صندوق 

تأسيس شود، فرآيند پذيرش، صورت مي گيرد.

جزييات تغيير ساعت معامالت بورسي
اختالالت موجود در هسته معامالتي بورس، سرانجام 
ساعت انجام معامالت اين بازار را موقتا دو قسمتي كرد 
و از دوشنبه هفته آينده شاهد انجام معامالت در دو 

بازه زماني مختلف خواهيم بود.
ص��داي اعتراض س��هامداران از اختالالت هس��ته، 
مخصوصا از ابتداي سال جاري، بلند شده و از آنجايي 
كه به نظر مي رس��د تحريم ها س��د راه ارتقاي هسته 
شده اند و اعمال راه حل هاي داخلي نيز زمانبر است، 
فعال تنها گزينه براي رفع اين مش��كل، دو قس��متي 

كردن ساعت معامالت است. 
در اين راستا، طبق جدول زمان بندي معامالت، زمان 
س��فارش گيري كليه صنايع، به غير از صنعت فلزات 
اساسي، صنعت شركت هاي چند رشته اي صنعتي و 
صنعت فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي به 
همراه مشتقات مربوطه اعم از اختيار معامله و اختيار 
فروش تبعي بين س��اعت ۶:۴۵ تا 8:۳۰ و زمان انجام 

معامالت نيز بين ساعت 8:۴۵ تا ۱۱:۴۵ خواهد بود.
همچنين زمان سفارش گيري صنايع فلزات اساسي، 
شركت هاي چند رش��ته اي صنعتي و فرآورده هاي 
نفتي، كك و س��وخت هس��ته اي به همراه مشتقات 
مربوطه اعم از اختيار معامل��ه و اختيار فروش تبعي 
ساعت ۱۲ تا ۱۲:۱۵ و زمان انجام معامالت نيز ۱۲:۱۵ 

تا ۱۵:۱۵ خواهد بود.
همه صندوق هاي قاب��ل معامله )ETF(، اوراق بهادار 
ثابت و نيز معامالت همه نمادهاي آتي سبد سهام در 

جلسه دوم معامالتي قابل معامله خواهند بود.

   مقايسه صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله 

صندوق هاي ETF »سهامي« در هفته گذشته درجا 
زدند، حباب صندوق هاي مبتني بر طال باز هم تحليل 
رفت و صندوق واسطه گري مالي يكم مسير صندوق 

بعدي دولت را ناهموارتر كرد.
صندوق هاي معامله پذير »سهامي« و »مختلط« در 
هفته اي كه گذش��ت به طور متوسط رشد قيمتي را 
تجربه نكردند ام��ا خالص ارزش دارايي هاي آنها ۲.۵ 
درصد كاهش يافت، اين در حالي بود كه شاخص كل 
بورس افت ۲.۹ درصدي را به ثبت رسانيد. بيشترين 
بازدهي هفتگ��ي مربوط به صندوق ش��اخصي ۳۰ 

شركت فيروزه با ثبت ۴.۵ درصد رشد قيمت بود در 
حالي كه NAV اين صندوق ۲.۵ درصد كاهش يافت.

بيشترين سقوط قيمت صندوق هاي قابل معامله در 
اين هفته به صندوق واسطه گري مالي يكم اختصاص 
داشت. قيمت صندوق غيراس��تاندارد »دارا يكم« با 
افت ۱۴.۴ درصدي مواجه ش��د و ب��ه ۳۰ درصد زير 

ارزش اعالمي رسيد.
 به گ��زارش اقتصاد آنالين، در طول هفته گذش��ته 
صندوق ه��اي كااليي مبتني بر س��كه ط��ال به طور 
ميانگين با ريزش ۱۱ درصدي قيمت مواجه شدند، به 
موازات آن گواهي سپرده يك روزه سكه طالي بانك 
رفاه تنها چهار درصد افت قيمت داش��ت. حباب اين 
صندوق ها كه اغلب نش��ان از جذابيتشان داشت اين 
هفته كار دست س��رمايه گذاران داد و باعث كاهش 

شديدتر قيمت ها شد.
ريزش اخير قيمت صندوق واسطه گري مالي يكم به 
خاطر وجود هيجانات ناش��ي از اصالح شاخص كل و 
واكن��ش به خبرهاي ضد و نقيضي بود كه در رابطه با 
صندوق پااليشي دولت يعني »دارا دوم« منتشر شد و 
نگراني خيل عظيمي از سرمايه گذاراني را در پي داشت 

كه اعتمادشان به بازي گرفته شده بود. كارشناسان از 
مدت ها قبل از پذيره نويسي هشدار داده بودند كه نبود 
ركن مستقل بازارگردان در كنار عدم تمايل دولت به 
فروش سهام و از دست دادن كنترل خود در بانك هاي 
مربوطه ريسك مضاعفي به خريداران واحدهاي »دارا 
يكم« وارد كرده و ماهيت كم خطر بودن صندوق هاي 

سرمايه گذاري را زير سوال مي برد.
با نگاهي به صورت وضعيت پايان تيرماه مش��خص 
اس��ت كه جمع دارايي ه��اي جاري )مبال��غ نقد و 
س��رمايه گذاري هاي كوتاه مدت( حتي به يك دهم 
درص��د ارزش كل صندوق نيز نمي رس��يد. مادامي 
كه مدير صندوق قصد يا اجازه فروش س��هام تحت 
تملك خود را نداش��ته باش��د عماًل دست آن بسته 
اس��ت و نمي تواند نقدينگي الزم را براي جلوگيري 
از ريزش بيشتر قيمت فراهم كند. شايد در روزهاي 
آينده ك��ه بانك ملت افزايش س��رمايه خود را ثبت 
كرده و ب��ه عرصه معام��الت بازگ��ردد ابهامات در 
خصوص ارزش روز صندوق برط��رف و روند نزولي 
قيمت متوقف شود يا سرعت تغييرات آن با شاخص 

بانك ها هماهنگ تر شود. 

   درخواست از سازمان بورس 
براي حل مشكل كارگزاري ها

نماينده مجلس از س��ازمان بورس خواست مشكل 
كارگزاري ها در زيرساخت هاي فني و سامانه معامالت 
را بر ط��رف كند . محس��ن فتحي با اش��اره به ورود 
نقدينگي گس��ترده جامعه به بورس ب��ه خانه ملت 
گفت: در چند ماه اخير حجم عظيمي از سرمايه هاي 
سرگردان به سمت بورس هدايت شده كه ابعاد مثبت 

و منفي به دنبال دارد. 
هدف اصل��ي، تقوي��ت بخش هاي تولي��دي و مهار 
س��وداگري اس��ت. حال اين نگراني وج��ود دارد كه 
غيرحرفه اي ها به سود نرسند. وي افزود: بسياري از 
مردم دانش اقتصادي كاف��ي براي فعاليت در بورس 
را نداش��ته و ممكن اس��ت در دام س��بدگردان هاي 
غيررسمي و سوداگران گرفتار شوند. بنابراين وزارت 
اقتصاد، س��ازمان بورس و صدا و سيما بايد نسبت به 
ارايه آموزش هاي بورسي به مردم اقدام كنند كه بايد 
سال ها پيش انجام مي شد. فتحي ادامه داد: يكي ديگر 
از مشكالت بورس، عملكرد برخي كارگزاري ها بوده 
كه نتوانستند زيرساخت هاي فني و سامانه ها را تقويت 
كنند.لذا سازمان بورس بايد نسبت به ساماندهي اين 

حوزه نيز اقدام كند.

   افزايش سرمايه بانك صادرات 
مديرعام��ل بانك ص��ادرات با اعالم ف��روش ماهانه 
۱۰۰تا۱۵۰ ميلي��ارد توماني اموال م��ازاد از برنامه 
افزايش س��رمايه از صرف س��هام و عرض��ه اوليه دو 
زيرمجموع��ه خب��ر داد . حجت اهلل صي��دي با اعالم 
اينكه ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد تومان اموال مازاد 
به فروش مي رسد به ايس��نا گفت: سود ساالنه بانك 
صادرات نسبت به سال گذشته افزايش داشته و پيگير 
افزايش سرمايه از صرف سهام هستيم كه ممكن است 
در ماه هاي آينده عملياتي ش��ود. عالوه براين، گروه 
مالي اين بانك و تامين سرمايه هم وارد بورس خواهد 
شد. وي افزود: بازار س��رمايه مكمل بازار پول بوده و 
مردم در پي رشد بورس، س��پرده هاي بلندمدت در 
بانك ها را كه گران تر است به سپرده هاي ارران قيمت 
تبديل مي كنند و قيمت تمام ش��ده پول و تجهيزات 

بانك ها نيز كاهش مي يابد.
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ادامه از صفحه اول

چرايي گشودن دروازه هاي 
امارات به روي ويروس خطرناك

 در اين ميان همكاري ها و مناسباتي كه امارات با ايران 
در موضوعات ارزي، تجاري و اقتصادي داشته است هم 
موضوعي است كه بدون ترديد مورد توجه مقامات رژيم 
صهيونيستي قرار دارد. قطعا هدف اين رژيم هدفي چند 
جانبه است و ابعاد و وزواياي گوناگون اقتصادي، سياسي، 
امنيتي و... را دربرمي گيرد. بايد اين اهداف را شناسايي 
كرد و مس��يرهاي مرتبط با آن را تحت كنترل گرفت 
تا خطري از اين تحركات خطرناك براي كشور ايجاد 
نشود. اگر به ُبعد اقتصادي اقدامات رژيم صهيونيستي 
و امارات توجه نشود و ارتباط آن با موضوعات امنيتي 
و سياسي ردگيري نش��ود، ممكن است آسيب هايي 
متوجه كشور شود. نبايد فراموش كرد كه به هر حال 
امارات كشوري اس��ت كه با ايران در خصوص جزاير 
سه گانه چالش هايي را دارد و ادعاهاي نادرستي را در 
اين خصوص مطرح مي كند در خليج فارس هم به هر 
حال در يك طرف تنگه است، اين موارد بايد از منظر 
امنيتي و اقتصادي هم مورد بررس��ي و ارزيابي دقيق 
قرار بگيرد. يكي از اقداماتي كه ايران بايد به س��رعت 
به دنبال فعال س��ازي آن برود؛ برنامه هايي اس��ت كه 
براي عملياتي شدن سند راهبردي ميان ايران و چين 
تدارك ديده شده است. ايران بايد به دنبال ايجاد بنادري 
قوي و مستحكم و پويا در سواحل مكران باشد تا از اين 
طريق مسيرهاي پيش روي امارات براي حاشيه سازي 
محدود و مسدود شود. بدون ترديد چنانچه ظرفيت هاي 
كشورهاي مسلمان براي مقابله با يك چنين تحركاتي 
در كنار هم قرار بگيرد مي تواند س��د محكمي در برابر 

زياده خواهي هاي رژيم صهيونيستي ايجاد كند.

گشايش و فعاالن اقتصادي
اگر بناس��ت چه در توليد رشدي صورت بگيرد و چه 
گشايش��ي در اقتصاد رخ دهد، باي��د آن حمايت را از 
س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي ترتي��ب داد. در 
سال هاي گذشته صادركنندگان و فعاالن اقتصادي با 
اما و اگرهاي جديد در مسير فعاليتشان مواجه بوده اند. 
از سويي تغيير مداوم قواعد و دستورالعمل ها راه را براي 
هرگونه برنامه ريزي جديد س��د كرده بود. مثال يك 
صادركننده در ايران، مقدم��ات توليد كاالي خود را 
فراهم كرده، با طرف خارجي براي فروش اين محصول 
به توافق رسيده و در ش��رايطي كه آماده مي شود كه 
بار خود را صادر كند، ناگهان دس��تورالعمل جديدي 
مي رسد كه صادرات اين كاال ممنوع شده است. چنين 
اقداماتي جز به فرار سرمايه و توقف فعاليت ها منجر 
نخواهد شد. از ديگر سو هنوز اعتمادي ميان دولت و 
بخش خصوصي وجود ندارد. تاكيد جدي بانك مركزي 
بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پايان تير ماه، 
بسياري از صادركنندگان واقعي را به دردسر هايي جدي 
دچار كرد. برخي از افراد تنها به دليل بازنگشتن ارزي 
محدود دچار تعليق شدند و برخي مجبور شدند براي 
جبران تعهد ارزي، خود از بازار آزاد ارز بخرند. اگر بناست 
به سمت گشايش اقتصادي حركت كنيم، حمايت از 
توليد و توليدكننده بايد اولويت نخست باشد. تا زماني 
كه محيط كسب و كار در ايران تا اين حد پيچيده است 
و فشاري سنگين برروي سرمايه گذاراني قرار دارد كه با 
وجود مشكالت موجود، همچنان تالش كرده اند كه در 
اقتصاد ايران بمانند، سخن از گشايش اقتصادي قدري 

دشوار خواهد بود.

 ضرورت نهادينه سازي نظارت
 در اقتصاد

وام هاي چند صد ميلياردي در اختيار عده معدودي 
با سودهاي نامتعارف قرار مي گيرد و مردم عادي براي 
دريافت وام ۱۰ ميليوني و خرد با هزار مشكل و تضمين 
روبه رو مي شوند؛ اين موضوعات هم نيازمند نظارت و 
شفافيت و توجه بيشتر هستند تا ظرفيت هاي كشور 
به جاي آباداني صرف اين تخلفات نشود.به نظرم براي 
جلوگيري از انحرافات بايد شيوه هاي جديد نظارتي را 
در نهادهايي مثل نظارت هاي سازمان بازرسي، سازمان 
برنام��ه و بودجه، ديوان محاس��بات و... افزايش داد تا 
مرتكبين تخلفات اقتصادي بر اس��اس اين مكانيسم 
نظارتي شناسايي و قابل رديابي باشند. بنابراين يكي 
از پرس��ش هاي كليدي اين اس��ت چگون��ه مي توان 
نظارت هاي كلي را ب��راي جوگيري از انحراف طرح ها 
افزايش داد؟ براي حل و فصل اين نوع مش��كالت من 
پيشنهادي را به وزير مسكن وشهرسازي داده ام و در 
كميسيون عمران هم مطرح شده و در حال پيگيري 
است و آن اينكه در حال حاضر رديف هاي اعتباري، كدها 
و ش��اخص ها براي پروژه هاي عمراني كامال مشخص 
است و هر پروژه عمراني در سازمان برنامه و بودجه كل 
كش��ورمان رديف و كد دارد. ردگيري اين پروژه ها به 
سادگي قابل تعريف است؛ يك ماه فرصت داده شود تا 
هر پيمانكار يا شهرداري يا هر نهاد ديگري كه به نوعي از 
ظرفيت هاي بودجه اي كشور استفاده مي كند وارد اين 
سامانه شود و تمام پروژه هاي اقتصادي بر اين اساس 
داراي كد نظارتي و رهگيري ش��وند تا مشخص شود 
كدام مقدار بودجه براي چه پروژه اي مصرف ش��ده و 
در نهايت چه دستاوردي حاصل شده است. پيشرفت 
عمراني و هزينه ها و ميزان استفاده از امكانات كشور در 
پروژه هاي به س��ادگي قابل رديابي خواهد بود . يعني 
مشخص خواهد شد كه منابع تخصيصي در چه پروژه اي 
با چه كيفيتي در چه بازه زماني و به چه مقداري مصرف 
شده است. از اين طريق مي توان انحرافات احتمالي را 
شناسايي كرد و با مرتكبين برخورد قانوني صورت داد. 
بايد توجه كنيم كه كشور فقط تهران و چند كالن شهر 
برخوردار ديگر نيست و مردم ساير شهرها و روستاها هم 
از مسووالن و تصميم سازان كشور توقع حل مشكالت 
را دارند؛ اينكه گفته شود فالن طرح مرتبط با توسعه 
روستاها از دستور كار خارج شود اما جايگزيني براي 
آن طرح ارايه نشود و فرآيند عمران روستاها و شهرهاي 
كوچك به فراموشي سپرده شود، راهكار مناسبي نيست 
و در نهايت هم منجر به افزايش مهاجرت روستاييان به 
شهرها و..مي شود. معتقدم پاك كردن صورت مساله ها 
رد اين خصوص ما را از اهدافمان دور مي كند، بايد سازو 
كاري انديشيده شود تا امكان وقوع تخلف در بخش هاي 

مختلف اقتصادي به حداقل برسد.

جهان

 ريزش بورس ها
در امريكا و اروپا

بيشتر شاخص هاي مهم بورسي جهاني وارد محدوده 
قرمز شدند. به گزارش بلومبرگ، اگرچه اميدواري ها 
نسبت به مهار كرونا بيشتر شده اما آمارهاي اخير از 
رشد اقتصادي كش��ورها نشان مي دهد، پيامدهاي 

اقتصادي اين ويروس جدي و گسترده است. 
اريك روزن گرين،  مدير دفتر منطقه اي فدرال رزرو در 
بوستون در همين رابطه گفت: تالش هاي ناكافي براي 
به كنترل درآوردن شيوع بيماري نه تنها از نظر جاني 
براي شهروندان خطرناك است بلكه مي تواند اقتصاد 
را به يك دوره ركودي فراگير و طوالني بكش��اند. در 
حال حاضر كرونا يكي از بزرگ ترين چالش هاي بر 
سر راه اقتصاد است.  روزن گرين همچنين با دفاع از 
سياست هاي بانك مركزي امريكا گفت كه ابزارهاي 
موجود براي مقابله با شرايط اضطراري كنوني به ميزان 
مطلوبي به كار گرفته شده اند. كامال با نظر كساني كه 
از شكست سياست هاي حمايتي سخن مي گويند، 
مخالفم.  انتشار خبر موفقيت واكسن كروناي ساخت 
روسيه با استقبال گس��ترده معامله گران در جهان 
مواجه شد. طبق اعالم مقامات روسي، اين واكسن در 
دو مرحله عمل مي كند و نتايج كامال رضايت بخشي 
روي بدن افراد آزمايش ش��ده داشته و حتي نتيجه 
تست آن روي دختر رييس جمهور روسيه نيز مثبت 
بوده است. تعطيلي گسترده كسب و كارها و اخالل در 
زنجير تامين تجاري، پيامدهاي محسوس اقتصادي 
كرونا براي كش��ورهاي مختلف بوده است. سازمان 
توسعه و همكاري اقتصادي در گزارشي پيش بيني 
كرد متوسط رشد اقتصادي كشورهاي جهان تا پايان 
امسال به منفي شش درصد برسد كه اين وضعيت 
در صورت بروز موج دوم بدتر نيز خواهد شد و در اين 
سناريو اقتصاد جهاني احتماال ۷.۶ درصد كوچك تر 
خواهد شد. تاكنون بيش از ۲۰ ميليون و ۹۶۷ هزار و 
۴۴۴ مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين 
بين ۷۵۰ هزار و ۳۱۵ نفر جان خود را از دست داده اند. 
در بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط به 
امريكا با ۱۶۹ هزار و 8۰۶ نفر، برزيل با ۱۰۴ هزار و ۵۲8 
نفر، مكزيك ب��ا ۵۴ هزار و ۶۶۶ نفر، هند با ۴8 هزار و 

۱۴۴ نفر و انگليس با ۴۱ هزار و ۳۴۷ نفر بوده است.
در تازه ترين دور از تنش ها بين دو اقتصاد نخس��ت 
جهان، امريكا اعالم كرد از اين پس كاالهاي صادراتي 
هنگ كنگي به اين كش��ور را ساخت چين قلمداد 
خواهد كرد. اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد كه 
ترامپ با صدور دستورالعملي دستور داده بود با توجه 
به تصويب اليحه جنجالي امنيت ملي چين، وضعيت 
ويژه هنگ كن��گ كه مزاياي تجاري و حقوقي براي 
شركت هاي اين منطقه در روابط با امريكا را در نظر 
مي گرفت، به حالت تعليق در بيايد.  از س��وي ديگر 
استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا گفته است 
اين كشور شركت هاي چيني كه نتوانند استانداردهاي 
الزم را كسب كنند، از عرضه و معامله سهام خود در 

بورس هاي امريكا محروم خواهد كرد. 
فيليپ ماري،  استراتژيست ارشد سرمايه گذاري در 
روبو بانك گفت: بازارها با خبرهاي زيادي س��ر و كار 
دارند كه نگرانش��ان باش��ند. احتمال بروز موج دوم 
همه گيري كرونا در امريكا، روند برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري و همچنين تشديد تنش ها با چين 
هر كدام مي توانند به تنهايي در ادامه سال براي صعود 
شاخص ها مشكل آفرين باشند. انتظار من اين است 
كه روند كوچك شدن اقتصاد تا جايي ادامه يابد كه 
بانك مركزي را وادار به اقدامات جديد كند. احتماال 
فدرال رزرو سراغ نرخ بهره منفي يا كنترل منحني 
بازده اوراق قرضه وزارت خزانه داري برود به ويژه اگر 
خبري از يك بسته حمايتي بزرگ ديگر نباشد. از طرف 
ديگر اقتصاد چين در حال بازگشت به سطح فعاليت 
قبل از شيوع كرونا است تا جايي كه با حمايت هاي 
مالي صورت گرفته توسط دولت چين و افزايش تقاضا 
براي واردات محصوالت چيني در سطح جهان، ميزان 
توليدات صنعتي اين كشور تا پايان ماه ژوئنبه سطحي 
رسيده است كه قبل از آغاز بحران كرونا ثبت شده بود. 
فلوريان ايپلو، استراتژيست ارشد سرمايه گذاري در 
موسسه »يوني جستيون« گفت: چين در مقايسه 
با س��اير اقتصادهاي بزرگ، موفق ش��د زودتر روند 
گس��ترش س��ريع بيماري را متوقف كند و به لطف 
همين مساله، فعاليت هاي اقتصادي در اين كشور 
زودتر از بسياري از كشورها از سر گرفته شد. واقعيت 
اين است كه با توجه به نقش بزرگ چين در زنجيره 
تامين جهاني، اين اتفاق براي اقتصاد جهاني نيز رويداد 

خوشايندي محسوب مي شود. 
در وال استريت، بيشتر شاخص ها نزولي بودند تا جايي 
كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي در سطح 
باالتري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با ۰.۳۹ درصد ريزش نسبت به روز 

قبل و در سطح ۲۷ هزار و 8۹۵.۳۷ واحد بسته شد.
ش��اخص »اس ان��د پ��ي ۵۰۰« ب��ا ۰.۱۲ درصد 
كاهش تا سطح ۳۳۷۷.۴۹ واحدي پايين رفت و 
ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۰.۲۷ درصد صعود در سطح ۱۱ هزار 

و ۴8.۷۷ واحدي بسته شد. 
سمير سامانا،  استراتژيست ارشد سرمايه گذاري در 
بانك ولزفارگو گفت: به نظر مي رسد شاهد بروز يك 
چرخه ديگر در معامالت بازارهاي س��هام هستيم و 
سهام شركت هاي انرژي، صنعتي و خدمات مالي بيش 
از همه مورد توجه سهامداران است. البته ريسك ها 
هنوز به قوت خود باقي هستند و نبايد اين طور تصور 

شود كه همه چيز روبه راه است. 
بانك مركزي انگليس در گزارشي اعالم كرده است 
ش��رايط اقتصادي اين كشور در نتيجه شيو ع كرونا 
وخيم تر از چيزي است كه پيش تر تصور مي شد. طبق 
پيش بيني بانك مركزي انگليس، اقتصاد اين كشور 
در س��ه ماهه دوم امسال احتماال ۲۳ درصد كوچك 
شده است و انتظار مي رود براي مجموع سال ۲۰۲۰، 
پنجمين اقتصاد بزرگ جهان ۹.۵ درصد كوچك شود 
اما با بهبود تدريجي وضعيت شاخص هاي كالن، رشد 
اقتصادي براي سال آينده ۹ درصد و براي سال ۲۰۲۲ 

نيز ۳.۵ درصد پيش بيني شده است.

صداي ساير سهامداران نيز از وضعيت فروش سهام عدالت و تاثير آن در روند حركت شاخص درآمده است

بازار سرمايه
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»به دليل وجود چند ابهام«، اصالحيه ماده واحده ماليات بر خانه هاي خالي به مجلس ارجاع شد

رييسي: شوراهاي شهر و روستا را همكاران دستگاه قضايي مي دانيم

نخستين »نه« شوراي نگهبان به مجلس يازدهم

شوراها راه را براي متخلفين سد كنند

گروه راه و شهرسازي|
اولين تالش قانوني مجلس يازدهم در حوزه مسكن با سد 
شوراي نگهبان برخورد كرد. مجلس يازدهم طي دو ماه 
گذشته تمركز ويژه اي روي مساله تامين مسكن و سرپناه 
براي طبقه متوس��ط و اقشار ضعيف جامعه داشته است. 
اگر چه مجلس يازدهم در خصوص اولين طرح مسكني 
خود مبني بر ساخت 6 ميليون واحدمسكوني طي 6 سال 
در هفته هاي اخير س��كوت كرده است، اما طرح دوم اين 
مجلس براي اخذ ماليات »بازدارنده« از مالكان خانه هاي 
خالي كه در قالب »مصوبه« به شوراي نگهبان ارايه شده 

بود، نتوانست تاييد اين شورا را كسب كند.
عباس��علي كدخدايي، سخنگوي ش��وراي نگهبان روز 
پنجشنبه در حساب كاربري توئيتر خود نوشت: »ضمن 
قدرداني از انگيزه و زحمات نمايندگان در تصويب مصوبات 
مربوط به معيشت مردم، طرح دو فوريتي اصالح ماده ۵۴ 
مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مورد بررسي قرار گرفت 
كه ب��ه دليل وجود چند ابهام و براي تضمين بهتر حقوق 
مردم مقررش��د پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر 

نهايي اعالم شود.«
براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس در جلسه علني 
۱۵ مرداد در جريان بررس��ي جزيي��ات طرح دو فوريتي 
اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم، مقرر 
كردند: »مالكان هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي 
باالي يكصد هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي 
امالك و اسكان كشور موضوع تبصره )۷( ماده )۱6۹( مكرر 
اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه 
به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به ازاي هر ماه بيش 
از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت هاي تبصره )۱۱( ماده 
)۵۳( اين قانون، به صورت ماهانه مشمول مالياتي برمبناي 
ماليات بر درآمد اجاره مي ش��ود.« به گونه اي كه در سال 
اول، معادل شش برابر ماليات متعلقه؛ در سال دوم، معادل 
دوازده برابر ماليات متعلقه؛ و در سال سوم به بعد، معادل 

هجده برابر ماليات متعلقه بايد ماليات پرداخت كنند.
اگر چه م��الك و ميزان اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي، 
دستكم س��ه هفته در كميسيون هاي تخصصي مجلس 
چكش كاري ش��د و از »دو برابر ارزش ماهانه اجاربها« به 
يادشده تغيير يافت، اما از نگاه كارشناسان بازار مسكن، 
نكات ظريف و دقيق ديگري وجود دارند كه اين مصوبه را 

از بدو طرح در مجلس كارآمد كرده است.

    معماي شناسايي خانه هاي خالي
افزون بر مس��اله مالك و معيار بازدارنده مالياتي براي 
خانه هاي خالي، مساله شناسايي اين دسته از واحدهاي 
مسكوني از سال ۹۴ يعني از زماني كه براي نخستين 
باز ماده ۵۴ قانون مكرر ماليات مس��تقيم در مجلس 
تصويب شد و در شوراي نگهبان نيز مورد تاييد نيز قرار 
گرفت، محل مناقشه بود. مساله اي كه در همان سال 
۹۴ به وزارت راه و شهرسازي با همكاري دستگاه ها و 
نهادهاي ذي مدخل ماموريت داده شده بود تا با هدف 
شناسايي خانه هاي خالي سامانه اسكان و امالك كشور 
را راه اندازي كند. اين مساله اما تا اسفند ۹8 مسكوت 
ماند و به سرانجام مشخصي نرسيد. حتي در بهار سال 

جاري نيز اين سامانه افتتاح شده در اسفند ۹8، دوباره 
افتتاح شد، اما بارها مسووالن س��ازمان امور مالياتي 
اظه��ار مي كردند كه اطالعات اين س��امانه در اختيار 
سازمان يادشده قرار نگرفته است. حتي يك بار اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري واگذاري اين 
سامانه از سوي وزارت راه و شهرسازي به سازمان امور 
مالياتي را به طور رسمي ابالغ كرد. پس از اين تحوالت 
بود كه مس��ووالن ارش��د وزارت راه و شهرسازي طي 
هفته هاي اخير از شناسايي دانه درشت ها و سالطين 
خانه هاي خالي س��خن به ميان آوردند و اعالم كردند 
كه ط��رف يك بانك نيمه دولتي مال��ك ۱000 واحد 

مسكوني خالي است. 

   ماجراي اختالف وزارت راه و بانك مركزي 
به فاصله اندكي اما بانك مركزي مس��اله مالكيت يك 
بان��ك نيمه دولتي - نيمه خصوصي ب��ر ۱000 واحد 
مسكوني را تكذيب كرد.  عبدالناصر همتي، رييس بانك 
مركزي در ارتباط با اظهارات وزير راه و شهرسازي درباره 
خانه هاي خالي متعلق به نظام بانكي، عنوان كرد: »اين 
امر فرافكني و نادرست است. بر اساس بررسي هاي به 
عمل آمده و اذعان مدي��ران عامل بانك ها، اين تعداد 
كمتر از ۱0 هزار ملك متعلق به ۳0 بانك است و شامل 
خانه هاي خالي نيس��ت بلكه تمليك��ي و عمدتًا براي 
فروش اس��ت.« رييس بانك مركزي، تصريح كرد: » 
بس��ياري از اين موارد خانه هاي مس��كوني نيس��ت و 
كاربري هاي ديگري دارد و بس��ياري از آنها مربوط به 

ساليان گذشته است.« همتي با اشاره به موضوع وجود 
دوميليون واحد مسكوني خالي در كشور و مساله احتكار 
مسكن، گفت: »اين درست نيست كه در موضوع بيش 
از دو ميليون خانه خالي در كل كشور، با طرح چند هزار 
واحد كه بخشي از آن نيز امالك بر اساس عقد اجاره به 
شرط تمليك به نام بانك هاست، بانك ها را متهم كنند.«

   ابهام در شناسايي مالكان حقوقي 
فارغ از اختالف بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي، 
نكته قابل توجه اين است كه به موجب مصوبه مجلس، 
مالك شناسايي خانه هاي خالي، اطالعات تجميعي 
سامانه اسكان و امالك كشور مشتمل بر كد ملي افراد 
حقيقي با كدپستي خانه هاي خالي و تطبيق اين كدها 
با يكديگر است و سرپرستان خانوار بايد طي مدت دو ماه 
پس از صدور دستورالعمل مربوط به اين ماده قانوني، 
نس��بت به ثبت تمام امالك خود، اعم از اول )اقامتگاه 
اصلي( و دوم )اقامتگاه فرعي( و بيشتر )مشمول ماليات 
بر خانه هاي خالي( در سامانه يادشده اقدام كنند. در اين 
حال، در مصوبه مجلس اساسا نكته اي درباره چگونگي 
شناس��ايي و ثبت خانه هاي خالي متعلق به اشخاص 

حقوقي دولتي و غيردولتي به ميان نيامده است.

   هشدار درباره روش هاي دور زدن قانون
از آغاز بررسي اصالحيه ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم، كارشناس��ان مس��كن درباره دور زدن اين 
قانون از طري��ق عقد اجاره نامه ه��اي صوري با هدف 

ف��رار از پرداخت مالي��ات بر خانه هاي خالي هش��دار 
دادن��د و گفتند ك��ه اينگونه قوانين منج��ر به تحقق 
هدف قانونگذاران مبني ب��ر افزايش عرضه واحدهاي 
مس��كوني نخواهد ش��د و مالكان از طريق عقد اجاره 
نامه هاي صوري در بنگاه هاي امالك يا حتي در دفاتر 
اسناد رسمي اين قانون را دور خواهند زد. افزون بر اين، 
بسياري از كارشناسان مسكن بر اين باورند كه مداخله 
دولت در بازار مسكن از طريق ماليات نه تنها منجر به 
تنظيم اين بازار نمي شود كه موجب اختالل در مناسبات 

اين بازار خواهد بود. 
بي گمان ماليات يك��ي از ابزاره��اي حاكميتي براي 
تامين منابع مورد نياز اداره جامعه اس��ت، اما استفاده 
از اي��ن ابزار با ه��دف تنظيم بازار ناصواب اس��ت. چرا 
كه بازار خودتنظيم گر اس��ت و اگ��ر مداخله اي در آن 
صورت نگيرد، به مسير صحيح خود باز خواهد گشت. 
اين دسته از كارشناسان در پاسخ به اينكه بازار مسكن 
دچار شكست ش��ده و آنچه كه در آن عرضه مي شود، 
مش��تري و خريداري ندارد، مي گويند، بازار مس��كن 
ايران به دليل دخالت هاي دولت در مناس��بات كالن 
اقتصاد از طريق سياس��ت هاي پولي و مالي نامناسب 
و جبران كسري هاي مستمر و مكرر بودجه با استفاده 
از مكانيسم هاي غيرعلمي منجر به ناكارآمدي اغلب 
بازارها شده است و اين مساله منحصر به بازار مسكن 
نيست. از اين رو، اگر مداخالت زيان بار دولت از سپهر 
اقتصاد ايران حذف ش��ود، بي گمان، تحوالت دروني 

بازارها به تعادل خواهند رسيد.

آيت اهلل رييس��ي، رييس قوه قضاييه ك��ه حدود يك ماه 
پيش با حضور در لواسانات و جلسه با مسووالن كشوري و 
منطقه اي بر ضرورت بررسي موضوع كميسيون ماده ۱00 
در مجلس شوراي اسالمي به هدف جلوگيري از خريد و 
فروش تخلفات ساختماني تاكيد كرده بود، روز پنجشنبه با 
حضور در شوراي عالي استان ها با اشاره به ضرورت پيگيري 
و مبارزه با تخلف از سوي شورا هاي شهر و روستا، اظهار كرد: 
اعضاي شورا ها بايد دژ محكمي در مقابل نفوذ، رانت خواري، 
كژي و فساد باشند و در مقابل هر امري كه حقوق عامه و 
حقوق مردم شهر و روستا را ضايع مي كند بايستند؛ اين 
دژ محكم و مستحكم شورا ها بايد سدي در برابر هرگونه 
كژي باشد كه بخواهد حقوق عامه را ضايع كند و به منابع 
طبيعي و ذخاير كشور و جنگل ها و مراتع آسيب برساند. 
وي گفت: شورا هاي شهر و روستا بايد مانع تضييع حقوق 
عمومي در اموري نظير تغيير كاربري ها و آسيب رساني به 
جنگل ها و مراتع و زمين خواري باشند و ما اعتقاد داريم كه 
شورا ها در اين جهت، به منزله همكار بخش هاي قضايي 
در كشور محسوب مي ش��وند و آنها نيز همچون مراجع 
قضايي در برابر زياده خواهي ها، رانت خواري ها و فساد بايد 
ايستادگي كنند. آيت اهلل رييسي با بيان اينكه ما شورا ها را 
همكار خودمان در مقابله با تضييع حقوق عامه مي دانيم، 
گفت: بعضاً برخي افراد زياده خواه درصدد اين برمي آيند كه 
حق عمومي بهره مندي از آب و هواي سالم و بهره مندي از 
محيط زيست و آب و خاك را ضايع كنند كه براي مقابله با 

اين امر شورا ها همكار دستگاه قضايي هستند.

    توسعه اقتصادي فرع بر محيط زيست
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه هرگونه توسعه اقتصادي 
فرع بر حفظ محيط زيست است، گفت: ما مخالف توسعه 
اقتصادي نيستيم و حتما از توسعه حمايت مي كنيم، اما 
اگر احداث كارخانه يا كارگاهي در نقطه اي باعث آلودگي و 
تخريب محيط زيست مي شود بايد در تأسيس آن كارخانه 
يا كارگاه تجديد نظر شود؛ به عبارت ديگر پيشرفت هاي 
اقتص��ادي نبايد حقوق عامه را تضيي��ع كند و به محيط 
زيست آسيب برساند. وي با اشاره به حقوقي كه در قانون 
براي شوراهاي شهر و روستا و شوراي عالي استان ها تعريف 
شده است، گفت: حق و حقوق در كنارش تكليف مي آورد؛ 
بر اين اساس در كنار حقوقي كه به شوراها داده شده بايد 
ديد كه آيا آنها توانسته اند تكاليفي كه بر عهده دارند را به 
صورت صحيح و مطلوب اجرا كنند يا خير؟ آيت اهلل رييسي 
با اشاره به موضوع تغيير كاربري اراضي كشاورزي، گفت: 

گاهي مشاهده مي شود كه با تغيير كاربري هاي صورت 
گرفته، يك منطقه روستايي به محيطي براي ويالسازي 
تبديل مي شود؛ البته ما مخالف اين نيستيم كه در مناطق 
خوش آب و هوا با رعايت قوانين و مقررات و حفظ حقوق 
عامه، افراد ساخت و ساز كنند، اما اين امر نبايد باعث تغيير 
كاربري اراضي كش��اورزي و تغيير حريم باغات و حريم 
شهرها و روستاها شود؛ همچنين هيچ كميسيون و ماده اي 
نبايد باعث تضييع حقوق عامه شود؛ بايد نسبت به حفظ 

حقوق عمومي در ارتباط با شهرها و روستاها، كار كرد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه نخستين مانع تخلفات و 
مفاسد در ش��هرها و روستاها بايد اعضاي شوراها باشند، 
گف��ت: همان گونه كه دادس��تان هاي ما و مجموعه هاي 
نظارتي فعال در استان ها بايد مأمني براي قانون مداران 
باشند و در دل كساني كه مي خواهند قانون شكني كنند 
خوف ايجاد كنند به همان صورت نيز اعضاي شوراهاي 
شهر و روستا بايد نسبت به كساني كه بخواهند به حقوق 
مردم و بيت المال دس��ت درازي كنند، مانع باش��ند؛ ما 
معتقديم كه مراجعه به دستگاه قضايي آخرين راهكار است 
و اولين جايي كه بايد در برابر زياده خواهان و متخلفان و 

زمين خواران بايستند شوراها هستند.
وي تصريح ك��رد: مطلوب ما اين اس��ت كه خود اعضاي 
شوراهاي شهر و روستا در برابر تخلفات و زياده خواهي ها 
و زمين خواري ها بايس��تند و اصاًل اجازه ندهند كه كار به 
مرحله قضايي بكشد؛ شوراها ايجاد شدند كه حافظ حقوق 
مردم و عامل پيشرفت باشند لذا بايد جلوي هركسي را كه 

عامل تضييع حقوق مردم و مانع پيشرفت است بگيرند؛ 
بنابراين اولين مرجع حافظ حقوق مردم و منابع طبيعي 
و جنگل ها و مراتع و ذخاير اين كش��ور شوراهاي شهر و 

روستا هستند.
آيت اهلل رييس��ي گفت: اص��الً اي كاش در ام��ر مقابله با 
تضييع كنندگان حقوق مردم و زمين خواران نوبت به مرجع 
قضايي نرسد و شوراهاي شهر و روستا در نخستين گام، 
كار خود را در مقابله با عاملين تضييع حقوق مردم درست 
انجام دهند كه اگر چنين باشد ما هم تشكر مي كنيم. ما 
مي خواهيم شوراهاي شهر و روستا نخستين مدعي مبارزه 
با تخلف باشند و اين مطلوب ما است؛ اما اگر عده اي با نفوذ 
در يك ش��ورا يا در يك ركن شورا به اهداف خود برسند، 
آنگاه مساله ما عالوه بر بررسي پرونده آن تخلف رسيدگي 

به مساله آن شورا و اعضاي شورا هم مي شود.

    آسيب شناسي فعاليت شوراهاي شهر و روستا
وي با اش��اره به ضرورت آسيب شناسي فعاليت شوراها، 
گفت: شوراي عالي اس��تان ها بايد نسبت به وضعيت و 
عملكرد شوراها يك آسيب شناسي داشته باشند؛ ايجاد 
سامانه اي براي شناسايي نارسايي ها كه رييس شوراي 
عالي استان ها از آن سخن گفت موضوع مباركي است؛ 
شوراي عالي استان ها اجازه ندهد كه يك عنصر متخلف 
در ش��وراها چهره ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا را 
مخدوش كند؛ ما اعتقاد داريم كه شوراها در كنار برخي 
نارسايي ها منشأ خدماتي نيز هستند؛ همچنين معتقديم 

برخي از اين نارسايي ها ساختاري است. آيت اهلل رييسي 
در ادامه با تاكيد بر اجراي س��از و كارهاي نظارتي قوي 
در درون ش��وراها، اظهار كرد: در همه جا نظارت درون 
سازماني بر نظارت برون سازماني مقدم است.نظارت هايي 
را دستگاه قضايي، وزارت كشور و دستگاه هاي ديگر دارند؛ 
اما تقويت نظارت درون سازماني در شورا ها مقدم است. 
وي در خصوص كميسيون ماده ١٠٠ شهرداري ها نيز 
بيان كرد: مساله ماده ١٠٠ كه در يكي از جلسات گفتم و 
در اينجا نيز اشاره كردند، بايد حل كنيم، تخلف خريدن، 
كار درستي نيس��ت. در يك كوچه اي چند نفر آمدند و 
كوچه را اشغال و س��دمعبر كردند، مي گويند پولش را 
مي دهيم، اين حرف درست است؟ شما اين حرف را مي 
پسنديد؟ آيت اهلل رييسي افزود: اينكه هر روز جلوي چشم 
پير و جوان و مرد و زن تخلفي علني در شهري مي شود و 
طرف بگويد پولش را مي دهم، درست نيست، اگر اين كار 

تخلف است نبايد صورت گيرد.

    برخورد با متخلف، تقويت شوراست
 نه تضعيف آن

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم حساس��يت ش��وراها 
نسبت به تخلفات گفت: يقين داشته باشيد برخورد با يك 
عضو شوراي شهر متخلف، تقويت شوراست و نه تضعيف 
آن. برخورد با يك ش��هردار متخلف تقويت شهرداري و 
شهرداران است، برخورد با يك وكيل متخلف تقويت نهاد 
وكالت است؛ يعني ما معتقديم برخورد مناسب با يك فرد 
متخلف تقويت آن مجموعه است كمااينكه شرط امنيت 
اقتصادي در كشور برخورد با فساد اقتصادي است و امنيت 
اقتصادي بدون برخورد با رش��وه، فس��اد و رانت خواري 

امكان پذير نيست.
وي ادامه داد: هر كارآفريني نياز دارد كه فضاي كار و فضاي 
شهر سالم باشد، رانت خواري و رشوه فضاي كار را ناسالم 
و ناامن مي كند؛ لذا كارآفريني، سرمايه گذاري و پيشرفت 
اقتصادي در گرو يك روند اقتصادي س��الم است و روند 
اقتصادي س��الم در گرو با برخورد هرگونه روابط ناسالم 
اقتصادي است. آيت اهلل رييسي تصريح كرد: اقتصاد سالم 
نيازمند مراقبت است و هر امر كه اقتصاد را ناسالم و ناامن 
مي كند، بايد از بين برد. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم 
ايجاد شفافيت در امور شوراها و شهر، گفت: شفاف سازي 
خيلي مي تواند در جهت كاهش و از بين بردن بس��ياري 
از بدبيني ها كمك كند و كار را شفاف در مقابل چشمان 

مردم قرار دهد.

افزايش ۳۶ درصدي پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران

بر اس��اس آمار ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران ۳۵.8 درصد رشد 
داشته است. عملكرد فرودگاه هاي كشور طي تيرماه 
۴۵ درصد كاهش يافته است. بر اساس جديدترين آمار 
منتشر شده از سوي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران طي تيرماه امسال كل پروازهاي فرودگاه هاي 
تحت مالكيت ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته در نشست 
و برخاست 28 درصد، در اعزام و پذيرش مسافر ۴۵ 
درصد و در ارسال بار و پذيرش بار و پست ۵۱ درصد 
كاهش داشته است. در ماه گذشته فرودگاه مهرآباد 
در نشس��ت و برخاست رش��د منفي ۱۵ درصدي، 
در جابه جايي مسافر رش��د منفي ۳۱ درصدي و در 
جابه جايي بار رشد منفي ۳۴ درصدي را ثبت كرده 
است. فرودگاه مشهد نسبت به تيرماه سال گذشته 
كاهش عملكرد شديدتري داشته است؛ در تير امسال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل نشست و برخاست 6۴ 
درصد، جابه جايي مس��افر ۷۱ درصد و جابه جايي 
بار ني��ز ۷8 درصد كاهش يافته اس��ت. در فرودگاه 
بندرعباس نشس��ت و برخاس��ت يك درصد رشد، 
جابه جايي مسافر ۱6 درصد كاهش و جابه جايي بار 
نيز ۱6 درصد كاهش يافته است. در فرودگاه شيراز 
نشست و برخاست ۳۵ درصد، اعزام و پذيرش مسافر 
۴6 درصد و اعزازم و پذيرش بار و پس��ت ۵۷ درصد 
كاهش را نسبت به تيرماه سال گذشته نشان مي دهد. 
در كيش به عن��وان يكي از فرودگاه هاي اختصاصي 
نشست و برخاست 2۷ درصد، جابه جايي مسافر و بار 
نيز به ترتيب 2۴ و 20 درصد كاهش يافته است. در 
بخش آمار پروازهاي عبوري از فضاي كشور نيز ۷۱ 
درصد رشد منفي براي تير ۹۹ نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته ثبت شده است. در تيرماه امسال ۷2۹۵ 
پرواز عبوري از فضاي كشور داشته ايم، در حالي كه 
تير ۹8 اين عدد 2۴ هزار و ۷۳6 پرواز بوده است. البته 
نس��بت به خرداد ماه امس��ال با ۵۳۷2 پرواز ميزان 
پروازهاي عبوري ۳۵.8 درصد افزايش يافته اس��ت. 
بر اساس اين گزارش، بر خالف ماه هاي قبل، در آمار 
منتشر شده تيرماه عملكرد پروازهاي فرودگاه امام 
خميني )ره( ثبت نشده است. شركت فرودگاه ها دليل 
اين اتفاق را عدم ثبت و مغايرت گيري در سامانه آمار و 

وجود خطا اعالم كرده است.

 تاكيد وزير راه 
بر تسريع ترانزيت ايران و تركيه

وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ا تاكيد بر تس��ريع و روان 
ش��دن ترانزيت جاده اي بين ايران و تركيه از توسعه 
حمل ونقل ريلي بين دو كش��ور با ايجاد يك مسير 
جديد خبر داد. به گزارش تسنيم، محمد اسالمي در 
جلسه  ويدئوكنفرانسي با عادل كارا اسماعيل اوغلو، 
وزير جديد حمل ونقل و زيرساخت تركيه درخصوص 
وضعيت دو كشور در حوزه حمل ونقل به بحث و تبادل 
نظر پرداخت. وزير راه و شهرسازي ايران در اين جلسه 
بر تشكيل هرچه سريع تر برگزاري كميته مشترك 
حمل و نقل دو كشور در سطح معاونان تاكيد داشت 
كه اين موضوع م��ورد قبول طرف مقابل قرار گرفت. 
در همين خصوص بنا شد اين جلسه در كوتاهترين 
زمان ممكن به صورت ويدئو كنفرانسي تشكيل تا در 
ادامه مصوبات آن با بررسي در سطح وزراي دو كشور 
به شكل يك تفاهمنامه امضا و هرچه سريع تر قابليت 
اجرايي و عملياتي پيدا كند. اس��المي همچنين بر 
سرعت گرفتن ترانزيت جاده اي دو كشور در مرزهاي 
مشترك تاكيد داش��ت و با اشاره به اقدامات و تدابير 
بهداشتي صورت پذيرفته در زمينه كنترل ويروس 
كرونا، خواستار روان شدن تردد كاميون ها در مرزها و 
باالرفتن آمار جابه جايي كاال شد. توسعه حمل و نقل 
ريلي بين ايران و تركيه ديگر موضوع جلسه مذكور بود 
كه محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي به آن اشاره 
كرد. در اين خصوص وزير راه و شهرسازي ايران با اشاره 
به تنها مرز ريلي ايران با تركيه از طريق مرز رازي به وان 

تركيه بر افزايش تعداد مرزهاي مشترك تاكيد كرد.

صرفه جويي يك ميليارد  و 
220 ميليون ليتر سوخت

رييس س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده اي با 
اشاره به اينكه در فاز نخس��ت طرح نوسازي ناوگان 
فرسوده بين شهري در بخش بار، كاميون هاي باالي 
۵0 س��ال در اولويت قرار دارند، گفت: اجرايي شدن 
اين طرح، صرفه جويي يك ميليارد و 220 ميليون 
ليتر سوخت را در پي دارد. به گزارش ايلنا، عبدالهاشم 
حس��ن نيا، رييس س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي كش��ور در آيين امضاء قرارداد نوسازي پنج 
هزار دس��تگاه ناوگان حمل و نقل برون شهري كاال 
با اش��اره به اينكه 6۵ هزار دس��تگاه كاميون باالي 
۴0 س��ال در كش��ور وجود دارد، گفت: در راستاي 
سياست هاي دولت و تاكيدات وزير راه و شهرسازي، 
نوسازي اين ناوگان را در دستور كار خود قرار داديم.  
او افزود: در فاز نخس��ت اين طرح، تع��داد پنج هزار 
دستگاه كاميون با سرمايه گذاري ۱۴ هزار ميليارد 
توماني بخش خصوصي و بهره گيري از تس��هيالت 
بانك صادرات ايران، نوسازي خواهد شد. حسن نيا 
با بي��ان اينكه فعاليت كاميون هاي فرس��وده فعال 
در شبكه حمل و نقل، پايش ش��ده و موجود است، 
افزود: بر اين اساس، كاميون هايي كه فعال نبوده اند، 
امكان اس��تفاده از تس��هيالت اين ط��رح را ندارند.  
معاون وزير راه و شهرس��ازي همچنين عنوان كرد: 
اين طرح، صرفه جويي يك ميليارد و 220 ميليون 
ليتري س��وخت را در يك دوره هفت ساله به دنبال 
خواهد داشت. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي كشور با اشاره به اينكه در فاز نخست، نوسازي 
كاميون هاي باالي ۵0 سال را هدف گذاري كرده ايم، 
خاطرنشان كرد: هر مالكي كه ماشين خود را اسقاط 
كند به شركت س��ازنده معرفي مي شود تا كاميون 

جديد را تحويل بگيرد. 

عدم كيفيت ۴0 درصد 
ساختمان هاي نوساز در پايتخت

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت: ۴0درصد 
بافت هاي نوسازي ش��ده در بافت فرسوده كيفيت 
س��اخت ندارند. زهرا نژاد بهرام در گفت وگو با ايسنا، 
درباره وضعيت نوسازي بافت هاي فرسوده در تهران 
گفت: مطالعاتي درمورد وضعيت بافت هاي فرسوده 
انجام شده است كه نشان مي دهد متاسفانه ۴0درصد 
بافت هاي نوسازي ش��ده در بافت فرس��وده از نظر 
كيفيت ساخت، مطلوب نيستند. وي با بيان اينكه 
اين ساختمان ها به دليل عدم رعايت استانداردهاي 
ساخت و س��از و به كارگيري مصالح غير استاندارد، 
جزو ساختمان هاي ناايمن محسوب مي شوند، گفت: 
اين آمار آنقدر ش��وك آور بود كه شهرداري تهران، 
سازمان نظام مهندس��ي و چند دستگاه ديگر طي 
يك تفاهم نامه اي بر لزوم نظارت بر س��اخت و ساز و 
مصالح تاكيد كردند و در همين راستا منطقه 8 را به 
عنوان منطقه پايلوت اجراي اين تفاهم نامه انتخاب 
كردند كه خوشبختانه در اين مدت بررسي ها نشان 
داد كه با نظارت منطقه اي و س��ازمان استاندارد بر 
روي مصالح، كيفيت ساخت و ساز ارتقاء يافته و الزم 
است اين نظارت به تمام مناطق به خصوص نوسازي 
در بافت فرسوده تسري يابد. نژاد بهرام همچنين در 
خصوص بافت ناپايدار در تهران با بيان اينكه ۱0 هزار 
هكتار بافت ناپايدار داريم كه ويژگي اصلي آن عدم 
استحكام است، گفت: عدم استحكام به عنوان عنصر 
ثابت در بافت ناپايدار وجود دارد كه بعد از آن مي توان 
ريزدانگي يا نفوذ ناپذيري را نيز اضافه كرد. وي با انتقاد 
از اينكه متأس��فانه بافت ناپايدار جزو بافت فرسوده 
محسوب نمي شود، اظهار كرد: در گذشته ظرفيت 
و تسهيالت بافت فرس��وده به بافت ناپايدار هم داده 
مي شد اما در پي مصوبه شوراي عالي معماري، اين 
روند متوقف شد و به بافت ناپايدار تسهيالت ندادند 
كه طبيعتا شهروندان نيز رغبتي براي نوسازي ندارند 
كه همين مساله سبب افزايش بافت ناپايدار در تهران 
مي شود. نژاد بهرام با بيان اينكه شرايط تهران خاص 
است و پايتخت مدام در معرض فعاليت گسل ها، جاري 
شدن سيالب و فرونشست زمين قرار دارد، گفت: قطعا 
وجود بافت ناپايدار هزينه هاي شهر را در صورت بروز 
حادثه افزايش مي دهد كه بر همين اساس ضروري 
است بار ديگر بافت فرسوده مورد تدقيق قرار گيرد و 
همچنين با كمك شهرداري و دولت تسهيالت خاصي 
به نوسازي بافت ناپايدار داده شود. هر چند كه شتاب 

نوسازي باالست، اما كافي نيست.

۴۶ درصد ناوگان هوايي 
مسافري كشور فعال است

عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به عمر باالي 
ناوگان حمل و نقل هوايي كشور، گفت: از ۳00هواپيما 
موجود تنها ۱۴0 فروند )۴6.6( فعال است. به گزارش 
تس��نيم، رحمت اهلل فيروزي پوربادي با اش��اره به 
مش��كالت حمل و نقل هوايي كش��ور، اظهار كرد: 
صنعت هوايي كشور جزو صنايعي است كه بيشتر 
تحريم ها عليه آن وضع ش��ده است، همين مسائل 
و اقدامات موجب ش��ده كه ما نتوانيم هواپيماهاي 
جديد را خريداري كرده و به نوسازي ناوگان حمل و 
نقل هوايي اقدا كنيم. وي افزود: طي 2 دهه اخير هر 
هواپيمايي كه وارد كش��ور شده به جزو برخي موارد 
اخير، هواپيماهاي دست دوم و كاركرده بوده كه اين 
مساله تحت تأثير تحريم هاي گسترده دشمنان عليه 
كشورمان بوده است. وي با بيان اينكه قطعا نوسازي 
ناوگان حمل و نقل هوايي كشور بسيار ضروري است، 
افزود: البته شركت هاي هواپيمايي به دليل تحريم و 
مشكالت ديگر نتوانسته اند اقدام به خريد هواپيما 
كنند و اين مساله موجب افزايش عمر ناوگان حمل و 

نقل هوايي كشور شده است. 

مسكن مهر پرديس
در مرز ميلياردي شدن

در حالي بر اساس جديدترين آمار وزارت راه قيمت 
مس��كن طي تيرماه حدود ۱0 درصد رشد داشته 
كه قيمت مس��كن مهر ش��هرهاي جديد نيز ارقام 
جديدي را ثبت كرده اس��ت. به گزارش تس��نيم، 
مطابق جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
راه و شهرسازي طي تيرماه امسال قيمت مسكن در 
مقايسه با آخرين ماه بهار ۹۹ حدود ۱0 درصد افزايش 
يافته است. متوسط قيمت هر مترمربع در ماهي كه 
گذشته به مرز 2۱ ميليون تومان نزديك شد. روند 
تصاعدي قيمت مس��كن تهران طي امسال تداوم 
داشته و باعث شده تا تقاضا براي مسكن شهرهاي 
جديد اطراف پايتخت به خصوص ش��هر پرديس 
افزايش يابد. از سوي ديگر عدم توليد مسكن به ميزان 
مورد نياز در كشور ش��رايطي را به وجود آورده تا به 
عنوان مثال در شهر پرديس عرضه واحدها متناسب 
با تقاضا نباشد. اين وضعيت نيز باعث افزايش قيمت 
واحدهاي اين ش��هر به خصوس واحدهاي مسكن 
مهر شده اس��ت. در زمان حاضر يك واحد مسكن 
۱2۱متري امير ساواالن )فاز 8( كليد تحويل با قيمت 
حدود يك ميليارد توماني )۹80 ميليون تومان( براي 
فروش فايل شده است. در ساير پروژه هاي مسكن 
مهر اين شهر نيز قيمت ها افزايشي بوده و در فاز ۱۱ 
)كوزو( يك واحد مسكن مهر با قيمت ۷۵0 ميليون 
تومان براي فروش عرضه ش��ده است. همچنين در 
ش��هر پرند كه اواخر سال گذش��ته يك واحد آماده 
س��كونت مس��كن مهر حدود ۱60 ميليون تومان 
خريد و فروش مي شد،  امروز به ۳00 ميليون تومان 
افزايش يافته است. در هشتگرد نيز وضعيت اينگونه 
بوده اس��ت. در اين شهر با ش��دت كمتري افزايش 
قيمت مساكن مهر صورت گرفته و يك واحد آماده 
سكونت در اين شهر حدود 2۵0 ميليون تومان داد 
و ستد مي شود. البته پيش بيني مي شود با فعاليت 
مستمر مترو اين شهر،  قيمت واحدهاي مسكن اين 
شهر به خصوص مسكن مهر افزايش قابل توجهي طي 

ماه هاي اخير داشته باشد.

مصوبه اخذ ماليات »بازدارنده« از مالكان خانه هاي خالي نتوانست تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي را بگيرد
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بايد از آسيب هاي فضاي مجازي پيش از وقوع پيشگيري كرد

جرايمماليدرصدرجرايمرايانهاي
امروزه سرويس هاي متنوعي در فضاي مجازي ارايه 
مي شود كه به رفع نيازهاي روزمره مردم و بنگاه هاي 
اقتصادي مي پردازد. با وج��ود اين، در كنار خدماتي 
كه اين س��رويس ها ارايه مي دهند، آسيب هايي هم 
وجود دارد. با توجه به همه گير ش��دن روز به روز اين 
س��رويس ها، مس��ووالن معتقدند الزم است بخش 
حاكميت و جامعه پيش��گيري، تدابير پيشگيرانه را 
براي جلوگيري از آسيب هاي اين سرويس ها در نظر 
بگيرد. همچنين آگاهي بخشي به عموم مردم هم از 
راهبردهايي است كه مي توان اين آسيب ها را كاهش 

داد و مانع كالهبرداري ها در فضاي مجازي شد.
بر اس��اس تعريف قانوني، پيش��گيري از وقوع جرم 
عبارت اس��ت از پيش بيني و شناس��ايي خطر وقوع 
جرم و اتخاذ تدابير پيش��گيرانه براي كاهش و از بين 
بردن جرم. به گزارش وزارت ارتباطات، صمد سالمي، 
رييس اداره پيش��گيري از جرايم س��ايبري معاونت 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم ق��وه قضاييه و 
علي محمد رجبي، رييس مركز تشخيص و پيشگيري 
از جرايم سايبري پليس فتا در جلسه نقد و انديشه با 
موضوع »سوءاستفاده در فضاي مجازي و آگاه  سازي 
مخاطبان« فرهنگ سازي و هشدارهاي پيشگيرانه 
به كاربران فضاي مج��ازي را موثرتري��ن راهكار در 
جلوگيري از سوءاس��تفاده ها در اين فضا دانس��تند. 
س��المي به تعريف قان��ون پيش��گيري از وقوع جرم 
پرداخت و گف��ت: اين تعريف را بايد به همه جرايمي 
كه در حوزه هاي مختلف به ويژه فضاي مجازي اتفاق 

مي افتد بسط داد.
 امروز شاهديم كه سرويس هاي متنوعي در فضاي 
مج��ازي ارايه مي ش��ود ك��ه همه آنه��ا كاربردي و 
به منظور رف��ع نيازهاي روزمره م��ردم و بنگاه هاي 
اقتص��ادي ارايه مي ش��ود. جامعه پيش��گيري بايد 
آسيب هاي اين سرويس ها را پيش بيني و شناسايي 
كند. قبل از اينكه س��رويس ها همه گير ش��ود بايد 
به عن��وان حاكمي��ت و جامعه پيش��گيري، تدابير 
پيشگيرانه را تبيين كنيم. يكي از مهم ترين راهبردها 
هم در اين حوزه بح��ث ارتقاي آگاهي هاي عمومي 
اس��ت تا قبل از اينكه مردم آماج جرايم قرار گيرند 
از طريق ارتقاي آگاهي هاي عمومي اين آسيب ها را 
كاهش دهيم. عمده جرايم در فضاي مجازي مربوط 
به كاله برداري ها به طرق مختلف اس��ت و اگر روي 
ارتقاي آگاهي هاي عمومي تمركز كنيم مي توانيم از 

وقوع اين نوع جرايم پيشگيري كرد.

  كاهش گمنامي در فضاي مجازي 
رييس اداره پيش��گيري از جرايم س��ايبري معاونت 
اجتماعي قوه قضاييه با بي��ان اينكه در حوزه فضاي 
مجازي يك��ي از مش��كالتي كه وج��ود دارد، حس 
گمنامي افراد در اين فضا است كه منجر به اين مي شود 
افراد مصم��م به ارتكاب جرم ش��وند، گفت: در حال 
پيگيري تدابيري هستيم كه با كمك همه دستگاه ها، 
كاهش گمنامي در فضاي مجازي را داش��ته باشيم. 
سالمي با بيان اينكه چند راهبرد در موضوع پيشگيري 
از وقوع جرم در معاونت اجتماعي قوه قضاييه تعريف 
ش��ده اس��ت، گفت: ارتق��اي آگاهي ه��اي عمومي، 
س��لب فرصت از افراد ب��راي ارتكاب ج��رم، افزايش 
خطر دستگيري، كاهش گمنامي و پيشگيري هاي 
سزاگرايانه اس��ت. ولي يكي از مهم ترين راهبردهاي 
ما ارتقاي آگاهي هاي عمومي است. بايد بپذيريم اگر 
شخصي كه مورد آماج جرم قرار مي گيرد، آموزش ها 
و اطالع رساني هاي الزم را نديده باشد به مجرم كمك 

مي كند براي ارتكاب به جرم.

     رمز پويا جرايم مالي را كاهش داد
رييس اداره پيشگيري از جرايم سايبري معاونت اجتماعي 
قوه قضاييه درباره تأثير افزايش جرايم در پي شيوع كرونا 
و افزايش استفاده مردم از فضاي مجازي گفت: به همان 
ميزان كه استفاده مردم از فضاي مجازي افزايش پيداكرده 
اس��ت، جرايم رايانه اي هم افزايش يافته اما خوشبختانه 
قبل از شيوع كرونا يكي از جرايمي كه پيش ازاين بسيار 
رايج بود يعني كاله برداري هاي مالي اينترنتي با يك كار 
جمعي و فعال سازي رمزهاي يك بارمصرف كاهش يافت. 
اگر اين اقدام پيش��گيرانه انجام نش��ده بود با هجومي كه 
مردم به فضاي مجازي در دوران ش��يوع كرونا داشتند، 
به مراتب جرايم بيشتري را ش��اهد بوديم. اميدواريم كه 
خرد جمعي دستگاه ها اين قبيل مسائل را پيگيري كنند 
تا شاهد باشيم متناسب با رشد فناوري اقدامات پيشگيرانه 
هم رشد پيدا كند. اگر بخواهيم يك فضاي مجازي سالم 
و ايمني داشته باشيم بايد تمركزمان بر پيشگيري باشد. 
سالمي با بيان اينكه دستگاه قضايي و پليس در آخر زنجيره 
برخورد با جرايم رايانه اي قرار دارند گفت: ضروري است 
كه هر دس��تگاهي در حيطه تخصصي خودش اقدامات 
الزم در حوزه پيشگيري را پيگيري كند چراكه اين مساله 
از ظرفيت و توان يك  نهاد خارج اس��ت. در حوزه اقدامات 
پيش��گيرانه در فض��اي مجازي دس��تگاه هايي مختلف 
همچون وزارت ارتباطات، وزارت ارش��اد به صورت مجزا 
ورود كرده اند؛ اما اقدامات آنها به صورت جزيره اي است. 
اين در حالي است كه همه دستگاه ها بايد تبادل اطالعات 
و تجربيات داشته باشند. بايد در نشست هاي تخصصي 
بين دستگاهي، تمام آس��يب هاي احتمالي سرويس ها 
قبل از شيوع، احصا شود و اجازه ندهيم سرويس ها بدون 
آسيب شناسي همه گير شوند. وي همچنين خاطرنشان 
كرد: يك انتظار مهم كه مي توانيم از مردم داشته باشيم، 
بحث مس��ووليت هاي اجتماعي اس��ت ك��ه افراد حس 
مسووليت پذيري داشته باشند و نسبت به وقوع جرايم در 
فضاي مجازي بي تفاوت نباشند و اگر به جرمي در اين فضا 
برخورد كردند با مراجعه به سايت معاونت اجتماعي قوه 

قضاييه يا پليس فتا آن را گزارش دهند.

    هشدارهاي متعدد پليس فتا 
براي جلوگيري از سوءاستفاده ها

رجبي درباره داليل تعدد هشدارهاي متعدد پليس فتا 
به كاربران فضاي مج��ازي گفت: در حال حاضر مردم 
زمان زي��ادي را به حضور در فضاي مجازي اختصاص 
مي دهن��د. ما تالش داريم با اين هش��دارها در مقطع 
زماني كه در آن قرار داريم و با شيوع ويروس كرونا كه 
همراه شده با افزايش استفاده از فضاي مجازي، متناسب 
با موضوعات مختلف همچون فضاي كنكور يا ثبت نام 
وام وديعه مسكن به مردم هش��دار دهيم تا نسبت به 
سوءاستفاده ها آگاهي پيدا كنند. پس يكي از وظايف ما 
در حوزه پيشگيري اين است كه به طور مستمر و مرتب 
هش��دارهاي الزم را به مردم منتقل كنيم. وي با بيان 
بر اينكه مسووالن بايد قبل از هر فراخواني جنبه هاي 
احتمالي وقوع جرم را در نظر بگيرند، گفت: در ماه هاي 
گذش��ته هم زمان با صدور فراخوان ها براي آزادسازي 
س��هام عدالت، دريافت وام يك ميليون توماني كرونا 
يا وام وديعه مسكن ش��اهد بوديم كه موجي از جرايم 
ش��كل گرفت. ما خيلي تالش كرديم تا دستگاه هاي 
مرتبط را مجاب كنيم قبل از اينكه فراخواني را صادر 
كنند حتمًا راه كارهايي كه باعث سوءاستفاده مجرمان 
حرفه اي مي شود را بررسي كنند. رييس مركز تشخيص 
و پيشگيري از جرايم س��ايبري پليس فتا افزود: ما به 
عنوان پليس فتا كه با مردم س��روكار بسياري داريم و 
پرونده هاي مختلف جرايم يارانه اي را بررسي و مشاهده 
كرده ايم در اين موارد عمدتًا از طريق رسانه ها در جريان 
فراخوان ه��ا قرارگرفته ايم. رجبي با بيان اينكه يكي از 
محاسن فناوري اطالعات، قابل پيش بيني بودن است 
گفت: با فناوري اطالعات مي شود بسياري از مسائل را 
پيش بيني، طراحي و به طور درست پياده سازي كرد؛ 
بنابراين اگر به اين مساله توجه كنيم مي توانيم از وقوع 
بسياري از جرايم پيشگيري كنيم. وي در ادامه درباره 
اينكه آيا هشدارهاي پليس به نوعي زياده روي نيست و 
باعث هراس بيش ازحد كاربران نمي شود گفت: همين 
حجم فعلي جرايم كه ش��كل مي گيرد حاصل مراقب 

و پايش هاي 24 س��اعته همكاران م��ا در پليس فتا و 
قوه قضاييه اس��ت يعني اگر پيشگيري هاي كيفري و 
انتظامي نبود ما وضعيتي به مراتب بدتر از امروز داشتيم. 
بنابراين قائل به كاهش سطح هشدار نيستم؛ اما اينكه 
هشدارهاي پليس فتا بيش ازاندازه ديده مي شود به اين 
خاطر اس��ت كه متأسفانه دستگاه هاي ديگر در حوزه 

فرهنگ سازي پيشگيرانه ورود نكرده اند.

    ضرورت همكاري پليس فتا با ساير دستگاه ها
رييس مركز تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري 
پليس فتا درباره ضرورت همكاري پليس فتا با س��اير 
دستگاه ها براي جلوگيري از سوءاستفاده ها در فضاي 
مجازي گفت: فض��اي مجازي به مرحله اي رس��يده 
اس��ت كه كس��ي نمي تواند به تنهايي بگويد مي تواند 
اين فضا را مديريت كن��د. پليس فتا هم اين راهبرد را 
قب��ول دارد و اين آمادگي را دارد تا تجربيات خود را در 
اختيار دستگاه ها و وزارتخانه ها قرار دهد تا آنها هم در 
فضاي مجازي ماموريت هاي خود را انجام دهند. اين 
موض��وع اگر اتفاق بيفتد همه اقدامات و هش��دارها از 
طرف پليس فتا نخواهد بود. رجبي درباره اينكه در ايام 
شيوع كرونا بيشترين جرايم مربوط به چه حوزه هايي 
بوده است گفت: علي رغم پايش هاي متعدد همچنان 
جرايم مالي درصدر جرايم رايانه اي هستند و در رتبه 
بعدي جرايم مرتبط با اشخاص و آزارهاي اينترنتي و 
ايجاد مزاحمت ها و هتك حيثيت قرار دارد. وي افزود: 
يكي از نكاتي كه بايد توجه كنيم در مورد جرايم مالي، 
دارايي افراد مورد دستبرد قرار مي گيرد كه با تشكيل 
پرونده تا حدود زيادي اين مبالغ قابل  برگشت هستند 
و با دستگيري مجرم پرونده فيصله پيدا مي كنند. ولي 
متأسفانه در مورد جرايم مرتبط با اشخاص مثل هتك 
حيثيت و انتشار تصاوير خصوصي، حتي با پيدا شدن 
مجرم، اثرات جرم حل نمي ش��ود و از كاربران فضاي 
مجازي خواهش مي كنم به حوزه حريم خصوصي خود 
توجه ويژه اي كنند. عمده جرايم در اين حوزه هم ناشي 

از غفلت و اعتماد به كاربران مجازي است.

مهم ترين حمالت سايبري عليه  استارت آپ ها
رييس پليس فت��ا تهران با تاكيد ب��ر اينكه پليس حامي 
 استارت آپ هاس��ت، گفت: ادامه حيات   استارت آپ ها به 
تامين امنيت آنها بس��تگي دارد. به گزارش مه��ر، داوود 
معظمي گودرزي اظهار كرد: امنيت از مولفه هاي مهم در 
فعاليت هاي  اس��تارت آپي به شمار مي  رود و اگر اين مولفه 
نباشد   استارت آپ ها قادر به ادامه حيات نيستند. وي با بيان 
اينكه ايران از لحاظ زير ساخت هاي امنيتي   استارت آپ ها در 
كشور وضعيت خوبي ندارد، گفت: چالش هاي زير ساختي 
  استارت آپ ها ش��امل »پهناي باند«، »سرعت اينترنت«، 
»ديتاس��نتر« و »تجهيزات امنيتي« مي شود. گودرزي با 
بيان اينكه تامين امنيت هزينه هاي زيادي را مي طلبد كه 
كشورهاي مختلف اين هزينه ها را ساالنه پرداخت مي كنند، 
افزود: در تحقيقاتي كه انجام داديم مش��اهده كرديم كه 
متاسفانه اولويت امنيت براي حيات   استارت آپ ها در رده 
آخر قرار دارد؛ اكنون اولويت اول   اس��تارت آپ ها مس��ائل 
اقتصادي، فرهنگي و در آخر امنيت است. وي در خصوص 
۱۰ حمله برتر عليه   استارت آپ ها گفت: بيشترين حمالت 
در دنيا از نوع حمالت بات نت )botnet( است كه ايران از 
نظر تعداد اين حمالت در رتبه سوم قرار دارد؛ اين موضوع 
نگران كننده اي به شمار مي رود. بيشترين حمالت بات نت، 
شامل مراكز ارايه دهنده خدمات رفاهي، علمي و دانشگاهي 
و سرمايه گذاري مي ش��ود كه غالبا فعاليت   استارت آپ ها 
زيرمجموعه اين خدمات قرار مي گيرد. رييس پليس فتاي 
تهران افزود: نقاط آسيب پذير   استارت آپ ها در »ايده هاي 
تجاري«، »طرح هاي تحقيقاتي«، »صورتحس��اب هاي 
مال��ي«، »اطالعات كارمندان« و»اطالعات مش��تريان « 
هستند و از آنجايي كه بسياري از   استارت آپ ها از ايده ها يا 
طرح هاي تحقيقاتي خود به خوبي مراقبت نمي كنند، رقبا 

به اين ايده ها دسترسي پيدا مي كنند. 

    جرايم سايبري   استارت آپ ها
رييس پليس فتا تهران با بيان اينكه جرايم   استارت آپ ها 
شامل دو بخش جرايم در بستر   استارت آپ ها و جرايمي كه 
  استارت آپ ها خود عامل آن هستند تقسيم بندي مي شوند، 

گف��ت: عدم مالحظ��ات امنيتي در نگه��داري اطالعات 
كاربران يكي از جرايم مهم   استارت آپ ها است. متاسفانه 
  استارت آپ ها اطالعات كارمندان و مشتريان خود را بدون 
رمز نگاري و ايجاد سرورهاي مجزا نگهداري مي كنند كه اين 
امر دسترسي هكرها به اطالعات آنها را فراهم خواهد كرد. 

وي با بيان اينكه وقتي رقبا به ايده دسترس��ي پيدا كنند، 
ايده را به نام خ��ود ثبت مي كنند، اف��زود: هك اطالعات 
مربوط به مشتريان در   اس��تارت آپ ها از ديگر مشكالتي 
اس��ت كه   اس��تارت آپ ها با آن مواجه هس��تند. در واقع 
اطالعات   استارت آپ ها زماني كه به بيگ ديتا تبديل مي شود 
ممكن است با هك مواجه شوند. معظمي گودرزي افزود: 
متداول ترين حمالت عليه   استارت آپ ها را مي توان شامل 
»فيشينگ«، »حمالت DoS يا محروم ساز از سرويس«و 
»حمالت RansomWare يا باج افزار« دانست. در واقع 
فيش��ينگ كم هزينه ترين نوع حمالت سايبري به شمار 
مي رود كه   استارت آپ ها مي توانند مورد اين حمله سايبري 
قرار بگيرند.   رييس پليس فتا تهران گفت: عدم احراز هويت 
از جرايم   استارت آپ ها به شمار مي رود و ممكن است يك نفر 
در دو  استارت آپ مشغول فعاليت باشد. وي با تاكيد براينكه 
پليس حامي   استارت آپ هاست، گفت: اين تيم ها، موتور 
پيشرفت و توسعه كشور هستند و ما وظيفه خود مي دانيم 
كه در كنار   استارت آپ ها باشيم و از آنها حمايت كنيم؛ مركز 
فوريت پليس فتادر پليس ۱۱۰ اس��تان ها و شهرستان ها 
نمايندگان ما براي پاسخگويي به سواالت فعاالن  استارت آپي 

فعاليت مي كنند.

ادامه از صفحه اول

جاي خالي حقوقي ها در 
مصوبه مجلس

2- آن گون��ه ك��ه نماين��دگان مجل��س اعالم 
كرده اند، هدف از اصالح م��اده 54 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم، افزايش عرضه واحدهاي 
مس��كوني خالي به بازار مسكن اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه به گفته كارشناس��ان مسكن، 
خال��ي نگه داش��تن واحد مس��كوني در مدتي 
بيش از يك س��ال، با توجه به محروميت مالك 
از بازده اجاره، اساس��ا توجيه اقتصادي ندارد و 
معموال مالكان خرد و مردم عادي چنين كاري 
نمي كنند. البته برخي از سازندگان بلندپرواز، به 
اصطالح با استفاده از حربه زخمي كردن پروژه ها 
و طوالني ك��ردن فرآيند س��اخت آن، درصدد 
افزايش سرمايه خود از طريق موج سواري روي 
نرخ هاي باالي تورم ساالنه هستند و از اين رو، 
پروژه ه��ا را همواره نيمه كاره نگه مي دارند و در 
نتيجه به مرحله دريافت پايان كار نمي رسانند. 
س��وي ديگر، وزارت راه و شهرسازي، به تازگي 
و در جريان تكميل اطالعات س��امانه اس��كان 
و امالك كش��ور اعالم كرد ك��ه يك بانك نيمه 
دولتي مال��ك بيش از ۱۰۰۰ واحد مس��كوني 
اس��ت. اگر چه رييس كل بانك مركزي مساله 
تملك خانه هاي خالي توسط برخي بانك ها را 
رد ك��رد، اما اولين و قاب��ل توجه ترين برون داد 
س��امانه اس��كان و امالك، هويدا كردن هويت 
اش��خاص حقوقي و از جمله برخي بانك ها در 
تملك انبوه خانه هاي خالي است، حال آنكه در 
مصوبه مجلس، جز اينكه ميزان دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي متعلق به اشخاص حقوقي و 
نهادها دو برابر امالك متعلق به اشخاص حقيقي 
اس��ت، نكته ديگري ذكر نشده است و از همين 
رو، خانه مربوط شناسايي اشخاص حقوقي در 
جدول و شيوه نامه شناسايي مالكان خانه هاي 
خالي، خالي است.   
براس��اس مصوبه ماليات��ي يادش��ده، »مالكان 
واحدهاي مس��كوني در تمام مناطق كشور اعم 
از شهري و روس��تايي موظفند اطالعات امالك 
مسكوني تحت تملك خود را با تعيين نوع كاربري 
)مسكوني، اداري، تجاري( حداكثر ظرف مدت دو 
ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور ثبت نمايند.« همچنين 
بر اساس تبصره 2 اين ماده واحده، »سرپرستان 
خانوار مكلفند اقامت��گاه اصلي خانوار را حداكثر 
ظرف مدت دو ماه پس از انتش��ار دس��تورالعمل 
مذكور در تبصره )۱( اين ماده، در سامانه امالك 
و اس��كان كش��ور ثبت نمايند.« و بر اين اساس، 
مقرر شده است كه هر كد ملي با كدپستي مربوط 
به ام��الك تطبيق داده ش��ود و اگر يك كد ملي 
بيش از دو كدپستي داشته باشد، واحدمسكوني 
سوم به بعد مشمول ماليات مي شود. همان طور 
كه مش��اهده مي ش��ود، قانون گذار سرپرستان 
خانوارهايي كه مالك هستند را خطاب قرار داده 
است، نه نهادها و اشخاص حقوقي را؛ همچنين در 
اين قانون مالك شناسايي خانه هاي خالي، تطابق 
كد ملي اشخاص حقيقي با كدپستي واحدهاي 
مسكوني است، نه كدشناسايي نهادها و اشخاص 

حقوقي با كدپستي منازل! 
3- ب��ا توج��ه به ش��يوه شناس��ايي خانه هاي 
خالي مورد نظر مصوبه مجلس كه با اس��تفاده 
از خوداظهاري اش��خاص حقيق��ي و تطبيق 
كدملي افراد حقيقي با كدپستي منازل صورت 
مي گيرد، بي گم��ان نهاده��اي داراي ده ها يا 
بلكه صدها واحد مسكوني خالي، با اين شيوه 
شناس��ايي نخواهند شد و در نتيجه در گستره 
مالي��ات س��تاني از اي��ن دس��ته از واحدهاي 
مسكوني قرار نمي گيرند و اين مصوبه از مزيت 
و ه��دف عرض��ه آپارتمان هاي انبوه ب��ه بازار 

مسكن خالي و منحرف مي شود. 

رويداد

بازديد نماينده رشت از 
تاسيسات تقويت فشار گاز رشت

در اي��ن بازدي��د ك��ه با ه��دف آش��نايي جبار 
كوچك��ي ن��ژاد نماين��ده ادوار مجلس ب��ا زير 
مجموعه هاي استاني منطقه 9 عمليات انتقال 
گاز و نيز همكاري در جهت حل مسائل و مشكالت 
ذي ربط در اس��تان گيالن برگزار ش��د، جمالي، 
رييس مركز بهره برداري خطوط لوله رش��ت و 
كاظمي، رييس تاسيسات تقويت فشار گاز رشت 
ضمن معرفي مركز و تاسيسات، نقش و حساسيت 
فعاليت هاي مجموعه هاي تحت مسووليت را در 
تامين گاز مصرفي اس��تان گي��الن و انتقال گاز 
طبيعي به استان هاي مجاور را برشمرد. در ادامه 
مقدم بيگلريان، مدير منطقه طي ارتباط ويديو 
كنفرانس��ي، ضمن قدردان��ي از حضور نماينده 
مردم شهرستان رشت در مجلس شوراي اسالمي، 
گفت: همكاري دستگاه ها به ويژه فرمانداري ها 
و دس��تگاه هاي قضايي در خص��وص رفع موانع 
حريم براي تسهيل در اجراي پروژه جديد خط 
انتقال 42 اينچ رشت/ چلوند همچنين ضرورت 
كنترل برداشت مصالح در رودخانه هايي متقاطع با 
خطوط انتقال و ممانعت از برداشت هاي غيرمجاز 
و تاكيد بر اخذ استعالم قبل از صدور هرگونه مجوز 
برداشت مصالح رودخانه اي، نياز به مساعدت و 
طرح و انتقال موضوع در جلس��ات و بازديد ها را 
دارد.  وي افزود: همكاري بيش از پيش شركت آب 
منطقه اي گيالن به ويژه در ارايه اطالعات مورد 
نياز براي طراحي ايمن سازي لوله هاي انتقال گاز 
در تقاطع رودخانه ها و همكاري اداره كل محترم 
منابع طبيع��ي و آبخيزداري اس��تان گيالن در 
خصوص قطع درخت��ان كاج ضلع جنوب غربي 
تاسيسات تقويت فشار گاز رشت با هدف حذف 
ريسك خطر سرايت آتش نيز از ديگر مباحث مورد 

درخواست اين منطقه مي باشد.

بازديد سه نماينده از همت 
تالشگران  ذوب آهن اصفهان 

رحمت اهلل فيروزي پور نماينده شهرس��تان نطنز 
و بخ��ش قمصر، حجت االس��الم والمس��لمين 
محمدتقي نقدعلي نماينده خميني شهر و پروين 
صالحي نماينده شهرس��تان مباركه در مجلس 
شوراي اسالمي پنجشنبه ۱6 مرداد ماه با حضور 
در ذوب آهن اصفهان، ضمن بازديد از خط توليد 
به ويژه فرآيند »توليد ري��ل ملي«، با مديرعامل 
و ديگر مسووالن اين ش��ركت ديدار و گفت وگو 
كردند. نماينده نطنز و قمص��ر ضمن قدرداني از 
تالش مسووالن وكارگران ذوب آهن اصفهان جهت 
تحقق جهش توليد گف��ت: گزارش هاي مربوط 
به اين ش��ركت نشان دهنده توس��عه و پيشرفت 
ذوب آهن اصفهان اس��ت و اميدواريم با توجه به 
بهبود شرايط اين شركت در تامين مواد اوليه كه با 
حمايت وزارتخانه هاي صمت و رفاه صورت گرفته 
است، شاهد شكوفايي هر چه بيشتر اين مجتمع 
عظيم صنعتي باشيم . حجت االسالم محمدتقي 
نقدعلي نماينده خميني ش��هر نيز، ذوب آهن را 
قلب تپنده صنعت كش��ور دانس��ت و گفت: اين 
ش��ركت با توليد ريل و تامين كامل نياز كشور به 
انواع اين محصول، افتخار بزرگي آفريده اس��ت و 
خوش��بختانه ديگر نيازي به واردات ريل نداريم 
.  پروين صالحي نماينده شهرس��تان مباركه نيز 
بالندگي و رشد ذوب آهن اصفهان را كه از قدمت 
بااليي در صنايع كشور برخوردار است، بسيار مهم 
دانس��ت و گفت: توليد وتامين نياز كشور به ريل 
توسط ذوب آهن اصفهان، گام بزرگي براي توسعه 
حمل و نقل ريلي كشور است و لذا بايد از مسووالن 
و كارگران اين ش��ركت قدردان��ي نمود منصور 
يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان نيز گفت: 
روش توليد ذوب آهن اصفهان به شيوه كوره بلند 
است و محصوالت آن از كيفيت بااليي برخوردارند 
و لذا رويكرد اين شركت به سمت توليد محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر است تا هم نياز كشور به اين 
محصوالت رفع ش��ود و هم شرايط اقتصادي اين 
شركت بهبود يابد. مديرعامل ذوب آهن با اشاره به 
توليد محصوالت جديد همچون ورق سازه هاي 
فوالدي، انواع ري��ل و اخيراً ميلگرد 4۰، گفت: در 
سال جهش توليد تالش مي كنيم به لحاظ كمي و 
كيفي شاهد رشد چشمگيري در توليد اين شركت 
باشيم .سال گذشته عالوه بر تامين نياز ارزي خود، 
۱2۰ ميليون دالر نيز به نظام بانكي كش��ور وارد 
كرديم كه اين امر يك مسووليت اجتماعي براي 

ذوب آهن اصفهان است .

پيام تبريك   شركت گاز 
مازندران به مناسبت روز خبرنگار

در پيام »جعفر احمدپور« آمده است: در عصري 
كه به تعبير انديش��مندان، ارتباط توده مردم با 
واقعيت، بيش از هر زماني وابسته به رسانه هاست 
و اين رس��انه است كه نه  تنها به انعكاس واقعيت 
مي پردازد بلكه حتي قادر است آن را خلق كند، 
بديهي است كه وظيفه و مسووليت خبرنگاران 
در حفظ س��المت ارتباط مخاطبان با واقعيت تا 
چه اندازه س��ترگ و خطير خواهد بود و همين 
جايگاه خطير است كه خبرنگاران را در هر نقطه 
از دنيا در معرض ناماليمات و سختي ها قرار داده 
و خبرنگاري را به ش��غلي چنين پرخطر تبديل 
كرده اس��ت. اينجانب به نمايندگ��ي از خانواده 
بزرگ شركت گاز اس��تان مازندران، فرارسيدن 
روز خبرنگار را به حضور تمامي خبرنگاران عزيز 
و ارجمند و س��اير اهالي محترم رسانه تبريك و 
تهنيت عرض نموده و براي ايشان مزيد توفيقات 
را در سايه عنايت پروردگار آرزومندم.همچنين ياد 
و خاطره شهداي خبرنگار، به ويژه شهيد صارمي 
عزيز را گرامي داشته و براي ايشان رحمت واسعه 

الهي را مسألت مي نمايم.

 به همان ميزان كه استفاده مردم از فضاي مجازي افزايش پيدا كرده، جرايم رايانه اي هم افزايش يافته است
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دريچه 7اخبار

»تعادل«ازتوقيفبنزينايراندرراهونزوئالازسويامريكاگزارشميدهد

توقيف چهار نفتكش ايراني تكذيب شد
تعادل-  گروه انرژي |

 »توقي��ف چهار نفتكش ايران؛ در صدر اخبار رس��انه هاي 
خارجي. خبري كه خيلي زود تكذيب شد. بامداد روز جمعه 
۲۴ مردادماه روزنامه وال استريت ژورنال مدعي شد دولت 
امريكا براي نخستين بار محموله كشتي هايي كه با نقض 
قوانين تحريم هاي واشنگتن اقدام به حمل سوخت ايران 
مي كردند را توقيف كرده اس��ت. منابع دولتي امريكا اعالم 
كرده بودند ۴ نفتكش ايراني به نام هاي »برينگ«، لونا، پاندي 
و بال« از سوي امريكا طي روزهاي اخير در آب هاي آزاد توقيف 
شده اند و در حال انتقال به سمت شهر »هيوستون« در ايالت 
تگزاس هستند. به نوشته اين روزنامه اين نفتكش ها   حامل 
1.1 ميليون بشكه بنزين بوده اند. در همين حال، رويترز به 
نقل از يك مقام آگاه دولت امريكا نوش��ت: »محموله هاي 
سوخت ايران كه توس��ط امريكا توقيف شده، براي انتقال 
به آب هاي امريكا به كشتي هاي ديگر منتقل شده و حكم 
توقيف تنها براي محموله هاست نه نفتكش ها.« اين در حالي 
است كه يك مقام مسوول در ايران گفته است: »هيچ يك 
از كشتي هاي ايراني يا محموله هاي متعلق به ايران توقيف 
نشده اند.« حجت سلطاني سفير ايران در ونزوئال نيز ارتباط 
اين ۴ نفتكش با ايران را تكذيب كرده و خبر منتشره را »دروغ 
دستگاه تبليغاتي امپرياليسم امريكا« خواند. حجت سلطاني 
در صفحه توييتري كه منتسب به وي است، با تاكيد بر اينكه 
كشتي ها ربطي به ايران ندارند، نوشت: »ترامپ تروريست 
نمي تواند حقارت و شكست خود در برابر ملت بزرگ ايران 
را با تبليغات دروغين جبران كند.« اين اقدام امريكا در حالي 
انجام شده است كه واشنگتن يك ماه قبل تر در جلوگيري از 
انتقال بنزين ايران توسط ۵ نفتكش به ونزوئال ناكام مانده بود. 
به طوري كه كشتي هاي نفتكش ايراني حامل بنزين صادراتي 
فروخته شده به ونزوئال حدود ۲ ماه قبل و  به رغم تهديدات 
مكرر امريكا محموله هاي خود را در بنادر كشور ونزوئال تخليه 

كردند و به جمهوري اسالمي ايران بازگشتند. 

      ماجراي توقيف ۴ كشتي نفتي 
ي��ك روزنامه امريكايي مدعي ش��ده دول��ت امريكا براي 
نخس��تين بار محموله كش��تي هايي كه با نق��ض قوانين 
تحريم هاي واشنگتن اقدام به حمل سوخت ايران مي كردند 
را توقي��ف كرده اس��ت. روزنامه »وال اس��تريت ژورنال« با 
گزارش اين خبر افزود چهار كشتي مذكور به نام هاي »لونا«، 
»پاندي«، »برينگ« و »بال« طي روز هاي اخير در آب هاي 
آزاد توقيف ش��ده اند و اكنون در حال انتقال به سمت شهر 
»هيوستون« )در ايالت تگزاس( هستند. يك مقام امريكايي 
گفته كه اين كشتي ها بدون استفاده از زور نظامي توقيف 
شده اند. او از ارايه توضيحات بيشتر خودداري كرده است. 
در همين راستا، رويترز، هم نوشت: »يك مقام آگاه دولت 
امريكا گفت محموله هاي سوخت ايران كه توسط امريكا 
توقيف شده، براي انتقال به آب هاي امريكا به كشتي هاي 
ديگر منتقل شده است. اين حكم توقيف كه قاضي امريكايي 
آن را در م��اه جوالي صادر كرده اس��ت تنها محموله هاي 
بنزين ۴ نفتكش را شامل مي شود و توقيف نفتكش ها را در 
بر نمي گيرد«. به گفته اين منابع آگاه، مالكان اين ۴ كشتي 
كه محموله ها را حمل مي كردند با انتقال اين محموله ها )به 

كشتي هاي ديگر( موافقت كرده اند.  ماه گذشته دادستان هاي 
امريكايي دادخواستي را براي توقيف اين چهار كشتي كه عازم 
ونزوئال بودند صادر كرده بودند. در آن زمان گفته شده بود اين 
چهار نفتكش با پرچم ليبري حركت مي كنند و متعلق به 
شركت هاي يوناني هستند. اين دادخواست بعد از آن صادر 
شد كه اياالت متحده امريكا يك ماه قبل تر در جلوگيري از 
انتقال بنزين ايران توسط ۵ نفتكش به ونزوئال ناكام مانده بود. 
مقام هاي امريكايي گفته اند هنگامي كه حكم دادستان هاي 
امريكايي در ماه جوالي صادر شد، كشتي هاي »برينگ« و 
»بال« در حال حركت در نزديكي سواحل »كاپ ورد« بودند. 
كش��تي هاي »لوند« و »پاندي« هم آخرين سيگنال هاي 
خودش��ان را ماه گذش��ته ميالدي از آب هاي عمان ارسال 
كردند. در دادخواست دولت امريكا ادعا شده يك تاجر ايراني 
مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمي از طريق شبكه هايي 
از ش��ركت هاي صوري، حمل و نقل و ارسال محموله هاي 
س��وخت به ونزوئال را تسهيل كرده است. البته خبرگزاري 
رويترز نيز ماه گذش��ته گزارش داده بود كه دادستان هاي 
امريكايي شكواييه اي تنظيم كرده اند تا چهار فروند نفتكش 
حامل سوخت را كه از ايران عازم ونزوئال هستند، توقيف كنند. 
بر اساس اين گزارش، هدف آن است كه از تحويل سوخت 
ايران كه با نفتكش هاي لونا، پان��دي، برينگ و ِبال با پرچم 
ليبريا عازم ونزوئال شده است، جلوگيري شود. دادستان ها 
همچنين در پي جلوگيري از انتقال درآمد حاصل از فروش 
نفت به ايران هستند. پيش از اين، پنج فروند كشتي نفتكش 
»فورچون«، »فارست«، »فاكسون«، »پتونيا« و »كالول« 

حامل سوخت ايران محموله خود را به ونزوئال تحويل داده 
بودند.اما »نيكوالس مادورو« رييس جمهوري ونزوئال ضمن 
قدرداني از حمايت هاي ايران تأكيد ك��رده بود: كاراكاس 
و تهران هر دو خواهان صلح هس��تند. ما حق داريم آزادانه 
تجارت كنيم. وي، ايران و ونزوئال را داراي »مردماني انقالبي« 
ناميد كه هرگز در برابر امريكا به زانو در نخواهند آمد. حركت 
موفقيت آميز نفتكش هاي حامل نفت ايران به سوي ونزوئال 
در حالي انجام شد كه تهديدهاي امريكا عليه اين اقدام بي اثر 
ماند. به دنبال آن، امريكا در يك اقدام خصمانه به كشورها، 
بنادر، شركت هاي حمل و نقل و بيمه گذاران خارجي هشدار 
داد؛ در صورت ارايه خدمات به نفتكش هاي ايراني حامل مواد 

نفتي به ونزوئال با تحريم  رو به رو خواهند شد.

      سفير ايران تكذيب كرد
اين خبر اما خيلي زود تكذيب ش��د. به طوري كه يك مقام 
مسوول در واكنش به برخي ادعاهاي رسانه اي مطرح شده 
در خصوص توقيف كشتي هاي نفتكش حامل محموله نفتي 
ايران از سوي امريكا گفت: هيچ يك از كشتي هاي ايراني يا 
محموله هاي متعلق به ايران توقيف نش��ده اند. به گزارش 
نورنيوز، وي ادعاهاي مطرح شده را تالشي براي فضاسازي 
غير واقعي و قدرت سازي دروغين براي امريكا عنوان كرد و 
گفت: »جمهوري اسالمي ايران همان گونه كه بارها اعالم 
كرده اس��ت به هرگونه اقدام خصمانه براي محدود سازي 
حقوق قانوني خود واكنش متقابل نشان خواهد داد و تاكنون 
به هيچ كشوري اجازه اقداماتي از اين دست را نداده است.« 

پيش تر حس��اب توييتري منتسب به »حجت سلطاني«، 
سفير ايران در ونزوئال نيز برخي ادعا ها مبني بر اينكه امريكا 
نفتكش هاي تحت مالكيت يا پرچ��م ايران را توقيف كرده 
تكذيب كرد. سلطاني، يك رسانه انگليسي زبان را كه نوشته 
»امريكا ۴ نفتكش ايران را كه در حال حمل سوخت به ونزوئال 
بود توقيف كرده است« مخاطب قرار داد و نوشت: »يك دروغ 
و جنگ رواني ديگر از دستگاه تبليغاتي امپرياليسم امريكا. 
نه كشتي ها ايراني هستند و نه مالك يا پرچم آنها ارتباطي به 
ايران دارد. ترامپ تروريست نمي تواند حقارت و شكست خود 
در برابر ملت بزرگ ايران را با تبليغات دروغين جبران كند.« 
به نظر مي رسد، دولت امريكا بعد از خروج از »برنامه جامع 
اقدام مشترك« يا برجام تحريم ها عليه ايران را از سر گرفته و 
به سياست هايي تحريك آميز عليه ايران  از جمله ترور سردار 
»قاسم سليماني«، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي روي آورده است. چراكه ترامپ وعده داده 
بود با خروج از برجام و پيگيري سياست موسوم به »كارزار 
فشار حداكثري« ايران را به حضور پاي ميز مذاكره براي 
رسيدن به »توافقي بهتر« -به زعم او- مجاب خواهد كرد. در 
حالي كه بيش از ۲ سال از اين وعده مي گذرد دولت امريكا 
در تحقق اين هدف ناكام مانده و به همين دليل ترامپ به 
خصوص در آستانه انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر از 
سوي گروه هاي مختلف در امريكا آماج انتقادات قرار گرفته 
است. منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ايران، 
تش��ديد بي مورد تنش ها با اين كشور و جدا كردن مسير 

امريكا از متحدانش متهم كرده اند.

»تعادل«گزارشميدهد

كارنامه ماهانه توليد خودروسازان
تعادل-  گروه خودرو |

ارزيابي آمارها نشان مي دهد، تا پايان تيرماه ۹۹ برابر 3۲3 
هزار و 663 دستگاه انواع خودرو توليد شده كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال ۹8 كه ۲68 هزار و ۹66 دستگاه خودرو 
توليد شده، افزايش ۲0.3 درصدي داشته است. جزييات 
اين آمارها، حكايت از افزايش افزايش بيش از 33 درصدي 
توليدات ايران خ��ودرو و 7 درصدي س��ايپا دارد. تحليل 
داده هاي آماري اما نش��ان مي دهد، گروه خودروس��ازي 
ايران خودرو در تيرماه توانسته چيزي حدود 36 هزار دستگاه 
انواع سواري را توليد كند كه فقط ۲ هزار دستگاه كمتر از ماه 
قبل اس��ت. خانواده پژو با حدود ۲7 هزار دستگاه، خانواده 
دنا با حدود ۵ هزار دستگاه و خانواده سمند با حدود 1۲00 
دستگاه، 3 محصول پرتيراژ ايران خودرو در اين ماه بوده اند. 
همچنين ريز جزييات سايپا توليد نشان مي دهد، اين گروه 
خودروسازي در تيرماه ۹۹ با توليد حدود 1۹ هزار دستگاه 
انواع پرايد همچنين 1۹ هزار دستگاه انواع تيبا، مجموع توليد 
ماهانه خود را به رقم 38 هزار دستگاه رسانده كه حدود ۲ هزار 

دستگاه كمتر از ماه قبل است. 

   آماركلي توليد خودرو 
براساس آمار اعالمي از سوي وزارت صمت، در تيرماه امسال 
نيز 106 هزار و 18 دس��تگاه خودرو توليد ش��ده بود كه با 
احتساب 6۹ هزار و ۴0۲ دستگاه انواع خودرو در تيرماه سال 
گذشته )13۹8( افزايش ۵۲.8 درصدي را در توليد تيرماه 

شاهد بوديم. سهيل معمارباشي مديركل صنايع حمل و 
نقل وزارت صمت، با اع��الم افزايش 1۹.۴ درصدي توليد 
خودرو سواري از ابتداي امسال تا پايان تيرماه، عنوان كرد 
كه از ابتداي امسال تا پايان تيرماه ۲۹6 هزار و 3۲8 دستگاه 
سواري توليد شد در حالي كه ميزان توليد سواري در مدت 
مشابه پارسال ۲۴8 هزار و 18۴ دستگاه يوده است. بنابر آمار 
اعالمي اين مقام مسوول، در حوزه توليد ون نيز در اين بازه 
زماني ۴ ماهه با افزايش توليد 1۵.۹ درصدي مواجه بوديم؛ 
چرا كه در اين مدت 80 دستگاه ون توليد شد و ميزان توليد 
در مدت مش��ابه پارسال 6۹ دستگاه بوده است. همچنين 
مطابق آمارها، توليد وانت نيز افزايش 3۲.۹ درصدي داشت 
و در ۴ ماهه امسال ۲۵ هزار و ۲81 دستگاه توليد شد كه اين 
رقم در مدت مشابه پارسال 1۹ هزار و ۲0 دستگاه بوده است. 
به گفته او، در بخش توليد اتوبوس در ۴ ماهه امسال ۲63 
دستگاه توليد شد و با احتساب توليد 110 دستگاه در مدت 
مشابه پارسال، افزايش بيش از 13۹ درصدي داشته است. 
مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت همچنين افزود: 
در حوزه توليد كاميونت، كاميون و كشنده نيز در ۴ ماهه 
امسال يك هزار و ۴۵3 دستگاه توليد شد كه با در نظرگرفتن 
رقم توليد يك هزار و ۲۹0 دستگاه در مدت مشابه پارسال 

افزايش 1۲.6 درصدي داشت. 

    كارنامه توليد ايران خودرو 
به گزارش »تعادل« رصد آمارها، نشان از اين دارد كه گروه 

خودروسازي ايران خودرو تاپايان تيرماه ۹۹ برابر با160 هزار 
و 7۲ دستگاه انواع خودرو توليد كرده، كه نشان از افزايش 
33.6 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 11۹ 
هزار و 8۴۵ دستگاه توليد كرده دارد. اين شركت در تيرماه 
توانسته چيزي حدود 36 هزار دستگاه انواع سواري را توليد 
كند كه فقط ۲000 دستگاه كمتر از ماه قبل است. خانواده 
پژو با حدود ۲7 هزار دس��تگاه، خانواده دنا با حدود ۵000 
دستگاه و خانواده سمند با حدود 1۲00 دستگاه، 3 محصول 
پرتيراژ ايران خودرو در اين ماه بوده اند. آمارها نشان مي دهد 
كه اين شركت در تيرماه امسال ۹۴ دستگاه دانگ فنگ و 
7۵ دستگاه هايما نيز توليد كرده است.البته مطابق آمارها، 
ايران خ��ودرو در خرداد ۹۹ موفق به توليد بيش از 38 هزار 
دستگاه انواع س��واري شد كه حدود ۴000 دستگاه كمتر 
از ارديبهشت ۹۹ بود. البته بررسي آمار توليد ايران خودرو 
در ارديبهشت ۹۹ نشان مي دهد، كه مجموع توليدات اين 
شركت از مرز ۴۲ هزار دستگاه عبور كرده است؛ اين يعني 
توليد ايران خودرو حدود ۲.6 برابر، بيشتر از فروردين ۹۹ 
شده است. وضعيت توليد ايران خودرو در فروردين امسال 
اندكي بهتر از سايپا بوده؛ چراكه اين شركت توانسته توليد 

ماهانه اش را به 1۵.6 هزار دستگاه برساند. 

    كارنامه توليد سايپا
توليد در گروه خودروسازي سايپا به چگونه رقم خورده است؟ 
بررسي كارنامه كاري اين گروه خودروسازي گوياي اين است 
كه سايپا تا پايان تيرماه توانسته است  1۴۴ هزار و ۹۹0 دستگاه 
خودرو توليد كند كه نسبت به مدت مشابه سال ۹8 كه 13۵ 
هزار و ۵1۵ دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند، افزايش 
7 درصدي داشته است. ريز جزييات توليد نشان مي دهد، 
شركت سايپا در تيرماه ۹۹ با توليد حدود 1۹ هزار دستگاه 

انواع پرايد  همچنين 1۹ هزار دستگاه انواع تيبا، مجموع توليد 
ماهانه خود را به رقم 38 هزار دستگاه رسانده كه حدود ۲ هزار 
دس��تگاه كمتر از ماه قبل است. اين در حالي است كه گروه 
سايپا در خردادماه ۹۹ بيش از 36 هزار دستگاه انواع پرايد و 
تيبا توليد كرد كه تقريبا معادل تيراژ آن در ارديبهشت ماه ۹۹ 
است. از اين تعداد، حدود 18 هزار دستگاه از خانواده پرايد و 
حدود 17 هزار دستگاه نيز از خانواده تيبا بوده اند. اين در حالي 
است كه سايپا در ارديبهشت ماه ۹۹ بيش از 36 هزار دستگاه 
انواع پرايد و تيبا را به توليد رسانده است. اما اين همه توليدات 
واقعي اين شركت نيست چراكه پارس خودرو نيز با تيراژي 
بيش از 11 هزار دستگاه در ارديبهشت ماه، به كمك سايپا 
آمده است. اما با برگشت به كمي عقب تر، مشاهده مي كنيم 
كه در فروردين ۹۹، سايپا فقط خانواده پرايد و خانواده تيبا را 
توليد كرده و به همين دليل نيز مجموع توليد ماهيانه سايپا 

تنها 7.3 هزار دستگاه شده است. 

    كارنامه توليد ديگر خودروسازان 
از سوي ديگر، رصد وضعيت فعاليت توليدي شركت پارس 
خودرو نيز در تيرماه ۹۹ نشان مي دهد كه اين شركت، حدود 
10 هزار دستگاه توليد داشته كه تفاوت چنداني نسبت به ماه 
قبل ندارد. خانواده پرايد با حدود 7000 دستگاه و خانواده 
كوييك با حدود ۲۴00 دستگاه، به ترتيب اولين و دومين 
محصول پرتيراژ پارس خودرو بوده اند. اين شركت در تيرماه 
۹۹ همچنين ۴۵0 دس��تگاه برليانس و ۴۵ دستگاه رنو را 
از خطوط توليدش بيرون آورده. ضمن اينكه ساينا نيز كه 
حاال توليدش به پارس خودرو محول ش��ده، 167 دستگاه 
در تيرماه امسال توليد داشته است. گروه پارس خودرو نيز 
در خردادماه ۹۹ با توليد بيش از 11 هزار دستگاه  همچنان 

خطوط توليدش را زنده نگه داشته است.

پيامخداحافظيمدرسخياباني:تمامتالشمرابهكاربستم
حسين مدرس خياباني سرپرست سابق وزارت صنعت 
معدن و تجارت بعد از اينكه راي اعتماد مجلس شوراي 
اسالمي را كسب نكرد؛ طي پيامي ضمن تشكر از همكاران 
خود در وزارت صمت با اش��اره به برخ��ي اقدامات خود 
طي 1۵ ماه خدمت در وزارت صمت به توليد كنندگان و 
صادركنندگان اعالم كرد كه در جهت تحقق جهش توليد 
با هدف ايجاد اش��تغال همه تالش خودر را به كار بسته 
است. در اين پيام آمده است: »خداوند مهربان و متعال را 
شاكرم كه فرصتي را در اختيار اينجانب به عنوان سرباز 
خدوم نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران قرار داد تا 
در شرايط بسيار سخت جنگ اقتصادي، 1۵ ماه گذشته 
را در كس��وت قائم مقام وزير و سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، خدمتگزار ملت شريف كشورم باشم. در 
اين مسير، قدم هايي استوار براي تامين كاالهاي اساسي 

و اقالم ضروري مورد نياز مردم، تقويت زيرساخت هاي 
صادراتي، ممنوعيت واردات كاالهاي غيرضرور و داراي 
مش��ابه توليد داخلي و از همه مهم تر تامين مواد اوليه 
مورد نياز كارخانجات توليدي برداشته و تالش كردم تا 
داخلي سازي و خوداتكايي بخش هاي مختلف صنعتي 
را ب��ه عنوان يك برنامه و اقدام مح��وري، در جاي جاي 
سياست هاي مديريتي خود ساري و جاري نمايم. در سال 
جهش توليد و هم راستا با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي، 
تالش شد تا در جهت تحقق جهش توليد با هدف ايجاد 
اشتغال و توجه به معيش��ت مردم در دوران پرمخاطره 
تحريم هاي ظالمانه و بي س��ابقه دشمنان قسم خورده 
بر عليه مردم و اقتص��اد ايران، نقش موثري ايفا نموده و 
اقدامات پشتيباني كننده مقابله با شيوع ويروس كرونا 
كه همانا آزمون سختي براي بخش توليد و صنعت كشور 

بود را، به نحوي با ياري همكارانم به ثمر برسانم كه بدون 
شك، مجد و عظمت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
را پيش چشمان جهانيان به نمايش گذاشت. اكنون كه 
به تأسي از مكتب سردار سرافراز سپاه اسالم، شهيد حاج 
قاسم سليماني، نهايت تالش خود را به همراه معاونان، 
مديران و پرسنل بي ادعاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در جهت خدمت به كش��ور عزيزم به كار بسته و در يك 
آزمون الهي در مجلس شوراي اسالمي حجت را بر خود 
تمام دي��دم، بر خود واجب مي دانم تا از حس��ن اعتماد 
دكتر حسن روحاني، رياست محترم جمهوري اسالمي 
ايران، اعضاي محترم دولت و به ويژه برادر عزيزم جناب 
آقاي دكتر محمود واعظي، پشتيباني ها و حمايت هاي 
توليدكنندگان، صنعت گران، كارآفرينان، معدن كاران، 
اصناف، صادركنندگان و اصحاب دلسوز رسانه در دوران 

مسووليتم، قدرداني نمايم.امروز كه به كمك نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي كه جاي تقدير و تشكر 
از ايشان بر من فرض است، بار سنگين مسووليت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را واگ��ذار كرده ام، غفران الهي 
را خواس��تار بوده و از پيشگاه ملت ش��ريف ايران طلب 
حالليت دارم. اميد است وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با استفاده از فرصت تحريم ها، ظرفيت عظيم توليدي و 
تجاري كشور را در دوره جديد به منصه ظهور برساند و 
موجبات خشنودي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
و اثرگذاري نتايج و دستاوردهاي جهش توليد بر سفره و 
معيشت مردم را فراهم آورد. توفيق همه خدمتگزاران به 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را در ظل توجهات 
حض��رت وليعصر )ع��ج( از درگاه خداوند ق��ادر متعال 
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آخرين خبرها از واردات 
واكسن آنفلوآنزا به كشور

ايس�نا |رييس كميسيون اقتصاد س��المت اتاق 
بازرگاني ته��ران آخرين وضعيت واردات واكس��ن 
آنفلوآنزا به كشور را تشريح كرد. محمود نجفي عرب 
اظهار كرد: يكي از داروهايي كه در سال هاي گذشته 
به شكل ثابت و با هماهنگي وزارت بهداشت به كشور 
وارد شده، واكسن آنفلوآنزا بوده است. اين واكسن از 
طريق بخش خصوصي و با انجام هماهنگي هاي الزم 
با توليدكنندگان بين المللي به كشور وارد شده و در 
اختيار بخش درمان قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه 
در سال هاي قبل تقاضا براي واكسن آنفلوآنزا محدود 
بود، بيان كرد: ما در سال هاي گذشته عددي بين يك تا 
يك و نيم ميليون دوز واكسن به كشور وارد مي كرديم 
كه بخشي از آن در اختيار بخش درمان و بخشي در 
اختيار مردم قرار مي گرفت و به طور كلي بخش قابل 
توجهي از جامعه، نسبت به استفاده از اين واكسن اقدام 
نمي كرد. نجفي عرب اضافه كرد: از سوي ديگر با توجه 
به اينكه واكسن آنفلوآنزا تاثيري يك ساله دارد و در يك 
محدوده فصلي خاص در سال مصرف مي شود، امكان 
وارد كردن بيشتر آن وجود نداشت، زيرا واكسن پس از 
مدتي اگر استفاده نشود، دور ريختني مي شود. وي با 
اشاره به افزايش تقاضا براي واكسن آنفلوآنزا تحت تاثير 
شيوع كرونا، بيان كرد: امسال ويروس كرونا شرايط 
خاصي را در اين عرصه به وجود آورده و با توجه به اينكه 
احتمال گسترش ويروس در فصول سرد سال بيشتر 
است، اين توصيه كه جامعه واكسن آنفلوآنزا استفاده 
كند تا همزماني شيوع اين دو ويروس رخ ندهد، تقاضا 
براي واكس��ن را افزايش داده اس��ت. وي ادامه داد: با 
توجه به اينكه احتماال در ايران نيز تقاضا براي واكسن 
آنفلوآنزا افزايش پيدا كند، بخش خصوصي در اين 
زمينه همكاري خود با وزارت بهداشت را ادامه خواهد 
داد و تالش مي شود با استفاده از ظرفيت هاي موجود 
در بازار، ميزان واكسن مورد نياز به كشور وارد شود. به 
گفته نجفي عرب، فعال مشخص نيست كه چه ميزان 
از اين واكسن به ايران وارد خواهد شد ولي تالش هاي 
همزمان وزارت بهداشت و بخش خصوصي، با هدف 

تامين تمام نياز كشور در اين زمينه ادامه دارد.

 محمد بن زايد نجات بخش 
يا نجات يافته؟ 

در اين حال امتيازات محمد بن زايد را هم نبايد از اين 
معامله ناديده گرفت. به اعتقاد كارشناسان بن زايد 
كه در يمن، ليبي و چند نقطه ديگر منطقه شكست 
س��ختي را از جانب سياس��ت هاي خود گرفته و در 
بهترين شرايط با پشت كردن به متحدان خود دست 
خالي از اين كشورها خارج شده است در پي آن است 
كه كمي از تزلزل جايگاه خويش در منطقه بكاهد و 
از اين رو بهترين راهكار را تكيه بر حامي سنتي خود 
امريكا يافته و بهترين راه براي رسيدن به گوش و دل 
رييس جمهور امريكا را هم اسراييل يافته است. برخي 
ديگر از تحليلگران معتقدند كه محمد بن زايد برنامه 
حساب شده اي را تا به امروز در منطقه به اجرا گذارده 
است و با خسته كردن رقباي منطقه اي خود به ويژه 
مهم ترين رقيبش محمد بن س��لمان توانس��ت در 
بهترين فرصت از  او براي رسيدن به بهترين جايگاه در 
كاخ سفيد سبقت گرفته وحداقل طي چند ماه آينده 
و در شرايطي كه بن سلمان با پرونده هاي محاكمه در 
امريكا و شكست هاي متوالي در منطقه و جنگ درون 
خانواده در داخل عربس��تان مواجه است در حوالي 
مراكز تصميم گيري دولت ترام��پ يكه تازي كند. 
هدف استراتژيك ديگر امارات متحده عربي، سامان 
دادن به ائتالفي عليه تركيه است كه مي تواند در اين 
چارچوب تل آويو را در كنار ابو ظبي قرار بدهد. فارغ از 
داليل و چشم داشت هاي سياسي اين فرايند، اخبار 
زيادي طي چند سال گذشته در رابطه با تالش امارات 
متحده عربي جهت ورود به كلوپ كشورهاي ثروتمند 
جهان منتشر شده است و حتي اين مساله به عنوان 
يكي از بهانه هاي استقبال و ميزباني از سرمايه گذاران 
اسراييل در امارات متحده عربي به ويژه شيخ نشين 
دبي اعالم مي شود. اين همكاري به جايي رسيد كه 
شماري از مهم ترين سرمايه گذاران معروف اسراييلي 
داراي ويزاي الماسي دبي را پيدا كرده و درحين ورود 
به اين شيخ نشين كه با هويت اصلي اسراييلي شان 
انجام مي شود همانند ديپلمات ها و سفرا با آنها رفتار 
مي شود. همچنين با اينكه قوانين ممنوعيت داد و 
ستد با رژيم اسراييل همچنان بخشي از قوانين تجاري 
امارات متحده عربي است اما چندين سال است كه 

اين همكاري به اشكال مختلفي در حال انجام است.
بر اساس گزارش رس��انه هاي عربي طي چند سال 
گذشته امارات متحده عربي به عنوان ايستگاهي براي 
انتقال كاالهاي توليد شده در فلسطين اشغالي جهت 
صدور مجددا آن به كشورهاي عربي و اسالمي تبديل 
شده است كه گاهي با برند تقلبي از مبدا به اين نقطه 
منتقل شده و گاهي حتي با برند اصلي اسراييلي خود 

وارد بازارهايي حتي در عربستان شده اند.
به طور خالص��ه بايد گفت عالوه بر ابعاد سياس��ي، 
امنيتي، فرهنگي و اجتماعي رژيم اسراييل به دنبال 
عمقي براي تجارت خود با بازارهاي بزرگ عربي است 
در حالي كه امارات متحده عربي كه به دليل سقوط 
بهاي نفت، مشكالت سياسي و بحران كرونا در آستانه 
ورشكستگي قرار گرفته نيازمند سرمايه گذاري هاي 
اسراييل است كه اين بار نه فقط در سياست بلكه در 

اقتصاد نجات بخش اين شيخ نشين باشد.
اما تجربه س��ازش هاي گذش��ته در در مصر و اردن 
ثابت كرده است كه سازش با رژيم اسراييل نمي تواند 
راهكار مناسبي براي نجات اقتصاد باشد چه در مصر 
پيش از توافق سازش بسياري از كاالها در داخل توليد 
مي شدند اما به گفته يكي از تحليل گران عرب بعد 
از گذشت سال ها از سازش مصر امروز به وارد كننده 
صرف هر چيز حتي رقاصه ه��اي كاواره هم تبديل 

شده است.

سقف صادراتي براي 
دريافت كنندگان كارت بازرگاني

مهر|دولت مصوبه مربوط به اصالح ماده )10( 
آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 
درخصوص تعيين و اعمال محدوديت در سقف 
ارزش كاالي صادراتي ب��راي دريافت كنندگان 
كارت بازرگان��ي را ابالغ كرد. در جلس��ه هيات 
وزيران مورخ 8 مرداد 13۹۹، پيش��نهاد اصالح 
م��اده )10( آيين نام��ه اجرايي قان��ون مقررات 
ص��ادرات و واردات موض��وع تعيي��ن و اعم��ال 
محدوديت در سقف ارزش كاالي صادراتي براي 
دريافت كنندگان كارت بازرگاني به تصويب رسيد. 
پيشنهاد فوق با توجه به توافق صورت گرفته در 
جلس��ه مورخ 6 مرداد 13۹۹ س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت و با كس��ب نظر مش��ورتي اتاق 
بازرگاني، با هدف تقويت روند صادرات و صيانت 
از عملكرد تجار فعال در حوزه صادرات و مديريت 
نحوه بازگش��ت ارز صادركنندگان در راس��تاي 
جلوگيري از تضييع حقوق دولت، از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي بررسي و تصويب 
در هيات دولت ارايه شده بود. به موجب مصوبه 
هيات وزيران، سقف ارزش كاالي صادراتي براي 
دريافت كنندگان كارت بازرگاني براي سال اول 
پانصد هزار دالر و براي سال دوم دو ميليون دالر 
تعيين شد. ليكن واحدهاي توليدي داراي پروانه 
بهره ب��رداري، از س��قف ارزش كاالي صادراتي 
مستثني شدند.اين مصوبه توس��ط معاون اول 

رييس جمهور ابالغ شد.

استفاده از ابزارهاي تشويقي 
براي بازگشت ارز 

سازمان توسعه تجارت|مديركل دفتر توسعه 
خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه تجارت ايران 
با تاكي��د بر اينكه همه دس��تگاه هاي همكار در 
تجارت خارجي، نظرات كارشناسي خود را براي 
رفع مشكالت صادراتي اعالم كنند، گفت: راهكار 
س��ازمان براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
اس��تفاده از ابزارهاي تش��ويقي اس��ت. احسان 
قمري، گفت: مسووليت سازمان توسعه تجارت 
ايران ب��ه عنوان متولي تجارت خارجي كش��ور 
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت و اميداريم كه 
ب��ا همدلي ميان بخش هاي مختل��ف و افزايش 
اختيارات س��ازمان، نيل به اهداف تعيين شده 
در قوانين باالدس��تي و همچني��ن اهداف كلي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، ابالغي از سوي 
مقام معظم رهبري تسهيل ش��ود. وي با اشاره 
به اينكه يكي از امتيازات سازمان توسعه تجارت 
ايران، وج��ود نيروي كارشناس��ي متخصص و 
متعهد به عنوان يك س��ازمان جوان و رو به رشد 
است، افزود: راهكار سازمان براي رفع مشكالت 
پيش روي صادركنندگان در حوزه هاي مختلف 
از جمله بازاريابي، ورود به ب��ازار، انعقاد قرارداد، 
بيمه و ضمان��ت صادرات، هزينه ه��اي رقابت و 
ماندگاري، لجس��تيك و حمل و نقل صادراتي 
و در نهاي��ت بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات، 
اس��تفاده از ابزارهاي تشويقي است. قمري بيان 
داشت: از همه دس��تگاه هاي همكار در تجارت 
خارجي كش��ور مي خواهيم با استفاده از نظرات 
جامعه صادركنندگان و استماع نظرات ايشان، 
راهكارهاي كارشناسي در خصوص رفع مشكالت 
صادرات را اجرايي كنند. وي با بيان اينكه جامعه 
صادركنن��دگان را مجموعه اي خ��دوم، متعهد 
و با كارنامه مثبت دانس��ت اظهار داش��ت: الزم 
اس��ت ميان اكثريت صادركنندگان و معدودي 

صادركننده نما تفاوت قائل شد.

ذخاير كاالهاي  اساسي
 مطلوب است

ش�اتا |معاون بازرگاني خارجي شركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: به اندازه كل كاالي اساسي وارد 
شده به كشور در سال ۹8، در ۴ ماه امسال، كاال وارد 
كشور شده و از لحاظ موجودي در شرايط مطمئني 
به س��ر مي بريم. امير طالبي افزود: در ۴ ماهه سال 
13۹۹ ميزان ورود كاالهاي اساس��ي مانند برنج، 
روغن و ش��كر، ترخيص و ذخيره سازي آن از مقدار 
كل تامين اين كاالها در سال ۹8 پيشي گرفته است. 
طالبي عنوان كرد: براي تأمين كاالهاي اساسي از 
ظرفيت كليه بنادر شمالي و جنوبي استفاده كرده ايم 
و از نكات قابل توجه اين بوده   كه بندر شهيد بهشتي 
چابهار نيز براي اين امر در سال جاري افزايش فعاليت 
داشته اس��ت. عضو هيات مديره شركت بازرگاني 
دولتي ايران اضافه كرد: بندر شهيد بهشتي چابهار 
يكي از مبادي ورودي كاالهاي اساسي در سال جاري 
است كه با گسترش فعاليت آن، امسال تا پايان تيرماه 
ميزان كاالي وارد شده به كشور از اين بندر 10 درصد 
بيشتر از كل واردات سال گذشته از همين مبدا است. 
طالبي گفت: خريد و واردات كاالهاي اساسي توسط 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران در راستاي اجراي 
تكاليف ذخاير راهبردي كشور كه به تصويب شوراي 
امنيت ملي رسيده، انجام مي شود و با برنامه ريزي ها 
خوبي كه در اين زمينه انجام ش��ده كش��ور به حد 
اطمينان و وفور اين كاال رس��يده اس��ت و در حال 
حاضر ميزان موجودي درحد مطلوب مي باش��د. 
براس��اس اين گزارش، يكي از برنامه هاي شركت 
بازرگاني دولتي اي��ران در خريد و واردات كاالهاي 
اساسي، حمل مستقيم از بنادر به مقصد و حمل با 
پايانه ريلي است كه با اجراي برنامه هاي حمل كه 
صرفه جويي در هزينه هاي حمل را موجب ش��ده، 
در حال عمليات است. عمليات تخليه كاالهاي وارد 
شده به بنادر نيز بالفاصله پس از پهلوگيري انجام 
 مي شود كه نه تنها در واردات جريمه تاخير در تخليه 
)Demurragge( دريافت نشده، حتي در برخي 
از موارد به دريافت تشويقي )Dispatch( منجر 

شده است.

روزنامه  وال استريت ژورنال مدعي شد  امريكا  محموله كشتي هايي كه با نقض قوانين تحريم هاي واشنگتن اقدام به حمل سوخت مي كردند را توقيف كرد

صنعت،معدن و تجارت

ادامه از صفحه اول
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مرزپرگهر

چهرهروز

افزايش بودجه توليد »فيلم كوتاه«
مديرعامل انجمن سينماي جوانان گفت: بودجه توليد سال جاري انجمن سينماي جوانان افزايش پيدا كرده و در مجموع ۸ ميليارد تومان بودجه 
براي توليد فيلم كوتاه در نظر گرفته شده است. رقم هاي توليد تمام دفاتر در سراسر كشور مشخص است و از ابتداي سال هر استاني بودجه خود 
را دريافت كرده است .موسوي تاكيد كرد: در همين راستا اگر توليداتي با موضوع كرونا وجود داشته باشد كه صاحبان آن راضي به انتشار فيلم 
در فضاي مجازي باشند در اين بسته قرار مي گيرند. صادق موسوي درباره تخصيص بودجه و حمايت سازمان سينمايي از اين انجمن گفت: 
خوشبختانه سازمان سينمايي مانند گذشته از انجمن سينماي جوانان ايران حمايت كرده و بودجه مناسبي را براي فعاليت هاي انجمن در نظر 

گرفته است و ما نيز با توجه به بودجه، از گروه هاي سينمايي حمايت مي كنيم. 

نخستين فرار محمدرضا پهلوي از ايران 
زمينه هاي كودتاي 2۸ مرداد 1332 كه 
از ماه ها قبل ايجاد شده بود، باعث شد كه 
محمدرضا پهلوي نگ��ران حضور خود در 
ايران باشد و مي خواست هنگام كودتا عليه دكتر مصدق 
در كشور نباشد. در همين ايام توافق انگلستان و امريكا 
براي ساقط كردن حكومت مصدق كه قباًل طرح ريزي 
ش��ده بود به مرحله اجرا درآمد. محمدرضا پهلوي، در 
22 مرداد حكم عزل مصدق و نخست وزيري سرلشكر 
زاهدي را صادر و خود پس از صدور فرمان، به شمال ايران 
عزيمت كرد. در ساعت 2 بامداد فرمانده گارد شاهنشاهي 
فرمان را به مصدق ابالغ كرد ول��ي وي هنگام خروج از 
منزل بازداشت شد و راديو تهران اين اقدام را كودتا خواند. 
دراين هنگام شاه و همس��رش با يك هواپيما از طريق 
عراق از ايران خارج شده و به ايتاليا رفت. روزهاي 25 تا 
27 مرداد، در سراسر ايران اجتماعات بزرگي تشكيل و 
از دولت لغو نظام س��لطنتي درخواست شد. خروج شاه 
از ايران بدون هيچ تشريفاتي و بدون تشكيل »شوراي 
سلطنت«، از نظر بسياري »فرار شاه« تلقي شد. از جمله 
دكتر حسين فاطمي وزير خارجه وقت ايران كه »خروج 
ش��اه بدون اطالع قبلي« را »فرار« دانست و اعالم كرد 
اين كار ش��اه به منزله استعفاي اوست.  بر اساس برخي 
گزارش ها، نيروي هوايي كه از پرواز هواپيماي شاه اطالع 
يافته ب��ود، از مصدق كه همزمان نخس��ت وزير و وزير 
دفاع بود خواس��ت كه اجازه بازگرداندن هواپيماي شاه 
يا سرنگون كردن آن را صادر كند. مصدق اما با سرنگون 
كردن هواپيما و مرگ شاه مخالفت كرده و بازگرداندن 
هواپيماي شاه بدون تيراندازي را نيز ناممكن دانسته بود. 

بر اساس قانون مشروطه، پيش از خروج شاه از كشور بايد 
»شوراي سلطنت« تشكيل مي شد. شاه كه بدون اطالع 
قبلي و بي آنكه شوراي سلطنت تشكيل شود از كشور فرار 
كرده بود مورد طعن و تمسخر قرار گرفت. پس از علني 
شدن خبر فرار شاه از كشور، مردم به خيابان ها ريختند، 
مجس��مه هاي او و پدرش رضاش��اه را پايين كشيدند و 
عليه سلطنت شعار دادند. گروهي نيز در نقاط مختلف 
تهران و همچنين ميدان بهارس��تان تظاهرات كردند 
و خواس��تار »نظام جمهوري« و پايان سلطنت شدند، 
كاخ هاي سلطنتي بسته شد و برنامه دعا به جان شاه از 
برنامه پادگان ها كنار رفت. ش��اه پيش از خروج، يكي از 

ضعيف ترين شاهان تاريخ ايران بود، چرا كه محمد مصدق 
با استفاده از وضعيت بحراني كشور و فشارهاي خارجي 
پس از ملي شدن صنعت نفت، قدرت بسياري گرفته بود با 
دربار به مقابله برخاسته بود و در بسياري موارد محمدرضا 
پهلوي چاره اي جز كوتاه آمدن در برابر او نداش��ت.  شاه 
مخلوع سرانجام در آخرين ساعات 30 مرداد 1332 به 
كشور بازگش��ت. روزي كه مي توان آن را روز بازداشت 
هواداران مصدق و منصوبان او در سراسر كشور دانست. 
بيش از 200 نفر به زندان رفتند و تصفيه ادارات آغاز شد. 
بسياري مانند صالح آراني مشهور به اللهيار صالح سفير 

ايران در امريكا خود كناره گيري كردند. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تاريخچه  نذري 

از جلوه هاي تاثير دين دربرنامه غذايي ايرانيان 
رواج نذرهاي��ي بود كه با تهي��ه و پخش آن بين 
مردم خصوصا طبقه پايين جامعه انجام مي شد.

با مناس��بت هاي ديني تقويت ش��ده و امروزه 
جامعه دين��ي مملو از آيين مق��دس نذر دهي 
اس��ت .نذورات در غ��ذا دادن و اه��داء به اماكن 
ديني امروزه در بين ايرانيان و مسلمانان جهان 
از اهميت ممتازي برخوردار است.  نذرها ممكن 
اس��ت در اش��كال مختلف، مواقع متفاوت و به 
مناسبت هاي گوناگون از سوي افراد انجام شود 
اما يكي از نذرهايي كه از گذشته تا امروز جايگاه 
ويژه اي نزد ما ايراني ها داشته است، نذري دادن 
براي عزاداران سيدالشهدا)ع( محسوب مي شود. 
اهميت نذري دادن در ايام س��وگواري محرم و 
صفر از گذشته تا امروز حفظ شده و مردم با توجه 
به ش��رايط مالي خود در اين ايام از عزاداراني كه 
در تكايا و مساجد حضور پيدا كرده اند، پذيرايي 
مي كنند. تا قبل از دوران صفويه اطالعات زيادي 
درباره نذري دادن در محرم وجود ندارد اما گفته 
مي ش��ود كه اولين غذاي رايج در اين ايام، پلوي 
س��اده، گوش��ت و ادويه بوده اس��ت. اين نذر به 
علت كمبود برن��ج در آن زمان، به گروه خاصي 
از مردم و به اصطالح اعيان ها اختصاص داشت 
كه توانايي خريد اين محصوالت را داشتند. براي 
اداي نذر نيز صبح زود برنج را بار مي گذاش��تند 
و گوش��ت را مي پختند و در بي��ن مردم پخش 
مي كردند. تقسيم غذا به اين شكل بود كه گروهي 
ظرف هايشان را پيشاپيش مي فرستادند و بعد از 
آماده شدن غذا، صاحبخانه ظرف ها را پر مي كرد 
و براي صاحبانش مي فرستاد اما بخش بيشتري 
از غذا در ميان فقرا و نيازمندان توزيع مي ش��د 
ك��ه معمواًل جلوي در من��زل صاحب نذر جمع 
مي ش��دند. نذري دادن در دوره قاجار متعلق به 
طبقه خاصي از جامعه نبود و هر كس با توجه به 
شرايط مالي خود در ايام عزاداري امام حسين )ع( 
غذاي نذري مي  پخت. يكي از نذرهاي معروف آن 
زمان هم آش نذري ناصرالدين شاه بوده است كه 
در دربار و با نظارت ش��خص شاه پخته مي شد. 
گفته شده است كه احتمااًل اين آش، نذر مادر شاه 
براي سلطنت پس��رش بوده است. در آش نذري 
شاه همه چيز پيدا مي شد.  اما نمي توان نقش زنان 
را در بسط و گسترش نذري ها ي اين ايام ناديده 
گرفت. زنان عالوه بر اينكه در پخت غذاي نذري 
در تكايا مشاركت داشتند، داراي مراسم مستقل 
خود نيز بودند. زنان دوره قاجار و پهلوي معموال 
مراس��م كوچكي را در اين ايام در خانه هايشان 
برگزار مي كردند و براي برآورده شدن حاجتشان 
نذري مي دادن��د. در واقع هر خانه اي هر قدر كه 
امكانات خانه و آشپزخانه اش اجازه مي داد، غذايي 
را براي عزاداران امام حسين)ع( مي پخت. انتخاب 
نوع غذا به عهده صاحب نذر بود. در اين مراسم كه 
خانم ها مديريت را به طور كامل بر عهده داشتند 
از گوشت ذخيره شده كه به آن قورمه مي گفتند، 
استفاده مي كردند كه اين گوشت بيشتر مناسب 
قيمه ب��ود. يكي از داليل��ي كه ام��روزه غذاي 
نذري قالب اين ايام قيمه اس��ت به اين موضوع 

برمي گردد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

 قانون تشكيالت موسسه راه آهن دولتي ايران
مرداد 1314 و در مجلس دهم شوراي ملي، قانون 
تشكيل موسس��ه راه آهن دولتي ايران به تصويب 
نمايندگان رسيد. بر اساس  ماده اول اين قانون، براي 
اداره كردن بهره برداري راه آهن دولتي ايران اعم از 
خطوط موجوده يا خطوطي ك��ه در آينده احداث 
شود موسس��ه به نام راه آهن دولتي ايران تشكيل 
مي ش��ود.   ماده دوم نيز تصريح مي كند: موسس��ه 
راه آهن دولتي ايران كه جزو تشكيالت وزارت طرق 
است، مركب است از يك هيات مديره و يك هيات 
نظارت و داراي قسمت ها و شعب اداري و فني الزمه 
خواهد بود. همچنين، هيات مديره تشكيل مي شود 
از مدي��ركل راه آهن كه س��مت رياس��ت را دارد و 
سرمهندس راه آهن كه معاون فني او مي باشد و يك 
نفر عضو مهندس و رييس محاسبات راه آهن. بر اين 
اساس، كليه امور اداري و فني موسسه راه آهن دولتي 
ايران اعم از مس��ائل مالي و استخدامي و مقررات و 
نظامات مربوطه به رشته هاي مختلفه بهره برداري به 
تناسب احتياجات آن موسسه طبق نظامنامه هاي 
مخصوص جريان خواهد يافت.  هيات مديره و هيات 
نظارت هر يك در ح��دود وظايف خود در ترتيب و 
تنظيم بودجه ساالنه و جمع آوري عايدات و مصرف 

وجوه مكلف به مراقبت و نظارت هس��تند و پس از 
رس��يدگي به محاكمات عايدات و مخارج براي هر 
سال تا نيمه س��ال بعد صورت خالصه از وضعيت 
مالي موسس��ه با تصدي��ق هيات نظ��ارت از طرف 
موسسه راه آهن به دولت تقديم مي شود و در صورت 
مزبور پس از تصويب دولت س��ند تفريغ بودجه و 
مفاصاي حس��اب آن س��ال خواهد بود به ضميمه 
صورت مزبور صورت عليحده ديگري شامل احصاييه 
و وضعيت كليه اموال منقول و غير منقول راه آهن 
بايد  تسليم شود.  از تاريخ اجراي اين قانون نگهداري 
و به كار انداختن كليه اموال و اثاثيه و ابنيه و وسائل 
ناقله و ساختمان هاي فني و غيره متعلق به خطوط 
آهن و كشتيراني درياچه رضاييه با تشكيالت آن به 
موسسه راه آهن دولتي ايران محول مي شود.  ماده 
هش��تم نيز اعالم مي كند: براي حفظ انتظامات و 
اجراي مقررات و تنسيقات اختصاصي راه آهن پليس 
انتظامي مخصوصي تشكيل خواهد شد مخارج آن 
در بودجه راه آهن منظور مي شود تشكيالت و وظايف 
پليس انتظامي به موجب نظامنامه كه به تصويب 
دولت مي رسد معين خواهد شد  و در اجراي وظايف 

تابع دستور موسسه راه آهن خواهد بود.

تهيه  نقشه هاي پيش بيني آتش  سوزي  در  جنگل ها
امسال، س��ال آتش س��وزي هاي مهيب 
در برخي جنگل هاي اي��ران بود. رييس 
پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوي سازمان 
هواشناس��ي كش��ور از تهيه نقشه هاي 
پيش بيني احتمال خطر آتش س��وزي 
در عرصه هاي طبيعي خب��ر داد. مهدي 
رهنما با بيان اينكه ما طي زمستان سال 
گذشته مطالعاتي را روي موضوع پايش 

و پيش بيني آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي كشور 
آغاز كرديم، اظهار كرد: اولين محصول توليد شده در 
اين زمينه، نقشه هاي پايش روزانه آتش سوزي است كه 
حاصل پردازش روزانه داده هاي ماهواره هاي سنجش 
از دور بود. اكنون با بهبود روش هاي پردازش تصوير اين 
نقشه ها با گام زماني هر شش ساعت يك بار به روزرساني 
مي ش��وند. رييس پژوهشگاه هواشناس��ي با اشاره به 

افزايش اهميت پيش بيني آتش سوزي ها 
در مديريت ريس��ك و آمادگي الزم براي 
پيشگيري و كاهش خسارات ناشي از آن 
تصريح كرد: ما در اين مركز با استفاده از 
مدل هاي پيش بيني عددي، نقشه هاي 
پيش بيني احتمال خطر آتش سوزي در 
عرصه هاي طبيعي را توليد كرده ايم. وي 
با اش��اره به اينكه خطر وقوع آتش سوزي 
با عوامل محيط��ي، آب و هوايي و انس��اني در ارتباط 
هستند، گفت: در اين ميان عوامل آب و هوايي در وقوع و 
گسترش آتش سوزي در جنگل ها و عرصه هاي طبيعي 
نقش تعيين كننده اي دارند. شرايط آب و هوايي نه تنها 
خود مي  تواند بر ايجاد آتش سوزي به صورت يك عامل 
منفرد موثر باش��د بلكه مي  تواند ساير عوامل را تحت 

تاثير قرار دهد.

پيشنهاد جريمه براي نزدن  ماسك 
مع��اون برنامه ريزي و نظارت س��تاد 
فرمانده��ي مقابله با كرون��ا در تهران 
از پيش��نهاد اعم��ال جريم��ه نقدي و 
محرومي��ت از خدمات اجتماعي براي 
افراد و اصنافي كه پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت نمي كنند، خبر داد. علي ماهر 
با بيان اينكه پيش��نهاد تعيين جريمه 
نقدي و محروميت از خدمات اجتماعي 

در رابطه با افراد و اصنافي كه پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت نمي كنند از سوي ستاد كروناي تهران به 
ستاد ملي ارايه شده است، گفت: اين پيشنهادات با 
هدف كنترل و مديريت بيشتر بحران كرونا ارايه شده 
و پس از بررسي و تصويب در ستاد ملي كرونا جهت 
اجرا ابالغ مي ش��ود. وي تعيين جريمه نقدي براي 
افرادي كه در طول دوران شيوع كرونا به سفرهاي 
غيرضروري مي روند را يكي از پيش��نهادات عنوان 
كرد و به ايسنا گفت: در اين راستا براي افرادي كه 
در زمان  شيوع باالي كرونا نسبت به مسافرت هاي 
غيرضروري اقدام ك��رده و هم خود و هم ديگران را 
به مخاطره مي اندازند، جريمه نقدي در نظر گرفته 
شده و همچنين پيشنهاد شده كه اگر فردي در حين 

مس��افرت غيرضروري و به دليل عدم 
رعايت پروتكل ها به كرونا مبتال ش��د، 
هزينه درم��ان را پرداخت كند. ماهر با 
اشاره به نظارت ها و بازرسي هاي دوره اي 
كارشناسان بهداشت از اصناف وساير 
محيط هاي شهري و عمومي، تصريح 
كرد: در اين زمينه هم پيشنهاد شده تا 
براي اصناف و افرادي كه پروتكل ها را 
رعايت نمي كنند، جريمه هاي نقدي تعيين شود. 
اين مساله افرادي كه در سطح شهر از پوشش ماسك 
استفاده نمي كنند را نيز در بر مي گيرد. معاون ستاد 
فرماندهي مقابله با كرون��ا در تهران همچنين در 
ادامه با اش��اره به سطح رعايت پروتكل ها در مراكز 
صنعتي و كارخانه ها عنوان كرد: بخش بهداش��ت 
محيط و بهداش��ت حرفه اي دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي روي اين مساله نظارت داشته و بازديدهاي 
دوره اي انجام مي دهند، اتفاقا گزارش ها نشان داده 
ك��ه در كارخانه ها و مراكز صنعتي بزرگ در زمينه 
رعايت پروتكل ها مش��كالت كمتر است و به دليل 
وجود سيستم هاي كنترلي در كارخانه ها وضعيت 

بهتر است. 

میراثنامه

پيشنهاد روزنامه اسپانيايي براي سفر به ايران
روزنامه پرتيراژ اسپانيايي، ايران را براي سفر در زمان خفتگي كرونا، پيشنهاد كرد. 
روزنامه La Vanguardia چاپ اسپانيا براي زماني كه پاندمي كرونا اجازه سفر 
بدهد، مقاصدي را پيشنهاد كرده اس��ت و براي تهيه اين فهرسِت جذاب، سراغ 
افرادي رفته كه به شيوه ماركوپولو زندگي كرده يا به 1۹3 كشور سفر كرده اند و 
ره آورد آنها را به اشتراك گذاشته است. »خورخه سانچز« يكي از سه اسپانيايي 
جهانگرد اس��ت كه به پنج قاره و 1۹3 كشور س��فر كرده و از بين آنها ايران، تاج 
محل در هند، كامچاتكا در روس��يه و اورشليم را انتخاب هاي فوق العاده اي براي 
سفر دانسته است. او مي گويد: »ايران كشوري فوق العاده، با تاريخي چند هزاره 
ساله و دوست داشتني ترين و صادق ترين مردم دنيا است.« سانچز 4۹ سال است 
كه جهانگردي مي كند و سومالي آخرين كشوري بود كه پيش از شيوع ويروس 
كرونا به آن س��فر كرد. La Vanguardia چهارمين روزنامه پرتيراژ اس��پانيا 
است كه با توجه به تجربيات دو گردشگر ديگر كه شيوه مشابهي با خورخه سانچز 
در سفر دارند، مكان هاي جذاِب ديگري كه بيشترين اثرگذاري را در گردشگران 
داشته اند، براي زماني كه پاندومي كرونا اجازه سفر بدهد، پيشنهاد كرده است. 
اغلب كشورهايي كه اين سه ماجراجو نام برده اند به ندرت در فهرست مكان هاي 
جذاِب گردشگري يا مقاصد رايج سفر قرار دارد. مثل صنعا پايتخت يمن كه با وجود 
درگيري و جنگ، مواجه هاي فوق العاده براي اين گردشگران بوده است، يا كنگو 
كشوري با تحوالت گسترده سياسي و اتيوپي با باستاني ترين قبيله هاي انساني و 
حتي چاپخانه اي در شهر متروكه و بربرنشين گادامس در وسط كوير ليبي. تانزانيا، 
مغولستان، واحه ها )نقطه اي سرسبز در ميان صحرا( در تونس و الجزاير و ساراريوو 
)بوسني و هرزگوين(، بوليوي، فلورانس )ايتاليا( و استراسبورگ )فرانسه(، آالسكا 
و قطب جنوب نيز از ديگر مقاصد پيشنهادي براي سفر بوده است. شيوع ويروس 
كرونا ماجراجويي هاي بيشتر گردشگران را متوقف كرده و آنها را يكجانشين كرده 

است. از سويي، بيشتر كشورها هنوز تصميم قاطعي براي بازگشايي مرزها به روي 
گردشگران بين المللي نگرفته اند يا تدابير سختگيرانه اي را در پذيرش اتباع خارجي 
به اجرا گذاش��ته اند.  پيش از اين مونسان، وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري ايران گفته بود: به دنبال اين هستيم تا شرايط براي حضور مجدد 
گردشگران خارجي در كشور فراهم شود و تالش مي كنيم در صورت امكان از تير 
مرزها براي ورود گردشگران خارجي به كشور باز شود. او اواخر خرداد امسال گفته 
بود: از چند هفته پيش كه پروتكل هاي بهداشتي بازگشايي هتل ها ابالغ شد و با 
شروع دو تعطيلي در خرداد و آغاز سفرهاي داخلي شاهد همكاري بسيار خوبي 
از سوي بخش دولتي و خصوصي و نيز گردشگران و مسافران در خصوص رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي بوديم كه شرايط مساعد سفر را فراهم كرد.

كتابخانه

افزايش فروش در شرايط ركود
كتاب افزايش فروش در شرايط ركود و بازار دشوار بيست راهبرد اجرايي جهت فروشندگان براي برقراري ارتباط موثر با مشتريان در شرايط 
ركود اقتصادي و بازار دشوار و شيوه هاي آگاهي سازي و ترغيب مشتريان محتاط به خريد مي باشد.در اين مجموعه شيوه هاي ارتباطي ميان 
فروشندگان و مشتريان محتاط با بهره گيري از روانشناسي كالمي، ارتباطي و انگيزشي، حاصل تحقيقات گسترده نويسنده برگرفته از ارايه 
مشاوره به حدود ۹0 شركت از فهرست 500 تايي فورچون و 300 شركت ارايه مي شود. در ادامه نيز راهكارهاي مناسب فروش، افزايش فروش، 
تحقق اهداف درآمدي، خلق ارزش بيشتر براي مشتريان و ايجاد رابطه دوستانه با آنها، رفع ابهامات مشتريان ريسك پذير و ارايه پيشنهادات كم 

ريسك به مشتريان مردد تشريح مي شود.  نويسنده اين كتاب ران والپر و مترجمان آن احمد روستا و اميررضا روحاني هستند.

هنر

ترجمه داستان هاي ايراني در عراق
ترجمه عربي 14 داس��تان از 14 نويسنده ايراني، با عنوان »مرثيه الهواء« )مرثيه 
باد( در عراق منتش��ر شده است. اين كتاب با ترجمه حسين طرفي و مقدمه اي از 
كيهان خانجاني با عنوان »داستان كوتاه جهان بي داستان كوتاه ايران ناقص است« 
در انتشارات »شهريار« عراق انتشار يافته است. اين گزيده داستان در دو بخش، 
»كتاب مرگ« و »كتاب زندگي«، گردآوري، تدوين و ترجمه ش��ده است. عنوان 
كتاب نيز نام داستاني از ابوتراب خسروي است و از مجموعه داستان »كتاب ويران« 
انتخاب شده است. داستان هايي از صادق چوبك »انتري كه لوطي اش مرده بود«، 
هوشنگ گلشيري »عروسك چيني من«، احمد محمود »ستون شكسته«، نسيم 
خاكسار »زاير«، ابوتراب خسروي »مرثيه باد«، محمدرضا صفدري »دو رهگذر«، 
قاضي ربيحاوي »حفره«، عدنان غريفي »كوس��ه«، كورش اس��دي »پوكه باز«، 
حس��ين مرتضاييان آبكنار »داس��تان رحمان« و... در اين مجموعه منتشر شده 
است. در بخش��ي از مقدمه اين مجموعه به قلم كيهان خانجاني كه توسط احمد 
حيدري به عربي ترجمه شده، مي خوانيم: »پانزده سال پس از انقالب مشروطه، 
سال 1300سال مهمي است در تاريخ ادبيات ايران؛ در سه حوزه شعر و نمايشنامه 
و داس��تان، س��ه اثر به چاپ مي رسند كه پيش��نهادهايي تازه اند براي نظم و نثر 
كهن فارسي: انتشار شعر نو »قصه رنِگ پريده« از نيما يوشيج، انتشار نمايشنامه 
»جعفرخان از فرنگ برگشته« نوشته جعفر مقدم، انتشار مجموعه داستان »يكي 
بود يكي نبود« از محمدعلي جمال زاده. البته اين س��ه اثر به ناگاه پديد نيامدند و 
اگر اتفاق هاي پيش از انقالب مشروطه با دقت مرور شود، زيرساخت هاي آفريده 
شدِن چنين آثاري مشخص مي شوند، از جمله: برخورد با فرهنگ و تمدن غرب 

توسط درباريان قاجار و دانش آموختگان مدرسه  دارالفنون، آغاز جريان ترجمه، 
ورود تكنولوژي چاپ و سينماتوگراف و عكس، آموختن زبان خارجي و مطالعه آثار 
و... . اما مدرنيسم در داستان نويسي فارسي با صادق هدايت و آثارش آغاز مي شود. 
او به واس��طه آمد و شد به فرانسه و برخورد با آثار مدرنيستي و تأثيرپذيري از هنر 
غرب و دروني كردن و بومي سازي آن فرم و ساختار و تكنيك، آثاري آفريد كه در 
داستان نويسي ايراني ُرخداد محسوب مي شوند... داستان هاي كوتاه ترجمه شده 

در اين كتاب، ُمشتي كوچك، نمونه خروارند.« 

رونمايي از پوستر »هفت و نيم«
همزمان با اكران آنالين فيلم ب��رادران محمودي جديدترين تيزر »هفت و نيم« 
منتشر شد. جديدترين پوستر فيلم »هفت و نيم« به نويسندگي و كارگرداني نويد 
محمودي و تهيه كنندگي جمشيد محمودي كه توسط محمد موحدنيا طراحي 
شده، همزمان با اكران آنالين در فيليمو و نماوا رونمايي شد. »هفت و نيم« محصول 

مشترك ايران و افغانستان است كه در فستيوال بين المللي فيلم بوسان سال گذشته 
افتتاح شد و مورد استقبال منتقدان آسيايي قرار گرفته است. فيلم ماجراي زندگي 
هفت دختر افغاني و ايراني را در هفت اپيزود روايت مي كند. نويد محمودي غزال 

طاليي جشنواره جهاني فيلم پارسي را براي اين فيلم دريافت كرد.
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