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اقتصاد ايران  27ماه پس از تحريمهاي جديد

همتي :نرخ ارز متعادل ميشود

نيـازاقتـصادايـران

دولت از شكست طرح
فشار حداكثري ترامپ ميگويد

اثر ماليات بر سكه
و واكسنكرونا بر بازار ارز و طال

صفحه 2

«تعادل» از توقيف
بنزين ايران در راه ونزوئال
از سوي امريكا
گزارش ميدهد

تكذيب
توقيف چهار
نفتكش ايراني
صفحه 7

صفحه 3

از فردا پيش فروش اوراق سلف نفتي آغاز ميشود

بورسانرژيميزباناوراقنفتي
فروش اين اوراق ربطي به طرح «گشايش اقتصادي» رييسجمهور ندارد

با گذش��ت بيش از ده روز از اعالم خبر گشايش اقتصادي
جديد از س��وي رييسجمهوري و در شرايطي كه به نظر
ميرس��يد فروش اوراق نفتي ،همان طرح مدنظر دولت
اس��ت ،حاال گمانه زنيهاي جديد حاكي از آن اس��ت كه

منظورروحانيازگشايش،عرضهنفتبهمردمنبودهاست.
رييسجمهوري 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

«به دليل وجود چند ابهام»
اصالحيه ماده واحده
ماليات بر خانههاي خالي
به مجلس ارجاع شد

خواهد داد و مردم از مواهب آن بهرهمند ميشوند .به دنبال
اعالم اين خبر ،گمانه زنيها درباره ماهيت طرح جديد آغاز
شد و از گزينههايي مانند آغاز مذاكرات سياسي براي لغو
تحريمها،پذيرشلوايحافايتياف،پيوستنبهسوييفت

چيني ،دريافت غذا و دارو به جاي پولهاي بلوكه شده در
كشورهايخارجيواستفادهاز منابعصندوق توسعه ملي،
بخشي از طرحهايي بود كه صحبت درباره آنها در روزهاي
گذشتهكليدخورد.
صفحه 2

علني شدن عاديسازي
روابط پنهاني امارات  با رژيم صهيونيستي

پردهبرداري از
يك رسوايي

نخستين
«نه» شوراي
نگهبانبه
مجلس
يازدهم

محمد بن زايد نجاتبخش
يا نجاتيافته؟

صفحه 5

يادداشت2-

چراييگشودندروازههاي
اماراتبهرويويروسخطرناك

اق��دام اخي��ر ام��ارات متحده
عرب��ي ب��راي عاديس��ازي
روابط با رژيم صهيونيس��تي،
واجد شاخصهاي اقتصادي،
سياس��ي ،امنيتي و ...متفاوتي
است كه هر كدام از اين گزارهها
حميدرضا ترقي 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
دروازههاي كشورهاي عضو شوراي همكاري كشورهاي
خليج فارس بر روي رژيم صهيونيستي است ،اقدامي كه
ميتواند 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 بهدنبال 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 آرمانهاي اسالمي خنجر ميزند.
رفتارهايي كه قبال هم به طرق و ش��يوههاي مختلفي از
جانب اين كشورها دنبال ميشد .لذا بهطور طبيعي نبايد
در برابر اين اقدام امارات س��اكت ماند و بايد با اس��تفاده از
ظرفيتكشورهاياسالميوسايرظرفيتهانسبتبهاين
اقدام خطرناك واكنش نش��ان داد .وقتي اين اقدام امارات
را در كنار ساير اقداماتش مثل حمايت از قطعنامه امريكا
براي تداوم تحريمهاي تسليحاتي عليه ايران يا كمك به
داعش براي ايجاد ناآرامي و خس��ارت در عراق و سوريه يا
موضعگيريهاي اين كش��ور در خصوص يمن و مقابله با
انصاراهللرابررسيميكنيم؛يااينكهحمايتهاياينكشور
را از اغتشاش��گران داخل ايران و ...كنار هم قرار ميدهيم؛
متوجه اين واقعيت روش��ن خواهيم شد كه دولت امارات
در حال بدل ش��دن به يك غده س��رطاني از جنس رژيم
صهيونيستيدرمنطقهاست.غدهايكهمنافعمليمنطقه
را به تبع رژيم صهيونيستي و امريكا در معرض خطر قرار
ميدهد .بنابراين همانطور كه تركيه در حال تجديدنظر
در روابط خ��ود با امارات اس��ت و اين اقدام توس��ط ملت
فلسطينوهمهملتهايآزادهجهانموردمحكوميتقرار
گرفته است و حتي دولت فلسطين سفير خود را از امارات
فرا ميخواند به نظر ميرسد كه ساير كشورهاي اسالمي
نيز بايد واكنشهاي 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
بحرينو...بهايناقدامبپيوندند،بدوناينكههزينهايبراي
اين اقدام خائنانه خود بپردازند .اما در پاسخ به اين پرسش
كه چقدر موضوعات اقتص��ادي در يك چنين تحركاتي
نقش دارد ،ميتوان به اين واقعيت اش��اره كرد كه اساسا
بخشيازتوجهرژيمصهيونيستيبهاماراتبهنقشامارات
در ترانزيت كاال در منطقه توسط بنادر اين كشور و نقشي
كه در تبادالت تجاري اين كشور در اقتصاد منطقه بازي
ادامهدرصفحه4
ميكندبازميگردد.

همينصفحه

يادداشت3-

گشايش
و فعاالن اقتصادي

افزاي��ش فش��ار تحريمها در
سالهاي گذشته باعث شده،
ن��وع نگاه ب��ه برخي مس��ائل
اقتص��ادي در كش��ور تغيير
كند .هرچه در طول تمام اين
سالها ،كارشناسان و فعاالن
اقتصادي اعالم ميكردند كه
مهديعليپور
بايد به بخش خصوصي واقعي
ميدان داد و دولت بايد تصديگري اقتصادي خود را كم
كند ،عمال گوش شنوايي وجود نداشت اما در اين سالها
كه محدوديتهايي در درآمدهاي نفتي كشور به وجود
آمد ،دولت متوجه شد كه بايد به ديگر گزينههاي موجود
در اقتصاد ني��ز فكر كرد .بخش خصوص��ي در حدود دو
سال گذشته توانست با حفظ صادرات غيرنفتي كشور ،از
سويي تعامالت بينالمللي را حفظ كند و از سوي ديگر
راه براي ارز آوري به داخل باز نگه دارد .در ماههاي 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 ميتوان اميدوار بود كه اين روند ادامه
پيدا كند .با وجود تمام اين شرايط وقتي به سياستهاي
داخلي نگاه ميكنيم ،حمايتي كه بايد و شايد را از بخش
ادامهدرصفحه4
خصوصينميبينيمو...

يادداشت4-

ضرورت نهادينهسازي نظارت
در اقتصاد

عمده مخالفتهاي��ي كه در
خصوص بحث قي��ر تهاتري
مط��رح ميش��ود؛ ناش��ي از
احتمال انحراف از معيارهاي
تعيين شده در جريان اجراي
طرح اس��ت كه البته دغدغه
مجتبييوسفي درس��تي اس��ت و با توجه به
تجربيات گذش��ته ميتواند
منشأ اثرات منفي بسياري هم باش��د؛ اما اين مشكلي
اس��ت كه نه تنها در حوزه قير تهاتري بلكه در بسياري
از گزارههاي اقتصادي و عمراني هم وج��ود دارد و بايد
جريان انح��راف از اهداف را در خصوص س��اير حوزهها
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
زمينها يا تس��هيالت بانكي و..هم شاهد بروز تخلفات
عديده و انحراف از معيارهاي تعيين شده است ،در آنجا
هم تخلف فراواني صورت ميگيرد كه بايد به فكر رفع
اين تخلفات و انحرافات اقتصادي باشيم .در تسهيالت
پرداخت شده بانكي به تاييد كارشناسان خود بانكها
 80درصد تسهيالت تخصيصي ،تنهابه20درصد مردم
ادامهدرصفحه4
.
واگذار ميشود و ..

يادداشت5-

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

در يكي دو س��ال اخي��ر ،بازار
ارز و طال بيش��تر تحت تاثير
تحريمه��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
محسنشمشيري و س��كه نيز افزايش مييافت.
ام��ا از نيمههاي س��ال  98به
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  1700دالر 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  2008و
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
ادامهدرصفحه3
بهباالي 2هزار دالر رسيد.

يادداشت6-

جايخاليحقوقيها
درمصوبهمجلس

-1به فاصله  8روز از ارس��ال
مصوب��ه مجل��س درب��اره
خانههاي 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
مجيد اعزازي
ابهامات توسط مجلس ،نظر
نهايي خود را اعالم خواهد ك��رد 15 .مرداد ماه جاري،
نمايندگان مجلس پس از كش و قوس چند هفتهاي و
چكش كاري چندباره طرح دو فوريتي اصالح ماده ۵۴
مكرر قانون مالياتهاي 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 ابهامهاي مورد نظر شوراي
نگهبان ارايه نشده است ،اما بيگمان يكي از ابهامهاي
بزرگ موجود در مصوبه مجلس ،ناديده گرفته شدن
امالك متعلق به شخصيتهاي حقوقي اعم از نهادهاي
دولت��ي و حكومتي و ش��ركتهاي متعل��ق به بخش
ادامهدرصفحه6
خصوصياست.

گزارش روز

علني شدن عاديسازي روابط
امارات با رژيم صهيونيستي

محمد بن زايد
نجاتبخش
يا نجاتيافته؟

در اينكه امارات متحده عربي و به ويژه شيخنش��ين
دوبي به دليل جاي��گاه اقتصادياش 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 مدتها قبل از
شناخته شدن دونالد ترامپ در سطح سياسي جهان
روابط پش��ت پردهاي با يكديگر داشتند نيز ترديدي
وجود ندارد .با اين حال اين پرسش همچنان مطرح

اس��ت كه چرا بايد در اين برهه زماني خاص ابوظبي
عاديسازي اصوال تحقق يافته خود با تل آويو را عملي
كند؟ آيا اين اقدام ب��راي افزاي��ش محبوبيت دونالد
ترامپ در آستانه انتخابات رياستجمهوري امريكا در
سايه نتايج فاجعهبار نظرسنجي 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 ميشود؟ يا آنكه با اين اقدام محمد بن
زايد بليت حاكميت خود را بر شيخنش��ينهاي 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 عاديس��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 ،ميتوان به نوعي همه طرفها را در اين شوي
رسانهاي ذينفع دانس��ت .به هر ش��كل اين اعالم در

حدود  2ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري امريكا
در حالي اعالم ميشود كه دونالد ترامپ با وجود تمامي
هياهوي انجام گرفته براي توافق قرنش مجبور شده
است حداقل در كوتاهمدت آن را در كشوي ميز خود
قرار بدهد .از منظر ديگر ميتوان اين توافق را همافزايي
ابوظبي ـ تلآويو 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 بهشدت متفاوت خواهد بود.
بنيامين نتانياهو نيز انواع و اقسام مشكالت را پيش روي
خود ميبيند از محاكمه پيش روي به دليل فساد گرفته
تا تالش براي اخراج از حزب ليكود به دليل بيكفايتي
در تدبير امور اقتصادي و تظاهرات روزانه مردم پش��ت
ديوارهاي محل اقامتش در كنار اختالفات گستردهاي
كه با بني گانتس دارد همگي گردابهايي اس��ت كه
هر ي��ك آن آنها براي غ��رق كردن يك سياس��تمدار
كافي به نظر ميرس��د اما اعالم عاديس��ازي روابط با
يك كش��ور نفت خيز و اتفاقا مركزي ب��راي مبادالت
اقتصادي حداقل منطقهاي ميتواند 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
ادامهدرصفحه7
كردهاند.

يادداشت1 -

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 ميش��ود
و اظهارات��ي ك��ه درباره
اولي��ن عرض��ه نفتي در
نرسي قربان
ب��ورس ان��رژي در روز
يكشنبه منتشر ميشود از منظر تحليلي نميتوان
اظهارنظر صريح و دقيقي را داشت؛ چرا كه دادههاي
اطالعاتيكافيدربارهجزيياتاينطرحارايهنشدهو
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 ميگيرند
ودربارهابعادوزوايايگوناگوناينطرحپرسشهايي
را مطرح ميكنند؛ پرس��شهايي كه امروز در افكار
عموميومحافلاقتصاديهموجوددارد؛امابهدليل
اينكه هنوز جزييات قابل استنادي درباره اين طرح
ارايه نشده؛ نميتوانيم 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 نميدانيم اين نفتي كه
خريداري ميش��ود ،آيا ميتوان اين نفت را تحويل
گرفتيانميتوانتحويلگرفت؟نميدانيمكهمثال
با تغيير قيمتهاي جهاني نفت و فرآوردهها ،قيمت
سهام اين طرح تغيير ميكند 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
مشاهدهميكنيم؟نميدانيمكهباچهنرخارزيقرار
است موضوع محاسبه ميشود؟ هرچند گفتهاند ارز
نيمايياماچگونگيوجزيياتمحاسبهروشننشده
است .ش��ك نكنيد اين گزارههاي ظاهرا جزئي در
ارزيابي نهايي بررس��يها اثرگذار است .ظاهرا گفته
ش��ده آييننامه اجرايي به زودي منتشر ميشود 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
جديدينيستودهههايمتمادياستكهاينابزار
اقتصادي در اقتصاد كشورهاي مختلف جريان دارد.
از سال  1980كه من خاطرم هس��ت و در بازارهاي
نفتيبينالملليفعاليتداشتم؛اينايدهاقتصاديبا
سازوكارهاي اجرايي مختلف وجود داشت و مبتني
بر اهداف مختلف در قلمروهاي سرزميني مختلف
دنبال ميشد.در اين زمينه بازار نيويورك را داريم،
بازار لندن را داريم ،بازار سنگاپور را داريم ،چينيها
در حال طراحي بازارهاي نفتي گس��ترده هستند و
در ساير كشورها هم ردپاي نمونههايي از بورسهاي
ان��رژي را ميت��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 سرمايهگذاران ميش��ود؛ موضوع بسيار متفاوت
ميش��ود و ش��كل كار تغيير ميكند .اين در حالي
است كه در فرآيند فروش نفت از طريق بازار سرمايه
عرضه و تقاضا ح��رف اول را ميزن��د و هيچ قدرتي
خارج از ساختار قانوني بورس نميتواند 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��دهاش باشد ،بتواند
نفت خود را فيزيكال دريافت كند .البته در بيش از
99درصد موارد هيچ خريداري يك چنين تقاضايي
را مطرح نميكند و قبل از سررس��يد آن را بفروش
ميرس��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
گونهاي 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 برههاي تصميم گرفتند ت��ا يك پولي را بپردازند
تا نفتها را جابهجا كنند .اي��ن موضوع وراي معاني
متفاوتي كه دارد ،نشان ميدهد كه در اين كشورها
اين نظام عرضه و تقاضاست كه مس��ير و نرخ را در
بازار مش��خص ميكند نه نفوذ دولت و بخش��نامه
و ...در واقع هيچ قدرت اجراي��ي نميتواند حتي در
صورت منفي ش��دن قيمت نفت توصيهاي كند ،يا
پيشنهادي بدهد كه مثال قيمت نفت بايد اين رقم
باشد ،و آن نرخ نباش��د و ...اين موضوعات در فضاي
مبهمفعليبهنظرمسرفصلهايياستكهبهعنوان
پيشنيازهايورودبهبحثاصليميتواندربارهآنها
صحبت كرد تا زماني كه دادههاي اطالعاتي بيشتر و
قابلاستنادتريدربارهابعادمختلفاينطرحمنتشر
شود.

اخبار
اوراق نفتي ربطي به
گشايش اقتصادي ندارد

يك كارش��ناس حوزه ان��رژي ميگويد فروش
اوراق نفتي ارتباطي با گشايش اقتصادي مدنظر
رييسجمهورندارد.رضازنديدرصفحهشخصي
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 پروژههاي خود از طريق بورس
انرژي به فروش ميرساند .اين اوراق دو ساله و با
سود  21درصد اس��ت .وي ادامه داد :فروش اين
اوراق هيچ ارتباطي با فروش پتههاي نفتي ندارد
كه رييسجمهور از آن به عنوان طرح گش��ايش
اقتصادي نام برده است .اوراق سلف موازي نفتي،
مطابق دس��تورالعملهاي س��الهاي  91و 92
منتشر ميشود .انتش��ار اين اوراق پيشفروش
نفت خام نيست و صرفا ابزاري است براي تامين
مالي .تضمينش هم عايدي شركت نفت از سهم
 14.5درصد 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 اطالعرساني 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
خاموشكنيد

دو تن از كارشناسان اقتصادي به بررسي موضوع
ب قيمتها در اقتصاد پرداختند .به اعتقاد
سركو 
آنان نظام بانكي منشأ افزايش تورم است و به جاي
كنترل يا س��ركوب افزايش قيمتها كه معلول
تورم هستند ،بايد ماشين خلق نقدينگي در نظام
بانكي كشور خاموش شود .ميثم هاشمخاني در
گفتوگو با ايسنا ،با اعالم اينكه امسال تورم بيش
از نيمي از كشورهاي دنيا زير ۳درصد خواهد بود،
گفت :اگر تمام بخشهاي اقتصادي كشور اصالح
و تحريمها هم رفع شوند ،توليدكنندگان داخلي
بازهمنميتوانندباتوليدكنندگانكشورهاييكه
تورم آنها زير ۳درصد است ،رقابت كنند زيرا براي
آنها س��الي  ۳درصد قيمت تمام شده توليد باال
ميرود اما در ايران اين ميزان سالي ۱۰برابر است.
هاشمخاني افزود :مهمترين سياست كشورهاي
توس��عه يافته براي نگه داشتن تورم به نرخ زير ۳
درصد،استقاللبانكمركزيآنهااست.همچنين
اين كشورها تنها اقدامي كه در راستاي مديريت
قيمتها انجام دادهاند ،خاموش كردن ماش��ين
نقدينگي در بانك مركزي بوده است .وي با بيان
اينكهتعييندستوريقيمتهايادستكاريآنهابه
هيچوجهاقدامدرستينيستافزود:دركشورهاي
توسعه يافته تورم پديدهاي تلقي ميشود كه تنها
در سيستم بانكي افزايش مييابد و در نتيجه ،تنها
بانك مركزي ميتواند 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 هاشمخاني،
كنترل قيمت دالر تاثيري بر نرخ تورم ندارد زيرا
نرخ دالر تحت تاثير عرضه و تقاضا تعيين ميشود
و يكي از علل افزايش قيمت دالر نيز همين تورم
است .وقتي پول چاپ ميكنيم يا اجازه ميدهيم
بانكها اقداماتي مش��ابه چاپ پول انجام دهند و
بانكمركزيهمكنترليدراينامرندارد،نرختورم
زيادميشود.دراينزمينهكامرانندرينيزمعتقد
است در شرايطي كه با تورم باال و فشار حداكثري
بر اقشار آسيبپذير جامعه روبرو هستيم ،دولت
سعي ميكند برخي از قيمتها 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 بهطور دستوري براي دولت ممكن نيست
و دولت بايد علت تورم را شناسايي كند تا بتواند
رشدقيمتهاراكنترلكند.اينتحليلگراقتصادي
در ادامه بهترين ابزار سياسي بانك مركزي براي
كنترلتورمرانرخبهرهدربازاربينبانكيدانستو
گفت :اين ابزار بستري را براي اجراي هدفگذاري
تورم فراهم ميكند؛ بنابراين نرخ بهره و همچنين
نرخ ارز دو متغير مهم هستند كه ميتوان تورم را با
آنها كنترل كرد .وي تاكيد كرد :با وجود تحريمها
نرخ ارز گرچه در كنترل تورم موثر است اما كنترل
آن به دليل تحريمها با سختي مواجه شده است،
زيرا پيش از تحريمه��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.
بهگزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم،
براساسرايهياتعموميديوانعدالتاداري،در
خصوص ضوابط مصوبه احتساب آثار استخدامي
مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در
حينخدمت،درموارديكهمحدوديتهايمصوبه
بر خالف تعهدات معتبر دستگاههاي اجرايي و با
قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است و
ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدرك
تحصيليباالتركارمندانوجودندارد،خالفشرع
شناختهشد.بررسيجهاتقانونيمصوبهبرعهده
ديوان عدالت اداري است.
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تجارت

ايـران

اقتصاد ايران  27ماه پس از تحريمهاي جديد

دولت از شكست طرح فشار حداكثري ترامپ ميگويد
دونالد ترامپ رييسجمه��وري اياالت متحده امريكا در
ارديبهش��ت س��ال  ،97در برابر دوربينها قرار گرفت و
خروج كشورش از توافق هس��تهاي ايران با شش كشور
قدرتمند جهاني را اعالم كرد ،خبري كه هرچند در ابتدا به
نظر ميرسيد با توجه به عدم اقبال جهاني با آن ،در زماني
كوتاه شكست خواهد خورد اما با تهديدهاي مداوم دولت
امريكا ،فضا را براي همكاريهاي اقتصادي بينالمللي با
ايران بسيار تنگ كرد.
رييسجمهور جمهوريخواه امريكا از نخستين روزهاي
ورودشبهكاخسفيد،سازمخالفخودراعليهبرجامكوك
كرد و با مطرح كردن انتقاداتي شديد از دولت دموكرات
باراك اوباما اعالم كرد كه تن به اجراي توافق هستهاي با
ايران نميدهد.
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 هستهاي ،شركتهاي
امريكايي هيچ س��همي به دس��ت نياوردهاند .ترامپ در
ماههاي 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
جديدترامپدواشتباهمحاسباتيوجودداشت،يكسوي
آن دولت ايران قرار داشت و سوي ديگرش دولت امريكا.
دول��ت ايران تصور ميكرد كه با توج��ه به اعالم حمايت
كشورهاياروپاييازتوافقهستهايوانتقادچينوروسيه
ازتصميمدولتترامپ،توافقهستهايبدونحضورامريكا
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 شركتها يا با اقتصاد امريكا همكاري مستقيم
دارند يا از اجرايي ش��دن تحريمهاي جديد اين كش��ور
ميترس��ند ،تمام وعدههاي كشورهاي اروپايي بيفايده
باقي ماند و ترامپ توانست ،فشار حداكثري مدنظر خود بر
اقتصاد ايران را وارد كند.
در س��الهاي گذش��ته ،درآمدهاي نفتي ايران كاهش
يافته ،همكاري با بانكهاي بينالمللي بسيار دشوار شده
و قراردادهايي كه در زمان برجام به امضا رس��يده بودند،
عمالتعليقشدهاند.
تص��ور غلط دولت ترام��پ اين بود كه با آغاز فش��ارهاي
حداكثري ،اقتصاد اي��ران فرو ميپاش��د و راه براي آغاز
مذاكراتي جديد آنطور كه مدنظر كاخ س��فيد اس��ت باز
خواهد شد .در ماههاي بعد از اين تصميم اما مشخص شد
كه اين تصميم ترامپ راه به جايي نخواهد برد .هرچند با
شوك حاصل از تحريمها ،نرخ ارز در ايران افزايشي جدي
يافت ،دست دولت در دسترسي به منابع ارزي بسته شد و
تحت تاثير تالطمهاي 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 ماههاي ابتدايي آغاز تحريمها در سال ،97
اقتصاد ايران تحت تاثير مس��ائل واقعي و رواني تحريم،
برخي بينظميها و تالطمها را تجربه كرد كه نتيجه آن
افزايش نرخ تورم ،منفي شدن رشد اقتصادي ،افزايش نرخ

نوبخت  :ايران موفق شد با همه دشواريها برنامههاي اقتصادي و توسعهاي كشور را پيش ببرد
بيكاري و باال رفتن فشار بر زندگي مردم بود ،در ماههاي
ابتدايي س��ال 98به نظر ميرس��يد كه شرايط به نظمي
جديد رسيده است تا جايي كه اسحاق جهانگيري معاون
اول رييسجمهوري اعالم كرد كه اقتصاد ايران در شرايط
تحريمي جديد به نقطه تعادلي جديد رسيده است.
در ماههاي ابتدايي س��ال  ،98سرعت افزايش قيمت در
بازارهايي مانند سكه ،ارز ،مسكن و خودرو كاهش يافته
بود و با به ثمر رسيدن برخي طرحهاي دولت مانند افزايش
صادرات غيرنفتي به نظر ميرسيد 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
افزايشنرخبنزين تغييركرد .اعتراضات مردميوبه دنبال
قطعيچندروزهاينترنت،بسياريازفعاليتهاياقتصادي
را چه در داخل و چه در تعامل با خارج با مشكالت جدي
مواج��ه كرد و تداوم بحرانها در ماههاي 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 دهههاي گذش��ته بس��ياري
از كارشناس��ان اقتصادي ،بارها اعالم كردهاند كه تداوم
وابستگي به پول نفت ،براي ايران گران تمام شده و اقتصاد
را آس��يب پذير ميكند اما همچنان اين روند ادامه پيدا
كرد و با تحريمهاي 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
مياندستگاههاياجرايي،تيماقتصادينسبتاهماهنگي
را راه��ي وزارتخانهها كند ،در چهار س��اله دوم تمام اين
دس��تاوردها را به كنار نهاد و نبود ي��ك برنامه اقتصادي
مشخص براي عبور از تحريمها ،خود را بيش از هر زمان
ديگري نشان داد.
اختالفنظرهفتههاياخيرسازمانبرنامهوبودجهوبانك
مركزي درباره چرايي افزايش نرخ تورم ،خود نشاندهنده
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
تحريمها منجر شده و اگر دولت راهي براي بهبود شرايط
داخلي اقتصاد پيدا ميكرد ،قطعا كاهش فشار تحريمها
نيز با سرعت بيشتري ممكن بود.
پايان عصر تحريمها؟
با وجود تمام فشارهاي س��الهاي اخير ،به نظر ميرسد
دولت ترامپ به هيچيك از خواس��تههاي خود در اعمال
تحريمهاي جديد نرس��يده است و در ش��رايطي كه به
ماههاي پاياني دوره چهارساله رياستجمهوري او نزديك
ميشويم ،نشانههايي از اين ناكامي خود را نشان ميدهد.
در ماههاي گذش��ته ،ترامپ در ابتدا جان بولتون ،مشاور
امنيتمليخودرابركناركردوچندروزقبلنيزخبرپايان
كار برايان هوك نماينده ويژه دولت امريكا در تحريمهاي
امريكا اعالم شد تا مشخص شود رييسجمهوري امريكا
از نتايج به دست آمده راضي نيست.
ازسويديگرترامپدرنطقهاياخيرانتخاباتيخودچند
بار اعالم كرده كه آماده توافق با ايران اس��ت و حتي گفته
در صورت پيروزي در انتخابات پيشرو ،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
قطعيتحريمهايامريكاست.
در جديدتري��ن اظهارنظ��ر ،محمدباق��ر نوبخت معاون
رييسجمهوري و رييس س��ازمان برنامه و بودجه از رو
درباره پايان بودن تحريمها عليه اقتصاد ايران سخن گفته
اس��ت .او گفته :اجراي برنامههاي اقتصادي و طرحهاي
عمراني در كشور نش��ان ميدهد كه تحريمهاي امريكا
شكستخوردهاست.امريكاباتحريمايرانبهدنبالمتوقف
كردن تمام برنامههاي اقتصادي و زيرساختي كشورمان
بود ولي با وجود تحريمهاي ش��ديد و بس��ته شدن تمام
راههاي مبادالت بانكي و انتقال ارز ،برنامههاي توسعهاي
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  ۱۰۰ميليارد 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 تحريمها
حتي انتقال ارز ناشي از صادرات غيرنفتي نيز بسته شد و
جلوي انتقال ارز براي خريد داروي كرونا و بيماران خاص
نيز گرفته ميشود ،ولي ما موفق شديم با همه دشواريها
برنامههاي اقتصادي و توس��عهاي كشور را پيش ببريم و
حتي پرداخت حقوق و يارانه نير سر وقت انجام شده است.
معاون رييسجمهوري 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 :هيچيك از برنامهها و
آرزوهايشان محقق نشد و امروز كنارهگيري يا بركناري
جان بولتون و هوك كه از مس��ووالنحوزه تحريم ايران
بودند به عنوان شكس��ت تحريم در س��طح بينالمللي
تحليلميشود.
نوبختيكيازمهمترينعواملشكستتحريمهايامريكا
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 ميگيرد  .دولت نيز
تالش ميكند با وجود محدوديتهاي مالي برنامههاي
اقتصادي خود را عملي كند.
هرچن��د اظهارات مقام��ات دولتي درب��اره پايان يافتن
تحريمها با سياستهاي 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 خواستههاي خود كوتاه بيايد.
اگر آبان س��ال  58بود و تسخير س��فارت امريكا از سوي
دانشجويانخطامام،يكبارديگرآبانماهآينده،مذاكرات
دو كشور و سرنوشت تحريمها را مشخص خواهد كرد.

از فردا پيش فروش اوراق سلف نفتي آغاز ميشود

بورس انرژي ميزبان اوراق نفتي

با گذشت بيش از ده روز از اعالم خبر گشايش اقتصادي
جديد از س��وي رييسجمهوري و در شرايطي كه به
نظر ميرسيد فروش اوراق نفتي ،همان طرح مدنظر
دولت اس��ت ،حاال گمانه زنيهاي جديد حاكي از آن
اس��ت كه منظور روحاني از گش��ايش ،عرضه نفت به
مردم نبوده است.
رييسجمهوري 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
بهرهمندميشوند.
به دنبال اعالم اين خبر ،گمان��ه زنيها درباره ماهيت
طرحجديدآغازشدوازگزينههاييمانندآغازمذاكرات
سياسي براي لغو تحريمها ،پذيرش لوايح افاي تي اف،
پيوستن به سوييفت چيني ،دريافت غذا و دارو به جاي
پولهاي بلوكه شده در كشورهاي خارجي و استفاده
از منابع صندوق توسعه ملي ،بخشي از طرحهايي بود
كه صحبت درباره آنها در روزهاي گذشته كليد خورد.
با وجود تمام اين طرحها ،خبر رييسجمهور با دو ابهام
مواجه شد.
از سويي با رد تمام اين گزينهها ،فروش اوراق نفتي به
عنوان طرح اصلي مدنظر مطرح شد .فروش اين اوراق
كه بحث درباره آنها از مدتها پيش مطرح شده بود ،در
حالي به عنوان برنامه گشايش اقتصادي مطرح شد كه
چند ابهام مهم داشت .از سويي مشخص نبود اين اوراق
باچهسوديعرضهخواهندشدوباتوجهبهنرختورمباال
و سودآوري بازارهايي مانند بورس ،ميزان اقبال مردم به
اين طرحها 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
مجلسنسبتبهايجادتعهدبرايدولتآينده،موافقت

نكته

اولينمرحلهفروشاوراقسلفنفتيازفردا 26مردادماهدربورسانرژيآغازميشود.قراراست
در اولين مرحله بيش از  529هزار بش�كه عرضه شود كه قيمت هر كدام  944هزار و  622تومان
است .نفت سنگين ايران در آخرين بهروزرساني سايت اوپك حدود 45دالر قيمتگذاري شده؛
با در نظر گرفتن قيمت حواله ارز در سامانه نيما(18هزار و 804تومان) قيمت هر بشكه نفت براي
خريداران اوراق س�لف حدود  50دالر و  230سنت ميشود كه حدود  6دالر باالتر از قيمت نفت
سنگين ايران در بازارهاي جهاني اس�ت .اما اگر نرخ ارز بازار آزاد كه بر اساس آخرين روز كاري
حدود  23هزار تومان ثبت شده بود ،قيمت هر بشكه نفت  41دالر ميشود كه  3دالر پايينتر از
قيمت نفت ايران است .سررسيد اوراق سلف نفتي دو ساله و در  26مرداد سال  1401خواهد بود،
دولتتاآنزمانميتواندبهوكالتازطرفدارندگان،محصوالتنفتيرادربازاربهفروشبرساند
و از اين طريق در زمان سررسيد اوراق را تسويه ميكند .اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش
از قيمت زمان فروش اوراق نفتي باشد ،دولت اين اوراق را با نرخ  19درصد و اگر كمتر باشد 18.5
درصد از دارندگان پيشخريد ميكند.
نخواهد كرد .عليرغم اين گمانه زنيها ،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 يكشنبه هفته جاري كليد بخورد .در
شرايطي كه به نظر ميرسيد با نهايي شدن اين خبر،
سرنوشت گش��ايش اقتصادي مدنظر رييسجمهور

مشخص ش��ود اما خبري كه روز گذشته خبرگزاري
تس��نيم به نقل از يكي از اعضاي كابينه منتشر كرده،
خالف آن را اثبات ميكند.
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 ماههاس��ت اعالم
ميش��ود و تا االن هم ظاهراً خريداري نداشته است.
هنوز كليات طرح دولت مبني بر فروش نفت به مردم
بهتأييدمقاممعظمرهبرينرسيدهاست؛درصورتيكه
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
خواهدداشت،هرچنداظهاراتروزهاياخيرمسووالن
كابينهنشانميدهدكهفروشنفتبهمردمقطعاكليد
ميخورد.محمودواعظيرييسدفتررييسجمهوردر
تشريح جزييات طرح نفتي دولت اعالم كرده است :ما
ميبينيممردمبهدنبالخريدطالوارزميروندوقيمت
اينها باال و پايين ميرود.
ماميخواهيماينامكانرابرايمردمبهوجودبياوريمتا
افراد بتوانند به اندازه توان خود از يك تا 100هزار بشكه
نفت بخرند و با سازوكاري كه آماده ميشود ،اطمينان
دادهميشودكهازآنچهسودبانكاست،كمترنميشود.
يعني تضميني داده ميشود اگر كسي تعدادي بشكه
نفت خريداري كرد اگر بخواهد سال آينده بفروشد ،اگر
قيمتنفتبينالملليكهاالنمثالشايدحدود 38دالر
است ،اگر آن موقع  50يا  60دالر شد ،مانند هر كاالي
ديگر ميتواند به قيمت آن روز بفروشد.
ما نميخواهيم اگر مردم در اين طرح سرمايهگذاري
ميكنند و قيمت نف��ت به زير قيمت ام��روز مثال به
بشكهاي حدود 30دالر كاهش يافت ،ضرر كنند .براي
همين هم پيش بيني كرديم بر اساس نرخ سود بانكي
مثال 17تا 18درصد ساالنه باشد كه مابه التفاوت آن را
شركت نفت ايران تامين ميكند.

جزييات ترخيص فوري
 2.5ميليون تنكاالي اساسي

طبق اعالم معاون فن��ي گمرك ايران ،اكنون ۲.۵
ميليون تن كاالي اساسي بدون دريافت اعالميه
تامي��ن ارز و كد رهگيري ام��كان ترخيص فوري
دارند ،در عين حال  ۲۶فروند شناور حاوي نزديك
به يك ميليون تن كاالي اساسي به بنادر رسيده كه
در مرحله پهلوگيري يا تخليه قرار دارند .مهرداد
جمال ارونقي در گفتوگو با ايسنا ،آخرين تصميم
اخذ شده در رابطه با ترخيص فوري كاالي اساسي
را تش��ريح كرد و توضيح داد :به دنبال رايزنيهاي
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 پيگيريها و
رسيدگيهاي 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  ۲.۵ميليون
تن از كاالهاي اساسي را تشكيل ميدهد مشمول
ترخيصفوريبدونكدرهگيريشدهاست،گفت:
حدود  ۱.۴ميليون تن ذرت ،بيش از  ۱۵۷هزار تن
دانههاي روغني ،بيش از  ۳۶۱هزار تن روغن خام،
حدود  ۱۵۰هزار تن س��ويا و بيش از  ۴۲۲هزار تن
جو از اين امكان برخوردار شدند اما در مورد گندم،
برنج و شكر تصميمگيري نشده است .ارونقي در
ادامه جزيياتي از موجودي  ۲.۵ميليون تن كاالي
اساسي مشمول ترخيص فوري بدون كد رهگيري
و اعالميه تامين ارز را اعالم كرد و گفت :نزديك به
 ۱.۴ميليون تن موجودي ذرت ۱.۰۷۱،ميليون تن
در بندر امام خميني (ره) ۷۳ ،هزار تن بندر انزلي،
 ۶۳هزار تن اميرآباد ۱۰۳،هزار تن نوشهر ۵۰،هزار
تن فريدون كنار و  ۳۰۰۰تن در آس��تارا قرار دارد.
وي ادامه داد :از جو موجود نيز  ۲۹هزار تن در بندر
امام خميني (ره) ۴۲ ،هزار تن انزلي ۲۳۱ ،هزار تن
اميرآباد ۴۵،هزارتنچابهار ۵۲،هزارتننوشهر۱۶،
هزار تن فريدون كنار و  ۵۶۰۰تن در آستارا است.
به گفته ارونقي ،از موجودي سويا نيز ۱۱۷هزار تن
بندرامامخميني(ره) ۱۲،هزارو ۵۰۰تنانزلي۱۷،
هزارو ۹۰۰تناميرآبادوحدود ۱۰۰۰تندرنوشهر
قرار دارد .در مورد موجودي دانههاي روغني و روغن
خامنيزمعاونفنيگمركتوضيحداد:ازروغنخام
 ۱۰۶هزار تن در بندر امام خميني (ره) ۲۰۸ ،هزار
تن بندر رجايي ۱۲ ،هزار تن انزلي ۳۰ ،هزار و ۹۰۰
تن اميرآباد و  ۴۱۰۰تن در بندر نوشهر موجودي
داريم و در مورد دانههاي روغني نيز  ۱۴۲هزار تن
در بندر امام خميني ۹۲۰۰،تن اميرآباد ۱۲۰۰،تن
باهنر و ۴۹۰۰تن در نوشهر است .وي البته در مورد
موجودي گندم ني��ز توضيح داد كه  ۴۰۰هزار تن
گندم موجودي داريم كه ۲۷۴هزار تن در بندر امام
خميني (ره) ۹۷ ،هزار تن رجايي ۹۴۵ ،تن انزلي
و  ۳۰۰۰تن 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
ميتوانند 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  1700ميليارد
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 بخشهاي
توليدي و اينكه هدايت نقدينگي بسمت توليد به
سود اقتصاد كشور است؛ به اين نكته اشاره ميكند
كه دولت از طريق اجراي درست طرحهايي مثل
طرح انتشار اوراق سلف نفت خام در بازار سرمايه و
طرح دوفوريتي افزايش سرمايه شركتها بدنبال
آن است كه نقدينگي فزاينده در كشور را به سمت
توليد و طرحهاي مولد س��وق دهد .جعفرقادري
نماينده مردم ش��يراز در اين خصوص ميگويد:
موض��وع نقدينگي ك��ه مقام معظ��م رهبري نيز
بدرس��تي به اهميت آن اش��اره كردهاند ،يكي از
گزارههاي زيربنايي اقتصادي اس��ت كه ميتواند
به عن��وان يك مرجع ،عملكرد س��اير بخشهاي
اقتصادي را نيز دچار تغيير و تحول سازد .يعني اگر
نقدينگيسيالجامعهبهحالخودرهاشودوبرنامه
مناسبي براي آن تدارك ديده نشود ميتواند ساير
ش��اخصهاي 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 ميتواند ساير شاخصها 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
ميشود و روزانه بين 1500تا1700ميلياردتومان
برميزانايننقدينگياضافهميشود.اگربهدرستي
براي اين نقدينگيهاي فزاينده برنامهريزي نشود
و به س��مت بازارهاي توليدي و مولد كشور سوق
داده نش��ود ،ميتواند ايجاد مش��كالت عديدهاي
كند .بنابراين دولت بايد تمام سعي و توانايي خود
را بهكار ببرد تا از طريق تصميمسازيهاي درست
اقتصادي يا بر حجم نقدينگي كشور افزوده نشود يا
اينكهاگرالجرمنقدينگيايجادميشود،بهگونهاي
برنامهريزيشودكهايننقدينگيبهسمتبازارهاي
توليدي هدايت شود.

رويموجخبر
افزايش نرخ سود سپرده بانكها
نزد بانك مركزي به  14درصد

آخرين اطالعات به دس��ت آمده از عملكرد بخش
واقعي اقتصاد نشان ميدهد ،رشد اقتصادي بدون
نفت در مس��ير صعودي قرار گرفته است .از طرف
ديگر ،نرخ تورم از تورم هدف اعالم شده ( 22درصد)
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  22مردادماه 1399
چارچوبهايجديداجرايسياستپوليراتصويب
كرد .هيات عامل بانك مركزي بر اساس مواد ( )6و
( )11دستورالعمل «عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار
در قبال اخذ وثيقه توسط بانك مركزي» ،نرخ سود
سپردهگذاريبانكهاوموسساتاعتباريغيربانكي
نزد بانك مركزي را با  1واح��د درصد افزايش14 ،
درصد تعيين كرد و بدينترتيب دامنه نرخ سود در
بازه  14-22درصد 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  25مردادماه
 1399اجرا ميش��ود .الزم به يادآوري است بانك
مركزيبرايدستيابيبهتورمهدفازتمامابزارهاي
پولي در اختيار اس��تفاده خواهد كرد .پيش از اين
هيات عامل بانك مركزي در روز پنجش��نبه مورخ
 12تيرماه ،1399كف داالن نرخ سود را از 12به13
درصد افزايش داده بود.

افزايش فروش سفته و برات
نسبت به سالگذشته

بان��ك مركزي از فروش  ۶۲ميليارد ريال س��فته و
ب��رات در خرداد ماه  ۹۹در ش��هر ته��ران خبر داد.
براساس آمار بانك مركزي در خردادماه  ۹۹بالغ بر
 ۶۲ميلياردريالسفتهوبراتدرشهرتهرانفروخته
شد كه در مقايس��ه با ماه قبل  ۴.۹درصد كاهش و
نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۲۸.۷درصد افزايش
يافت .در س��ه ماه اول سال  ۹۹حدود  ۱۴۳ميليارد
و  ۵۰۰ميليون ريال س��فته و برات در شهر تهران
فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل
 ۵.۹درصد افزايش نشان ميدهد .طبق آمار شعبه
واخواست دادگستري استان تهران در خردادماه۹۹
معادل ۵۰۰برگسفتهوبراتبهمبلغيمعادل۱۵۱
ميلياردو ۵۰۰ميليونريالدرشهرتهرانواخواست
ش��د .در اين ماه شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و
برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۶۷.۵و۸۲.۱
رسيد كه در مقايسه با ماه قبل هر دو شاخص مذكور
به ترتيب  ۳۴.۵درصد و  ۲۷.۱درصد كاهش داشت
و نسبت به ماه مش��ابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۲
درصد كاهش و از لحاظ مبلغ  ۳۳.۵درصد افزايش
نشان ميدهد .ش��اخص متوسط مبلـغ يك برگ
سفته و برات واخواست ش��ده در خردادماه  ۹۹به
عدد ۱۲۱.۷رسيد.عددشاخصمذكوردرخردادماه
 ۹۸معادل  ۷۱.۱بوده است .در سه ماه اول سال ۹۹
معادل  ۱۶۰۰برگ س��فته و برات به مبلغي معادل
 ۳۹۰ميليارد و  ۱۰۰ميليون ريال در ش��هر تهران
واخواست شد .در اين دوره ،متوسط شـاخصهاي
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب
به اعداد ۶۵.۹و ۷۰.۵رسيد كه نسبت به دوره مشابه
سال قبل از لحاظ تعداد  ۹درصد كاهش و از لحاظ
مبلغ  ۱۹.۹درصد افزايش نشان ميدهد .شاخص
متوس��ط مبلغ يك برگ س��فته و برات واخواست
ش��ده در سه ماه اول سـال  ۹۹به عدد  ۹۷.۷رسيد.
عدد شاخص مذكور در سه ماه اول سال  ۹۸معادل
 ۸۱.۵بوده است.

كاهش جرايم مالي
و كالهبرداري اينترنتي

كالهبرداريهاي مالي اينترنتي با يك كار جمعي
و فعالسازي رمزهاي يكبارمصرف كاهش يافته
اس��ت عمده جرايم در فضاي مج��ازي مربوط به
كالهبرداريها به روشهاي مختلف است و چنانچه
روي ارتق��اي آگاهيه��اي عمومي تمركز ش��ود،
ميتوان 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 سرويسها همهگير
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 آگاهيها عمومي ،سلب فرصت از افراد
براي ارتكاب جرم ،افزايش خطر دستگيري ،كاهش
گمنامي و پيشگيريهاي ﺳﺰﺍﮔﺮﺍﻳانه است.
س�لامي يكي از مهمترين راهبردهاي قوه قضاييه
را ارتقاي آگاهيهاي عمومي دانس��ت و افزود :بايد
پذيرفت چنانچه شخصي كه مورد آماج جرم قرار
ميگي��رد ،آموزشها و اطالعرس��انيهاي الزم را
نديده باشد به مجرم به ارتكاب جرم ،كمك ميكند.
يك انتظار مهمي كه از مردم ميتوان داشت ،بحث
مس��ووليتهاي اجتماعي اس��ت ك��ه افراد حس
مسووليتپذيري داشته باش��ند و نسبت به وقوع
جرايم در فضاي مجازي بيتفاوت 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 ،عليمحمد
رجبي رييس مركز تشخيص و پيشگيري از جرايم
سايبريپليسفتاهمگفت:امروزمردمزمانزيادي
را به حض��ور در فضاي مجازي اختصاص ميدهند
و پليس فتا تالش ميكند 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 موضوعهاي مختلف همچون فضاي
كنكورياثبتنامواموديعهمسكنو...بهمردمهشدار
دهيم تا نسبت به سوءاستفادهها آگاهي پيدا كنند.

بانك و بيمه

3

شنبه  25مرداد  25 1399ذيالحجه  1441سال هفتم شماره Sat. Aug 15. 2020 1730

همتي :نرخ ارز متعادل ميشود

اثر ماليات بر سكه و واكسن كرونا بر بازار ارز و طال

نرخ هر اونس جهاني روز جمعه به  1947دالر رسيد   
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بازارارزوطالدرروزهاياخيرتحتتاثيرچندخبرمختلف
ازجملهمالياتبرسكه،بهبازارآمدنواكسنويروسكرونا
درروسيه،بهبودگزارشاشتغالامريكا،افزايشنرخدالردر
بازار داخلي ايران ،قرار گرفت .از يك سو ،ماليات بر سكه از
 200تا 650هزار تومان به ازاي دريافت سكه از 10تا باالي
 185سكه،بازارطالوسكهراتحتتاثيرقرارداد.همچنين
به گفته مس��ووالن اتحاديه طال ،اگرچه تحت تاثير اخبار
واكس��ن ويروس كرونا در روسيه ،نرخ طال كاهش يافته و
به زير 1900دالر نيز رسيد و دوباره تا 1950دالر باال رفت
اماافزايشنرخارزدرايرانباعثشدكهقيمتسكهكاهش
زيادينداشتهباشد.همچنينبهدنبالاخبارطرحگشايش
اقتصادي با محوريت فروش نفت در آينده ،چند روزي نرخ
ارزكاهشيافتامابهدنبالبحثهايمختلفدراينزمينه،
بارديگرقيمتدالربهكانال 22هزارتومانيواردشدهاست.
براين اساس به نظر ميرسد كه در روزهاي آينده نيز اخبار
مربوط به گش��ايش فضاي اقتصادي جهان و اثر واكسن
ويروس كرونا ،گزارشهاي مثبت اقتصادي از بازار اشتغال
امريكا،بهبودارزشجهانيدالرو...اثرخودرابرقيمتطالو
سكهوارزداشتهباشند.همچنينبايدديدكهطرحگشايش
اقتصاديدرجلساتهماهنگيسرانقوا،شاملچهمحورها
و مواردي اس��ت و تاچه حد ميتواند روي بازار ارز و سكه و
طالاثرگذارباشد.
مالياتبرسكهاز 200تا 650هزارتومان
رييسكلسازمانامورمالياتيكشوردربخشنامهاينحوه
اخذ ماليات مقطوع از خريداران سكه در سال  ۹۸را اعالم
كرد.براساسبخشنامهاميدعليپارساكهاخيرابهاداراتكل
امورمالياتيسراسركشورابالغشدهاست،تمامياشخاص
حقيقيخريدارسكهازبانكمركزيجمهورياسالميايران
كه در سال  1398به دريافت حداكثر ( )185قطعه سكه
اقدامنمودهمشمولمالياتمقطوعموضوعايندستورالعمل
خواهند بود .ميزان ماليات مقطوع قابل پرداخت اشخاص
حقيقي دريافتكننده س��كه تا 10سكه مشمول ماليات
نميباشدنسبتبهمازاد 10سكهتا 30كهبهازايهرقطعه
سكه  200هزار تومان ،ماليات مقطوع .نسبت به مازاد 30
سكهتا 50عددسكهبهازايهرقطعهسكه 520هزارتومان
ماليات مقطوع .نسبت به مازاد 50قطعه سكه تا 185عدد
سكهبهازايهرقطعهسكه 650هزارتومانمالياتمقطوع.
مهلت پرداخت ماليات موضوع اين دستورالعمل تا پايان
مرداد  1399خواهد بود .امكان تقسيط ماليات مقطوع تا
 4ماه بهصورت مس��اوي وجود دارد .پرداخت ماليات پس
از سررس��يد موجب تعلق جريمه ديركرد خواهد بود .در
صورتعدمتسليماظهارنامهمالياتيتاپايانمرداد 99الزاما
مشمولمالياتمقطوعسكهموضوعدستورالعملخواهند
بود .رييس بانك مركزي گفت :با سياستهاي اتخاذ شده،
قيمت ارز متعادل ميشود.قيمت واقعي ارز نرخهايي كه
در بازار و فضاي مجازي مطرح ميكنند نيست و با برنامه و
سياست ميتوانايننرخرا تعديلكرد.اين سياستراآغاز
كرديمودرسامانهنيماودرتامينارزموردنيازواردكنندگان
اين سياس��تها اعمال شده و ارز متقاضيان واقعي ارز را به
تدريجتامينميكنيم.دكترعبدالناصرهمتيعنوانكرد:
باپيشبينيهايانجامشدهواقداماتموردنظرشاهدبهتر
شدنوضعيتخواهيمبود.سياستكسانيكهميخواهند
اقتصادكشوررابههمبريزندبهنتيجهنميرسد.
افزايش ۳۰۰تومانيدالردرصرافيها
بازار ارز روز پنجشنبه با شيب ماليم رشد قيمتها همراه
بود .بر اين اس��اس نرخ فروش دالر در صرافيهاي بانكي با
قيمت ۲۱هزارو ۸۰۰تومانوفروشيوروبهقيمت ۲۶هزار
تومانانجامشد.بهايارزهمچنانبهآراميدرمسيرصعود
قرارگرفتهو ۲۳مرداددالرويورودرصرافيهايبانكيشاهد
افزايش ۳۰۰تا ۴۰۰تومانيبهايخودبودند.درساعاتعصر
نيزبهايخريدوفروشهردالرامريكادرصرافيهايبانكيبا
افزايش ۳۵۰تومانينسبتبهچهارشنبهبهقيمت ۲۲هزار
و ۵۰تومان فروخته شد و با بهاي ۲۱هزار و ۹۵۰تومان نيز
خريداريشد.تابلويصرافيهايبانكيبرايخريدوفروش
يورو نيز افزايش قيمت را ثبت كردند .به اين ترتيب فروش
يورو ام��روز در اين صرافيها با قيمت ۲۶هزار تومان براي
فروش و عدد  ۲۵هزار و  ۹۰۰تومان براي خريد هر يورو در
اينصرافيهاثبتشد .ارزيابيبازارغيررسميارزاماگوياي
آن است كه نرخ خريد و فروش دالر در اين بازار نيز قيمت

ادامهازصفحهاول

افزايش نرخ ارز در صرافيها
دالرباافزايشيحدود ۲۰۰تومانيهمراهبودهاستوخريد
و فروش دالر در مح��دوده قيمت ۲۲هزار و ۴۰۰تومان تا
 ۲۲هزارو ۵۰۰تومانمعاملهشد.روزجمعهنيزقيمتدالر
،22430يورو 26400ودرهم 6220توماناعالمشد.براين
اساسبااعالمقيمتهراونسجهانيطالبهقيمت1947
دالر در روز جمعه ،قيمت هر گرم طال 1ميليون و 34هزار
تومان ،مظنه مثقال آبش��ده  4ميليون و  448هزار ،سكه
جديد 10ميليونو 750هزار،سكهقديم 10ميليونو200
هزار ،نيم سكه 5ميليون و 350هزار ،ربع سكه 3ميليون و
 50هزار،ربعسكه 1ميليونو 650هزارتومانمعاملهشد.
همچنين در سامانه سنا نيز در روز كاري ( ۲۲مرداد براي
فروش هر يورو مبلغ ميانگين ۲۵هزار و ۳۷۵تومان و براي
فروش دالر نيز رقم ۲۱هزار و ۳۷تومان ثبت شده است .بر
اين اساس بهاي اين دو ارز در اين سامانه با كاهشي حدود
۳۰۰توماني مواجه بوده است.از سوي ديگر در سامانه نيما
در روز معامالتي گذشته ( ۲۲مرداد) فروش هر حواله يورو
با ميانگين قيمت  ۲۲هزار و  ۳۷۰تومان انجام شد .فروش
حوالهدالرنيزباميانگينقيمت ۱۸هزارو ۸۰۴تومانثبت
شد .اكنون فاصله دالر نيما و آزاد به  3600و اختالف دالر
نيما و دالر صرافي به 3200تومان رسيده است .در بازار ارز
رسمينيزبانكمركزيبااعالمرسمينرخ ۴۷ارزعمده،از
كاهشافزايشبهاي ۲۵ارزوكاهشارزش ۱۳ارزخبرداد.از
اينميان ۱۳ارزباكاهشقيمتو ۲۵ارزنيزباافزايشقيمت
مواجهبودند.ارزشسايرارزهاثابتباقيماند.
چراييارزاننشدنسكه
باوجودكاهشقيمتطاليجهاني
بهگفتهنايبرييساتحاديهطالوجواهرتهران،بهرغماينكه
در بازارهاي جهاني ،نرخ اونس جهاني در طول هفته بيش
از ۱۰۰دالر كاهش داشته اما به دليل صعودي پيش رفتن
نرخ ارز در داخل كشور ،قيمتها در بازار سكه و طال آنطور
كهانتظارميرفت،كاهشپيدانكرد.
مسعوديزدانيدرگفتوگوباايسنا،دررابطهباوضعيتيك
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 ۲۰۳۵دالر و هشت سنت
به  ۱۹۳۱دالر و هفت سنت رس��يده است اما اين كاهش
حدود ۱۰۴دالرياونسجهاني،تغييراتعجيبيبهلحاظ
قيمتدرسكهوطالايجادنكرد.ايندرحالياستكهانتظار
ميرفتتغييراتبسياربيشتريدربازارسكهوطاليداخلي
ايجادشود.نايبرييساتحاديهطالوجواهرتهرانعلتاين
موضوع را اينگونه بيان كرد كه بهرغم كاهش قيمتها در
اونس جهاني اما نرخ ارز در داخل با آن همراهي نكرد .طي
يكهفتهاخيرنرخارزدقيقازمانيكهاونسجهانيريزش
داشت،رونديصعوديطيميكردوهمينموضوعسبب

شدكهتاثيركاهشقيمتهايجهانيتاثيرچندانيبربازار
داخلينداشتهباشد.
به گفته وي در حال حاضر بازار س��كه و طال بازاري آرام و از
بابتمصرفكمتقاضااستوفقطسفتهبازيهاومشاركت
سديدهميشود.بازارمابايدبهشكليباشدكهفروش
دربور 
مصنوعاترواجداشتهباشدامادرحالحاضرچنيناتفاقي
رخنميدهدوميزانمعامالتمصنوعاتطالبسياركاهش
يافتهاست.اينسفتهبازيهاوبورسبازيهااجازهنميدهند
كه تغييرات محسوسي در قيمت سكه ايجاد شود؛ ضمن
اينكه حباب  ۷۰۰هزار توماني براي هر قطعه سكه نشان
ميدهد كه بازار ناسالم اس��ت .يزداني تاكيد كرد :در بازار
سالمحبابمعنانداردوزمانيكهمعامالتوقيمتهاعادي
باشند،حبابيوجودنداردوقيمتسكهبايدبهميزانهمان
وزنطالباشد؛چراكهسكه،فلزطالوازجنسطالستودر
نهايتبايد ۱۰۰هزارتومانباآنتفاوتقيمتداشتهباشد
اماايجادحبابهايبزرگكهبعضاتايكميليونتومانهم
رفته است ،تنها به دليل بازار غيرواقعي است .نايبرييس
اتحاديه طال و جواهر تهران در رابطه با آخرين قيمتهاي
معامالتي در بازار سكه و طال گفت :در حالي كه در ابتداي
هفتهقيمتهرقطعهسكهتمامبهارطرحجديد۱۰ميليون
و ۴۱۰هزار تومان بود ،در آخر هفته اين عدد به ۱۰ميليون
و ۷۵۰هزار تومان رس��يد .سكه تمام طرح قديم نيز از۱۰
ميليونو ۳۰۰هزارتومانباكاهش ۱۰۰هزارتومانيبه۱۰
ميليون و ۲۰۰هزار تومان رسيد .در پايان هفته قيمت هر
قطعهنيمسكهپنجميليونو ۳۵۰هزارتومان،ربعسكهسه
ميليونو ۵۰هزارتومانوسكههاييكگرمييكميليون
و ۶۵۰ه��زار تومان بوده كه به ترتيب نيم س��كه ۱۰هزار
تومانكاهش،ربعسكهبدونتغييروسكههاييكگرمي
 ۱۰۰هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته داشتهاند.
اين مقام صنفي افزود :همچنين هر مثقال طال با كاهش
 ۱۰۵هزار توماني ،چهار ميلي��ون و  ۴۴۷هزار تومان و هر
گرمطالي ۱۸عيارنيزيكميليونو ۲۶هزارو ۵۰۰تومان
قيمت دارند كه هر گرم طالي ۱۸عيار نس��بت به ابتداي
هفته كه حدودا يك ميليون و  ۲۸هزار تومان بوده ،تغيير
بسيار جزيي داشته است .همانطور كه اشاره شد آخرين
نرخ ثبت شده براي اونس جهاني نيز با كاهش ۱۰۴دالري
نسبتبهابتدايهفته ۱۹۳۱دالروهفتسنتاست.ازچند
ماه پيش همزمان با شيوع ويروس كرونا قيمت طال شروع
بهرشديبيسابقهكردهوتاحدبسيارزياديباالرفت.دليل
اينافزايشقيمتطالخريدبيسابقهآنتوسطمردمبود.
اكنون به نظر ميرسد فرصت دوبارهاي براي خريد طال به
وجودآمدهاست.قيمتطالازحدود 1400دالردرماههاي
گذشته تا بيش از 2050دالر در هفته پيش صعود كرده و
پسازآندرروزگذشتهدچارسقوطيحيرتانگيزشد.طال
درروزچهارشنبهبابيشاز 100دالركاهشقيمتمواجه

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

در اين ش��رايط به نظر ميرس��يد كه اقتصاد جهان براي
خروج از ركود كرونا و ورود به دورهاي ديگري از رونق،تنها
منتظر واكسن كرونا است و احتماال با اعالم خبر ساخت و
ورود واكسن كرونا ،شاهد دورهاي 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
ميرسد حتي براي س��ه سال آينده سايه خود رابر بازار ارز
وطالخواهدداشت.ايناتفاقاتشاملتزريقسنگينپول
و كمكهاي مالي دولتهاي امريكا و اروپا و كش��ورهاي
ديگر اس��ت كه عمال ارزش پول آنها را كاهش خواهد داد و
باعثرشدقيمتكاالهاوداراييهاازجملهطالخواهدبود.
همچنين اختالف و جنگ تجاري امريكا و چين ،اقدامات
چيندرمناطقمختلفجهانبراينفوذدربازاركشورهاي
مختلف ،نيز مسائلي است كه ميتواند 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
باعثرونقاقتصادشود،عمالباعثگردشبيشتراينحجم
چند تريليون دالري در اقتصاد خواهد شد و در نتيجه اثر

نقدينگيوضريبفزايندهپوليراافزايشخواهددادوهمين
موضوع اثر تورمي و رشد قيمتها 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
بودجهدولت،انتشاراوراقبدهيمالي،وديعه،عرضهسهام
شركتهاي دولتي ،افزايش بدهي دولت به بانكها و بانك
مركزي و نهادهاي عمومي ،فروش اوراق سلف نفتي و پته
نفتي و نيز اثرات مختلفي روي قيمت داراييها از جمله ارز
وطالخواهدداشت .همچنينبرخياقداماتمانندماليات
بر س��كه نيز بازار را تحت تاثير قرار ميدهد و روي عرضه و
تقاضاوقيمتوحبابسكهاثرميگذارد .برايناساس،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 200تا 650هزار تومان به ازاي دريافت سكه از10
تا باالي 185س��كه ،بازار طال و سكه را تحت تاثير قرار داد.
همچنينبهگفتهمسووالناتحاديهطال،اگرچهتحتتاثير
اخبارواكسنويروسكرونادرروسيه،نرخطالكاهشيافته
وبهزير 1900دالرنيزرسيدودوبارهتا 1950دالرباالرفت

اماافزايشنرخارزدرايرانباعثشدكهقيمتسكهكاهش
زيادينداشتهباشد.همچنينبهدنبالاخبارطرحگشايش
اقتصادي با محوريت فروش نفت در آينده ،چند روزي نرخ
ارزكاهشيافتامابهدنبالبحثهايمختلفدراينزمينه،
و اينكه هنوز محورهاي طرح گشايش اقتصادي مشخص
نيست،بارديگرقيمتدالربهكانال 22هزارتومانيواردشده
است .براين اساس به نظر ميرسد كه در روزهاي آينده نيز
اخبارمربوطبهگشايشفضاياقتصاديجهانواثرواكسن
ويروس كرونا ،گزارشهاي 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 ميتواند روي بازار
ارزوسكهوطالاثرگذارباشد.برخيفعاالنبازارطالگفتهاند
كه تحوالت اقتصاد جهان به اين زودي نميتواند منجر به
كاهشقيمتطالوسكهشودزيراسالهاطولميكشدكه
اثرشيوعويروسكروناكامالخنثيشودوبورسهايجهان
راهبيافتد.زيراحتيبافرضرشدباالياقتصادامريكاواروپا،
بايدمنتظراثرتزريقسنگينچندتريليوندالريدراقتصاد
كشورهايآسيبديدهازكروناباشيمزيرانشتايننقدينگي

شده و باعث شد تا طال به نزديكي 1900دالر برسد .صبح
پنجشنبهنيزطالابتدابهزير 1900دالرسقوطكردهوپس
از آن به باالي 1900دالر بازگشت .برخي كارشناسان بازار
طالميگويندكهباتوجهبهشرايطكنونيجهانووضعيت
بحران اقتصادي ،محركهاي پولي ،چاپ بيسابقه پول و
قرارگرفتنتنشهايميانچينوامريكادرباالترينميزان
خود ميتوان گفت كه طال براي هميش��ه سقوط نكرده و
باز به 2000دالر و بيش��تر از آن بازخواهد گشت.اين بدان
معني است كه در روزهاي اخير فرصتي بسيار عالي براي
خريد طال فراهم شده است .اگر از خريد طال جا ماندهايد يا
بهدنبالسودبيشترهستيداينيكيازبهترينفرصتهاي
برايشماخواهدبود.
افزايشماليمسكه
همزمانباسقوطقيمتجهاني
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 ۲۵۰
هزارتومانيباقيمت ۱۰ميليونو ۶۵۰هزارتومانمعامله
شد.بازارطالامروزدرحاليكارخودراآغازكردكهشامگاه
گذشته قيمت انس جهاني ركورد سقوط قيمت خود را
شكستهبودوطيكمتراز ۲۴ساعتسقوطي ۱۹۳دالري
راتجربهكردوبهايآنبهزير ۱۹۰۰دالررسيد.البتهامروز
بهاي اين فلز گرانبها در بازارهاي جهاني با افزايش مواجه
بود و در محدوده  ۱۹۳۰دالر معامله ميشود .اما در بازار
داخليهرقطعهسكهطاليتمامبهارآزاديشاهدافزايش
قيمتبودهدرحالحاضرباقيمت ۱۰ميليونو ۶۵۰هزار
تومان معامله ميشود.بهاي سكه تمام بهار آزادي طرح
قديمنيزباافزايشي ۱۰۰هزارتومانيبه ۱۰ميليونو۲۰۰
هزارتومانرسيد.نيمسكهپنجميليونو ۳۵۰هزارتومان،
ربعسكه ۳ميليونتومانوهرقطعهسكهيكگرمييك
ميليونو ۷۰۰هزارتومانتعيينقيمتشد.بازارطالهم
با افزايش اندك قيمت مواجه بود و يك گرم طالي خام
۱۸عيار ب��ه ارزش يك ميليون و ۲۷هزار تومان فروخته
شد و هر مثقال طال نيز با كاهش قيمت حدود ۲۰۰هزار
توماني با قيمت ۴ميلي��ون و ۴۵۰هزار تومان به فروش
رسيد.درحاليكهجهشدرميزانسوددهياوراقخزانه
داريامريكاموجبباالرفتنهزينهفرصتسرمايهگذاري
در بازار طال شده ،قيمت فلز زرد كاهش يافت و در مسير
ثبت اولين كاهش هفتگي از اوايل ماه ژوئن قرار گرفت.
پسازآنكه«والديميرپوتين»رييسجمهوريروسيهدر
گزارشياعالمكرداينكشوربراياولينباردرجهانموفق
بهكشفواكسنبيماريمرگباركروناشدهوحتييكياز
دخترانوياينواكسنراتجربهكردهاست،بهايجهاني
طالباافتشديديروبهروشد.

و پولهاي تزريق شده حداقل به مدت سه سال بر افزايش
قيمتها و داراييها اثرخواهد گذاشت و براين اساس بايد
انتظارداشتكهقيمتطالهمچنانصعوديباشد .بازارارز
ايراننيزتاروزيكهطرحاساسيوراهگشابرايبهبودروابط
ماليوبانكيايرانارايهشودهمچنانشاهدقيمتهايباال
خواهد بود و اگرچه مسووالن بانك مركزي اعالم كردهاند
كهاينقيمتهاواقعينيستامابازارهمچنانبهپيشخور
كردنقيمتهاازشرايطآيندهادامهميدهد.مگرآنكهنتيجه
انتخاباتامريكا،رفعتحريمنفتيوبانكيايراناعالمشودكه
درآنصورتحداقلاثرجوروانيتحريمكاهشمييابد.
اماموضوعاصلييعنياصالحساختاراقتصادايران،گشايش
در فضاي كس��ب وكار ،اصالحات سياسي ،نهادي ،قانوني
و اقتصادي فعال دور از دس��ترس است و نميتوان روي آن
حسابي باز كرد و در صورتي كه دولت بتواند در اين زمينه
اقداماتيانجامدهدكهسرمايهگذاري،توليدوفضايكسب
وكار را بهتر كند ،در آن صورت ميتوان اميدوار بود كه بازار
ارزبهثباتبرسدوشاهدعرضهوتقاضايمتعادلدربازارها
باشيموجذابيتبازارداراييومسكنوطالوارزوسهام،جاي
خودرابهتوليدوسرمايهگذاريوكاروفعاليتوارزشافزوده
كاروصنعتوتوليدبدهد.

اخبار
ادامهروندنزوليدالر
دربازارجهاني

ب��راي چهارمي��ن روز متوال��ي دالر ريزش كرد.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي
از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،در معامالت
ام��روز ب��ا  ۰.۱۵درصد كاهش نس��بت ب��ه روز
چهارشنبه در س��طح  ۹۳.۳۳۸واحد بسته شد.
نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۰۹۸
دالر اعالم شد.در تازهترين دور از معامالت ،پوند
با  ۰.۱۳درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به
ازاي ۱.۳۰۵دالر مبادله شد .يورو ۰.۱۸درصد باال
رفت و با عبور از كانال  ۱.۱۷به  ۱.۱۸۰دالر رسيد.
در معامالت بازارهاي ارزي آس��يايي ،هر دالر با
 ۰.۰۶درصد افزايش به  ۱۰۶.۹۲۳ين رسيد .در
برابر همتاي اس��تراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي
 ۱.۳۹۹دالر مبادله ش��د .همچنين نرخ برابري
دالر معادل ۶.۹۴۴يوان چين اعالم شد .به گزارش
رويترز ،همانطور كه پيشتر نيز انتظار ميرفت ،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 بزرگترين اقتصاد
جهان در  ۱۲ماه منتهي ب��ه ژوييه با  ۰.۴درصد
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 بزرگترين افزايش ماهانه
تورم امريكا از ژانويه ۱۹۹۱بدين سو نيز محسوب
ميشود .برخي از كارشناسان هشدار دادهاند در
صورت كاهش بيشتر نرخ بهره و تداوم روند تزريق
نقدينگي ،باز هم شاهد افزايش تورم باشيم البته با
توجه به هدفگذاري سطح دو درصدي نرخ تورم،
به نظر ميرسد فدرال رزرو بيشتر نگران افزايش
بدهيها است تا نرخ تورم .كسري بودجه دولت در
 ۱۰ماه ابتدايي سال مالي جاري به ۲.۸۱تريليون
دالر رس��يده اس��ت كه اين رقم ،باالترين ركورد
كسريبودجهثبتشدهدولتيدرامريكامحسوب
ميشود .پيش از اين وزارت كار امريكا اعالم كرده
بود نرخ بيكاري بزرگترين اقتصاد جهان تا پايان
ماه ژوئيه باز هم كاهشي شده و رقم  ۱۰.۲درصد
را ثبت كرده است .اين نرخ بيكاري كه  ۰.۹درصد
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 سريعتر از چيزي كه خيليها فكر
ميكردند 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
خزانهداري 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 مايلها از رسيدن به اشتراك نظر با يكديگر
فاصل��ه دارند .ميزان كمك هزين��ه پرداختي به
بيكاران ،ميزان كمك دولتي فدرال به دولتهاي
محليوتخصيصبودجهبيشتربهمراكزآموزشيو
درمانيازمهمترينموارداختالفيبيندوطرفبه
شمار ميرود .رهبر مجلس سنا كه موافق اجرايي
شدن اين بسته اس��ت ،دموكراتها را مقصر اين
كارشكني معرفي كرده است .پس از آنكه رايزني
مقامات دولت ترامپ با رهبران كنگره در خصوص
تسريعدراجرايبستهحمايتيجديدبهنتيجهاي
نرسيد،رييسجمهورامريكادراقداميغيرمنتظره
با امضاي فرماني اجرايي دستور داد بيمه بيكاري
براي افرادي كه شغل خود را از دست دادهاند برقرار
و به آنها مبلغ  ۴۰۰دالر پرداخت شود.

الزام بازاريابان آنالين بيمه
بهشفافيت

مديركل نظارت بر شبكه خدمات بيمهاي با ابالغ
بخشنامهاي به شركتهاي بيمه ،بر لزوم رعايت
ضوابط هم��كاري عرضهكنندگان محصوالت
بيمهاي 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 شركتهاي بيمه در نحوه همكاري
با ش��ركتهاي موس��وم به اس��تارتآپ بيمه
صادر شده و در آن آمده است :بازاريابان برخط
محص��والت بيمه باي��د مجوزه��اي الزم را از
نهادهاي ذيصالح 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 بيمهاي
بتواند م��واردي نظير قيم��ت نهايي محصول
بيمهاي و مقايسه قيمت بين بيمهگران و ميزان
تعهدات بيمهگر را به درس��تي ارزيابي كرده و
تصميمگيري درس��تي انجام دهد .همچنين
امكان انص��راف پ��س از پايان ثبت س��فارش
برخط و قبل از ص��دور بيمهنامه براي متقاضي
امكانپذير 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
پيشنهادبيمه ،شرايطعموميبهويژهاستثنائات
و محدوديتهاي 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 نسخهاي از
قرارداد هم��كاري با بازاريابان را حس��ب مورد
براي شركت بيمه ذيربط خود و بيمه مركزي
ارسال كنند.

ادامهازصفحهاول
چراييگشودندروازههاي
اماراتبهرويويروسخطرناك

در اين ميان همكاريها و مناسباتي كه امارات با ايران
درموضوعاتارزي،تجاريواقتصاديداشتهاستهم
موضوعياستكهبدونترديدموردتوجهمقاماترژيم
صهيونيستيقراردارد.قطعاهدفاينرژيمهدفيچند
جانبهاستوابعادووزوايايگوناگوناقتصادي،سياسي،
امنيتيو...رادربرميگيرد.بايدايناهدافراشناسايي
كرد و مس��يرهاي مرتبط با آن را تحت كنترل گرفت
تا خطري از اين تحركات خطرناك براي كشور ايجاد
نشود.اگربهبُعداقتصادياقداماترژيمصهيونيستي
و امارات توجه نشود و ارتباط آن با موضوعات امنيتي
و سياسي ردگيري نش��ود ،ممكن است آسيبهايي
متوجه كشور شود .نبايد فراموش كرد كه به هر حال
امارات كشوري اس��ت كه با ايران در خصوص جزاير
سهگانه چالشهايي را دارد و ادعاهاي نادرستي را در
اين خصوص مطرح ميكند 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 فعالس��ازي آن برود؛ برنامههايي اس��ت كه
براي عملياتي شدن سند راهبردي ميان ايران و چين
تداركديدهشدهاست.ايرانبايدبهدنبالايجادبنادري
قوي و مستحكم و پويا در سواحل مكران باشد تا از اين
طريقمسيرهايپيشروياماراتبرايحاشيهسازي
محدودومسدودشود.بدونترديدچنانچهظرفيتهاي
كشورهايمسلمانبرايمقابلهبايكچنينتحركاتي
در كنار هم قرار بگيرد ميتواند س��د محكمي در برابر
زيادهخواهيهايرژيمصهيونيستيايجادكند.

گشايشوفعاالناقتصادي

اگر بناس��ت چه در توليد رشدي صورت بگيرد و چه
گشايش��ي در اقتصاد رخ دهد ،باي��د آن حمايت را از
س��رمايهگذاران و فعاالن اقتصادي ترتي��ب داد .در
سالهايگذشتهصادركنندگانوفعاالناقتصاديبا
اماواگرهايجديددرمسيرفعاليتشانمواجهبودهاند.
ازسوييتغييرمداومقواعدودستورالعملهاراهرابراي
هرگونه برنامهريزي جديد س��د كرده بود .مثال يك
صادركننده در ايران ،مقدم��ات توليد كاالي خود را
فراهمكرده،باطرفخارجيبرايفروشاينمحصول
به توافق رسيده و در ش��رايطي كه آماده ميشود كه
بار خود را صادر كند ،ناگهان دس��تورالعمل جديدي
ميرسدكهصادراتاينكاالممنوعشدهاست.چنين
اقداماتي جز به فرار سرمايه و توقف فعاليتها منجر
نخواهد شد .از ديگر سو هنوز اعتمادي ميان دولت و
بخشخصوصيوجودندارد.تاكيدجديبانكمركزي
بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پايان تير ماه،
بسياريازصادركنندگانواقعيرابهدردسرهاييجدي
دچار كرد .برخي از افراد تنها به دليل بازنگشتن ارزي
محدوددچار تعليق شدندوبرخي مجبور شدندبراي
جبرانتعهدارزي،خودازبازارآزادارزبخرند.اگربناست
به سمت گشايش اقتصادي حركت كنيم ،حمايت از
توليدوتوليدكنندهبايداولويتنخستباشد.تازماني
كهمحيطكسبوكاردرايرانتااينحدپيچيدهاست
وفشاريسنگينبررويسرمايهگذارانيقرارداردكهبا
وجودمشكالتموجود،همچنانتالشكردهاندكهدر
اقتصادايرانبمانند،سخنازگشايشاقتصاديقدري
دشوارخواهدبود.

ضرورتنهادينهسازينظارت
دراقتصاد

وامهاي چند صد ميلياردي در اختيار عده معدودي
با سودهاي نامتعارف قرار ميگيرد و مردم عادي براي
دريافتوام 10ميليونيوخردباهزارمشكلوتضمين
روبه رو ميشوند؛ اين موضوعات هم نيازمند نظارت و
شفافيت و توجه بيشتر هستند تا ظرفيتهاي كشور
بهجاي آباداني صرف اين تخلفات نشود.به نظرم براي
جلوگيري از انحرافات بايد شيوههاي جديد نظارتي را
درنهادهاييمثلنظارتهايسازمانبازرسي،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��شهاي كليدي اين اس��ت چگون��ه ميتوان
نظارتهاي كلي را ب��راي جوگيري از انحراف طرحها
افزايش داد؟ براي حل و فصل اين نوع مش��كالت من
پيشنهادي را به وزير مسكن وشهرسازي دادهام و در
كميسيون عمران هم مطرح شده و در حال پيگيري
استوآناينكهدرحالحاضررديفهاياعتباري،كدها
و ش��اخصها براي پروژههاي عمراني كامال مشخص
است و هر پروژه عمراني در سازمان برنامه و بودجه كل
كش��ورمان رديف و كد دارد .ردگيري اين پروژهها به
سادگي قابل تعريف است؛ يك ماه فرصت داده شود تا
هرپيمانكارياشهرداريياهرنهادديگريكهبهنوعياز
ظرفيتهايبودجهايكشوراستفادهميكندوارداين
سامانه شود و تمام پروژههاي اقتصادي بر اين اساس
داراي كد نظارتي و رهگيري ش��وند تا مشخص شود
كدام مقدار بودجه براي چه پروژهاي مصرف ش��ده و
در نهايت چه دستاوردي حاصل شده است .پيشرفت
عمرانيوهزينههاوميزاناستفادهازامكاناتكشوردر
پروژههاي به س��ادگي قابل رديابي خواهد بود  .يعني
مشخصخواهدشدكهمنابعتخصيصيدرچهپروژهاي
باچهكيفيتيدرچهبازهزمانيوبهچهمقداريمصرف
شده است .از اين طريق ميتوان انحرافات احتمالي را
شناساييكردوبامرتكبينبرخوردقانونيصورتداد.
بايدتوجهكنيمكهكشورفقطتهرانوچندكالنشهر
برخوردارديگرنيستومردمسايرشهرهاوروستاهاهم
ازمسووالنوتصميمسازانكشورتوقعحلمشكالت
را دارند؛ اينكه گفته شود فالن طرح مرتبط با توسعه
روستاها از دستور كار خارج شود اما جايگزيني براي
آنطرحارايهنشودوفرآيندعمرانروستاهاوشهرهاي
كوچكبهفراموشيسپردهشود،راهكارمناسبينيست
ودرنهايتهممنجربهافزايشمهاجرتروستاييانبه
شهرهاو..ميشود.معتقدمپاككردنصورتمسالهها
رداينخصوصماراازاهدافماندورميكند،بايدسازو
كاريانديشيدهشودتاامكانوقوعتخلفدربخشهاي
مختلفاقتصاديبهحداقلبرسد.
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جهان

بازارسرمايه

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  ۳۰درصد س�هام
عدالت و يك هفته از امكان فروش ۶۰درصد آن
براي مشموالني كه روش مديريت مستقيم را
براي سهام خود ،پس از آزادسازي سهام عدالت
در ارديبهشت ماه انتخاب كرده بودند گذشته و
همچنانپروندهعدمواريزوجهحاصلازفروش
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 عدالتش�ان با
تأخير غيرمعمول مواجه شدهاند ،براي پيگيري
مراتب به مركز روابط عمومي و اطالعرساني اين
وزارتخانه اطالع دهند.
سهام عدالت
صداي ساير سهامداران را هم درآورد!
اين مباحث درحالي مطرح ميشد كه روز چهارشنبه
صداي اعتراض سهامداران بورس��ي از نحوه فروش
سهام عدالت توسط كارگزاريها بلند شود كه باعث
شد ش��اخص كل بورس روندي منفي به خود بگيرد
و برخي س��همهاي موجود در پرتفوي سهام عدالت
ريزشي شود.
موضوع اين است كه چنانچه مشمول سهام عدالتي
قصد فروش تا  ۶۰درصد س��هام خود را داشته باشد،
بايد به بانكها و كارگزاريها مراجعه كند يا سفارش
خود را براي كارگزاريها ثبت كند تا كارگزاري بنا بر
تش��خيص خود اقدام به فروش سهام فرد در تاريخي
كه توسط كارگزاري انتخاب ميشود ،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 كارگزاريها براي فروش سهام عدالت
بود .كارگزاريها حجم عظيمي از سفارشهاي 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��همها به صف فروش شد .اين
در حالي است كه نبايد همه سفارشهاي فروش در

صداي ساير سهامداران نيز از وضعيت فروش سهام عدالت و تاثير آن در روند حركت شاخص درآمده است
يك روز انجام ش��ود .همانطور كه ذكر ش��د درحال
حاضر اختيار فروش س��هام عدالت ب��ا كارگزاريها
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 ميرود كارگزاريها حداقل
ساز و كاري تعيين كنند كه فروشها قانون مشخصي
داشته باشد .مثال ساعت مشخص يا تعداد مشخصي
را در روز تعيين كنند؛ يا صبر كنند سفارشها 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 شدهاند،
مش��كل خود را با راهه��اي ارتباطي اي��ن وزارتخانه
مطرح كنند.
مركز رواب��ط عموم��ي و اطالعرس��اني وزارت امور
اقتص��ادي و دارايي پي��رو اعالم وزي��ر اقتصاد ،طي
اطالعيهاي از فروش��ندگان س��هام عدالت خواست
چنانچه با تأخير غيرمعمول در واريز مبلغ حاصل از
فروش سهام عدالتشان مواجه شدهاند ،مشكل خود را
در بخش ارتباط با وزير امور اقتصادي و دارايي كه در
پورتال اين وزارتخانه به نشاني  mefa.irتعبيه شده
است براي پيگيري واحد ارتباطات مردمي اين مركز
با درج مش��خصات فردي ،شماره تماس و كد هويت
ملي مطرح نمايند.

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 ميرس��د تحريمها س��د راه ارتقاي هسته
شدهاند و اعمال راهحلهاي داخلي نيز زمانبر است،
فعال تنها گزينه براي رفع اين مش��كل ،دو قس��متي
كردن ساعت معامالت است.
در اين راستا ،طبق جدول زمانبندي معامالت ،زمان
س��فارشگيري كليه صنايع ،به غير از صنعت فلزات
اساسي ،صنعت شركتهاي چند رشتهاي صنعتي و
صنعت فرآوردههاي نفتي ،كك و سوخت هستهاي به
همراه مشتقات مربوطه اعم از اختيار معامله و اختيار
فروش تبعي بين س��اعت  6:45تا  8:30و زمان انجام
معامالت نيز بين ساعت  8:45تا  11:45خواهد بود.
همچنين زمان سفارشگيري صنايع فلزات اساسي،
شركتهاي چند رش��تهاي صنعتي و فرآوردههاي
نفتي ،كك و س��وخت هس��تهاي به همراه مشتقات
مربوطه اعم از اختيار معامل��ه و اختيار فروش تبعي
ساعت  ۱۲تا  12:15و زمان انجام معامالت نيز 12:15
تا  15:15خواهد بود.
همه صندوقهاي قاب��ل معامله ( ،)ETFاوراق بهادار
ثابت و نيز معامالت همه نمادهاي آتي سبد سهام در
جلسه دوم معامالتي قابل معامله خواهند بود.
مقايسه صندوقهاي
سرمايهگذاريقابلمعامله
صندوقهاي « ETFسهامي» در هفته گذشته درجا
زدند ،حباب صندوقهاي مبتني بر طال باز هم تحليل
رفت و صندوق واسطهگري مالي يكم مسير صندوق
بعدي دولت را ناهموارتر كرد.
صندوقهاي معاملهپذير «سهامي» و «مختلط» در
هفتهاي كه گذش��ت بهطور متوسط رشد قيمتي را
تجربه نكردند ام��ا خالص ارزش داراييهاي آنها ۲.۵
درصد كاهش يافت ،اين در حالي بود كه شاخص كل
بورس افت  ۲.۹درصدي را به ثبت رسانيد .بيشترين
بازدهي هفتگ��ي مربوط به صندوق ش��اخصي ۳۰

شركت فيروزه با ثبت  ۴.۵درصد رشد قيمت بود در
حالي كه  NAVاين صندوق  ۲.۵درصد كاهش يافت.
بيشترين سقوط قيمت صندوقهاي قابل معامله در
اين هفته به صندوق واسطهگري مالي يكم اختصاص
داشت .قيمت صندوق غيراس��تاندارد «دارا يكم» با
افت  ۱۴.۴درصدي مواجه ش��د و ب��ه  ۳۰درصد زير
ارزش اعالمي رسيد.
به گ��زارش اقتصاد آنالين ،در طول هفته گذش��ته
صندوقه��اي كااليي مبتني بر س��كه ط�لا بهطور
ميانگين با ريزش  ۱۱درصدي قيمت مواجه شدند ،به
موازات آن گواهي سپرده يك روزه سكه طالي بانك
رفاه تنها چهار درصد افت قيمت داش��ت .حباب اين
صندوقها كه اغلب نش��ان از جذابيتشان داشت اين
هفته كار دست س��رمايهگذاران داد و باعث كاهش
شديدتر قيمتها شد.
ريزش اخير قيمت صندوق واسطهگري 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 سرمايهگذاراني را در پي داشت

اولين مرحله فروش اوراق سلف نفتي به مردم

اولين برنامه دولت براي فروش اوراق س��لف نفتي به
مردم با عرضه بيش از  ۵۲۹هزار بشكه نفت سنگين و
به قيت هر بشكه  ۹۴۴هزار و  ۶۲۲تومان از يكشنبه در
بورس انرژي انجام ميشود .سازمان بورس اعالم كرد
اولين دور از برنامه دولت براي فروش اوراق سلف نفتي
از يكشنبه اين هفته  26مرداد در بورس انرژي آغاز و
طي آن  529هزار  312بشكه نفت سنگين به قيمت
هر بشكه  944هزار و  622تومان عرضه ميشود.
اين اوراق با سررسيد دو ساله بوده و حداقل و حداكثر

خريد براي هر نفر يك بش��كه و  20هزار بشكه است.
همچنين معامالت ثانويه اين اوارق حداكثر  10روز
كاري پس از پايان دوره عرضه در س��اعات  8 :30الي
 12 :30دقيقه 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 ميش��ود و با آنچه كه
رييسجمهور چهارش��نبه گذش��ته مط��رح كرده،

كه اعتمادشان به بازي گرفته شده بود .كارشناسان از
مدتها قبل از پذيرهنويسي هشدار داده بودند كه نبود
ركن مستقل بازارگردان در كنار عدم تمايل دولت به
فروش سهام و از دست دادن كنترل خود در بانكهاي
مربوطه ريسك مضاعفي به خريداران واحدهاي «دارا
يكم» وارد كرده و ماهيت كم خطر بودن صندوقهاي
سرمايهگذاري را زير سوال ميبرد.
با نگاهي به صورت وضعيت پايان تيرماه مش��خص
اس��ت كه جمع داراييه��اي جاري (مبال��غ نقد و
س��رمايهگذاريهاي كوتاهمدت) حتي به يك دهم
درص��د ارزش كل صندوق نيز نميرس��يد .مادامي
كه مدير صندوق قصد يا اجازه فروش س��هام تحت
تملك خود را نداش��ته باش��د عم ً
ال دست آن بسته
اس��ت و نميتواند 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�لات بازگ��ردد ابهامات در
خصوص ارزش روز صندوق برط��رف و روند نزولي
قيمت متوقف شود يا سرعت تغييرات آن با شاخص
بانكها هماهنگتر شود.

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 ذيربط اطالعرس��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

در اطالعيه مركز روابط عمومي و اطالعرساني 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
 ۰۲۱ -۳۳۹۶۷۳۰۰تماس 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�لامي و در مصاحبه با
خبرنگاران اعالم كرده بود ،فروشندگان سهام عدالت
كه در واريز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان با
تأخير غيرمعمول مواجه شدهاند ،براي پيگيري مراتب
را به مركز روابط عمومي و اطالعرساني اين وزارتخانه
اطالع دهند.

درخواست از سازمان بورس
براي حل مشكل كارگزاري ها
نماينده مجلس از س��ازمان بورس خواست مشكل
كارگزاريها در زيرساختهاي 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 سرمايههاي
سرگردان به سمت بورس هدايت شده كه ابعاد مثبت
و منفي به دنبال دارد.
هدف اصل��ي ،تقوي��ت بخشهاي تولي��دي و مهار
س��وداگري اس��ت .حال اين نگراني وج��ود دارد كه
غيرحرفه ايها 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��بدگردانهاي
غيررسمي و سوداگران گرفتار شوند .بنابراين وزارت
اقتصاد ،س��ازمان بورس و صدا و سيما بايد نسبت به
ارايه آموزشهاي بورسي به مردم اقدام كنند كه بايد
سالها پيش انجام ميشد .فتحي ادامه داد :يكي ديگر
از مشكالت بورس ،عملكرد برخي كارگزاريها بوده
كه نتوانستند زيرساختهاي فني و سامانهها 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
۱۰۰تا ۱۵۰ميلي��ارد توماني اموال م��ازاد از برنامه
افزايش س��رمايه از صرف س��هام و عرض��ه اوليه دو
زيرمجموع��ه خب��ر داد  .حجتاهلل صي��دي با اعالم
اينكه ماهانه  ۱۰۰تا  ۱۵۰ميليارد تومان اموال مازاد
به فروش ميرسد 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 ماههاي 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��پردههاي بلندمدت در
بانكها را كه گرانتر است به سپردههاي ارران قيمت
تبديل ميكنند و قيمت تمام ش��ده پول و تجهيزات
بانكها نيز كاهش مييابد.

پذيرهنويسي صندوق دارا دوم را دارد .محمود گودرزي
اظهاركرد:پسازتأسيسصندوقدارادومتوسطوزارت
نفت ،بورس تهران آمادگي كامل براي پذيرهنويسي 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 زمانبر نيست و به محض اينكه صندوق
تأسيس شود ،فرآيند پذيرش ،صورت ميگيرد.

ريزش بورسها
در امريكا و اروپا

بيشترشاخصهايمهمبورسيجهانيواردمحدوده
قرمزشدند.بهگزارشبلومبرگ،اگرچهاميدواريها
نسبت به مهار كرونا بيشتر شده اما آمارهاي اخير از
رشد اقتصادي كش��ورها نشان ميدهد ،پيامدهاي
اقتصادياينويروسجديوگستردهاست.
اريكروزنگرين ،مديردفترمنطقهايفدرالرزرودر
بوستوندرهمينرابطهگفت:تالشهايناكافيبراي
بهكنترلدرآوردنشيوعبيمارينهتنهاازنظرجاني
برايشهروندانخطرناكاستبلكهميتوانداقتصاد
را به يك دوره ركودي فراگير و طوالني بكش��اند .در
حال حاضر كرونا يكي از بزرگترين چالشهاي بر
سر راه اقتصاد است .روزن گرين همچنين با دفاع از
سياستهاي بانك مركزي امريكا گفت كه ابزارهاي
موجودبرايمقابلهباشرايطاضطراريكنونيبهميزان
مطلوبيبهكارگرفتهشدهاند.كامالبانظركسانيكه
از شكست سياستهاي حمايتي سخن ميگويند،
مخالفم .انتشارخبرموفقيتواكسنكرونايساخت
روسيه با استقبال گس��ترده معامله گران در جهان
مواجهشد.طبقاعالممقاماتروسي،اينواكسندر
دومرحلهعملميكندونتايجكامالرضايتبخشي
روي بدن افراد آزمايش ش��ده داشته و حتي نتيجه
تستآنرويدختررييسجمهورروسيهنيزمثبت
بودهاست.تعطيليگستردهكسبوكارهاواخاللدر
زنجيرتامينتجاري،پيامدهايمحسوساقتصادي
كرونا براي كش��ورهاي مختلف بوده است .سازمان
توسعه و همكاري اقتصادي در گزارشي پيش بيني
كردمتوسطرشداقتصاديكشورهايجهانتاپايان
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 ۷.۶درصد كوچكتر
خواهد شد .تاكنون بيش از ۲۰ميليون و ۹۶۷هزار و
 ۴۴۴مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين
بين ۷۵۰هزارو ۳۱۵نفرجانخودراازدستدادهاند.
دربينكشورهايمختلف،باالترينتلفاتمربوطبه
امريكابا ۱۶۹هزارو ۸۰۶نفر،برزيلبا ۱۰۴هزارو۵۲۸
نفر ،مكزيك ب��ا ۵۴هزار و ۶۶۶نفر ،هند با ۴۸هزار و
 ۱۴۴نفرو انگليس با ۴۱هزارو ۳۴۷نفربوده است.
در تازهترين دور از تنشها بين دو اقتصاد نخس��ت
جهان،امريكااعالمكردازاينپسكاالهايصادراتي
هنگ كنگي به اين كش��ور را ساخت چين قلمداد
خواهد كرد .اين اقدام پس از آن صورت ميگيرد كه
ترامپباصدوردستورالعمليدستوردادهبودباتوجه
بهتصويباليحهجنجاليامنيتمليچين،وضعيت
ويژه هنگ كن��گ كه مزاياي تجاري و حقوقي براي
شركتهاي اين منطقه در روابط با امريكا را در نظر
ميگرفت ،به حالت تعليق در بيايد .از س��وي ديگر
استيونمنوچين،وزيرخزانهداريامريكاگفتهاست
اينكشورشركتهايچينيكهنتواننداستانداردهاي
الزم را كسب كنند ،از عرضه و معامله سهام خود در
بورسهايامريكامحرومخواهدكرد.
فيليپ ماري ،استراتژيست ارشد سرمايهگذاري در
روبو بانك گفت :بازارها با خبرهاي زيادي س��ر و كار
دارند كه نگرانش��ان باش��ند .احتمال بروز موج دوم
همهگيري كرونا در امريكا ،روند برگزاري انتخابات
رياستجمهوريوهمچنينتشديدتنشهاباچين
هركدامميتوانندبهتنهاييدرادامهسالبرايصعود
شاخصها مشكلآفرين 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
خبريازيكبستهحمايتيبزرگديگرنباشد.ازطرف
ديگراقتصادچيندرحالبازگشتبهسطحفعاليت
قبل از شيوع كرونا است تا جايي كه با حمايتهاي
ماليصورتگرفتهتوسطدولتچينوافزايشتقاضا
برايوارداتمحصوالتچينيدرسطحجهان،ميزان
توليداتصنعتياينكشورتاپايانماهژوئنبهسطحي
رسيدهاستكهقبلازآغازبحرانكروناثبتشدهبود.
فلوريان ايپلو ،استراتژيست ارشد سرمايهگذاري 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 ،فعاليتهاي 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
تامينجهاني،ايناتفاقبراياقتصادجهانينيزرويداد
خوشاينديمحسوبميشود.
دروالاستريت،بيشترشاخصهانزوليبودندتاجايي
كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي در سطح
باالتريازروزقبلخودبستهشدند.شاخص«داوجونز
ايدانستريالاوريج»با ۰.۳۹درصدريزشنسبتبهروز
قبل و در سطح ۲۷هزار و ۸۹۵.۳۷واحد بسته شد.
ش��اخص «اسان��د پ��ي »۵۰۰ب��ا ۰.۱۲درصد
كاهش تا سطح  ۳۳۷۷.۴۹واحدي پايين رفت و
ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني «نزدك
كامپوزيت»با ۰.۲۷درصدصعوددرسطح ۱۱هزار
و ۴۸.۷۷واحدي بسته شد.
سمير سامانا ،استراتژيست ارشد سرمايهگذاري در
بانك ولزفارگو گفت :به نظر ميرسد شاهد بروز يك
چرخه ديگر در معامالت بازارهاي س��هام هستيم و
سهامشركتهايانرژي،صنعتيوخدماتماليبيش
از همه مورد توجه سهامداران است .البته ريسكها
هنوزبهقوتخودباقيهستندونبايداينطورتصور
شودكههمهچيزروبهراهاست.
بانك مركزي انگليس در گزارشي اعالم كرده است
ش��رايط اقتصادي اين كشور در نتيجه شيو ع كرونا
وخيمترازچيزياستكهپيشترتصورميشد.طبق
پيشبيني بانك مركزي انگليس ،اقتصاد اينكشور
در س��ه ماهه دوم امسال احتماال ۲۳درصد كوچك
شده است و انتظار ميرود براي مجموع سال،۲۰۲۰
پنجميناقتصادبزرگجهان ۹.۵درصدكوچكشود
امابابهبودتدريجيوضعيتشاخصهايكالن،رشد
اقتصاديبرايسالآينده ۹درصدوبرايسال۲۰۲۲
نيز ۳.۵درصدپيشبينيشدهاست.

ايستگاهخبر
عدم كيفيت  ۴۰درصد
ساختمانهاي نوساز در پايتخت

عضوهياترييسهشورايشهرتهرانگفت۴۰:درصد
بافتهاي نوسازي ش��ده در بافت فرسوده كيفيت
س��اخت ندارند .زهرا نژاد بهرام در گفتوگو با ايسنا،
درباره وضعيت نوسازي بافتهاي فرسوده در تهران
گفت :مطالعاتي درمورد وضعيت بافتهاي فرسوده
انجامشدهاستكهنشانميدهدمتاسفانه۴۰درصد
بافتهاي نوسازي ش��ده در بافت فرس��وده از نظر
كيفيت ساخت ،مطلوب نيستند .وي با بيان اينكه
اين ساختمانها به دليل عدم رعايت استانداردهاي
ساخت و س��از و به كارگيري مصالح غير استاندارد،
جزوساختمانهايناايمنمحسوبميشوند،گفت:
اين آمار آنقدر ش��وك آور بود كه شهرداري تهران،
سازمان نظام مهندس��ي و چند دستگاه ديگر طي
يك تفاهم نامهاي بر لزوم نظارت بر س��اخت و ساز و
مصالح تاكيد كردند و در همين راستا منطقه ۸را به
عنوان منطقه پايلوت اجراي اين تفاهم نامه انتخاب
كردند كه خوشبختانه در اين مدت بررسيها نشان
داد كه با نظارت منطقهاي و س��ازمان استاندارد بر
روي مصالح ،كيفيت ساخت و ساز ارتقاء يافته و الزم
استايننظارتبه تماممناطقبهخصوصنوسازي
در بافت فرسوده تسري يابد .نژاد بهرام همچنين در
خصوصبافتناپايداردرتهرانبابياناينكه ۱۰هزار
هكتار بافت ناپايدار داريم كه ويژگي اصلي آن عدم
استحكاماست،گفت:عدماستحكامبهعنوانعنصر
ثابتدربافتناپايداروجودداردكهبعد از آن ميتوان
ريزدانگييانفوذناپذيريرانيزاضافهكرد.ويباانتقاد
از اينكه متأس��فانه بافت ناپايدار جزو بافت فرسوده
محسوب نميشود ،اظهار كرد :در گذشته ظرفيت
و تسهيالت بافت فرس��وده به بافت ناپايدار هم داده
ميشد اما در پي مصوبه شوراي عالي معماري ،اين
روند متوقف شد و به بافت ناپايدار تسهيالت ندادند
كهطبيعتاشهرونداننيزرغبتيبراينوسازيندارند
كههمينمسالهسببافزايشبافتناپايداردرتهران
ميشود .نژاد بهرام با بيان اينكه شرايط تهران خاص
استوپايتختمدامدرمعرضفعاليتگسلها،جاري
شدنسيالبوفرونشستزمينقراردارد،گفت:قطعا
وجود بافت ناپايدار هزينههاي شهر را در صورت بروز
حادثه افزايش ميدهد كه بر همين اساس ضروري
است بار ديگر بافت فرسوده مورد تدقيق قرار گيرد و
همچنينباكمكشهرداريودولتتسهيالتخاصي
بهنوسازيبافتناپايدارداده شود.هرچندكه شتاب
نوسازيباالست،اماكافينيست.

 46درصد ناوگان هوايي
مسافري كشور فعال است

عضوكميسيونعمرانمجلسبااشارهبهعمرباالي
ناوگانحملونقلهواييكشور،گفت:از۳۰۰هواپيما
موجودتنها ۱۴۰فروند()۴۶.۶فعالاست.بهگزارش
تس��نيم ،رحمتاهلل فيروزي پوربادي با اش��اره به
مش��كالت حمل و نقل هوايي كش��ور ،اظهار كرد:
صنعت هوايي كشور جزو صنايعي است كه بيشتر
تحريمها 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 2دهه اخير هر
هواپيمايي كه وارد كش��ور شده به جزو برخي موارد
اخير ،هواپيماهاي دست دوم و كاركرده بوده كه اين
مسالهتحتتأثيرتحريمهايگستردهدشمنانعليه
كشورمان بوده است .وي با بيان اينكه قطعا نوسازي
ناوگانحملونقلهواييكشوربسيارضرورياست،
افزود :البته شركتهاي هواپيمايي به دليل تحريم و
مشكالت ديگر نتوانستهاند اقدام به خريد هواپيما
كنندواينمسالهموجبافزايشعمرناوگانحملو
نقلهواييكشورشدهاست.

مسكن مهر پرديس
در مرز ميلياردي شدن

در حالي بر اساس جديدترين آمار وزارت راه قيمت
مس��كن طي تيرماه حدود  ۱۰درصد 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
مقايسهباآخرينماهبهار 99حدود 10درصدافزايش
يافتهاست.متوسطقيمتهرمترمربعدر ماهيكه
گذشته به مرز  21ميليون 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
افزايشيابد.ازسويديگرعدمتوليدمسكنبهميزان
مورد نياز در كشور ش��رايطي را به وجود آورده تا به
عنوانمثالدرشهرپرديسعرضهواحدهامتناسب
باتقاضانباشد.اينوضعيتنيزباعثافزايشقيمت
واحدهاي اين ش��هر بهخصوس واحدهاي مسكن
مهر شده اس��ت .در زمان حاضر يك واحد مسكن
121مترياميرساواالن(فاز)8كليدتحويلباقيمت
حدوديكميلياردتوماني( 980ميليونتومان)براي
فروش فايل شده است .در ساير پروژههاي مسكن
مهر اين شهر نيز قيمتها افزايشي بوده و در فاز11
(كوزو) يك واحد مسكن مهر با قيمت 750ميليون
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 160ميليون تومان
خريد و فروش ميشد،امروز به 300ميليون تومان
افزايشيافتهاست.درهشتگردنيزوضعيتاينگونه
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  250ميليون تومان داد
و ستد ميشود .البته پيش بيني ميشود با فعاليت
مستمرمترواينشهر،قيمتواحدهايمسكناين
شهربهخصوصمسكنمهرافزايشقابلتوجهيطي
ماههاياخيرداشتهباشد.

راهوشهرسازي
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«به دليل وجود چند ابهام» ،اصالحيه ماده واحده ماليات بر خانههاي خالي به مجلس ارجاع شد

نخستين«نه» شوراي نگهبان به مجلس يازدهم
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 ويژهاي 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 6ميليون واحدمسكوني طي 6سال
در هفتههاي اخير س��كوت كرده است ،اما طرح دوم اين
مجلس براي اخذ ماليات «بازدارنده» از مالكان خانههاي
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
قدردانيازانگيزهوزحماتنمايندگاندرتصويبمصوبات
مربوط به معيشت مردم ،طرح دو فوريتي اصالح ماده ۵۴
مكرر قانون مالياتهاي 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
 ۱۵مرداد در جريان بررس��ي جزيي��ات طرح دو فوريتي
اصالح ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم ،مقرر
كردند« :مالكان هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي
باالي يكصد هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي
امالكواسكانكشورموضوعتبصره()۷ماده()۱۶۹مكرر
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 معافيتهاي تبصره ( )۱۱ماده
()۵۳اينقانون،بهصورتماهانهمشمولمالياتيبرمبناي
ماليات بر درآمد اجاره ميش��ود ».به گونهاي 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�لاك و ميزان اخذ مالي��ات از خانههاي خالي،
دستكم س��ه هفته در كميسيونهاي 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 خانههاي خالي
افزون بر مس��اله مالك و معيار بازدارنده مالياتي براي
خانههايخالي،مسالهشناساييايندستهازواحدهاي
مسكوني از سال  94يعني از زماني كه براي نخستين
باز ماده  54قانون مكرر ماليات مس��تقيم در مجلس
تصويب شد و در شوراي نگهبان نيز مورد تاييد نيز قرار
گرفت ،محل مناقشه بود .مسالهاي كه در همان سال
 94به وزارت راه و شهرسازي با همكاري دستگاهها و
نهادهاي ذي مدخل ماموريت داده شده بود تا با هدف
شناساييخانههايخاليسامانهاسكانوامالككشور
را راهاندازي كند .اين مساله اما تا اسفند  98مسكوت
ماند و به سرانجام مشخصي نرسيد .حتي در بهار سال

مصوبه اخذ ماليات «بازدارنده» از مالكان خانههاي خالي نتوانست تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي را بگيرد
جاري نيز اين سامانه افتتاح شده در اسفند  ،98دوباره
افتتاح شد ،اما بارها مسووالن س��ازمان امور مالياتي
اظه��ار ميكردند كه اطالعات اين س��امانه در اختيار
سازمان يادشده قرار نگرفته است .حتي يك بار اسحاق
جهانگيري ،معاون اول رييسجمهوري واگذاري اين
سامانه از سوي وزارت راه و شهرسازي به سازمان امور
مالياتي را بهطور رسمي ابالغ كرد .پس از اين تحوالت
بود كه مس��ووالن ارش��د وزارت راه و شهرسازي طي
هفتههاي اخير از شناسايي دانه درشتها و سالطين
خانههاي خالي س��خن به ميان آوردند و اعالم كردند
كه ط��رف يك بانك نيمه دولتي مال��ك  1000واحد
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  1000واحد
مسكونيراتكذيبكرد .عبدالناصرهمتي،رييسبانك
مركزيدرارتباطبااظهاراتوزير راهو شهرسازيدرباره
خانههاي خالي متعلق به نظام بانكي ،عنوان كرد« :اين
امر فرافكني و نادرست است .بر اساس بررسيهاي به
عمل آمده و اذعان مدي��ران عامل بانكها ،اين تعداد
كمتر از  ۱۰هزار ملك متعلق به  ۳۰بانك است و شامل
خانههاي خالي نيس��ت بلكه تمليك��ي و عمدتاً براي
فروش اس��ت ».رييس بانك مركزي ،تصريح كرد« :
بس��ياري از اين موارد خانههاي مس��كوني نيس��ت و
كاربريهاي ديگري دارد و بس��ياري از آنها مربوط به

ساليان گذشته است ».همتي با اشاره به موضوع وجود
دوميليونواحدمسكونيخاليدركشورومسالهاحتكار
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
شرطتمليكبهنامبانكهاست،بانكهارامتهمكنند».
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 خانههاي خالي ،اطالعات تجميعي
سامانه اسكان و امالك كشور مشتمل بر كد ملي افراد
حقيقي با كدپستي خانههاي خالي و تطبيق اين كدها
بايكديگراستوسرپرستانخانواربايدطيمدتدوماه
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
برخانههايخالي)درسامانهيادشدهاقدامكنند.دراين
حال ،در مصوبه مجلس اساسا نكتهاي درباره چگونگي
شناس��ايي و ثبت خانههاي خالي متعلق به اشخاص
حقوقي دولتي و غيردولتي به ميان نيامده است.
هشدار درباره روشهاي دور زدن قانون
ازآغازبررسياصالحيهماده 54مكررقانونمالياتهاي
مستقيم ،كارشناس��ان مس��كن درباره دور زدن اين
قانون از طري��ق عقد اجاره نامهه��اي صوري با هدف

ف��رار از پرداخت مالي��ات بر خانههاي 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
نامههاي صوري در بنگاههاي 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
تنظيماينبازارنميشودكهموجباختاللدرمناسبات
اين بازار خواهد بود.
بيگمان 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 خودتنظيمگر اس��ت و اگ��ر مداخلهاي 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 ميشود،
مش��تري و خريداري ندارد ،ميگويند ،بازار مس��كن
ايران به دليل دخالتهاي دولت در مناس��بات كالن
اقتصاد از طريق سياس��تهاي پولي و مالي نامناسب
و جبران كسريهاي مستمر و مكرر بودجه با استفاده
از مكانيسمهاي 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 ،بيگمان ،تحوالت دروني
بازارها به تعادل خواهند رسيد.

رييسي :شوراهاي شهر و روستا را همكاران دستگاه قضايي ميدانيم

شوراها راه را براي متخلفين سدكنند

آيتاهلل رييس��ي ،رييس قوه قضاييه ك��ه حدود يك ماه
پيش با حضور در لواسانات و جلسه با مسووالن كشوري و
منطقهايبرضرورتبررسيموضوعكميسيونماده100
در مجلس شوراي اسالمي به هدف جلوگيري از خريد و
فروشتخلفاتساختمانيتاكيدكردهبود،روزپنجشنبهبا
حضوردرشورايعالياستانهابااشارهبهضرورتپيگيري
ومبارزهباتخلفازسويشوراهايشهروروستا،اظهاركرد:
اعضايشوراهابايددژمحكميدرمقابلنفوذ،رانتخواري،
كژي و فساد باشند و در مقابل هر امري كه حقوق عامه و
حقوق مردم شهر و روستا را ضايع ميكند بايستند؛ اين
دژ محكم و مستحكم شوراها بايد سدي در برابر هرگونه
كژي باشد كه بخواهد حقوق عامه را ضايع كند و به منابع
طبيعي و ذخاير كشور و جنگلها و مراتع آسيب برساند.
وي گفت :شوراهاي شهر و روستا بايد مانع تضييع حقوق
عمومي در اموري نظير تغيير كاربريها و آسيبرساني به
جنگلها و مراتع و زمينخواري باشند و ما اعتقاد داريم كه
شوراها در اين جهت ،به منزله همكار بخشهاي قضايي
در كشور محسوب ميش��وند و آنها نيز همچون مراجع
قضايي در برابر زيادهخواهيها ،رانتخواريها و فساد بايد
ايستادگي كنند .آيتاهلل رييسي با بيان اينكه ما شوراها را
همكار خودمان در مقابله با تضييع حقوق عامه ميدانيم،
گفت:بعضاًبرخيافرادزيادهخواهدرصدداينبرميآيندكه
حق عمومي بهرهمندي از آب و هواي سالم و بهرهمندي از
محيط زيست و آب و خاك را ضايع كنند كه براي مقابله با
اين امر شوراها 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 ميكنيم ،اما
اگر احداث كارخانه يا كارگاهي در نقطهاي باعث آلودگي و
تخريبمحيطزيستميشودبايددرتأسيسآنكارخانه
يا كارگاه تجديد نظر شود؛ به عبارت ديگر پيشرفتهاي
اقتص��ادي نبايد حقوق عامه را تضيي��ع كند و به محيط
زيست آسيب برساند .وي با اشاره به حقوقي كه در قانون
برايشوراهايشهروروستاوشورايعالياستانهاتعريف
شده است ،گفت :حق و حقوق در كنارش تكليف ميآورد؛
بر اين اساس در كنار حقوقي كه به شوراها داده شده بايد
ديد كه آيا آنها توانستهاند تكاليفي كه بر عهده دارند را به
صورتصحيحومطلوباجراكنندياخير؟آيتاهللرييسي
با اشاره به موضوع تغيير كاربري اراضي كشاورزي ،گفت:

گاهي مشاهده ميشود كه با تغيير كاربريهاي صورت
گرفته ،يك منطقه روستايي به محيطي براي ويالسازي
تبديل ميشود؛ 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
شهرهاوروستاهاشود؛همچنينهيچكميسيونومادهاي
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 :همانگونه كه دادس��تانهاي ما و مجموعههاي
نظارتي فعال در استانها بايد مأمني براي قانونمداران
باشند و در دل كساني كه ميخواهند قانونشكني كنند
خوف ايجاد كنند به همان صورت نيز اعضاي شوراهاي
شهر و روستا بايد نسبت به كساني كه بخواهند به حقوق
مردم و بيتالمال دس��تدرازي كنند ،مانع باش��ند؛ ما
معتقديمكهمراجعهبهدستگاهقضاييآخرينراهكاراست
و اولين جايي كه بايد در برابر زيادهخواهان و متخلفان و
زمينخواران بايستند شوراها هستند.
وي تصريح ك��رد :مطلوب ما اين اس��ت كه خود اعضاي
شوراهاي شهر و روستا در برابر تخلفات و زيادهخواهيها
و زمينخواريها بايس��تند و اص ً
ال اجازه ندهند كه كار به
مرحلهقضاييبكشد؛شوراهاايجادشدندكهحافظحقوق
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 جنگلها و مراتع و ذخاير اين كش��ور شوراهاي شهر و
روستاهستند.
آيتاهلل رييس��ي گفت :اص� ً
لااي كاش در ام��ر مقابله با
تضييعكنندگانحقوقمردموزمينخواراننوبتبهمرجع
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 ميكنيم .ما
ميخواهيمشوراهايشهروروستانخستينمدعيمبارزه
با تخلف باشند و اين مطلوب ما است؛ اما اگر عدهاي 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 ميشود.
آسيبشناسي فعاليت شوراهاي شهر و روستا
وي با اش��اره به ضرورت آسيبشناسي فعاليت شوراها،
گفت :شوراي عالي اس��تانها بايد نسبت به وضعيت و
عملكرد شوراها يك آسيبشناسي داشته باشند؛ ايجاد
سامانهاي براي شناسايي نارساييها كه رييس شوراي
عالي استانها از آن سخن گفت موضوع مباركي است؛
شوراي عالي استانها 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
نارساييهامنشأخدماتينيزهستند؛همچنينمعتقديم

برخي از اين نارساييها ساختاري است .آيتاهلل رييسي
در ادامه با تاكيد بر اجراي س��از و كارهاي نظارتي قوي
در درون ش��وراها ،اظهار كرد :در همه جا نظارت درون
سازمانيبرنظارتبرونسازمانيمقدماست.نظارتهايي
رادستگاهقضايي،وزارتكشورودستگاههايديگردارند؛
اما تقويت نظارت درون سازماني در شوراها مقدم است.
وي در خصوص كميسيون ماده  ١٠٠شهرداريها نيز
بيان كرد :مساله ماده ١٠٠كه در يكي از جلسات گفتم و
در اينجا نيز اشاره كردند ،بايد حل كنيم ،تخلف خريدن،
كار درستي نيس��ت .در يك كوچهاي چند نفر آمدند و
كوچه را اشغال و س��دمعبر كردند ،ميگويند پولش را
ميدهيم ،اين حرف درست است؟ شما اين حرف را مي
پسنديد؟آيتاهللرييسيافزود:اينكههرروزجلويچشم
پير و جوان و مرد و زن تخلفي علني در شهري ميشود و
طرف بگويد پولش را ميدهم ،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
امكانپذيرنيست.
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 ،سرمايهگذاري 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 .آيتاهلل 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 بدبينيها كمك كند و كار را شفاف در مقابل چشمان
مردم قرار دهد.

ايرانشهر
افزايش  ۳۶درصدي پروازهاي
عبوري از آسمان ايران

بر اس��اس آمار ش��ركت فرودگاهها و ناوبري هوايي
پروازهاي عبوري از آسمان ايران  ۳۵.۸درصد رشد
داشتهاست.عملكردفرودگاههايكشورطيتيرماه
۴۵درصدكاهشيافتهاست.براساسجديدترينآمار
منتشرشدهازسويشركتفرودگاههاوناوبريهوايي
ايران طي تيرماه امسال كل پروازهاي فرودگاههاي
تحت مالكيت ش��ركت فرودگاهها و ناوبري هوايي
ايران نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته در نشست
و برخاست  28درصد ،در اعزام و پذيرش مسافر 45
درصد و در ارسال بار و پذيرش بار و پست  51درصد
كاهش داشته است .در ماه گذشته فرودگاه مهرآباد
در نشس��ت و برخاست رش��د منفي  15درصدي،
در جابهجايي مسافر رش��د منفي  31درصدي و در
جابهجايي بار رشد منفي  34درصدي را ثبت كرده
است .فرودگاه مشهد نسبت به تيرماه سال گذشته
كاهشعملكردشديدتريداشتهاست؛درتيرامسال
نسبت به ماه مشابه سال قبل نشست و برخاست64
درصد ،جابهجايي مس��افر  71درصد و جابهجايي
بار ني��ز  78درصد كاهش يافته اس��ت .در فرودگاه
بندرعباس نشس��ت و برخاس��ت يك درصد رشد،
جابهجايي مسافر  16درصد كاهش و جابهجايي بار
نيز  16درصد كاهش يافته است .در فرودگاه شيراز
نشستوبرخاست 35درصد،اعزاموپذيرشمسافر
 46درصد و اعزازم و پذيرش بار و پس��ت  57درصد
كاهشرانسبتبهتيرماهسالگذشتهنشانميدهد.
در كيش به عن��وان يكي از فرودگاههاي اختصاصي
نشستوبرخاست 27درصد،جابهجاييمسافروبار
نيز به ترتيب  24و  20درصد كاهش يافته است .در
بخش آمار پروازهاي عبوري از فضاي كشور نيز 71
درصد رشد منفي براي تير  99نسبت به ماه مشابه
سالگذشتهثبتشدهاست.درتيرماهامسال7295
پرواز عبوري از فضاي كشور داشتهايم ،در حالي كه
تير 98اين عدد 24هزار و 736پرواز بوده است .البته
نس��بت به خرداد ماه امس��ال با  5372پرواز ميزان
پروازهاي عبوري 35.8درصد افزايش يافته اس��ت.
بر اساس اين گزارش ،بر خالف ماههاي قبل ،در آمار
منتشر شده تيرماه عملكرد پروازهاي فرودگاه امام
خميني(ره)ثبتنشدهاست.شركتفرودگاههادليل
ايناتفاقراعدمثبتومغايرتگيريدرسامانهآمارو
وجودخطااعالمكردهاست.

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 جادهاي بين ايران و تركيه از توسعه
حملونقل ريلي بين دو كش��ور با ايجاد يك مسير
جديد خبر داد .به گزارش تسنيم ،محمد اسالمي در
جلس ه ويدئوكنفرانسي با عادل كارا اسماعيل اوغلو،
وزيرجديدحملونقلوزيرساختتركيهدرخصوص
وضعيتدوكشوردرحوزهحملونقلبهبحثوتبادل
نظرپرداخت.وزيرراهوشهرسازيايراندراينجلسه
بر تشكيل هرچه سريعتر 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
زمانممكنبهصورتويدئوكنفرانسيتشكيل تادر
ادامه مصوبات آن با بررسي در سطح وزراي دو كشور
بهشكليكتفاهمنامهامضاوهرچهسريعترقابليت
اجرايي و عملياتي پيدا كند .اس�لامي همچنين بر
سرعتگرفتن ترانزيتجادهايدوكشوردر مرزهاي
مشترك تاكيد داش��ت و با اشاره به اقدامات و تدابير
بهداشتي صورت پذيرفته در زمينه كنترل ويروس
كرونا ،خواستار روان شدن تردد كاميونها در مرزها و
باالرفتن آمار جابهجايي كاال شد .توسعه حمل و نقل
ريليبينايرانوتركيهديگرموضوعجلسهمذكوربود
كه محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي به آن اشاره
كرد.دراينخصوصوزيرراهوشهرسازيايرانبااشاره
بهتنهامرزريليايرانباتركيهازطريقمرزرازيبهوان
تركيهبرافزايشتعدادمرزهايمشتركتاكيدكرد.

صرفهجويي يك ميليارد و
 220ميليون ليتر سوخت

رييس س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جادهاي با
اشاره به اينكه در فاز نخس��ت طرح نوسازي ناوگان
فرسوده بينشهري در بخش بار ،كاميونهاي باالي
 ۵۰س��ال در اولويت قرار دارند ،گفت :اجرايي شدن
اين طرح ،صرفهجويي يك ميليارد و  ۲۲۰ميليون
ليترسوخترادرپيدارد.بهگزارشايلنا،عبدالهاشم
حس��ننيا ،رييس س��ازمان راهداري و حمل و نقل
جادهاي كش��ور در آيين امضاء قرارداد نوسازي پنج
هزار دس��تگاه ناوگان حمل و نقل برون شهري كاال
با اش��اره به اينكه  ۶۵هزار دس��تگاه كاميون باالي
 ۴۰س��ال در كش��ور وجود دارد ،گفت :در راستاي
سياستهاي 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 سرمايهگذاري  ۱۴هزار ميليارد
توماني بخش خصوصي و بهرهگيري از تس��هيالت
بانك صادرات ايران ،نوسازي خواهد شد .حسننيا
با بي��ان اينكه فعاليت كاميونهاي فرس��وده فعال
در شبكه حمل و نقل ،پايش ش��ده و موجود است،
افزود :بر اين اساس ،كاميونهايي كه فعال نبودهاند،
امكان اس��تفاده از تس��هيالت اين ط��رح را ندارند.
معاون وزير راه و شهرس��ازي همچنين عنوان كرد:
اين طرح ،صرفهجويي يك ميليارد و  ۲۲۰ميليون
ليتري س��وخت را در يك دوره هفت ساله به دنبال
خواهدداشت.رييسسازمانراهداريوحملونقل
جادهايكشوربااشارهبهاينكهدرفازنخست،نوسازي
كاميونهاي باالي ۵۰سال را هدفگذاري كردهايم،
خاطرنشان كرد :هر مالكي كه ماشين خود را اسقاط
كند به شركت س��ازنده معرفي ميشود تا كاميون
جديدراتحويلبگيرد.

ادامهازصفحهاول
جاي خالي حقوقيها در
مصوبهمجلس

 -2آنگون��ه ك��ه نماين��دگان مجل��س اعالم
كردهاند ،هدف از اصالح م��اده  54مكرر قانون
مالياتهاي 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
نميكنند .البته برخي از سازندگان بلندپرواز ،به
اصطالح با استفاده از حربه زخمي كردن پروژهها
و طوالني ك��ردن فرآيند س��اخت آن ،درصدد
افزايش سرمايه خود از طريق موج سواري روي
نرخهاي باالي تورم ساالنه هستند و از اين رو،
پروژهه��ا را همواره نيمه كاره نگه ميدارند و در
نتيجه به مرحله دريافت پايان كار نميرسانند.
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  1000واحد مس��كوني
اس��ت .اگر چه رييس كل بانك مركزي مساله
تملك خانههاي خالي توسط برخي بانكها را
رد ك��رد ،اما اولين و قاب��ل توجهترين برون داد
س��امانه اس��كان و امالك ،هويدا كردن هويت
اش��خاص حقوقي و از جمله برخي بانكها در
تملك انبوه خانههاي خالي است ،حال آنكه در
مصوبه مجلس ،جز اينكه ميزان دريافت ماليات
از خانههاي 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 خانههاي
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
مسكونيتحتتملكخودراباتعييننوعكاربري
(مسكوني ،اداري ،تجاري) حداكثر ظرف مدت دو
ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه ،در سامانه
مليامالكواسكانكشورثبتنمايند».همچنين
بر اساس تبصره  2اين ماده واحده« ،سرپرستان
خانوار مكلفند اقامت��گاه اصلي خانوار را حداكثر
ظرف مدت دو ماه پس از انتش��ار دس��تورالعمل
مذكور در تبصره ( )1اين 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�لاك تطبيق داده ش��ود و اگر يك كد ملي
بيش از دو كدپستي داشته باشد ،واحدمسكوني
سوم به بعد مشمول ماليات ميشود .همانطور
كه مش��اهده ميش��ود ،قانون گذار سرپرستان
خانوارهايي كه مالك هستند را خطاب قرار داده
است ،نه نهادها و اشخاص حقوقي را؛ همچنين در
اينقانونمالكشناساييخانههايخالي،تطابق
كد ملي اشخاص حقيقي با كدپستي واحدهاي
مسكوني است ،نه كدشناسايي نهادها و اشخاص
حقوقي با كدپستي منازل!
 -3ب��ا توج��ه به ش��يوه شناس��ايي خانههاي
خالي مورد نظر مصوبه مجلس كه با اس��تفاده
از خوداظهاري اش��خاص حقيق��ي و تطبيق
كدملي افراد حقيقي با كدپستي منازل صورت
ميگيرد ،بيگم��ان نهاده��اي داراي دهها 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 نميگيرند و اين مصوبه از مزيت
و ه��دف عرض��ه آپارتمانهاي انبوه ب��ه بازار
مسكن خالي و منحرف ميشود.
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رويداد

دانش و فن

بايد از آسيبهاي فضاي مجازي پيش از وقوع پيشگيري كرد

جرايم مالي درصدر جرايم رايانهاي
امروزه سرويسهاي متنوعي در فضاي مجازي ارايه
ميشود كه به رفع نيازهاي روزمره مردم و بنگاههاي
اقتصادي ميپردازد .با وج��ود اين ،در كنار خدماتي
كه اين س��رويسها ارايه ميدهند ،آسيبهايي هم
وجود دارد .با توجه به همهگير ش��دن روزبهروز اين
س��رويسها ،مس��ووالن معتقدند الزم است بخش
حاكميت و جامعه پيش��گيري ،تدابير پيشگيرانه را
براي جلوگيري از آسيبهاي اين سرويسها در نظر
بگيرد .همچنين آگاهيبخشي به عموم مردم هم از
راهبردهايي است كه ميتوان اين آسيبها را كاهش
داد و مانع كالهبرداريها در فضاي مجازي شد.
بر اس��اس تعريف قانوني ،پيش��گيري از وقوع جرم
عبارت اس��ت از پيشبيني 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
عليمحمد رجبي ،رييس مركز تشخيص و پيشگيري
از جرايم سايبري پليس فتا در جلسه نقد و انديشه با
موضوع «سوءاستفاده در فضاي مجازي و آگاهسازي
مخاطبان» فرهنگسازي و هشدارهاي پيشگيرانه
به كاربران فضاي مج��ازي را موثرتري��ن راهكار در
جلوگيري از سوءاس��تفادهها در اين فضا دانس��تند.
س�لامي به تعريف قان��ون پيش��گيري از وقوع جرم
پرداخت و گف��ت :اين تعريف را بايد به همه جرايمي
كه در حوزههاي مختلف بهويژه فضاي مجازي اتفاق
ميافتد بسط داد.
امروز شاهديم كه سرويسهاي متنوعي در فضاي
مج��ازي ارايه ميش��ود ك��ه همه آنه��ا كاربردي و
بهمنظور رف��ع نيازهاي روزمره م��ردم و بنگاههاي
اقتص��ادي ارايه ميش��ود .جامعه پيش��گيري بايد
آسيبهاي اين سرويسها را پيشبيني و شناسايي
كند .قبل از اينكه س��رويسها همهگير ش��ود بايد
به عن��وان حاكمي��ت و جامعه پيش��گيري ،تدابير
پيشگيرانه را تبيين كنيم .يكي از مهمترين راهبردها
هم در اين حوزه بح��ث ارتقاي آگاهيهاي عمومي
اس��ت تا قبل از اينكه مردم آماج جرايم قرار گيرند
از طريق ارتقاي آگاهيهاي عمومي اين آسيبها را
كاهش دهيم .عمده جرايم در فضاي مجازي مربوط
به كالهبرداريها به طرق مختلف اس��ت و اگر روي
ارتقاي آگاهيهاي عمومي تمركز كنيم ميتوانيم 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 ميشود
افراد مصم��م به ارتكاب جرم ش��وند ،گفت :در حال
پيگيري تدابيري هستيم كه با كمك همه دستگاهها،
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 آگاهيه��اي عمومي،
س��لب فرصت از افراد ب��راي ارتكاب ج��رم ،افزايش
خطر دستگيري ،كاهش گمنامي و پيشگيريهاي
ﺳﺰﺍﮔﺮﺍﻳانه اس��ت .ولي يكي از مهمترين راهبردهاي
ما ارتقاي آگاهيهاي عمومي است .بايد بپذيريم اگر
شخصي كه مورد آماج جرم قرار ميگيرد ،آموزشها
و اطالعرسانيهاي الزم را نديده باشد به مجرم كمك
ميكند براي ارتكاب به جرم.

به همان ميزان كه استفاده مردم از فضاي مجازي افزايش پيدا كرده ،جرايم رايانهاي هم افزايش يافته است
رمز پويا جرايم مالي را كاهش داد
رييسادارهپيشگيريازجرايمسايبريمعاونتاجتماعي
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 رايانهاي هم افزايش يافته اما خوشبختانه
قبل از شيوع كرونا يكي از جرايمي كه پيشازاين بسيار
رايج بود يعني كالهبرداريهاي مالي اينترنتي با يك كار
جمعي و فعالسازي رمزهاي يكبارمصرف كاهش يافت.
اگر اين اقدام پيش��گيرانه انجامنش��ده بود با هجومي كه
مردم به فضاي مجازي در دوران ش��يوع كرونا داشتند،
بهمراتب جرايم بيشتري را ش��اهد بوديم .اميدواريم كه
خرد جمعي دستگاهها اين قبيل مسائل را پيگيري كنند
تاشاهدباشيممتناسببارشدفناورياقداماتپيشگيرانه
هم رشد پيدا كند .اگر بخواهيم يك فضاي مجازي سالم
و ايمني داشته باشيم بايد تمركزمان بر پيشگيري باشد.
سالميبابياناينكهدستگاهقضاييوپليسدرآخرزنجيره
برخورد با جرايم رايانهاي 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 يكنهاد خارج اس��ت .در حوزه اقدامات
پيش��گيرانه در فض��اي مجازي دس��تگاههايي مختلف
همچون وزارت ارتباطات ،وزارت ارش��اد بهصورت مجزا
ورود كردهاند؛ اما اقدامات آنها بهصورت جزيرهاي است.
اين در حالي است كه همه دستگاهها بايد تبادل اطالعات
و تجربيات داشته باشند .بايد در نشستهاي تخصصي
بين دستگاهي ،تمام آس��يبهاي احتمالي سرويسها
قبل از شيوع ،احصا شود و اجازه ندهيم سرويسها بدون
آسيبشناسي همهگير شوند .وي همچنين خاطرنشان
كرد :يك انتظار مهم كه ميتوانيم از مردم داشته باشيم،
بحث مس��ووليتهاي اجتماعي اس��ت ك��ه افراد حس
مسووليتپذيري داشته باشند و نسبت به وقوع جرايم در
فضاي مجازي بيتفاوت 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.

ضرورتهمكاريپليسفتاباسايردستگاهها
رييس مركز تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري
پليس فتا درباره ضرورت همكاري پليس فتا با س��اير
دستگاهها براي جلوگيري از سوءاستفادهها در فضاي
مجازي گفت :فض��اي مجازي به مرحلهاي رس��يده
اس��ت كه كس��ي نميتواند بهتنهايي بگويد ميتواند
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 دستگاهها و وزارتخانهها قرار دهد تا آنها هم در
فضاي مجازي ماموريتهاي 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 حوزههايي
بوده است گفت :عليرغم پايشهاي متعدد همچنان
جرايم مالي درصدر جرايم رايانهاي هستند و در رتبه
بعدي جرايم مرتبط با اشخاص و آزارهاي اينترنتي و
ايجاد مزاحمتها و هتك حيثيت قرار دارد .وي افزود:
يكي از نكاتي كه بايد توجه كنيم در مورد جرايم مالي،
دارايي افراد مورد دستبرد قرار ميگيرد كه با تشكيل
پرونده تا حدود زيادي اين مبالغ قابلبرگشت هستند
و با دستگيري مجرم پرونده فيصله پيدا ميكنند .ولي
متأسفانه در مورد جرايم مرتبط با اشخاص مثل هتك
حيثيت و انتشار تصاوير خصوصي ،حتي با پيدا شدن
مجرم ،اثرات جرم حل نميش��ود و از كاربران فضاي
مجازي خواهش ميكنم به حوزه حريمخصوصي خود
توجه ويژهاي كنند .عمده جرايم در اين حوزه هم ناشي
از غفلت و اعتماد به كاربران مجازي است.

مهمترين حمالت سايبري عليهاستارتآپها
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شركت انتقال گاز ايران
منطقه9عملياتانتقالگاز

هشدارهاي متعدد پليس فتا
براي جلوگيري از سوءاستفادهها
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
ميدهن��د .ما تالش داريم با اين هش��دارها در مقطع
زماني كه در آن قرار داريم و با شيوع ويروس كرونا كه
همراهشدهباافزايشاستفادهازفضايمجازي،متناسب
با موضوعات مختلف همچون فضاي كنكور يا ثبتنام
وام وديعه مسكن به مردم هش��دار دهيم تا نسبت به
سوءاستفادهها آگاهي پيدا كنند .پس يكي از وظايف ما
در حوزه پيشگيري اين است كه بهطور مستمر و مرتب
هش��دارهاي الزم را به مردم منتقل كنيم .وي با بيان
بر اينكه مسووالن بايد قبل از هر فراخواني جنبههاي
احتمالي وقوع جرم را در نظر بگيرند ،گفت :در ماههاي
گذش��ته همزمان با صدور فراخوانها براي آزادسازي
س��هام عدالت ،دريافت وام يكميليون توماني كرونا
يا وام وديعه مسكن ش��اهد بوديم كه موجي از جرايم
ش��كل گرفت .ما خيلي تالش كرديم تا دستگاههاي
مرتبط را مجاب كنيم قبل از اينكه فراخواني را صادر
كنند حتماً راهكارهايي كه باعث سوءاستفاده مجرمان
حرفهايميشودرابررسيكنند.رييسمركزتشخيص
و پيشگيري از جرايم س��ايبري پليس فتا افزود :ما به
عنوان پليس فتا كه با مردم س��روكار بسياري داريم و
پروندههاي مختلف جرايم يارانهاي را بررسيو مشاهده
كردهايم در اين موارد عمدتاً از طريق رسانهها در جريان
فراخوانه��ا قرارگرفتهايم .رجبي با بيان اينكه يكي از
محاسن فناوري اطالعات ،قابل پيشبيني بودن است
گفت :با فناوري اطالعات ميشود بسياري از مسائل را
پيشبيني ،طراحي و بهطور درست پيادهسازي كرد؛
بنابراين اگر به اين مساله توجه كنيم ميتوانيم از وقوع
بسياري از جرايم پيشگيري كنيم .وي در ادامه درباره
اينكه آيا هشدارهاي پليس بهنوعي زيادهروي نيست و
باعث هراس بيشازحد كاربران نميشود گفت :همين
حجم فعلي جرايم كه ش��كل ميگيرد حاصل مراقب

و پايشهاي  24س��اعته همكاران م��ا در پليس فتا و
قوه قضاييه اس��ت يعني اگر پيشگيريهاي كيفري و
انتظامينبودماوضعيتيبهمراتببدترازامروزداشتيم.
بنابراين قائل به كاهش سطح هشدار نيستم؛ اما اينكه
هشدارهاي پليس فتا بيشازاندازه ديده ميشود به اين
خاطر اس��ت كه متأسفانه دستگاههاي ديگر در حوزه
فرهنگسازي پيشگيرانه ورود نكردهاند.
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رييس پليس فت��ا تهران با تاكيد ب��ر اينكه پليس حامي
استارتآپهاس��ت ،گفت :ادامه حياتاستارتآپها به
تامين امنيت آنها بس��تگي دارد .به گزارش مه��ر ،داوود
معظمي گودرزي اظهار كرد :امنيت از مولفههاي مهم در
فعاليتهاياس��تارتآپي به شمار ميرود و اگر اين مولفه
نباشداستارتآپهاقادربهادامهحياتنيستند.ويبابيان
اينكهايرانازلحاظزيرساختهايامنيتياستارتآپهادر
كشوروضعيتخوبيندارد،گفت:چالشهايزيرساختي
استارتآپها ش��امل «پهناي باند»« ،سرعت اينترنت»،
«ديتاس��نتر» و «تجهيزات امنيتي» ميشود .گودرزي با
بيان اينكه تامين امنيت هزينههاي زيادي را ميطلبد كه
كشورهايمختلفاينهزينههاراساالنهپرداختميكنند،
افزود :در تحقيقاتي كه انجام داديم مش��اهده كرديم كه
متاسفانه اولويت امنيت براي حياتاستارتآپها در رده
آخر قرار دارد؛ اكنون اولويت اولاس��تارتآپها مس��ائل
اقتصادي ،فرهنگي و در آخر امنيت است .وي در خصوص
 ۱۰حملهبرترعليهاستارتآپهاگفت:بيشترينحمالت
در دنيا از نوع حمالت باتنت ( )botnetاست كه ايران از
نظر تعداد اين حمالت در رتبه سوم قرار دارد؛ اين موضوع
نگرانكنندهايبهشمارميرود.بيشترينحمالتباتنت،
شاملمراكزارايهدهندهخدماترفاهي،علميودانشگاهي
و سرمايهگذاري ميش��ود كه غالبا فعاليتاستارتآپها
زيرمجموعهاينخدماتقرارميگيرد.رييسپليسفتاي
تهران افزود :نقاط آسيبپذيراستارتآپها در «ايدههاي
تجاري»« ،طرحهاي تحقيقاتي»« ،صورتحس��ابهاي
مال��ي»« ،اطالعات كارمندان» و«اطالعات مش��تريان »
هستند و از آنجايي كه بسياري ازاستارتآپها از ايدهها يا
طرحهايتحقيقاتيخودبهخوبيمراقبتنميكنند،رقبا
بهاينايدههادسترسيپيداميكنند.
جرايمسايبرياستارتآپها
رييس پليس فتا تهران با بيان اينكه جرايماستارتآپها
شاملدوبخشجرايمدربستراستارتآپهاوجرايميكه
استارتآپهاخودعاملآنهستندتقسيمبنديميشوند،

گف��ت :عدم مالحظ��ات امنيتي در نگه��داري اطالعات
كاربران يكي از جرايم مهماستارتآپها است .متاسفانه
استارتآپها اطالعات كارمندان و مشتريان خود را بدون
رمزنگاريوايجادسرورهايمجزانگهداريميكنندكهاين
امردسترسيهكرهابهاطالعاتآنهارافراهمخواهدكرد.
وي با بيان اينكه وقتي رقبا به ايده دسترس��ي پيدا كنند،
ايده را به نام خ��ود ثبت ميكنند ،اف��زود :هك اطالعات
مربوط به مشتريان دراس��تارتآپها از ديگر مشكالتي
اس��ت كهاس��تارتآپها با آن مواجه هس��تند .در واقع
اطالعاتاستارتآپهازمانيكهبهبيگديتاتبديلميشود
ممكن است با هك مواجه شوند .معظمي گودرزي افزود:
متداولترينحمالتعليهاستارتآپهاراميتوان شامل
«فيشينگ»« ،حمالت DoSيا محرومساز از سرويس»و
«حمالت RansomWareيا باجافزار» دانست .در واقع
فيش��ينگ كمهزينهترين نوع حمالت سايبري به شمار
ميرودكهاستارتآپهاميتوانندمورداينحملهسايبري
قراربگيرند .رييسپليسفتاتهرانگفت:عدماحرازهويت
ازجرايماستارتآپهابهشمارميرودوممكناستيكنفر
دردواستارتآپمشغولفعاليتباشد.ويباتاكيدبراينكه
پليس حامياستارتآپهاست ،گفت :اين تيمها ،موتور
پيشرفتوتوسعهكشورهستندوماوظيفهخودميدانيم
كهدركناراستارتآپهاباشيموازآنهاحمايتكنيم؛مركز
فوريت پليس فتادر پليس ۱۱۰اس��تانها و شهرستانها
نمايندگانمابرايپاسخگوييبهسواالتفعاالناستارتآپي
فعاليتميكنند.

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
مجموعههاي استاني منطقه  9عمليات انتقال
گازونيزهمكاريدرجهتحلمسائلومشكالت
ذيربط در اس��تان گيالن برگزار ش��د ،جمالي،
رييس مركز بهرهبرداري خطوط لوله رش��ت و
كاظمي ،رييس تاسيسات تقويت فشار گاز رشت
ضمنمعرفيمركزوتاسيسات،نقشوحساسيت
فعاليتهاي مجموعههاي تحت مسووليت را در
تامين گاز مصرفي اس��تان گي�لان و انتقال گاز
طبيعي به استانهاي مجاور را برشمرد .در ادامه
مقدم بيگلريان ،مدير منطقه طي ارتباط ويديو
كنفرانس��ي ،ضمن قدردان��ي از حضور نماينده
مردمشهرستانرشتدرمجلسشوراياسالمي،
گفت :همكاري دستگاهها به ويژه فرمانداريها
و دس��تگاههاي قضايي در خص��وص رفع موانع
حريم براي تسهيل در اجراي پروژه جديد خط
انتقال  42اينچ رشت /چلوند همچنين ضرورت
كنترلبرداشتمصالحدررودخانههاييمتقاطعبا
خطوطانتقالوممانعتازبرداشتهايغيرمجاز
وتاكيدبراخذاستعالمقبلازصدورهرگونهمجوز
برداشت مصالح رودخانهاي ،نياز به مساعدت و
طرح و انتقال موضوع در جلس��ات و بازديدها را
دارد .وي افزود :همكاري بيش از پيش شركت آب
منطقهاي گيالن به ويژه در ارايه اطالعات مورد
نياز براي طراحي ايمنسازي لولههاي انتقال گاز
در تقاطع رودخانهها 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
ريسكخطرسرايتآتشنيزازديگرمباحثمورد
درخواست اين منطقه ميباشد.

بازديدسه نماينده ازهمت
تالشگران ذوبآهناصفهان
رحمتاهلل فيروزيپور نماينده شهرس��تان نطنز
و بخ��ش قمصر ،حجتاالس�لام والمس��لمين
محمدتقي نقدعلي نماينده خميني شهر و پروين
صالحي نماينده شهرس��تان مباركه در مجلس
شوراي اسالمي پنجشنبه  16مرداد ماه با حضور
در ذوبآهن اصفهان ،ضمن بازديد از خط توليد
به ويژه فرآيند «توليد ري��ل ملي» ،با مديرعامل
و ديگر مسووالن اين ش��ركت ديدار و گفتوگو
كردند .نماينده نطنز و قمص��ر ضمن قدرداني از
تالشمسووالنوكارگرانذوبآهناصفهانجهت
تحقق جهش توليد گف��ت :گزارشهاي مربوط
به اين ش��ركت نشاندهنده توس��عه و پيشرفت
ذوبآهن اصفهان اس��ت و اميدواريم با توجه به
بهبود شرايط اين شركت در تامين مواد اوليه كه با
حمايت وزارتخانههاي صمت و رفاه صورت گرفته
است ،شاهد شكوفايي هر چه بيشتر اين مجتمع
عظيم صنعتي باشيم  .حجتاالسالم محمدتقي
نقدعلي نماينده خميني ش��هر نيز ،ذوبآهن 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 ذوبآهن اصفهان را كه از قدمت
بااليي در صنايع كشور برخوردار است ،بسيار مهم
دانس��ت و گفت :توليد وتامين نياز كشور به ريل
توسط ذوبآهن 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
يزديزاده مديرعامل ذوبآهن اصفهان نيز گفت:
روش توليد ذوبآهن اصفهان به شيوه كوره بلند
است و محصوالت آن از كيفيت بااليي برخوردارند
ولذارويكرداينشركتبهسمتتوليدمحصوالت
با ارزش افزوده باالتر است تا هم نياز كشور به اين
محصوالت رفع ش��ود و هم شرايط اقتصادي اين
شركت بهبود يابد .مديرعامل ذوبآهن با اشاره به
توليد محصوالت جديد همچون ورق سازههاي
فوالدي ،انواع ري��ل و اخيراًميلگرد  ،40گفت :در
سال جهش توليد تالش ميكنيم به لحاظ كمي و
كيفيشاهدرشدچشمگيريدرتوليداينشركت
باشيم .سال گذشته عالوه بر تامين نياز ارزي خود،
 120ميليون دالر نيز به نظام بانكي كش��ور وارد
كرديم كه اين امر يك مسووليت اجتماعي براي
ذوبآهن اصفهان است .

پيام تبريك شركتگاز
مازندران به مناسبتروزخبرنگار

در پيام «جعفر احمدپور» آمده است :در عصري
كه به تعبير انديش��مندان ،ارتباط توده مردم با
واقعيت ،بيش از هر زماني وابسته به رسانههاست
و اين رس��انه است كه ن ه تنها به انعكاس واقعيت
ميپردازد بلكه حتي قادر است آن را خلق كند،
بديهي است كه وظيفه و مسووليت خبرنگاران
در حفظ س�لامت 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 سختيها 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
رادرسايهعنايتپروردگارآرزومندم.همچنينياد
و خاطره شهداي خبرنگار ،بهويژه شهيد صارمي
عزيز را گرامي داشته و براي ايشان رحمت واسعه
الهي را مسألت مينمايم.

اخبار
سقفصادراتي براي
دريافتكنندگانكارت بازرگاني
مهر|دولت مصوبه مربوط به اصالح ماده ()۱۰
آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
درخصوص تعيين و اعمال محدوديت در سقف
ارزش كاالي صادراتي ب��راي دريافتكنندگان
كارت بازرگان��ي را ابالغ كرد .در جلس��ه هيات
وزيران مورخ  ۸مرداد  ،۱۳۹۹پيش��نهاد اصالح
م��اده ( )۱۰آييننام��ه اجرايي قان��ون مقررات
ص��ادرات و واردات موض��وع تعيي��ن و اعم��ال
محدوديت در سقف ارزش كاالي صادراتي براي
دريافتكنندگانكارتبازرگانيبهتصويبرسيد.
پيشنهاد فوق با توجه به توافق صورت گرفته در
جلس��ه مورخ  ۶مرداد  ۱۳۹۹س��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
دريافتكنندگان كارت بازرگاني براي سال اول
پانصد هزار دالر و براي سال دوم دو ميليون دالر
تعيين شد .ليكن واحدهاي توليدي داراي پروانه
بهرهب��رداري ،از س��قف ارزش كاالي صادراتي
مستثني شدند.اين مصوبه توس��ط معاون اول
رييسجمهور ابالغ شد.

استفادهازابزارهايتشويقي
برايبازگشتارز

سازمانتوسعهتجارت|مديركلدفترتوسعه
خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه تجارت ايران
با تاكي��د بر اينكه همه دس��تگاههاي 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 بخشهاي مختل��ف و افزايش
اختيارات س��ازمان ،نيل به اهداف تعيين شده
در قوانين باالدس��تي و همچني��ن اهداف كلي
سياس��تهاي 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 حوزههاي مختلف
از جمله بازاريابي ،ورود به ب��ازار ،انعقاد قرارداد،
بيمه و ضمان��ت صادرات ،هزينهه��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��تگاههاي همكار در تجارت
خارجي كش��ور ميخواهيم با استفاده از نظرات
جامعه صادركنندگان و استماع نظرات ايشان،
راهكارهايكارشناسيدرخصوصرفعمشكالت
صادرات را اجرايي كنند .وي با بيان اينكه جامعه
صادركنن��دگان را مجموعهاي خ��دوم ،متعهد
و با كارنامه مثبت دانس��ت اظهار داش��ت :الزم
اس��ت ميان اكثريت صادركنندگان و معدودي
صادركنندهنما تفاوت قائل شد.

ذخايركاالهاي اساسي
مطلوب است
ش�اتا |معاون بازرگاني خارجي شركت بازرگاني
دولتي ايران گفت :به اندازه كل كاالي اساسي وارد
شده به كشور در سال  ،98در  4ماه امسال ،كاال وارد
كشور شده و از لحاظ موجودي در شرايط مطمئني
به س��ر ميبريم .امير طالبي افزود :در  4ماهه سال
 1399ميزان ورود كاالهاي اساس��ي مانند برنج،
روغن و ش��كر ،ترخيص و ذخيرهسازي آن از مقدار
كل تامين اين كاالها در سال 98پيشي گرفته است.
طالبي عنوان كرد :براي تأمين كاالهاي اساسي از
ظرفيتكليهبنادرشماليوجنوبياستفادهكردهايم
و از نكات قابل توجه اين بوده كه بندر شهيد بهشتي
چابهارنيزبراياينامردرسالجاريافزايشفعاليت
داشته اس��ت .عضو هياتمديره شركت بازرگاني
دولتي ايران اضافه كرد :بندر شهيد بهشتي چابهار
يكيازمباديوروديكاالهاياساسيدرسالجاري
استكهباگسترشفعاليتآن،امسالتاپايانتيرماه
ميزانكااليواردشدهبهكشورازاينبندر 10درصد
بيشترازكلوارداتسالگذشتهازهمينمبدااست.
طالبي گفت :خريد و واردات كاالهاي اساسي توسط
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران در راستاي اجراي
تكاليفذخايرراهبرديكشوركهبهتصويبشوراي
امنيت ملي رسيده ،انجام ميشود و با برنامهريزيها
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 ميباش��د.
براس��اس اين گزارش ،يكي از برنامههاي 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 برنامههاي حمل كه
صرفهجويي در هزينههاي حمل را موجب ش��ده،
در حال عمليات است .عمليات تخليه كاالهاي وارد
شده به بنادر نيز بالفاصله پس از پهلوگيري انجام
ميشودكهنهتنهادروارداتجريمهتاخيردرتخليه
( )Demurraggeدريافت نشده ،حتي در برخي
از موارد به دريافت تشويقي ( )Dispatchمنجر
شده است.

صنعت،معدنوتجارت
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«تعادل» از توقيف بنزين ايران در راه ونزوئال از سوي امريكا گزارش ميدهد

توقيف چهار نفتكش ايراني تكذيب شد

تعادل -گروهانرژي|
«توقي��ف چهار نفتكش ايران؛ در صدر اخبار رس��انههاي
خارجي.خبريكهخيليزودتكذيبشد.بامدادروزجمعه
 ۲۴مردادماه روزنامه والاستريت ژورنال مدعي شد دولت
امريكا براي نخستينبار محموله كشتيهايي كه با نقض
قوانين تحريمهاي واشنگتن اقدام به حمل سوخت ايران
ميكردند را توقيف كرده اس��ت .منابع دولتي امريكا اعالم
كردهبودند 4نفتكشايرانيبهنامهاي«برينگ»،لونا،پاندي
وبال»ازسويامريكاطيروزهاياخيردرآبهايآزادتوقيف
شدهاندودرحالانتقالبهسمتشهر«هيوستون»درايالت
تگزاسهستند.بهنوشتهاينروزنامهايننفتكشها حامل
 1.1ميليون بشكه بنزين بودهاند .در همين حال ،رويترز به
نقل از يك مقام آگاه دولت امريكا نوش��ت« :محمولههاي
سوخت ايران كه توس��ط امريكا توقيف شده ،براي انتقال
به آبهاي امريكا به كشتيهاي ديگر منتقل شده و حكم
توقيفتنهابرايمحمولههاستنهنفتكشها».ايندرحالي
است كه يك مقام مسوول در ايران گفته است« :هيچ يك
از كشتيهاي ايراني يا محمولههاي متعلق به ايران توقيف
نشدهاند».حجتسلطاني سفيرايراندرونزوئالنيزارتباط
اين 4نفتكشباايرانراتكذيبكردهوخبرمنتشرهرا«دروغ
دستگاهتبليغاتيامپرياليسمامريكا»خواند.حجتسلطاني
درصفحهتوييتريكهمنتسببهوياست،باتاكيدبراينكه
كشتيها ربطي به ايران ندارند ،نوشت« :ترامپ تروريست
نميتواند حقارت و شكست خود در برابر ملت بزرگ ايران
راباتبليغاتدروغينجبرانكند».ايناقدامامريكادرحالي
انجامشدهاستكهواشنگتنيكماهقبلتردرجلوگيرياز
انتقالبنزينايرانتوسط ۵نفتكشبهونزوئالناكامماندهبود.
بهطوريكهكشتيهاينفتكشايرانيحاملبنزينصادراتي
فروخته شده به ونزوئال حدود 2ماه قبل و بهرغم تهديدات
مكررامريكامحمولههايخودرادربنادركشورونزوئالتخليه
كردندوبهجمهورياسالميايرانبازگشتند.
ماجراي توقيف  ۴كشتي نفتي
ي��ك روزنامه امريكايي مدعي ش��ده دول��ت امريكا براي
نخس��تينبار محموله كش��تيهايي كه با نق��ض قوانين
تحريمهايواشنگتناقدامبهحملسوختايرانميكردند
را توقي��ف كرده اس��ت .روزنامه «والاس��تريتژورنال» با
گزارشاينخبرافزودچهاركشتيمذكوربهنامهاي«لونا»،
«پاندي»« ،برينگ» و «بال» طي روزهاي اخير در آبهاي
آزاد توقيف ش��دهاند و اكنون در حال انتقال به سمت شهر
«هيوستون»(درايالتتگزاس)هستند.يكمقامامريكايي
گفته كه اين كشتيها بدون استفاده از زور نظامي توقيف
شدهاند .او از ارايه توضيحات بيشتر خودداري كرده است.
در همين راستا ،رويترز ،هم نوشت« :يك مقام آگاه دولت
امريكا گفت محمولههاي سوخت ايران كه توسط امريكا
توقيف شده ،براي انتقال به آبهاي امريكا به كشتيهاي
ديگرمنتقلشدهاست.اينحكمتوقيفكهقاضيامريكايي
آن را در م��اه جوالي صادر كرده اس��ت تنها محمولههاي
بنزين 4نفتكش را شامل ميشود و توقيف نفتكشها را در
بر نميگيرد» .به گفته اين منابع آگاه ،مالكان اين 4كشتي
كهمحمولههاراحملميكردندباانتقالاينمحمولهها(به

روزنامه والاستريتژورنالمدعيشد امريكا محمولهكشتيهاييكهبانقضقوانينتحريمهايواشنگتناقدام به حملسوختميكردند را توقيفكرد
كشتيهايديگر)موافقتكردهاند.ماهگذشتهدادستانهاي
امريكاييدادخواستيرابرايتوقيفاينچهاركشتيكهعازم
ونزوئالبودندصادركردهبودند.درآنزمانگفتهشدهبوداين
چهار نفتكش با پرچم ليبري حركت ميكنند و متعلق به
شركتهاي يوناني هستند .اين دادخواست بعد از آن صادر
شد كه اياالت متحده امريكا يك ماه قبلتر در جلوگيري از
انتقالبنزينايرانتوسط ۵نفتكشبهونزوئالناكامماندهبود.
مقامهايامريكاييگفتهاندهنگاميكهحكمدادستانهاي
امريكايي در ماه جوالي صادر شد ،كشتيهاي «برينگ» و
«بال»درحالحركتدرنزديكيسواحل«كاپورد»بودند.
كش��تيهاي «لوند» و «پاندي» هم آخرين سيگنالهاي
خودش��ان را ماه گذش��ته ميالدي از آبهاي عمان ارسال
كردند.دردادخواستدولتامريكاادعاشدهيكتاجرايراني
مرتبطباسپاهپاسدارانانقالباسالميازطريقشبكههايي
از ش��ركتهاي صوري ،حمل و نقل و ارسال محمولههاي
س��وخت به ونزوئال را تسهيل كرده است .البته خبرگزاري
رويترز نيز ماه گذش��ته گزارش داده بود كه دادستانهاي
امريكاييشكواييهايتنظيمكردهاندتاچهارفروندنفتكش
حاملسوختراكهازايرانعازمونزوئالهستند،توقيفكنند.
بر اساس اين گزارش ،هدف آن است كه از تحويل سوخت
ايران كه با نفتكشهاي لونا ،پان��دي ،برينگ و بِال با پرچم
ليبريا عازم ونزوئال شده است ،جلوگيري شود .دادستانها
همچنين در پي جلوگيري از انتقال درآمد حاصل از فروش
نفتبهايرانهستند.پيشازاين،پنجفروندكشتينفتكش
«فورچون»« ،فارست»« ،فاكسون»« ،پتونيا» و «كالول»

«تعادل» گزارش ميدهد

كارنامه ماهانه توليد خودروسازان

تعادل -گروهخودرو|
ارزيابي آمارها نشان ميدهد ،تا پايان تيرماه ۹۹برابر323
هزارو 663دستگاهانواعخودروتوليدشدهكهدرمقايسهبا
مدت مشابه سال  ۹۸كه  268هزار و  966دستگاه خودرو
توليد شده ،افزايش  20.3درصدي داشته است .جزييات
اين آمارها ،حكايت از افزايش افزايش بيش از 33درصدي
توليدات ايرانخ��ودرو و  7درصدي س��ايپا دارد .تحليل
دادههاي آماري اما نش��ان ميدهد ،گروه خودروس��ازي
ايرانخودرودرتيرماهتوانستهچيزيحدود 36هزاردستگاه
انواعسواريراتوليدكندكهفقط ۲هزاردستگاهكمترازماه
قبل اس��ت .خانواده پژو با حدود 27هزار دستگاه ،خانواده
دنا با حدود ۵هزار دستگاه و خانواده سمند با حدود1200
دستگاه 3،محصول پرتيراژ ايرانخودرو در اين ماه بودهاند.
همچنينريزجزيياتسايپاتوليدنشانميدهد،اينگروه
خودروسازي در تيرماه 99با توليد حدود 19هزار دستگاه
انواعپرايدهمچنين19هزاردستگاهانواعتيبا،مجموعتوليد
ماهانهخودرابهرقم 38هزاردستگاهرساندهكهحدود 2هزار
دستگاهكمترازماهقبلاست.
آماركلي توليد خودرو
براساسآماراعالميازسويوزارتصمت،درتيرماهامسال
نيز 106هزار و 18دس��تگاه خودرو توليد ش��ده بود كه با
احتساب 69هزارو 402دستگاهانواعخودرودرتيرماهسال
گذشته ( )1398افزايش 52.8درصدي را در توليد تيرماه

شاهد بوديم .سهيل معمارباشي مديركل صنايع حمل و
نقل وزارت صمت ،با اع�لام افزايش  19.4درصدي توليد
خودرو سواري از ابتداي امسال تا پايان تيرماه ،عنوان كرد
كهازابتدايامسالتاپايانتيرماه 296هزارو 328دستگاه
سواري توليد شد در حالي كه ميزان توليد سواري در مدت
مشابهپارسال 248هزارو 184دستگاهيودهاست.بنابرآمار
اعالمي اين مقام مسوول ،در حوزه توليد ون نيز در اين بازه
زماني 4ماهه با افزايش توليد 15.9درصدي مواجه بوديم؛
چراكهدراينمدت 80دستگاهونتوليدشدوميزانتوليد
در مدت مش��ابه پارسال 69دستگاه بوده است .همچنين
مطابقآمارها،توليدوانتنيزافزايش 32.9درصديداشت
ودر 4ماههامسال 25هزارو 281دستگاهتوليدشدكهاين
رقمدرمدتمشابهپارسال 19هزارو 20دستگاهبودهاست.
به گفته او ،در بخش توليد اتوبوس در  4ماهه امسال 263
دستگاهتوليدشدوبااحتسابتوليد 110دستگاهدرمدت
مشابه پارسال ،افزايش بيش از 139درصدي داشته است.
مديركلصنايعحملونقلوزارتصمتهمچنينافزود:
در حوزه توليد كاميونت ،كاميون و كشنده نيز در  4ماهه
امساليكهزارو 453دستگاهتوليدشدكهبادرنظرگرفتن
رقم توليد يك هزار و 290دستگاه در مدت مشابه پارسال
افزايش 12.6درصدي داشت.
كارنامه توليد ايرانخودرو
به گزارش «تعادل» رصد آمارها ،نشان از اين دارد كه گروه

حامل سوخت ايران محموله خود را به ونزوئال تحويل داده
بودند.اما«نيكوالسمادورو»رييسجمهوريونزوئالضمن
قدرداني از حمايتهاي ايران تأكيد ك��رده بود :كاراكاس
و تهران هر دو خواهان صلح هس��تند .ما حق داريم آزادانه
تجارتكنيم.وي،ايرانوونزوئالراداراي«مردمانيانقالبي»
ناميدكههرگزدربرابرامريكابهزانودرنخواهندآمد.حركت
موفقيتآميزنفتكشهايحاملنفتايرانبهسويونزوئال
درحاليانجامشدكهتهديدهايامريكاعليهايناقدامبياثر
ماند .به دنبال آن ،امريكا در يك اقدام خصمانه به كشورها،
بنادر،شركتهايحملونقلوبيمهگذارانخارجيهشدار
داد؛درصورتارايهخدماتبهنفتكشهايايرانيحاملمواد
نفتيبهونزوئالباتحري مروبهروخواهندشد.

پيشتر حس��اب توييتري منتسب به «حجت سلطاني»،
سفيرايراندرونزوئالنيزبرخيادعاهامبنيبراينكهامريكا
نفتكشهاي تحت مالكيت يا پرچ��م ايران را توقيف كرده
تكذيبكرد.سلطاني،يكرسانهانگليسيزبانراكهنوشته
«امريكا ۴نفتكشايرانراكهدرحالحملسوختبهونزوئال
بودتوقيفكردهاست»مخاطبقراردادونوشت«:يكدروغ
و جنگ رواني ديگر از دستگاه تبليغاتي امپرياليسم امريكا.
نهكشتيهاايرانيهستندونهمالكياپرچمآنهاارتباطيبه
ايراندارد.ترامپتروريستنميتواندحقارتوشكستخود
دربرابرملتبزرگايرانراباتبليغاتدروغينجبرانكند».
به نظر ميرسد ،دولت امريكا بعد از خروج از «برنامه جامع
اقداممشترك»يابرجامتحريمهاعليهايرانراازسرگرفتهو
بهسياستهاييتحريكآميزعليهايران ازجملهترورسردار
«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
رسيدنبه«توافقيبهتر»-بهزعماو-مجابخواهدكرد.در
حالي كه بيش از  ۲سال از اين وعده ميگذرد دولت امريكا
در تحقق اين هدف ناكام مانده و به همين دليل ترامپ به
خصوص در آستانه انتخابات رياستجمهوري ماه نوامبر از
سويگروههايمختلفدرامريكاآماجانتقاداتقرارگرفته
است .منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ايران،
تش��ديد بيمورد تنشها با اين كشور و جدا كردن مسير
امريكا از متحدانش متهم كردهاند.

خودروسازيايرانخودروتاپايانتيرماه ۹۹برابربا 160هزار
و  72دستگاه انواع خودرو توليد كرده ،كه نشان از افزايش
 33.6درصدينسبتبهمدتمشابهسالگذشتهكه119
هزار و 845دستگاه توليد كرده دارد .اين شركت در تيرماه
توانستهچيزيحدود 36هزاردستگاهانواعسواريراتوليد
كندكهفقط 2000دستگاهكمترازماه قبلاست.خانواده
پژو با حدود 27هزار دس��تگاه ،خانواده دنا با حدود5000
دستگاهوخانوادهسمندباحدود 1200دستگاه 3،محصول
پرتيراژايرانخودرودراينماهبودهاند.آمارهانشانميدهد
كه اين شركت در تيرماه امسال  94دستگاه دانگ فنگ و
 75دستگاههايمانيزتوليدكردهاست.البتهمطابقآمارها،
ايرانخ��ودرو در خرداد 99موفق به توليد بيش از 38هزار
دستگاه انواع س��واري شد كه حدود 4000دستگاه كمتر
از ارديبهشت  99بود .البته بررسي آمار توليد ايرانخودرو
در ارديبهشت 99نشان ميدهد ،كه مجموع توليدات اين
شركت از مرز 42هزار دستگاه عبور كرده است؛ اين يعني
توليد ايرانخودرو حدود  2.6برابر ،بيشتر از فروردين 99
شده است .وضعيت توليد ايرانخودرو در فروردين امسال
اندكي بهتر از سايپا بوده؛ چراكه اين شركت توانسته توليد
ماهانهاشرابه 15.6هزاردستگاهبرساند.

انواعپرايد همچنين 19هزاردستگاهانواعتيبا،مجموعتوليد
ماهانهخودرابهرقم 38هزاردستگاهرساندهكهحدود 2هزار
دس��تگاه كمتر از ماه قبل است .اين در حالي است كه گروه
سايپا در خردادماه 99بيش از 36هزار دستگاه انواع پرايد و
تيباتوليدكردكهتقريبامعادلتيراژآندرارديبهشتماه99
است .از اين تعداد ،حدود 18هزار دستگاه از خانواده پرايد و
حدود 17هزاردستگاهنيزازخانوادهتيبابودهاند.ايندرحالي
استكهسايپادرارديبهشتماه 99بيشاز 36هزاردستگاه
انواعپرايدوتيبارابهتوليدرساندهاست.امااينهمهتوليدات
واقعي اين شركت نيست چراكه پارس خودرو نيز با تيراژي
بيش از  11هزار دستگاه در ارديبهشت ماه ،به كمك سايپا
آمدهاست.امابابرگشتبهكميعقبتر،مشاهدهميكنيم
كهدرفروردين،99سايپافقطخانوادهپرايدوخانوادهتيبارا
توليدكردهوبههميندليلنيزمجموعتوليدماهيانهسايپا
تنها 7.3هزاردستگاهشدهاست.

سفير ايران تكذيب كرد
اين خبر اما خيلي زود تكذيب ش��د .بهطوريكه يك مقام
مسوول در واكنش به برخي ادعاهاي رسانهاي مطرح شده
درخصوصتوقيفكشتيهاينفتكشحاملمحمولهنفتي
ايران از سوي امريكا گفت :هيچيك از كشتيهاي ايراني يا
محمولههاي متعلق به ايران توقيف نش��دهاند .به گزارش
نورنيوز ،وي ادعاهاي مطرح شده را تالشي براي فضاسازي
غير واقعي و قدرتسازي دروغين براي امريكا عنوان كرد و
گفت« :جمهوري اسالمي ايران همانگونه كه بارها اعالم
كرده اس��ت به هرگونه اقدام خصمانه براي محدودسازي
حقوققانونيخودواكنشمتقابلنشانخواهددادوتاكنون
به هيچ كشوري اجازه اقداماتي از اين دست را نداده است».

كارنامه توليد سايپا
توليددرگروهخودروسازيسايپابهچگونهرقمخوردهاست؟
بررسيكارنامهكارياينگروهخودروسازيگويايايناست
كهسايپاتاپايانتيرماهتوانستهاست 144هزارو 990دستگاه
خودروتوليدكندكهنسبتبهمدتمشابهسال ۹۸كه135
هزار و  515دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند ،افزايش
 7درصدي داشته است .ريز جزييات توليد نشان ميدهد،
شركت سايپا در تيرماه  99با توليد حدود  19هزار دستگاه

كارنامه توليد ديگر خودروسازان
از سوي ديگر ،رصد وضعيت فعاليت توليدي شركت پارس
خودرونيزدرتيرماه 99نشانميدهدكهاينشركت،حدود
 10هزاردستگاهتوليدداشتهكهتفاوتچندانينسبتبهماه
قبل ندارد .خانواده پرايد با حدود  7000دستگاه و خانواده
كوييك با حدود  2400دستگاه ،به ترتيب اولين و دومين
محصولپرتيراژپارسخودروبودهاند.اينشركتدرتيرماه
 99همچنين  450دس��تگاه برليانس و  45دستگاه 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 99با توليد بيش از 11هزار دستگاه همچنان
خطوطتوليدشرازندهنگهداشتهاست.

پيام خداحافظي مدرس خياباني :تمام تالشم را بهكار بستم
حسين مدرس خياباني سرپرست سابق وزارت صنعت
معدن و تجارت بعد از اينكه راي اعتماد مجلس شوراي
اسالميراكسبنكرد؛طيپياميضمنتشكرازهمكاران
خود در وزارت صمت با اش��اره به برخ��ي اقدامات خود
طي  15ماه خدمت در وزارت صمت به توليدكنندگان و
صادركنندگاناعالمكردكهدرجهتتحققجهشتوليد
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�لامي ايران قرار داد تا
در شرايط بسيار سخت جنگ اقتصادي 15،ماه گذشته
را در كس��وت قائممقام وزير و سرپرست وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،خدمتگزار ملت شريف كشورم باشم .در
اين مسير ،قدمهايي استوار براي تامين كاالهاي اساسي

و اقالم ضروري مورد نياز مردم ،تقويت زيرساختهاي
صادراتي ،ممنوعيت واردات كاالهاي غيرضرور و داراي
مش��ابه توليد داخلي و از همه مهمتر تامين مواد اوليه
مورد نياز كارخانجات توليدي برداشته و تالش كردم تا
داخليسازي و خوداتكايي بخشهاي مختلف صنعتي
را ب��ه عنوان يك برنامه و اقدام مح��وري ،در جاي جاي
سياستهايمديريتيخودساريوجارينمايم.درسال
جهش توليد و همراستا 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
تحريمهاي ظالمانه و بيس��ابقه دشمنان قسم خورده
بر عليه مردم و اقتص��اد ايران ،نقش موثري ايفا نموده و
اقدامات پشتيبانيكننده 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،مجدوعظمتنظاممقدسجمهورياسالميايران
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،
مديرانوپرسنلبيادعايوزارتصنعت،معدنوتجارت
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 ميدانم 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 ،پشتيبانيها و حمايتهاي
توليدكنندگان ،صنعتگران ،كارآفرينان ،معدنكاران،
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 كردهام ،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 تحريمها ،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
خواستارم».

دريچه
آخرين خبرها از واردات
واكسن آنفلوآنزا بهكشور

ايس�نا|رييس كميسيون اقتصاد س�لامت 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 سالهاي گذشته
بهشكلثابتوباهماهنگيوزارتبهداشتبهكشور
وارد شده ،واكسن آنفلوآنزا بوده است .اين واكسن از
طريقبخشخصوصيوباانجامهماهنگيهايالزم
با توليدكنندگان بينالمللي به كشور وارد شده و در
اختيار بخش درمان قرار ميگيرد .وي با بيان اينكه
درسالهايقبلتقاضابرايواكسنآنفلوآنزامحدود
بود،بيانكرد:مادرسالهايگذشتهعدديبينيكتا
يكونيمميليوندوزواكسنبهكشورواردميكرديم
كه بخشي از آن در اختيار بخش درمان و بخشي در
اختيار مردم قرار ميگرفت و بهطور كلي بخش قابل
توجهيازجامعه،نسبتبهاستفادهازاينواكسناقدام
نميكرد.نجفيعرباضافهكرد:ازسويديگرباتوجه
بهاينكهواكسنآنفلوآنزاتاثيرييكسالهداردودريك
محدودهفصليخاصدرسالمصرفميشود،امكان
واردكردنبيشترآنوجودنداشت،زيراواكسنپساز
مدتياگراستفادهنشود،دورريختنيميشود.ويبا
اشارهبهافزايشتقاضابرايواكسنآنفلوآنزاتحتتاثير
شيوع كرونا ،بيان كرد :امسال ويروس كرونا شرايط
خاصيرادراينعرصهبهوجودآوردهوباتوجهبهاينكه
احتمالگسترشويروسدرفصولسردسالبيشتر
است،اينتوصيهكهجامعهواكسنآنفلوآنزااستفاده
كندتاهمزمانيشيوعايندوويروسرخندهد،تقاضا
براي واكس��ن را افزايش داده اس��ت .وي ادامه داد :با
توجهبهاينكهاحتماالدرايراننيزتقاضابرايواكسن
آنفلوآنزا افزايش پيدا كند ،بخش خصوصي در اين
زمينههمكاريخودباوزارتبهداشتراادامهخواهد
دادوتالشميشودبااستفادهازظرفيتهايموجود
دربازار،ميزانواكسنموردنيازبهكشورواردشود.به
گفتهنجفيعرب،فعالمشخصنيستكهچهميزان
ازاينواكسنبهايرانواردخواهدشدوليتالشهاي
همزمان وزارت بهداشت و بخش خصوصي ،با هدف
تامينتمامنيازكشوردراينزمينهادامهدارد.

ادامهازصفحهاول
محمد بن زايد نجاتبخش
يا نجاتيافته؟

دراينحالامتيازاتمحمدبنزايدراهمنبايدازاين
معامله ناديده گرفت .به اعتقاد كارشناسان بن زايد
كه در يمن ،ليبي و چند نقطه ديگر منطقه شكست
س��ختي را از جانب سياس��تهاي خود گرفته و در
بهترينشرايطباپشتكردنبهمتحدانخوددست
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
رييسجمهورامريكاراهماسراييليافتهاست.برخي
ديگرازتحليلگرانمعتقدندكهمحمدبنزايدبرنامه
حسابشدهاي را تا به امروز در منطقه به اجرا گذارده
است و با خسته كردن رقباي منطقهاي خود به ويژه
مهمترين رقيبش محمد بن س��لمان توانس��ت در
بهترينفرصتاز اوبرايرسيدنبهبهترينجايگاهدر
كاخسفيدسبقتگرفتهوحداقلطيچندماهآينده
ودرشرايطيكهبنسلمانباپروندههايمحاكمهدر
امريكاوشكستهايمتواليدرمنطقهوجنگدرون
خانواده در داخل عربس��تان مواجه است در حوالي
مراكز تصميمگيري دولت ترام��پ يكهتازي كند.
هدف استراتژيك ديگر امارات متحده عربي ،سامان
دادن به ائتالفي عليه تركيه است كه ميتواند در اين
چارچوبتلآويورادركنارابوظبيقراربدهد.فارغاز
داليل و چشم داشتهاي سياسي اين فرايند ،اخبار
زياديطيچندسالگذشتهدررابطهباتالشامارات
متحدهعربيجهتورودبهكلوپكشورهايثروتمند
جهان منتشر شده است و حتي اين مساله به عنوان
يكيازبهانههاياستقبالوميزبانيازسرمايهگذاران
اسراييل در امارات متحده عربي به ويژه شيخ نشين
دبي اعالم ميشود .اين همكاري به جايي رسيد كه
شماريازمهمترينسرمايهگذارانمعروفاسراييلي
داراي ويزاي الماسي دبي را پيدا كرده و درحين ورود
به اين شيخ نشين كه با هويت اصلي اسراييلي شان
انجام ميشود همانند ديپلماتها و سفرا با آنها رفتار
ميشود .همچنين با اينكه قوانين ممنوعيت داد و
ستدبارژيماسراييلهمچنانبخشيازقوانينتجاري
امارات متحده عربي است اما چندين سال است كه
اينهمكاريبهاشكالمختلفيدرحالانجاماست.
بر اساس گزارش رس��انههاي عربي طي چند سال
گذشتهاماراتمتحدهعربيبهعنوانايستگاهيبراي
انتقالكاالهايتوليدشدهدرفلسطيناشغاليجهت
صدورمجدداآنبهكشورهايعربيواسالميتبديل
شده است كه گاهي با برند تقلبي از مبدا به اين نقطه
منتقلشدهوگاهيحتيبابرنداصلياسراييليخود
واردبازارهاييحتيدرعربستانشدهاند.
بهطور خالص��ه بايد گفت عالوه بر ابعاد سياس��ي،
امنيتي ،فرهنگي و اجتماعي رژيم اسراييل به دنبال
عمقيبرايتجارتخودبابازارهايبزرگعربياست
در حالي كه امارات متحده عربي كه به دليل سقوط
بهاينفت،مشكالتسياسيوبحرانكرونادرآستانه
ورشكستگيقرارگرفتهنيازمندسرمايهگذاريهاي
اسراييل است كه اينبار نه فقط در سياست بلكه در
اقتصادنجاتبخشاينشيخنشينباشد.
اما تجربه س��ازشهاي گذش��ته در در مصر و اردن
ثابتكردهاستكهسازشبارژيماسراييلنميتواند
راهكار مناسبي براي نجات اقتصاد باشد چه در مصر
پيشازتوافقسازشبسياريازكاالهادرداخلتوليد
ميشدند اما به گفته يكي از تحليل گران عرب بعد
از گذشت سالها از سازش مصر امروز به واردكننده
صرف هر چيز حتي رقاصهه��اي كاواره هم تبديل
شدهاست.
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نخستين فرار محمدرضاپهلوي از ايران
زمينههاي كودتاي  28مرداد  1332كه
از ماهها قبل ايجاد شده بود ،باعث شد كه
تاريخ
نگاري محمدرضا پهلوي نگ��ران حضور خود در
ايران باشد و ميخواست هنگام كودتا عليه دكتر مصدق
در كشور نباشد .در همين ايام توافق انگلستان و امريكا
براي ساقط كردن حكومت مصدق كه قب ً
ال طرحريزي
ش��ده بود به مرحله اجرا درآمد .محمدرضا پهلوي ،در
 22مرداد حكم عزل مصدق و نخست وزيري سرلشكر
زاهدي را صادر و خود پس از صدور فرمان ،به شمال ايران
عزيمتكرد.درساعت 2بامدادفرماندهگاردشاهنشاهي
فرمان را به مصدق ابالغ كرد ول��ي وي هنگام خروج از
منزلبازداشتشدوراديوتهرانايناقدامراكودتاخواند.
دراين هنگام شاه و همس��رش با يك هواپيما از طريق
عراق از ايران خارج شده و به ايتاليا رفت .روزهاي  25تا
 27مرداد ،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
گزارشها ،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
هواپيمايشاهبدونتيراندازيرانيزناممكندانستهبود.
تاريخچه

تاريخچه نذري

از جلوههاي تاثير دين دربرنامه غذايي ايرانيان
رواج نذرهاي��ي بود كه با تهي��ه و پخش آن بين
مردم خصوصا طبقه پايين جامعه انجام ميشد.
با مناس��بتهاي 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
مناسبتهاي گوناگون از سوي افراد انجام شود
اما يكي از نذرهايي كه از گذشته تا امروز جايگاه
ويژهاي نزد ما ايرانيها داشته است ،نذري دادن
براي عزاداران سيدالشهدا(ع) محسوب ميشود.
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 كردهاند ،پذيرايي
ميكنند .تا قبل از دوران صفويه اطالعات زيادي
درباره نذري دادن در محرم وجود ندارد اما گفته
ميش��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 اعيانها اختصاص داشت
كه توانايي خريد اين محصوالت را داشتند .براي
اداي نذر نيز صبح زود برنج را بار ميگذاش��تند
و گوش��ت را ميپختند و در بي��ن مردم پخش
ميكردند.تقسيمغذابهاينشكلبودكهگروهي
ظرفهايشان را پيشاپيش ميفرستادند و بعد از
آماده شدن غذا ،صاحبخانه ظرفها را پر ميكرد
و براي صاحبانش ميفرستاد اما بخش بيشتري
از غذا در ميان فقرا و نيازمندان توزيع ميش��د
ك��ه معموالً جلوي در من��زل صاحب نذر جمع
ميش��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 ميپخت .يكي از نذرهاي معروف آن
زمان همآش نذري ناصرالدين شاه بوده است كه
در دربار و با نظارت ش��خص شاه پخته ميشد.
گفته شده است كه احتماالً اينآش ،نذر مادر شاه
براي سلطنت پس��رش بوده است .درآش نذري
شاه همهچيز پيدا ميشد .اما نميتوان نقش زنان
را در بسط و گسترش نذريها 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 خانههايشان
برگزار ميكردند و براي برآورده شدن حاجتشان
نذري ميدادن��د .در واقع هر خانهاي هر قدر كه
امكاناتخانهوآشپزخانهاشاجازهميداد،غذايي
رابرايعزادارانامامحسين(ع)ميپخت.انتخاب
نوع غذا به عهده صاحب نذر بود .در اين مراسم كه
خانمها مديريت را بهطور كامل بر عهده داشتند
از گوشت ذخيرهشده كه به آن قورمه ميگفتند،
استفاده ميكردند 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
برميگردد.

براساسقانونمشروطه،پيشازخروجشاهازكشوربايد
«شوراي سلطنت» تشكيل ميشد .شاه كه بدون اطالع
قبليوبيآنكهشورايسلطنتتشكيلشودازكشورفرار
كرده بود مورد طعن و تمسخر قرار گرفت .پس از علني
شدن خبر فرار شاه از كشور ،مردم به خيابانها ريختند،
مجس��مههاي 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،
كاخهاي سلطنتي بسته شد و برنامه دعا به جان شاه از
برنامه پادگانها كنار رفت .ش��اه پيش از خروج ،يكي از
جامعه

ضعيفترينشاهانتاريخايرانبود،چراكهمحمدمصدق
با استفاده از وضعيت بحراني كشور و فشارهاي خارجي
پسازمليشدنصنعتنفت،قدرتبسياريگرفتهبودبا
درباربهمقابلهبرخاستهبودودربسياريمواردمحمدرضا
پهلوي چارهاي جز كوتاه آمدن در برابر او نداش��ت .شاه
مخلوع سرانجام در آخرين ساعات  30مرداد  1332به
كشور بازگش��ت .روزي كه ميتوان آن را روز بازداشت
هواداران مصدق و منصوبان او در سراسر كشور دانست.
بيش از 200نفر به زندان رفتند و تصفيه ادارات آغاز شد.
بسياري مانند صالح آراني مشهور بهاللهيار صالح سفير
ايران در امريكا خود كنارهگيري كردند.

پيشنهاد جريمه براي نزدن ماسك

مع��اون برنامهريزي 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
افرادواصنافيكهپروتكلهايبهداشتي
را رعايت نميكنند ،خبر داد .علي ماهر
با بيان اينكه پيش��نهاد تعيين جريمه
نقدي و محروميت از خدمات اجتماعي
در رابطه با افراد و اصنافي كه پروتكلهاي بهداشتي
را رعايت نميكنند از سوي ستاد كروناي تهران به
ستاد ملي ارايه شده است ،گفت :اين پيشنهادات با
هدفكنترلومديريتبيشتربحرانكروناارايهشده
و پس از بررسي و تصويب در ستاد ملي كرونا جهت
اجرا ابالغ ميش��ود .وي تعيين جريمه نقدي براي
افرادي كه در طول دوران شيوع كرونا به سفرهاي
غيرضروري ميروند را يكي از پيش��نهادات عنوان
كرد و به ايسنا گفت :در اين راستا براي افرادي كه
ن شيوع باالي كرونا نسبت به مسافرتهاي
در زما 
غيرضروري اقدام ك��رده و هم خود و هم ديگران را
به مخاطره مياندازند ،جريمه نقدي در نظر گرفته
شدهوهمچنينپيشنهادشدهكهاگرفرديدرحين

مس��افرت غيرضروري و به دليل عدم
رعايت پروتكلها به كرونا مبتال ش��د،
هزينه درم��ان را پرداخت كند .ماهر با
اشاره به نظارتها و بازرسيهاي دورهاي
كارشناسان بهداشت از اصناف وساير
محيطهاي شهري و عمومي ،تصريح
كرد :در اين زمينه هم پيشنهاد شده تا
براي اصناف و افرادي كه پروتكلها را
رعايت نميكنند ،جريمههاي نقدي تعيين شود.
اينمسالهافراديكهدرسطحشهرازپوششماسك
استفاده نميكنند را نيز در بر ميگيرد .معاون ستاد
فرماندهي مقابله با كرون��ا در تهران همچنين در
ادامه با اش��اره به سطح رعايت پروتكلها در مراكز
صنعتي و كارخانهها عنوان كرد :بخش بهداش��ت
محيط و بهداش��ت حرفهاي دانش��گاههاي علوم
پزشكي روي اين مساله نظارت داشته و بازديدهاي
دورهاي انجام ميدهند ،اتفاقا گزارشها نشان داده
ك��ه در كارخانهها و مراكز صنعتي بزرگ در زمينه
رعايت پروتكلها مش��كالت كمتر است و به دليل
وجود سيستمهاي كنترلي در كارخانهها وضعيت
بهتر است.

تهيه نقشههاي پيشبيني آتشسوزي در جنگلها

امسال ،س��ال آتشس��وزيهاي مهيب
در برخي جنگلهاي اي��ران بود .رييس
پژوهشگاههواشناسيوعلومجويسازمان
هواشناس��ي كش��ور از تهيه نقشههاي
پيشبيني احتمال خطر آتش س��وزي
در عرصههاي طبيعي خب��ر داد .مهدي
رهنما با بيان اينكه ما طي زمستان سال
گذشته مطالعاتي را روي موضوع پايش
و پيشبيني آتش سوزي در عرصههاي طبيعي كشور
آغاز كرديم ،اظهار كرد :اولين محصول توليد شده در
اينزمينه،نقشههايپايشروزانهآتشسوزياستكه
حاصل پردازش روزانه دادههاي ماهوارههاي سنجش
از دور بود .اكنون با بهبود روشهاي پردازش تصوير اين
نقشههاباگامزمانيهرششساعتيكباربهروزرساني
ميش��وند .رييس پژوهشگاه هواشناس��ي با اشاره به

افزايش اهميت پيشبيني آتشسوزيها
در مديريت ريس��ك و آمادگي الزم براي
پيشگيري و كاهش خسارات ناشي از آن
تصريح كرد :ما در اين مركز با استفاده از
مدلهاي پيشبيني عددي ،نقشههاي
پيشبيني احتمال خطر آتش سوزي در
عرصههاي طبيعي را توليد كردهايم .وي
با اش��اره به اينكه خطر وقوع آتشسوزي
با عوامل محيط��ي ،آب و هوايي و انس��اني در ارتباط
هستند،گفت:دراينميانعواملآبوهواييدروقوعو
گسترشآتشسوزيدرجنگلهاوعرصههايطبيعي
نقش تعيينكنندهاي دارند .شرايط آب و هوايي نه تنها
خود ميتواند بر ايجاد آتشسوزي به صورت يك عامل
منفرد موثر باش��د بلكه ميتواند ساير عوامل را تحت
تاثير قرار دهد.

مجلس در گذر تاريخ

قانون تشكيالت موسسه راهآهن دولتي ايران

مرداد  1314و در مجلس دهم شوراي ملي ،قانون
تشكيل موسس��ه راه آهن دولتي ايران به تصويب
نمايندگان رسيد .بر اساسماده اول اين قانون ،براي
اداره كردن بهرهبرداري راهآهن دولتي ايران اعم از
خطوط موجوده يا خطوطي ك��ه در آينده احداث
شود موسس��ه به نام راهآهن دولتيايران تشكيل
ميش��ود.ماده دوم نيز تصريح ميكند :موسس��ه
راهآهن دولتي ايران كه جزو تشكيالت وزارت طرق
است ،مركب است از يك هياتمديره و يك هيات
نظارت و دارايقسمتها و شعب اداري و فني الزمه
خواهد بود .همچنين ،هياتمديره تشكيل ميشود
از مدي��ركل راهآهن كه س��مت رياس��ت را دارد و
سرمهندس راهآهن كه معاون فني او ميباشد و يك
نفر عضومهندس و رييس محاسبات راهآهن .بر اين
اساس ،كليه امور اداري و فني موسسه راهآهن دولتي
ايران اعم از مس��ائل مالي و استخدامي و مقررات و
نظاماتمربوطهبهرشتههايمختلفهبهرهبرداريبه
تناسب احتياجات آن موسسه طبق نظامنامههاي
مخصوص جريان خواهد يافت .هياتمديره و هيات
نظارت هر يك در ح��دود وظايف خود در ترتيب و
تنظيم بودجه ساالنه و جمعآوري عايدات و مصرف

وجوهمكلف 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
ماليموسس��ه با تصدي��ق هيات نظ��ارت از طرف
موسسه راهآهن به دولت تقديم ميشود و در صورت
مزبور پس از تصويب دولت س��ند تفريغ بودجه و
مفاصايحس��اب آن س��ال خواهد بود به ضميمه
صورتمزبورصورتعليحدهديگريشاملاحصاييه
و وضعيت كليه اموال منقول و غير منقول راهآهن
باي د تسليم شود .از تاريخ اجراي اين قانون نگهداري
و به كار انداختن كليه اموال و اثاثيه و ابنيه و وسائل
ناقله و ساختمانهاي فني و غيره متعلق بهخطوط
آهن و كشتيراني درياچه رضاييه با تشكيالت آن به
موسسه راهآهن دولتي ايران محول ميشود.ماده
هش��تم نيز اعالم ميكند :براي حفظ انتظامات و
اجرايمقرراتوتنسيقاتاختصاصيراهآهنپليس
انتظامي مخصوصي تشكيل خواهد شد مخارج آن
دربودجهراهآهنمنظورميشودتشكيالتووظايف
پليس انتظامي به موجب نظامنامه كه به تصويب
دولت ميرسد معين خواهد شدو در اجراي وظايف
تابع دستور موسسه راهآهن خواهد بود.

چهره روز

افزايش بودجه توليد «فيلم كوتاه»

مديرعاملانجمنسينمايجوانانگفت:بودجهتوليدسالجاريانجمنسينمايجوانانافزايشپيداكردهودرمجموع ۸ميلياردتومانبودجه
برايتوليدفيلمكوتاهدرنظرگرفتهشدهاست.رقمهايتوليدتمامدفاتردرسراسركشورمشخصاستوازابتدايسالهراستانيبودجهخود
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 ميگيرند .صادق موسوي درباره تخصيص بودجه و حمايت سازمان سينمايي از اين انجمن گفت:
خوشبختانهسازمانسينماييمانندگذشتهازانجمنسينمايجوانانايرانحمايتكردهوبودجهمناسبيرابرايفعاليتهايانجمندرنظر
گرفتهاستومانيزباتوجهبهبودجه،ازگروههايسينماييحمايتميكنيم.
مرزپرگهر

پلمعلقمشگينشهربهعنوانبزرگترينپلمعلقخاورميانهدرارتفاع ۸۰متريرودخانهخياوچاييورويپاركجنگليمشگينشهراحداثشده۲،
متر عرض و ۳۶۵متر طول دارد .سازه اين پل توسط كارشناسان داخلي و مهندسان منطقه اجرا شده و دانش ساخت آن بومي است .اين پل ۲متر عرض،
 ۳۶۵متر طول و ۸۰متر از كف دره خياوچايي ارتفاع دارد .اين پل با جابهجايي افقي ۲متر و ديد فرودست پارك جنگلي و فرادست قله سبالن هيجاني به
اندازه ترن هوايي به گذرندگان القا ميكند  .اين پل بخشي از مجموعه گردشگري خياو تا گيردولي بوده و در زميني به مساحت  ۱۳۰هكتار و با هزينهاي
بالغ بر ۴۰۰ميليارد ريال احداث شده است .منطقه نمونه گردشگري خياو تا گيردولي بزرگترين پروژه گردشگري استان اردبيل است.
ميراثنامه

پيشنهاد روزنامه اسپانيايي براي سفر به ايران
روزنامه پرتيراژ اسپانيايي ،ايران را براي سفر در زمان خفتگي كرونا ،پيشنهاد كرد.
روزنامه La Vanguardiaچاپ اسپانيا براي زماني كه پاندمي كرونا اجازه سفر
ِ
فهرست جذاب ،سراغ
بدهد ،مقاصدي را پيشنهاد كرده اس��ت و براي تهيه اين
افرادي رفته كه به شيوه ماركوپولو زندگي كرده يا به  ۱۹۳كشور سفر كردهاند و
ره آورد آنها را به اشتراك گذاشته است« .خورخه سانچز» يكي از سه اسپانيايي
جهانگرد اس��ت كه به پنج قاره و  ۱۹۳كشور س��فر كرده و از بين آنها ايران ،تاج
محل در هند ،كامچاتكا در روس��يه و اورشليم را انتخابهاي فوقالعادهاي براي
سفر دانسته است .او ميگويد« :ايران كشوري فوقالعاده ،با تاريخي چند هزاره
ساله و دوست داشتنيترين و صادقترين مردم دنيا است ».سانچز ۴۹سال است
كه جهانگردي ميكند 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
جذاب ديگري كه بيشترين اثرگذاري را در گردشگران
در سفر دارند ،مكانهاي ِ
داشتهاند ،براي زماني كه پاندومي كرونا اجازه سفر بدهد ،پيشنهاد كرده است.
اغلب كشورهايي كه اين سه ماجراجو نام بردهاند به ندرت در فهرست مكانهاي
جذابگردشگرييامقاصدرايجسفرقراردارد.مثلصنعاپايتختيمنكهباوجود
ِ
درگيري و جنگ ،مواجههاي فوقالعاده براي اين گردشگران بوده است ،يا كنگو
كشوري با تحوالت گسترده سياسي و اتيوپي با باستانيترين قبيلههاي انساني و
حتيچاپخانهايدرشهرمتروكهوبربرنشينگادامسدروسطكويرليبي.تانزانيا،
مغولستان ،واحهها (نقطهاي 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 ماجراجوييهاي بيشتر گردشگران را متوقف كرده و آنها را يكجانشين كرده

است .از سويي ،بيشتر كشورها هنوز تصميم قاطعي براي بازگشايي مرزها به روي
گردشگرانبينالمللينگرفتهاندياتدابيرسختگيرانهايرادرپذيرشاتباعخارجي
به اجرا گذاش��تهاند .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 ميكنيم 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 پروتكلهاي بهداشتي بازگشايي هتلها 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
پروتكلهاي 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 شيوههاي آگاهيسازي و ترغيب مشتريان محتاط به خريد ميباشد.در اين مجموعه شيوههاي ارتباطي ميان
فروشندگانو مشتريان محتاطبابهرهگيري ازروانشناسيكالمي ،ارتباطيوانگيزشي،حاصل تحقيقاتگستردهنويسندهبرگرفتهازارايه
مشاورهبهحدود ۹۰شركتازفهرست ۵۰۰تاييفورچونو ۳۰۰شركتارايهميشود.درادامهنيزراهكارهايمناسبفروش،افزايشفروش،
تحققاهدافدرآمدي،خلقارزشبيشتربرايمشتريانوايجادرابطهدوستانهباآنها،رفعابهاماتمشتريانريسكپذيروارايهپيشنهاداتكم
ريسكبهمشتريانمرددتشريحميشود .نويسندهاينكتابرانوالپرومترجمانآناحمدروستاواميررضاروحانيهستند.
هنر

ترجمه داستانهاي ايراني در عراق

ترجمه عربي  ۱۴داس��تان از  ۱۴نويسنده ايراني ،با عنوان «مرثيه الهواء» (مرثيه
باد) در عراق منتش��ر شده است .اين كتاب با ترجمه حسين طرفي و مقدمهاي از
كيهان خانجاني با عنوان «داستان كوتاه جهان بيداستان 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 .داستانهايي از صادق چوبك «انتري كه لوطياش مرده بود»،
هوشنگگلشيري «عروسكچيني 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 «پوكهباز»،
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 ،ميخوانيم« :پانزده سال پس از انقالب مشروطه،
سال۱۳۰۰سال مهمي است در تاريخ ادبيات ايران؛ در سه حوزه شعر و نمايشنامه
و داس��تان ،س��ه اثر به چاپ ميرسند كه پيش��نهادهايي تازهاند براي نظم و نثر
كهن فارسي :انتشار شعر نو «قصه ِ
رنگ پريده» از نيما يوشيج ،انتشار نمايشنامه
«جعفرخان از فرنگ برگشته» نوشته جعفر مقدم ،انتشار مجموعه داستان «يكي
بود يكي نبود» از محمدعلي جمالزاده .البته اين س��ه اثر بهناگاه پديد نيامدند و
اگر اتفاقهاي پيش از انقالب مشروطه با دقت مرور شود ،زيرساختهاي آفريده
شدن چنين آثاري مشخص ميشوند ،از جمله :برخورد با فرهنگ و تمدن غرب
ِ

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 تهيهكنندگي جمشيد محمودي كه توسط محمد موحدنيا طراحي
شده،همزمانبااكرانآناليندرفيليموونماوارونمايي شد«.هفتونيم»محصول

توسط درباريان قاجار و دانشآموختگان مدرس ه دارالفنون ،آغاز جريان ترجمه،
ورود تكنولوژي چاپ و سينماتوگراف و عكس ،آموختن زبان خارجي و مطالعه آثار
و . ...اما مدرنيسم در داستاننويسي فارسي با صادق هدايت و آثارش آغاز ميشود.
او به واس��طه آمد و شد به فرانسه و برخورد با آثار مدرنيستي و تأثيرپذيري از هنر
غرب و دروني كردن و بوميسازي آن فرم و ساختار و تكنيك ،آثاري آفريد كه در
داستاننويسي ايراني ُرخداد محسوب ميشوند ...داستانهاي كوتاه ترجمهشده
در اين كتابُ ،مشتي كوچك ،نمونه خروارند».
مشتركايرانوافغانستاناستكهدرفستيوالبينالملليفيلمبوسانسالگذشته
افتتاح شد و مورد استقبال منتقدان آسيايي قرار گرفته است .فيلم ماجراي زندگي
هفت دختر افغاني و ايراني را در هفت اپيزود روايت ميكند .نويد محمودي غزال
طاليي جشنواره جهاني فيلم پارسي را براي اين فيلم دريافت كرد.

