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يادداشت- 1

 زخمي كه خود تحريمي
 بر پيكره اقتصاد زد

رش��د فزاينده نرخ دالر 
ركورده��اي  ثب��ت  و 
ت��ازه ارزي ب��ا توجه به 
و  امري��كا  فش��ارهاي 
تحريم ه��اي اقتصادي 
از ي��ك ط��رف و برخي 
ي  ي ها ز تصميم س��ا
اش��تباه داخل��ي مثل 
عدم پذي��رش fatf، رخدادي بود كه بس��ياري 
از كارشناسان و دلسوزان كش��ور وقوع آن را قبال 
هشدار داده بودند. اما در همان زمان هم به جاي 
رفع مشكالت و برخورد كارشناس��ي با انتقادات 
به اين دسته از كارشناس��ان و رسانه ها كه تالش 
مي كردن��د بر اس��اس منافع مل��ي موضوعات را 
تحلي��ل و ارزيابي كنند، انگ ه��اي مختلفي زده 
مي شد. اين فشارهاي خارجي و سوءمديريت ها و 
خودتحريمي هاي داخلي باعث شده تا نوع خاصي 
از عدم تعادل بين عرضه و تقاض��اي قيمت دالر 
وارد داالني شده كه شايد كمتر كسي پيش بيني 
مي كرد. اگر سياست هاي اش��تباه مالي و پولي و 
اش��تباهات پي درپي در تصميم سازي هاي كالن 
مثل ع��دم پذيرش fatf تداوم داش��ته باش��د و 
چاره اي براي مشكالت انديشيده نشود و توازني 
در س��اختار عرضه و تقاضا ايجاد نشود، متاسفانه 
احتمال نزول بيشتر پول ملي و افزايش قيمت ارز 
همچنان نيز ادامه خواهد داشت. در حال حاضر 
نسخه فوري كه براي مهار اين نوسانات مي توان 
ارايه كرد آن اس��ت كه از همه ابزارهاي رسانه اي، 
ارتباطي و عمومي بايد بهره گرفته شود تا تقاضاي 
فزاين��ده در بازار ك��ه بخش قابل توجه��ي از آن 
مرتبط با سوداگري و سفته بازي است، مهار شود. 
از سوي ديگر بايد تالش شود تا ارزهاي صادراتي 
به كشور بازگردند تا با استفاده از اين ارزها بتوانيم 

تبعات رواني كمبود ارز در كشور را جبران كنيم. 
 ادامه در صفحه 2

 محس�ن شمش�يري| ش��ايعه و س��پس تكذيب 
اس��تعفاي رييس كل بان��ك مركزي، ص��رف نظر از 
موضوعات شكلي و درست بودن يا نادرست بودن خبر 
و شايعه و تكذيب آن، بيانگر اين واقعيت است كه فشار 
سنگيني بر مديريت بانك مركزي وجود دارد و عده اي 
عامل عمده رش��د ش��ديد نرخ ارز در س��ال جاري و 
افزايش 100 درصدي قيمت دالر تنها در 7 ماه نخست 
س��ال را ناكارآمدي مديريت اين بانك ارزيابي كرده و 
معتقدند كه رشد نرخ ارز در دوران مديريت فعلي بانك 
مركزي، چند برابر بيشترين رش��د نرخ دالر در تاريخ 
مديران بانك مركزي بوده اس��ت. اين كارشناس��ان 
مي گويند كه مديريت نرخ ارز در روز روشن و شرايط 
عادي و نبود تحريم، كار س��ختي نيست و كافي است 
كه نفت فروش برود و بانك مركزي قيمت را مانند قبل 
از انقالب و يا دهه 80 ثابت نگه دارد و هنر مديران اين 
است كه بتوانند در اين شرايط مديريت كنند و عوامل 
بنيادين و عوامل اخالل را شناسايي و مديريت كنند 
تا نرخ ارز رش��د منطقي داشته باش��د و هر روز شاهد 
نوسان قيمت ها و فشار بر مردم نباشيم. لذا رييس كل 
بانك مركزي به جاي اينكه دايم ب��ه نقدينگي و پايه 
پولي و تراكنش بانكي و چك تضميني اشاره كند بايد 
عوامل رشد نرخ ارز، كساني كه خروج سرمايه از كشور 
دارند و ارز صادراتي به بازار عرضه نمي كنند را معرفي 
كند و توضيح دهد كه نتيجه عرضه ارز پتروشيمي ها و 

معدني ها به صرافي ها چه بوده است؟
اما ع��ده اي ديگر، نظ��رات واقع بينانه ت��ري را مطرح 
كرده و معتقدند كه مديريت بان��ك مركزي در دوران 
فعلي، ارتباطي به ديدگاه اقتصادي ليبرال و نهادگرا، 
اصالح طل��ب و اصولگرا، طرفدار اقتصاد ب��ازار و طرف 
اقتصاد دولتي و كنترلي ندارد و بيش��تر به حس��اب و 
كتاب و دخل و خرج دولت، محدوديت ها و راهكارهاي 
امكان پذير، عوامل رشد نرخ ارز در بازار، خروج سرمايه، 
رانت خواران، شركت هاي صادراتي، و صاحبان قدرت 
در شرايط فعلي مرتبط است و براين اساس، از رييس 
كل بانك مركزي خيلي نمي توان انتظار داش��ت كه 
شاهكاري ارايه دهد و اساس قانون و سيستم دولتي، 
چنين اختيارات و قدرتي را به بانك مركزي نداده كه با 

عوامل اخالل مقابله كند.
رييس كل بانك مركزي بدون ايجاد ش��رايط با ثبات 
سياسي، نمي تواند كاري به پيش ببرد. لذا مسووالن 
سياس��ي، نهادها و قواي سه گانه، جناح هاي سياسي 
و صاحبان قدرت، بايد براي كمك به اقتصاد كشور، و 
ايجاد شرايط با ثبات و كاهش رنج هاي مردم، تكليف 
خود را با فضاي سياسي روشن كنند تا فضاي كسب 
وكار و مديريت اقتصادي و مديريت بازار ارز بتواند در 
شرايط با ثبات سياس��ي، اقدامات الزم را انجام دهد. 
به عبارت ديگر، بدون گش��ايش در فضاي سياس��ت 
داخلي، نمي توان انتظار داش��ت ك��ه مدير اقتصادي 
كاري از پي��ش ببرد. زي��را عوامل عرض��ه و تقاضاي 
ارز نمي توانن��د بدون فضاي كس��ب وكار مناس��ب 
و با ثبات، اقدامات مورد انتظ��ار را انجام دهند.  براين 

اساس، بس��ياري از صاحب نظران معتقدند كه براي 
مديريت ب��ازار ارز و ارزش پول مل��ي، همه نهادهاي 
نظام به خصوص كساني كه از قدرت سياسي بيشتري 
برخوردار هستند، بايد به بانك مركزي كمك كنند و 
دست به دست هم داده و ش��رايط كنوني را مديريت 
كنند. در نتيجه بايد ب��ه صورت تفضيل��ي وارد بازار 

ش��ده و عرضه كنندگان و تقاضاكنن��دگان عمده و 
مش��كالت صادر كنندگان، وضعيت خروج س��رمايه 
و... را بررس��ي كنند و هر ي��ك از نهادها وقواي س��ه 
گانه در حدود توان و اختيارات خود به بانك مركزي 
كمك كنند و اجازه ندهند كه نرخ ارز افزايش يابد.  هر 
چند كه راهكار اساس��ي براي بهبود بازار ارز، افزايش 

اعتبار اقتصاد ايران از طريق گش��ايش هاي سياست 
داخلي و سياست خارجي است و كاهش انزوا وتنش 
زدايي در سياس��ت خارج��ي، توجه ب��ه آزادي هاي 
مدني و مطبوعات و احزاب مس��تقل، مقابله با رانت و 
فس��اد وفرصت هاي بادآورده، ايجاد امنيت اقتصادي 
و حقوق مالكيت و گفت وگوي موثر م��ردم و دولت و 
حكومت در تمام دنيا تجربه ش��ده و نتيجه مطلوب 
داده اس��ت، اما در كوتاه مدت، الزم اس��ت كه عوامل 
عمده چنين وضعيتي شناخته شود كه چه كساني و 
با چه اهدافي موجب اخالل در بازار و افزايش قيمت ها 
ش��ده اند و عرضه ارز را با اخالل مواجه كرده و تقاضا 
را دچار مش��كل كرده و باعث خروج سرمايه از كشور 
و همچنين كاهش بازگش��ت ارز صادراتي ش��ده اند. 
به چه دليل اين افراد حاضر نيستند كه ارز خود را به 
كشور بازگردانند و با چه توجيهي موجب رشد دايمي 
قيمت ارز شده اند.  بارها ش��نيده ايم كه نرخ ارز آيينه 
تمام نماي اقتصاد ايران است و يا لنگر تعادل اقتصاد 
كشور است. براين اساس روش��ن است كه يك نفر يا 
يك نهاد به تنهايي قادر نيست كه اين آيينه تمام نماي 
اقتصاد را در حد انتظار حفظ كند. همه كساني كه در 
سياست، توليد، صادرات، روابط بين الملل نقش دارند 
در تعيين نرخ ارز و نوس��ان آن دخال��ت دارند و براي 
مديري��ت آن بايد كمك كنند.  براين اس��اس به نظر 
مي رسد كه حتي جناح هاي سياسي نيز بايد تكليف 
خود را روش��ن كنند كه آيا به دنبال حمايت از دولت 
هس��تند و يا هدف آنها تضعيف دولت به شكل هاي 
مختلف است. كه در آن صورت تكليف چيست و اين 
وضعيت تاكجا بايد ادامه پيدا كند و راهكار و سياست 
موثر براي جلوگيري از ت��داوم آن چه خواهد بود؟ لذا 
مس��ووالن نظام و جناح هاي سياس��ي بايد به خاطر 
مردم و كاهش فشارها، كاري انجام دهند و مديريت 
داخل��ي را تغيير دهن��د و در گفت وگويي روش��ن با 
دولت، تكليف مردم و فضاي سياسي را روشن نمايند 
كه تا چه حد به همكاري با دول��ت رضايت دارند و در 
ص��ادرات، واردات، عرض��ه و تقاضا، خروج س��رمايه، 
بازگش��ت ارز و... همكاري خواهند ك��رد؟ دولت نيز 
بايد توجه داشته باش��د كه زمان گفت وگوي روشن 
با احزاب و جناح ها و مس��ووالن نهادهاي ديگر است 
زيرا اگر اين وضعيت همچنان ادامه يابد همانطور كه 
در روزهاي قبل ش��اهد بوده ايم كمبود ارز، به كمبود 
كاال تبديل شده و كمبودها ممكن است افزايش يابد 
و مردم با مشكالت بيش��تري مواجه شوند. لذا قبل از 
رسيدن به شرايط سخت تر، بايد اطالع رساني شود و با 
مردم و مسووالن وجناح هاي سياسي گفت وگو كنند. 

ن��ه تنه��ا مس��ووالن و كارشناس��ان دول��ت بلك��ه 
كارشناسان مستقل و رسانه ها نيز به جاي پرداختن 
به ش��اخص هاي كالن اقتصادي و مقايس��ه شرايط 
كنوني با شرايط دولت هاي قبل، بايد به تغيير شرايط 
و محيط كسب وكار و سياست اش��اره كنند و انتظار 
نداشته باش��ند كه در ش��رايط كنوني مانند شرايط 
دولت هاي قبل، عمل شود.  ادامه در صفحه 4

علي قنبري

افزايش قيمت دالر به 31600 و ورود سكه به كانال 16 ميليون تومان

از شايعه  تا تكذيب استعفاي رييس كل 
نرخ ارز آيينه تمام نماي اقتصاد

تحليل جديد مركز 
پژوهش هاي مجلس از 

اقتصاد ايران

وزير بهداشت: 

 ركورد فوت روزانه كرونا 
در كشور به ۲۵1 نفر رسيد

بانك ها نسبت به سود اوراق 
دولتي واكنشي نشان نمي دهند

خبري از رشد 
اقتصادي 
مثبت نيست

اپيدمي با 
خواهش و تمنا 
جمع نمي شود

اوراق دولتي 
از رونق افتاد

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

يادداشت-7يادداشت-2

 طناب سست
 بروكرات ها! 

ضرورت تقويت كادر درمان 
در مواجهه با كرونا

 تامين مالي زيرساخت حمل 
و نقل جاده اي در شرايط كنوني 

 اول ماسك رايگان بدهيد 
بعد جريمه كنيد

 دانش 50 ساله تورمي
 در ايران

 روندصعودي بازار
 با افزايش نرخ دالر

1- موسسه بين المللي فريزر 
در گزارش اخير خود راجع به 
» آزادي اقتصادي « در س��ال 
2018، اي��ران را در جاي��گاه 
158 در بين 162 كشور جهان 
و تنها باالت��ر از آنگوال، ليبي، 
س��ودان و ونزوئال قرار داد. 15 
پله نزول نسبت به سال قبل تر. 
ش��اخص »آزادي اقتصادي« ش��امل اندازه دولت، نظام 
قضايي و حقوق مالكيت، دسترسي به نقدينگي سالم، 
آزادي تجارت بين المللي و مقررات بانكي، كار و تجارت 
است. هر يك از اين حوزه ها، زير بخش هاي ديگري را در 
بر مي گيرد. چنانكه مولفه »دسترسي به پول سالم« در 
برگيرنده رشد نقدينگي، آزادي مالكيت ارزهاي خارجي، 
نرخ تورم فعلي و تغيير تورم در پنج س��ال اخير است كه 
رتبه كشورمان در اين مولفه 154 بوده است. همچنين 
مولفه » آزادي تجارت« كه تعرفه هاي گمركي و سهولت 
تبديل ارز و جابه جايي س��رمايه و موانع اداري را شامل 
مي شود و بدترين رتبه كشورمان در همين مولفه  )رتبه 

161 در جهان( رقم خورده است.
2- مع��اون ط��رح و برنامه وزي��ر صمت اخي��را با 
هش��دار درس��ت و بهنگام نس��بت به منفي شدن 
ادامه در صفحه 2 سرمايه گذاري ناخالص و ... 

و  اظهارنظره��ا  از  بع��د 
گاليه هايي ك��ه در خصوص 
نحوه هزينه كرد يك ميليارد 
يوروي تخصيص داده ش��ده 
از صندوق توسعه ملي براي 
تقويت كادر درمان در مقابله 
با بيماري كرونا مطرح شدند، 
كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس در راستاي شفاف سازي موضوع وارد عمل شد 
و با دعوت از مسووالن وزارت بهداشت، بانك مركزي، 
سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و... تالش كرد 
تا موضوع را از منظر تخصصي و قانوني بررسي كند. تا 
طرحي كه در راستاي تقويت كادر درمان و پاسخگويي 
به مطالبات اين قشر زحمتكش و فداكار در دستور كار 
قرار گرفته بود در مسير درست خود عملياتي شود. واقع 
آن است كه كشور در شرايط حساسي قرار دارد و كادر 
درمان و پزشكان كشور در خط مقدم نبرد با بيماري 
كرونا به عن��وان مهم ترين چالش جهاني ق��رار دارند. 
اساسا همين ضرورت باعث شد تا مقام معظم رهبري 
فرمان اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي براي كادر 
درمان را صادر كنند. متاس��فانه در بررسي هاي چند 
جانبه با طرف هاي مختلف بحث، متوجه اين واقعيت 
ادامه در صفحه 2 شديم كه ... 

در ماه ه��اي اخي��ر و به دنبال 
كاه��ش قيم��ت س��هام و 
انتقادهاي مطرح شده نسبت 
به وضعيت بورس و ب��ازار ارز 
و... بس��ياري از كارشناسان به 
اين موضوع اشاره كرده اند كه 
نقدينگي و منابع مالي مردم به 
جاي اينكه صرف خريد دست 
دوم سهام يا ارز شود، مي تواند در شركت هاي تامين مالي 
صرف پروژه هاي عمراني كشور شود كه هم سود و درآمد 
ايجاد كند و هم توسعه و عمران كشور را به پيش ببرد و 
اتفاقا يكي از اين موضوعات مهم كه در تمام كشورهاي 
صنعتي مورد توجه بوده، ايجاد زير ساخت حمل و نقل 
جاده اي و قطار بوده كه در كشور ما نيز مي تواند با تامين 
مالي مناسب در خدمت اقتصاد و مردم در دستور كار قرار 
گيرد.  دسترسي به زيرساخت به عنوان كااليي كه شامل 
كاالهاي خصوصي و عمومي است، از شاخص هاي اصلي 
توسعه كشورها محسوب مي شود و زيرساخت به عنوان 
دومين ركن الزامات اساس��ي در شاخص رقابت پذيري 
جهاني قرار گرفته و نقش حياتي توسعه زيرساخت در 
توسعه اقتصادي، بهره وري و اشتغال نيز بركسي پوشيده 
نيست. مراحل توسعه بخش زيرساخت در ايران، نشان 
ادامه در صفحه 4 مي دهد كه ... 

از  هم��ه  روزه��ا  اي��ن 
جريمه هايي ح��رف مي زنند 
كه رييس جمهور در آخرين 
نشس��ت خود با هيات دولت 
به آنها اش��اره ك��رد. 50 هزار 
تومان جريمه براي كس��اني 
ك��ه ب��دون ماس��ك از خانه 
خارج شوند. 200 هزار تومان 
جريمه براي كس��اني كه بيماري خود را پنهان كنند و 
300 هزار توم��ان جريمه براي اصنافي كه مش��تري 
بدون ماست بپذيرند. البته هر روز از سوي يك مسوول 
به ليست اين جريمه ها اضافه مي شود. اما اولين سوال 
اين است كه تكليف آن قشري كه حتي پول خريد يك 
عدد ماسك را ندارند چيس��ت؟ آن فردي كه نمي تواند 
حتي 2 هزار تومان براي خريد ماسك بدهد و از سوي 
ديگر مجبور اس��ت براي معاش خانواده از خانه خارج 
شود و هر كاري كه از دس��تش بر مي آيد انجام دهد، از 
او چطور مي خواهيم جريمه 50 هزار توماني بابت نزدن 
ماسك بگيريم؟ آقاي رييس جمهور آيا بهتر نيست اول 
شرايط را براي رعايت قوانين فراهم كنيد و بعد دستور 
بگير و ببند بدهيد؟ در تمام اين مدت مردم بس��ياري 
فرياد زده اند كه پولي براي تهيه ماسك و ديگر وسايل 
ادامه در صفحه 8 ضد عفوني را ندارند و...  

اقتصاد ايران در طول حدود 
50 سال گذش��ته، همواره 
ب��ا معضل ت��ورم دس��ت و 
پنجه نرم كرده و نتيجه آن 
دانشي چند دهه اي درباره 
اين نرخ اس��ت. بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد ك��ه علت 
شكل گيري تورم در اقتصاد 
ايران را نمي توان صرفا به يك عامل ارتباط داد و براي 
بررسي اين موضوع بايد مسائل مختلفي را رصد كرد.

يكي از اصلي ترين عواملي ك��ه در دل نظريات پولي 
مطرح مي ش��ود بحث رش��د نقدينگي است كه در 
اقتصاد ايران همواره وجود داشته و حتي در سال هاي 
اخير بسيار رشد كرده اس��ت. در يك سال اخير نرخ 
رش��د نقدينگي بيش از 30 درصد بوده است و اين 
موضوع قطع��ا در افزايش نرخ ت��ورم، تاثيري جدي 
داشته است. در كنار آن بي انضباطي اقتصادي دولت 
و نبود نظارت بر نظام بانكي نيز از عوامل مهم تورم زا 
در اين سال ها بوده است. هزينه هاي گسترده دولت 
در بخش هاي مختلف و نبود ش��فافيت در آنها و در 
كنار آن عدم تعادل در نظام بانكي باعث شده تورم در 
ايران همواره باال باشد. توليد واردات محور و وابستگي 
توليد ايران به مواد اوليه خارجي نيز خود عاملي براي 
تشديد تورم است. اقتصادي كه در سال هاي گذشته 
با تحريم هاي مختلف رو ب��ه رو بوده، به دليل تالطم 
در ب��ازار ارز، با هر ش��وك جديد در ح��وزه توليد به 
مشكل برخورده و افزايش هزينه توليد، خود عاملي 
براي شكل گيري موج جديد تورمي شده است. براي 
عبور از اين مشكالت در وهله اول، بايد به اين موضوع 
توجه داش��ت كه مقابله با تورم نياز ب��ه هم نظري و 
برنامه ري��زي كالني دارد ك��ه حوزه هاي مختلف در 
كنار يكديگر به يك برنامه ريزي جامعه برسند و در 
همان راس��تا فعاليت كنند. در كنار آن بايد برطرف 
كردن مش��كالت را به دوره كوتاه مدت و بلندمدت 
تقسيم كرد. مسائلي مانند عدم تعادل در نظام بانكي 
و مشكالتي مانند رش��د نقدينگي نياز به برنامه اي 
بلندمدت و همه جانبه دارد و اگر اصالحات در دستور 
كار قرار گيرد، بايد براي نتيجه بخش شدن آنها صبر 
كرد. اما در حوزه هايي مانند انضب��اط مالي دولت و 
نظارت بان��ك مركزي بر عملك��رد بانك ها مي توان 
اقداماتي انجام داد ك��ه الاقل در كوتاه مدت تاثيراتي 
داشته باش��د. از اين رو در كنار موضوع نقدينگي كه 
قطعا اهميتي جدي در بحث مديريت تورم دارد، بايد 
س��اير عوامل را نيز در كنار آنها ق��رار داد و با در نظر 
گرفتن يك تصوير جامع، براي حل اين مشكل اقدام 
كرد. ايران س��ابقه چند دهه بررسي كارشناسي اين 
موضوع را دارد و از اين رو باي��د با در نظر گرفتن اين 

تجربيات، بايد طرحي كالن در نظر گرفت.

مهم ترين نكته در عرضه هاي 
اولي��ه ك��ه توس��ط دولت و 
نهاده��اي ذيرب��ط ص��ورت 
مي گيرد زمان عرضه اس��ت و 
اين بدان معناس��ت كه زمان 
عرض��ه مي تواند باع��ث رونق 
هرچه بيش��تر س��هم ش��ود. 
اينكه دولت س��هام خ��ود را 
در مجموعه بانك ه��ا، پااليش��گاهي ها و.. در بازار عرضه 
مي كند تاثير بنيادي و عملياتي خاصي نمي تواند بر روي 
سودآوري و س��هام شركت ها داشته باش��د و تنها دولت 
بخشي از سهام خود را به فروش مي رساند و به تامين مالي 
مي رس��د. اين موضوع كه بازار در زم��ان عرضه دارا يكم، 
يكپارچه سبزپوش شد تنها به اين خاطر بود كه اين عرضه 
را يك نوع حمايت از خود مي دانس��ت اما در زمان عرضه 
سهام پااليش��گاهي اين مورد منفي ش��د و در زمان اين 
عرضه دولت حمايت مطلوب و خاصي را انجام نداد. زمان 
عرضه در بازار بسيار مهم است زيرا گاهي زمان عرضه ها 
نادرس��ت اس��ت و باعث مي شود از آن س��هم استقبالي 
نشود. مسووالن و دولت بايد قبل از هرگونه عرضه اي به 
فكر باش��ند و قبل از هرگونه عرضه بازار را كنترل كنند. 
نكته دوم نحوه تاثيرگذاري آن بر روي بازار است. طبيعتا 
عرضه اين صندوق ها در بازار ب��ا نقدينگي و ركود عمده 
باعث مي شود كه سينگال منفي براي بازار محسوب شود. 
زماني عرضه اين صندوق هاي در بازار موفقيت آميز خواهد 
بود كه بتوانند منابع قابل توجهي كسب كنند و بازار هم 
روند مثبتي داشته باشد در شرايطي كه بازار منفي باشد 
جذب منابع ب��راي اين صندوق ها همانند پااليش��ي ها 
با مشكل مواجه خواهد ش��د. اين روزها ارز روند افزايشي 
به خود گرفته اس��ت و هر بار كه نرخ دالر در بازار افزايش 
يافته با يك روند تاخيري روي بازار سرمايه نيز تاثيرگذار 
بوده است. نكته وجود داشته در دوره هاي گذشته اين بود 
كه دالر بسيار بيشتر از نرخ دالر رشد كرده بود و نيازمند 
اصالح بود اما؛ امروزه با اين قيمت دالر شاخص بايد روند 
افزايشي به خود گيرد و اين افزايش شاخص را نمي توان 
حباب دانست چراكه همراه با افزايش نرخ دالر، نرخ بازار 
صعود كرده است. چند روز گذش��ته امريكا تحريم هاي 
جديدي عليه بانك هاي ايراني وضع كرد اما؛ در اصل اين 
تحريم هيچ اثري بر روي بازار ندارد. در واقع ما مبادالتي با 
بازارهاي خارجي نداشتيم و اين تحريم ها تنها مبادالت 
ثانويه ما را كمي دچار مش��كل كرده است اما؛ در كل اين 
تحريم ها روي اقتصاد و علي الخص��وص بورس تاثيري 
ندارد و بازارسهام همان روند خود را پيش گرفته است. با 
افزايش قيمت دالر و آگاه شدن اغلب سهامداران در بازار 
پيش بيني مي ش��ود كه بازار سرمايه روند مثبت به خود 
گيرد و شاخص بازار مانند چندماه گذشته روند صعودي 
داشته باشد ولي اين روند صعودي به هيچ عنوان حباب 
ادامه در صفحه 4 نخواهد داشت و ... 

مريم شاهسمنديبهرنگ  اسديزهرا شيخيحسين حقگو

رسول رحيم نياوحيد شقاقي شهرياري

به نظر مي رس��د هر اندازه 
كه م��ردم بيش��تر تحت 
فشار معيش��تي برآمده از 
تورم قرار مي گيرند و فرياد 
مش��كالت معيشتي شان 
بيش��تر به آس��مان بلند 
و  مس��ووالن  مي ش��ود، 
تصميم سازان كمتر به اين 
مطالبات و نيازها توجه مي كنند. انگار كه مس��ووالن 
اقتصادي متوج��ه اين واقعيت نيس��تند كه حتي با 
ارز 10هزارتوماني هم تامين معيش��ت مردم و اداره 
كشور ممكن نيست، چه برسد به ارز30هزار توماني 
كه تبعات ويرانگري در زندگ��ي خانواده هاي ايراني 
دارد. امروز مستضعفان و طبقات محروم جامعه تحت 
شديدترين فشار معيش��تي قرار دارند و هر روز اقالم 
تازه اي از سفره مردم حذف مي ش��ود. ديروز گوشت، 
مرغ، لبنيات وس��اير اقالم از س��فره هاي مردم حذف 
ش��د و امروز مردم حتي براي تهيه تخم مرغ 1500تا 
2هزار توماني هم با مشكل روبه رو خواهند شد. حتي 
مترفين و ثروتمندان جامعه هم اگر عقلش��ان برسد، 
منافعشان در اين است كه مستضعفان از يك امكانات 
حداقلي برخوردار باشند، چرا كه بار پيشرفت و رشد 
بخش هاي گوناگون صنعتي، خدماتي، كش��اورزي 
و... بر دوش همين طبقات مس��تضعف اس��ت. با اين 
قيمتي كه دالر دارد و هر روز دارد ركوردهاي قيمتي 
تازه اي را ثبت مي كند، نه كس��ي داد و ستد مي كند و 
نه كسي مي تواند تصويري از چشم انداز آينده اقتصاد 
و بازارها د اش��ته باش��د. نه خريدي انجام مي شود و 
نه كس��ي حاضر به فروش دارايي هاي��ش خواهد بود 
و نه فعل و انفعال ديگري در صحن��ه اقتصاد به وقوع 
مي پيوندد. در اين ميان كسي هم قادر به برنامه ريزي 
ب��راي آين��ده كس��ب و كار و ش��غل خود نيس��ت و 
نمي تواند برنامه ريزي بلندمدت داشته باشد. از سوي 
ديگر طبقات مس��تضعفي كه هر روز سفره هايشان 
كوچك تر مي ش��ود به اين اندازه امني��ت ندارند كه 
بدانند آي��ا تخم مرغي كه امروز مي خ��رد، فردا هم به 
همين نرخ باشد. من در جلسه مشورتي آقاي همتي 
با اقتصاددان ها به رييس كل بانك مركزي گفتم كه 
اصلي ترين وظيفه بانك مركزي حف��ظ ارزش پولي 
ملي يعني ثبات در بازار ارز است. بايد امروز آقاي همتي 
پاسخ دهند كه ارز تا كجا بايد سقوط كند تا بپذيرند كه 

سياست گذاري هايشان اشتباه بوده است؟ پرسشي كه 
با اين توضيحات ممكن است به ذهن خطور كند آن 
است كه راهكار عبور از اين چالش ها چيست؟ وقتي 
فضاي كلي اقتصاد به سمت تورم فزاينده سوق پيدا 
مي كند و كاالها و خدمات افزايش پيدا مي كند. دولت 
و نظام تصميم ساز يا ظرفيت تامين نيازهاي بازار را دارد 
يا ندارد. اگر ظرفيت تامين تقاضا را به وفور دارد، بايد به 
س��رعت به تقاضاي موجود در بازار پاسخ دهد. اما اگر 
از اين ظرفيت برخوردار نيست و نمي تواند به تقاضاي 
موجود در بازار پاسخ دهد، مثل هر ساختار معقولي بايد 
تالش كند تا تقاضا را مديريت كند. به اين معني كه 
يا بايد عرضه را زياد كرد يا اينكه تقاضا را كاهش داد. 
راه سوم ديگري براي ثبات در بازار و توازن بخشيدن 
به فعاليت هاي جاري بازارها وجود ندارد. وقتي بانك 
مركزي و دولت در بازار نافذ نيست و توان ايجاد تعادل 
در بازار ارز را ندارد چ��را هر روز 50ميليون دالر را هدر 
مي دهد و بيهوده در دامنه مشكالت مي افزايد. جوامع 
براي اين، دايره وسيع اختيارات را در اختيار حكومت ها 
قرار مي دهند تا بر اس��اس منطق و اص��ول علمي با 
موضوعات برخورد كنند و زماني كه كشور با مشكل يا 
چالشي مواجه مي شود با خردورزي و منطق مشكالت 
را از س��ر راه اقتصاد و معيش��ت جامعه بردارد. ضمن 
اينكه نماينده اكثريت جامعه باش��د. اين اختيارات 
براي اين نيس��ت كه كارگزاران هر تصميم اشتباه و 
غيركارشناسي را بگيرند و به هيچ كس هم پاسخگو 
نباشند. اكثريت جامعه ما را همين مردم مستضعفي 
تش��كيل مي دهند كه امروز بايد تخم مرغ را با قيمت 
2هزارتوماني بخرند و ممكن است فردا پول براي خريد 
تخم مرغ را هم نداشته باشد. كدام مستضعفي در كشور 
امروز ما وقتي سقف خانه اش ريخت مي تواند سيمان 
كيلويي40هزارتوماني بخرد و خانه خود را بازسازي 
كنند. وقتي مردم امكان بازس��ازي خانه هايش��ان را 
نداشته باشند، كارگرهاي ساختماني هم كار خود را از 
دست مي دهند و به جمعيت ميليوني كارگران اضافه 
مي شود. مجموعه اين مش��كالت و سوءمديريت ها 
طبقات مستضعف را تحت فشار ش��ديدي قرار داده 
كه بايد براي برون رفت از اين وضعيت هرچه سريع تر 
تصميمات عاجلي اخذ شود. چرا كه اين براي مردان 
اقتصادي دولت ننگ اس��ت كه مردم براي تهيه اقالم 
اساس��ي حداقلي خود مثل تخم مرغ هم با مش��كل 

مواجه شوند.

نگاه
فرياد بلند مستضعفان  و گوش هايي كه شنوا نيستند

احمد  توكلي



»عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي، كسري بودجه 
دولت است و بدون كنترل كسري بودجه و روش هاي 
غيرتورم زا براي تأمين كس��ري بودج��ه، نمي توان 
انتظارات تورمي و تورم را كنترل كرد. بنابراين رشد 
شديد بازار دارايي ناشي از رشد نقدينگي در نهايت بر 
شاخص قيمتي تخليه خواهد شد و الزم است تا رشد 
قيمت در اين بازار كنترل شود. « اين بخشي از گزارش 
اخير مركز پژوهش هاي مجلس درباره وضعيتي است 
كه اقتصاد ايران به آن دچار شده و همين امر به افزايش 

دوباره تورم منجر شده است.
بر اس��اس گزارش مركز آمار نرخ تورم در شهريور ماه 
سال جاري به 26 درصد رسيده است. اين نرخ هرچند 
نسبت به نرخ شهريور سال گذشته كاهشي محسوس 
را نشان مي دهد اما همچنان دو ابهام مهم دارد، نخست 
آنكه اين نرخ همچنان نسبت به استانداردهاي جهاني 
بسيار باالس��ت و همين امر فشار بر معيشت مردم را 
تداوم بخشيده اس��ت. دوم آنكه پس از چند ماه روند 
نزولي، بار ديگر نرخ تورم در ايران افزايشي شده و اين 
روند مي تواند در ماه هاي آينده بار ديگر تورم را  در مرز 

30 و حتي 40 درصد بگذارند.
كارشناسان اقتصادي مي گويند وقتي نرخ تورم افزايش 
مي يابد براي تحليل آن بايد عملكرد اقتصاد در ماه هاي 
قبل را بررسي كرد و به نظر آنچه كه در تابستان خود را 
نشان داده، نتيجه حركت غلط اقتصادي در بهار بوده 
است. موضوعي كه گزارش اخير مركز پژوهش ها نيز 
آن را تاييد مي كند. بر اساس اين گزارش و با توجه به 
آمار منتشر ش��ده از سوي مركز آمار، شاخص قيمت 
مصرف كننده در بهار امس��ال نس��بت به پايان سال 
1398 با رشد 6.83 درصدي، باالترين تورم در چهار 

فصل گذشته را ثبت كرده است.
در گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس، مهم ترين 
عوامل افزايش شاخص قيمت مصرف كننده در فصل 
بهار رشد پايه پولي و نقدينگي  همچنين افزايش نرخ 
ارز عنوان شده است. نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي در 
سه ماه نخست امسال باالتر از نرخ رشد بلندمدت بوده 
است. پايه پولي و نقدينگي در بهار امسال به ترتيب 8.8 
و 7.5 درصد رشد داشته اند كه از ميانگين بلندمدت 
به طور قابل توجهي باالتر بوده است. نكته مهم، بيشتر 
بودن نرخ رشد پايه پولي نسبت به نرخ رشد نقدينگي 
است. اين پديده حاكي از افزايش انتظارات تورمي  است 
كه موجب حركت نقدينگي به سمت بازار دارايي ها و 

بازار كاالهاي بادوام شده است.
اين روند نشان مي دهد كه اقتصاد ايران وارد فرآيندي 
دشوار شده است. كس��ري بودجه دولت باعث شده، 
حركت به سمت افزايش پايه پولي آغاز شود. موضوعي 
كه هرچند نهادهاي دولتي آن را رد مي كنند اما آمارها 
چيز ديگري مي گويند. از سوي ديگر طرح هاي غير 
تورم زا مانند ف��روش اوراق بدهي ي��ا طرحي مانند 
گشايش اقتصاد زمين گير شدند و مشخص نيست 

دولت براي ماه هاي آينده چه برنامه اي را در دستور كار 
قرار خواهد داد. در اين فضا مركز پژوهش ها اصلي ترين 
علت افزايش تورم را رشد نقدينگي مي داند، موضوعي 
كه فعاالن اقتصادي و كارشناسان نيز بر آن تاكيد جدي 
داشته اند و مشخص نيس��ت، دولت براي عبور از اين 

بحران چه برنامه اي دارد.

    پيش بيني از آينده اقتصاد
مركز پژوهش ها در بخش ديگري از گزارش اخير خود 
به بررس��ي وضعيت آينده اقتصاد ايران در سال هاي 
پيش رو پرداخته، گزارشي كه نكات اميدواركننده و 
قابل توجهي نداشته است. بر اساس اين تحليل نرخ 
رشد اقتصادي ايران در سال هاي آينده مثبت خواهد 
شد اما عدد به ثبت رس��يده در اين تحليل در قياس 
با آنچه در س��ال هاي گذش��ته رخ داده بسيار ناچيز 
است. بر اس��اس اين گزارش، در س��ال 1400، رشد 
اقتصادي ايران مثبت 3.1 درصد خواهد شد اما اين 
براي اقتصادي كه در س��ال 97 منفي هشت درصد و 
در دو سال اخير منفي سه درصد را تجربه كرده، عمال 

جبران نخواهد كرد.
در سال 1401، اين رشد كمتر از يك درصد خواهد بود 
و تا سال 1405، نرخ رشد حدود يك درصد خواهد بود. 
به اين ترتيب، حتي رشد اقتصاد پنج سال پيش رو حتي 
جبران آنچه در دو سال اخير گذشته را جبران نخواهد 

كرد.در رابطه با نرخ تورم نيز شرايط تفاوت چنداني به 
چشم نخواهد خورد و حتي در سال آينده شرايط بدتر 
مي ش��ود. تورم 1400، در اين گزارش 33.5 درصد 
پيش بيني شده اس��ت. اين نرخ در سال هاي بعد به 
ترتيب 27، 25.5 و در نهايت 25 درصد خواهد شد.به 
اين ترتيب در افق پنج ساله نيز نه تنها خبري از تورم 
تك رقمي نيس��ت كه حتي اين نرخ از 25 درصد كه 
در حال حاضر اقتصاد ايران به آن دچار است، پايين تر 

نخواهد آمد.
در رابطه با كسري بودجه دولت نيز خبري از معجزه 
نخواهد بود. مركز پژوهش ها معتقد است در تمام پنج 
س��ال آينده، حدود منفي چهار درصد باقي خواهد 
ماند و به اين ترتي��ب دولت آينده نيز ت��وان عبور از 
كسري منابع را نخواهد داشت. اين مركز از نرخ سود 
نيز پيش بيني هايي ارايه كرده است. بر اين اساس اين 
نرخ در س��ال آينده، 20 درصد است اما در نهايت به 
مرز 27 درصد خواهد رسيد، موضوعي كه مي تواند، بر 
تورم تاثير مثبت بگذارد اما با توجه به مشكالت جدي 

موجود نمي توان از آن انتظار معجزه داشت.
بازدهي بورس، ارز، س��كه و مسكن در بهار 1399 به 
ترتيب برابر با 148، 24، 32 و 29 درصد بوده اس��ت. 
همان گونه كه مشخص اس��ت حركت نقدينگي به 
سمت بازار دارايي ها موجب ثبت بازدهي باال در اين 
بازارها شده است. اين موضوع در كنار افزايش نرخ ارز 

سبب شده است كه كاالهاي بادوام بيشترين افزايش 
قيمت را بين گروه هاي كااليي در بهار داشته باش��د 
و همين باعث ش��ده اين مركز پيشنهاد افزايش نرخ 
سود كوتاه مدت را بدهد.با در كنار هم قرار دادن تمام 
اين ش��رايط به نظر مي رس��د نه تنها دولت فعلي كه 
حتي دولت آينده نيز توان عبور از مش��كالت جاري 
در اقتصاد ايران را نخواهد داش��ت. برطرف نش��دن 
مش��كالت ديپلماتيك يكي از پيش فرض هاي اين 
گزارش است، يعني در صورتي كه در انتخابات امريكا 
سرنوشت طوري رقم بخورد كه امكان احياي برجام و 
لغو تحريم ها فراهم شود، احتمال افزايش دوباره رشد 

اقتصادي وجود خواهد داشت.
در كنار آن اصالحات اقتص��ادي نيز اهميت فراواني 
خواهد داش��ت. اقتصاد ايران در صورتي كه بتواند از 
ميزان وابستگي به نفت بكاهد و با عبور از بحران كرونا، 
افزايش درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي را در 
دس��تور كار قرار دهد، مي تواند رونقي جديد در اين 

عرصه به وجود آورد.
با كنار گذاشتن اين اما و اگرها، واقعيت هاي اقتصادي 
امروز شبيه چيزي است كه مركز پژوهش ها پيش بيني 
كرده و به نظر مي رسد در صورتي كه اين شرايط تغيير 
نكند، حتي ب��ا جابه جايي دولت نيز خبري از معجزه 
نخواهد بود و رشد اقتصادي محدود و تورم باال الاقل 

در پنج سال آينده مهمان اقتصاد ايران خواهد ماند.
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دستور روحاني
براي افزايش تجارت با همسايگان

رييس جمهور پس از ارايه گزارش دس��تگاه هاي 
مرتبط از وضعيت تبادالت و مراودات اقتصادي و 
تجاري با همسايگان، با اشاره به اهميت راهبردي 
روابط با كش��ورهاي همس��ايه گفت: با تشكيل 
هر چه س��ريع تر كارگروه و كميته اي متشكل از 
دس��تگاه هاي مرتبط با حوزه مراودات تجاري با 
همس��ايگان، به صورت منس��جم و يكپارچه در 
جهت رفع مش��كالت در اين حوزه اقدام شود تا 
سطح تبادالت تجاري به سطح مطلوب ارتقا يابد.

حجت االسالم والمسلمين حس��ن روحاني روز 
يكش��نبه در يكصد و هفت��اد و دومين جلس��ه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه 
دستگاه هاي مسوول موظفند رفع موانع اداري در 
روابط تجاري و اقتصادي با همسايگان را در اولويت 
كاري خود قرار دهن��د و هر گونه ناهماهنگي در 

رويه هاي اداري را برطرف كنند.
رييس جمه��ور با بي��ان اينكه در ش��رايطي كه 
سخت ترين تحريم ها به كشور تحميل شده، سعي 
ش��ده ظرفيت هاي صادرات غيرنفتي ارتقا يابد، 
تصريح كرد: گمرك مكلف است ارزش محصوالت 
صادراتي ش��ركت هاي پتروش��يمي را بر مبناي 
ارزش پايه صادراتي متناظر اعالمي كه به صورت 
هفتگي توسط ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي 

اعالم مي شود، محاسبه كند.
در اين راس��تا به منظور ايجاد مديريت واحد در 
راستاي انسجام بخشي به امور پايانه هاي مرزي 
كشور مديريت اين پايانه ها، همچون پايانه هاي 
هوايي و دريايي به وزارت راه و شهرسازي محول 
شد. روحاني با تاكيد بر تامين نيازها و كمبودهاي 
فني و اداري در اين زمين��ه افزود: وزارت اقتصاد 
مكلف اس��ت با تس��ريع در رفع نيازه��ا و تامين 
تجهيزات گمرك��ي در گمركات م��رزي امكان 

ترخيص هر چه سريع تر كاالها را فراهم كند.

    خودكفايي گزينه اصلي روي ميز ماست
وزير دفاع با اش��اره به تحريم هاي جديد صورت 
گرفته اظهار كرد: در چند روز گذش��ته نيز براي 
چندمين بار در كش��ور را تحري��م كردند و ما در 
وزارت دفاع اين تحريم ها را به هيچ هم حس��اب 
نكرديم؛ دش��من ما را براي اين تحريم نمي كند 
كه چيزي به دست ما نرسد تحريم آنان براي اين 
است كه ما نتوانيم صادرات كنيم آنها از صادرات 

ما مي ترسند.
به گزارش ايس��نا، امير سرتيپ امير حاتمي وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي امسلح در مراسم امضاي 
تفاهم نام��ه همكاري با وزارت راه و شهرس��ازي 
كه در س��اختمان مركزي راه آهن تهران برگزار 
شد، با اش��اره به اهميت حركت در مسير جهاد و 
خودكفايي اظهار كرد: امروز گزينه اصلي روي ميز 
ما در قبال دش��مناني كه با نهايت وحشي گري و 
خباثت هر آنچه كه مي توانند جهت تضعيف ملت 
ايران انجام مي دهند، فعالي��ت در حوزه جهاد و 

خودكفايي است.
وي افزود: ملت ايران اين دش��مني ها را فراموش 
نخواهد كرد و اين اقدامات خصمانه در سينه هاي 
ما به جاي خواهد ماند؛ چراكه وحشيانه تروريسم 
اقتصادي را در اين برهه از زمان بر ملت ما تحريم 
كردن��د. وزير دفاع گف��ت: امروز مل��ت ايران در 
شرايطي تحريم ها را تحمل مي كند كه بسياري 
از ملت ها به راحتي به دارو، علم و فناوري و منابع 
دسترسي دارند و دش��منان در چنين وضعيتي 
نهايت ت��الش خ��ود را كردند ت��ا ملت م��ا را از 

ابتدايي ترين حقوق طبيعي محروم كنند.
امير حاتمي تصريح كرد: دشمنان بدانند كه  اگر 
اين كارها را مي كنند تا ملت ايران تس��ليم شود، 
قطعا به جايي نخواهند رس��يد؛ چراكه ما نسبت 
به تاريخ كش��ور و جهان آگاه هستيم و مي دانيم 
كه حتي كوتاه آم��دن در برابر چنين موجودات 
وحشي و خبيثي چيزي جز ذلت و پايمال شدن 

در بر نخواهد داشت.
وي ادامه داد: نقطه م��ا در قبال جنگ اقتصادي 
كه دش��من به راه انداخته اين اس��ت كه جهادي 
كار مي كنيم و به عنوان بخش دفاعي اطمينان را 
مي دهيم. وزير دفاع خاطرنشان كرد: ما در قبال 
جنگ اقتصادي كه دشمنان عليه كشور ما به راه 
انداخته ان��د، جهادي عمل مي كني��م و به عنوان 
بخش دفاعي اين اطمينان را مي دهيم كه همواره 
در كنار صنعت ريلي كشور خواهيم بود و شما نيز 
در اين مسير 40 ساله اي كه تاكنون طي كرده ايد 
قطعًا به افق هاي روشني دست خواهيد يافت و با 
تالش خود و كس��ب موفقيت هاي روز افزون بر 

دهان دشمنان خبيث خواهيد زد.
امير حاتمي افزود: م��ا نه براي منفعت بلكه براي 
مشاركت در اين كار جهادي، با كوله باري از تجربه 
و داش��ته هاي مان در كنار صنعت ريلي هستيم 
و از صنعتگران اين ح��وزه در اين نبرد اقتصادي 
و صنعت��ي حمايت مي كني��م. وي تصريح كرد: 
دشمنان در 40 سال گذشته مي خواستند با ايجاد 
جنگ كشور ما را در محروميت و محدوديت قرار 
دهند در صورت��ي كه ملت ما اين جنگ را به يك 
فرصت و يك جهاد و يك دفاع مقدس تبديل كرد.

وزير دفاع همچنين با اشاره به تحريم هاي جديد 
ص��ورت گرفته اظهار كرد: در چند روز گذش��ته 
نيز براي چندمين بار بانك هاي كش��ور را تحريم 
كردند و ما در وزارت دفاع اين تحريم ها را به هيچ 
هم حساب نكرديم؛ دشمن ما را براي اين تحريم 
نمي كند كه چيزي به دست ما نرسد تحريم آنان 
براي اين است كه ما نتوانيم صادرات كنيم آنها از 

صادرات ما مي ترسند. 
وي در پاي��ان گفت: ام��روز وزارت دف��اع با تمام 
ظرفيت ه��ا در خدمت صنعت ريلي اس��ت و اين 

صنعت را در اين مسير مهم ياري مي كند.

ريشه نوسانات اقتصادي ايران 
چيست؟

استاديار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد گفت: 
70 تا 80 درصد مش��كالت اقتصادي ايران به بخش 
ساختاري اقتصاد مربوط بوده كه با وجود تحريم ها اثر 
آن شديدتر شده است.وحيد ارشدي در گفت وگو با ايسنا 
در خصوص عملكرد اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: ابتدا بايد ديد ريش��ه نوس��انات اقتصادي 
چيست، سپس بايد رصد نمود كه قواي سه گانه هر كدام 
چه نقشي را در مديريت نوسانات بايد ايفا كنند.وي افزود: 
نوسانات اقتصادي در حال حاضر مي تواند ناشي از چند 
مساله باشد كه بخشي از آن مربوط به ساختار اقتصاد 
كشور است و مجلس از طريق دو مسير قانون گذاري 
و نظارت ب��ر عملكردها به نمايندگي از مردم مي تواند 
نقش داشته باشد. بخشي ديگر از مشكالت اقتصادي 
كشور به تحريم ها و فش��ارهاي اقتصادي كه به ايران 
وارد مي ش��ود، ربط دارد اما 70 تا 80 درصد مشكالت 
اقتصادي ايران به بخش ساختاري اقتصاد مربوط بوده 
كه با وجود تحريم ها اثر آن شديدتر شده است.اين استاد 
دانشگاه ادامه داد: مجلس مي تواند با بررسي، اصالح و 
تصويب قوانين مرتبط با ريشه هاي نوسانات ورود كند، 
هزينه هاي مبادالتي فضاي كسب و كار را براي بخش 
مولد كاهش دهد يا به عبارتي فضاي كسب و كار را بهبود 
بخشد. همچنين با مديريت بخش تقاضا مي تواند رفتار 
دستگاه هاي مختلف و رفتار بازار را به سمتي مديريت 
كند تا قدرت خريد مردم افزايش يابد.ارشدي اضافه كرد: 
مجلس بايد بخش عرضه را به سمتي ببرد تا بازدهي 
بخش مولد افزايش پيدا كند و نقش بخش غير مولد 
كاهش يابد. قانون ماليات بر خانه هاي خالي در راستاي 
همين مسير تدوين شده است، يعني بخش غير مولد 
كه سفته بازي انجام مي دهد را مديريت مي كند. گرچه 
اشكاالتي در اين قانون وجود دارد اما رويكرد مجلس 
بايد به اين سمت باشد تا سفته بازي موجود در بخش 
دارايي هاي غير مولد مانند ارز، مس��كن، طال و خودرو 
را مديريت كند و باعث  شود مردم سرمايه هاي خود را 
به بخش هاي مولد هدايت كنند.استاديار گروه اقتصاد 
دانشگاه فردوسي مشهد بيان كرد: طبيعتا براي اينگونه 
طرح ها بايد برنامه جامعي تصويب شود، زيرا اگر اين طرح 
ناقص باشد مي تواند منابع را به صورت نادرست هدايت 
كند. اگر فرض كنيد قانوني براي ماليات بر خانه هاي 
خالي وجود داشته و قانوني براي حوزه ارز و طال تصويب 
نشده باشد، قاعدتا منابع در همان جا جابه جا مي شود و 
به جاي ديگري فشار وارد مي كند. اگرچه اختالفاتي 
در اج��راي اين قوانين وج��ود دارد اما رويكرد مجلس 
اين است تا اين اتفاقات رخ دهد.وي با اشاره به اهميت 
موضوع تقاضا خاطرنش��ان كرد: مجلس به دنبال اين 
است كه توانايي خريد مردم را افزايش دهد. براي اين 
قبيل موضوعات كارت هاي الكترونيك خريد نيازهاي 
ضروري مطرح است كه بتواند بخشي از كاهش قدرت 
مردم را كه به دليل اثرگذاري تحريم ها بوده، جبران كند. 
مهم اين است كه رويكرد مجلس به اين سمت برود تا به 
توليد داخل توجه بيشتري شده و اين اتفاق از هر مسير 

موجود عملي شود.
 اگر مجلس در مجموعه قوانين و مقررات خود به سمت 
تقويت توليدات داخل و افزايش عرضه باشد، مي تواند 
روي قيمت ها اث��ر بگذارد اما اينكه چه مدت و در چه 
دوره اين اتفاق رخ مي دهد بستگي به قوانين و نحوه 
اجراي آن دارد.اين استاد اقتصاد با اشاره به اينكه همه 
قوانين نياز به بسترسازي مناسب دارند، تصريح كرد: 
بس��ياري از قوانين توسط دوره هاي مختلف مجلس 
تبيين ش��ده، اما دولت ها در نحوه اجراي آن هميشه 
با چالش هايي روبه رو بوده اند يا اينكه مجلس قوانيني 
تصويب كرده اما بستر آن فراهم نبوده است. به عنوان 
مثال اگر سامانه اطالعات خانه هاي خالي مردم وجود 
نداشته باش��د، قانون ماليات بر خانه هاي خالي قابل 
اجرا نخواهد ب��ود. مجلس عالوه بر قانون گذاري بايد 
در نظارت نيز نقش داشته باش��د. اين نظارت بايد از 
بخش هايي باشد كه قانون دارند تا سيستم هاي اجرايي 
بتوانند قوانين را به خوبي و درستي اجرا كنند.ارشدي 
در پاس��خ به اين سوال كه مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكنون چ��ه اقداماتي براي بهبود وضعيت اقتصادي 
كشور داشته است، عنوان كرد: در حال حاضر با توجه 
به حضور كوتاه اين دوره از مجلس، نمي توان قضاوت 
درستي از موفقيت يا عدم موفقيت آن در بهبود اقتصاد 
كشور داش��ت، اما رويكرد تيم اقتصادي مجلس اين 
است كه به س��مت مديريت عرضه و تقاضا در جهت 
رونق همزمان توليد و افزايش قدرت خريد مردم برود. 
اين جاي سوال دارد كه با توجه به وضعيت مردم و نبود 
توان باالي خريد آنان از شروع دوره يازدهم مجلس، 
اين قوه مقصر اين موضوعات است و نتوانسته مديريت 
كند. بي انصافي است كه بالفاصله از مجلسي كه تازه 
ش��كل گرفته و براي آن هم حاشيه سازي مي شود، 
انتظار معجزه داشت.استاديار گروه اقتصاد دانشگاه 
فردوسي مشهد گفت: قضاوت در مورد نقش مجلس 
در اين مسائل يا ضعيف و قوي بودن عملكرد آن در اين 
مدت، نادرست است. بي ثباتي اقتصادي كشور ناشي از 
رفتار مجلس نيست اما مي توان گفت كه مجلس هنوز 
دستاوردي براي ثبات اقتصاد كشور نداشته و نمي توان 
هم در كوتاه مدت انتظاري داشت، مگر اينكه نظارت ها 
را تش��ديد كنند و با اصالح قوانين دست و پاگير بازار 
بخش مولد و بازار صادرات كاالها و خدمات را روان تر 
كند. بايد گفت كه بيش��تر داليل بي ثباتي اقتصادي 
كشور در خارج از مجلس رقم مي خورد و نمي توان اين 
موضوع را در شرايط مديريت اجرايي كشور به مجلس 
نس��بت داد.وي اضافه كرد: مهم اين است كه اقتصاد 
كشور را با شرايط موجود به پايداري الزم برسانيم، البته 
در مدت زمان كوتاه 6 ماهه هم نمي توان تصميمات 
كارساز و مفيدي گرفت، اما مجلس بايد به دولت كمك 
كرده و اطالعات درست دهد تا حداقل در حوزه هايي 
كه وضعيت مطلوبي داريم دچار آشفتگي نشويم. مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي و كميسيون هاي 
اقتصادي مجلس نقش مهمي در هدايت صحن علني 

به سمت تصميمات درست دارند. 

تحليل جديد مركز پژوهش هاي مجلس از اقتصاد ايران

خبري از رشد اقتصادي مثبت نيست

طناب سست  بروكرات ها! 

زخمي كه خود تحريمي بر پيكره اقتصاد زد

ضرورت تقويت كادر درمان در مواجهه با كرونا

پيش��ي گرفت��ن اس��تهالك موج��ودي س��رمايه از 
ميزان س��رمايه گذاري، از راهكار اي��ن وزارتخانه براي 
»س��رمايه گذاري با مقي��اس ب��زرگ و هلدينگ هاي 
سرمايه گذاري و شركت هاي سهامي عام« سخن گفته و 
اينكه »از برخي چهره هاي خوشنام و صاحب برند دعوت 
كرد ه ايم تا با حضور آنها شركت هاي سهامي عام تشكيل 
و با اس��تفاده از بازار سرمايه به جذب نقدينگي از سوي 
مردم بپردازيم« )رسانه ها- 99/7/14( . ضمن مثبت و 
قابل تقدير دانستن هرگونه جلب همكاري و مشاركت 
فعاالن بخش خصوص��ي علي الخصوص چهره هاي نام 
آشنا و خدمتگزار اين حوزه، اين سواالت مطرح است كه 
اوال مگر بر اساس سياست هاي اصل 44 قرار نبود دولت 
دست و پاي خود را از تصدي گري اقتصادي جمع كند ؟ 
و اصوال مگر در جان امروز كار دولت ها تاسيس شركت 
است ؟! ثانيا: با توجه وضعيت بس نامساعد كسب وكار كه 
به مصداق تحقيقي آن در فوق اشاره شد، اين چهره هاي 

كارآفرين و صاحب تجربه چه فن و تكنيكي مي توانند 
سوار كنند كه غول گردنكش مشكالت اقتصادي امروز 
)حجم عظيم نقدينگي و تورم و بي ثباتي شديد فضاي 

كسب و كار و...( در خاك شان بنشيند؟! 
گزارش موسسه فريزر به خوبي گره هاي بحران اقتصادي 
كشور را نشان مي دهد. گره گاه هايي كه تمامي آنها در 
حوزه هاي حاكميتي و فراتر از يك دستگاه و وزارتخانه 
و... قرار دارند و بخش خصوصي و كارآفرينان خود زخم 
خورده آنهايند و به واسطه همين مشكالت حاكميتي تا 

مرز نابودي و ورشكستگي نيز رفته اند.
3. در ادامه همان خبر فوق و از زبان همان مقام مسوول 
صنعتي مي خوانيم كه فهرس��ت اولويت هاي صنعتي و 
معدني و فرصت هاي سرمايه گذاري » با رويكرد جايگزين 
واردات« مشخص شده است و فعاالن اقتصادي مي توانند 
از اين فرصت هاي تعيين ش��ده استفاده كنند . البته به 
گفته ايشان سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي بهتر است 

اقدام به تكميل طرح هاي نيمه تمام و راكد كنند؛ »چراكه 
معتقديم به جاي اينكه س��رمايه گذار از صفر كارش را 
شروع كند، بهتر است به طرف احياي يك واحد تعطيل 

يا نيمه تمام برود.«
جاي شگفتي است كه اولويت هايي كه مشخص نيست 
برآمده از كدام سياست صنعتي مدون و مصوب است و از 
دل كدام راهبرد توسعه صنعتي استخراج شده و در قالب 
مدل عقب افتاده و امتحان پس داده به شدت رانت زدا و 
فسادآور چند دهه قبل )جايگزيني واردات(، قراراست 
س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي و صنعتي را شريك 
دولت نمايد و گره گشاي بحران هاي دامنگير حاضر شود 
! البته ترجيحا ش��ريك » طرح هاي نيمه تمام و راكد« 
كه انگيزه كلنگ زني آنها نه صرفه و صالح ملي و توجيه 
اقتصادي بلكه عمدتا كسب محبوبيت سياستمداران و 

مقامات دولتي بوده است. 
اگر ام��روز در قعر جدول رتبه بندي موسس��ات معتبر 

اقتصادي قرار داريم، به واسطه سياست هاي بس نادرست 
حاكميتي و بي توجهي به تقويت نهادهاي شفافيت زا و 
رانت زدا و تسهيل  كننده فضاي كسب و كار بوده است. 
سياست هايي كه تا در چارچوب اقتصاد آزاد و رقابتي و 
متكي به صادرات و دولتي سياست گذار و نه تصدي گرا و 
محوريت بخش خصوصي و حقوق قانوني و شهروندي و 
تعامل با جهان، اصالح اساسي نشود كار سامان نمي گيرد 
و از مش��اركت و همكاري فعاالن اقتص��ادي، هر چقدر 
مجرب و كارآزموده و س��رمايه دار و اج��راي طرح هاي 
بي بنياد )هلدينگ ها و شركت هاي سهامي عام( نه فقط 
آبي براي اقتصاد ملي گرم نمي شود بلكه آن چند فعال 
اقتصادي و س��رمايه دار موفق باقيمانده را هم با طناب 
سست به ته چاه مي فرستد و روانه ديار عدم مي كند .در 
اين ميان زمان، اين عنصر بس ارزش��مند، اس��ت كه به 
سرعت از دست مي رود و امكان اصالح وضعيت فعلي و 

جبران مافات بر باد مي شود، بر باد! 

در عين حال بايد به سرعت تالش كنيم تا موانع صادرات 
به كشورهاي همسايه و ساير كشورها از ميان برداشته 
شود تا بتوانيم از طريق رشد صادرات بخشي از نيازهاي 
ارزي را تامين كنيم. همچنين با ساماندهي نظام وارداتي 
كش��ور بايد از واردات اقالم غيرضروري و كاالهايي كه 
نمونه هاي داخلي آن وج��ود دارد، جلوگيري كنيم. اما 
نكته مهمي كه بايد براي بهبود وضعيت اقتصادي تدارك 
ديده ش��ود، طراحي يك برنامه راهب��ردي تنش زدا در 
صحنه مناسبات ارتباطي و ديپلماسي است كه بدون آن 
پيگيري اهداف تعيين شده بسيار دشوار خواهد بود. واقع 

آن است كه امروز سياست و ديپلماسي ارتباط نزديكي 
با اقتصاد پيدا كرده اند و بدون ايجاد يك سامانه ارتباطي 
توانمند و غيرتنش زا، دس��تيابي به بازارهاي صادراتي 
و اقتصادي بين المللي مقدور نخواه��د بود. به هر حال 
كشوري كه پيش��رفت اقتصادي و توسعه همه جانبه را 
به عنوان يك هدف راهب��ردي در برنامه هايش تعريف 
كرده بايد بتواند با استفاده از ديپلماسي فعال و اصولي و 
از طريق تعامل با ساير كشورها تصوير مطلوب از خود به 
عنوان يك بازيگر عرصه جهاني به جاي بگذارد. مخالفت، 
تنش، مش��كالت ارتباطي يكي از گزاره هايي است كه 

تبعات زيان باري در شاخص هاي اقتصادي خواهد داشت. 
نتيجه اين عدم توزان در سياست گذاري هاي خارجي و 
سوءمديريت هاي داخلي در سفره هاي مردم منعكس 
مي شوند و طبقات محروم جامعه بار اصلي اين مشكالت 
را به دوش مي كشند. اقشاري كه اين روزها حتي در تامين 
اقالم اساسي و نيازهاي عادي زندگي هم با مشكل مواجه 
شده اند. البته همانطور كه گفتم بخشي از اين مشكالت 
برآمده از تحريم هاي اقتصادي و مشكل تامين ارز است و 
بخش ديگر مشكالت هم در اثر تحريم هاي داخلي ايجاد 
ش��ده اند. زماني كه كارشناسان و صاحب نظران هشدار 

مي دادند كه عدم پذيرش fatfتبعات جبران ناپذيري بر 
تورم و افزايش دامنه هاي فقر خواهد داشت و مسووالن 
دولتي هم اين ضرورت را تاييد مي كردند، اما در نهايت اين 
ضرورت و اولويت كنار گذاشته مي شود، نتيجه اش منجر 
به بروز يكي از بزرگ ترين تكانه هاي تورمي مي شود كه 
كشور با آن روبه رو شده است. بنابراين معتقدم كه هرچه 
س��ريعتر بايد اصالحات ضروري در راهبردهاي كالن 
و سياس��ت گذاري بنيادين آغاز شود تا بتوان بخشي از 
التهابات و نوسانات بازارها را مهار كرد و اقتصاد و معيشت 

را در يك وضعيت تثبيت شده اي قرار داد.

تخصيص و توزيع اين منابع به درستي انجام نشده است 
و منابعي كه مي بايست در راستاي تقويت كادر درمان 
به كار گرفته مي ش��د براي ساير امور به كار گرفته شده 
است. يعني از اين منابع براي پرداخت بيمه بيكاري يا 
ساير موضوعات بهره گرفته شده است. اين در حالي است 
كه هدف اصلي از اجراي اين طرح تقويت كادر درماني 
كش��ور در مقابله با بيماري كروناس��ت. قرار نيست كه 
اين مبالغ صرف امور غيرضروري و جاري ش��ود. از اين 
منظر كميسيون بهداشت و درمان با جديت مطالبات 
كادر درماني كش��ور حمايت خواهد ك��رد تا منابع در 

نظر گرفته ش��ده در مس��ير واقعي خود ق��رار بگيرند. 
موضوع بعدي عدم ش��فافيت در هزينه هاي تخصيص 
داده شده اس��ت، به عبارت روشن تر بايد مشخص شود 
كه هر يورو از اين منابع صرف چه اموري ش��ده اس��ت. 
مجلس از بعد از آغاز بررسي هاي قانوني خود اعالم كرد 
كه هر كدام از بخش هايي كه به نوعي در اين خصوص 
نقش آفرين بوده اند، مبتني بر اسناد و مدارك مستند 
بايد ميزان دريافتي يا پرداختي و نحوه هزينه كرد ها را 
به كميسيون بهداشت و درمان ارايه كنند تا در نهايت 
بتوان تصوير درستي از پرداختي هاي سازمان برنامه و 

بودجه و هزينه هاي وزارت بهداشت به دست آورد. بعد 
از بررسي هاي مقدماتي هر كدام از ارگان ها، سازمان ها 
و نهادهاي مسوول آمار و اعداد و ارقام متفاوتي را از اين 
تخصيص مطرح مي كردند. سازمان برنامه و بودجه از يك 
طرف اعالم مي كرد كه حدود 50درصد مبلغ را پرداخت 
كرده، اما وزارت بهداشت معتقد بود كه كمتر از 30ئرصد 
از 1ميليارد يورو دريافت ش��ده اس��ت. در كنار تفاوت 
در آمارها برخي نماين��دگان اعالم مي كردند كه نحوه 
توزيع استاني اين مبالغ به دانشگاه هاي علوم پزشكي 
اس��تان هاي مختلف عادالنه نبوده و برخي اس��تان ها 

دريافتي هايي به مراتب بيشتري داشته اند. كميسيون 
بهداشت و در مان تالش مي كند تا ابتدا 1ميليارد يوروي 
در نظر گرفته شده به طور كامل پرداخت شود و از سوي 
ديگر نظارت جامعي را نيز نسبت به نحوه هزينه كرد اين 
مبالغ خواهد داشت تا طرح از مسير تعيين شده منحرف 
نشود.در شرايط فعلي كه شاهد موج تازه كرونا هستيم، 
ضروري است به گونه اي برنامه ريزي شود كه كادر درمان 
و فعاالن بخش سالمت نگراني از دريافت حقوق و مزاياي 
خود نداشته باشند و تمركز خود را بر ارتقاي سطح كيفي 

خدمات درماني به مردم قرار دهند.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
فعاالن بازار ارز با اشاره به تحريم هاي اخير 18 بانك 
ايراني، انتشار اخباري در مورد افزايش قاچاق كاال با 
انگيزه مقابله با الزام بازگش��ت ارز صادراتي و كاهش 
مش��كالت صادركنندگان در تهيه و پرداخت تعهد 
ارزي، نزديك شدن به زمان انتخابات امريكا، از افزايش 
قيمت ارز و طال در بازار خبر دادند و روز يكشنبه 20 
مهر 99، با افزايش قيمت دالر به كانال 31 هزار تومان و 
ثبت قيمت 31600 تومان و همچنين رشد نرخ اونس 
جهاني طال در روزهاي اخير كه به 1931 دالر رسيد و 
براي ساعاتي قيمت سكه از مرز 16 ميليون تومان عبور 

كرد و 16 ميليون و 100 هزار تومان داد و ستد شد. 
به دنبال اين افزايش قيمت قابل توجه، بانك مركزي 
اعالم كرد كه با هدف مديريت و تنظيم بازار ارز كشور 
مقرر شد سقف خريد كارگزاران )بانك ها و صرافي ها( 
در بازار متشكل ارزي از روز كاري دوشنبه مورخ 21 
مهر 99 ب��ه ۵00 هزار دالر افزايش يابد. همچنين بر 
اين اساس بانك مركزي، روزانه از طريق بازار ساز ۵0 
ميليون دالر در بازار ياد شده به صورت اسكناس عرضه 
خواهد كرد.براين اساس انتظار مي رود كه در ساعات 
آينده و از روز دوشنبه، افزايش قيمت هاي ياد شده به 

تدريج كاهش يابد. 
فعاالن بازار براين باورند كه رش��د چشم گير قيمت 
ط��ال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار به اقدام جديد 
امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست تحريم هاي 
ثانويه خود قرار داد.روز يكشنبه بازار آزاد ارز بار ديگر 
رشد قابل توجهي را تجربه كرد. قيمت دالر 31600، 
يورو 37200، پوند 41 هزار، درهم 8630، ليرتركيه 
4040، يوان 4730، دالر كانادا 24200 تومان معامله 
شده است. وضعيت افزايش نرخ ارز باعث شده كه پول 
يك كشور كوچك اما ثروتمند مانند كويت به باالي 
100 هزار تومان رسيده و دينار كويت 103 هزار تومان 

معامله شده است. 
به دنبال اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1931 دالر 
و دالر به قيمت 31600 تومان، قيمت طال و س��كه 
افزايش زيادي داشت و مظنه هرمثقال طالي آبشده 
يا 17 عي��ار 6 ميليون و 342 هزار، هر گرم طالي 18 
عيار 1 ميليون و 467 هزار تومان، س��كه طرح جديد 
16 ميليون و 100 هزار، سكه طرح قديم 14 ميليون 
و 600 هزار، نيم سكه 8 ميليون و 700 هزار، ربع سكه 
۵ ميليون و ۵00 هزار، سكه گرمي 2 ميليون و 600 

هزار، داد و ستد شد.
 با وجود اين افزاي��ش قابل توجه قيمت طال، فعاالن 
بازار طال مي گويند كه قيمت طالي آبشده و 18 عيار 
با حباب منفي مواجه است به عبارت ديگر با توجه به 
قيمت اونس جهني طال به قيمت 1931 دالر و قيمت 
دالر 31600 توماني، قيمت طال بايد باالتر از اين باشد 
و اكنون هرگرم طال 89 هزار تومان حباب منفي دارد 
يعني امكان باالرفتن آن به همين ميزان وجود دارد. اما 
از سوي ديگر، قيمت سكه با حباب مثبت نزديك به 1 

ميليون و 800 هزار توماني همراه است. 
دليل تفاوت حباب در طال و سكه مرتبط با اعالم خبر 
اداره استاندارد است كه نسبت به خريد طالي ّآبشده 
هشدار داده و نسبت به زيان حاصل از خريد و كيفيت 
پايين و احتماال تقلب برخي افراد هشدار داده است. 
در نتيجه در حالي كه قيمت طال با حباب منفي مواجه 
است و رشد قيمت آن كمتر از ميزان تعادلي است اما به 
دليل رشد تقاضا براي خريد سكه حباب مثبت نزديك 

به دو ميليون توماني براي سكه ايجاد شده است. 
به عبارت ديگر، در حال حاضر بازار با وضعيت رش��د 
ش��ديد تقاضاي س��كه و عدم تمايل طالفروشان به 
فروش س��كه به دليل افزايش قيمت آن و همچنين 

كاهش تقاضاي خريد طالي آّبشده مواجه است. برخي 
فعاالن بازار طال مي گويند كه به دليل كاهش تقاضا 
و همچنين افزايش عرضه به خاطر رفع گرفتاري هاي 
مردم كه مجبور به فروش طالي خود در ماه هاي اخير 
شده اند، قيمت طال عمال كمتر از نرخ تعادلي است و 
حباب منفي دارد و اين موضوع نش��ان مي دهد كه يا 
توان و قدرت خريد كافي وجود دارد و يا نگران كاهش 
قيمت طال و دالر تا انتخابات امريكا هستند و همين 
مسائل باعث ايجاد حباب منفي در بازار طال شده است. 
از سوي ديگر، مسووالن نسبت به زيان حاصل از تقلب 
و پايين بودن كيفيت در طالي ّآبشده هستند و همين 
موضوع نيز روي بازار طال و كاهش تقاضا اثر گذاشته 
است. مديركل اس��تاندارد تهران گفته است: طالي 
آبشده به هيچ وجه مورد تاييد سازمان ملي استاندارد 
ايران نيس��ت. ضرر و زيان ناش��ي از معامالت طالي 
آب ش��ده متوجه خود خريدار است و از لحاظ قانوني 
امكان پيگيري و جبران زيان آن وج��ود ندارد. اما با 
وجود اين شرايط، تقاضا براي سكه افزايش زيادي دارد 
و فروشندگان تمايلي به فروش ندارند و لذا بسياري از 

معامالت متوقف شده است. 

     ورود رسمي دالر به كانال ۳۱ هزار تومان
همزمان با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت دالر 
در صرافي هاي بانكي نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 31 ه��زار و 1۵0 تومان تعيين 
شده است. قيمت دالر براي اولين بار در صرافي هاي 
بانكي وارد كان��ال 31 هزار تومان ش��د؛ فعاالن بازار 
براين باورند كه رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر 
واكنش هيجاني بازار به اقدام جديد امريكا بود كه 18 
بانك ايراني را در ليست تحريم هاي ثانويه خود قرار 
داد.برهمين اساس هم اكنون قيمت فروش دالر در 
صرافي ها با افزايش نس��بت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 31 هزار و 1۵0 تومان و قيمت خريد دالر 
نيز 30 هزار تومان درج شده است.ضمن اينكه قيمت 
فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل معادل 36 هزار و 800 تومان و قيمت 
خريد يورو 3۵ هزار و 6۵0 تومان تعيين شده است.نرخ 

خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.
گفتني است، قيمت طال، سكه و ارز در بازار نسبت به 
روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل 
اصلي اعمال تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني 
است، جو رواني حاكم در بازار ارز موجب شده تا بار ديگر 
نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز 
از س��د قيمتي 30 هزار تومان عبور كند.قيمت دالر 
31 هزار و 300 تومان، ي��ورو 37 هزار و 200 تومان 
و درهم امارات 8 هزار و 600 تومان اعالم شده است.

در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب شد 
تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار 
با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري 
فروش ارز س��هميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي 
را در بازار ارز فراهم كرد.ولي ظاهرا بازار از سياست هاي 
بازارساز استقبال نكرد و همين امر سبب شد تا قيمت 
ارز در روزهاي اخير مدام ركوردهاي جديدي را به ثبت 
برساند؛ در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز به دنبال 

بازار آزاد درحال ركوردزني است.
سياست هاي بازارساز موقتا در روز نخست اجراي طرح 
در بازار جواب داد و دالر با كاهش 1000 توماني همراه 
ش��د؛ دالر از 27 هزار و 200 تومان به 26 هزار و 200 
تومان در پايان معامالت كاهش يافت.اما روند نزولي 
در بازار خيلي دوام نداشت و مجدداً بازار ارز با تشديد 
نوسانات همراه بوده اس��ت؛ اين درحالي است كه در 
روزهاي گذش��ته بازارساز به منظور كاهش اختالف 
نرخ رسمي دالر با بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي را بيش از 3 

هزار تومان افزايش داد.
گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت 
ارز در صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز 
بازار آزاد و رس��مي، بانك مركزي ممنوعيت فروش 
ارز س��هميه اي را به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين 

صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در سال 2200 دالر 
ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك 
مركزي فروش ارز س��هميه اي موقتًا در صرافي هاي 

بانكي متوقف شده بود.

    توقف اكثر معامالت در بازار
طبق اعالم كش��تي آراي نائب ريي��س اتحاديه طال و 
جواهر، با تشديد نوسانات قيمتي در بازار طال و سكه اكثر 
معامالت در اين بازار متوقف اس��ت ضمن اينكه حباب 
سكه نيز حدود يك ميليون و 800 هزار تومان شده است. 
با وجود تعطيلي بازار جهاني، شاهد افزايش قيمت طال 
و سكه و ثبت ركوردهاي جديد در اين بازار هستيم.وي 
علت افزايش قيمت طال و سكه را افزايش قيمت ارز و ثبت 
نرخ باالي 31 ه��زار تومان براي دالر اعالم كرد و گفت: 
مدار قيمتي در بازار صعودي است، براي اولين بار قيمت 
سكه طرح قديم به 14 ميليون و 700 هزار تومان، سكه 
طرح جديد 16 ميليون و 100 هزار تومان، نيم سكه 8 
ميليون و ۵00 هزار تومان، ربع س��كه ۵ ميليون و 6۵0 
هزار تومان و سكه گرمي نيز 2 ميليون و 6۵0 هزار تومان 
رسيده اس��ت.قيمت هر مثقال طالي آبشده 17 عيار 
براساس اونس 1931 دالر و دالر آزاد به 6 ميليون و 336 
هزار تومان، هر گرم طالي 18 يك ميليون و 463 هزار 
تومان و هر گرم طالي 24 عيار يك ميليون و 9۵0 هزار 
تومان تعيين شده است.در چند روز گذشته و با توجه به 
افزايش شديد قيمت ها در بازار، حباب سكه افزايش يافته 
است؛ هم اكنون حباب سكه بين يك ميليون و 700 هزار 
تومان تا يك ميليون و 800 هزار تومان است. هم اكنون 
بسياري از معامالت در بازار طال و سكه كاماًل متوقف است 
و فروشنده ها از فروش خودداري مي كنند ولي خريدار 
در بازار داريم و تقاضا افزايش يافته است.از سوي ديگر، 
در بازار جهاني، شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، كاهش يافت. 
در معامالت با 0.07 درصد كاهش نسبت به روز گذشته 
در سطح 93.012 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس نيز معادل 1.099 دالر اعالم شد )نرخ هاي فوق 
بر حسب ساعت پاياني معامالت بازارهاي ارزي نيويورك 

محاسبه شده است( .
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تحليل اكونوميست از 
كسري تجاري و دليل گراني دالر 
واحد اطالعات اقتصادي اكونوميس��ت طي تحليلي 
درباره افزاي��ش ارزش دالر در بازار ارز ايران نوش��ت: 
كسري تجاري 3.2 ميليارد دالري مقصر اصلي افت 
ارزش ريال ايران طي نيمه نخست امسال بوده است.

در حالي كه آمار رسمي از افزايش كسري تجاري ايران 
خبر داده اند، ارزش ري��ال ايران در برابر دالر امريكا به 
دليل كمبود ارز در اين كشور به پايين ترين حد رسيده 
است. در تحليل اكونوميست آمده است:  ارزش ريال 
ايران از زمان بازگش��ت تحريم هاي امريكا در نوامبر 
2018 افت قابل توجهي داشته است. كاهش صادرات 
نفت كه مهم ترين منبع تامين ارز خارجي براي ايران 
است به همراه افت قيمت نفت منجر به كاهش شديد 
ارزش ريال شده است. قرار گرفتن ايران در ليست سياه 
گروه اقدام مالي در ماه فوريه امسال و تالش هاي اخير 
دولت امريكا براي بازگرداندن تحريم هاي س��ازمان 
ملل عليه ايران نيز مانعي در برابر شركت هاي خارجي 
براي همكاري با ايران بوده اس��ت. عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي در اواسط سپتامبر وعده داد 
مقادير جدي��دي ارز خارجي را به ب��ازار تزريق كند و 
به صادركنندگان مهم اج��ازه داد ارز صادراتي خود را 
مستقيما به صرافي هاي مجاز بفروشند. وي گفت از 
ماه مارس 1۵ ميليارد دالر ارز به بازار تزريق شده است. 
اما اين اقدامات تاثيري در كنترل قيمت ارز نداشت، 
به طوري كه ارزش ريال طي دو هفته 10 درصد كاهش 
يافت و براي نخستين بار هر دالر امريكا در برابر 300 
هزار ريال معامله شد. اين رقم بيش از هفت برابر نرخ 
رسمي ارز در ايران است. افت ارزش ريال و نقدينگي 
فزاينده به نرخ تورم در ايران دامن زده است، به طوري كه 
نرخ تورم ماهانه در 21 سپتامبر )پايان شهريور( به 34.4 
درصد رسيد.در روز سوم اكتبر، رييس كل بانك مركزي 
بار ديگر تكرار كرد كه كاهش ارزش ريال عمدتا به دليل 

عدم بازگشت ارز صادراتي شركت ها به كشور است. 
به گفته وي، اين ش��ركت ها يا تمايلي به بازگرداندن 
ارزهاي خود به كش��ور ندارند و يا اينك��ه دولت ها و 
موسس��ات مالي خارجي با استناد به تحريم ها اجازه 
انتقال اين ارزها به اي��ران را نمي دهند. در عين حال 
وي به برخي موفقيت ها در حل مش��كالت هم اشاره 
كرد و گفت 8 ميليارد دالر ارز به كشور بازگشته است. 
يك مشاور ارشد رياست جمهوري هم ماه گذشته از 
پيشرفت در آزادسازي 7 ميليارد دالر ارز بلوكه شده 
ايران در بانك هاي كره جنوبي خبر داد.اكونوميست در 
ادامه گزارش خود نوشته است: اين حقيقت غيرقابل 
انكار است كه كسري تراز تجاري ايران عمدتا به دليل 
تحريم هاي فزاينده امريكا رو به افزايش است. شيوع 
ويروس كرونا نيز عامل ديگري براي كاهش تجارت 
ايران در س��ال جاري بوده اس��ت. صادرات غيرنفتي 
)بدون نفت اما شامل فرآورده هاي نفتي و گاز( در شش 
ماهه نخست سال جاري ايراني 3۵.2 درصد كاهش 
يافته و به 13.6 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. واردات 
در همي��ن دوره 20.9 درصد كاهش يافته و به 16.8 
ميليارد دالر رسيده است. بر اساس اين آمار كه توسط 
دولت ايران منتشر شده ش��اهد كسري تجاري 3.2 
ميليارد دالري در اين دوره بوده ايم. چين بزرگ ترين 
شريك تجاري ايران در اين دوره بوده و بنزين و پس از 
آن محصوالت پتروشيمي مهم ترين كاالي صادراتي 
ايران بوده ان��د. اين آمار و تحوالت تاييد كننده پيش 
بيني ه��ا از كاهش صادرات ايران در س��ال 2020 به 
دليل تحريم ها و شيوع كروناست. افت صادرات به نوبه 
خود فشارها بر ريال را افزايش مي دهد و در نتيجه به 

تورم دامن مي زند.

قاچاق كاال براي
فرار از بازگشت ارز صادراتي

ذبيح اهلل اعظمي عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
با اش��اره به الزام صادركنندگان به بازگش��ت ارز 
صادراتي به صورت نيمايي گفت: اين عامل باعث 
شده مقدار زيادي از پس��ته ايران به تركيه قاچاق 
 ش��ود. 100 هزار تن پسته سال گذشته در انبارها 
مانده بود و مجمع نمايندگان استان كرمان دو ميز 
براي پسته برگزار كرد كه به وزارت صمت و وزارت 
امور خارجه متعلق بود. اين دو ميز كمك كرد پسته 
صد در صد رش��د قيمتي داشته باشد ولي از ديگر 
سو بانك مركزي پيمان سپاري ارزي را حذف نكرد.

بانك مركزي مي گوي��د ارز بايد به صورت نيمايي 
بازگردد و اين عامل باعث ش��ده مق��دار زيادي از 
پسته ايران به تركيه قاچاق مي شود. اين نماينده 
مجلس گفت: در اين صورت در هر تن 2۵ ميليون 
تومان تفاوت قيمتي ايجاد مي شود و نه تنها ارزي 
به كشور باز نمي گردد، بلكه پسته ايران به نام كشور 
ديگر تمام مي ش��ود.از تجار درخواست مي كنيم 
ارز حاصل از پسته به كش��ور بازگردد.وقتي بانك 
مركزي درخواس��ت ارز مي كند، ب��ه قاچاق دامن 
مي زند و حت��ي بازارهاي اروپايي را هم از دس��ت 
مي دهيم. همچنين حميد حسيني، نائب رييس 
اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اختالل آفريني كرونا 
در بازار صادراتي پسته ايران به چين و هند و اروپا 
اظهار كرد: كرونا پس��ته امريكا را نيز دچار مشكل 
كرده است. وي همچنين ۵ سال اخير را شرايطي 
نامساعد براي پسته كشور دانست و افزود: بخشي 
از بازار صادراتي را هم بدليل مش��كالت داخلي از 
دست داديم ولي از 8 ماه نخست سالجاري حدود 
113 هزار تن صادرات داشتيم كه رقمي قابل قبول 
است. صادركنندگان و توليدكنندگان پسته از هيچ 
يارانه اي استفاده نمي كنند ولي بانك مركزي اجازه 
داد ارز صادركنندگان پسته به واردكنندگان موبايل 
انتقال يابد. اين رويه تا سه ماه بسيار به ما كمك كرد 
و تا ش��هريورماه وضعيت صادراتي پسته مساعد 
بود.حسيني با بيان اينكه همراهي بانك مركزي 
تا حدي موجب رونق بازار پس��ته شد، افزود: بانك 
مركزي مج��دد اين رويه را منتفي كرد كه موجب 

گاليه صادركنندگان پسته است.

تعيين تكليف 80  درصد 
متقاضيان تسهيالت كرونا

تعداد ۵08.012 واحد از متقاضيان تا تاريخ اشاره 
شده به ش��عب بانك ها و موسسات اعتباري عامل 
مراجعه كرده  اند كه از اين تعداد 278.24۵ واحد 
با 4۵9.024 نفر شاغل در مجموع مبلغ ۵6.270 
ميليارد ريال تسهيالت را دريافت كرده اند. همچنين 
تعداد 166،893 واحد نيز از دريافت تسهيالت به 
داليلي از جمله عدم توانايي بازپرداخت تسهيالت 
و... انص��راف داده  ان��د و پرونده مابق��ي واحدهاي 
كسب وكار نيز در دست بررسي و تكميل مدارك و 
وثايق است. حسب مصوبات ستاد كرونا مقرر شده 
است كه براي كمك به صاحبان كسب و كارهايي 
كه به دليل شرايط ناش��ي از شيوع بيماري كرونا 
در فعاليت خود دچار مش��كل شده اند ) با ثبت نام 
متقاضي در س��امانه كارا وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و تاييد سامانه مذكور و معرفي به بانك ( 
تسهيالت با نرخ 12 درصد پرداخت شود كه در اين 
رابطه تا تاريخ 14 مهرماه 1399، بالغ بر ۵34.298 

واحد به بانك هاي عامل معرفي شده اند.

تعدادي از بانك هاي تحريم شده 
خريد دارو را به عهده دارند

همتي رييس كل بانك مركزي در واكنش به تسري 
تحريم هاي ثانويه به باقيمانده بانك هاي ايراني گفت: 
تعدادي از اين بانك ها وظيفه انتقال منابع براي خريد 
دارو و مواد غذايي را به عهده دارند و بانك هاي خارجي 
كه با اين بانك ها مبادالتي داشتند، عمال معافيت ها 
و مجوزهاي الزم را براي تأمين مالي مبادالت دارو و 
محصوالت غذايي دريافت كرده اند.هر چند درماه هاي 
گذشته براي تامين دارو و غذاي مردم به خاطر فشار 
حداكثري به شدت در مضيقه بوديم، ولي تاكنون از 
مسيرها و روش هايي اجازه نداديم هيچ گونه كمبودي 
در كشور ايجاد شود. از اين پس نيز بانك مركزي در 
كنار بخش خصوصي، تمام تالش خود براي تأمين 
دارو و كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم از روش هاي 
مختلف به كار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از اين 
ناحيه فش��ار بيشتري بر مردم وارد ش��ود.اين اقدام 
امريكا بيش از آنكه اثر اقتصادي داش��ته باشد، براي 
اهداف تبليغاتي و سياسي داخلي امريكا انجام شده 
است و نشانگر دروغ و فريب بودن ادعاي حقوق بشر 
و انسان دوستي سران اين كشور است و قطعا چنين 

اقداماتي در حافظه ملت ايران ثبت خواهد شد.

هشدار نسبت به درآمدزايي 
دولت از تسعير ارز

كامران ندري،  اقتصاددان درباره چگونگي تعيين 
نرخ تسعير ارز به ايسنا، گفت: تصور من اين است 
كه ميانگين نرخ ارز در بازار نيما در س��ال گذشته 
براي تسعير نرخ ارز در نظر گرفته شده است. يكي از 
اشكاالت اقتصاد كشور اين است كه سهامدار بانك 
مركزي دولت اس��ت و بانك مرك��زي دارايي هاي 
خارجي دارد كه پايان سال ارزش اين دارايي ها را 
محاسبه مي كنند و براساس آنها از اين بانك ماليات 
مي گيرند كه در دنيا اين ساختار وجود ندارد و مازاد 
درآمد بانك هاي مركزي ديگر اندوخته مي شود. 
فرمول تعيين نرخ تسعير ارز در سال هاي مختلف با 
توجه به نرخ ارز متفاوت است. تعيين نرخ تسعير ارز 
به ساختار حاكميتي كشور براي بانكداري مركزي 
برمي گردد و نيز به ش��رايط اقتصادي و رژيم ارزي 
كشور هم بس��تگي دارد. گفته مي شود كه دولت 
از نرخ تسعير ارز براي تس��ويه بدهي هاي خود به 
بانك مركزي استفاده مي كند. همچنين، از مازاد 
دارايي هاي بانك مركزي ماليات اخذ و درآمدزايي 
مي كند ك��ه درآمدزايي دولت از نرخ تس��عير ارز 
موجب افزايش پايه پولي مي ش��ود.بانك مركزي 
به تازگي نرخ تسعير را براي يورو 12 هزار و 900 و 

براي دالر معادل 11 هزار تومان اعالم كرده است.

تحريم هاي جديد بانكي
تاثير رواني دارد 

مجيدرضا حريري رييس اتاق بازرگاني مش��ترك 
ايران و چين با اشاره به اس��تفاده بازرگانان كشور 
از مس��يرهاي غيررس��مي براي مبادالت تجاري، 
گفت: تحريم هاي جديد بانكي بر تجار تاثير ندارد. 
كش��ورمان پيش از اين نيز به دلي��ل تحريم هاي 
پيشين و شرايط FATF، در شبكه گسترده بانكي 
جهان حضور نداش��ت، پس شرايط فعلي و تحريم 
جديد 18 بانك ايراني از سوي امريكا، تكان شديدي 
براي اقتصاد كشور به وجود نمي آورد. در چند سال 
اخير تجار ايراني فعاليت خارج از سيستم بانكي را 
يافته اند و با استفاده از مسيرهاي غيررسمي مبادالت 
تجاري از جمله ش��بكه صرافي ه��ا و صندوق هاي 
اعتباري، معامالت خود را انجام مي دهند و بر همين 
اساس تحريم هاي جديد بانكي با توجه به مشكالت 
موجود ديگر، تاثيري بر فعاليت بازرگانان ايراني ندارد 
زيرا اين گروه تاكنون نيز با دانستن شرايط بانكي، 
فعاليت هاي تجاري خ��ود را ادامه داده اند. تاكنون 
مراودات مالي كش��ور با جهان از جمله اينستكس 
متكي بر سيس��تم همين بانك هاي تحريم شده 
بود، پيش از اين دسترس��ي ايران به ش��بكه مالي 
جهان بس��يار محدود بود اما در حال حاضر همين 
روزنه هاي كوچك با خارج از مرزهاي ايران از طريق 
سيستم هاي بانكي نيز بسته شده است.تحريم هاي 
بانكي عليه ايران آثار رواني بر كشور تحميل مي كند، 
تصريح كرد: اين ش��رايط جديد ام��روز بر ارز تاثير 
داش��ته و بازار را با تغييراتي مواجه كرده است كه 
موجبات آزار م��ردم را فراهم مي كند. تحريم هاي 
بانكي ارتباطي با بازار ندارد اما فضايي براي تنش در 
جامعه ايجاد مي كند كه اطمينان بخشي هاي لفظي 

نمي تواند به آن سر و سامان دهد.

تصميمات جديد بانك مركزي براي مديريت بازار ارز

تحريم بانك ها، تالش ترامپ براي جلوگيري از احياي برجام

ورود سكه به كانال 16 ميليون تومان

اعمال تحريم ثانويه عليه 18 بانك ايراني توسط دولت 
ترامپ، به گفته كارشناسان دو هدف دارد كه شامل بستن 
آخرين راه هاي ورود كاالهاي اساس��ي و دارو به ايران و 
بي اثر كردن وعده انتخاباتي بايدن براي بازگشت امريكا 

به توافق برجام است.
»تحريم ثانويه« عنوان نس��بتا جديدي اس��ت كه طي 
روزهاي اخير و پس از اعم��ال تحريم بانك هاي ايراني 
توسط وزارت خزانه داري امريكا، فضاي رسانه اي ايران 
را به خود مش��غول كرد. تحريم هايي ك��ه پس از بازي 
رسانه اي گسترده دولت امريكا در حدود يك ماه گذشته، 
نگراني هاي جهاني فراواني را در خصوص خطر انسداد 
واردات كاالهاي بشردوستانه به ايران، در پي داشت. اما 
امريكايي ها سرانجام بي توجه به اين نگراني ها، پنجشنبه 
گذشته با اعالم اسامي 18 بانك و موسسه مالي ايراني آن 

را اعمال كردند.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي پس از اعالم 
تحريم ثانويه برخي بانك هاي ايران، وظيفه تعدادي از 
آن بانك ها را انتقال منابع براي خريد دارو و مواد غذايي 
بازار داخلي كشور عنوان كرد، اما با اين وجود اطمينان 
خاطر داد: هر چند در ماه هاي گذشته براي تامين دارو و 
غذاي مردم به خاطر فشار حداكثري به شدت در مضيقه 
بوديم، ولي تاكنون از مسيرها و روش هايي اجازه نداديم 
هيچ گونه كمبودي در كشور ايجاد شود. از اين پس نيز 
بانك مركزي در كنار بخش خصوصي، تمام تالش خود 
را براي تأمين دارو و كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم از 
روش هاي مختلف به كار خواهد بست و اجازه نخواهد داد 
از اين ناحيه فشار بيشتري بر مردم وارد شود.اطالق عنوان 
»ثانويه« بر تحريم هاي جديد امري��كا، نمايان گر وجه 
متفاوتي از هدف اعمال تحريم هاي جديد امريكايي ها 
نس��بت به آنچه كه در دو س��ال و نيم گذش��ته رخ داد، 

است. وجهي كه به گفته معاون بانك مركزي ايران نشان 
مي دهد اين تحريم ها بيش از آنكه تاثيرگذاري اقتصادي 
و مالي داشته باشد، اهدافي »سياسي و تبليغاتي« در پي 
دارد.دولت دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا، حدود 
دو سال و نيم پيش در تاريخ 8 مي 2018 به صورت رسمي 
اعالم كرد از توافق هس��ته اي ميان اي��ران و گروه 1+۵ 
موسوم به برجام خارج شده است و تحريم هاي لغو شده 
در پي تصويب اين توافقنامه در شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد، را به صورت يك طرفه اعمال خواهد كرد. در 
ادامه اين روند 6 ماه بع��د در روز ۵ نوامبر 2018 دولت 
امريكا به طور رسمي دور جديد تحريم هاي عليه ايران 
را آغاز كرد و مايك پمپئو وزير خارجه امريكا در تشريح 
جزييات تحريم هاي اعمال شده، از تحريم پنجاه بانك 
ايراني به همراه تمامي شعبات و نمايندگي هاي داخلي و 

خارجي آنها خبر داد.
اسامي تمامي 18 بانكي كه پنجشنبه گذشته در ليست 
تحريم ها اعالم شد، در ليست ۵0 بانكي كه دو سال پيش 
هم اعالم ش��ده بود، وج��ود دارد. بنابراين اعمال مجدد 
اين تحريم ها يا به عبارتي تحريم هاي ثانويه چه اهدافي 

مي تواند داشته باشد؟
به گفته رويترز برخي كارشناس��ان مالي يكي از اهداف 
اعمال اين تحريم ها را بستن معدود منافذ مالي باقي مانده 
در نظام تحريم هاي يكچانبه امريكا عليه ايران مي دانند. 
منافذي كه به دولت ايران همچنان اجازه كسب درآمد و 
تامين نيازهاي اساسي مردم را مي داد. همين گمانه بود 
كه نگراني دولت هاي اروپايي از سخت تر شدن راه انتقال 

كمك هاي بشردوستانه به ايران را در پي داشت.
اما حمي��د قنبري، مديركل بين المل��ل بانك مركزي، 
به دلي��ل ثانويه بودن اين تحريم ه��ا، اين هدف گذاري 
امريكايي ها را بدون اثر توصيف كرده است. به اعتقاد او 

تحريم بانك ها در اولين نوبت براي آنها ايجاد مشكالتي 
مي كن��د. در پي اعم��ال تحريم ها بانك ه��اي خارجي 
در تنظي��م روابط كارگزاري خود با بانك تحريم ش��ده 
تجديد نظر مي كنند و بر اس��اس سياس��ت هاي خود و 
مراوداتي كه دارن��د، تصميم به ادام��ه، تعديل يا قطع 
همكاري مي گيرند. اما در تحريم هاي جديد نكته اصلي 
اين است كه اين تحريم ها ثانويه است و به گفته قنبري، 
تحريم مجدد بانك هايي كه پيشتر در ليست تحريم قرار 
گرفته اند، تاثيري در روابط مالي آنها ايجاد نخواهد كرد، 
چرا كه تمامي بانك هاي خارجي كه در اثر تحريم قصد 
قطع روابط مالي خود با بانك تحريم ش��ده را داشته اند، 

همان دو سال پيش اين تصميم خود را عملي كرده اند.
ع��الوه بر تحريم ه��اي امريكا علي��ه ايران، ب��ه اعتقاد 
كارشناس��ان درحال حاضر تمام ارتباط مال��ي ايران با 
ش��بكه بانكي جهاني، به دليل قرار داشتن نام ايران در 
ليست سياه FATF نيز عمال قطع است. در اين شرايط 
تنها راه انتقال پول براي تجار و بازرگانان ايراني به صورت 
چمداني يا از طريق صرافي ها است و روابط تجاري ايران 
بر پايه تهاتر كاال به كاال شكل گرفته است. معدود مبادالت 
بانكي هم كه صورت مي گيرد از طريق ارزهايي مانند يوآن 
و روبل است كه حجم مبادالت مالي شان اصال قابل توجه 
نيست تا در اثر تحريم هاي ثانويه امريكا خللي در روابط 
تجاري ايران ايجاد كند.اما هدف دومي كه امريكايي ها 
در پي آن هستند چيست؟ طراحان تحريم هاي ثانويه 
بانك هاي ايراني بنا به توضيحات منابع خبري رويترز، 
چند تن از اعضاي كنگره نمايندگان امريكا و بنياد دفاع 
از دموكراسي ها، كه همگي روابط نزديك و ديرينه اي با 
اسراييل دارد، هستند. همين تركيب به خوبي مي تواند 
اهداف سياسي به دنبال داشته باشد. در پي اين اقدام به 
گفته حسن روحاني، »ظالمانه، تروريستي و غيرانساني« 

را به خوبي نمايان س��ازد.جو باي��دن، رقيب دموكرات 
دونالد ترام��پ در انتخابات آبان ماه رياس��ت جمهوري 
امريكا، در جريان رقابت هاي انتخاباتي وعده داده است 
كه در صورت پي��روزي، امريكا را مجددا به توافق برجام 
بازخواهد گرداند. همين وعده باعث شده است تا به گفته 
بسياري از كارشناسان، هدف اصلي اعمال تحريم هاي 
ثانويه، تالش براي بي اثر كردن اين وعده انتخاباتي نامزد 
دموكرات ها باشد. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
س��وييس در همين خصوص به ايرنا گفت: تحريم هاي 
بانكي در اين مرحله يك حركت تبليغاتي براي گروهي 
است كه احتمال باخت آنها در انتخابات پيش رو وجود 
دارد تا در فعاليت دولت بعدي جهت رفع يا عادي سازي 
روابط ايران و امريكا مشكالتي را ايجاد كنند.در شرايطي 
كه بر پايه نظرسنجي هاي انجام شده، احتمال شكست 
ترامپ در انتخابات پيش رو زياد است، البي هاي ضد ايراني 
فعال در امريكا به دنبال آن هستند تا هر راه حل بازگشت 
به برجام را براي دولت بعدي امريكا بسيار سخت و دشوار 
كنند. چرا كه فرايند لغو تحريم هاي اعمال شده توسط 
دولت هاي امريكايي، زمان بر است و پيش بيني مي شود، 
اعمال اين تحريم هاي ثانويه، در صورت عزم دولت بعد 
امريكا براي بازگشت به برجام، تا سه ماه اين فرايند را به 
تاخير اندازد.بر همين اس��اس از آنجا كه به گفته حسن 
روحاني، رييس جمهوري اسالمي ايران؛ »امريكايي ها 
تاكنون هركاري عليه ملت بزرگ ايران مي توانستند انجام 
داده اند« تا »مقاومت ملت ايران« را بشكنند، اعمال اين 
تحريم هاي ثانويه مطابق با آنچه جواد ظريف نيز اشاره 
كرده اس��ت؛ »تباني براي گرسنگي دادن يك ملت« از 
سوي دشمناني است كه از ترس از دست دادن قدرت در 
رقابت با رقيب خود، تالش دارند تا آخرين حربه ها براي 
به زانو در آوردن ايران را با شيوه اي عجوالنه عملي سازند.



رقيه  ندايي| 
پانزدهمين روز مهرماه سال جاري بود كه نوزدهمين 
مرحله حراج هفتگي بدهي دولتي برگزار شد اما؛ اين 
برگزاري در شرايطي بود كه بانك ها و موسسات مالي 
هيچ گونه سفارش��ي در س��امانه هاي بازار بين بانكي 
و مظنه يابي ش��ركت مديريت فن��اوري بورس ثبت 
نكردند. در جريان 19مرحله حراج هاي هفتگي انجام 
ش��ده 69ه��زار و 161ميليارد توم��ان اوراق فروخته 
شده اس��ت و برآوردها نش��ان مي دهد براي پوشش 
كس��ري بودجه از محل ف��روش اوراق باي��د تا پايان 
س��ال هر هفته 5تا6هزارميليارد تومان اوراق فروخته 
ش��ود كه با ادامه روند موجود انج��ام اين مهم بعيد به 
نظر مي رسد. همچنين بيستمين مرحله حراج هاي 
هفتگي اوراق بدهي دولتي، هفته آينده با عرضه 6هزار 
و710 ميليارد تومان اوراق بدهي ادامه مي يابد. اغلب 
كارشناسان اقتصادي از سال گذشته گفتند كه بودجه 
99 نگراني هاي متعددي دارد و ممكن اس��ت دولت 
س��ختي زيادي براي تامين اين بودجه بكشد. يكي از 
مهم ترين راهكاري هاي پيشنهادي كارشناسان براي 
جبران كسري بودجه سال جاري فروش اوراق دولتي 
بوده و است. براساس برآورده ها دولت سعي دارد براي 
جبران كسري خود حداقل 150 هزار ميليارد تومان از 
كسري بودجه اوراق دولتي را منتشر كند. اگر فرض بر 
اين موضوع بگيريم كه 30 هفته حراج داشته باشيم، 
دول��ت بايد در هر هفته بيش از 5 ميليارد تومان اوراق 
به فروش برساند تا به هدف خود برسد و كسري بودجه 
عظيم خود را جبران كند. از زمان ش��روع حراج اوراق 
دولتي نوزده هفته گذشته است. در اصل بيش از نيمي 
از هدف گذاري دولت گذش��ته و دول��ت زمان كمي 
براي جبران كسري بودجه خود دارد و بيش از 5 هزار 
ميليارد تومان عقب افتاده است كه بايد در عرضه هاي 
بعدي جبران كند. براساس نمودارهاي آماري موجود 
بيش از 70.5هزار ميليارد تومان اوراق دولتي به فروش 
رسيده است. اين در صورتي است كه ميزان فروش نا 
چيز هفته نوزدهم را ناديده بگيريم. در تمامي هفته ها 
به جز هفته هاي اول فروش، بي ميلي در فروش اوراق 
دولتي ديده مي شود و با يك نگاه خيلي كوتاه مي توان 
فهميده كه بانك ه��ا بي ميلي ش��ديدي براي خريد 
اين اوراق دارند. فروش اين اوراق از س��يزدهمين روز 
خردادماه سال جاري آغاز شد و در اولين هفته عددي 
در حدود 26.5 هزار ميليارد تومان تقاضا براي خريد 
اوراق دولتي ثبت ش��د و وزارت اقتص��اد و امور دارايي 
تنها با 5.1 هزار ميليارد تومان آن موافقت كرد. مي توان 
گفت حراج در اولين هفته خود بسيار پررونق بود. اين 
رونق در هفته دوم نيز تكرار شد و هفته دوم حراج دولتي 
بيش از 22هزار ميليارد تومان تقاضاي خريد ثبت شد و 
وزارت اقتصاد تنها با 4.9 هزار ميليارد آن موافقت كرد. 
در دو هفته ابتداي فروش اوراق دولتي، دولت با بانك ها 
بر روي س��ود 15 درصدي براي اوراق سه ساله توافق 
كردند. اين بدان معناست كه  درصد سودي كه از سوي 
دولت پيشنهاد شد با استقبال بانك ها مواجه شد. در 
هفته س��وم اوضاع كمي فرق داشت و در اين حراج كه 
27 روز از خردادماه رخ داد، تقاضاي حدود 14.6 هزار 
ميليارد توماني از سوي بانك ها و موسسات مالي انجام 
شد اما؛ وزارت اقتصاد با فروش 900 ميليارد تومان اوراق 
دولتي چهارساله با سودي 15.6 درصد موافقت كردند 
و مي توان گفت اين هفته اولين هفته اي بود كه فروش 
اوراق به شدت كاهش و سود افزايش داشت. هفته چهارم 
شرايط فروش اوراق دولتي رونق خوبي به خود گرفت و 
دولت دو اوراق دوساله با سودي 15 درصدي پيشنهاد 

داد و درنتيجه بانك ها و موسس��ات مالي درخواستي 
13.3 هزار ميلياردي ثبت كردند. دولت نيز با نيمي از 
اين تقاضا موافقت كرد و 6.1 هزار ميليارد تومان اوراق 
دوساله با سود 15.6 درصد فروخته شد. در پنجمين 
هفته يعني 10 تيرماه، دو نوع اوراق دوساله و چهارساله 
منتشر شد كه بانك ها تقاضاي حدود 11.7 هزار ميليارد 
تومان ثبت كردن��د و وزارت اقتصاد با فروش 6.3 هزار 
ميليارد تومان از اين اوراق با نرخ هاي بيش از نرخ هاي 
پيش��نهادي موافقت نمود. اوراق دوساله با سود 16.5 
درصد و اوراق چهارس��اله را ب��ا 17.5 درصد به فروش 
رسانيد. مهم ترين و برجسته ترين نكته تا پيش از هفته 
پنجم، كاهش تقاضاي بانك ها براي خريد اوراق دولتي 
و افزايش سود اين اوراق است.  از هفته ششم، روش هاي 
فروش اوراق دولتي كمي متفاوت شد، يعني به غير از 
حراج روش هاي ديگري نيز براي فروش در نظر گرفته 
ش��د. يعني وزارت اقتصاد بخش��ي از اوراق خود را به 
روش حراج در بازار ميان بانك ها به فروش مي رساند و 
همچنين از هفته مذكور بخش مهمي از اين اوراق در 
بازار سرمايه و فرابورس عرضه شد. در اين هفته اوراق 
به صورت دوساله و چهارساله براي فروش عرضه شدند 
و بانك ها تقاضايي 5.7 ميليارد توماني براي خريد اين 
اوراق داشتند. دولتي ها نيز با فروش 2 هزار ميليارد از 
تقاضاي ثبت ش��ده موافقت كردند. در اين بين سود 
اوراق دوساله افزايشي شد و اين افزايش حدود نيم واحد 
درصد بود كه نسبت به هفته گذشته به 17 درصد سود 
اوراق 4 س��اله با 7 دهم درصد صع��ود به 18.2 درصد 
رسيد. طي اين هفته مبلغي حدود 3 هزار ميليارد تومان 
از اوراق دولتي در بازار س��هام فروخته شد و در نهايت 
هفته ششم 5 هزار ميليارد اوراق هدف گذاري فروخته 
شد، يعني مبلغي درست و طبقه بندي شده. هفته هاي 
بعد نيز كمي متفاوت تر شد و در هفته هفتم و هشتم، 
سه نوع اوراق يكساله، دوساله و سه ساله منتشر شد و 
نرخ سود اوراق روند صعودي به خود گرفت و براي اوراق 
يكساله در هفته هشتم 17.9 درصد و اوراق دوساله به 
18.9 درصد و براي اوراق 3 ساله به 19.9 درصد رسيد 

اما؛ در هفته هفتم رقمي در آس��تانه 6.2 هزار ميليارد 
تومان اوراق توسط بانك ها و 1.7 هزار ميليارد تومان 
در بورس فروخته ش��د. در نهاي��ت در هفتمين هفته 
7.9 هزار ميليارد تومان اوراق دولتي و در هفته هشتم 
6.2 هزار ميليارد تومان فروخته ش��د. از هفته دهم تا 
هجدهمين هفته، ميزان تقاضاي بانك ها براي خريد 
اي��ن اوراق كاهش يافت. پس از ح��راج 14 مردادماه، 
نرخ اوراق يك س��اله از 18.9 درصد بيشتر نشد و نرخ 
اوراق دوس��اله نيز به 20 درصد و اوراق سه ساله نيز به 
21 درصد رسيد. براساس آخرين بررسي ها در هفته 
دهم در اجماع 2.8 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته 
شد كه از اين ميزان حدود 1.5 هزار ميليارد تومان آن 
توسط بانك ها در فرآيند حراج بوده است. در يازدهمين 
هفته تقاضاي بانك ها به 2 هزار ميليارد تومان رسيد و 
در اين بين دولتي ها تنها با 1.4 هزار ميليارد آن موافقت 
نمودند و در اين هفته نيز 3 هزار ميليارد تومان اوراق 
دولتي فروخته شد. هفته دوازدهم نيز وزارت اقتصاد 
با نيمي از درخواست بانك ها موافقت كرد تا 4.5 هزار 
ميليارد تومان اوراق دولتي در بورس و توسط بانك ها 
خريداري شود. در حراج بعدي كه 4 شهريورماه رخ داد 
دولت خوب عمل نكرد و تنها 1.8 ميليارد تومان در بازار 
بورس فروخت كه براساس برآورده ها و پيش بيني ها اين 
ميزان فروش كم به هيچ عنوان به نفع دولتي ها نخواهد 
بود. در هفته بعدي يعني چهاردهم، تقاضاي بانك ها 
كاهش يافت و دولت با 190 ميليارد تومان آن موافقت 
كرد و تنها 2.1 هزار ميليارد تومان در بازار س��رمايه به 
فروش رس��انيد و در مجموع 2.3 هزار ميليارد تومان 
اوراق در بازار فروخت. در حراج بعدي دولت توانس��ت 
مبلغ درست و به تعداد پيش بيني ها جذب كند يعني 
5 هزار ميليارد تومان و از اين 5 هزار ميليارد تومان 2.6 
هزار ميليارد توسط بانك ها و 2.8 هزار ميليارد تومان 
توسط نهادهاي مالي خريداري شد. هفته شانزده و هفته 
هفدهم نيز خوب بود. در هفته شانزدهم بانك ها 2.9 
هزار ميليارد تومان اوراق ثبت كردند و دولتي ها به طور 
تقريبي با همه آنان موافقت كردند و در بازار سهام نيز 

160 ميليارد تومان اوراق فروخته شد و در نهايت اين 
رقم به 3.1 هزار ميليارد تومان رسيد و در هفته هفدهم 
وزارت اقتصاد موافقت خوبي با اين درخواست دولتي 
داشت و 170 ميليارد تومان نيز دربورس فروخته اما؛ 
اين هفته را مي توان بسيار كم رونق دانست. در هفته هاي 
هجدهم و نوزدهم نيز استقبال خوبي از اوراق دولتي 
نش��د و اين دو هفته را مي توان كم اقبال ترين هفته ها 

دانست.

    بازار سرمايه چه كرد؟
بازار سرمايه روز گذش��ته روند خوبي را تجربه كرد و 
حقيقي ها نيز مبلغي در حدود ه��زار و 700 ميليارد 
توم��ان وارد بازار س��رمايه كردن��د. همچنين ارزش 
معام��ات خرد 16 هزار و 850 ميلي��ارد تومان بود و 
حقيقي ها نيز 77 درصد يعني 13 هزار ميليارد تومان 
س��هام خريداري كردند و مازاد خريد آنان حدود 10 
درصد از معاماتشان بود. حقيقي ها بيشترين اقبال 
خود را به گروه هاي »فلزات اساسي«، »فرآورده هاي 
نفتي«، »مخابرات« نشان دادندو حقوقي ها نيز برآيند 
معامات خود را نسبت به گروه هاي »هتل و رستوران«، 
»محصوالت كاغذي« تمام كردند. نمادهاي »شتران«، 
»اخابر«، »وبملت« بيش��ترين افزايش سهام توسط 
حقيقي ه��ا داش��تند و نمادهاي »بپ��اس«، »دي«، 
»سمگا« نيز قابل توجه حقوقي ها بود. در روز گذشته 
نيز س��هام حقيقي ها در 142 نماد افزايش و س��هام 
حقوقي ها در 93 نماد ب��ه بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع مالكيت ها در دسته نخست دو هزار و 
340 ميليارد تومان و تغيير مالكيت در دسته دوم نيز 
640 ميليارد تومان بود. ارزش سهام عدالت درمقايسه 
با روز گذش��ته، 194 هزار تومان 1.3 درصد افزايش 
يافت و ارزش س��بد 532 هزار توماني و يك ميليون 
توماني سهام عدالت به 15 ميليون و 417 هزار تومان 
و 29 ميليون و 29هزار تومان رسيد. بنابراين، ارزش 60 
درصد قابل فروش سبد 532 هزار توماني سهام عدالت 

به 9ميليون و 250 هزار تومان رسيده است.
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 تامين مالي زيرساخت حمل 
و نقل جاده اي در شرايط كنوني 

بعد از گ��ذار از مرحله اول ك��ه مبتني بر عوامل 
بوده، مرحله دوم مبتني ب��ر كارايي و در مرحله 
س��وم مبتني بر ن��وآوري بوده اس��ت. به عبارت 
ديگر، س��رمايه گذاري و توسعه در زيرساخت ها 
به نوآوري و رقابت پذي��ري كمك كرده و منجر 
به تحرك بخ��ش واقعي اقتصادي مي ش��ود به 
گونه اي كه ما به ازاي هر ريال سرمايه گذاري در 
زيرساخت اعم از ساختمان، حمل و نقل، انرژي، 
ارتباط��ات و... اثر چندبرابري خ��ود را در ارزش 
افزوده نش��ان مي دهد و در مقاب��ل تعلل در آن، 

اثرات منفي در پي دارد.
از سوي ديگر، تامين مالي پروژه هاي زيرساخت 
در كشور، عموما با اتكا بر منابع بودجه دولتي يا 
منابع بانك هاي دولتي انجام ش��ده است. اين در 
حالي اس��ت كه اتكا به درآمدهاي دولت، هرگز 
براي تامين مالي زيرساخت به ويژه در كشور هاي 
در حال توسعه كافي نخواهد بود. به خصوص كه 
در كشور ما به واسطه كسري بودجه در سال هاي 
اخير به دليل تحريم هاي ظالمانه و كاهش حجم 
و قيمت فروش نفت، همچنين ناتواني سيس��تم 
بانكي )بازار پول( در اعطاي تسهيات به خصوص 
به دليل افزايش مطالبات معوق بانكي ناش��ي از 
عدم تطابق سررس��يد منابع كوتاه مدت بانكي و 
مصارف بلندمدت پروژه اي، ني��از به بهره گيري 
از ظرفيت هاي بازار س��رمايه را بيش از پيش در 

اولويت قرار مي دهد. 
در حال��ي كه اتفاق نظر عموم��ي در اين موضوع 
وجود دارد كه بازارهاي س��رمايه بهترين مكان 
براي تامين مالي پروژه هاي مش��اركت عمومي- 
خصوصي به ويژه در بخش زيرس��اخت هستند، 
زي��را كه ضم��ن ايج��اد ش��فافيت در اطاعات 
و دس��ترس پذير ب��ودن آن، به قيم��ت گذاري 
دارايي ها ني��ز كمك ش��اياني مي نمايد وليكن، 
هنوز جايگاه اصلي بازار س��رمايه در نظام تامين 
مالي كش��ور به درس��تي تبيين نش��ده اس��ت. 
محدوديت هاي دسترس��ي به منابع تامين مالي 
موج��ود در بازار س��رمايه را مي ت��وان به عنوان 
مهم تري��ن مان��ع توس��عه مش��اركت عمومي-

خصوصي در بخش حمل و نقل ايران دانست.
بايد توجه داش��ت علي رغم محدوديت هاي ياد 
شده، نقش دولت همواره اساسي بوده است چه از 
منظر سياست گذاري و تسهيل فضاي كسب و كار 
و چه از جنبه هاي ديگر نظير ارايه تضامين الزم 
به س��رمايه گذاران در جهت كاهش ريسك هاي 

احتمالي آتي.
از مي��ان بخش هاي مختلف زيرس��اخت، بخش 
حمل و نقل در مقياس س��رمايه گذاري و مخارج 
پ��روژه اي، بزرگ ترين و متنوع ترين قس��مت ها 
مي باش��د. اهميت آن نيز در زندگي، از نيازهاي 
ابتدايي رفت و آمدي تا تجارت روزمره گسترده 
و با اهميت اس��ت. اين در حالي است كه نسبت 
س��رمايه گذاري در زيرس��اخت حمل و نقل به 
GDP ايران معادل هشت دهم درصد بوده است 
كه در مقايس��ه با متوس��ط جهاني و كشورهاي 
در حال توسعه در س��طح پايين تري قرار گرفته 
اس��ت. منابع هدر رفت مختل��ف همچون منابع 
مالي، جاني، انرژي، زيست محيطي و زمان ناشي 
از كمبود و پايين بودن كيفيت جاده ها در كشور، 
نياز به طراحي س��از و كاري جدي��د و اثربخش 
براي تامين مالي و بهبود مديريت را برجسته تر 

مي سازد.
 اي��ن در حالي اس��ت ك��ه بخش حم��ل و نقل 
ج��اده اي بيش از هش��تاد و پن��ج درصد ارزش 
اف��زوده اقتصادي بخش حمل و نق��ل را به خود 
اختصاص داده اس��ت. بنابراين دولت همواره به 
دنبال راهكاره��اي خاقانه اي اس��ت كه بدون 
فش��ار آوردن به س��اير بخش هاي بودجه اي به 
خصوص مالياتي، تامين مالي زيرساخت جاده اي 

را انجام دهد.
در ح��ال حاض��ر توس��عه و س��رمايه گذاري در 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل جاده اي درشرايط 
فعلي، بس��يار با اهميت مي باش��د و اس��تفاده از 
ظرفيت هاي بازار س��رمايه در جهت تس��ريع و 
پيش��برد برنام��ه عملياتي جام��ع در اين بخش 
بايد به طور جدي پيگيري ش��ود. در هفته جاري 
نخس��تين اوراق تامين مالي آزادراهي ش��ركت 
احداث، نگهداري و بهره ب��رداري حرم تا حرم با 
ضمانت بانك مسكن و پذيره نويسي، بازارگرداني 
ش��ركت تامين س��رمايه بانك مس��كن در بازار 
فرابورس ايران ب��ا حجم 2000 ميلي��ارد ريال 
عملياتي ش��د. اي��ن اتف��اق از اي��ن رو مي تواند 
نويد بخش و راه گش��اي در زمين��ه تامين مالي 
زيرساخت باشد كه، منافع آتي عوارض خدمات 
آزادراهي مبناي تامين مالي قرار گرفته و مي توان 
امي��دوار بود كه از اين پس س��اير ش��ركت هاي 
احداث، نگه��داري، بهره ب��رداري و ... آزادراه ها 
قابليت مراجعه به ش��ركت هاي تامين سرمايه و 
تامين مالي از اين محل را خواهند داشت و بخشي 
از نياز خود را با تامين مالي از مسيري جديد و با 

اتكا به درآمدهاي- آتي- خود انجام دهند.
ساير نوآوري هاي تامين مالي در حوزه زيرساخت 
با درنظر گرفتن موارد شرعي در حوزه تامين مالي 
بدهي محور مانند اوراق استصناع، اوراق جعاله يا 
قراردادهاي شناخته شده تر اوراق مشاركت نيز 
قابل بهره مندي هستند. كه در سال هاي گذشته 
به خصوص از مس��ير اوراق مشاركت، شاهد اين 
نوع تامين مالي بوده ايم. در حال حاضر مطالعات 
و تحقيقات به منظور توسعه ابزارهاي مورد نياز 
در تامين مالي زيرس��اخت، ب��ا جديت در حال 
پيگيري است و ان شا اهلل به زودي شاهد معرفي 
ابزارهاي جديد تامين مالي هم در بخش بدهي و 

هم سرمايه اي در بازار سرمايه خواهيم بود.

واريز سود مجامع از طريق سجام
حسين فهيمي مدير عامل شركت سپرده گذاري 
مركزي، در پاس��خ به اين پرسش كه تاكنون سود 
س��هام چند شركت در س��ال 99 از طريق سامانه 
سجام و توزيع س��ود توسط سمات پرداخت شده 
است، پاسخ داد: در نيمه نخست امسال، تعداد 36 
شركت توزيع سود خود را به ارزش بيش از 15 هزار 
و 815 ميليارد ريال از طريق شركت سپرده گذاري 
مركزي انجام دادند. ش��ركت هاي تامين سرمايه 
اميد، س��په، پرداخت الكترونيك س��امان كيش، 
قند نيشابور، ارتباطات س��يار ايران، پتروشيمي 
خراس��ان، تندگويان، آهن و ف��والد ارفع، بورس 
انرژي ايران، خدمات انفورماتيك، سيمان اروميه، 
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان، تامين سرمايه 
بانك ملت، پتروشيمي مبين، پليمر آريا ساسول، 
عطرين نخ قم، پتروشيمي نوري، فرابورس، معدني 
و صنعتي گل گهر، بيمه كوثر، پتروشيمي قائد بصير، 
شيشه رازي، پتروش��يمي فناوران، نفت ايرانول، 
بيمه آسيا، غلتك سازان سپاهان، گروه مالي مهر 
آيندگان، فجر انرژي خليج فارس، نوش مازندران، 
پتروشيمي پارس، اميركبير، صنايع بهشهر، بانك 
خاورميانه، بيمه نوين، ملي صناي��ع مس ايران و 
سيمان بجنورد امسال سود سهام خود را از طريق 

سمات پرداخت كردند.

ادامه از صفحه اول

نرخ ارز آيينه تمام نماي اقتصاد
موضوع ديگري كه مطرح است توجه به اين پرسش 
اساسي است كه آيا زمان بازگشت به شرايط اقتصاد 
كنترلي، كوپني و تامين مايحتاج مردم حداقل براي 
تامين چند كاالي اساسي فرا نرسيده است؟ تا چه 
زمان بايد با اتكا به نظريه مكانيزم قيمت ها اجازه داد 
كه كاال با قيمت باال عرضه ش��ود و مردم توان خريد 
نداشته باشند؟ حداقل در كنار مكانيزم بازار كنوني و 
رشد قيمت ها، بايد براي دهك هاي كم در آمد جامعه، 
شرايط دريافت مرغ و گوشت، روغن، مواد شوينده و... 
با قيمت مناسب فراهم شود و اجازه افزايش دالرهاي 

4200 توماني در جيب رانت خواران را ندهيد.
همچنين بايد مشخص شود شركت هايي كه از انرژي، 
آب و برق، گاز، كارگر و امكانات ارزان كشور استفاده 
مي كنند اما خروج سرمايه انجام مي دهند و ارز را با 
قيمت باال مي فروشند و يا در خارج نگه مي دارند، به 

چه داليلي اين اقدامات را انجام مي دهند؟
براي جلوگيري از خروج س��رمايه و حفظ دالر، بايد 
چشم انداز بهتري از آينده ارايه داد و ارزش پول ملي 
را حفظ كرد تا افراد كمتري براي حفظ ارزش پول، 

به بازار هجوم ببرند.

روندصعودي بازار 
با افزايش نرخ دالر

به مرور اين افزايش را تجربه مي كند البته در كنار اين 
افزايش روزهاي نزول هم خواهد داشت چراكه روند 
طبيعي بازار روندي صعودي و نزولي است و اگر اين 
دو روند در كنار يكديگر باشند بازار حباب را تجربه 
نمي كند. در نهايت افزايش نرخ دالر به مرور موجبات 
رشد بازار سهام را فراهم مي كند و اين رشد از هر گونه 

حبابي عاري است.

 صبوري، رمز سرمايه گذاري 
در بورس

امير تقي خان تجريشي، كارش��ناس بازار سرمايه 
اظهار كرد: از ابتداي امسال، تعداد افرادي كه وارد بازار 
سرمايه شده اند، بسيار بي سابقه بود به طوري كه در 
عرضه هاي اوليه، حدود 5 ميليون نفر شركت كردند.

وي تصريح كرد: افرادي كه در بازار سرمايه اقدام به 
خريد و فروش س��هام مي كنند بايد افراد حرفه اي 
باشند و اگر اطاعات درباره خريد و فروش سهم ندارند 
از افراد حرفه اي كمك بگيرند يا به صورت غيرمستقيم 
وارد بازار شوند. تجريشي درباره حضور بازارگردان ها 
در بازار س��رمايه گفت: وجود بازار گردان ها در بازار، 
نقد شوندگي را تضمين مي كند و افرادي كه خريد و 
فروش مي كنند بايد بدانند كه هر زمان كه بخواهند 
مي توانند سهام خود را به فروش برسانند. كارشناس 
بازار اضافه كرد: برخي از افراد براساس انتظارات آينده، 
اقدام به خريد سهم مي كنند و اخبار و اطاعاتي كه 
از شركت ها دريافت مي كنند مبناي تصميم گيري 
خود قرار مي دهند ضمن اينكه براس��اس انتظارات 
سهامداران، قيمت سهام شركت ها تغيير مي كند. 
وي درباره انتشار اوراق اختيار فروش تبعي گفت: در 
زماني كه حقوقي ها به اين نتيجه برسند كه قيمت 
سهامش��ان به كف رس��يده، اقدام به انتش��ار اوراق 
اختيار فروش تبعي مي كنند و به نوعي به سهامداران 
تضمين مي دهند كه س��هامي كه خريداري كردند 
را در هر زمان با همان قيمت يا بيش��تر مي توانند به 
فروش برسانند. تجريشي با اش��اره به يكي ديگر از 
ابزارهاي بازار سهام خزانه افزود: در زماني كه قيمت 
سهام يك شركت به كف رسيده و جذاب شده باشد، 
هيات مديره شركت تصميم مي گيرد اقدام به خريد 
سهام خود كند و اين باعث مي شود تا از افت قيمت 
سهام جلوگيري شود. وي افزود: بورس بازاري است 
كه عاوه بر بازدهي خوب، ريسك هم دارد. افرادي 
كه س��ال ها در اين بازار مشغول به فعاليت هستند 
افت و خيز بازار را ديده اند و مي دانند كه بايد در اين 
بازار صبور باش��ند. وي گفت: افراد تازه وارد از روش 
غير مستقيم و صندوق هاي سرمايه گذاري استفاده 
كنند تا ريسك را كاهش دهند. اين كارشناس بازار 
سرمايه ادامه داد: در همه كشورها بازار سرمايه را به 
ديد بلندمدت نگاه مي كنند، زي��را هر چقدر تعداد 
س��ال هاي ورود به بازار سرمايه بيش��تر باشد سود 

بيشتري نصيب شما مي شود.

بانك ها نسبت به سود اوراق دولتي واكنشي نشان نمي دهند 

اوراق دولتي از رونق افتاد

خريد ساليانه دو  خودرو  به واسطه بورس
ط��رح س��اماندهي ب��ازار و صنع��ت خودرو از س��وي 
مجلس نشينان چنديست كه مطرح شده است. طرحي 
كه گفته شد به زودي اجرا مي ش��ود و محور اصلي آن، 
عرضه خودرو در بورس كاالي ايران به منظور شفافيت 
باالي معامات اين ب��ورس و تحقق اهداف براي تبديل 
خودرو به يك كاالي مصرفي اس��ت. بورس��ي ها نيز در 
اين مورد توضيح داده بودند كه خودروهايي كه با تيراژ 
باال وارد كش��ور مي شوند و همچنين خودروهاي توليد 
داخل، در بس��تر بورس كاالي ايران م��ورد معامله قرار 
مي گيرند. در طرح نماين��دگان مجلس قيمت پايه اي 
خواهيم داشت كه اين قيمت پايه، توسط شوراي رقابت 
تصويب و تعيين مي ش��ود، با قيمت پاي��ه روي تابلوي 
بورس قرار خواهد گرفت و متقاضيان روي قيمت پايه با 
يكديگر رقابت خواهند كرد. افرادي كه بهترين قيمت را 
داده باشند برنده رقابت مي شوند و خودرو به آن اشخاص 
تعلق مي گيرد. عرضه خودرو در بورس را مي توان قدمي 
مثبت دانس��ت چراكه باعث مي شود بازار از دست چند 
قيمتي بودن خارج شود و در نهايت با يك قيمت مصوب 
به تعادل برسد اما؛ اين زماني رخ مي دهد كه قيمت گذاري 
خودرو در بورس تنها به واسطه اين سازمان انجام شود 
و كارخانجات و دولتي ها در قيمت گذاري اين محصول 
در بورس دخالتي نكنند. اگر فرض بر موضوع بگيريم كه 
دخالت توسط اين مسووالن رخ دهد بازار سهام، نوسان 
عمده اي را تجرب��ه مي كند و اغلب روزها س��رخ پوش 
مي شود. همچنين در اين ميان كارخانجات و مسووالن 
بايد بدانند كه بورس كاال نيازمند شفافيت است و بدون 
شفافيت نمي توانند در آن معامله اي انجام دهند همچنين 
قيمت ها به صورت دقيق اس��ت نه يك مقدار كمتر و نه  
بيشتر. بايد توجه داش��ت كه اگر پس از قيمت گذاري و 
عرضه در بورس كاال بنابر هر دليلي مانند تورم، افزايش 
نرخ ارز، افزايش تحريم ها و... قيمت ها افزايش يابد بورس 
كاال نمي تواند تجديد نظر كند و قيمت را افزايش دهد بلكه 

همان قيمت،  در بازار باقي مي ماند و كارخانجات بايد به 
فكر اين قبيل موارد باشند. يكي از كارشناسان بورسي با 
ارايه مثالي اين موضوع را توضيح داده است؛ معامات آتي 
سكه به دليل اعتقاد برخي از افراد مبني بر افزايش قيمت 
سكه پس از عرضه آن در بورس كاال و پافشاري بر عرضه 
سكه در بازار آزاد، تعطيل شد. اين در حالي است كه پس 
از تعطيلي معامات آتي سكه، اين محصول در بازار آزاد با 
قيمت باالتري از بورس كاال، دادوستد مي شد. اين موضوع 
نشان مي دهد كه مسووالن امر با عرضه خودرو در بورس 
كاال، بايد واقعي س��ازي قيمت را به طور كامل بپذيرند و 
اگر قرار است قيمت خودرو در بورس كاال با هر تكانه اي 
دستخوش دخالت دولت ش��ود، همان بهتر كه خودرو 
راهي تاالر نقره اي نشود. در اين راستا، روح اهلل ايزدخواه، 
مسوول كارگروه خودرو كميسيون صنايع مجلس اخيرا 
اعام كرده است كه وضعيت گراني خودرو يك بيماري 

اس��ت و هدف اصلي طرح ارايه ش��ده به مجلس، خارج 
كردن خودرو از يك كاالي سوداگري و سرمايه اي به يك 
كاالي مصرفي اس��ت. هم اكنون ظرفيت توليد خودرو 
در س��ال بيش از 2 ميليون خودرو و به اندازه نياز كشور 
است و مشكل اصلي در سفته بازي و سوداگري است.بر 
اين اس��اس و به نقل از پايگاه اطاع رساني بازار سرمايه، 
وي درمورد عرضه خودرو در بورس توضيح داده اس��ت 
كه عرضه خودروي توليد ش��ده در بورس بحث افزايش 
كيفيت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس اين طرح تمامي 
خودروهاي توليد داخل صرفا از طريق بورس كاال عرضه 
مي شوند و اين مكانيزم راحتي است.خريداران خودرو 
در بورس حق فروش خودرو را تا دوس��ال بعد نخواهند 
داش��ت و خريداران خودرو تا بازه زماني دو ساله ملزم به 
پرداخت ماليات سنگيني خواهند شد. تمام خودروهاي 
سبك صفر كيلومتر داخلي و برخي خودروهاي خارجي 

هم مشمول اين طرح مي شوند. به گفته ايزدخواه، هركس 
در س��ال فقط يك خودرو از يك مدل مي تواند از بورس 
خريداري كند. در بورس كاال، خودرو با قيمت تمام شده 
و واقعي معامله مي شود و قيمت پايه را سازمان حمايت 
از مصرف كننده مشخص مي كند. اين مباحث درحالي 
مطرح مي شود كه كارشناسان بر اين باورند كه در حال 
حاضر صنعت خودرو به دليل قيمت گ��ذاري  غلط، در 
حال سقوط است، از سوي ديگر بازار هم از كنترل خارج 
شده است؛ لذا تنها راه نجات اين صنعت و بازار به صورت 
همزمان، آزادسازي قيمت هاست. اكنون راه حلي تحت 
عنوان عرضه خودرو در بورس كاال پيش��نهاد داده شده 
است كه در آن چند نكته حائز اهميت وجود دارد. چنانچه 
خودرو در بورس كاال عرضه شود و سپس كشف قيمت 
ش��ود و در حقيقت اجازه دهند كه ب��ازار تعيين كننده 
قيمت باشد، طرحي بسيار خوب است؛ البته كه ضوابطي 
هم براي آن بايد در نظر گرفته ش��ود. به طور مثال بايد 
حداقل هايي براي خريداراني كه مي توانند در صف خريد 
قرار گيرند، وجود داشته باشد؛ مثل همين  شرايط هايي كه 
براي طرح هاي فروش خودروها، براي ثبت نام كنندگان 
در نظر گرفته مي ش��ود؛ چراكه همانطور كه بر كس��ي 
پوشيده نيست، تعداد خودروها از تقاضاها كمتر است. 
آنها بر اين موضوع تاكيد دارند كه اگر قرار است خودرو در 
بورس عرضه شود، بايد تمام اصول آن هم رعايت شود، 
زيرا همچنان پاي شوراي رقابت به وسط كشيده شده تا 
قيمت خودرو پايه را تعيين كند. حضور شوراي رقابت به 
منظور تعيين قيمت، »نقض غرض است«. اگر قرار است 
بازار تعيين كننده باشد پس بايد به همان بازار، واگذار كرد. 
اگر همين امروز اجراي اين طرح آغاز ش��ود، يك قيمت 
تعيين شده از قبل توسط ش��وراي رقابت وجود دارد و 
قيمت پايه براي امروز و فردا و... مشخص است؛ پس عرضه 
در بورس به شرطي خوب است كه تمام شرايط اصولي 

بورس رعايت شود.



گروه راه و شهرسازي|
»نامگذاري خياباني به نام اس��تاد شجريان در آينده 
نزديك« و ارس��ال گزارش ش��هرداري تهران درباره 
اموال منقول و غيرمنقول واگذار شده به غير دو خبر 
مهمي است كه ديروز در نشست علني شوراي شهر 
تهران اعالم ش��د. البته يك فوريت اليحه شهرداري 
درباره اموال منقول و غيرمنقول واگذار ش��ده به غير 
نيز در نشست ديروز شوراي شهر تهران تصويب شد 
تا مسير تعيين تكليف امالك شهرداري تهران هموار 
شود.   محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران، در 
جريان دويست و چهل و يكمين جلسه شوراي شهر 
تهران در نطق پيش از دس��تور خود ضمن تس��ليت 
درگذشت استاد شجريان خبرداد كه مكاتبات الزم 
درباره اجراي مصوبه شورا جهت نامگذاري خياباني 
به نام اس��تاد شجريان صورت گرفته است و به زودي 

توسط شهرداري انجام خواهد شد.
به گزارش »تعادل« در اول مهر سال جاري همزمان با 
سالروز تولد استاد محمدرضا شجريان، نامه محرمانه 
محسن هاشمي به پيروز حناچي، شهرداري تهران 
مبني بر ع��دم تغيير نام خياباني ب��ه نام محمدرضا 
شجريان، اس��تاد آواز ايران در رس��انه هاي خارج از 

كشور افشا شد.
 اما چند روز بعد، علي اعطا، س��خنگوي شوراي شهر 
تهران درباره اين نامه گفت: برداشت رايج چنين شكل 
گرفته است كه، چون محسن هاشمي براي شهردار 
نوشته اند نامگذاري به نام اس��تاد شجريان تا اطالع 
ثانوي انجام نشود، پس نصب تابلو و نامگذاري معلق 
و متوقف مانده اس��ت. در صورتي كه ماجرا برعكس 
است. حقيقت ماجرا اين است كه با توجه به اينكه بنا 
به مالحظات و مصالحي، اين نامگذاري نمي توانست 
انجام شود، آقاي هاشمي با شهردار مكاتبه كردند تا بار 
حقوقي مسووليت عدم اجراي اين مصوبه، به گردن 

شهرداري نيفتد.

    فهرست امالك به شورا آمد
 هاشمي همچنين در حاشيه دويست و چهل و يكمين 
جلسه شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
شهردار و رييس سازمان امالك باالخره ليست كامل 
امالك در اختيار غير را به شوراي شهر آوردند و به همه 
كميسيون ها ارجاع و يك فوريت آن نيز تصويب شد تا 

مورد بررسي قرار گيرد. 
اين اليحه حدود ۷ پيوست دارد و مشخص است كه 
اين امالك در اختيار چه ارگان ها و تشكيالت دولتي 
و غيردولتي ق��رار دارند. او با بي��ان اينكه در مجموع 
اطالعات حدود دو هزار ملك در اين اليحه در اختيار 
شوراي شهر قرار گرفته است، گفت: حدود ۸۰۰ ملك 
از حساسيت برخوردار است و از اعضاي كميسيون ها 
درخواست كردم با سرعت بيش��تري اين موضوع را 

بررسي كنند. 

    تصويب يك فوريت 
طرح تعيين تكليف اموال

 بر اس��اس اين گزارش، در جريان دويست و چهل و 
يكمين جلسه شوراي شهر تهران يك فوريت »اليحه 
تعيين تكليف اموال منقول و غيرمنقول واگذار شده 
شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي« مورد بررسي 
قرار گرفت. در ابتداي اين جلس��ه محس��ن هاشمي 
خطاب به اعضاي ش��وراي ش��هر اعالم كرد: ليست 
اموال واگذار شده شهرداري از طريق اتوماسيون براي 
اعضا ارسال شده است تا نظرات بيايد، اما چون نظري 
دريافت نشد اين موضوع را در دستور جلسه قرار داديم.

او اضافه كرد: ليستي از اموال منقول و غيرمنقول واگذار 
شده ش��هرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي، براي 
ما فرس��تاده اند كه بايد شوراي شهر درباره آن هرچه 
سريع تر و با سرعت عمل زياد تصميم بگيرد، زيرا در 
مورد آن بحث هاي زيادي شده است و اين مساله بايد 

جدي گرفته شود.

  يك ليست و 4 ماده
محمد نادر محم��دزاده مدير عامل س��ازمان امالك و 
مستغالت ش��هرداري تهران در دفاع از يك فوريت اين 
اليحه گفت: ليستي در چهار ماده به تفكيك ارايه شده 
كه به نوعي در نظارت شهرداري است ولي به طور كامل از 
دسترس خارج نشده و شهرداري هنوز نتوانسته وضعيت 
۲۰۰ ملك را بررس��ي و نهايي كند. مدير عامل سازمان 
امالك و مستغالت شهرداري تهران با ارايه توضيحات 
درباره هر يك از بندهاي اليحه ارايه شده به شورا گفت: 
همانطور كه آقاي هاش��مي گفتند، مدت زمان زيادي 
از مصوبه ش��ورا گذشته اس��ت و تا زماني كه اين اليحه 
را بدهيم، قدري زمان برد. او افزود: هم شناس��ايي و هم 
تكميل اطالعات نياز به زمان داشت. نكته بعدي اين است 
كه ما بايد درباره اين امالك تصميم گيري كنيم. آنهايي 
كه در اختيار اشخاص است، اگر شورا مصوبه ندهد، بايد 
به ليست تخليه اضافه شود.اگر شورا مصوبه بدهد، بايد با 
افرادي كه امالك در اختيارشان است، قرارداد جديد بسته 
شود، چرا كه هنوز بر اساس روش گذشته، اين امالك در 

اختيار اشخاص قرار گرفته است.

   2000  ملك بالتكليف است
او بيان كرد: ۲ هزار ملك شهرداري بالتكليف است، 
اگر با فوريت اليحه پيش��نهادي را بررسي نكنيم، در 
اين دوره نمي توانيم تكليف آنها را مش��خص كنيم. 
مدير عامل س��ازمان امالك و مستغالت شهرداري 
تهران عنوان كرد: در مواردي كه شورا تصميم به تخليه 
مي گيرد، منابع جديد براي ما ايجاد مي شود. بنابراين 
مي توانيم امالك تخليه شده را واگذار كنيم و منابع 
جديد به اين ترتيب ايجاد شود. او با اشاره به تخليه ۴۴۰ 
ملك شهرداري گفت: پاسخگويي به انتظار عمومي هم 
يك نكته كليدي است. اين انتظار از مديريت شهري 
وجود دارد كه اين امالك را زودتر تعيين تكليف كند. 
در ادامه جلسه سيد حسن رسولي در تذكري با اشاره به 
اينكه شهرداري بعد از سه سال اليحه را به شوراي شهر 
ارايه كرده است، يادآور شد: در ماده ۴ اليحه، شهردار 
كميته اي را پيشنهاد كرده است كه شاهد اختيارات 
شورا است. خواستم تذكر بدهم كه كميسيون ها اين 
مس��اله را لحاظ كنند كه تنها مرجع تصميم گيري 
درباره اموال منقول وغير منقول، شورا است. در پايان 
نيز يك فوريت اليح��ه تعيين تكليف امالك و اموال 
منقول افراد حقيقي و حقوقي به راي گذاش��ته شد. 

فوريت اين اليحه با ۱۵ موافق به تصويب رسيد.

    افزايش اوراق مشاركت به 4000 ميليارد تومان 
ديروز همچنين با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران 
سقف اوراق مشاركت تخصيص داده شده به اجراي 
طرح ه��اي حمل و نقل عموم��ي از 3 ه��زار ميليارد 
تومان ب��ه ۴ هزار ميليارد توم��ان ارتقا يافت. محمد 
عليخاني درب��اره اين اصالحيه گفت: بودجه س��ال 
۹۹، سقف انتشار اوراق مشاركت براي توسعه حمل 
ونقل عمومي 3۰ هزار ميليارد ريال تعيين شده بود 
كه حاال شهرداري تهران درخواست دارد سقف اين 
اوراق تا ۴۰هزار ميليارد ريال افزايش يابد. او ادامه داد: 
۵۰ درصد اصل و سود اين اوراق بازپرداخت به عهده 
دولت اس��ت به نفع مجموعه ش��هرداري و مديريت 
شهري است تا جايي كه مي تواند از آن استفاده كند. 
با موافقت اكثريت اعضاي شوراي شهر تهران سقف 
اوراق مشاركت تعيين شده براي شهرداري تهران به 

۴۰هزار ميليارد ريال ارتقا يافت.

    حذف اطالعات ايمني ساختمان 
نشست علني ديروز شوراي شهر تهران البته يك خبر 
بد نيز داش��ت. خري كه بهاره آروين، رييس كميته 
شفافيت و ش��هر هوشمند شوراي ش��هر اعالم كرد 
و نسبت به دستور خودس��رانه و غيرقانوني شهردار 
تهران مبني بر مسدودسازي دسترسي شهروندان به 
اطالعات ايمني ساختمان ها تذكر داد. آروين گفت: 
پس از ماه ها پيگيري كميته ش��فافيت، كميسيون 
سالمت و نيز كميسيون معماري و شهرسازي، در روز 
هفتم مهر ماه سال جاري و همزمان با روز آتش نشاني 
و ايمن��ي، اطالعات ايمني هزار س��اختمان عمومي 
پايتخت كه به لحاظ ميزان ت��ردد و جمعيت، بالقوه 
خطرپذيري بااليي داشتند، از طريق سامانه تهران من 
در دسترس عموم قرار گرفت اما اين دسترسي چند روز 
بعد با دستور مستقيم شهردار تهران و فشار حراست 

شهرداري مسدود شد.
 رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند ادامه داد: به 
شهردار تهران به خاطر دستور غيرقانوني ايشان نسبت 
به توقف اجراي ماده 3 مصوبه »الزام شهرداري تهران 
به ايجاد س��امانه برخط پايش ايمني ساختمان هاي 
موجود در شهر تهران در برابر خطر آتش سوزي« تذكر 
مي دهم. او افزود: ماده سوم اين مصوبه به صراحت بيان 
مي دارد »شهرداري تهران مكلف است به نحو مقتضي 
ساختمان هاي داراي تاييديه ايمني )به همراه تاريخ 
اعتبار( و ساختمان هاي فاقد تأييديه ايمني را از طريق 

پرتال سازمان و سامانه شهرسازي شهروندي )تهران 
من( براي ساختمان هاي مشمول اين مصوبه منتشر 
و اطالع رس��اني نمايد و به صورت مجزا، قابليت رصد 
وضعيت ايمني در برابر حريق ساختمان هاي عمومي 
با اهميت مانند بيمارستان ها و مدارس براي شهروندان 
فراهم ش��ود«. آروين با بيان اينكه شهردار محترم بر 
مبناي كدام محمل قانوني، دستور توقف اجراي مصوبه 
شورا را صادر كرده اند، اظهار داشت: در شرايطي كه به 
دليل ضعف هاي مديريتي و بروكراسي هاي شهرداري 
تهران، اغلب مصوبات ش��وراي ش��هر با تاخير هاي 
قابل توجه در اجرا رو به روس��ت و اعض��ا ناگزيرند با 
نامه نگاري ها و برگزاري جلسات متعدد اجراي مصوبات 
قانوني شورا را پيگيري كنند، چطور شهردار محترم 
پس از اجراي مصوبه اي كه همه زحمات آن مستقيما 
از طريق نمايندگان مردم محقق ش��ده  است، با يك 
تماس تلفني از فالن نهاد با دس��تپاچگي دستور به 

توقف آن مي دهند؟! 
به گفته او، حتي اگر در خصوص انتشار اين اطالعات، 
برخي دغدغه ه��اي امنيتي هم از س��وي نهادهاي 
ذيربط طرح شده باش��د، جا داشت شهردار محترم، 
قبل از هرگونه اقدام خودسرانه اي موضوع را به شوراي 
شهر ارجاع دهند چراكه مصوبه شورا از سوي هيات 
تطبيق مس��تقر در فرمانداري تهران مورد تاييد قرار 
گرفته است و وزارت كشور كه به لحاظ حيطه وظايف 
تخصصي در دولت، مسووليت حفظ امنيت در شهرها 
را برعهده دارد، هيچ نوع دغدغه امنيتي در خصوص 
اين مصوبه طرح نكرده است. عضو شوراي شهر تهران 
تصريح كرد: آن چه بيش از محتواي اين مصوبه و رد 
و تاييد دغدغه هاي امنيتي قابل توجه اس��ت، رفتار 
و منش ش��هردار محت��رم در بي اعتنايي به مصوبات 
شوراي شهر است؛ به گونه اي كه دستور به توقف اجراي 
مصوبه شورا بدهند. آشكار است كه چنين رفتاري نه 
فقط غيرقانوني اس��ت؛ بلكه به نوعي زيرسوال بردن 
ش��أن نمايندگان مردم و شوراي ش��هر است. آروين 
اضافه كرد: از هيات رييس��ه محترم خواهش��مندم 
ضمن انتقال اين تذكر به جناب شهردار در خصوص 
رفتار غيرقانوني شان، ادامه اجراي همه مفاد مصوبه 
شورا مبني بر »راه اندازي كامل سامانه برخط پايش 
ايمني ساختمان هاي موجود در شهر تهران در برابر 
خطر آتش سوزي« و نيز ايجاد مجدد دسترسي عموم 
شهروندان به وضعيت ايمني ساختمان هاي عمومي 

پرتردد را به فوريت خواستار شوند.
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لزوم ارتقاي ايمني و استاندارد 
211 شهربازي تهران

انوشيروان محسني بندپي، اس��تاندار تهران بر لزوم 
ارتقاي ايمني و اس��تاندارد ۲۱۱ ش��هربازي استان 
تهران تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، محسني بندپي در 
جلسه استاندارد با اشاره به لزوم اجرايي شدن مصوبات 
شوراي استاندار گفت: همه دستگاه ها موظف به اجراي 
مصوبات اين جلسه هس��تند و عدم اجراي مصوبات 
به معاونت سياسي اس��تانداري انعكاس داده شود تا 
پيگيري هاي الزم به عمل آيد. وي ادامه داد: با توجه به 
لزوم استانداردسازي شهربازي ها، شهرداران موظف و 
مكلف هستند كه اقدامات الزم در اين زمينه را انجام 
دهند و با توجه به افزايش تعداد شهربازي هاي استان 
تهران از 3۴ شهربازي در سال ۹۲ به ۲۱۱ شهربازي 
فعلي اين امر بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. استاندار 
تهران تاكيد كرد: شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران و 
همچنين شهرداران شهرهاي استان تهران به لحاظ 
قانوني مكلف به حفظ س��المت شهروندان هستند 
از اينرو استانداردسازي ش��هربازي ها اولويت جدي 
است كه بايد پيگيري شود، به همين نسبت اقدامات 
الزم جهت استانداردسازي پله هاي برقي و متحرك 
نيز ضروري اس��ت. محس��ني بندپي گفت: در مورد 
جايگاه هاي س��ي ان جي كه شهرداري ها مالك آنها 
هس��تند نيز اقدامات الزم به منظور افزايش ايمني 
و سطح اس��تاندارد اين جايگاه ها بايد پيگيري شود. 
استاندار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
به لزوم ايمني وسايل بازي مهدكودك ها اشاره كرد 
و افزود: افزايش ايمني تجهيزات و وس��ايل بازي در 
مهدكودك ها ضرورت انكارناپذيري است كه بهزيستي 
موظف است نسبت به تامين ايمني اين وسايل اقدامات 
الزم را پيگيري كند. وي افزود: پيشنهاد اين است كه 
بهزيس��تي با احصا و پايش انجام شده نسبت به عدم 
استفاده از تجهيزات ناايمن در مهدكودك ها اقدامات 
الزم را به عمل آورد و ب��ا واحدهاي متخلف برخورد 
الزم را داشته باشد. استاندار تهران سپس تاكيد كرد: 
ايمني ساختمان به ايمني مصالح ساختماني بستگي 
دارد. در همين راس��تا كيفيت بتن مورد استفاده در 
ساختمان ها بايد مورد نظارت قرار گيرد؛ ضمن اينكه 
حمل بتن نيز بايد در ساعت هاي مشخصي انجام شود 
تا ضمن كاهش ترافيك بر مي��زان كيفيت آن تاثير 
نگذارد كه در اين زمينه دفت��ر فني با حضور عوامل 
استاندارد و ساير مس��ووالن تصميمات الزم را اتخاذ 
كنند. محسني بندپي در خاتمه تاكيد كرد: تقويت 
تجهيزات آزمايشگاه هاي استاندارد در دستوركار قرار 
گيرد و در اين زمينه هر چه سازمان ملي استاندارد به 
استان تهران كمك كند ما هم به همان نسبت در زمينه 

تامين تجهيزات اقدامات الزم را پيگيري مي كنيم.

آفتي به نام »شهرهاي قطبي« 
در كالن شهرها

دبي��ركل مجمع ش��هرداران آس��يايي عمده ترين 
مشكل كالن شهرها را توس��عه بي رويه و نامتوازن 
در كالن ش��هرها دانس��ت و گفت: اين مساله باعث 
شكل گيري شهرهاي قطبي شده  است. گشتاسب 
مظفري در گفت وگو با تس��نيم با اش��اره به اينكه 
۱۸شهر در كشورمان جمعيتي بيش از 3۰۰ هزار نفر 
دارند به بيان مشكالت و مسائل كالن شهرها پرداخت 
و گفت: توسعه بي رويه شهرنشيني منجر به افزايش 
مشكالت و مسائل بيشتري از جمله تغييرات اقليمي 
شده  است. دبيركل مجمع شهرداران آسيايي تصريح 
كرد: تغييرات اقليمي باعث تغييرات جدي در شيوه 
زندگي شهروندان شده  است، از جمله با افزايش تردد 
خودروهاي شخصي، شاهد آلودگي زيست محيطي 
شديدي در شهرها هستيم. وي آسيب هاي اجتماعي، 
توزيع ناعادالنه و توس��عه نامتوازن در كالن شهرها 
را از ديگ��ر عوارض توس��عه بي رويه شهرنش��يني 
دانست و افزود: توزيع ناعادالنه و توسعه نامتوازن در 
كالن شهرها همچنين باعث شكل گيري شهرهاي 
قطبي شده  است كه اين ش��هرها به دوقطب كاماًل 
مجزا تبديل شده اند و همين تضاد و تقابل باعث ايجاد 
تنش ها، مشكالت، مسائل و بحران هاي جدي انساني 
مي شود . مظفري ادامه داد: با تدبير شهرداري تهران 
در سال ۲۰۰۸ مجمع شهرداران آسيايي با دستور 
كار ايجاد همكاري، تبادل تجارب و اطالعات و دانش 
بين شهرها، شهرداران و مقامات شهري در سطح قاره 
آس��يا و با هدف زندگي بهتر در شهرها تشكيل شد. 
دبيركل مجمع شهرداران آسيايي با اشاره به اينكه 
شهرهاي قاره آس��يا مشتركات فرهنگي، سياسي، 
اقتصادي و جغرافيايي دارند، گفت: در تالش هستيم 
با ايجاد همكاري بين ش��هرها به نوعي همگرايي و 
انسجام فرهنگي، اقتصادي و سياسي در شهرهاي 

قاره آسيا برسيم.

فعاليت كدام واحدهاي آالينده 
در »ري« متوقف شد؟

رييس اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرستان ري 
از توق��ف فعاليت ۱۹ واحد غيرمج��از عرضه دام در 
اين شهرستان به دليل آلودگي هاي زيست محيطي 
و مشكالت  بهداشتي با دس��تور قضايي خبر داد. به 
گزارش ايسنا، زهره عبادتي افزود: واحدهاي غيرمجاز 
عرضه دام طي ساليان گذشته با كشتار غيرمجاز دام 
در محل، ضمن ايجاد آلودگي محيط زيستي و انتشار 
بوي نامطبوع و مشكالت بهداشتي، نارضايتي هاي 
مردمي را در پي داشتند. وي در ادامه اظهاركرد: اين 
واحدها با توجه به فعاليت آالين��ده خود، در نهايت 
توسط اداره محيط زيست شهرستان ري با همكاري 
بخشداري كهريزك و اداره دامپزشكي طي سه روز 
گذشته پلمب شدند و فعاليت آ نها متوقف شد. عبادتي 
تصريح كرد: با توجه ب��ه دارا بودن ظرفيت دو مركز 
مجاز عرضه دام در شهرستان ري، كليه اين واحدها 
مي بايست به اين دو مركز منتقل شوند و به صورت 

اصولي به فعاليت خود ادامه دهند.

 افزايش حريم شهرها 
به استانداري ها واگذار شد

ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري طي مصوبه اي، 
افزايش محدوده و حريم شهرها براي اجراي طرح اقدام 
ملي مسكن را به استانداري ها و كميته فني اين شوراي 
عالي واگذار كرد. به گزارش مهر، شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران اعالم كرد: با توجه به صورت جلسه ۵ 
شهريور كميته فني شماره يك اين شورا، پيرو منويات 
مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيات وزيران و به 
منظور تسريع حداكثري در فرآيند تأمين اراضي مورد 
نياز طرح اقدام ملي مس��كن، لذا اين شوراي عالي در 

جلسه ۱۰ شهريور ۹۹  مقرر كرد:  
۱. كليه مصوبات شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها 
مربوط به الحاق يا تغيير كاربري اراضي متعلق به دولت، 
و نهادهاي عمومي و نيروهاي مسلح صرفاً جهت تأمين 
اراضي مرتبط با اقدام ملي، با تاكيد بر رعايت »قانون منع 
فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر 
مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص 
حقيقي و حقوقي« با اولويت و فوريت در كميته فني 
شوراي عالي بررسي و تصميم كميته مذكور به عنوان 
مصوبه شوراي عالي، توس��ط دبير شورا به استانداران 

محترم ابالغ گردد.
۲. اس��تانداران كليه استان ها مكلفند مراحل بررسي 
و تصويب اراضي مذك��ور را در حداقل زمان ممكن در 
مراجع تصويب استاني به انجام رسانده و مصوبه شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان را جهت طي فرآيند قانوني با 

فوريت به دبيرخانه شوراي عالي ارسال كنند.
3. وزارت كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور و س��ازمان نظام مهندسي ساختمان مكلفند 
تمهيدات الزم جهت تس��ريع در فرآيند صدور پروانه 

طرح هاي مصوب را به شهرداران ذي ربط ابالغ كنند.

ظرفيت خطوط ريلي
 40  درصد افزايش يافت

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در اين دولت ظرفيت 
خطوط ريل��ي ۴۰ درصد افزايش يافت، گفت: تا پايان 
س��ال ۱۴۰۰ ظرفيت خطوط ريلي 6۰ درصد نسبت 
به گذش��ته افزايش مي يابد. به گزارش فارس، محمد 
اس��المي در مراس��م افتتاح نمايش��گاه دايمي جهاد 
خودكفايي صنعت ريلي اظهار كرد: اقدام مهمي شكل 
گرفته است. همه صنعتگران و شركت هاي ريلي از سال 
گذشته به استفاده از ظرفيت داخل سوق يافته اند و در 
همين روزها و ماه هاي كرونايي م��ا در راه آهن هر ماه 
مراس��م الحاق به ناوگان داريم. اسالمي افزود: بيش از 
هزار و ۲۰۰ دس��تگاه انواع واگن و لوكوموتيو ساخت 
داخل يا بازسازي شده وارد ناوگان شده است. وزير راه و 
شهرسازي با اشاره به توليد ريل ملي افزود: در سال ۹۸ 
توليد ريل داخلي محقق شد و امروز ديالوگ بين شركت 
راه آهن، شركت ساخت و ذوب آهن فشار براي تحويل 
بيشتر ريل اس��ت.ما در پروژه هاي ريلي از ريل داخلي 
استفاده مي كنيم. اسالمي ادامه داد: شرايط اقتصادي 
ما و اين حركت جهشي در جنگ اقتصادي نرخ ارز ما را 
بر اين مي دارد كه مهم ترين تكليفمان به چالش كشيدن 
اصل تقاضا براي ارز و استفاده از ظرفيت داخل باشد. اوبا 
بيان اينكه وعده اتصال ۵ استان به شبكه ريلي محقق 
شد، گفت: به زودي هم ۴ استان اردبيل، كردستان، چهار 
محال و بختياري و بخشي از خراسان شمالي از اتصال به 

خط ريلي بهره مند مي شوند.

افزايش سرعت رشد قيمت مسكن 
در جهان 

بانك جهاني اعالم كرد سرعت افزايش قيمت مسكن 
در جهان به باالترين س��طح يك دهه اخير رس��يده 
است. به گزارش ايسنا، بررسي بانك جهاني از وضعيت 
بازار مس��كن در ۵۷ كشور جهان نش��ان مي دهد كه 
رشد قيمت ها به باالترين س��طح خود از زمان بحران 
مالي سال ۲۰۰۹ رسيده است كه به عقيده اين بانك 
بازتاب دهنده هراس سرمايه گذاران از شرايط كرونايي 
موجود و كاهش فعاليت هاي ساخت وساز واحدهاي 
جديد اس��ت. در چين رشد قيمت زمين تقريبا ثابت 
بوده است اما رشد سريع تر قيمت مصالح ساختماني 
باعث ش��ده تا قيمت مس��كن در اين كشور طي يك 
دهه اخير به طور متوسط ۲۵ درصد افزايش پيدا كند.  
در نتيجه ش��يوع كرون��ا و اخالل در زنجي��ره تامين، 
س��اخت واحدهاي جديد مسكوني به حباب قيمتي 
در كشورهاي اس��كانديناوي دامن زده كه در اين بين 
وضعيت مسكن در شهرهاي اسلو نروژ و استكهلم سوئد 
بيش از ساير نقاط اين منطقه بحراني بوده است. اين 
وضعيت روي بازار مسكن كشورهاي استراليا و كانادا 
نيز تاثير منفي گذاشته اس��ت.  بر اساس اين گزارش، 
بيشترين رشد قيمت ها در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال 
قبل به ترتيب در كشورهاي لوكزامبورگ )۱3 درصد(؛ 
اس��لواكي )۱۰درصد(؛ پرتغال )۹.۸ درصد(؛ استوني 
)۹.۷ درصد(؛ فيليپين )۹.۲درصد(؛ يونان )۸.۱ درصد(؛ 
لتوني )۷.۴درصد( گزارش شده است و بيشترين كاهش 
قيمت ها در يك سال اخير به ترتيب در كشورهاي قطر 
)۹درصد(؛ صربستان )۸درصد(؛ اوكراين )۷.6 درصد(؛ 
امارات )۷.۲ درصد(؛ هند )3.6 درصد(؛ پرو )3.3درصد( 

ثبت شده است.

يارانه تشويقي براي واردكنندگان 
كاميون با كاركرد 3 ساله

رييس س��ازمان راهداري گفت: افرادي كه بتوانند 
ناوگان با سه سال كاركرد وارد كنند، ۹ درصد مبلغ را 
به صورت يارانه دريافت خواهند كرد. به گزارش مهر، 
عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و 
رييس اين سازمان با اشاره به بسته هاي تشويقي براي 
واردات خودروهاي حمل و نقل با سه سال كاركرد به 
منظور نوسازي اين ناوگان در كشور گفت: افرادي كه 
بتوانند ناوگان با سه سال كاركرد وارد كنند، ۹ درصد 

مبلغ را به صورت يارانه دريافت خواهند كرد.

محسن هاشمي: نامگذاري خيابان شجريان به زودي توسط شهرداري انجام مي شود

افشاي فهرست امالك شهرداري براي پارلمان شهري پايتخت

ضوابط جديد براي فاصله گذاري اجتماعيمخالفت با قيمت هاي جديد بليت پروازها 
معاون هوانوردي و امور بين  الملل سازمان هواپيمايي 
كشوري گفت: اين س��ازمان صد درصد با نرخ جديد 
بلي��ت پروازهاي داخل��ي مخالف اس��ت و آن را غير 

منصفانه مي داند.
به گزارش مهر، وزير راه و شهرس��ازي ش��نبه شب از 
لغو افزاي��ش قيمت بليت هواپيما خب��ر داد و در پي 
آن س��ازمان هواپيمايي كش��وري، به اقدام انجمن 
شركتهاي هواپيمايي واكنش نشان داده و مي گويد 
كه اين س��ازمان هم ۱۰۰ درصد ب��ا نرخ هاي جديد 

مخالف است.
جمعه ۱۸ مهر ماه، انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
نرخ نامه جديد بليت پروازهاي داخلي براي اول آبان 
به بعد را منتشر كرد كه بر اساس آن، بيشتر مسيرها 
در سقف قيمتي باالي يك ميليون تومان آن هم صرفًا 
براي مسير رفت تعيين ش��ده است. ضمن اينكه در 
تعدادي از مس��يرهاي طوالني تر، قيمت به باالي ۲ 
ميليون تومان هم مي رسد؛ به عنوان مثال مسير رفت 
و برگشت تبريز-بندرعباس براي يك نفر، بيش از ۵ 

ميليون تومان هزينه دارد.
اين افزايش قيمت در حالي اس��ت ك��ه تنها ۴ ماه از 
آخرين اعمال تغيير نرخ نامه پروازي در خرداد امسال 
به دليل شيوع كرونا و كاهش پروازها و مسافران هوايي 

از سوي شركت هاي هواپيمايي مي گذرد.

    مبناي گراني بليت با كدام نرخ دالر؟
نرخ جديد بليت هواپيما كه گفته مي شود از ابتداي 

آبان اعمال مي ش��ود، ناش��ي از الزام ش��ركت هاي 
هواپيمايي براي رعاي��ت فاصله گذاري اجتماعي در 
پروازها و ف��روش صندلي هاي پروازي به صورت يك 
نفر در ميان و همچنين افزايش نرخ دالر به دليل باال 

بودن هزينه هاي ارزي ايرالين ها است.
مقصود اس��عدي س��اماني دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي روز شنبه )۱۹ مهر ماه( نرخ پايه محاسبه 
قيمت جديد بليت پروازهاي داخلي را ۲۷ هزار تومان 

به ازاي هر دالر اعالم كرده است.
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي هم چهارشنبه 
۱6 مهرماه در حاشيه نشست ش��وراي عالي بنادر و 
دريانوردي در جمع خبرنگاران از اعمال پروتكل جديد 
بهداشتي در پروازها و نشستن مسافران در هواپيما 

به صورت يك صندلي خالي در ميان، خبر داده بود.
اس��المي اين اتفاق را عاملي براي افزايش احتمالي 
قيم��ت بلي��ت پروازهاي داخل��ي دانس��ته بود كه 
كارشناسان اين اظهارات وزير راه را به چراغ سبز وزير 
به شركت هاي هواپيمايي براي افزايش قيمت بليت 
و توافق قبلي ايرالين ها با نهاد باالدس��تي براي گران 

كردن بليت هواپيما تعبير كردند.
اين در حالي است كه تورج دهقاني زنگنه، معاون وزير 
راه و شهرسازي و رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
بالفاصله پس از انتشار خبر افزايش نرخ بليت پروازهاي 
داخلي، اعالم كرد: اقدام انجمن شركت هاي هواپيمايي 
و هماهنگي ايرالين ها با يكديگر، ارتباطي با سازمان 

هواپيمايي كشوري و دولت ندارد.

مديرعامل ش��ركت راه آهن اعالم كرد: تقاضاي افزايش 
قيمت بليت س��االنه يك بار از سوي شركت ها پيشنهاد 
مي شود كه البته از سال هاي ۹۴ تا ۹۷ اصال افزايش قيمتي 
براي بليت قطار اعمال نش��د، براي امس��ال هم چندي 
پيش افزايش قيمت تصويب شد و مجددا افزايش قيمتي 
نخواهيم داشت. سعيد رس��ولي در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي ايلنا درباره اعالم نظر ستاد ملي مبارزه با كرونا 
نسبت به پيشنهاد شركت هاي حمل و نقل ريلي مبني بر 
حذف تردد با ۵۰ درصد ظرفيت قطار و ممنوعيت حضور 
بيش از دو مسافر در يك كوپه، اظهار داشت: هنوز در اين 
باره تصميمي گرفته نشده است و شركت راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران هم تغييري در اين شرايط و پروتكل ها اعمال 
نكرده است. پاسخي كه ستاد ملي مبارزه به كرونا درباره 
پيشنهاد شركت ها اعالم كرد اين بود كه همچنان همان 

پروتكل هاي اعالم شده و پيشين رعايت شود.
وي تاكيد كرد: در سيستم حمل و نقل ريلي نه درباره نرخ 
بليت و نه فاصل��ه گذاري اجتماعي، هيچ تغييري اعمال 
نشده است و تمام پروتكل هايي اعالم شده از سوي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و وزارت بهداش��ت در تمام قطارهاي 

مسافري رعايت مي شود.
مديرعامل شركت راه آهن با اشاره به افزايش تردد قطار در 
انواع مسيرها گفت: هرچند كه در روزهايي به تردد ۵ قطار 
در روز رسيده بوديم اما در حال حاضر روزانه ۸۰ تا ۹۰ قطار 
در مس��يرهاي مختلف تردد دارند اما تمام اين قطارها با 
ضريب اشغال ۵۰ درصد در حركت هستند كه به طور قطع 
اين كاهش ظرفيت براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 

ضد كرونايي هزينه هايي را به شركت ها تحميل كرده است. 
رسولي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر در تمام مسيرها قطار 
وج��ود دارد، ادامه داد: با دو موضوع هزينه زا براي فعاليت 
شركت هاي ريلي مواجه هستيم. براي برخي از قطارها با 
ظرفيت ۴۰۰ مسافر، فقط چيزي حدود ۲۰ مسافر متقاضي 
وجود دارد و طبيعتا حركت اين قطار نمي تواند اقتصادي 
باشد اما از سوي ديگر اگر با ۱۰۰ درصد ظرفيت هم فعال 
باشد به دليل رعايت پروتكل ها اجازه تردد با بيش از ۵۰ 
درصد را ندارند. از اين رو درخواست شركت هاي ريلي اين 
است كه با توجه به اينكه دستور ستاد ملي مبارزه با كرونا 
تردد با ۵۰ درصد ظرفيت اس��ت، هزينه ضريب اش��غال 

خالي تامين شود. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه دولت براي 
جبران تحميل اين هزينه ها پرداخت تسهيالت كرونايي 
را پيش بيني كرده  اس��ت، گفت: بخش��ي از مش��كالت 
ش��ركت هاي ريلي با پرداخت اين تس��هيالت برطرف 
مي شود. اگرچه اين تسهيالت بازپرداخت دارد و فعاليت 
ش��ركت ها بايد به گون��ه اي برنامه ريزي ش��ود كه توان 

بازپرداخت تسهيالت را داشته باشند. 
وي با تاكيد ب��ر اينكه هيچ تقاضايي براي افزايش قيمت 
بليت قطار از سوي ش��ركت هاي ريلي ارايه نشده است، 
ادامه داد: تقاضاي افزايش قيمت بليت س��االنه يك بار از 
سوي شركت ها پيشنهاد مي شود كه البته از سال هاي ۹۴ 
تا ۹۷ اصال افزايش قيمتي براي بليت قطار اعمال نشد، براي 
امسال هم چندي پيش افزايش قيمت تصويب شد و مجددا 

افزايش قيمتي نخواهيم داشت. 



سيس�تم هاي تهوي�ه و تبري�د در گرم�اي 
طاقت فرساي خوزس�تان، نقش اساسي را در 
تحمل اين ام�ر ايفا مي كنن�د و در هواي گرم 
و مرطوب تابس�تان ، لذت بخش ترين لحظه، 
برخورد هواي سرد كولر بر صورت هاي خيس 
از عرق اس�ت. در ج�اي جاي ش�ركت فوالد 
خوزس�تان سيس�تم هاي تهوي�ه و تبريد به 
شكل منظم و سازماندهي شده اي در حال كار 
و خدم�ت به كاركنان هس�تند. در همين باب 
صحبتي با سيدمحمد موسوي بيدلي مسوول 

نت كولرشاپ داشتيم كه در ادامه مي خوانيد.

  لطفا از گس�تره كار واحد نت كولرشاپ براي 
خوانندگان رويداد بفرماييد.

واحد كولر ش��اپ واحدي است خدماتي كه وظيفه 
تعمير و نگهداري و سرويس تمامي  تجهيزات برودتي 
موجود در شركت فوالد خوزستان و واحدهاي تابعه 
مانن��د تصفيه خانه كوت عبداهلل، پس��اب صنعتي، 
درمانگاه كيانپارس و مجموعه مسكوني 200 دستگاه 
كه خود ش��امل درمانگاه خانواده، تاالر طوبي، امور 
فرهنگي، تربيت بدني، ساختمان اداري باشگاه فوالد، 
رستوران نور و كوثر، فروشگاه تعاوني مصرف مي باشد. 
اي��ن واحد دس��تگاه هاي ايركانديش��ن، چيلرهاي 
ساختمان مديريت، سردخانه هاي زير صفر و باالي 
صفر رستوران هاي ۱و2 و مهمانسراهاي نور   و كوثر 
و فروش��گاه تعاوني 200 دس��تگاه، انب��ار خدمات، 
يخچال هاي خانگي، آبگرمكن و كولرهاي اسپليت و 
پنجره اي، يخ سازها و  آبسردكن ها و كولرهاي صنعتي 

 را سرويس مي نمايد.
اين مجموع��ه داراي ۱4 نفر نيروي ش��ركتي براي 
تعميرات دس��تگاه هاي س��نگين )ايركانديش��ن و 
سردخانه ها(، يخچال و آبگرمكن مي باشد و تعداد 2۵ 
نفر نيروي پيمانكار براي تامين و نگهداري و سرويس 
كولرهاي اس��پليت، پنجره اي و صنعتي مشغول به 

كار  هستند.
   عملكرد اين واحد در س�ال جاري را چگونه 

ارزيابي مي كنيد.
از ابتداي س��ال جاري تا پايان مرداد بيش از سه هزار 
حكم كار صادر شده است كه با توجه به انتشار ويروس 
كرون��ا و محدوديت هاي خ��اص در كار با موفقيت 
انجام گرديد. در حال حاضر حدود هفت هزار و ۵00 
دستگاه كولر اسپليت، 7۵0 دستگاه كولر پنجره اي، 
۱۹7 دستگاه يخ س��از، ۱۵۵ دستگاه آبسردكن، 80 
دس��تگاه كولر صنعتي،  ۶2 دستگاه ايركانديشن،  ۳ 
دستگاه چيلر، 20 دس��تگاه سردخانه هاي زير صفر 
و باالي صفر، ۹00 دس��تگاه يخچال خانگي  و  ۵۳0 
دس��تگاه آبگرمكن برقي در ح��ال خدمات دهي به 

كاركنان فوالد خوزستان مي باشند.
متاسفانه با توجه به مصادف ش��دن شيوع بيماري 
كرونا با آغاز فصل گرما، نياز به راه اندازي دستگاه هاي 
برودتي، ميزان درخواست كاركنان بدون زمان بندي 
در صدور حكم كار افزايش يافت و از سوي ديگر كاهش 
زمان كار اداري و تغيير ساعت به صورت يك روز در 
ميان در كنار ابتالي تني چند از كاركنان اين واحد به 
بيماري كرونا باعث كمبود نيرو، زمان و حجم بسياري 
از احكام گشته كه منجر به عقب افتادگي كار تعميراتي 
ش��د. اما به لطف خداوند و با صبوري ساير همكاران 
در همه واحدهاي ش��ركت و تالش  تمامي كاركنان 
اين واحد به صورت ش��بانه روزي توانستيم با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي ايمني اين 
دوره را پشت سرگذاشته  و احكام كار درخواستي را در 

كوتاه ترين زمان ممكن به انجام رسانيم.
  برآيند ش�ما از كمبودها با توجه به ش�رايط 

تحريم ها چيست؟
با توجه به شرايط سياسي و تحريم هاي ناجوانمردانه 
و خروج شركت هاي معتبر كولرسازي از كشور و عدم 
ارايه خدمات و نوس��انات ن��رخ ارز در تامين قطعات 
يدكي باكيفيت، داراي مشكل  هستيم. اما يقينًا هر 
كجا تالش شبانه روزي فوالدمردان به كار گرفته شده 

است، بر تحريم ها غلبه كرده ايم.
 چه خدماتي براي ساماندهي درخواست هاي 

كاركنان در بهبود امور انجام داديد؟

از فعاليت هاي مطلوبي كه انجام شد، سيستماتيك 
كردن كارگاه كولرشاپ و  آموزش كاركنان براي انجام 
امور اداري و سيستمي كردن كليه احكام كار، قطعات 
مصرفي، خروجي انبار پايكار و شفاف سازي در مصرف 
قطعات بوده است. ساخت شيفت سرويس، رختكن، 
تهيه ملزومات رفاهي براي تمام��ي كاركنان واحد 
و ايجاد اتاق هاي اداري و ب��زرگ نمودن فضاي انبار 
پايكار از گام هايي بود كه در راس��تاي رفاه كاركنان 

برداشته شد.
 چه برنامه و چشم اندازي براي آينده اين واحد 

در نظر گرفته ايد.

نگاه و برنامه آينده واحد كولر ش��اپ در مرحله اول، 
كاهش هزينه هاي خريد مي باش��د كه در سال هاي 
گذشته با تامين قطعات و اس��تفاده از قطعات قابل 
استفاده كولرهاي اس��قاطي در تعميرات به  ميزان 
قابل توجهي در خريد كولر صرف��ه جويي نموديم. 
برنامه ديگري كه در حال اجراي آن هس��تيم خريد 
تجهي��زات برودتي، متناس��ب با ش��رايط و محيط 
بهره برداري مي باشد تا بازده بيشتر و هزينه تعميراتي 
كمتري داشته باشد. پيگيري و شناسايي شركت ها 
و توليدكنندگان داخلي به منظور تامين تجهيزات 
برودتي و قطعات يدكي ني��ز از ديگر برنامه هاي اين 

واحد است.
  در پايان چه توصيه اي به همكاران در شركت 

فوالد خوزستان داريد.
ضمن آرزوي پيش��رفت و س��المتي ب��راي تمامي 
همكاران، تقاض��ا دارم در صورت خرابي تجهيزات 
برودت��ي كماكان ب��ا صب��وري و آرامش م��ا را در 
خدمتگزاري بهتر ياري  نماين��د و از فراخوان هاي 
غيرضروري خودداري كنند. همكاران در زمان هاي 
ترك محيط كار دس��تگاه هاي برودتي را خاموش 
كنند، اين كار باعث باال رفتن عمر مفيد دستگاه ها 

مي شود.

پيام6
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سيدمحمد موسوي بيدلي مسوول نت كولرشاپ:

واحد نت كولرشاپ در شرايط كرونايي يك لحظه متوقف نشد

كنترل موجودي انبارها از مهم تري��ن عوامل اثرگذار بر 
فعاليت بنگاه هاي اقتصادي برش��مرده مي شود. تامين 
مداوم و پايدار مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي 
توليدي اين امكان را به صنايع مختلف خواهد داد تا بدون 
توقف فرايند عملياتي و با حداكثر بهره وري در مسير توليد 
گام بردارند. شركت فوالد خوزستان از جمله بزرگ ترين 
واحدهاي فعال در صنعت فوالد كشور محسوب مي شود 
كه توانسته اس��ت در شرايط تحريمي كنوني، موجودي 
مناسبي از مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز را در انبارهاي 
خود فراهم آورد و به عالوه، با اتخاذ سياست هاي مناسب در 
زمينه عبور از تحريم ها و صادرات، تعادل مناسبي را ميان 
فروش و توليد محصوالت نهايي خود ايجاد كند. مبحث 
كنترل موجودي انبارها و ارزيابي دقيق و بهينه ذخيره مواد 
اوليه، تجهيزات و قطعات يدكي استراتژيك در امر توليد 
يكي از موضوعات اصلي علوم مديريت صنايع به ش��مار 
مي رود و به مدل هاي كنترل موجودي اختصاص مي يابد. 
بسته به شرايط اقتصادي كش��ور، اجراي مدل خاصي از 
كنترل موجودي مد نظر قرار مي گيرد. در ش��رايط حال 
حاضر، تحريم هاي همه جانبه عليه كشور موجب شده اند 
تا بسياري از شركت هاي حمل  ونقل، ايران را ترك كنند و 
واردات، كه در كنترل موجودي انبارها اثرگذار است، سخت 
شود. به همين دليل، الزم است تا صنايع كشور، همگام با اين 
تحريم ها، اقالم خارجي و استراتژيك خود را با مدلي مناسب 
و دقيق تر بسنجند و دپوي الزم و كافي اين محصوالت را در 
انبار خود پيش بيني كنند.  برنامه ريزي در زمينه مديريت 
بهتر موجودي انبار مواد اوليه، قطعات يدكي و محصوالت 
نهايي در هر س��ازمان از جمله مهم ترين عوامل موثر بر 
بهره وري و كاهش قيمت تمام شده محصوالت توليدي 
خواهد بود. با توجه به اهميت بسيار باالي اين مساله، شركت 
فوالد خوزستان براي هر كاال يا گروه كااليي اقدام به ايجاد 
كميته هايي به منظور ارزيابي و پيش بيني نياز، موجودي 
انبار و نحوه خريد كرده است. به عالوه، يك كميته راهبردي 
نيز به همين منظور به صورت ماهانه و س��االنه تشكيل 
مي شود و دستورهاي الزم براي خريدهاي فوق برنامه را 
صادر مي كند. در زمينه فروش محصوالت نيز در سال هاي 
گذشته موانع مختلفي براي صادرات محصوالت فوالدي 
وجود داش��ت كه فروش محصوالت و برق��راري تعادل 
ميان توليد و فروش را با مشكالتي مواجه مي ساخت، اما 
در چند سال اخير و با توسعه زيرساخت هاي صادراتي و 
اتخاذ سياست هاي مناسب در زمينه حضور در بازارهاي 
بين المللي، شرايط مناسبي براي فروش محصوالت فراهم 
شده است، به گونه اي كه توليد فقط بر اساس سفارش ها 
انجام مي شود و محصولي مازاد بر تقاضا توليد نمي شود. 
با توجه به پيش بيني تداوم تحريم ها در ماه هاي پيش رو، 
سال آينده به مراتب سخت تر از امسال خواهد بود. از اين 
رو شركت فوالد خوزستان برنامه ريزي هاي گسترده اي 
را در زمينه سياس��ت هاي كنترل موجودي در راستاي 
كاهش تنش و افزايش موجودي انبارها انجام داده است. 
اين شركت با تشكيل كارگروه هاي مختلف از جمله ستاد 
مبارزه با تحريم ها، توانس��ته است تا حدود بسيار زيادي 
از مش��كالت حوزه كنترل موجودي بكاهد كه مي تواند 

سرلوحه شركت هاي توليدي در سرتاسر كشور باشد. 
توسعه ظرفيت، الزمه مديريت موجودي انبارها

شركت فوالد خوزس��تان در ارديبهشت س��ال ۱۳۹7، 
كه امريكا از برجام خارج ش��د، اقدام به تشكيل ستادي با 

عنوان »ستاد مقابله با تحريم ها يا مقابله با بحران« كرد. 
اين شركت، در كنار ايجاد فضاي انبارش و توسعه انبارها 
براي كااله��اي مهم و اس��تراتژيك، در زمينه خريداري 
اقالم مورد نياز خود به حد مناس��ب و با شكلي محتاط تر 
برنامه ريزي هاي گس��ترده اي انجام داد و تمام مدل هاي 
كنترل موجودي كاالهاي عمومي، اقالم مصرفي، مواد اوليه 
و افزودني خود را از نو نوشت. يكي از نخستين الزمه هاي 
كنترل موجودي، توسعه ظرفيت انبارهاست. انبارهاي 
شركت فوالد خوزستان در ابتدا براي توليد ۱/۵ ميليون تن 
محصول طراحي شده بود، اما هم اكنون توليد اين شركت 
به ۳ ميليون و 800 هزار تن رسيده است. به همين دليل، 
شركت فوالد خوزستان، به منظور جلوگيري از ايجاد خلل 
در رشد توليدات خود، سياست ظرفيت سازي با نيروهاي 
داخلي و دانش موجود انبارداري و همچنين فضاس��ازي 
براي كاالهاي خارج مورد نياز را در دس��تور كار خود قرار 
داد، به گونه اي كه در حال حاضر ظرفيت دو سال دپو براي 
بسياري از كاالها پيش بيني شده است. هم اكنون موجودي 
انبارهاي اين شركت از بازه احتياطي مناسبي برخوردار 
هس��تند. موجودي كاالهاي خارجي همچون الكترود، 
فرومنگنز، كك CPC، پودر ريخته گري، قطعات يدكي 
كارخانه هاي احيا، گندله سازي و فوالدسازي جانمايي شده 
است و خوشبختانه مشكلي در زمينه تامين فضا براي اين 
محصوالت و كاالها وجود ندارد. مشكل اصلي در اين زمينه، 
تامين فضاي بخش هاي مسقف انبار است. در همين زمينه، 
ش��ركت فوالد خوزستان، در راستاي طرح جامع خود، با 
طراحي مدل جديدي با عنوان »توسعه ظرفيت انبارها« 
سعي كرده است تا با استفاده از فضاي ارتفاع، هم ظرفيت 
خود را توسعه بخشد و هم فعاليت هاي خود را به صورت 
مكانيزه تر ادامه دهد. در همين راستا، اين شركت استفاده 
از سيستم مكانيزاسيون جديدي را در دستور كار قرار داده 
است تا از ريچتراك ها به جاي ليفتراك ها در برنامه ريزي 
توليد خود استفاده كند. اين ماشين آالت از قابليت دپو در 
ارتفاع ده متري برخوردار هستند. گفتني است كه مطالعات 
گسترده  و جامعي نيز در زمينه انبارش كاالها و محصوالت و 
استفاده از سيستم هايي به روزتر همچون شاتل درايوينگ 
صورت پذيرفته اس��ت، ولي در شرايط كنوني، نگهداري 

چنين تجهيزاتي در كشور صرفه اقتصادي ندارد. 
تامين مواد اوليه، زيربناي توسعه

تامين پايدار و مداوم مواد اولي��ه و قطعات و لوازم يدكي 
يكي از پارامترهاي اثرگذار بر فعاليت و سودآوري صنايع 
برش��مرده مي ش��ود. به همين دليل، چنان كه پيش تر 
نيز گفته شد، شركت فوالد خوزستان برنامه ريزي هاي 

مختلف��ي را در زمينه پيش بيني تقاض��اي بخش هاي 
گوناگ��ون و تامين دايمي اين تقاضا انجام داده اس��ت. از 
جمله سياست هاي اصلي اين ش��ركت در زمينه تامين 
پايدار مواد اوليه مورد نياز خود، ائتالف با تامين كنندگان 
و خريد معادن س��نگ آهن، مذاكره ب��ا توليدكنندگان 
فروسيليس كش��ور، تامين مواد اوليه از طريق همكاري 
با شركت هاي آلومينيوم ساز و اجراي مطالعات در حوزه 
اكتشاف معادن خاصي همچون مواد اوليه معدني توليد 
فروآلياژهاست. يكي از مهم ترين سياست هاي اين شركت 
در زمينه تامين دايمي م��واد اوليه و قطعات يدكي مورد 
نياز، همكاري با ش��ركت هاي دانش بنيان و بومي سازي 
محصوالتي اس��ت كه توليد آنها به تكنولوژي بااليي نياز 
دارد. شركت فوالد خوزستان در حال حاضر توانسته است 
به كمك  شركت هاي دانش بنيان، توليد چندين دسته از 
كاالهاي استراتژيك مورد نياز خود را بومي سازي كند. از 
جمله اين كاالها مي توان به اسيد كلروفوريك و همچنين 
گچ هاي حرارتي )كه براي مارك كردن سطوح داغ استفاده 
مي شوند( اشاره كرد. توجه به تامين داخلي و بومي سازي، 
در كن��ار مزاياي اين امر در زمينه تامين پايدار مواد اوليه، 
موجب شده است تا به ميزان قابل توجهي از هزينه هاي 
اين ش��ركت كاس��ته ش��ود. براي مثال، ارزش خريد دو 
كاالي مذكور به بيش از ۵0 ميليارد تومان مي رسيد كه با 

بومي سازي آنها، اين هزينه تا يك دهم تقليل يافته است.
قطعات يدكي و اهميت آن در تداوم توليد

با توجه به اهميت بسيار باالي تداوم فعاليت ماشين آالت 
و تجهيزات و جلوگيري از توقف كار آنها، كنترل موجودي 
قطعات يدكي و هماهنگي آن با ميزان سفارش ها نقش 
بس��زايي در فعاليت واحدهاي صنعت��ي ايفا مي كند. 
خوشبختانه، در س��ال هاي اخير، دورانديشي مديران 
شركت فوالد خوزستان در حوزه تامين قطعات يدكي 
و خريدهاي قبلي قطعات و لوازم يدكي مورد نياز، اين 
شركت را زنده نگاه داشته است. به همين دليل، هم اكنون 
موجودي انبارهاي بسياري از قطعات استراتژيك مورد 
نياز شركت، همچون صفحات مسي و فازهاي كوره موج، 
به حد بسيار مناسبي است و تا چندين سال پاسخگوي 
ني��از واحدهاي مختلف خواهد ب��ود. البته نمي توان از 
مشكالت در زمينه تامين قطعات و لوازم مصرفي همچون 
ترموكوبل ها، بيرينگ ها و لودسل ها چشم پوشي كرد. 
به سبب تحريم ها، هم اكنون موانعي در زمينه خريد و 
تامين اين كاالها به وجود آمده است و خريد آنها بيشتر 
به صورت تنخواه انجام مي شود. الزمه كنترل آمار تنخواه 
و تامين پاي��دار قطعات و لوازم مصرفي اين اس��ت كه 
برنامه ريزي مناسبي در زمينه خريدهاي خارجي صورت 
بگيرد تا با دور زدن تحريم ها، بتوان در مس��ير واردات 
قطعات يدكي مصرفي و تامين نياز واحدهاي مختلف 
فعال شركت فوالد خوزستان گام برداشت. البته نبايد از 
تاثيرات موانع داخلي، از جمله قوانين موجود، بر تامين 
پايدار و مناسب موجودي انبارها غافل شد. براي مثال، 
امكان ثبت سفارش واردات محصوالت توليدي در داخل 
كشور وجود ندارد. اين مساله، با توجه به آنكه بسياري از 
تجهيزات و قطعات يدكي توليد داخل از كيفيت و طول 
عمر مناسبي برخوردار نيستند، شركت فوالد خوزستان 
را با مش��كالتي مواجه ساخته اس��ت. به عالوه، چنين 
فضايي ش��رايط را براي فعاليت و سوءاستفاده دالالن و 

واسطه ها آماده كرده است.

حسين بوعذار مدير انبارها و كنترل كاال:

تامين موجودي، زيرساخت نخست توليد پايدار
درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي شهداي 

فوالد خوزستان در منطقه قلعه چنعان افتتاح شد
درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي ش��هداي ش��ركت 
فوالد خوزستان در منطقه قلعه چنعان شهرستان كارون 
افتتاح شد. به گزارش خبرنگار روابط عمومي، آيين افتتاح 
درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي شهداي شركت فوالد 
خوزستان در راستاي مسووليت هاي اجتماعي و ارتقاي 
سالمت عمومي روز سه شنبه 8 مهرماه سال ۹۹ با حضور 
سردار سيد ضياء الدين حزني مش��اور فرماندهي و دبير 
قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران، حجت االسالم و 
المسلمين سيدعبدالنبي موسوي فرد نماينده ولي فقيه در 
استان خوزستان، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت 
وليعصر )عج (خوزستان، سردار احمد خادم سيدالشهدا 
فرمانده ق��رارگاه مقدم جنوب )كرب��ال(، علي محمدي 
مديرعامل فوالد خوزستان و جمعي از مسووالن و مردم در 
منطقه قلعه چنعان برگزار شد. علي محمدي مديرعامل 
شركت فوالد خوزستان با اش��اره به كار و تالش جهادي 
در راستاي پيروي از فرمايشات مقام معظم رهبري اظهار 
داشت: ش��ركت فوالد خوزستان در سال جهش توليد با 
در نظر گرفتن رشد و توس��عه پايدار اقتصادي، توانسته 
ركوردهاي موفقيت آميزي از خود به ثبت برس��اند. وي 
در ادامه افزود: عمليات اجرايي درمانگاه تخصصي و فوق 
تخصصي شهداي فوالد خوزستان از شهريور سال گذشته 
آغاز ش��ده و در بازه زماني ۱0 ماه و با زيربناي ۱۵00 متر 
در دو طبق��ه و 44 اتاق احداث و با ارايه خدماتي همچون 
اورژانس عموم��ي، مطب هاي تخصصي، آزمايش��گاه، 
داروخانه، دندان پزشكي، بينايي سنجي و شنوايي سنجي، 
تزريقات و اتاق احيا توسط همكاران ما در فوالد خوزستان 
در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي فوالد خوزستان 
انجام شده است. هزينه احداث اين پروژه ۶ ميليارد و ۳00 
ميليون ريال بوده كه هديه شركت فوالد خوزستان به مردم 
شهرستان كارون و منطقه قلعه چنعان مي باشد. در ادامه 
معصومه خنفري فرماندار شهرستان كارون اظهار داشت: 
درمانگاهي كه در منطقه قلعه چنعان احداث شده، با توجه 
به جمعيت باالي منطقه و شهرستان كارون از نيازهاي 
ضروري بوده اس��ت. وي افزود: منطقه قلعه چنعان چند 

سال پيش يكي از مناطق محروم استان خوزستان بوده، 
كه به دليل مجاورت با شركت فوالد خوزستان، خدمات 
ارزنده اي به اين منطقه ارايه گرديد و حاصل آن تغييرات 
محسوس��ي اس��ت كه در بافت منطقه به وض��وح ديده 
مي شود كه جا دارد از خدمات ارزشمند فوالد خوزستان 
تقدير ش��ود. حجت االسالم والمسلمين سيد عبدالنبي 
موسوي فرد نماينده ولي فقيه در استان خوزستان گفت: 
اگر بخواهيم مقايسه اي ميان قبل و بعد از انقالب داشته 
باشيم به وضوح خدمات نظام قابل لمس است. ما در قبل 
از انقالب يك فوالد بيشتر نداشتيم ولي در حال حاضر با 
وجود اينكه در طول اين 42 سال سخت ترين تحريم ها را 
گذرانديم، چندين شركت فوالدي بزرگ در استان داريم 
كه نشان از خودباوري و اميد و تالش است و جا دارد تقدير 
و تشكر ويژه اي از مجموعه فوالد خوزستان در جهت ايفاي 
مسووليت هاي اجتماعي داشته باشيم و اميدواريم با تجهيز 
اين درمانگاه اتفاق خوبي در بحث بهداشت و درمان براي 
مردم اين منطقه رخ دهد. سردار حسن شاهوارپور فرمانده 
س��پاه حضرت وليعصر )عج( استان خوزستان گفت: در 
مقابل محروميت ها تسليم نخواهيم ش��د و با قدرت به 
جنگ  آنها مي رويم و قدم به قدم اين محروميت ها را حل 
مي كنيم. وي گفت: احداث ساختمان درمانگاه شهداي 
فوالد خوزستان به همت اين شركت انجام شده و موسسه 
درمان بسيجيان س��پاه كار تجهيز آن را برعهده خواهد 
داشت. سردار سيدضياء الدين حزني مشاور فرماندهي و 
دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران در اين مراسم 
گفت: از همه كساني كه پشت ميزهاي جمهوري اسالمي 
در اين استان نشسته اند و در فكر رفاه مردم هستند تقدير و 
تشكر مي كنم. انتظار دارم بقيه شركت ها و ادارات همانند 
فوالد خوزس��تان به وظايف خود نسبت به مردم محروم 

استان عمل نمايند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، در پايان اين مراسم ضمن 
تقدير مديرعامل موسسه خدمات درماني بسيجيان كشور 
از علي محمدي مديرعامل فوالد خوزستان، اين درمانگاه 

پزشكي با حضور مسووالن افتتاح شد.

 مديرعامل  فوالد خوزستان
  در پيامي فرارسيدن

 اربعين حسيني را تسليت گفت
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اربعين حس��يني، نمود 
روشني از جاودانگي مسير 
حق و حقيقت است كه با 
گذشت چهل روز از واقعه 
جانگداز كربال، جان هاي 
مومنان را بار ديگر به شور 
و شعور حس��يني پيوند 

مي زند. يك��ي از عوامل موثر در حف��ظ و تداوم نهضت 
عاشوراي حسيني، بزرگداش��ت اربعين آن حادثه غم 
بار اس��ت. حماسه بزرگي كه ساليان اخير در پياده روي 
خودجوش محبان اهل بيت )ع( جلوه با شكوهي از عشق 
و دلدادگي و وحدت بين مسلمانان را در مقابل جهانيان 
به تصوير كشيده و امسال نيز به دليل جلوگيري از شيوع 
ويروس كرونا و حفظ سالمت عاشقان اباعبداهلل الحسين 
)ع(، اين رخداد بزرگ ميسر نگرديد. يقينا ياد و بزرگداشت 
حماس��ه عاش��ورا هيچگاه در دل هاي هموطنان عزيز 
فراموش نخواهد شد. اينجانب فرارسيدن چهلمين روز 
شهادت بزرگ مرد صحنه كربال حضرت اباعبداهلل الحسين 
)ع( و ياران باوفايش را به محضر آقا امام زمان )عج(، رهبر 
معظم انقالب و عموم عزاداران به ويژه كاركنان تالشگر 
فوالد خوزس��تان كه هميشه الگو و منش آنها اهل بيت 
)ع( است، تسليت و تعزيت عرض نموده و قبولي طاعات 
و عبادات همه عزيزان را از درگاه حضرت حق مس��ئلت 
و من اهلل التوفيق مي نمايم. 
علي محمدي 
مدير عامل فوالد خوزستان

استاندار خوزستان از مديرعامل 
شركت فوالد خوزستان تقديركرد

به گزارش خبرنگار روابط  
عمومي، غالمرضا شريعتي 
استاندار خوزستان با توجه 
به نق��ش موثر ش��ركت 
فوالد خوزستان در طرح 
كمك ه��اي مومنان��ه و 
همچنين تامين مسكن 
محرومان، يك��م مهرماه 

۱۳۹۹ در سالن اجتماعات استانداري از علي محمدي 
مديرعامل تقدير كرد. در بخشي از متن تقدير نامه چنين 
آمده اس��ت: نظر به ضرورت و اصل ياري رساني و كمك 
به اقش��ار نيازمند جامعه، از كمك هاي مومنانه  شركت 
فوالد خوزس��تان در كمك به خانواده هاي  مستضعف 
تقدير به عمل آورده و اميد اس��ت با ات��كال به خداوند 
متعال، خش��نودي امام عصر )عج( و رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري در اين راه با موفقيت و بهروزي گام برداريد. 
گفتني  اس��ت، سياس��ت مجموعه فوالد خوزستان از 
ديرباز، توجه به اقشار كم  درآمد و رسيدگي به مناطق كم  
برخوردار بوده است. به همين منظور با تشكيل قرارگاه 
سازندگي و محروميت  زدايي شهداي فوالد خوزستان، 
نسبت به شناسايي مناطق محروم و كمك رساني اقدام 
كرده است. ساخت درمانگاه و مركز فني  حرفه اي منطقه 
قلعه چنعان، ساخت مسكن محرومين، احداث مسير 
آسفالت براي روس��تاهاي مختلف شهرستان كارون، 
اجراي پروژه آب رساني به روستاي غيزانيه، اهداي صد 
سرويس جهيزيه به زوجين جوان تحت پوشش كميته 
امداد امام خميني )ره(، س��اخت ۵0 واحد مسكوني و 
ترميم و بازسازي 200 واحد مسكوني در مناطق محروم 
بخشي از فعاليت هاي انجام ش��ده قرارگاه سازندگي و 

محروميت زدايي شهداي فوالد خوزستان است.

 تقدير بانك مركزي ايران 
ازنقش شركت فوالد خوزستان در 
صادرات غير نفتي و بازگشت منابع 

ارزي به كشور
 شركت فوالد خوزستان از 
سوي بانك مركزي با توجه 
به عملكرد مثبت در حفظ 
توليد، اش��تغال، صادرات 
غيرنفتي و بازگشت منابع 
ارزي حاص��ل از صادرات 
به چرخه رسمي اقتصادي 
كش��ور مورد تقدي��ر قرار 

گرفت. به گ��زارش خبرنگار روابط  عمومي، آيين تقدير 
از »صادركنندگان عرصه بازگشت ارز به كشور« با حضور 
عبدالناصر همتي رييس بانك مركزي در تهران برگزار 
شد. رييس بانك مركزي در اين مراسم، ضمن تشكر از 
صادركنندگاني كه با فعاليت خود اجازه نداده اند وقفه اي 
در چرخه اقتصادي كشور ايجاد شود، گفت: از مجموع 
۱08 صادركننده، نزديك به 2۳ ميليارد يورو به چرخه 
اقتصاد كشور بازگشته اس��ت. وي افزود: شرايط حاكم 
بر كشور گذراست. معتقديم اين شرايط باقي نمي ماند 
و اين تحريم هاي ظالمانه شكس��ت خواهد خورد، روز 
گذشته نيز تاكيد ش��د خبر هاي مطلوبي از آزاد سازي 
منابع مس��دودي داري��م؛ چرا كه در ح��ال حاضر ده ها 
ميليارد دالر از ذخاير بانك  مركزي به دليل ترس از جرايم 
امريكا در ديگر كشور ها مسدود است. گزارش خبرنگار 
ما حاكي است، در اين مراسم از شركت فوالد خوزستان 
كه عالوه بر استمرار صادرات محصوالت غيرنفتي، منابع 
ارزي حاصل از صادرات را به طور كامل به چرخه اقتصادي 
كشور بازگرداند و در حفظ توليد و اشتغال عملكرد مثبتي 
بر جاي گذاشت، تقدير شد. گفتني است، در بخشي از 
متن اين تقديرنامه چنين آمده است: »توليد و صادرات 
غيرنفتي نقش معناداري در رشد و توسعه اقتصادي كشور، 
حفظ ارزش پول ملي، ثبات بازار ارز و بخش هاي واقعي 
و مالي اقتصاد دارد. با توجه به وضعيت كالن اقتصادي 
و غير اقتصادي كشور از يك س��و و وضع شديدترين و 
بي  سابقه  ترين تحريم هاي بين المللي عليه كشور ايران 
به ويژه در بخش هاي بانكي و نفت از سوي ديگر، نقش 
صادركنندگان غير نفتي در خط مقدم جنگ اقتصادي 

بسيار حائز اهميت است«.



 گروه تجارت| 
چالش عمده اي كه اكنون در عرصه كارت بازرگاني وجود 
دارد، پديده اي موس��وم به كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
يا همان يكسال مصرف اس��ت؛ يعني برخي بازرگانان با 
اس��تفاده از كارت هاي بازرگاني صادر شده به نام ديگران 
به فعاليت تجاري غيرشفاف مي پردازند كه تبعات منفي 
زيادي از جمله »فرار مالياتي و عدم ايفاي تعهدات ارزي« 
را در پي دارد. اما پرس��ش اينجاس��ت »چ��را كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي ايجاد شدند دليل بروز چنين پديده اي 
چيست؟« بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي در پاسخ به 
اين پرسش، وجود معضلي به نام »كارت بازرگاني اجاره 
اي« را ب��ه عواملي چون »خألهاي قانوني، نبود اطالعات 
كاف��ي در بين مردم، نبود نظارت بر عملكرد بازرگانان در 
طول سال، علت گس��ترش كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
از منظر برخي از بازرگانان« نس��بت داده است. در مقابل 
اما برخي از بازرگانان برجسته معتقدند كه انگيزه منفعت 
طلبي به تنهايي باعث استفاده از كارت بازرگاني اجاره اي 
نمي شود، بلكه عوامل ديگري وجود دارد كه موجب شده 
تا آنها كارت بازرگاني را به نام خود ثبت نكنند. به عبارتي، 
در مسير تجارت بازرگانان با مشكالت عديده اي از جمله 
»مس��ائل مالياتي، گمركي وبيمه اي« مواجه مي شوند، 
كه موجب مي شود با وجودي كه آنها قصد تخلف يا فرار 
مالياتي ندارند، ترجيح بدهند شخصا اقدام به دريافت كارت 
بازرگاني نكنند و از كارت هاي صادر شده به اسم اشخاص 
ديگر استفاده كنند. اين پژوهش در نهايت، با تاكيد بر اينكه 
راهكار حذف كارت بازرگاني در كوتاه مدت قابل پياده سازي 
نيست، به ارايه چند راهكار اصالحي مي پردازد كه مهم ترين 
آنها، » سپردن تمامي فرايند صدور، ابطال و تمديد كارت 
بازرگاني به وزارت صمت، الزام وزارت صمت به راه اندازي 
سامانه يكپارچه رتبه بندي جهت احقاق حقوق دولت و 
پايش بازرگانان فعال و غيرفعال و تكليف به دستگاه هاي 
مرتبط از جمله سازمان امور مالياتي، تأمين اجتماعي و 
ثبت احوال براي يكپارچه كردن بانك اطالعاتي بازرگانان، 
وكاهش زمان و فرآيندهاي درياف��ت كارت بازرگاني در 

راستاي تسهيل محيط كسب وكار« است. 

    چگونگي پيدايش
 كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف 

كارت بازرگاني يك س��ال مصرف، به كارت هايي گفته 
مي شود كه توسط اشخاص بي تجربه در امر تجارت براي 
اولين بار اخذ ش��ده كه در ازاي دريافت مبالغي ناچيز در 
اختيار تجار قرار مي گيرد. طبيعت��ا اين گونه كارت ها تا 
زمان تمديد اعتبار مشكلي نداش��ته و تجاري كه به هر 
دليل اقدام به اس��تفاده از كارت هاي فوق مي كنند، امور 
بازرگان��ي خود را ب��ا آن انجام داده و ني��ازي به پرداخت 
ماليات و تعهدات بيمه وجود نخواهد داشت. موضوع به 
اينصورت است كه اشخاص به عنوان متقاضي دريافت 
كارت بازرگاني مراجعه مي كنند و همه ش��رايط و لوازم 
مندرج در آيين نام��ه را فراهم مي كنند. كارت بازرگاني 
صادر ش��ده براي اين اشخاص مطابق آيين نامه يكسال 
اعتبار دارد. اما نكته اصلي اينجاس��ت كه پس از دريافت 
كارت بازرگاني توسط اشخاص، ديگر نظارت خاصي بر 
عملكرد وي در طول مدت اين يكسال انجام نمي گيرد. 
همين مساله امكان صورت گرفتن تخلفات گسترده دراين 
زمينه را به وجود آورده است. در بسياري از موارد دسترسي 
به اشخاص صاحب كارت يكسال مصرف به آساني ممكن 
نبوده، ب��ه دليل آدرس جعلي كه هن��گام صدور به اتاق 
بازرگاني ارايه نموده اند و در بسياري از موارد نيز اشخاص 
دارنده كارت بازرگاني در دورافتاده ترين روستاهاي كشور 
س��اكن بوده و تنها از طريق كارت بازرگاني امرار معاش 
مي كنند. مشكل اين است كه بسياري از آنها پس از مدتي 
به پرداخت بدهي هاي مالياتي، قاچاق گمركي و جرايم 

آنها محكوم مي شوند.

    پيامدهاي كارت هاي اجاره اي
براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، فرار مالياتي 
يكي از مهم ترين نتايج س��وئي است كه براي اين پديده 
وجود دارد. اما طبق گزارش معاونت نظارت و بازرس��ي 
وزارت صمت منتهي به 1396/10/30، معوقات مالياتي 
اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني مجموعًا 
بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان بوده كه از اين مبلغ حدود 9 
هزار ميليارد تومان مربوط به اصل ماليات متعلقه و مبلغ 
19 هزار ميليارد تومان مربوط به جرايم تعلق يافته است 
كه اين رقم بيش از 42 درصد مجموع ماليات مستقيم و 
كاال و خدمات وصول شده كش��ور در سال 1394 است. 
همچنين به لح��اظ تعداد پرون��ده داراي بدهي معوق، 
اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان شرقي با 3072 
فقره و اداره كل امور مالياتي ش��مال استان تهران با 10 
فقره به ترتيب بيشترين و كمترين پرونده را دارا هستند. 

همچنين اداره كل امور مالياتي استان گيالن و اداره كل 
امور مالياتي استان خراسان جنوبي به ترتيب با 13.5 و 
0.1 ميليارد ريال داراي بيشترين و كمترين ميزان سرانه 
بدهي مالياتي پرونده هاي مربوط به داراي كارت بازرگاني 
هستند. همچنين براساس نظر اتاق ايران اين رقم قبل از 
برقراري 4 درصد ماليات علي الحساب از واردكنندگان 
بوده و بعد از اين برقراري عمال فرار مالياتي منتفي شده 
است. البته در پاسخ به اين نكته مي توان با رجوع به اخبار 
و آمارهاي س��ازمان هاي ذي ربط ازجمله سازمان امور 
مالياتي و ... اي��ن ادعا را رد كرد و به جرات مي توان اذعان 
كرد، علي رغم برقراري 4 درصد ماليات علي الحس��اب 
كمافي السابق فرار مالياتي و سوءاستفاده از كارت بازرگاني 
همچنان پابرجاست. به طوري كه در بررسي 31 اداره كل 
امور مالياتي تا پايان عملكرد سال 1391، آمارها حاكي 
از آن اس��ت كه حدودا 84 درصد پرونده هاي مربوط به 
كارت بازرگاني، مربوط به اشخاص حقيقي است. رقم كل 
بدهي هاي مربوط به پرونده هاي كارت بازرگاني در اين 31 
اداره كل امور مالياتي برابر با 52.755 ميليارد ريال است 
كه 45.292 ميليارد ريال از اين بدهي مربوط به اشخاص 
حقيقي و 7.463 ميليارد ريال آن به اش��خاص حقوقي 
تعلق دارد. يعني اشخاص حقيقي با داشتن 84 درصد از 
پرونده هاي مالياتي مربوط به كارت بازرگاني، 86 درصد از 

كل بدهي ها را به خود اختصاص داده اند.

   داليل پيدايش كارت بازرگاني اجاره اي
اين گزارش پژوهشي، در ادامه دليل وجود معضلي به نام 
»كارت بازرگاني اجاره اي« را به عواملي چون »خألهاي 
قانوني، نبود اطالعات كافي در بين مردم، نبود نظارت بر 
عملكرد بازرگانان در طول سال، علت گسترش كارت هاي 
بازرگان��ي اجاره اي از منظر برخي از بازرگانان« نس��بت 
مي دهد. از آنسو، بررسي هاي ميداني نشان مي دهد تعداد 
قابل توجهي از بزرگ ترين تجار كش��ور كه س��هم قابل 
مالحظه اي از تجارت س��االنه كشور توسط آنها صورت 
مي گيرد، حجم تجارت رس��مي ثبت ش��ده به نام آنها 
بسيار اندك است و علت اين امر، همين پديده استفاده از 
كارت هاي بازرگاني صادر شده به نام ديگران است. البته 
همه اين اشخاص به قصد فرار مالياتي اين كار را نمي كنند 
و اتفاقًا تعدادي از آنها در پايان س��ال، ماليات مربوط به 
فعاليت اقتصادي خود را پرداخت مي كنند، اما با اين وجود 
حاضر به دريافت كارت بازرگاني به نام خود نيستند. اين در 
شرايطي است كه مجموع هزينه هايي كه بازرگان اصلي 
بايد جهت صدوركارت بازرگاني )در صورتي كه بخواهد 
كارت را به نام خوددريافت كنند( بپردازد، از 4 ميليون ريال 
تجاوز نمي كند؛ اماوي حاضر است هزينه اي در حدود 20 
برابر اين مبلغ را بپردازد و كارت بازرگاني را به نام شخص 

ديگري داشته باشد. 

    سه دليل عمده
طبق مصاحبه هايي كه با برخي از بازرگانان برجس��ته 
صورت گرفته، آنها معتقدند كه انگيزه منفعت طلبي به 
تنهايي باعث استفاده از كارت بازرگاني اجاره اي نمي شود، 
بلكه عوامل ديگري هم هستند كه براي بازرگانان مشكل 
ايجاد مي كند و موجب مي شود كه بازرگانان اصلي كارت 
بازرگاني را به نام خود نگيرند. به اين معنا كه در مس��ير 

انجام تجارت مشكالتي براي بازرگانان به وجود مي آيد 
كه موجب مي شود آنها با وجودي كه قصد فرار مالياتي 
ندارند و نمي خواهند مرتكب چنين تخلفات شوند، اما 
باز هم كارشان به جايي مي رسد كه ترجيح مي دهند كه 
خودشان مباشرتا اقدام به دريافت كارت بازرگاني نكنند 
و از كارت هاي صادر شده به اسم اشخاص ديگر استفاده 
نمايند. البته اين موارد را در 3 عامل عمده دس��ته بندي 
كرد. 1. نخست مشكالتي اس��ت كه نظام مالياتي براي 
بازرگانان به وجود م��ي آورد و همين امر موجب گرايش 
آنها به س��مت كارت هاي بازرگاني اجاره اي مي شود. 2. 
مشكل ديگري كه بازرگانان در فرايند انجام واردات از آن 
گله مند هستند مربوط به سازوكار گمرك در محاسبه 
حقوق گمركي هنگام ترخيص كاالهاي وارداتي است. 
به اين صورت كه در هنگام ترخيص يك برآورد كلي )نه 
به صورت دقيق( از ارزش كاالها صورت مي گيرد و مطابق 
آن و براساس تعرفه هاي گمركي، حقوق گمركي كاالها 
محاسبه مي شود و مبلغي به عنوان علي الحساب از بازرگان 
دريافت مي شود. اما طبق آيين نامه هاي گمركي، گمرك 
مي تواند تا چند سال بعد به آن شخص مراجعه كند و برآورد 
ديگري از ارزش كاالهاي وارد شده توسط شخص داشته 
باشد؛ يعني ممكن است گمرك عنوان كند، محاسبه اوليه 
صحيح نبوده و بازرگان را مجبور به پرداخت مبالغ بيشتري 
به عنوان حقوق گمركي نمايد. از اين رو، بازرگان با شرايطي 
مواجه مي شوند كه گمرك مبلغ بيشتري را تحت عنوان 
مابه التفاوت حقوق ورودي از آنها به عنوان حقوق گمركي 
مطالبه مي نمايد. در چنين ش��رايطي بازرگانان ترجيح 
خواهند داد كه با اس��تفاده از خأل موجود دركارت هاي 
بازرگاني يكسال مصرف كه درآن آدرس ها به ندرت صحت 
سنجي مي شود، خود را از مواجهه با گمرك به هر طريق 
ممكن دور كنند. 3. اما انگيزه و دليل سوم براي استفاده از 
كارت هاي بازرگاني يكسال مصرف، موضوع تسويه حساب 
با سازمان تأمين اجتماعي است. در اينجا نيز سازمان تأمين 
اجتماعي مفاصاحساب را براساس محاسبات دقيق صادر 
نمي كند و ابتدا يك مفاصاحساب را به صورت موقت صادر 
مي كند تا بازرگان بتواند براي دريافت كارت بازرگاني اقدام 
كند، اما پرونده متقاضي تا چند س��ال مفتوح مي ماند و 
ممكن است در آينده تأمين اجتماعي به وي مراجعه كرده 
و ادعا نمايد كه او مبالغي را به تأمين اجتماعي بدهكار است 
و از اين طريق براي بازرگان مشكالتي پديد مي آيد. همين 
امر انگيزه استفاده از كارت هاي بازرگاني يكسال مصرف 

را افزايش مي دهد.

   اما راهكارهاي اصالحي چيست؟ 
اين گزارش در ادامه به ارايه پيشنهادهاي اصالحي با هدف 
ارتقاي كارايي صدور مجوز صادرات و واردات و بسترسازي 

جهت كاهش تخلفات كارت بازرگاني پرداخته است. 
 1- س��پردن كامل مراحل صدور، تمديد و ابطال كارت 
بازرگاني به وزارت صنعت، معدن و تجارت: ضروري است 
كليه مراحل صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. اين فرايندها بايد به 
صورت سيستمي وهوشمند جهت جلوگيري از بروز رانت 
و اعمال سليقه شخصي براساس استعالم از مراجع ذي ربط 
و مطابق با شاخص هاي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي اعتباري و پاسخگويي كامل وزارت صمت در 

قبال تمام تخلفات صورت گرفته در زمينه صدور، تمديد 
و ابطال كارت بازرگاني انجام پذيرد. در اين ميان نقش اتاق 
بازرگاني ايران مي تواند به جمع آوري مدارك جهت ارسال 
به وزارت صمت و ارتقاي دانش و تخصص افراد در حوزه 

بازرگاني خارجي تغيير يابد. 
 2- لزوم اعمال سقف فعاليت تجارت خارجي اعم ازواردات 

وصادرات براساس رتبه اعتباري بازرگان.
 درحال حاضر هر ش��خصي پس از اخذ كارت بازرگاني 
مي تواند اقدام ب��ه امر تجارت خارجي نمايد و از آنجا كه 
س��ازمان امور مالياتي موظف به اخذ ماليات آنها قبل از 
خوداظهاري نيست، محملي را براي متخلفان سودجو 
ايجاد مي كن��د تا از پرداخ��ت مالي��ات در موعد مقرر 
استنكاف ورزند؛ بنابراين براي جلوگيري از سوءاستفاده 
از خأل موجود پيشنهاد مي ش��ود، وزارت صمت پس از 
پايش كارت هاي بازرگاني به صورت سيستمي، اقدام به 
رتبه بندي بازرگانان مطابق دستورالعمل شاخص هاي 
سامانه يكپارچه رتبه بندي اعتباري به استناد بند »ت« 
قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز مصوب 1393/10/03 
كند. شاخص هاي رتبه بندي اعتباري طبق دستورالعمل 
فوق شامل » شاخص مسووليت پذيري، وضعيت مالي و 
وضعيت كسب وكار« است كه درحال حاضر اجرايي شده، 
اما نيازمند تقويت و تكميل است. ازسوي ديگر چنانچه 
تاجري در يك سال بنا به شرايط بازار توان تجاري بيش از 
سقف تعيين شده را داشته باشد، در صورت ارايه گواهي 
مبني بر نداش��تن بدهي گمركي و سپردن تضميني به 
ميزان ماليات عل��ي الرأس خود به عنوان وديعه نزد اين 
سازمان، سقف تعيين ش��ده به ميزان مبلغ وارداتي كه 
بدهي گمركي آن تسويه شده، مجددا قابل استفاده و اين 
تضمين مي تواند پس از گذشت سال مالياتي و پرداخت 
مالي��ات، طي يك بازه زماني 15 تا 30 روزه به ش��خص 
عودت شود. همچنين براي شخصي كه براي اولين بار به 
امر تجارت خارجي مي پردازد مي توان يك سقف منطقي 
را در نظ��ر گرفت و چنانچه متقاض��ي واردات، تقاضاي 
بيش از س��قف مد نظر را داشت مي توان با اخذ تضامين 
مكفي به وي اجازه تجارت بيش از سقف مورد نظر را داد. 
البته درحال حاضر ارزشي براي دريافت كنندگان كارت 
بازرگاني، در سال اول 500 هزار دالر تعيين شده و در زمان 

ثبت سفارش اعمال مي شود.
3-  بررس��ي احراز صالحيت هاي من��درج درآيين نامه 
مربوط به صدوركارت بازرگان��ي و حذف عامل دخالت 
انساني، 4- هر فرد چه شخصيت حقيقي و چه شخصيت 
حقوقي تنها بتواند يك كارت بازرگاني داشته باشد و اين 
كارت براساس كد ملي هر فرد صادر شود. 5- الزام وزارت 
صمت به تقويت سامانه يكپارچه رتبه بندي و رصد و پايش 
بازرگانان فعال و غيرفعال. 6- ملزم كردن دس��تگاه هاي 
مرتبط با صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني از جمله 
س��ازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي و سازمان ثبت 
احوال كشور براي يكپارچه كردن بانك اطالعاتي بازرگانان 
كشور و الزام وزارت صمت در به اشتراك گذاشتن اطالعات 
فوق به دس��تگاه هاي مرتبط با امر تجارت متناس��ب با 
نيازش��ان پس از بارگزاري در بانك اطالعاتي بازرگانان. 
7- كاهش زمان و تعداد اس��ناد دريافتني )تس��هيل و 
تسريع( جهت دريافت كارت بازرگاني. از ديگر راهكارهاي 

اصالحي در اين زمينه است.
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 آغاز عرضه 30 هزارتن برنج
از محل ذخاير

شاتا | بر اس��اس مصوبه ستاد تنظيم بازار، 30 هزار 
تن برنج از محل ذخاير كشور جهت حفظ تعادل بازار 
اين كاال عرضه خواهد ش��د. در راستاي تنظيم موثر 
بازار برنج، ستاد تنظيم بازار عرضه 30 هزار تن برنج 
ذخاير را جهت حفظ تعادل بازار مصوب و به بازار عرضه 
خواهد كرد. طبق اطالعيه ستاد تنظيم بازار و با توجه به 
ذخاير مكفي اين كاال و مقادير قابل اتكاي برنج رسوبي 
در بنادر كه بر اساس بازديد معاون اول رييس جمهور 
از بن��ادر كش��ور، در حال ترخيص هس��تند، بازار به 
هر ميزاني كه نياز باش��د از مح��ل ذخاير و موجودي 
برنج بخش خصوصي، تامين خواهد شد. محمدرضا 
كالمي طي ابالغيه اي به انجمن واردكنندگان برنج 
و سازمان هاي صمت استان هاي مبدا توليد را مكلف 
كرده تا ب��ا هماهنگي اعض��ا و توليدكنندگان تحت 
پوشش خود، نسبت به عرضه برنج به صورت حداكثري 
در بازار اقدام نمايند. از سوي ديگر، سازمان هاي صمت 
اس��تان مازندران، گيالن، اصفهان و خوزس��تان نيز 
مكلف شده اند با هر گونه واسطه گري كه منجر به زيان 
توليدكنندگان وكشاورزان برنج كار و نيز احتكار كاال 
توسط سلف خران است، برخورد جدي نمايند. ستاد 
تنظيم بازار همچنين دستور عرضه 30 هزار تن روغن 
خام به منظور تامين مايحتاج مورد نياز خانوارها به 47 

كارخانه توليد روغن نباتي را صادر كرد.

 اعطاي تسهيالت صادراتي
 به توليدكنندگان

شاتا | رييس سازمان توسعه تجارت ايران از اعطاي 
تسهيالت صادراتي براي توليدكنندگاني كه جهش 
توليد دارند، خبر داد و گفت: با تحقق اهداف جهش 
توليد، واحدهاي صنعت��ي مي توانند عالوه بر تامين 
نياز بازار داخل كه يك بازار 80 ميليوني است به فكر 
صادرات محصوالت توليدي واحد خود نيز باش��ند و 
در همين راستا سازمان توسعه  تجارت همكاري هاي 
الزم را با صادركننده ها دارد. حميد زادبوم گفت: فرآيند 
تشكيل پرونده و پرداخت مش��وق هاي صادراتي در 
حوزه زيرساخت ها، شامل ارايه طرح توجيهي توسط 
س��رمايه گذار بخش خصوصي به كارگروه توس��عه 
صادرات استان و تاييد و تصويب طرح و مجري در اين 
كارگروه با حضور كليه اعضا و در نهايت اعالم به سازمان 
توسعه تجارت ايران خواهد بود و پرداخت مشوق هاي 
صادراتي در دو قالب كمك بالعوض و كمك س��ود 
تسهيالت بانكي، انجام خواهد گرفت. زادبوم گفت: 
طبق اعالم بانك مرك��زي، تاكنون، 35 ميليارد يورو 
ارز توس��ط صادركنندگان به كشور بازگشته است و 
مي توان گفت كه 68 درصد ارز صادراتي، وارد چرخه 
اقتصادي كشور شده است. زادبوم افزود: از فروردين 
سال 97 تا فروردين سالجاري، تعداد 21 هزار و 254 
نفر صادركنن��ده، ارز حاصل از صادرات را به كش��ور 
برگردانده ان��د. معاون وزير صمت، بي��ان كرد: تعداد 
صادركنندگاني كه از ابتداي 99 ت��ا پايان مردادماه 
100 درصد ب��ه تعهدات ارزي خ��ود عمل كرده اند، 
2286 نفر هستند؛ در صورتي كه از فروردين امسال 
تا تيرماه، تعداد 2014 صادركننده به تعهدات خود 
عمل كرده بودن��د و به عبارتي در مردادماه 99 تعداد 
272 صادركننده ديگر نيز به تعهدات ارزي خود عمل 

كرده اند و ارز صادراتي را به كشور برگردانده اند.

صنعت خودرو با وجود تحريم ها  
زمين گير نشد

فارس | معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه 
منطقه اي وزارت كشور گفت: گروه خودروسازي سايپا 
در س��ال هاي اخير در زمينه طراحي و توليد خودرو 
پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است و همچنين 
تالش كرده محصوالتي بر اساس ذائقه و سليقه مردم 
توليد كند. بابك دين پرست در حاشيه بازديد از گروه 
خودروس��ازي س��ايپا و روندي كه اين مجموعه در 
طراحي و توليد محصوالت جديد طي مي كند، گفت: 
اقدامات متعدد و شايسته  اي در مجموعه سايپا انجام 
مي ش��ود كه مردم از بخش قابل توجهي از آن اطالع 
ندارند، بدين جهت ضرورت دارد كه توانمندي هاي 
گروه خودروس��ازي سايپا اطالع رس��اني شود. دين 
پرست افزود: صنعت خودرو سال هاي متمادي است 
كه تخطئه شده و اينگونه تصويرسازي شده كه توليد 
خودرو در ايران با پيش��رفتي همراه نبوده اس��ت اما 
طراحي و توليد خودروهاي جديد گوياي آن اس��ت 
كه صنعت خودروي كش��ورمان به سمت پيشرفت 
در حال حركت اس��ت. وي تاكيد ك��رد: خودروهاي 
جديدي كه گروه خودروسازي سايپا طراحي و توليد 
ك��رده، نويد دهنده اتفاق هاي خوب اس��ت و از همه 
مهم تر اينكه خودروهاي جديد كه س��ال آينده وارد 
بازار خواهد شد با همت و تالش مهندسان داخلي به 
نتيجه رسيده است. وي افزود: فعاالن صنعت خودرو 
بايد تمام تالش خود را براي جلوگيري از قضاوت هاي 
غيرعادالنه انجام دهند؛ وقتي صنعت خودرو در صدر 
ليس��ت تحريم هاي ظالمانه قرار مي گيرد بدان معنا 
است كه دشمن اشتغال و صنعت مهم كشور را هدف 
قرار گرفته است چرا كه اطمينان دارد صنعت خودرو 
در مسير پيش��رفت قرار گرفته اس��ت. دين پرست 
اظهارداشت: صنعت خودرو با وجود تحريم هاي سخت 
زمين گير نشد و برعكس پيش بيني ها پيشرفت هاي 
قابل توجهي داشته است و به نظر مي رسد، سال آينده 
صنعت خودرو و به خصوص سايپا جهش توليد داشته 
باشند. وي با بيان اينكه صنعت خودرو با وجود تحريم 
و شيوع ويروس كرونا توانست مواد اوليه و قطعات مورد 
نياز خودرو را تامين كند و به سمت كاهش معوقات 
خ��ود حركت كند، تصريح كرد: ب��ا ورود محصوالت 
جديد س��ايپا به بازار كه در آن ذائقه و سليقه مردم به 
خوبي ديده شده، ش��اهد تحوالت اساسي در بازار و 

صنعت خودرو خواهيم بود.

در يك گزارش پژوهشي بررسي شد

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و سوييس عنوان كرد

عواملپنهانايجادكارتبازرگانياجارهاي

اميدواري به كانال مالي سوييس در نيمه اول 2021
اتاق تهران | رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
سوييس مي گويد كه اگرچه كارايي كانال مالي ايران 
و سوييس تاكنون در حد انتظار نبوده اما اميد داريم 
در ما ه هاي آينده به ويژه ك��ه تحريم هاي جديدي 
عليه بانك هاي ايراني وضع ش��ده، اين كانال بتواند 
حجم بااليي از مبادله كاال ميان ايران و س��وييس را 
پوشش دهد. ش��ريف نظام مافي، تحريم 18 بانك 
باقي مانده در فهرس��ت وزارت داراي��ي امريكا را به 
منزله س��خت كردن بيش از حد تجارت بين المللي 
ايران به ويژه در زمينه كاالهاي بشردوس��تانه نظير 
غذا و دارو دانس��ت و گفت: از اين جهت، تحريم اين 
18 بانك خبر خوبي نيست. اما اعمال اين تحريم ها 

در چنين مقطع��ي، نوعي حرك��ت تبليغاتي قبل 
از انتخابات نيز تلقي مي ش��ود؛ به وي��ژه كه به نظر 
مي رس��د تيم ترامپ تا حدودي از رقيب خود عقب 
مانده و امكان شكس��ت او در انتخابات چهار نوامبر 
امريكا وجود دارد. شريف نظام مافي افزود: آنها سعي 
مي كنند ك��ه لغو محدوديت ه��اي تحريمي، نظير 
بازگرداندن ش��رايط بانكي به دوران برجام را براي 
دولت بعدي دش��وار يا حتي غيرممكن كنند. حال 
اگر ترامپ شكست بخورد، تا زماني كه دولت بعدي 
بر سر كار بيايد، سه الي چهار ماه زمان خواهد برد و 
ما بايد حتي براي تشديد تحريم ها نيز آماده باشيم. 
چنان كه به نظر مي رس��د آنها در پي آن هستند كه 

مسير آب باريكه اي محدود و باقيمانده تجارت ايران 
را در بخش هايي نظير غالت و دارو نيز مسدود كنند. 
در اين ميان، س��ازوكار مالي ايران و سوييس نيز به 
عنوان سازوكاري كه از قبل در مورد آن مذاكره شده، 
از لحاظ تئوري نبايد مشمول اين تحريم ها شود. بايد 
ديد آيا از لحاظ عملي تحريم هاي جديد، اين سازوكار 
را تحت تاثير قرار مي دهد؟ كه گذشت زمان، پاسخ 
اين پرسش را آشكار خواهد كرد. نظام مافي ادامه داد: 
انتظار اين است كه در ماه هاي آينده به ويژه اكنون كه 
تحريم هاي جديد وضع شده، اين كانال بتواند حجم 
بااليي از مبادله كاال ميان ايران و سوييس را پوشش 
دهد. او با اش��اره به اينكه نتيجه انتخابات امريكا، بر 

آينده مراودات بين المللي ايران اثرگذار خواهد بود، 
افزود: پيش بيني من اين است كه اگر تيم بايدن پيروز 
شود، احتماال منابع بلوكه شده ايران در كشورهاي 
مختلف، دس��ت كم براي مراوده اقالم بشردوستانه 
آزاد مي شود و تا زمان عادي شدن روابط بانكي، يعني 
حدودا در 6 ماه نخس��ت پس از اين تحوالت، كانال 
مالي ايران و سوييس، بسيار پر فعاليت خواهد بود. 
اما اگر ترامپ بار ديگر در انتخابات پيروز شود، ما وارد 
موقعيتي مي شويم كه پيش بيني آن دشوار است به 
اين دليل كه آنها سعي خواهند كرد طوري عمل كنند 
كه ايران حتي در زمينه تامين كاالهاي بشردوستانه 

با مشكالت عديده اي مواجه شود.

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري خبر داد 

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: انبار نفت منطقه ساري از مدرن ترين و 
ايمن ترين تاسيس��ات نفتي در منطقه شمال كشور 
است كه تامين س��وخت نفتكوره نيروگاه برق شهيد 
سليمي نكا را در فصول سرد سال برعهده دارد. سبحان 
رجب پور مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري در جلسه مش��ترك با مديران عامل و 
معاونين نيروگاه ش��هيد سليمي نكا و راه آهن استان 
كه در تاريخ 99/7/15 به ميزباني اين ش��ركت برگزار 
شد تامين پايدار سوخت نيروگاه شهيد سليمي نكا را 
جزو برنامه هاي جدي اين شركت برشمرد و بيان كرد: 
انبار نفت ساري با توجه به زيرساخت هايي كه قابليت 
تغييرپذيري باالي عملياتي را داش��ته و با پشتيباني 
نيروهاي توانمند عملياتي و همكاري با حمل و نقل 
ريلي اين امكان را فراهم مي كند كه در هر ش��رايطي 
بتواند س��وخت دوم نيروگاه مازندران را تامين كند. 
سبحان رجب پور اظهار كرد: در اين هم انديشي مقرر 
گرديد تس��ريع به هنگام تامين حمل مخزندارها از 
سوي راه آهن شمال و تخليه به موقع در زمين سوخت 
نكا صورت پذيرد. رجب پور با اش��اره به وجود يكي از 
بزرگ ترين نيروگاه هاي برق در مازندران، بيان كرد: 
حمل و تخليه به موقع سوخت جايگزين در نيروگاه 
شهيد سليمي نكا يكي از وظايف اصلي اين شركت بوده 
كه با توجه به احتمال افت فشار گاز طبيعي بايد همچون 
سنوات قبل صورت پذيرد . وي افزود: اين انبار به غير 
از خدمات رساني به استان مازندران و ديگر استان ها، 
سوخت دوم نيروگاه شهيد سليمي نكا و بخش عمده 
سوخت دوم نيروگاه علي آباد كتول و نيروگاه سيكل 
تركيبي شيروان را به صورت روزانه تامين مي كند . در 
ادامه اين نشست مديران عامل نيروگاه شهيد سليمي 
نكا و راه آهن شمال نظرات و راهكارهاي پيشنهادي 
خود را در جهت بهبود سوخت رساني به نيروگاه مطرح 

كرده و سخناني ايراد كردند .

تامين پايدار سوخت نفتكوره 
نيروگاه نكا

ويژه 

برخورداري 21 روستاي فريدن 
از آب شرب سالم و پايدار

در حال حاضر 21 روس��تا تحت پوش��ش آبفاي 
فريدن، از آب ش��رب س��الم و بهداشتي برخوردار 
هس��تند، اين در حالي است كه مقرر شده با ايجاد 
مجتمع 28 روستايي، همه روستاهاي اين منطقه 
با بهره مندي از چش��مه لنگان، از آب شرب سالم 
و پايدار برخوردار ش��وند. مدير آبفا فريدن با بيان 
اينكه از 28 روستا در اين منطقه، 27 روستا تحت 
پوشش آبفا اس��ت، اعالم كرد: هم اكنون جمعيت 
اين منطقه 52 هزار و 680 نفر است كه از اين رقم 
حدود 50 درصد آن را جمعيت روستايي تشكيل 
مي دهد. مسعود مقدسي با اشاره به جمعيت قابل 
توجه روس��تاها در منطقه فريدن عنوان كرد: آب 
ش��رب روس��تاييان از طريق 38 فقره چاه تامين 
مي ش��ود و اين منابع از لحاظ كمي و كيفي مورد 
تاييد مراكز ذي صالح هستند. وي آبدهي اين 38 
حلقه چاه را 110 ليتر در ثانيه اعالم و خاطرنشان 
كرد: در س��ال هاي گذش��ته آبدهي اين منابع به 
بي��ش از 180 ليتر در ثانيه مي رس��يد اما به دليل 
خشكسالي هاي پياپي آبدهي چاه ها كاهش يافته 
است و به همين دليل تجهيز و نوسازي چاه ها در 
دس��تور كار قرار دارد. براي تامين پايدار آب شرب 
روس��تاييان 30 مخزن با ظرفيت بيش از 6100 
متر مكعب احداث و در مدار بهره  برداري قرا گرفته 
است. مدير آبفا فريدن گفت: در حال حاضر 10هزار 
مشترك آب در روستاها داريم و در سال هاي اخير 
با تعويض كنتورهاي فرسوده و اصالح شبكه توزيع 
موفق به كاهش هدررفت آب در روستاها شده ايم. 
هدررفت آب در برخي از روستاها بيش از متوسط 
استان است. در شش ماهه اول سال جاري بيش از 
8 كيلومتر از شبكه فرسوده آب در روستاها اصالح 
شد، اين در حالي اس��ت كه در چهار سال اخير با 
مش��اركت دهياران، حدود 60 كيلومتر از شبكه 
توزيع فرسوده در روستاها اصالح و بازسازي شد. در 
سال هاي اخير بيش از 2000 انشعاب فرسوده آب 
در روستاها تعويض و اين اقدامات منجر به كاهش 

قابل توجه هدرفت آب شد.

ركورد سرويس دهي همزمان 
همراه اول به 60 ميليون مشترك

همراه اول از رك��ورد س��رويس دهي همزمان به 
60ميليون مشترك خبر داد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول 
به عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كشور توانسته با تعيين چشم انداز »تبديل شدن 
به يكي از رهبران بازار ICT منطقه با ارايه خدمات 
و راهكارهاي هوش��مند با هدف توانمندس��ازي 
اكوسيستم ديجيتال«، سرويس دهي شبكه اش را 

بيش از پيش ارتقا دهد.
طبق جديدترين آمارها، با ظرفيت سازي صورت 
گرفته در سال هاي اخير، تعداد سرويس گيرندگان 
همزمان از ش��بكه همراه اول از م��رز 60 ميليون 
مشترك گذش��ته اس��ت كه حدود 71 درصد از 
جمعيت كشور را ش��امل مي شود.  سرويس دهي 
همزمان همراه اول در سال 1396 براي حدود 48 
ميليون مشترك انجام شده كه در سال جاري نسبت 
به سال مذكور حدود 25 درصد افزايش داشته است. 
همچنين طبق اين گزارش، در س��ه ماهه نخست 
س��ال جاري، همراه اول به دليل ظرفيت س��ازي 
صورت گرفته در شبكه و پوشش گسترده، ميزبان 
بيش از 8 ميليون مشترك ايرانسل و 3.5 ميليون 

مشترك رايتل بوده است.
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چهرهروز

مهر ميان من و شجريان هرگز گسسته نشد
احمد پژمان از قديمي ترين، متواضع ترين، باسوادترين و متخصص ترين اهالي موسيقي معاصر ايران به شمار مي رود كه عالوه بر 
موسيقي فيلم به اجراهاي اركسترال نيز اهتمام مي ورزيد و چهره اي آكادميك و آوانگارد در موسيقي پاپ ايران به حساب مي آيد. احمد 
پژمان، موسيقي دان و آهنگساز ايراني، طي يادداشتي كوتاه از زنده ياد محمدرضا شجريان ياد كرد. او در اين يادداشت نوشته است: »خبر 
تأسف بار درگذشت استاد محمدرضا شجريان موجب تالم عميق اينجانب شد. به  ياد مي آورم نخستين ديدار من و محمدرضا شجريان 
به دعوت استاد زنده ياد حسيِن دهلوي و آقاي محمود كريمي دست داد و در طول سالياني كه گذشت هرچند تداوم مستمر نيافت 
ليكن رشته  مهر هرگز گسسته نشد. براي آن هنرمند درگذشته، آرامشي ابدي و براي خانواده  داغ دار ايشان صبر و آرامش آرزو دارم.«

كتابخانه

درباره كتاب »خانه بدهي«
كتاب »خانه بدهي« نوشته »عاطف ميان« و »عامر صوفي« است. در توضيح اين كتاب آمده است: همه ما با تهديدهايي پيش بيني نشده  
مانند بيماري نامنتظر، توفاني سهمگين، و آتش سوزي مواجهيم كه مي تواند زندگيمان را به هم بريزد. مي دانيم الزم است خود را در برابر 
چنين رويدادهايي محافظت كنيم، بنابراين بيمه مي خريم تا هنگام وقوع چنين حوادثي غرامت دريافت كنيم. اين يكي از رايج ترين 
راه هايي است كه با بازارهاي مالي تعامل داريم. به مراتب بهتر است كليت نظام مالي اين ريسك ها را برعهده گيرد تا اينكه بر دوش هر فرد 
بيفتد. يكي از ما )عامر( در شهر توپكا، مركز ايالت كانزاس، بزرگ شده است؛ جايي كه تهديد گردبادها از گذشته هاي دور فكر و ذكر مردم را 
به خود مشغول كرده است. كانزاسي ها از سنين كودكي، آموزش هاي مقابله با گردباد را در مدرسه مي آموزند. كودكان از كالس ها به راهرو 

مي ريزند و ياد گرفته اند كنار ديوار مثل توپ دور هم حلقه بزنند و با دست هايشان سر و گردن خود را بپوشانند.

میراثنامه

 فصل چهارم كاوش آبراهه هاي تخت جمشيد با هدف 
بازگش��ايي بخش جنوبي آبراهه خاوري دروازه ناتمام 
انجام و اعالم شد كه در روزهاي پاياني اين كاوش، چهره 
انسان تراشيده شده در اين مجموعه ميراث جهاني كشف 
شد. بنا بر اعالم باستان شناسان، در فصل چهارم كاوش 
آبراهه هاي تخت جمشيد، كارگاه هايي با اهداف مختلف 
در محل ديوار جنوبي تختگاه، حياط خاوري كاخ آپادانا 
و حياط ش��مالي كاخ هديش ايجاد و كاوش شد. مدير 
پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد با اعالم اين خبر به 
خبرنگاران افزود: فصل چهارم كاوش آبراهه ها در ادامه 
فصل قبلي و در بخش شرقي دروازه نيمه تمام متمركز 
شد. حميد فدايي عنوان كرد: با كاوش بخش عمده اي 
از مسير مسدود آبراهه ها، انتظار مي رود موضوع هدايت 
و دفع آب هاي سطحي در اين بخش از تختگاه به خوبي 
صورت گيرد. او با اش��اره به كشف بقاياي اسكلت هاي 
انس��اني و حيواني در اين دوره از كاوش، اين مهم را بابي 
براي ايجاد ظرفيت هاي جديدي در مطالعات رويدادهاي 
دوره هخامنشيان و پس از آن در تختگاه تخت جمشيد 

برشمرد. نتايج به دست آمده از اين فصل كاوش حاصل 
برنامه ريزي و همكاري مجموعه ها و افراد مختلفي است. او 
درباره يافته هاي جديد گفت: عالوه بر اسكلت هاي انساني 

و حيواني، در روزهاي پاياني كاوش اين آبراهه يك چهره 
انساني تراشيده شده بر روي زائده صخره اي ديواره شرقي 

كارگاه شناسايي شد كه در نوع خود جالب توجه بود.

برجسته جديد از چهره انسان در تخت جمشيد كشف شد نقش 
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مرزپرگهر

جامعه

ركورد فوت روزانه كرونا در كشور به ۲۵۱ نفر رسيد
بنا به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، تاكنون ۵۰۰ هزار و ۷۵ نفر در 
كشور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال شده 
و با ف��وت ۲۵۱ نفر از بيم��اران كرونايي در ۲۴ 
ساعت گذش��ته، تعداد جان باختگان كرونا در 
كشور به ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر رسيده است. سيما 
سادات الري درباره آخرين آمار مبتاليان قطعي 
به وي��روس كرونا و موارد فوت ناش��ي از ابتال به 
كوويد ۱۹ در كش��ور بيان كرد: از ديروز تا امروز 
۲۰ مه��ر ۱۳۹۹ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۳ هزار و ۸۲۲ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه يك هزار 
و ۷۲۴ نفر از آنها بس��تري شدند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵۰۰ هزار 
و ۷۵ نفر رس��يد. او ادامه داد: متاسفانه در طول 
۲۴ س��اعت گذشته، ۲۵۱ بيمار كوويد ۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان 

اين بيماري به ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر رسيد. معاون 
وزير بهداش��ت گفت: خوشبختانه تاكنون ۴۰۶ 
ه��زار و ۳۸۹ نف��ر از بيماران، بهب��ود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۴۴۸۲ 
نف��ر از بيماران مبتال به كووي��د۱۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. 
همچنين تاكنون چهار ميلي��ون و ۳۱۲ هزار و 
۵۱۴ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور 

انجام شده است.

كشف ۱۸۰ هزار ماسك قاچاق در آب هاي آبادان
جانش��ين مرزباني استان خوزس��تان از كشف 
۱۸۰ هزار ماس��ك قاچاق توس��ط مرزبانان در 
آب��راه اروند آب��ادان خبر داد. س��رهنگ »يداله 
شرفي« اظهار داشت: در راستاي تشديد اقدامات 
كنترلي و مقابله اي با قاچاق كاال و ارز، مرزبانان 
با اش��راف اطالعاتي از قصد قاچاقچيان مبني بر 
حمل مقادير زيادي ماسك به وسيله يك فروند 
ش��ناور تجاري مطلع ش��دند. او افزود: ماموران 
پس از گش��ت زني در منطقه، شناور مورد نظر 
را توقي��ف و در بازرس��ي از آن، ۱۸۰ هزار عدد 
ماس��ك خارجي قاچاق فاق��د هرگونه مدارك 
گمركي كشف كردند. جانشين مرزباني استان 

خوزستان با اشاره به دستگيري ۶ متهم، تصريح 
كرد: كارشناسان ارزش ماسك هاي كشف شده 
را ۹ ميليارد ريال برآورد كردند كه پس از تكميل 

پرونده به مراجع قانوني معرفي شدند.

زنان بيشتر در معرض ابتال به كرونا هستند
متخصصان علوم پزشكي در انگليس سه نشانه 
احتمال��ي ديگر را ع��الوه بر عالئم��ي همچون 
تب و س��رفه كه پيش تر مطرح ش��ده  بود، براي 
تشخيص بيماري كوويد ۱۹ شناسايي و معرفي 
كرده اند. با استناد به مقاله متخصصان انگليسي 
كه براي گروه مش��اوران »وضعيت اضطراري« 
تهيه ش��ده، سه نش��انه احتمالي ش��امل »درد 
عضالني«، »خستگي« و »تاول پا« ممكن است 
عالئم عفونت ويروس كرونا باشند. بنابر گزارش 
روزنامه ديلي ميل - چاپ انگليس، در اين مقاله 
كارشناس��ي براي وضعيت اضطراري همچنين 
تاكيد ش��ده اس��ت كه زنان احتماال ب��ه دليل 
اينكه بيش��تر به امور خانه داري از جمله نظافِت 
سطوح مختلف در منزل و شست و شوي لباس 
مي پردازند، بيشتر در معرض خطر آلوده شدن 
به ويروس كرونا ناش��ي از آلودگي كه ساير افراد 

با خود به خانه مي آورند، هس��تند.در اين مقاله 
هشدار داده شده است زناني كه در خانواده هاي 
پرجمعيت تر و از گروه هاي س��ني مختلف امور 
خانه داري ب��ه وي��ژه نظافت من��زل را برعهده 
دارند، بيش��تر در معرض خطر ابتال هستند. اين 
خطر همچني��ن براي والدي��ن در خانواده هاي 
كم جمعيت كه فرزند خردسال يا نوجوان دارند 

باالست.

ادامهازصفحهاول

اول ماسك رايگان بدهيد 
بعد جريمه كنيد

 حاال شما بدون توجه به اين فريادها مي گوييد هر 
كس ماسك نزند ۵۰ هزار تومان جريمه مي شود. 
واقعا از »كف دستي كه مو ندارد چطور مي خواهيد 
مو بكنيد؟« اين قوانين از كجا يكدفعه سر درآورده اند 
و بر سر مردم آوار مي شوند. حاال زير دستان شما هم 
هر روز مورد تازه اي را به آن اضافه مي كنند. ش��ايد 
بهتر ب��ود به جاي اينكه براي م��ردم جريمه وضع 
كنيد، همان ابتداي ورود كرونا به ايران ش��تابزده 
محدوديت ها را بر نمي داش��تيد. ش��ايد اگر تمام 
ورودي و خروجي ش��هرها را ب��ه مدت يك هفته 
مي بستيد و وزير محترم آموزش و پرورش هم امر 
به بازگشايي مدارس نمي كرد، حاال با اين وضعيت 
دست به گريبان نبوديم. اينكه شمار مرگ و ميرها 
از ابتداي كرونا هم بيشتر شده و تعداد مبتاليان هر 
روز بيش��تر از روز قبل مي شود، با جريمه ۵۰ هزار 
توماني و ۲۰۰ هزار توماني درست نمي شود. شما 
نتوانستيد بر مش��كالت اقتصادي فائق بياييد و به 
همين خاطر مجبور شديد خيلي زود محدوديت ها 
را برداريد ت��ا مردم به سركارهايش��ان باز گردند و 
خودشان نگران معيشتشان باشند. شما نتوانستيد 
حتي براي يك هفته مايحتاج كم درآمدهاي جامعه 
را فراهم كنيد تا آنها در خانه بمانند و براي به دست 
آوردن لقمه اي ن��ان به دل كرونا نروند. خالصه كه 
متاسفانه اين شما بوديد كه عليرغم شعارهايتان آن 
كاري را كه بايد نتوانستيد انجام دهيد و حاال مردمي 
را كه به نان شب محتاجند با جريمه ۵۰ هزار توماني 
مي خواهيد وادار به ماسك زدن كنيد. چند خانواده 
زماني كه مدرسه ها باز شد چون پولي براي خريد 
ماسك نداشتند جگرگوشه هايشان را بدون ماسك 
به مدرسه فرستادند. حاال مي خواهيد از اين افراد 
۵۰ هزار تومان جريمه بگيريد بابت نزدن ماسك. 
شما ماسك رايگان درا ختيار مردم قرار داديد و آنها 
ماسك نزدند. ش��ما حتي نتوانستيد در اين مدت 
ناوگان حمل و نقل عمومي را س��ر و سامان بدهيد 
تا مردم مجبور نباشند مانند زمان هاي قبل از كرونا 
به صورت فشرده سوار مترو و اتوبوس شوند. آقاي 
رييس جمهور شما خيلي كارهايي را كه بايد انجام 
مي داديد انجام نداديد و حاال مي خواهيد با روش هاي 
دور از انتظار مردم را وادار كنيد كه به شما كمك كنند 
تا آمار مرگ و مير كرونا را پايين بياوريد. مي خواهيد 
مردم را وادار كنيد به ش��ما كمك كنند تا ش��مار 
مبتاليان را به حداقل برسانيد. واقعا چطور مي توانيد 
چنين انتظاري از مردمي داش��ته باشيد كه ديگر 
نمي دانند با دالر ۳۱ هزار توماني و سكه ۱۶ ميليون 
توماني چطور به آينده خود اميدوار باشند. اصال دالر 
و سكه را رها كنيد، نان دانه اي ۳ هزار تومان مردم را 
حتي از قوت اليموتشان هم محروم كرده و حاال شما 
جريمه ۵۰ هزار توماني برايشان تعيين مي كنيد. چرا 

دولت تدبير و اميد شما با ما چنين مي كند؟

هنر

فيلم انيميشن »اين سو، آن سو« به كارگرداني »ليدا فضلي« موفق به دريافت جايزه 
يونيسف از دوساالنه  انيميشن »براتيسالوا« اسلواكي شد. سي اُمين دوره جشنواره 
دوساالنه فيلم انيميشن »براتيسالوا« از ۵ تا ۱۰ اكتبر ۲۰۲۰ )۸ تا ۱۳ مهر ۹۹( در كشور 
اسلواكي برگزار شد و انيميشن »اين سو، آن سو« ساخته »ليدا فضلي« ضمن نمايش 
آنالين در بخش مسابقه بين الملل اين جشنواره، موفق به دريافت جايزه يونيسف اين 
رويداد شد. اين جايزه به فيلمي اعطا مي شود كه در راستاي حفاظت از حقوق كودكان 
ساخته شده است. در بيانيه هيات داوران دوساالنه انيميشن »براتيسالوا« آمده كه اين 
فيلم، حامل پيام واقع بينانه در ارتباط بين يك مادر و فرزندش است. پخش بين الملل 
انيميشن »اين سو، آن سو« توسط مركز گسترش سينماي مستند و تجربي انجام 
مي شود. اين فيلم در بخش رقابتي سي و ششمين دوره جشنواره »كارتون كالب« 
ايتاليا، بخش رسمي چهارمين دوره جشنواره كودك هنگ كنگ و بخش مسابقه 
يازدهمين دوره جشنواره بين المللي »گلدن كوكر« صوفيه بلغارستان هم شركت 
كرده بود. در خالصه داستان انيميشن »اين سو، آن سو« نيز آمده است: »هيچ مرزي 
نمي تواند مانع شكل گيري دوستي ها و محبت بين كودكان شود. كاش به راستي دنياي 

بزرگساالن هم مانند دنياي كودكان ُپر از صلح و دوستي باشد.«

انيميشن ايراني برنده 
جايزه يونيسف شد

هنر

پنج��اه و هفتمين جش��نواره بين المللي آنتالياي تركيه )اس��كار تركيه( 
جايزه بهترين كارگرداني بخش مسابقه جهاني را به مسعود بخشي براي 
كارگرداني فيلم »يلدا« اهدا كرد.يلدا سومين ساخته مسعود بخشي تنها 
نماينده كشورمان در اين دوره جشنواره بود كه در بخش مسابقه بين الملل 
آن تنها ۱۰ فيلم انتخاب ش��ده بود.  اين فيلم سينمايي از ميان فيلم هاي 
مهم امس��ال همچون استقبال بزرگ )منتخب جشنواره كن(، كجا بودي 
آيدا )منتخب جش��نواره ونيز(، گوش كن )برنده ش��ير طالي فيلم اول و 
جايزه ويژه افق هاي وني��ز( و  پيوندها )فيلم افتتاحيه ونيز( به عنوان فيلم 
افتتاحيه جشنواره آنتاليا به نمايش درآمد و شب گذشته ۱۹ مهرماه جايزه 
بهترين كارگرداني مسابقه بين الملل را از آن خود كرد.نيكي كريمي بازيگر 
و فيلمساز كش��ورمان در كنار امين آلپر كارگردان تركيه اي، آدا سالمون 
تهيه كننده رومانيايي آثاري چون توني اردمن، س��اندرا كوگوت هنرمند 
عرصه تجس��مي و فيلمساز برزيلي و فردريك بوير مدير جشنواره ترايبكا 
و ۲ هفته كارگردان هاي كن داوران اين جش��نواره بودند. يلدا تنها توليد 
مشترك جدي سينماي ايران در سال هاي اخير و محصول ۶ كشور است.

 جايزه بهترين كارگرداني اسكار تركيه
 به »يلدا« رسيد

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

وزير بهداشت در گفت وگوي زنده اينترنتي عنوان كرد 

اپيدمي با خواهش و تمنا جمع نمي شود
حاال كه مساله جريمه كردن افراد به دليل 
نزدن ماس��ك و پنهان كردن بيماري از 
سوي رييس جمهور مطرح شده خيلي از 
افراد واكنش هاي متفاوتي به اين قوانين نشان داده اند. 
واكنش هايي كه باعث شد تا وزير بهداشت در اين باره 
در نشست خبري و  در گفت وگوي زنده اينترنتي راجع 
به آن توضيح دهد. البته ش��ايعه ابتال ب��ه كروناي وزير 
بهداشت نيز مساله ديگري بود كه در اين نشست مطرح 
شد.  وزير بهداشت و درمان گفت: رييس جمهوري و ما 
اعتقاد داريم كه نبايد از شيوه هاي پليسي و سخت براي 
اعمال شيوه نامه هاي بهداشتي كرونا استفاده كرد، اما 
هيچ كدام از كش��ورهاي مدعي دموكراسي را در طول 
اين سال ها نمي شناسيد كه اپيدمي را با خواهش و تمنا 

جمع كرده باشند.

   كرونا   ندارم
وزير بهداشت درباره شايعه ابتالي خود به ويروس كرونا 
اظهار كرد: ديروز به دليل غيبت من در ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي اولين بار در طول اين چند ماه، اضطراب و 
نگراني ايجاد شده و خبري مبني بر بيماري من منتشر 
شده بود. در طول اين چند ماه به صورت شبانه روزي كار 
كرديم و يك آزردگي در مهره كمر من را رنج مي دهد. 
با اتومبيل به سه استان سفر داشتيم و چند شب پيش 
احساس كس��الت و بدن درد داشتم. چون با چند نفر از 
عزيزان كه تست كروناي آنها مثبت شد، نشست داشتم، 
تس��ت انجام دادم و آخر ش��ب به من مژده دادند كه به 

ويروس كرونا مبتال نشدم. 

   ع�ده اي رعايت نك�رده و همه را  گرفتار 
مي كنند

نمكي گفت: مدت هاست كه مي گويم براي مقابله و مبارزه 
با يك اپيدمي، فقط و فقط نمي توان از تمنا و خواهش 
استفاده كرد. موج هاي زيادي را در اين مدت تحمل كرده 
و شرمنده همكاراني هستم كه موج هاي پياپي را كه به 
دليل عدم رعايت موازين بهداشتي است را تحمل كردند. 
عده زيادي محبت كرده و رعاي��ت مي كنند و عده اي 

رعايت نكرده و همه را گرفتار مي كنند.

او ادامه داد: به چش��م خودم ديدم كه در صف نانوايي، 
جوان برومندي به پيرمردي كه به او گفته بود چرا ماسك 
نمي زني، بيشترين اهانت را كرد. اين نظارت را به اصناف 
سپرديم و اصناف اثبات كردند، آنچه بايد را اجرا نمي كنند. 
بيش از هفت هزار بازرس بهداشت محيط داريم و اگر براي 
همه كسبه و اماكن عمومي و ترمينال ها قرار باشد نظارت 
داشته باشيم اين تعداد بازرس كافي نيست. به همين 
خاطر از نيروي انتظامي و بسيج و همه دستگاه ها به عنوان 
ضابط به ما كمك كنند و جرايم سخت تر اعمال شود. قرار 
بر اين شد كه اين اقدام از تهران آغاز شود و از هفته هاي بعد 

به كالنشهرهاي ديگر نيز توسعه داده مي شود.

   سرعت انتشار كرونا افزايش يافته است
نمكي اظهار كرد: از مردم عزيز تقاضا مي كنيم كه مراعات 
كنند، زيرا در شرايط بسيار سخت هستيم. ويروس كرونا 
دچار دگرگوني هايي ش��ده است. هنوز دگرگوني هاي 
ويروس كرونا باعث نشده كه در بيماري زايي اتفاقي افتاده 
باشد و فقط در سرعت انتشار تاثير گذاشته و جوانان را 
بيشتر گرفتار مي كند. اميدواريم ويروس كرونا به سمت 

بيماري زايي شديدتر نرود.

    موضوع پر شدن بيمارستان ها صحت ندارد
وزير بهداشت گفت: خبرهايي به گوش مردم مي رسانند 
كه بيمارستان ها پر شده و از پذيرش بيمار معذور هستند. 
اين موضوع اصال صحت ندارد. دو روز پيش باالي ۵ هزار و 
۲۰۰ تخت در تهران پر شد و اين عدد براي ما نگران كننده 
است. اين به اين معني نيست كه براي پذيرش بيماران 
تخت خالي نداريم و از طرفي به اين معني نيست كه چون 

تخت خالي داريم، زودتر بيمار شويم.

   پرداخت س�ه ماه از معوقات پرستاران و 
پزشكان

نمكي گفت: توانستيم س��ه ماه از معوقات پرستاران و 
پزشكان را بپردازيم. نيروهاي پرستاري كه مجوز گرفته 
بوديم را از هفته جاري و بعد وارد سيستم مي كنيم تا بار 
نفس گير را از دوش هم��كاران خود برداريم. وي ادامه 
داد: از ۱۶ شهريور براي ارز دارو نيز اتفاقات مثبتي افتاده 
و اميدواريم بتوانيم كمبود و مشكالت دارو و تجهيزات 
پزشكي را هرچه زودتر رفع كنيم تا مردم نگراني نداشته 

باشند.

   اعالم  مراحل توليد واكسن كرونا به سازمان 
جهاني   بهداشت

وزير بهداشت اظهار كرد: خبرهاي خوشي از واكسن كرونا 
نيز داريم. امروز به روابط بين الملل وزارت بهداشت نيز 
گفتم كه خبرهاي توليد واكسن كرونا در كشور و مراحل 

طي شده را به سازمان جهاني بهداشت نيز اعالم كنند.

   دروغ ب�زرگ امريكايي ه�ا مبن�ي بر  عدم 
تحريم  دارو

نمكي بيان كرد: امريكايي ها هيچ وقت ما را معاف از تحريم 
نكردند. يكي از دروغ هاي بزرگي كه امريكايي ها گفتند 
اين اس��ت كه دارو را از تحريم خارج كردند. البته ما كار 
بزرگي در كشور براي ساخت دارو انجام داديم. فاويپيراوير 
و رمدسيوير و بقيه داروها را در داخل كشور توليد مي كنيم 
و حتي آمادگي صادرات داريم. در تحريم ها با وجود همه 

سختي ها اجازه نداديم مردم بدون دارو بمانند.

   رعاي�ت پروتكل هاي بهداش�تي كاهش 
يافته است

وزير بهداشت اظهار كرد: براي رعايت پروتكل ها نيز 
به هر نس��بت كه در رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
قصور داشته باش��يم، تاوان آن را در افزايش مرگ و 
مير مي پردازيم. در حال حاضر رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي كاهش يافته و اميدواريم اين جريمه ها 
بتواند به گونه اي ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

را افزايش بدهد.

گزارش


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

