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خطر نزديك شدن به 
قلمروي ابرتورم

 سياست سود بانكي 
كه مشكل گشا نيست

روزهاي طاليي بازار 
سرمايه

در تحلي��ل تصميمات 
جدي��دي ك��ه ب��راي 
افزايش سود بانكي قرار 
اس��ت توسط ش��وراي 
پول و اعتبار اخذ ش��ود 
الزم اس��ت موضوعات 
به صورت چند وجهي... 
ادامه در صفحه 6  

شنيده شده كه شوراي 
پول و اعتبار ب��ه دنبال 
افزايش نرخ سود بانكي 
اس��ت اما باي��د ديد كه 
ه��دف ش��وراي پ��ول 
واعتب��ار از افزايش نرخ 

سود بانكي چيست؟
ادامه در صفحه 6  

درحال حاض��ر به دليل 
بازدهي بي��ش از 300 
درصدي بازار س��رمايه 
در ابتداي س��ال يكي از 
پربازده ترين س��ال هاي 
بورس را سپري كرديم 

و درحال حاضر...
ادامه در صفحه 4  

علي سرزعيم

مسعود بيرمي

فردين آقابزرگي

»تعادل« احتمال افزايش نرخ سود بانكي را بررسي مي كند ؛ راهكاري كه به تنهايي راهگشا نيست 

تعادل| ش��نيده ها حكايت از آن دارد كه شوراي پول و 
اعتبار قصد دارد نرخ س��ود بانكي را افزايش دهد تا از اين 
طريق نقدينگي و ن��رخ ارز را در بازار مهار كن��د.  پس از 
چند هفته نوسان ش��ديد بازار ارز و افزايش قيمت دالر و 

برخي كاالها، و فشارهاي چند هفته اخير بر بانك مركزي 
به خاطر وضعيت بازار ارز و رش��د هر هفته قيمت ها، كه 
منتقدان بانك مركزي را مسوول چنين وضعيتي اعالم 
كرده و حتي شايعه اس��تعفاي رييس كل را نيز منتشر 

كردند و از س��وي ديگر، خواس��تار اس��تعفا و استيضاح 
رييس جمهور ش��دند، س��رانجام بانك مركزي تصميم 
گرفته كه براي كاهش فشارهاي موجود، از طريق افزايش 
نرخ سود بانكي و جمع آوري نقدينگي در بانك ها، حداقل 

تا اندازه اي فش��ارهاي موج��ود را كاهش ده��د.  در اين 
زمينه، شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي 
تصميم گيري كرده تا از اين طريق بخش��ي از نقدينگي 
سرگردان را از بازار جمع آوري كند.  ادامه در صفحه 3

  بخشي نگري مشكل اقتصاد ايران 
گاليه فعاالن اقتصادي از متوليان 

تجاري در آستانه روز ملي صادرات 

 معاون اقتصادي
 مركز پژوهش هاي مجلس:

رکورد تازه فوتي هاي كرونا  

موج سوم و ابتالي كادر درمان به كرونا

كاهش دالر صرافي به كانال 30 هزار

موانع 
خودساخته 
صادراتي 

سال 99 
ارز حاصل از 
نفت نداريم

دوشنبه 
سياه كرونا 
با 337 كشته 

پشت پرده نبود دارو و افزايش قيمت آن  در داروخانه ها چيست؟ 

انسولين قلمي، دارويي ناياب
يادداشت-6يادداشت-5 يادداشت-4

رشد بي حساب 
نقدينگي

جهل به قانون يا منفعت طلبي؟

جوالن سوداگران 
در بورس

سوءمديريت بيش از تحريم ها 
عامل كمبود دارو است

ب��راي بررس��ي آنچه ك��ه در 
طول س��ال هاي گذش��ته بر 
اقتص��اد ايران گذش��ته، بايد 
عوامل و مسائلي را در كنار هر 
قرار دهيم كه برخ��ي از آنها، 
س��ال هاي طوالني در اقتصاد 
ما تكرار شده اند و ما براي آنها 
چاره اي مناسب پيدا نكرده ايم.

يكي از مس��ائلي كه همواره موجبات نگراني را به وجود 
آورده و هيچ يك از دولت ها براي آن برنامه ريزي نكرده اند، 
روند افزايشي نقدينگي بوده اس��ت. آنچه ما در ماه هاي 
گذشته نيز با آن رو به رو ش��ده و در شرايط باال بودن نرخ 
تورم، نگراني ها را درباره آينده اين ش��اخص در ماه هاي 
گذشته افزايش داده است. يكي از اصلي ترين داليل باال 
بودن سرعت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران، نبود شفافيت 
در سياست هاي اقتصادي دولت و بانك هاست. هرچند 
دولت مي گويد در س��ال هاي گذش��ته از بانك مركزي 
استقراض نكرده اما حتي بر سر اين ادعا نيز ميان مقامات 
دولتي اختالف نظر وجود دارد و مش��ابه اين عملكرد را 
مي توان در ساير بخش ها نيز مشاهده كرد. اصالح برخي 
سياس��ت هاي اقتصادي در ايران نياز ب��ه زماني طوالني 
ادامه در صفحه 6 خواهند داشت و... 

بس��ياري از كشورها تالش 
فراواني را انج��ام مي دهند 
ت��ا تع��داد افزون ت��ري از 
شهروندان را براي حضور در 
بازار سرمايه تشويق كنند.

در واقع اعتماد بيشتر مردم 
به بورس و بازار س��هام يك 
دستاورد مهم براي كشورها 
و دولت ها محسوب مي شود. اما در عين حال حضور 
مردم در بازار س��رمايه نيازمند پيش نيازهايي است 
كه بدون اين زمينه س��ازي ها فعاليت هاي عمومي 
در بازار سرمايه به سرانجام مورد نظر نخواهد رسيد.

يكي از اي��ن ملزومات، گس��ترش آگاهي عمومي و 
تخصصي از بازار سرمايه اس��ت، در واقع مردم بايد 
مجهز به مهارت هايي ش��وند كه با اس��تفاده از اين 
مهارت ها بتوانند سرمايه خود را در بورس محافظت 
و آن را ارتقا دهند.بدون اين مهارت ها طبيعي است 
كه افراد در ترس��يم راهبردهاي اقتصادي خود در 
بازار سرمايه دچار مشكل ش��وند و قادر به حفاظت 
از سرمايه هاي خود نباشند.از س��وي ديگر نظارت 
در بازار سرمايه بايد در باالترين سطح خود جاري و 
ادامه در صفحه 4 ساري باشد تا...  

اي��ن كه م��ا تمام مش��كالت 
داروي��ي كش��ور را ب��ه گردن 
تحريم ها بيندازيم مس��اله اي 
اس��ت كه ب��ه نظ��ر منطقي 
نمي رس��د، چرا كه ما ساليان 
سال است كه تحريم هستيم، 
حتي زماني كه برجام به امضا 
رسيد مساله تحريم ها به طور 
كامل برطرف نشد. اما در مورد دارو آنچه بيشتر از تحريم ها 
به ما و البته به مردم آسيب مي رساند سوءمديريت در اين 
زمينه اس��ت. در مورد بيماران خاص، ليست مشخصي 
وجود دارد، چه بيماران ديابتي و چه ديگر بيماران. ايران 
يكي از كشورهايي است كه باالترين نرخ بيماران ديابتي 
را دارد و بر اساس آمار مشخص است كه ما هر ساله به چه 
ميزان انسولين براي اين بيماران نيازمنديم. حال چرا بايد 
با داشتن آمار و اطالع از شرايط بحراني چنين وضعيتي 
به وجود بيايد بيشتر از آنكه تقصير تحريم ها باشد تقصير 
مديريت اشتباه اس��ت. اگر شركت هاي توليد كننده اين 
هشدار را دريافت مي كردند كه ممكن است طي ماه هاي 
آينده چنين وضعيت در زمينه قيمت ارز به وجود بيايد، 
قطعا راهكاري را براي انبارش داروي مورد نياز مردم مد 
نظر قرار مي دادند.  ادامه در صفحه 8

سيامك  افاضليمحسن عليزادهوحيد شقاقي شهرياري

يادداشت- 7

افزايش ن��رخ بلي��ت هواپيما 
همچنان در كش و قوس است. 
با عنايت به اع��الم وزير محترم 
راه و شهرسازي مبني بر ابطال 
و ممنوعيت هرگون��ه افزايش 
نرخ بليت هواپيم��ا، فيلمنامه 
افزايش نرخ همچنان پرشور در 
حال اجرا است. رييس محترم 
سازمان هواپيمايي كشوري در نطقي اعالم داشته اند كه تا 
ابتداي آبان ماه افزايش نرخي نخواهيم داشت. اساسا اعالم 
نرخ هاي جديدي كه به تصويب نرسيد، به فرض مشروعيت 
بر اساس اطالع رساني قبلي بايد از ابتداي آبان ماه اجرايي 
مي شد، لذا موضوع بدين معناست كه اين انجمن همچنان 
در ح��ال رايزني ب��راي افزايش غي��ر عادالنه ن��رخ بليت 
هواپيماس��ت. انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي به استناد 
قانون منقضي برنامه پنجم توسعه خواستار آزاد سازي نرخ 
بليت هواپيماست. قانون برنامه پنجم توسعه، جز قوانين 
مدت دار و مقيد به مهلت است، تشبث انجمن شركت هاي 
هواپيمايي به اين قانون در خصوص اعمال آزادي نرخ بليت 
هواپيما فاقد محمل قانوني است. بر اساس بند » ب « ماده 
١٦١ قانون پنجم توس��عه، قانونگذار آزادسازي نرخ بليت 
هواپيما را تجويز كرده بود اما در حال حاضر اين مصوبه به 

جهت انقضاي مهلت اجرا قابل استناد نيست. اجراي قوانين 
بر عهده قوه مجريه است و دولت به عنوان عالي ترين مقام 
نظارت بر حسن اجراي قوانين بايد اعمال نظر جدي داشته 
باشد.  صالبت وزير محترم راه و شهرسازي در خصوص ورود 
به موضوع بر مبناي قانون مي تواند ترافع حاضر را عادالنه 
حل و فصل نمايد. وظيفه قيمت گ��ذاري عادالنه بر عهده 
شوراي هواپيمايي كشوري است. تصميم گيري اين شورا 
در برهه زماني حاضر فصل الخطاب تشتت و پايان نظرات 
اختالفي است. اعمال نظر ش��ركت هاي هواپيمايي نبايد 
وسيله اضرار شهروندان قرار گيرد، مطابق اصل ٤٠ قانون 
اساسي » هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله 
اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد «  جوامع 
پيشرو مقهور قانون هستند و نبايد به واسطه افزايش قيمت 
ارز كه مقطعي است، منافع عمومي به چالش كشيده شود 
و دستاويز ضرر شهروندان قرار گيرد. حمايت هاي دولتي 
از ش��ركت هاي هواپيمايي در شرايط فعلي شيوع ويروس 
كرونا به منظور تس��هيل امور مالي آنهاست و اين نكته نيز 
بايد در نظر شوراي عالي هواپيمايي لحاظ گردد، ضروري 
است صورت وضعيت مالي شركت هاي هواپيمايي جهت 
تنوير اذهان عمومي منتش��ر گردد.  انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، يك مجموعه صنفي اس��ت كه بر اساس ماده 
١٣١ قانون كار و آيين نامه انجمن هاي صنفي تش��كيل 

گرديده اس��ت. مهم ترين وظيفه اين انجم��ن بر مبناي 
اساسنامه آن، پيگيري حقوق مشروع و تالش براي حفظ 
حقوق و منافع صنف��ي اعضاي خود يعني ش��ركت هاي 
هواپيمايي اس��ت و اين نهاد كام��ال خصوصي هيچ گونه 
صالحيتي باب��ت تعيين نرخ بلي��ت هواپيما را ن��دارد. از 
حيث حفظ حقوق شركت هاي هواپيمايي صرفا مي تواند 
پيشنهادات خود را به متولي قانوني و دولتي يعني سازمان 
هواپيمايي كشوري ارايه دهد و در نهايت تصميم گيرنده 
نهايي سازمان بر اساس نظر ش��وراي عالي هواپيمايي )بر 
اس��اس بند ج ماده ٦ قانون هواپيمايي كشوري( است. هر 
گونه اقدام اين انجمن به وضع نرخ نامه بليت هواپيما خارج از 
قانون بوده و باطل و بي اثر است. تمسك به قانوني كه مدت 
اجراي آن از سال ٩٦ منقضي گشته است ناشي از جهل يا 
منفعت طلبي و تفس��ير قانون براي منافع شخصي است. 
افزايش بي رويه نرخ بليت هواپيما ضربات جبران ناپذيري 
را به اقتصاد و صنعت توريس��م كش��ور را وارد مي س��ازد، 
جلوگيري از افزايش بي رويه نرخ پروازهاي داخلي مي تواند 
به پيشروي اقتصاد داخلي و جلوگيري از خروج ارز و توسعه 
سفرهاي داخلي و صنعت گردشگري كمك شاياني نمايد. 
منويات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و 
ضرورت توليد و چرخ اقتصادي داخلي نيز صحه گذار اين 
مطلب اس��ت. ضروري است دولت و س��ازمان هواپيمايي 
كشوري به فكر چاره اي جدي براي جلوگيري از اين اقدام 

و حمايت عادالنه حقوق عامه باشند.

معين شرقي



از ادعاي دولت در مديريت كامل كسري بودجه در شش 
ماهه نخست امسال تا گزارش هاي ارايه شده از نمايندگان 
مجلس كه نشان مي دهد عدد كسري بودجه نه به ميزان 
150 هزار ميليارد توم��ان ابتدايي كه حدود 250 هزار 
ميليارد تومان تخمين زده مي شود، همگي حكايت از آن 
دارد كه اقتصاد ايران روزهاي بسيار بحراني را پشت سر 
مي گذارد. اگر به اين اعداد كالن، رشد بي ترمز قيمت ها در 
بازار ارز، سكه، مسكن و خودرو را نيز اضافه كنيم، مشخص 
مي شود كه نگراني هاي موجود به دو بخش مجزا تقسيم 
مي شوند، يك بخش مربوط به آن چيزي است كه امروز 
در اقتصاد ايران در حال رخ دادن اس��ت و يك بخش نيز 
به آينده ب��از مي گردد، آينده اي كه اگر در آن، دغدغه ها 
و مشكالت امروز حل نشوند، احتمال تشديد تمام اين 

بحران ها وجود خواهد داشت.
دولت روحاني در حالي سال 99 را به عنوان آخرين سالي 
كه به طور كامل وظيفه اداره كشور را دارد،  آغاز كرد كه 
همچنان تحريم هاي همه جانبه اقتصادي امريكا ادامه 
داشت و همين امر، فشاري جدي بر منابع درآمدي دولت 
به طور خاص بازار نفت داشت. در كنار آن قرار گرفتن نام 
ايران در فهرس��ت سياه اف اي تي اف، هرگونه همكاري 
اقتصادي ب��ا بانك هاي بين الملل��ي را متوقف كرد و در 
كنار تمام اين تهديدات، شيوع ناگهاني ويروس كرونا نيز 
باعث شده، راه بر طرح هاي جايگزين نفت مانند افزايش 

درآمدهاي مالياتي يا صادرات غير نفتي نيز بسته شود.
تحت تاثير اين عوامل اعالم ش��د، بخش قابل توجهي از 
پيش بيني هاي دولت براي تحقق درآمدهاي بودجه در 
سال 99 با واقعيت ها فاصله دارد و از اين رو بودجه در سال 
جاري با كس��ري قابل توجهي مواجه خواهد شد. وزارت 
اقتصاد اعالم ك��رد كه عدد تخمين زده ش��ده براي اين 
كسري بودجه، 150 هزار ميليارد تومان است اما در روزهاي 
گذشته يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، 
اعالم كرد كه اين عدد حتي به 250 هزار ميليارد تومان نيز 
خواهد رسيد، عددي كه با وجود گذشت نيمي از سال، هنوز 
مشخص نيست قرار است با چه روشي جبران شود و همين 

موضوع نگراني ها را از آينده افزايش داده است.

    رشد مداوم نقدينگي
يكي ديگر از عواملي كه در ماه هاي گذشته، باعث شده 
نگراني از آينده اقتصادي ايران به شدت افزايش پيدا كند، 
روند سريع افزايش نقدينگي بوده است. اقتصادي كه با 
وجود تمام برنامه ريزي ه��اي كالن، همچنان از انتقال 
نقدينگي سرگردان به توليد عاجز است، در ماه هاي اخير 
نيز نتوانس��ته سرعت افزايش نقدينگي را كنترل كند و 
كارشناسان معتقدند تداوم اين شرايط، به افزايش دوباره 
تورم و به دنبال آن باال رفتن فش��ار معيش��تي بر مردم 

منجر خواهد شد.
در چنين بستري، رشد بازار سرمايه كه در ماه هاي قبل 
كمك كرده بود، بخشي از نقدينگي سرگردان خطرناك 
در ماه هاي قب��ل را مديريت كرده بود اما اين بازار نيز در 
هفته هاي اخير سقوطي تمام نشدني را تجربه كرده و از 
اين رو همچنان پمپاژ نقدينگي به س��طح اقتصاد ايران 

ادامه خواهد داشت.
آنچه كه به نگراني ه��ا درباره نقدينگي دامن مي زند، 
كسري بودجه قابل توجه دولت است. هرچند مقامات 
دولتي اعالم كرده اند كه با وجود فش��ارهاي مالي به 
سمت استفاده از منابع بانك مركزي حركت نخواهند 

كرد اما اظهارات رييس كل بانك مركزي در هفته هاي 
گذش��ته ترديدهايي را درباره اين ادع��ا آغاز كرد و با 
توجه به اينكه نه طرح هايي مانند فروش اوراق بدهي 
توانسته نقش مهمي در افزايش درآمدهاي دولت ايفا 
كند و نه برنامه هايي مانند گشايش اقتصادي با توجه به 
ابهام هاي موجود راه به جايي بردند، در چنين بستري 
بسياري از كارشناسان هشدار مي دهند كه در صورتي 
كه دولت نتواند چاره اي پيدا كند، احتمال استقراض 
از بانك مركزي وجود خواهد داشت و با اضافه شدن 
بار آن به تورم 26 درصدي موجود، خطر يك بحران 

جديد اقتصاد ايران را تهديد مي كند.

    خطر تاخير در اصالحات
امير كرماني ، عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا  
در بركلي امريكا، در يادداش��ت جديدي كه در آن به 
وضعيت اقتصادي ايران در سال هاي گذشته پرداخته، 
ضمن اشاره به آنچه در سال 98 و 99 گذشته، هشدار 
داده كه تاخير در تصميم گيري در زمينه مسائل كالن، 

مي تواند براي اقتصاد ايران بسيار گران تمام شود.
او با اش��اره به وضعيت اقتصاد ايران در سال 98، به 9 
موقعيت جديد اشاره كرده كه هنوز در سال گذشته 

خبري از آنها نبود. كرماني نوشته در سال 98: 
1- در حدود 9 ميليارد دالر صادرات نفتي داشتيم

2- كرونا نبود
3- صادرات غيرنفتي به كشورهاي همسايه متوقف 

نشده بود
4- حقوق كارمندان دولت افزايش بيش از تورم نداشت

5- هنوز الوعده ها، الوفا نشده بود و بار جديدي بر نظام 
كامال ورشكسته بازنشستگي كشور تحميل نشده بود

6- در ماه عسل پهپاد و الفجيره و آرامكو بوديم و حداقل 
تا شهريور احتمال مذاكره جدي داشت قوت مي گرفت

7- مجلس هر روز در پي طرحي جديد براي افزايش 
كسري بودجه و افزايش نقدينگي نبود

8- بورس هنوز نقش عامل جذب شوك  نقدينگي را 
بازي مي كرد

9- نرخ رش��د نقدينگي هن��وز در ح��دود ماهي دو 
درصد بود

با همه اينها در نهايت بودجه س��ال 98 با اس��تقراض 
مس��تقيم 75 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي )با 
عنوان برداشت 5 ميليارد يورو از منابع صندوق آن هم 

به نرخ نيمايي( بسته شد.
او در تبيين شرايط اقتصادي كشور در سال99، به هفت 

نكته اشاره كرده و نوشته در اين سال: 
1- درآمد صادرات نفتي در شش ماهه اول احتماال در 

حدود 1 ميليارد دالر بوده
2- حقوق كارمندان دولت از ابتداي سال )در اصل در 

اسفند 98( افزايش 50 درصد داشته
3- كرونا در سرتاس��ر كش��ور جوالن مي دهد و غير 
از گرفت��ن جان ده ها هزار نف��ر از هموطنان عزيزمان 
هزينه هاي بسياري را بر اقتصاد ايران و دولت تحميل 

كرده و مي كند
4- بخش عمده صادرات غير نفتي در س��ه ماهه اول 

دچار وقفه شد
5- ب��ورس ديگر ن��ه تنها عامل انباش��ت ريس��ك 
نقدينگي نيست كه حمايت هاي دستوري از بورس و 
سرمايه گذاري مستقيم بانك ها در بورس در ماه اخير 

خود عامل افزايش شديد نقدينگي شده
6- حريم هاي جنايتكارانه امريكا افزايش شديد يافته

7- رش��د نقدينگي به عدد فاجعه بار حدود 4 درصد 
در ماه رس��يده )كه در صورت ادامه اين روند اين رشد 

معادل است با رشد ساالنه بيش از شصت درصد(  
آن وق��ت در چنين ش��رايطي نماين��ده مجلس مان 

مي فرمايند كه دولت يك ريال كسري بودجه  ندارد. 
نشانه اش هم آنكه كاري )طرح »يكسان سازي« حقوق 
بازنشستگان( را كه دولت در تمام سال هاي گذشته )به 
دليل بار مالي اش( حاضر نشده بود انجام دهد تصميم 

گرفته كه از مهرماه اجرا كند.
اين اقتصاددان پس از تبيين اين شرايط، اعالم كرده كه 
در صورتي كه چهار اولويت زير اجرايي نشوند، شرايط 

براي اقتصاد ايران دشوار خواهد شد: 
1- اصالحات اساس��ي در تيم اقتصادي دولت ايجاد 

نشود
2- بازنگري اساسي در هزينه هاي امسال دولت و روش 

تامين كسري آن ايجاد نشود
3- بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي را به زير دو درصد 

در ماه نرساند
4- مجلس از طرح هر گونه طرحي كه منجر به افزايش 
كسري بودجه يا افزايش نقدينگي مي شود پرهيز نكند، 
مي توان مطمئن بود كه تركيب كسري بودجه و رشد 
افسار گسيخته نقدينگي اتفاقي را در اقتصاد ايران رقم 
مي زند كه تا به حال در طي پنجاه س��ال گذشته آن را 

نديده ايم.
او در پايان يادداشت خود به برخي اختالف نظرهاي 
سياسي و بحران هاي داخلي اش��اره كرده كه پس از 
هريك از آنها، فشاري جديد عليه ايران به راه افتاده است 
و از اين رو هشدار داده كه نپرداختن به اين اولويت ها 
مي تواند براي كشور گران تمام شود. هرچند با توجه به 
واقعيت هاي موجود و اختالف نظرهاي دولت و مجلس 
به جمع بندي رسيدن در رابطه با تمام اين موارد قدري 
س��خت و دور از انتظار است و اما تداوم قطعي كسري 
بودجه و به دنبال آن رشد شديد نقدينگي، نشان از اين 
دارد كه تصميم گيران بايد پيش از آغاز بحراني جديد، 

راه حلي براي مشكالت موجود پيدا كنند.
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تا يك سال ديگر 
درگير كرونا هستيم

رييس جمهور گفت: بر مبناي بد بينانه تا يك سال ديگر 
هم درگير كرونا هستيم. فعال مبنا را بر اين مي گذاريم 
امسال و شايد سال آينده مواجه با اين مشكل هستيم 
و كار اصلي در مقابل آن تغيير در سبك زندگي است.
حجت االسالم حسن روحاني رييس جمهور عصر ديروز 
در جلسه مديران وزارت بهداشت و متخصصان كرونا 
گفت: هدف من از اين جلسه بررسي پرونده اين بيماري 
در 8 ماه گذشته است.وي ادامه داد: بر مبناي بد بينانه تا 
يك سال ديگر هم درگير اين بيماري هستيم. فعال مبنا 
را بر اين مي گذاريم امسال و شايد سال آينده مواجه با 
اين مشكل هستيم و كار اصلي در مقابل آن تغيير در 
سبك زندگي است.رييس جمهور بيان داشت: مهم ترين 
مساله اين است كه ما مردم را براي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي قانع كنيم. با شرايطي كه كشور دارد مردم بايد 
به بزرگان بخش پزشكي اعتماد كنند. اينكه مي بينيم 
رهبر انقالب خودشان را نسبت به مصوبات ستاد ملزم 
مي دانند خيلي مهم است. وي با اشاره به اينكه برخي 
متخصصين لحن يكاني با مردم سخن نمي كنند گفت 
بش��ارت و انذار بايد در كنار يكديگر باشد. مردم اگر در 
كنار ما نباشند موفق نمي شويم. مردم نبايد فكر كنند از 
جريمه براي آنها كيسه دوخته ايم.روحاني خاطرنشان 
كرد: همه تالش ما بايد اين باشد كه طرف مبتال نشود و 
اگر مبتال شد بستري نشود. محيط بيمارستان خودش 
مي تواند مبتال كننده باشد. ما بايد زنجيره را متوقف كنيم. 
وقتي مطمئن شديم كسي مبتال شده است، به دنبال 
آن برويم و بيست يا سي نفر را دنبالشان ببريم. الزمه آن 
است كه تست را گسترش دهيم.رييس جمهور تصريح 
كرد: ما آزمايشگاه هايمان را بايد تكميل كنيم. كيت هايي 
كه مورد نياز است را خريداري كنيم و بياوريم و ما اينجا 
هيچ محدوديتي در اين زمينه نداريم. بيست ميليون يا 
سي ميليون خريد كنيم. وزير بهداشت ما گفت براي 
خريد واكسن ممكن است پولي كه مي دهيم به واكسن 
نرسد ما گفتيم ايرادي ندارد. ما براي بهداشت و درمان 
مردم محدوديتي نداريم. وي اظهار داشت: من اين را 
منظم و مرتب در ستاد گفتم كه هر فرد كه مبتال شد 
خانواده، دوستان نزديك و كساني كه با او همراه بودند 
را فراخوان كنيم و بالفاصله قرنطينه كنيم. ما مجازات 
سختي براي كسي كه قرنطينه را رعايت نكند گذاشتيم. 
هر فردي كه مبتال است و قرنطينه را بشكند هر دفعه 
كه از قرنطينه خارج مي شود 200 هزار تومان جريمه 
مي شود. مردم ما نبايد از تعداد ابتالي زياد بترسند و مهم 
نيست اما اگر فوتي ما افزايش يافت اين به معناي آژير 
خطر است. رييس قوه مجريه گفت: وزارت بهداشت 
اعالم كرده 25 هزار تس��ت PCR گرفته مي شود من 
اينجا مي گويم اين تعداد تست را به 15 هزار ديگر يعني 
40 هزار برسانيد و ما هم هزينه آن را مي دهيم. من از 
نيروي انتظامي مي خواهم مصوبات را اجرا و عمل كنند. 
هر موردي كه باعث ابتالي بيشتر مي شود را به مردم 
بگوئيم.روحاني بيان داشت: در اين جلسه مطرح شد كه 
ما از تجربه كشورها به خوبي استفاده كنيم. من خواهش 
مي كن��م بخش تحقيقات ما از تجربه همه كش��ورها 
استفاده كنند. ما منابع مورد نياز تخت ها و تجهيزات 
مورد نياز را تامين مي كنيم. ما بايد نيروي انساني مورد 
نياز را استخدام كنيم. ستاد هاي استاني همه پر تالش 
هستند اما استان تهران بار بيشتري بر دوشش است و 
همه ستاد هاي استاني اختاراتي دارند كه از آنها استفاده 
كنند. اعالم قبل از اينكه ما بررس��ي كنيم مشكلي را 
حل نمي كند و مردم را سردرگم مي كند.وي با تاكيد بر 
اينكه ستاد مقابله با كرونا زمان و وقت ندارد بيان داشت: 
بعضي از موارد ممكن است به ظاهر مدنظر قرار گيرد اما 
در مقام عمل ممكن است تاثيري نداشته باشد. چيزي 
كه در مقام عمل تاثيرگذار است سبك زندگي و حذف 
زنجيره كرونا اس��ت. روحاني خاطرنشان كرد: اينكه 
تعطيل مي كنيم طرفي را كه در خانه مي مانيم چطور 
مديريت كنيم. اين فرد در خانه نمي ماند و تمام كارهاي 
عقب افتاده خود را انجام مي دهد. دولت با همه امكاناتي 

كه در اختيار دارد اولويت اولش سالمت است. 
رييس جمهور تاكيد كرد: با همه توان براي مسائلي كه 
وزارت بهداش��ت و درمان ضروري مي داند در خدمت 
هستيم. اميدوارم در كنار هم بتوانيم از اين موج عبور 
كنيم. اگر واكس��ني در دنيا كشف ش��د و مورد تاييد 
سازمان بهداشت جهاني باشد اين واكسن حتمًا تهيه 
مي شود. كسي جوري سخن نگويد كه دولت از وزارت 
بهداشت، پزشكان و پرستاران صد در صد براي مقابله با 

اين بيماري استفاده نمي كند.

43 درصد از منابع ريالي صندوق 
توسعه صرف تسهيالت شد

گزارش صن��دوق توس��عه ملي نش��ان مي دهد 
متقاضيان 43 درصد از منابع ريالي صندوق توسعه 
ملي را در قالب تسهيالت جذب كردند. همچنين 
منابع اشتغال نيز جذب نشد. عملكرد تسهيالت 
ريالي صندوق توس��عه ملي از محل قراردادهاي 
سپرده گذاري ريالي اعالم شد. در شش ماهه اول 
سال 1398 و در اجراي مفاد حكم ماده )52( قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت )2(، مبني بر پرداخت 20 درصد از منابع 
ورودي ساالنه صندوق به بخش هاي خصوصي و 
تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسسات 
عمومي غيردولتي ب��ه طرح ه��اي داراي توجيه 
فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به 
صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش هاي 
آب، كش��اورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع 
طبيعي و محيط زيس��ت، ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي، صنعت، معدن، گردشگري و صادرات 
كاالهاي صنعتي و معدني صندوق توس��عه ملي 
مبلغ 41,000 ميليارد ريال از محل منابع برگشتي 
از محل س��پرده گذاري هاي س��ال هاي گذشته و 
بازپرداخت اقس��اط طرح هاي تأمين مالي شده از 
منابع قراردادهاي عامليت ريالي سال هاي 1390 

الي 1393 را سپرده گذاري نموده است.

حذف بخش خصوصي
جفا به كشور است

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
صبح روز دوشنبه به رياست دكتر جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد.معاون اول رييس جمهور در اين 
جلسه با اشاره به اينكه توليد كنندگان و صادر كنندگان 
كش��ور س��ربازان خط مقدم در جنگ اقتصادي عليه 
كشورمان هستند، گفت: در اين برهه حساس كنوني هر 
كس كه بخواهد بخش خصوصي را از اقتصاد حذف كند 
جفا به كشور كرده است زيرا آنها در اين شرايط اقتصادي 
بيشترين خدمت را به كشور خود ارايه دادند. جهانگيري 
با تاكيد بر اينكه نبايد بگذاريم فضا براي فعاليت بخش 
خصوصي ناامن ش��ود، تصريح كرد: مهم ترين وظيفه 
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي فراهم كردن بستري مناسب براي فعاليت بخش 
خصوصي است. وي با اشاره به سخنان رييس پارلمان 
بخش خصوصي در اين جلس��ه در خصوص وضعيت 
بخش خصوصي كشور، اظهار داشت: جهت گيري هاي 
اقتصادي كشور بايد مطابق آنچه مقام معظم رهبري 
گفته اند تدوين ش��ود. بر اين اساس نهادهاي عمومي 
نبايد به هيچ وجه رقيب بخش خصوصي باشند و بخش 
خصوصي بايد ميدان دار اصلي اقتصاد كش��ور باش��د.

جهانگيري با اشاره به وضعيت بيكاري فصل تابستان 
نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود 40 
هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند 
در حالي كه در همين مدت بيش از 1 ميليون و 200 هزار 
فرصت شغلي از دست رفته است. بخش خصوصي در 
حوزه صنعت تالش بسياري براي تامين ارز و جلوگيري از 
بيكار شدن كارگران انجام داده است، به طوريكه برخي از 
آنها خانه و خودروي خود را براي تامين هزينه هاي توليد 
واحد توليدي خود فروخته اند.معاون اول رييس جمهور 
با اشاره به برخي مسائل پيش آمده پيرامون واگذاري 
شركت هاي دولتي، گفت: ممكن است در واگذاري ها 
برخي تخلفاتي صورت گرفته باش��د ام��ا مي توان در 
همان فرايند قانون خصوصي سازي اصالحات الزم را 
انجام داد. با فضاسازي نبايد فضاي ناامني براي بخش 
خصوصي ايجاد كرد. همه چيز براس��اس قانون پيش 
رود. هيات داوري كه اعضاي آن غيردولتي هس��تند و 
مرجع قانوني است مي تواند در اين زمينه داوري كند.

وي افزود: همه ما از بخش خصوصي واقعي كه مي خواهد 
فعاليت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمايت 
مي كنيم. نبايد بگذاريم كسي كه به اعتماد حاكميت و 
در چارچوب قوانين كشور اقدام به خريد واحد توليدي و 
سرمايه گذاري كند دچار خسران و زيان شود.جهانگيري 
در بخش ديگري از س��خنانش با اش��اره ب��ه گزارش 
معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي در خصوص 
بررس��ي موارد مغاير در اجراي ماده )6( قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: 
اصالح و اجراي اين ماده قانوني بايد با جديت دنبال شود 
و همه نهادهاي عمومي و شخصيت هاي حقوقي مكلف 
هستند گزارش هاي نظارتي را كه قانونگذار تعيين كرده 

است ارايه كنند.

امريكا در قبال ايران
مكرر شكست خورده است

س��خنگوي وزارت امور خارجه گفت: م��ا پول بلوكه 
شده اي در چين نداريم. روابط ايران و چين يك روابط 
منطقي است و گفت وگوهاي مستمري بين مقامات 
دو كش��ور در جريان اس��ت.به گزارش ايسنا، سعيد 
خطيب زاده، در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در 
پاسخ به س��والي در ارتباط با اخبار منتشر شده مبني 
بر اينكه مقداري از دارايي ه��اي ايران در چين بلوكه 
شده است، تصريح كرد: ما پول بلوكه شده اي در چين 
نداريم. روابط ايران و چين يك روابط منطقي است و 
گفت وگوهاي مستمري بين مقامات دو كشور در جريان 
است. البته ممكن است مشكالتي بين دوكشور وجود 
داشته باشد كه اين يك امر طبيعي است چرا كه در روابط 
هر كشوري با كشور ديگر اين مشكالت ممكن است به 
وجود بيايد.خطيب زاده با تاكيد بر اينكه ما پولي بلوكه 
شده در چين نداريم، گفت: ايران منابعي در چين دارد 
كه از آن منابع براي تامين نيازهاي خود استفاده مي كند 
و اين جدا از پولي است كه ما مثال در ژاپن، عراق يا كره 
جنوبي به صورت بلوكه شده داريم. موضوع چين در اين 
زمينه متفاوت است.سخنگوي وزارت خارجه همچنين 
در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به لغو 
محدوديت هاي تسليحاتي ايران از بامداد 27 مهر ماه 
در فضاي مجازي برخي اظهارنظر ها مطرح شده مبني 
بر اينكه فقط يك جنبه برجام اجرايي شده و جنبه هاي 
ديگر كه مربوط به مسائل اقتصادي است تحقق پيدا 
نكرده اس��ت و اكنون مردم با مشكالت و سختي هاي 
زيادي براي تامين نيازهاي اساسي خود مواجه هستند 
و وزارت خارجه در زمينه تامين ارز براي تهيه دارو چه 
اقدامي انجام داده است؟ خطاب به خبرنگار سوال كننده 
گفت: ما از بدنه همين مردم هس��تيم و ما از آس��مان 
نيامده ايم كه ندانيم درد مردم چيست؟ ما مي دانيم كه 
مردم در چه درد و رنجي به سر مي برند. مردم ما در يك 
جنگ ناخواسته و تحميلي از سوي امريكا قرار گرفته اند و 
ما چاره اي جز پيروزي در اين جنگ نداريم.اين ديپلمات 
ارشد كش��ورمان ادامه داد: اين پيروزي را در بسياري 
از ابعاد به دس��ت آورده ايم و فشارهاي كنوني امريكا 
كه به صورت جنون آميز پيگيري مي ش��ود به خاطر 
شكست هاي مكرري اس��ت كه در ارتباط با پيگيري 
خواس��ته ها و اهداف خود عليه ايران روبرو ش��ده اند.

وي همچنين با تاكيد بر اينك��ه موضوع تحريم هاي 
تسليحاتي و رفع محدوديت هاي مربوط به آن ربطي به 
تحريم هاي امريكا عليه ايران بعد از خروج از برجام ندارد 
گفت: آنچه كه در اين زمينه محقق شده است يكي از 
ابعاد برجام است نه همه آن.خطيب زاده با بيان اينكه 
به خاطر فشارهاي امريكا و ناتواني اروپايي ها در اجراي 
تعهداتشان و نقض تعهدات از سوي آنها ما اكنون دچار 
مشكل هستيم، گفت: ولي اين از وظيفه دولت نمي كاهد 
و وظيفه دولت تامين نيازهاي مردم است و همه تالش ها 

در همين چارچوب صورت مي گيرد.

هشدار استاد دانشگاه بركلي به مسووالن اقتصادي كشور

سيد ابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه:

كسريبودجهورشدنقدينگي،بحرانيكمسابقهرارقمميزنند

همه مشكالت به دست مردم قابل حل است
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه همه مش��كالت در 
داخل كشور و به دست تواناي مردم قابل حل است، گفت: 
راهكار حل مش��كالت اقتصادي در حوزه اقتصاد نهفته 
است و دنبال كردن راهكارهاي سياسي براي حل مسائل 
اقتصادي خطا است.به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، 
سيد ابراهيم رييسي در جلسه صبح ديروز شوراي عالي 
قوه قضاييه با تقدير از زحمات و تالش هاي كادر درماني 
كشور در صيانت از سالمت مردم در برابر ويروس كرونا، 
اظهار داشت: توصيه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا نبايد 
در ح��د توصيه باق��ي بماند و باي��د از موضع حاكميتي 
پيگيري شود.رييس قوه قضاييه با اشاره به موفقيت برخي 
كش��ورها در مهار ويروس كرونا، تأكيد كرد: بايد با اتخاذ 
تصميمات كارشناسي شده در ستاد كرونا و اجراي آنها با 
نگاه حاكميتي آفات اين بال را كاهش داد و هر جا كه نظام 
اراده كرد كاري را با جديت انجام دهد، مردم هم به خوبي 
همراهي كرده اند.رييس��ي از همراهي مردم در موضوع 
راهپيمايي اربعين امسال براي اجراي مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا به عنوان نمونه اي از پايبندي بدنه جامعه 
به تصميمات حاكميتي ياد كرد كه آحاد مردم با وجود 
ارادت مردم به امام حسين)ع(، از تصميم كارشناسي نظام 
در اين زمينه تبعيت كردند.رييس قوه قضاييه در بخش 
ديگري از س��خنانش با تأكيد بر لزوم پرهيز مسووالن و 
فعاالن سياسي از حاشيه سازي ها، اظهار داشت: هر گونه 
حاشيه سازي از سوي دست اندركاران و سياسيون كه ما را 
از پرداختن به مسائل اصلي كشور بازمي دارد، امري مذموم 
و ناصواب است.رييسي از »توجه به معيشت« و »مقابله با 
كرونا و آفات آن« به عنوان مسائل اصلي كشور ياد كرد و 
گفت: دغدغه مسووالن بايد رفع مشكالت معيشتي مردم 
به ويژه در شرايطي باشد كه ويروس منحوس كرونا كسب و 
كار بسياري از افراد را مختل كرده است.رييس قوه قضاييه، 
قاچاق دارو و مشكل تأمين دارو را از ديگر معضالت امروز 
كشور دانست و اظهار داشت: امروز مردم براي تهيه دارو 
با مشكل مواجه هستند و وجود داروهاي تقلبي در بازار 
هم نگران كننده است.رييسي بر همين اساس تأكيد كرد 
كه مس��ووالن بايد موضوع تأمين داروي مورد نياز مردم 

را با حساسيت پيگيري كنند و اجازه ندهند سوداگران و 
قاچاقچيان در اين عرصه جوالن دهند.رييس دستگاه قضا 
در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پايان تحريم 10 
ساله تسليحاتي جمهوري اسالمي ايران گفت: در خصوص 
برداشته شدن موانع معامله تس��ليحاتي نبايد صرفًا به 
شكست سياسي امريكا بسنده كرد و بايد همه تحريم هاي 
ظالمانه امريكا و غربي ها عليه ملت ايران برداشته شوند.

رييسي با بيان اينكه غربي ها بايد متعهد به اجراي توافقات 
باشند اما روز به روز ظلم و ستم آنها بيشتر مي شود، گفت: 
مساله توليد قدرت در برابر نظام سلطه مهم است تا بتوان 
با دست پر در ميدان مقابله با اين زورگويي ها حاضر شد. 
ساز و كار هم اين است كه اقداماتي در جهت بي اثر كردن 
تحريم ها و تسهيل زندگي و معيشت مردم صورت گيرد.

رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه همه مشكالت در داخل 
كشور و به دست تواناي مردم قابل حل است، خاطرنشان 
كرد: راهكار حل مشكالت اقتصادي در حوزه اقتصاد نهفته 
است و دنبال كردن راهكارهاي سياسي براي حل مسائل 
اقتصادي خطاست.رييسي در بخش ديگري از سخنانش 

به ابالغ سند امنيت قضايي اشاره كرد و با تقدير از معاونت 
حقوقي و ديگر بخش هاي مرتبط در دستگاه قضا، اظهار 
داشت: در برنامه ششم توس��عه براي همه دستگاه ها از 
جمله قوه قضاييه تكاليفي در نظر گرفته شده كه يكي از 
آنها تدوين سند امنيت قضايي بود. اما بايد بدانيم كه اجراي 
هر سندي مهم تر از ابالغ آن سند است و همه همكاران 
قضايي در سراس��ر كش��ور ملزم به اجراي اسناد تحولي 
هس��تند.رييس قوه قضاييه، »حق الناس« را مهم ترين 
موضوع س��ند امنيت قضايي عنوان كرد و گفت: »حق 
الناس« و »حقوق مردم« قبل از آنكه دس��تاويز مدعيان 
حقوق بشر باشد، آموزه نبي مكرم اسالم است كه در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مورد تأكيد قرار گرفته 
است.رييسي افزود: »حق الناس« از تأكيدات مستمر امام 
و رهبري بوده كه قوانين موضوعه نيز بر آن تصريح دارد 
و با ابالغ سند امنيت قضايي به دنبال آن هستيم تا با عزم 
و اراده جدي از حقوق مردم صيانت شود.رييس دستگاه 
قضا گريزي نيز به موضوع بازگرداندن مديرعامل فراري 
يكي از بانك هاي كشور زد و با تقدير از نيروهاي امنيتي 

و پليس بين الملل و ديگر عواملي كه در بازگرداندن اين 
مفسد اقتصادي نقش داشتند، تأكيد كرد: افرادي كه تصور 
مي كنند مي توانند مرتكب جرم شوند و با خروج از كشور از 
چنگال عدالت بگريزند سخت در اشتباه هستند.رييسي 
خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي اجازه نمي دهد كساني كه 
به نحوي به بيت المال دست اندازي مي كنند، آرام بگيرند 
و بازگرداندن همه متهمان اقتصادي و اموال به يغما رفته 
مل��ت را با قاطعيت و تا آخر دنبال مي كند تا اين اموال به 
خزانه كشور برگردد و در اختيار مردم قرار گيرد.رييس قوه 
قضاييه بر همين اساس به كشورهاي غربي نيز هشدار داد 
كه اجازه ندهند كشورشان پناهگاه غارتگران بيت المال 
و مفسدان اقتصادي ش��ود و تصور نكنند پول هايي كه 
مفسدان اقتصادي از مردم س��رقت مي كنند، براي آنها 

منفعتي به دنبال مي آورد.
در اين نشست، مهدي حاج محمدي رييس سازمان 
زندان ها از هدف گذاري اين سازمان براي اشتغال 50 
درصدي زندانيان خبر داد و گفت: آمار اشتغال زندانيان 
در سال 98، 15 درصد بوده كه با تمهيدات انديشيده 
شده، اين آمار در 6 ماهه اول امسال به 23 درصد افزايش 
يافته است.وي خاطرنشان كرد: نكته حائز اهميت آن 
است كه اين رش��د بدون ايجاد ظرفيت هاي جديد و 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود و در همين شرايط 
دشوار كرونايي كه بس��ياري از زندانيان در مرخصي 
به سر مي برند، محقق ش��ده است.رييسي با تقدير از 
هدف گذاري سازمان زندان ها براي اشتغال 50 درصدي 
زندانيان، اين اقدام را عالوه بر بازدارندگي از وقوع جرم 
و حرف��ه آموزي موجب افزايش تولي��د و تأمين مالي 
زندانيان و خانواده هاي آنها دانست و تأكيد كرد: اصالح 
مجرمين يكي از وظايف قانوني ماست و براي اين امر 
تكليف قانون اساسي داريم.رييس قوه قضاييه افزود: 
برخي فكر مي كنند ماموريت ما با محكوم كردن تمام 
مي ش��ود در صورتي كه ماموريت ما هم پيشگيري، از 
جرم و هم رسيدگي و هم كيفر و هم اصالح مجريمان 
اس��ت و البته اصالح مجرمين نيت��ز به يك كار جدي 
تحولي دارد و با شييوه هاي گذشته محقق نخواهد شد.
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 تحليل انديشكده امريكايي
از تحريم ۱۸ بانك ايراني

ش��وراي آتالنتيك در گزارش��ي به قل��م برايان او 
تول- مشاور س��ابق دفتر كنترل دارايي خارجي 
وزارت خزانه داري امريكا با اش��اره به تصميم اخير 
دولت ترامپ براي اعمال تحري��م عليه ۱۸ بانك 
ايراني نوشت: از مدت ها پيش دولت ترامپ توسط 
شماري از افراد تندرو نظير سناتور تد كروز و سناتور 
تام كاتن شروع به اعمال فشار بر روي دولت براي 
اجرايي شدن اين تحريم ها كرده بودند. به عقيده 
موافقان اي��ن تحريم ها، اقتصاد ايران با تش��ديد 
تحريم ها سقوط خواهد كرد.  شوراي آتالنتيك با 
بيان اينكه تحريم هاي جديد، پنجره هاي بيشتري 
را براي تجارت بشردوستانه با ايران خواهد بست، 
افزوده است كه هدف اصلي اين تحريم ها سخت تر 
شدن كار جو بايدن در صورت پيروزي در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا براي احياي برجام خواهد 
ب��ود. در نتيجه اين تحريم ه��ا ارزش ريال مجددا 
كاهش يافته و اين مساله زندگي شهروندان عادي 
ايراني را تحت تاثير قرار داده است.  بخش بزرگي از 
تجارت خارجي ايران تحت تاثير تحريم هاي ثانويه 
امريكا قرار گرفته اس��ت و در نتيجه اين تحريم ها 
تاثير جديد كمي دارند. از طرف ديگر بخش اصلي 
ذخاير ارزي ايران در اختيار بانك مركزي اين كشور 
است كه اكنون تحت فشار تحريمي سنگيني قرار 
دارد. تجربه قبلي نشان داده است كه حتي تجارت 
خارجي اي��ران در م��وارد غيرتحريمي نيز خيلي 
س��خت و هزينه بر انجام مي ش��ود و اكنون برخي 
از طرف هاي خارجي حاضر نخواهند ش��د حتي 
در حوزه بشردوس��تانه با بانك مركزي كه از سوي 
خزانه داري امريكا به عنوان حامي مالي تروريسم 
معرفي شده است، همكاري كنند.  به گفته شوراي 
آتالنتيك، تحريم هاي مالي و بانكي در صدر فشار 
تحريمي امريكا قرار دارد تا جايي كه به محض خروج 
از برجام، امريكا بانك مركزي ايران و شبكه سوييفت 
را هدف ق��رار داد. با تحريم هاي چندباره نهادهاي 
مالي با هش��تگ هاي تحريمي مختلف، مشخص 
نيست حتي اگر دولت بعد بخواهد تحريم ها را بردارد 

با چه موانعي مواجه شود.

 چرا قانون جديد چك
 اجرايي نمي شود؟

باوج��ود اجراي ناقص قانون جدي��د صدور چك، 
آمارهاي رس��مي بانك مركزي بيانگر روند نزولي 
نمودار چك هاي برگش��تي است؛ در قانون جديد 
صدور چك، هزين��ه انجام تخل��ف و صدور چك 
بالمحل، باال رفته و همين موضوع س��بب كاهش 
جرايم شده اس��ت. به گزارش تسنيم، از زماني كه 
قانون جديد صدور چ��ك در آذرماه 97 براي اجرا 
به بانك ها ابالغ ش��ده اس��ت، نمودار تعداد چك 
برگشتي در كش��ور روندي نزولي را پيموده است. 
يك��ي از داليل اصلي اين روند، پيش��گيرانه بودن 
اين قانون نسبت به قانون قديم صدور چك است. 
در قانون جديد صدور چك، هزينه انجام تخلف و 
صدور چك بالمحل، باال رفته و همين موضوع سبب 
كاهش جرايم شده اس��ت. نگاهي به آمار رسمي 
بانك مركزي درباره تعداد چك هاي برگشتي در 
بازه قب��ل آذر 97 و بعد از آن )قبل و بعد از تصويب 
قانون جديد صدور چك(، نشان مي دهد كه به طور 
مثال در مرداد 97 از كل مبلغ چك هاي مبادله اي، 
۱5/6درصد برگش��ت خورده بود كه اين عدد در 
م��رداد 99 به 9/۸درصد كاهش يافته اس��ت، اين 
كاهش نشان دهنده اين است كه علي رغم اجراي 
ناقص قانون جديد صدور چك، اين قانون توانسته با 
همين مقدار كم اجرايي شده، موثر واقع شود و با اين 
كاهش محسوس، اعتبار چك را در جامعه باال ببرد.
اجراي قانون چك الكترونيك توسط بانك مركزي 
هم چنان مغفول مانده است: در همين رابطه يكي 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، مي گويد: 
قانون صدور چك در سال ۱397 در مجلس شوراي 
اسالمي اصالح و تصويب شد. قانون جديد در كاهش 
چك هاي برگشتي بسيار تاثيرگذار بود. به گونه اي 
كه نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل چك هاي 
صادره در سال ۱39۸ در مقايسه با سال ۱397به 
ميزان قابل توجهي كاهش يافته اس��ت. قرار بود 
آيين نامه هاي قانون جديد چك تا آذرماه 99 به طور 
كامل تدوين و به بانك ها ابالغ شود. علي رغم مزاياي 
قانون جديد، اما هنوز بندهايي از اين قانون از جمله 
»صدور چك الكترونيك« مغفول مانده و بانك ها 
نسبت به آن بي توجه هستند. اساس قانون جديد 
صدور چك بر پيشگيري از وقوع جرم است: تفاوت 
قانون جديد صدور چ��ك با قانون قديم، خاصيت 
پيشگيري از تخلفات حوزه چك است، اين مورد 
با پيش بيني مجازات هاي متناس��ب با تخلفاتي 
مانند صدور چ��ك بالمحل و... ص��ورت گرفته و 
باعث مي شود س��ودجويان و كالهبرداران هزينه 
سنگيني بابت صادر كردن چك بالمحل پرداخت 
كنند، همچنين پيگيري قضايي مالباختگان نيز 
در اين قانون، بسيار كوتاه تر و ساده تر از قانون قديم 
اس��ت به صورتي كه با ارايه كد رهگيري به دادگاه، 
اين افراد مي توانند ص��دور اجراييه گرفته و ظرف 
م��دت كوتاهي، به حق خود برس��ند. دليل اينكه 
صادركنندگان چك بالمحل مجبور به تس��ويه يا 
گرفتن رضايت از دارنده چك هستند، تنبيهات و 
محدوديت هايي است كه قانون جديد صدور چك 
براي آنها در نظر گرفته است، از اين محدوديت ها 
مي ت��وان به منع گرفتن دس��ته چك جديد، عدم 
دريافت تسهيالت بانكي، عدم افتتاح حساب جديد 

و چند مورد ديگر اشاره كرد.

منابع بانك مركزي نامحدود نيست
رييس اسبق پژوهش��كده بانك مركزي با اشاره به 
تاثير ۱۰۰ درصدي متغيرهاي برونزا بر تصميمات 
بانك مركزي، گفت: كنترل ت��ورم بايد مهم ترين 
اولويت بانك مركزي باشد. احمد مجتهد، كارشناس 
امور اقتصادي و رييس اس��بق پژوهشكده پولي و 
بانكي درباره تاثير متغيره��اي برون زا خارج از اراده 
سياس��ت گذاري بانك مركزي ب��ه مانند تحريم و 
كرونا بر عدم موفقيت بان��ك مركزي در خصوص 
م��واردي مانند مهار نرخ ت��ورم در گفت وگو با ايِبنا 
گفت: متغيره��اي برون زا ۱۰۰ درص��د تاثيرگذار 
است، منتها در اين شرايط، اين نهاد پولي بايد خود 
به صورت صحيح و درست از ابزارهايي كه در اختيار 
دارد، استفاده كند.تورم علت نيست، معلولي است 
كه از كسري بودجه دولت در شرايط فعلي، تحريم، 
عدم ص��ادرات نفت ايران، جلوگي��ري از مبادالت 
بانكي و ... ناشي شده است. بحث تورم به قدري مهم 
شمرده مي شود كه اكثر كشورهاي دنيا مبارزه با آن 
را در اولويت خود قرار داده اند. اين كارش��ناس امور 
اقتصادي در ادامه يادآور شد: در كشور ما تورم چنان 
به زندگي مردم فشار آورده كه بايد حتما در اولويت 
كاري دول��ت قرار گيرد. با كنترل آن عالوه بر اينكه 
نرخ ارز هم قابل كنترل خواهد بود، مصرف و توليد 
را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، اما در شرايط تورمي 
تمام عوامل اقتصادي به هم مي ريزد و عالقه مردم 
تنها حفظ ارزش پول خودشان به هر شكل ممكن 
اس��ت. رييس اسبق پژوهش��كده پولي و بانكي در 
ادامه تصريح كرد: اكنون كنترل تورم بايد مهم ترين 
اولويت بانك مركزي در اقتصاد كش��ور باشد، زيرا 
حفظ ارزش پول ملي در ثبات قيمت ها قرار دارد و 
در چنين شرايطي سرمايه گذار مي تواند تصميمات 
عقاليي اخذ كند، اما مهار تورم بدون در نظر گرفتن 
متغيرهاي برون زا ممكن نيست.واقعيت اين است كه 
در شرايط فوق دولت بايد بودجه خود را متعادل سازد 
و برخي از هزينه ها مانند توقف در سرمايه گذاري بر 
پروژه هايي كه در مراحل اوليه هستند را كاهش دهد. 
عالوه بر اين از بخش خصوصي در اتمام پروژه هاي 
نيمه تمام كمك بگيرد. بانك مركزي نقش مهمي 
دارد زيرا تصميم گير اس��ت. البته از آنجا كه دولت 
نيازمند است بانك مركزي را در شرايط سختي قرار 
مي دهد و آن هم چاره اي جز تبعيت ندارد زيرا دولت 
در اين شرايط فعلي بايد پرداخت هايي را انجام دهد 
كه منابع تامين كننده آن درست ديده نشده است.

مذاكره براي استفاده از پول ايران 
در عراق موفقيت آميز بود

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: سفر اخير رييس 
كل بانك مركزي به عراق با محوريت پول هاي بلوكه 
ش��ده ايران، موفقيت آميز بود.سعيد خطيب زاده 
درباره آزادس��ازي منابع اي��ران در كره جنوبي نيز 
گفت: منابع ما در كره جنوبي چند ميليارد دالر است 
و مذاكرات ما براي تخصيص و انتقال اين منابع براي 
مواد مورد نياز اي��ران از جمله دارو به كندي پيش 
مي رود كه اين موضوع خيلي اذيت مي كند.وزارت 
بهداش��ت به صورت منظم و روزانه و هفته اي يك 
بار در حال رايزني با طرف كره اي است. دولت كره 
جنوبي هر چه زودتر به تعهداتش عمل كند چراكه 

براي تاريخ روابط دو كشور بهتر است.

تأكيد رييس جمهور  بر مديريت 
نرخ سود با عمليات بازار باز

رييس جمه��وري، در جلس��ه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت ضمن حماي��ت از اقدامات بانك 
مركزي در زمينه »عمليات بازار باز«، تأكيد كرد، 
ضروري است بانك مركزي براي هدايت نرخ سود 
بين بانكي از ابزارهاي قانوني و بازار باز استفاده كند.

  ضرورت ايستادگي سيستم بانكي 
در مقابل گروه هاي فشار 

عالوه بر محدويت هاي فعلي، مش��كل ديگري كه 
وجود دارد فشارهاي غيرمنطقي است كه از جانب 
گروه هاي مختلف به بانك مركزي وارد مي شود كه 
تاكنون در مقابل اين فش��ارهاي داخلي مقاومت 
كرده و اين مهم قابل تحسين است.  يك اقتصاددان 
با اشاره به اينكه كشور در شرايط بسيارسختي به سر 
مي برد اظهار كرد: واقعيت اين است كه يك جنگ 
تمام عيار اقتصادي، عليه كشورمان به وجود آمده 
و تحريم ها و به دنبال آن كرونا به عنوان دو فاكتور 
مهم و اثرگذار، شاخص هاي كالن اقتصادي را متاثر 

كرده و بر رشد اقتصادي اثر منفي گذاشته است.
مهدي پازوك��ي در گفت وگو با ايِبنا افزود: در كنار 
اين ش��وك ها و محدويت ها، مش��كل ديگري كه 
وجود دارد فشارهاي غيرمنطقي است كه از جانب 
گروه هاي ذي نفوذ و صاحب قدرت به بانك مركزي 
وارد مي شود كه بخشي از اين فشارها ناشي از منافع 
گروه هاي رانتخوار و بخشي ديگر به علت شناخت 
ناكافي از فضاي اقتصاد اس��ت. تا جايي كه مطلع 
هستم، بانك مركزي تاكنون در مقابل اين فشارهاي 
داخلي مقاومت كرده كه قابل تحسين است.  وي 
تاكيد كرد: كش��ور ما در ش��رايطي شديدترين و 
ظالمانه تري��ن تحريم ها را از س��وي غرب تجربه 
مي كند كه تقريبا اين محدوديت ها سيستم پولي 
و بانكي ما را قفل كرده است. اين شرايط در حالي 
است كه ما با خودتحريمي و مخالفت هاي بي  اساس 
كه از سمت برخي گروه ها اعمال شد، به جاي اينكه 
در اين ش��رايط با كمك سيستم بانكي، تحريم ها 
را دور بزنيم، با نپذيرفتن FATF به مش��كالتمان 
اضافه كرديم و گره اي به گره هاي ديگر افزوديم. به 
گفته اين اقتصاددان، ما در حالي در پذيرش قوانين 
FATF تعلل كرديم كه تقريبا همه كشورها عضو 
اين گروه هستند، حتي شركاي عمده تجاري ما از 
جمله تركيه، چين و روسيه. در حالي كه اگر ما اين 
قوانين را پذيرفته بوديم، مي توانستيم در بدترين 
حالت با ش��ركاي تجاري مان تعامالتمان را حفظ 

كنيم و مراودات مان را ادامه دهيم.

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
به دنبال تزريق ارز توسط بانك مركزي در بازار متشكل 
ارزي، افزايش سقف خريد صرافي ها تا 5۰۰ هزار دالر، 
سرانجام روند نزولي نرخ ارز در هفته جاري شروع شده 
و در روزهاي يكشنبه و دوشنبه، نرخ دالر در صرافي ها 
ابتدا به كانال 3۱ هزار و سپس به كانال 3۰ هزار تومان 
رس��يد و روز دوشنبه 2۸ مهر 99 دالر در صرافي ها با 
قيمت 3۰ هزار و 9۰۰ تومان معامله شد. سامانه سنا 
نرخ لحظه اي فروش دالر را 3۰9۰۰ و نرخ خريد دالر 
را 2۸65۰ تومان اعالم كرد. همچنين نرخ لحظه اي 
فروش يورو 362۰۰ و نرخ خريد يورو 3395۰ تومان 
اعالم شد. س��كه نيز از ۱5 ميليون و 6۰۰ هزار تا ۱6 

ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شده است.
در بازار آزاد ارز نيز قيمت دالر 3۱ هزار و 9۰۰ تومان، 
يورو 37 هزار و 3۰۰ تومان و درهم امارات ۸ هزار و 7۱۰ 
تومان اعالم شده است. همچنين قيمت فروش دالر 
در صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 3۱ هزار و ۸5۰ تومان و قيمت خريد دالر 
نيز 29 هزار و 6۰۰ تومان درج شد. قيمت فروش يورو 
با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
معادل 37 هزار و 3۰۰ تومان و قيمت خريد يورو 35 
هزار و 5۰ تومان تعيين شد. اما در ساعات عصر نرخ ها 
بازهم كاهش يافت و قيمت انواع ارز در معامالت روز 
)دوشنبه( روندي كاهشي داشت، به طوري كه دالر با 
اف��ت 35۰ توماني در صرافي ه��اي بانكي به نرخ 3۱ 
هزار و 5۰۰ تومان به فروش رسيد. صرافي هاي بانكي 
هر دالر را 29 ه��زار و 25۰ تومان خريداري كردند و 
به قيمت 3۱ هزار و 5۰۰ تومان نيز فروختند. قيمت 
فروش يورو نيز با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل معادل 36 هزار و 9۰۰ تومان و قيمت 
خريد يورو 3۴ هزار و 65۰ تومان تعيين شد. در سامانه 
سنا نيز در روز كاري يكشنبه، يورو به مبلغ ميانگين 
35 هزار و 7۸۰ تومان فروخته شد. دالر نيز با ميانگين 
قيمت 3۱ هزار و 7۰5 تومان به فروش رسيد.همچنين 
در سامانه نيما روز معامالتي يكشنبه، قيمت فروش هر 
حواله يورو با ميانگين قيمت 32 هزار و 522 تومان و 
قيمت فروش حواله دالر نيز با 26 هزار و 296 تومان 
ثبت شد. قيمت ارز در بازار طي روزهاي ابتدايي هفته 
جاري با افزايش همراه شد و حتي بازار طال و سكه را 
نيز تحت تاثير قرار داد، اما در بازار امروز شاهد كاهش 
قيمت دالر و يورو بوديم.در بازار طال، قيمت طالو سكه 
كاهش يافته و در حال حاضر تحت تاثير كاهش قيمت 
دالر و همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال قرار دارد 
و كارشناسان پيش بيني مي كنند كه با توجه به بهبود 
ش��رايط اقتصادي جهان، افزايش نرخ واقعي بهره در 
امريكا، توزيع واكسن كرونا و بهبود كمك هاي مالي 
دولت هاي غربي، در ماه هاي آينده بايد شاهد كاهش 

نرخ اونس جهاني باشيم. 
در بازار روز دوش��نبه، قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم 
يك ميلي��ون و ۴۱۱ ه��زار تومان، ه��ر مثقال طال 6 
ميليون و 29۰ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۱5 ميليون و 7۰۰ تومان، قيمت س��كه 
طرح قديم ۱۴ ميليون و 7۰۰ هزار تومان، نيم س��كه 
بهار آزادي ۸ ميليون و 3۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي 5 ميليون و 7۰۰ هزار تومان و س��كه گرمي 3 

ميليون تومان معامله شد.
در بازار عصر ني��ز با اعالم اونس جهاني طال به قيمت 
يك هزار و 9۱2 دالر و كاهش نرخ دالر، سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد به به��اي ۱5 ميليون و 6۰۰ هزار 
تومان و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۴ ميليون 
و 6۰۰ هزار تومان به فروش رسيد.همچنين قيمت 
نيم س��كه بهار آزادي ۸ ميلي��ون و 3۰۰ هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 5 ميليون و 7۰۰ هزار تومان و 
سكه گرمي 2 ميليون و 9۰۰ هزار تومان تعيين شد.در 
بازار طال نيز قيمت طالي ۱۸ عيار در هر گرم هم يك 

 ميليون و 39۴ هزار تومان و هر مثقال طال 6 ميليون 
و ۴۰ هزار تومان ارزش گذاري شد.

گفتني اس��ت، قيمت طال، س��كه و ارز در بازار طي 
روزهاي نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي 
قبل با افزايش همراه شده  بود كه يكي از داليل اصلي 
اعمال تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، 
جو رواني حاكم در بازار ارز موجب ش��ده تا بار ديگر 
نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز 

از سد قيمتي 3۰ هزار تومان عبور كند.
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.
بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوشنبه 2۱ 
مهرماه نيز روزانه 5۰ ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها 
در بازار متشكل ارزي را به 5۰۰ هزار دالر افزايش داده 
اس��ت.فعاالن بازار پيش بيني مي كنن��د با ورود 5۰ 
ميليون دالر در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها 
در بازار متشكل، قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد 
از اعالم اين خبر نيز دالر ح��دود هزار تومان كاهش 
يافت. با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد 
و ف��روش ارز در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ 
قيمت دالر براي اولين بار طي روز يكش��نبه 2۰ مهر 
در صرافي هاي بانكي وارد كانال 3۱ هزار تومان شد؛ 
فعاالن بازار براين باورند كه رشد چشم گير قيمت طال 
و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار به اقدام جديد امريكا 
بود كه ۱۸ بانك ايراني را در ليست تحريم هاي ثانويه 

خود قرار داد.

   دالر خريدار ندارد!
حدود چهار روز است كه در پي اجراي سياست ارزي 
جديد، بانك مركزي اقدام به عرضه 5۰ ميليون دالر 
در بازار متش��كل ارزي كرده و آنچه در اين بين حائز 
اهميت است نبود استقبال و تقاضا از اين ميزان عرضه 
اسكناسي ارز است.به گزارش ايسنا، در ماه هاي ابتدايي 

امسال كه بازار ارز درگير افزايش قيمت ها شد، رييس 
كل بانك مركزي اين امر را موقتي  دانس��ت و برنامه 
خود براي مديريت بازار ارز را جلوگيري از رفتارهاي 
سفته بازانه نه ارزپاشي اعالم كرده بود. همتي معتقد 
بود هيچ بانك مركزي متعهد و آگاهي، منابع خود را 
در بازار نمي پاشد و بانك مركزي قطعا با نوسانات سفته 
بازي مقابله مي كند.  حال در پي افزايش هاي چشمگير 
قيمت ارز در روزهاي اخير، بانك مركزي دو تصميم 
جديد گرفته ك��ه يكي عرضه روزانه 5۰ ميليون دالر 
ارز در بازار اسكناس ارز و ديگري افزايش سقف خريد 
در بازار توس��ط صرافي ها و بانك ها اس��ت. به عبارت 
ديگر، همتي بر خالف صحبت هاي گذشته خود براي 
مديريت و آرامش بازار ارز اقدام به ارزپاشي كرده است. 
در اين راستا، كارشناسان اقتصادي معتقدند اين اقدام 
بانك مركزي بر بازار ارز بي تاثير نيست اما آن را منوط 
به شكل گيري چشم اندازي روشن براي اقتصاد كشور، 
كاهش كسري بودجه، ايجاد رشد اقتصادي، افزايش 

نرخ بهره بانكي و... مي دانند. 
آنط��ور كه گزارش هاي بانك مرك��زي در اين زمينه 
منتشر شده، بيانگر اين است كه طي ۴ روز عرضه در 
بازار متش��كل ارزي بيش از 3۰۰ ميليون در اين بازار 
اس��كناس عرضه شده اس��ت اما صرافي ها در هر بار 
عرضه چيزي حدود 3۰۰ هزار دالر تا ۱ ميليون دالر 
خريداري كرده اند بنابراين، از ميليون ها دالر ارزپاشي 
بانك مركزي استقبال قابل توجهي صورت نمي گيرد 
و جاي س��وال دارد در ش��رايطي كه كشور با كمبود 
ارز مواجه است و بس��ياري از كاالها به تخصيص ارز 
احتياج دارند، چرا اين حجم ارز به بازار عرضه مي شود 

درحاليكه تقاضايي براي آن وجود ندارد؟ 

   ايران در سال 99 
ارز حاصل از صادرات نفت ندارد

عل��ي روحاني معاون اقتص��ادي مركز پژوهش هاي 
مجلس گفت: ارز ترجيحي مكانيزم غلطي است كه 
ضمن ايجاد فساد و رانت به توليد داخل ضربه مي زند. 
سياست ارز چهار هزار و 2۰۰ توماني به نيمه نخست 
س��ال اختصاص داشت.پس از دو س��ال و نيم هنوز 
درباره اصل اين سياست بحث و گفت وگو مي شود كه 
اين جاي تاسف بسيار براي نظام تصميم گيري كشور 
دارد. معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس گفت: 

سياست ارز چهار هزار و 2۰۰ توماني موضوعي كه هم 
مردم، هم سياست گذاران و هم برنامه ريزان به خوبي 
از چند و چون آن واقفند و مي دانند اين سياست چقدر 
تبعات نامناسب دارد و باعث اتالف صدها هزار ميليارد 
تومان منابع كشور مي شود.امسال 9 ميليارد دالر ارز 
ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي در نظر گرفته 
ش��ده كه تاكنون بيش از نيمي از اين رقم اختصاص 
يافته است. روحاني بيان داشت: در حال حاضر يارانه 
ضمني كه براي هردالر پرداخت مي ش��ود 2۰ هزار 
تومان است با اين حساب دولت نزديك به 2۰۰ هزار 
ميليارد تومان يارانه ضمني ب��راي واردات چند قلم 
كاالي اساسي در س��ال جاري پرداخت خواهد كرد 
حال سئوال اينجاست آيا نمي ش��ود اين 2۰۰ هزار 
ميليارد تومان را به روش كارا تري توزيع نمود.هركاري 
انجام شود با اين 2۰۰ هزار ميليارد تومان از وضع فعلي 
بهتر است.كشور در سال 97 و 9۸ منابع ارزي در اختيار 
داشت كه اين منابع به بدترين شيوه مديريت مي شد.

وي ضمن اشاره به اينكه ايران در سال 99 ارز حاصل از 
صادرات نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت ايران در 
پنج ماهه اول سال جاري كمتر از نصف ارز ترجيحي 
كه تخصيص يافته است يعني بيش از نصف آن چيزي 
كه تخصيص پيدا كرده از ذخاير بانك مركزي برداشت 
ش��ده و با نرخ چهار هزار و 2۰۰ توم��ان براي واردات 

كاالهاي اساسي اعطا شده است.
روحان��ي اظهارداش��ت: ارزي ك��ه بج��اي واردات 
مي توانس��ت صرف مديريت بازار ارز شود و بازار ارز را 
به نحوي كنترل كند كه نرخ اين حد و اندازه باال نرود.

ضرورت ايجاب مي كند ارز ترجيح��ي براي واردات 
كاالهاي اساسي حذف و مكانيزم حمايت تغيير يابد 
چرا كه نظام انگيزشي ارز ترجيحي غلط است و موجب 

ايجاد فساد و ضربه به توليد داخل مي شود.
معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس يادآورشد: 
متاس��فانه با اين مكانيزم به تولي��د كننده ضربه زده 
مي ش��ود و در عمل از مصرف كننده نهايي به خوبي 
نمي توان حمايت ك��رد چرا كه اغلب اي��ن كاالها با 
قيمت باال به دست مردم مي رسد در عوض از دالالن، 
واسطه ها و همين طور قاچاق حمايت و در عين حال 
قيمت اجناس براي بازارهاي ساير كشورهاي منطقه 
به قيمت تخري��ب منابع داخلي پايين نگه داش��ته 

مي شود.

معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس: ايران در سال 99 ارز حاصل از صادرات نفت ندارد

»تعادل« احتمال افزايش نرخ سود بانكي را بررسي مي كند ؛ راهكاري كه به تنهايي راهگشا نيست

كاهش دالر صرافي به كانال 30 هزار

  بخشي نگري مشكل اقتصاد ايران
اين درحالي است كه در ارديبهشت ماه امسال، بعد 
از اع��الم كاهش تقاضاي پول در بازار بين بانكي به 
دليل تعطيلي هاي حاصل از كرونا و كاهش نرخ سود 
بازار بين بانكي ب��ه زير ۱۰ درصد، مديران بانك ها 
اعالم كردند كه نرخ سود را كاهش مي دهند تا از اين 
طريق نرخ س��ود تسهيالت و همچنين هزينه هاي 
عظيم بانك ها در پرداخت سود نيز كاهش يابد. در 
آن تاريخ كارشناسان اين اقدام را تاريخي و شجاعانه 
و اثرگذار ارزيابي كردند و خواستار تداوم آن شدند 
تا از اين طريق هزينه ه��اي توليد، هزينه پرداخت 
سود سپرده بانك ها، مطالبات معوق، كسري منابع 
بانك ها و اضافه برداش��ت بانك ها و... س��اماندهي 
شود. اما پس از نوسانات نرخ ارز كه قيمت دالر را از 
۱5 ه��زار تومان به 32 هزار تومان افزايش داده، به 
تدريج نرخ سود در بازار بين بانكي افزايش يافت و 
در شهريورماه به ۱7 درصد رسيد. نرخ سود اوراق 
بدهي دولت ني��ز از ۱5 درصد به حدود 2۱ درصد 
افزاي��ش ياف��ت و همين موضوع باعث ش��د كه به 
تدريج عالمت هاي مختلف به بازار داده ش��ود كه 
نرخ س��ود بانكي بايد افزايش ياب��د.  در اين زمينه 
برخي كارشناس��ان گفته اند كه دولت براي تامين 
كس��ري بودجه خود و ج��ذب نقدينگي و افزايش 
تقاضا براي اوراق بدهي دولتي، چاره اي جز افزايش 
نرخ سود ندارد تا از اين طريق بتواند نرخ هاي سود 

باالي 2۱ درصد را ارايه دهد.  از س��وي ديگر، براي 
كنت��رل ن��رخ ارز و نقدينگي س��رگردان، موضوع 
افزايش نرخ سود سپرده ها مطرح شده تا از افزايش 
بيش��تر نرخ ارز جلوگيري نمايد. اما در عين حال 
صاحبنظران معتقدند كه افزايش نرخ سود بانكي 
ن��ه تنها آثار مخرب خلق پ��ول در بانك ها، كاهش 
س��ودآوري بانك ها و افزايش اضافه برداشت، رشد 
هزينه هاي ساالنه، رشد پايه پولي و تورم ونقدينگي 
بعد از يكس��ال را مطرح خواهد كرد. بلكه از سوي 
ديگر، افزايش نرخ سود بالفاصله روي مبلغ وديعه 
و اجاره خانه ها، قيمت س��هام، شاخص كل بورس، 
ن��رخ اوراق بدهي دولت، نرخ اوراق مش��اركت و... 
نيز اثرخواهد داش��ت و هزينه هاي اقتصاد در اين 
شرايط س��خت را افزايش خواهد داد و در شرايطي 
كه بهره وري پايين اس��ت و كارايي اقتصاد كاهش 
يافته و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري منفي است 
عمال هزينه هاي س��نگيني را روي دوش اقتصاد و 
مردم خواهد گذاشت و تنها به نفع كساني خواهد 
بود كه نقدينگي بيش��تري دارند و س��ود س��پرده 
بيش��تري دريافت مي كنند و به زي��ان كارگاه ها و 
بنگاه هايي خواهد ب��ود كه مجبورند ب��راي ادامه 
حيات خود وام گران از بانك ها بگيرند و هزينه هاي 
خود را تامين كنند و سال بعد با رشد بيشتر بدهي 
خود به بانك ها مواجه شوند و اين مسير در مجموع 

به زيان توليد و اش��تغال خواهد بود.  بس��ياري از 
كارشناس��ان در اين زمينه معتقدن��د كه با توجه 
به رش��د نقدينگي 36 درصدي و ت��ورم باالي 3۰ 
درصد، بانك مركزي هر چه قدر هم كه نرخ س��ود 
را افزايش دهد بازهم نمي تواند جذابيت در اقتصاد 
ايجاد كند ك��ه نقدينگي جذب كند زيرا وقتي نرخ 
ارز و طال و مس��كن و خودرو سود باالي 5۰ درصد 
و ۱۰۰ درصد مي دهد كس��ي ب��ه نرخ هاي زير 3۰ 

درصد بها نخواهد داد. 
در نتيجه الزم اس��ت كه دولت يك بسته سياستي 
را پيگيري كند و مجموعه اي از سياست هاي مالي، 
پولي، ارزي در دولت، سازمان برنامه، وزارت دارايي، 
بانك مركزي، وزارت صمت و... پيگيري شود تا قادر 
به كنترل وضعيت در كوتاه مدت باش��د. به عبارت 
ديگر، نمي توان تنها با يك متغير سود بانكي، ثبات 
در اقتصاد ايجاد كرد. اقتصاد ايران در شرايط عادي 
نيست كه تغيير نرخ سود بانكي تحول عمده اي در 
اقتصاد ايجاد كند و نقدينگي و تورم را مهار نمايد. 
اقتصاد ايران با ركود، تورم باال، شرايط نا اطميناني، 
ب��ي اعتمادي به اقتصاد و آين��ده، نگراني از آينده، 
نبود سرمايه گذاري، فشارهاي خارجي و محيطي، 
نبود فضاي كس��ب وكار مناسب و... مواجه است و 
اين مسائل را نمي توان تنها با يك متغير حل كرد. 
به عبارت ديگر، وقتي بانك مركزي به دنبال افزايش 

نرخ س��ود اس��ت و به اثر آن بر كاهش شاخص كل 
بورس، سود س��هام، اجاره و قيمت مسكن، توليد، 
 هزين��ه بانك ها و... توج��ه ندارد و تنه��ا به دنبال 
جمع آوري نقدينگي به هر قيمتي است تا التهاب 
ب��ازار ارز را كاهش ده��د به اين معني اس��ت كه 
مسووالن به صورت جزيره اي تنها به خود و حوزه 
مسووليت خود فكر مي كنند و بانك مركزي تنها به 

دنبال كاهش مشكالت خود است. 
هر چند كه در هفته هاي اخير فشار بر بانك مركزي 
حتي تا ش��ايعه استعفاي همتي مطرح بوده و همه 
بانك مركزي را مسوول مي دانند و همه فشارها بر 
بانك مركزي و دولت از بابت نرخ ارز بوده است اما 
نمي توان تنها به حوزه اقتصاد و بازار ارز فكر كرد و 
بقيه را رها كرد و بانك مركزي براي كاهش فش��ار 
 نبايد تنها به دنبال س��اماندهي اندك ب��ازار ارز و 

جمع آوري نقدينگي باشد. 
در اين ش��رايط نرخ س��ود بانكي به توليد و بورس 
لطم��ه مي زند و نبايد هر بخش��ي از اقتصاد به فكر 
خود باش��د .همه دس��تگاه ها از بان��ك مركزي تا 
س��ازمان برنامه و ب��ورس و وزارت داراي��ي بايد به 
دنبال هماهنگي و كاهش مشكالت كشور باشند و 
يك بسته سياستي هماهنگ و راهگشا در كسري 
بودجه، ب��ازار ارز، سياس��ت پول��ي و ارزي، مالي، 

تسهيالت بانكي و حمايت از توليد ارايه دهند.

ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي| 
همه چيز از اوايل خردادماه شروع شد و پس از پايين 
و باالي فراوان دولتي ها راضي شدند تا سهام عدالت را 
در بازار سهام عرضه كنند اما؛ اين عرضه حاشيه هاي 
فراوان داشت و اغلب سهامداران بعد گذشت چندين 
ماه هنوز س��ود خوبي از فروش اين س��هام دريافت 
نكرده اند. به طور تقريبي بيش از 6 ماه از آزاد سازي 
س��هام عدالت در بازار س��هام مي گذرد و 60 درصد 
اين سهام آزاد شده و مردم در رفت و آمد هاي مكرر 
ميان سازمان كارگزاري ها و بانك ها تنها توانسته اند 
نيمي از س��ود سهام عدالت آزاد شده خود را بگيرند 
البته در ميان برخي از سهامداران نيز ادعا مي كنند 
كه تنها 30 درصد از س��ود اصلي خ��ود را گرفته اند 
و كارگزاري ها و بانك ها پولي به حس��اب آنان واريز 
نكرده اند. برخي ديگر از سهامداران گفته اند كه بيش 
از 80 درصد س��ود خود را دريافت كرده اند و منتظر 
مابقي سود اين سهام هستند. با اين تفاسير دريافت 
سود سهام عدالت به شانس شما بستگي دارد يعني 
اگر شما خوش شانس باشيد سود خود را به درستي 
و بدون كم و كاست دريافت مي كنيد اما؛ اگر بخت و 
اقبال با شما يار نباشد اين دريافت سود كمي با مشكل 
و طوالني مدت بودن همراه خواهد بود. با اين حال كه 
سهامداران سود خوبي دريافت نكرده اند اما؛ دولتي ها 
وعده داده اند كه قرار اس��ت 22بهمن ماه 40 درصد 

باقي مانده سهام عدالت در بازار سهام آزاد شود. 
البت��ه در اين  مي��ان يك نكته اي وج��ود دارد آنكه 
براساس گفته سرپرست مديريت نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس، طبق توافق هايي كه توسط 
مسووالن صورت پذيرفته 30 درصد سوم باقي مانده 
سهام عدالت تا پايان سال جاري و 10 درصد آخر نيز 

تا نيمه هاي مردادماه سال 1400 واگذار مي شود. 
س��هام عدالت از اولين روز عرضه خود در بازار سهام 
مشكالت عمده اي براي س��هامداران داشت. يعني 
آزادس��ازي و عرضه قطره چكاني و پرداخت نشدن 
س��ود پس از گذش��ت چندين ماه. آزادسازي چند 
مرحله اي براي بازار س��رمايه مفي��د نبود چراكه؛ با 
مش��كالت پديد آمده در اولين مرحله آزادس��ازي، 
دومي��ن مرحله صف هاي فروش را در پي داش��ت و 
به طور كلي براي چندين روز ماهيت بازار سرمايه را 

به سرخ پوشي كشاند. 
با اين وضعيت بورس و بي اعتمادي ايجاد ش��ده در 
عرضه س��هام عدالت در بورس پيش بيني مي شود 
كه مرحله س��وم از رونق چنداني برخوردار نباشد و 
بازار را به س��مت و سوي سرخ پوشي بكشاند. دولت 
بايد براي عرضه باقي مانده سهام عدالت فكري كند 
و سهام عدالت را در زماني آزادسازي و عرضه كند كه 
بازار به تعادل رسيده باشد زيرا عدم تعادل بازار باعث 
مي شود كه اين سهام به پايين ترين قيمت و كمترين 

استقبال در بازار فروخته شود. 
در اي��ن بين راضيه صباغيان، سرپرس��ت مديريت 
نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در خصوص 
عرضه سهام عدالت در بازار س��هام مي گويد: طبق 

مصوبه ش��وراي عالي بورس پس گ��ذر از تصويب 
آزاد سازي سهام عدالت مي بايست طي مدت يكسال 
اين سهام واگذار شود. درنتيجه تاريخ ابالغ و مصوب 
شدن دستورالعمل مردادماه است و بايد تا ماه مرداد 
واگذاري سهام عدالت به درستي و به صورت تكميل 

شده انجام شود. 
وي در رابط��ه با اي��ن تاريخ عرضه اظه��ار مي كند: 
براس��اس مصوبه مذكور تنها يك سال براي عرضه 
سهام عدالت در بورس فرصت وجود دارد اما؛ باتوجه 
به توافقات صورت گرفته قرار است كه در دو مرحله 
30 و 10 درص��دي به ترتيب تا پايان س��ال و مرداد 
ماه سال آينده صورت گيرد. در حال حاضر تنها 60 
درصد اين سهام در بازار عرضه شده و بايد 40 درصد 
باقي مانده تا مرداد ماه سال 1400 در بازار سرمايه 
آزادس��ازي ش��ود. صباغيان ادام��ه داد: دولتي ها و 
مسووالن بايد زمان مناسبي براي آزادسازي سهام 
عدالت در بازار در نظر بگيرند و سياست گذاري هاي 
الزم را در خصوص اين آزادسازي در بازار انجام دهند. 
سرپرست مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس در خصوص عرضه هاي س��نگين بازار سهام 
مي گويد: مصوبات عرضه و به ط��ور كلي اين حوزه 
زيرنظر شوراي عالي بورس صورت مي گيرد از اين رو 
آزادسازي سهام عدالت بايد تا تاريخ مذكور يعني طي 
يكسال در بازار سرمايه انجام بگيرد و با برنامه ريزي 
شوراي عالي بورس آزادسازي سهام عدالت در بازار 
سهام تنشي ايجاد نمي كند. اين مقام مسوول افزود: 
اين آزاد سازي و عرضه بايد 10 سال قبل رخ مي داد 

و س��هام عدالت هرچه زودتر در بازار عرضه مي شد 
اما؛ بهانه ها و مشكالت مختلف اين عرضه را به تاخير 
انداخت.  در اين بين غالمرضا زنگنه، رييس س��ابق 
خصوصي س��ازي در رابطه با اي��ن عرضه مي گويد: 
آزاد سازي س��هام عدالت رونق بازار س��هام را پديد 
مي آورد و پرتفوي س��هام عدالت از بهترين س��هام 
موجود در بازار تش��كيل ش��ده و اين موضوع باعث 
مي ش��ود كه هميش��ه صف خريد براي سهامداران 
وجود داشته باش��د. در نتيجه منع واگذاري سهام 
عدالت به بهانه از رونق افتادن بازار سرمايه استداللي 
بي پايه و اساس و همچنين سودجويانه است كه اين 
فروش به ضرر سهامداران بازار تمام شود. وي تاكيد 
نمود: برخي مي خواهند بر روند فروش سهام عدالت 
نظارت داشته باش��ند اين درحالي است كه بارها بر 
اين نكته تاكيده كرده ايم كه دولت قيم مردم نيست 
و مال مردم بايد به خودش��ان واگ��ذار گردد. زنگنه 
اظهار كرد: كساني كه به سهام عدالت به عنوان يك 
سرمايه گذاري نگاه مي كنند هرچه زودتر بايد سهام 
خود را به فروش برسانند. وي ادامه داد: سهام عدالت 
بايد مدت ها پيش در بازار س��هام آزاد مي ش��د ولي 
دولت اجازه آزادس��ازي و عرضه اين سهام را در بازار 
س��هام نمي داد. دولت آن زمان خود را متولي سهام 
عدالت مي دانس��ت اين موضوع در حالي اس��ت كه 
هم اكنون كه س��هام عدالت در بازار آزاده شده است 
آزادسازي آن هيچ گونه سنخيتي با خصوصي سازي 
ندارد و پول م��ردم در بان��ك و كارگزاري ها حبس 
شده اس��ت. زنگنه خاطرنشان كرد: بسياري از افراد 

كه س��هام عدالت خود را به فروش رسانيده اند هنوز 
بعد از گذش��ت چندماه سودي از فروش سهامشان 

دريافت نكرده اند.
در نهايت مهم ترين كساني كه اين سهام را دارند يا 
سهام خود را فروخته اند ميزان سود است. اين سهام 
خردادماه عرضه ش��د و پس ازگذش��ت 6 ماه هنوز 
سود قابل توجهي دست فروشندگان سهام عدالت 
را نگرفته است و مردم از بانك ها به كارگزاري ها در 
حال رفت و آمدند تا به س��ود واقعي خود برسند. در 
اين ميان كارگزاري هاي بانكي نيز پاسخ مشخصي به 
اين مشكل نمي دهند و تنها برخي از آنان مي گويند 
با توجه به ميزان حجم فروش��ندگان سهام، تطبيق 
اطالعات و شماره حس��اب اين افراد كمي مشكل و 
زمان بر است و اگر يك كارگزاري همان روز اقدام به 
واريز وجه كند پس از گذش��ت دو الي سه روز كاري 
اطالعات مشخص شده و مربوطه در سپرده گذاري 
تطبيق داده مي شود و پس از گذشت 5 تا 7 روزكاري 
اگر در ليست فروش سهام مشكل و نقض اطالعاتي 
وجود نداشته باشد وجوه مربوطه پرداخت مي شود.

بدين ترتيب ارزش س��هام عدالت مانن��د روزهاي 
گذشته با روند كاهشي همراه بود و 4.3 درصد معادل 
614 هزار اف��ت را در كارنامه خود ثبت كرد و ارزش 
سبد 532 هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به 13 ميليون و 688 هزار تومان و 
25 ميليون و 774 هزار تومان رس��يد. براين اساس 
ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار توماني 
سهام عدالت به 8 ميليون و 212 هزار تومان رسيد.

4 ادامه از صفحه اولتاالر

بازار سرمايه   Tue. Oct 20. 2020  1783   سه شنبه  29   مهر 1399   3 ربيع االول 1442  سال هفتم    شماره 

عرضهحقوقيهامحدودميشود
علي صحراي��ي، مديرعامل بورس تهران با اش��اره به 
اينكه، هدف صندوق بازارگردان، نقدش��وندگي بازار 
است افزود: طبق مصوبات شوراي عالي بورس، از 20 
شهريورماه امسال، ناشران و سهامداران عمده موظف 
هستند نقدشوندگي را از طريق ابزار بازسازي و عمليات 
بازارگرداني انجام دهند و صف هاي فروش و خريد را 
جمع كنند. وي ادامه داد: 175 شركت بازارگردان به 
بورس تهران معرفي شدند، 13 ناشر به دليل كمبود 
منابع، بازارگرداني را نپذيرفتند، ۹4 ناشر مدارك را براي 
شركت بورس ارسال كردند و هنوز 58 ناشر با بورس 
تهران مكاتباتي انجام نداده اند. صحرايي گفت: بورس 
تهران تا به امروز، 20 شركت را كه بازارگرداني را انجام 
نداده است به كميته تخلفات فراخوانده، زيرا اين وظيفه، 
الزامي است و بايد بازارگرداني انجام شود. مديرعامل 
بورس تهران افزود: در روز گذش��ته، 25 نماد متوقف 
بود، 53 شركت، بازارسازي انجام داد، 32 شركت تعهد 
كامل براي بازار گرداني و 76 شركت بخش عمده اي از 
تعهدات عمليات بازارگرداني انجام داده است ضمن 
اينكه 200 ش��ركت عدم تعهد بازار گرداني داشتند. 
وي گفت: برخ��ي از حقوقي ها در هفته گذش��ته در 
پايان معامالت، عرضه هايي انجام دادند و باعث نگراني 
بسياري از سهامداران حقيقي شدند. صحرايي با بيان 
اينكه حقوقي ها بايد متناس��ب با شرايط بازار، عرضه 
داشته باشند. افزود: ما از طريق ابزارهاي مقرراتي تالش 
مي كنيم تا قانونمند عرضه حقوقي ها را محدود كنيم، 
ضمن اينكه در همه دنيا ميزان عرضه حقوقي ها محدود 
است و س��هامداران عمده، ملزم هستند براي فروش 
سهام خود، بازار يابي كنند، اما در كشور ما حقوقي ها به 
صورت نماد عادي در بازار عرضه مي كنند. مديرعامل 
بورس تهران اضافه كرد: برخي از حقوقي ها، در زمان 
اوج )پيك( نوس��ان بازار، يعني در تير و مرداد اقدام به 
عرضه سهام كردند و در نقد شوندگي سهام، مشاركت 
نداشتند. وي همچنين درباره وضعيت بازار سرمايه 
گفت: انتخابات ساير كشورها و اخبار مرتبط با آن، تاثير 
زيادي در بازار سرمايه گذاشته ضمن اينكه اخبار مربوط 
به شركت هاي فلزاتي و معدني هم در افت شاخص تاثير 
گذاشت و عرضه هاي روز چهارشنبه توسط حقوقي ها 

نيز يكي از داليل افت بازار است.

فرهنگسازيبورس
ازطريقتلويزيون

سياوش وكيلي، مدير روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اظهارنظر در اين خصوص 
اعالم داشت: محافظت از سرمايه گذاران يكي از مهم ترين 
سرفصل هاي نهاد ناظر در بازارهاي سرمايه در دنيا قلمداد 
مي شود چرا كه همه سرمايه گذاران در بازارها با دانش 
كافي معامله نمي كنند و امكان معامله در قيمت هاي باال 
و به اصطالح over value همواره براي آنها به شكل 
بالقوه وج��ود دارد. وي در اين خص��وص ادامه داد: اين 
نقش حمايتي مي تواند با توسعه فرهنگ سرمايه گذاري 
و ارتقاي سطح سواد مالي در جامعه به درستي ايفا شود. 
مدير روابط عمومي و امور بين الملل س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار در ادامه اظهار داش��ت: يكي از مسيرها و 
ابزارهاي توس��عه دانش مالي، استفاده از قابليت هاي 
صدا و سيما است. اكنون حتي با توسعه شبكه اينترنت، 
دربرگيري هيچ رسانه اي به اندازه صدا و سيما نيست. به 
همين منظور سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه آموزشي 
بورس��انه را با شعار »رس��انه اختصاصي بازار سرمايه« 
در ش��بكه آموزش در روزهاي زوج منتش��ر مي كند. 
وكيلي در اين خصوص اشاره داشت: اين برنامه در 40 
قسمت پخش خواهد ش��د و هدف نهايي آن آموزش 
صحيح بازار س��رمايه و مفاهيم آن به س��رمايه گذاران 
است؛ س��رمايه گذاراني كه اكنون 25 درصد جمعيت 
كشور را تشكيل مي دهند و تش��نه دريافت اطالعات 
صحيح از كارشناسان خبره هستند. وي در خصوص 
اهميت فرهنگ س��ازي براي مخاطبان عالقه مند به 
بازار سرمايه گفت: عالوه بر آموزش مستقيم به عموم 
مردم، فرهنگ س��ازي در حوزه بازار سرمايه نيز بسيار 
حائز اهميت است. فرهنگ سازي مفهوم گسترده تري 
دارد و مي تواند حتي ش��امل مطالب آموزش مستقيم 
نباش��د. به همين منظور از مدت ه��ا پيش اختصاص 
شبكه اي با محوريت بازار س��رمايه در دستور كار قرار 
گرفت تا س��هامداران بتوانند به دور از هياهوهاي رايج 
در فضاي مجازي به شكل صحيح بورس را ياد بگيرند و 
از اتفاقات پيرامون آن باخبر شوند. اين مقام مسوول در 
خصوص جزييات اين برنامه هاي آموزشي توضيحاتي 
ارايه و خاطرنش��ان كرد: اكنون در شبكه ايران كاال هر 
روز از ساعت 8.30 الي 15.30 برنامه هاي متنوعي براي 
بازار سرمايه تدارك ديده شده است. در اين برنامه ها از 
كارشناس��ان و خبرگان بازار سرمايه دعوت مي شود تا 
هم سرمايه گذاران را از وضعيت بازار سرمايه آگاه كنند 
و هم مختصات درستي از وضعيت بورس به مخاطبين 

و تحليل مبتني بر منطق از آينده بورس ارايه دهند. 

روزهايطالييبازارسرمايه
 بازدهي بورس به 185 درصد مي رسد. به واسطه 
افزايش بي رويه ش��اخص در چهارماهه نخس��ت 
س��ال جاري و گس��يل حجم عظيم نقدينگي در 
كنار دعوت از اقشار مختلف مردم اعم از حرفه اي 
و غير حرفه اي و ورود اين افراد به بازار سرمايه اين 
انتظارات ايجاد شد كه كماكان بايد بازار سرمايه 
در جهت مثبت حركت كند و روند اصالحي را در 
حقيقت اغلب سهامداران جديد درك نكرده اند و 
متوجه اين حركت ذاتي بازار س��هام نيستند اما؛ 
درحال حاضر به جهت فراز و شيبي كه در جهت 
آن افزايش هاي بي روي��ه، در اوج دوران اصالحي 
به س��ر مي بريم و نتيجه اين موضوع پديدارشده 
است كه تعداد قابل توجهي از شركت هاي بورسي 
و فرابورس��ي ارزنده و داراي توجيه اقتصادي هم 
متاسفانه دست خوش بي رحمي هاي خريداران 
وس��رمايه گذاران قرار گرفته اند و بهترين راهكار 
درحال حاضر دس��تچين و خريداري يك س��بد 
سهام و تركيب دارايي س��رمايه گذاري براي بازه 
ميان مدت و بلندمدت است. البته اين خريداري 
بايد بدون عجله و ب��ا مطالعه رخ دهد و همچنين 
مرور زم��ان پلكاني يكي از راهكارهاي مناس��ب 
اس��ت و قطعا نسبت به پايان س��ال جاري مقطع 
بسيار مناسبي را شاهد هستيم يعني اگر مهر ماه 
و اسفند ماه سال جاري را با يكديگر مقايسه كنيم 
در آن درخواهيم يافت كه چه فرصت مناسبي را 
از دس��ت داده ايم و از فض��ا و موقعيت پيش آمده 
استفاده نكرديم. قطعا بازار طي هفته هاي آينده 
به مدار تعادلي خود باز مي گردد و يك بخش��ي از 
اين انتظارات و پيش بيني هاي ممكن را نا خواسته 
يا خودخواسته سهامداران بازار پيش آورده اند. در 
ميان برخي پارامترهايي كه مي تواند كمترين تاثير 
بر بازار سرمايه را داش��ته باشد. مرتبا برخي افراد 
مختلف به شاخص و وضعيت بازار گره مي زنند و 
نقش مهم اي��ن پارامترها در بازار مي گويند. براي 
نمون��ه؛ انتخابات امريكا كه تاثير اساس��ي و قابل 
توجهي بر بازار س��هام و اقتصاد ما نخواهد داشت 
چراكه؛ مي��زان تبادالت اقتصادي مي��ان ايران و 
امريكا در پايان ترين حد ممكن خود قرار دارد. در 
اين بين سرمايه گذاران نيز خود را شرطي كرده اند 
به قانون صفر و يك يعني اگر يك شود اتفاق خاصي 
مي افتند و اگر صفر ش��ود اتفاق ديگري و درحال 

حاضر ديگر. 
به ط��ور تقربي يك الي دو هفته پيش بازار به مدار 
تعادلي خود نزديك شده بود اما نزديك شدن به 
انتخابات امري��كا و پيش بيني ها در اين خصوص 
باعث شد كه بازار روند نزولي را تجربه كند و پس از 
اتمام اين روند نزولي و اصالح بازار به تعادل و يك 
صعود ماليم خواهد رسيد. سهام عدالت نيز در حال 
كلي مي تواند به نفع بازار س��رمايه باشد چراكه به 
صورت كلي تعدادي ذي نفعان و سهامداران را به 
بازار سرمايه دعوت كرديم يك اتفاق درست بوده 
و نتايج اين عرضه و دع��وت به مرور زمان بر روي 

بازار ديده مي شود.

جوالنسوداگراندربورس
 هيچ جريان��ي نتواند از س��رمايه هاي خرد مردم 
سوءاستفاده كند. در كنار اين بحث، موضوع تاثير 
رفتار حقوقي ه��ا در رونق يا ركود بازار س��رمايه و 
اتالف س��رمايه هاي خرد، يك��ي از واقعيت هايي 
است كه اغلب كارشناسان و تحليلگران بر ابعاد و 
زواياي گوناگون آن اتف��اق نظر دارند.يعني بدون 
ايجاد هماهنگي ميان ذي نفعان خرد و كالن بازار 
سرمايه وضعيت بورس هرگز پويا نخواهد بود.براي 
ايجاد هماهنگي بيش��تر در بطن اين ظرفيت ها، 
جلسات متعددي با حقوقي هاي موثر بازار سرمايه 
هم از س��وي كميس��يون اقتص��ادي و هم هيات 
رييسه مجلس برگزار ش��د تا از دل اين رايزني ها 
بهترين اتفاق ممكن براي بورس كش��ور رخ دهد.

اما علي رغم تمام وعده هاي حقوقي ها براي پرهيز 
از رفتارهاي مخرب و سوداگرانه، متاسفانه باز هم 
شاهد رفتارهاي سوداگرانه و مخربي از سوي اين 
كارتل ها در بازار س��رمايه هس��تيم. بدون ترديد 
مجلس از تمام ابزارهاي نظارتي اش استفاده خواهد 
كرد تا از بازار سرمايه كشور در برابر اين رويكردهاي 
سوداگرانه محافظت كند.به هر حال حقوقي هايي 
كه س��ودهاي كالني از تحوالت اخير بازار كسب 
كرده اند در زمان بروز بحران ها هم بايد تالش كنند تا 
حداقل به گونه اي عمل نكنند كه به شاكله كلي رشد 
بورس و س��رمايه هاي خرد مردم ضربه وارد شود.
وقتي نظام سياسي و دولت با تبليغات گسترده مردم 
را به حضور در بازار س��رمايه تشويق مي كند، بايد 
بستر الزم براي حضور گسترده مردم در بورس نيز 
مهيا شود.اين روزها خطري كه بازار سرمايه كشور 
را تهديد مي كند بي اعتمادي عمومي مردم نسبت 
به فعاليت مولد در بازار سرمايه است.شايسته نيست 
با مردمي كه سرمايه هاي خود را براي حل مشكالت 
اقتص��ادي و بودجه اي كش��ور وارد بازار س��رمايه 
كرده اند، اينگونه رفتار شود.بر اين اساس مجلس 
طي هفته جاري جلساتي را با بخش هاي مختلف 
اثرگذار در بازار سرمايه برگزار خواهد كرد تا از دل 
رايزني هاي تخصصي بهتري��ن تصميم براي بازار 
سرمايه اخذ شود.مردم هم بايد بدانند كه فعاليت در 
بازار سرمايه نيازمند نگاه راهبردي و بلندمدت است 
و در بازه زماني چند ماهه نمي توان توقع رشد سريع 
را داشت.به عنوان عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس تالش خواهم كرد تا از يك طرف بستر الزم 
براي افزايش مهارت هاي عمومي سهامداران خرد 
ايجاد شود و از سوي ديگر مطابق قانون با آن دسته 
از حقوقي هايي كه برخالف تعهدات شان بر التهابات 
بازار افزوده اند، برخورد شود.در جريان جلسه ويژه 
شوراي عالي بورس تالش خواهد شد تا مشكالت 
پيش روي بازار سرمايه ارزيابي و راهكارهاي حل 

آنها مورد بررسي قرار بگيرد.

فرصت يكساله براي آزادسازي سهام عدالت در بازار سهام

فراز و نشيب هاي سهام عدالت براي بورس

بازارسرمايهرويخوشبهخودنديد
گروه بورس|

از روز شنبه كه بازار سهام شروع به فعاليت كرد روي 
خوش به خود نديد قرمزپوش شد. مي توان اين روند 
قرمزي بازار را تنها ناشي از اخبار و اتفاقات سياسي و 
اقتصادي دانست اين روزها ميزان اخبار ناگوار سياسي 
و اقتصادي در حال افزايش است و پيش بيني مي شود 
با نزديك ترين شدن به روز انتخابات امريكا اين ميزان 
اخبار به باالترين حد خود برسد. درست است كه ايران 
و امريكا مبادالت اقتصادي خاصي را ندارند اما؛ پيروز 
شدن هريك از نامزدهاي انتخاباتي ممكن است آينده 
بورس و اقتصاد ايران را تغيير دهد. اين بدان معناست 
كه با پيروز شدن جوبايدن يا دونالد ترامپ ممكن است 
آينده اقتصادي اي��ران تعويض گردد چراكه؛ هريك 
از اين نامزدها درخصوص ايران و ميزان تحريم هاي 
كشور سخناني بيان كرده اند . با درنظر گرفتن پيروز 
شدن بايدن بورس و اقتصاد جاني دوباره به خود خواهد 
گرفت زيرا؛ وي در س��خنراني خود خب��ر از كاهش 
تحريم ها و مذاكرات صلح آميز با ايران را داده بود و اين 
پيروز شدن مي تواند نرخ دالر و بورس را نزولي كند و 
در نهايت اين بازار ها و بقيه بازارهاي مالي را به تعادل 
برساند. پيروز ش��دن ترامپ نيز مي تواند روند صعود 

حبابي به تمامي ب��ازار بدهد و ميزان تورم موجود در 
كشور را فزوني بخشد. اين اتفاقات و انواع اخبار هاي 
سياسي و اقتصادي باعث شد بازار روند نزولي به خود 
بگيرد و شاخص بازار سهام افت 51 هزار واحدي را در 
كارنامه خود ثبت كند. حقوقي ها روز گذش��ته بيش 
از 12 ميليارد تومان وارد بازار س��هام كردند اما؛ اين 
ورود پول نيز نتوانس��ت جلوي ريزش بازار را بگيرد و 
بازار سرمايه روزي تلخ را تجربه كرد. همچنين ارزش 
كل معامالت خرد حدودا س��ه ه��زار و 500 ميليارد 
تومان ب��ودو حقوقي ها 46 درصد يعن��ي به صورت 
تقربي ه��زار و 600 ميليارد تومان س��هام خريداري 
كردند و مازاد سهام آنان به 34 درصد از كل معامالت 
رسيد. حقوقي ها بيشترين تزريق پول را در گروه هاي 
»فلزات اساسي«، »فرآورده هاي نفتي« و »محصوالت 
ش��يميايي« داش��تند و برآيند معامالت گروه هاي 
»اس��تخراج ذغال سنگ« و »س��اخت محصوالت 
فلزي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د. حقيقي ها اغلب 
خريدار س��هام »كطبس«، »كاما« و »وملل« بودند 
و س��ه نماد »فوالد«، »فملي« و »فارس« مورد توجه 
حقوقي ها قرار گرفت. مالكي��ت حقوقي در تركيب 
سهامداري شركت »فوالد مباركه اصفهان« معادل 
100ميلي��ارد تومان افزايش يافت و از س��وي ديگر 
س��هامداران حقيقي »ذغال سنگ نگين طبس« با 
برت��ري 20ميليارد توماني ابتكار عمل را در دس��ت 
گرفتند. در بازار روز گذشته افزايش سهام حقيقي ها 
در 14نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 13۹نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير 
مالكيت دسته اول 70ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
دسته دوم هزار و 250ميليارد تومان بود. ارزش بازار 
اول و دوم فرابورس ايران به بيش از يك ميليون و 157 
هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران فرابورس ايران 
بيش از ۹41 ميليون س��هام حق تقدم و اوراق مالي 
در 281 هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 2 هزار و ۹01 

ميليارد تومان داد و ستد كردند.
نماد »پاكش��و« نيز همزمان با چند ش��ركت صنايع 
شوينده مجوز افزايش نرخ محصوالت را دريافت كرد 
و نماد اين شركت در بورس متوقف شد. همچنين نماد 
»شسينا« نيز براي افزايش سرمايه بسته شد. معاون 
بازار شركت بورس با اشاره به عدم عرضه اوليه سهام 
جديد در اين هفته، ش��رط بازگشايي نماد »شستا« 

را معرفي بازارگردان از س��وي سهامدار عمده شستا 
و ناش��ر اعالم كرد.مدير صندوق پااليش يكم با بيان 
اينكه 20 درصد از واحدهاي صندوق پااليش توسط 
مردم خريداري شده، گفت: قرار بود حداقل يك ماه 
پس از پايان پذيره نويس��ي كه در 30 شهريور انجام 
ش��د، نماد پااليش يكم باز ش��ود، بنابراين احتمال 
بازگشايي اين نماد در پايان اين ماه خواهد بود. عرضه 
اوليه پااليشگاه ستاره خليج فارس احتماال بزرگ ترين 
عرضه اوليه بازار سهام در امسال باشد. اين عرضه اوليه 
قرار است زمستان امس��ال انجام شود. نايب رييس 
مجلس از بي توجهي ١٥٦ شركت به مصوبه معرفي 
بازارگردان ها خب��ر داد و گفت: متخلفان كه موجب 

زيان مردم شده اند، مواخذه خواهند شد.
با اين اخب��ار و اتفاقات پي��ش آمده در بازار س��هام، 
پيش بيني مي شود كه بازار سرمايه از آبان روند صعودي 
خود را آغاز كند و بدين ترتيب روزهاي آينده سبزپوشي 
در انتظار س��رمايه گذاران بورس خواهد بود البته اين 
سبزپوش��ي به احوال س��هامداران نيز بستگي دارد. 
يعني اگر سهامداران به درستي خريد و فروش كنند 
و به صورت هيجاني در بازار به مبادله سهام نپردازند 
بازار سهام روزهاي پربار و سبزي را شاهد خواهد بود. 
صفاري، كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص بازار 

گفت: با توجه به تثبيت بازارگردان ها و س��هام خزانه 
در بازار سرمايه و همچنين تزريق يك درصد از منابع 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار، اين هفته، 
يك هفته مثبت براي تاالر شيشه اي خواهد بود. وي 
افزود: صنايعي كه از نوسانات بازار ارز سود برده اند مانند 
صنايع صادرات محور از جمله شركت هاي پتروشيمي، 
فوالد، خودروسازي و...، برنده بازي پرسود دالر خواهند 
بود. صفاري با اش��اره به اينكه بانك مركزي در پايان 
هفته، تأثير نرخ ارز بر بازار را كنترل كرد، تصريح كرد: 
اين تغيير اثر توسط بانك مركزي باعث شد بانك ها، 
شركت هاي پتروش��يمي و شركت هايي كه صادرات 
محور بودند، عملكرد بس��يار خوبي را در بازار سرمايه 
به جاي گذاش��تند. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه 
داد: هفته آينده، بازار سرمايه روندي بهبودي خواهد 
داشت چرا كه ش��ركت هاي مختلف سرمايه گذاري 
بايد صورِت حساب 6 ماهه حسابرسي نشده خود را تا 
آخر مهر ماه را تا روز 15 آبان عرضه كنند. صفاري در 
پايان بهترين استراتژي براي سرمايه گذاري را يافتن 
آن دسته از سهام هايي معرفي كرد كه در هفته گذشته 
افت قيمت داشته اند يا داراي DSP خوبي هستند، زيرا 
مي توانند سود مناسبي براي سرمايه گذاران به همراه 

داشته باشند.

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/12 و مجوز 
122/70899 مورخ 1399/06/22 سازمان بورس و اوراق 
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گروه راه و شهرسازي|
پيروز حناچي، شهردار تهران گفت: با وجود اينكه جمعه 
ش��ب ها فعاليت اقتصادي در پايتخت به حداقل ميزان 
خود مي رسد، اما ذرات معلق با قطر كمتر از ۲.۵ ميكرون 
)آالينده هوا( به شدت افزايش مي يابد.اين افزايش ناشي از 
تردد خودروهاي سنگين و غيراستاندارد در سطح شهر 
منابع آلوده كننده خارج از شهر است. حناچي همچنين 
منش��أ اصلي آلودگي هاي تهران به ويژه در زمستان ها را 
خارج از اين ش��هر اعالم كرد و گفت كه س��وخت مازوت 
نيروگاه ها كه بعضا 100 كيلومتر با تهران فاصله دارند، نيز 
بر آلودگي پايتخت اثرگذار هستند.  به گزارش ايرنا حناچي 
روز دوش��نبه در آيين افتتاح بوستان زندگي در منطقه 
1۲ تهران توضيح داد: تهران معموال در ماه هاي آبان، آذر 
و دي با مشكل آلودگي هوا مواجه است و اين موضوع در 
اين سه ماه به شكل حادتري خود را نشان مي دهد. به گفته 
شهردار تهران توس��عه فضاي سبز براي كاهش آلودگي 
هوا از سياست هايي است كه در مديريت شهري پيگيري 
مي شود. وي ادامه داد: پايتخت نشينان از ابتداي سال تا 
انتهاي ۲۴ مهر، 1۵ روز هواي پاك و 1۵۲ روز هواي سالم 
استنشاق كرده اند و در اين بازه زماني هواي تهران ۴۳ روز 

براي گروه هاي حساس ناسالم و ۲ روز كامال ناسالم بود.

كارخانههاعوارضآلودگينميدهند!
شهردار تهران همچنين در حاشيه مراسم افتتاح بوستان 
۲۴هكتاري زندگي در منطقه هرندي گفت: دستگاه هاي 
صنعتي و كارخانه هايي كه در خارج از حريم شهر تهران 
هستند اما روي آلودگي هواي پايتخت تأثير دارند سهم 

عوارض خود را از آلودگي هوا پرداخت نمي كنند.
به گزارش تسنيم، وي تصريح كرد: مسير اصلي ما كاهش 
آالينده هاي هواي تهران است كه اين موضوع را تعقيب 
مي كنيم؛ مسير معاينه فني، طرح ترافيك، كنترل مراكز 
آالينده مثل معادن شن و ماسه يا كنترل و ارايه گزارش براي 
جلوگيري از سوخت مازوت در زمستان، موضوعاتي هستند 
كه به طور دايمي تعقيب مي كنيم. استفاده از اتوبوس هاي 
گازي و برقي براي حمل ونقل عمومي تهران نيز از ديگر 
موضوعاتي هستند كه به طور جدي پيگير هستيم. يكي 
ديگر از كارها نيز توسعه و استفاده از اتوبوس هايي با سوخت 
»ال ان جي« است كه در دستور كار قرار دارد و اگر به قطعيت 

برسد اطالع رساني مي كنيم.
شهردار تهران در پاسخ به اينكه براي آلودگي كارخانه ها و 
دستگاه هاي صنعتي سهم ۳9درصدي عوارض آلودگي 

در نظر گرفته شده اس��ت آيا شما اين سهم را گرفته ايد؟ 
تصريح كرد: خودروهاي شخصي آلودگي ايجاد مي كنند 
اما آلودگي موثر و درجه يك نيست؛ بيشترين حجم آلودگي 
مختص صنايعي است كه سوخت هاي نامناسب استفاده 
مي كنند مثل نيروگاه ها كه در زمس��تان ها از س��وخت 
مازوت به جاي گاز استفاده مي كنند و باعث آلودگي بيشتر 
مي شوند. چون خيلي از اينها خارج از حريم تهران هستند 
اما آاليندگي دارند مثاًل نيروگاه شهيد رجايي قزوين كه 
100 كيلومتر با ما فاصله دارد اما وقتي س��وخت مازوت 

مصرف مي كند به روي آلودگي هوا تأثير مي گذارد.
حناچي گف��ت: خودروهاي عمومي نيز چ��ون خارج از 
محدوده قانوني اس��ت به تهران چيزي داده نمي ش��ود، 
خودروهاي عمومي تاكسي ها و اتوبوس ها هستند كه اين 
موضوع در دستور كار قرار دارد؛ اين خودروها اكثراً گازسوز 
هس��تند اما گاز co توليد مي كنند؛ موتورهاي دوچرخ 
كاربرات��وري و بنزيني نيز تا 10 درصد و حدود 16 درصد 

آلودگي را به خودشان اختصاص مي دهند.

امسالهوايتهرانآلودهترازپارسال
در همين حال، محسن روشني، مدير واحد پايش شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران دالي��ل آلوده تر بودن هواي 
تهران در مهر امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل را 

تشريح كرد.
به گزارش فارس، روشني درباره آلودگي هواي پايتخت 
اظهارداشت: دليل اصلي آلودگي هواي پايتخت در ۸ روز 
اخير، افزايش غلظت آالينده ذرات معلق كوچك تر از ۲ 

و نيم ميكرون اس��ت. وي افزود: هرچند اعداد ثبت شده 
شاخص بسيار بااليي به ش��مار نمي روند ولي نكته قابل 
تأمل، اين است كه استمرار اين شرايط در ۸ روز متوالي، 
مي تواند موجب نگراني هايي براي سالمت شهروندان به 
ويژه افراد داراي بيماري هاي خاص، سالمندان و خانم هاي 
باردار شود. مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر، علت عمده افزايش 
شاخص آلودگي هواي تهران، سكون نسبي هوا، عدم وزش 
باد موثر و تجمع آالينده ذرات معلق است، اظهار كرد: حتي 
۳ روز تعطيالت متوالي پنجشنبه، جمعه و شنبه نيز سبب 
كاهش آلودگي هواي پايتخت نشد . روشني درباره سرعت 
وزش باد در تهران طي روزه��اي اخير، توضيح داد: بنابر 
اطالعات هواشناسي، ميانگين سرعت باد در اين مدت، 
كمتر از دو متر بر ثانيه بود كه البته بيشينه سرعت باد در 
برخي ساعات محدود به ۴ متر بر ثانيه رسيد. وي با بيان 
اينكه در روزهاي مشابه س��ال قبل، وزش باد مناسب در 
برخي ساعات، از تجمع آلودگي جلوگيري مي كرد، تصريح 
كرد: در بازه زماني مشابه سال گذشته، سرعت باد حتي تا 
9 متر بر ثانيه نيز رسيده بود و همين مساله، سبب تخليه 
آلودگي هواي تهران مي ش��د. مدير واحد پايش شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران با تأكيد بر اينكه شرايط خاص 
كرونا طي سال جاري سبب شده تا شهروندان، بيشتر از 
وسيله نقليه شخصي استفاده كنند، خاطرنشان كرد: به 
همين دليل، ضرورت انجام معاينه فني، پرهيز از ترددهاي 
غيرضروري و استفاده از دوچرخه در مسيرهاي كوتاه، مورد 

تأكيد مضاعف است.

راهكارهايمقابلهباآلودگيهوا
در اين حال، سيدمناف هاشمي، معاون شهردار تهران با 
اشاره به راهكارهاي مقابله با آلودگي هوا در پايتخت، گفت: 
توسعه حمل و نقل عمومي ضرورت دارد و دولت از سال 
۸9 كمكي در اين راستا در تهران انجام نداده است. معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هردار تهران در حاشيه مراسم 
افتتاح ورودي ايستگاه مترو نواب، اظهار كرد:  از سال ۸9 
تاكنون حتي يك دستگاه اتوبوس براي كالن شهر تهران 
توسط دولت اختصاص داده نش��ده و حمايت هاي الزم 
براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي توسط دولت انجام 
نگرفته است و حتي قوانين مجلس و مصوبات باالدستي 

اجرا نشده يا مورد توجه نبوده است.

نظارتشبانهروزي
برعملكردكارخانهسيمانتهران

سعيد محمودي، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
تهران نيز با اشاره آاليندگي كارخانه سيمان تهران گفت: 
محيط زيست به طور مستمر بر عملكرد اين كارخانه نظارت 
خواهد داشت. به گزارش ايسنا، محمودي در حاشيه مراسم 
افتتاح و بهره برداري از سيستم فيلتراسيون خط 6 كارخانه 
سيمان تهران كه با حضور حسين توكلي كجاني، معاون 
استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري برگزار شد، با اشاره 
به اينكه كارخانه سيمان تهران از واحدهاي توليدي قديمي 
كشور است كه در سال هاي گذشته مشكالتي از بابت ايجاد 
آلودگي داشته است، اظهاركرد: در زمان جانمايي و ارزيابي 
اين مكان براي احداث كارخانه جمعيت انس��اني مانند 
امروز در اطرافش نب��ود و امروز تراكم جمعيت در اطراف 
اين واحد بيشتر شده است و اين موضوع وظيفه مسووالن 
اين كارخانه را براي حفظ سالمت مردم اين منطقه بيشتر 
مي كند. وي با بيان اينكه حفظ سالمت ساكنان همجوار 
اي��ن واحد بزرگ توليدي اولويت دارد و وظيفه ماس��ت، 
اظهاركرد: انتظار داريم مسووالن اين واحد توليدي نهايت 
دقت را در كنترل آلودگي خطوط به كار گيرند و محيط 
زيست نيز به طور مستمر بر عملكرد اين كارخانه نظارت 

خواهد داشت.
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران با اشاره به 
پايش آنالين و ش��بانه روزي خطوط توليد اين كارخانه 
در سال هاي گذشته گفت: وضعيت محيط زيستي اين 
كارخانه از حدود يك س��ال گذش��ته بهتر شده است و با 
افتتاح سيستم فيلتراسيون خط 6 اين كارخانه، اين خط 

فعال خواهد شد.

در شهرايرانشهر 5  سه شنبه  29   مهر 1399   3 ربيع االول 1442  سال هفتم    شماره   Tue. Oct 20. 2020  1783  راهوشهرسازي

فردا،آخرينمهلتثبتنام
واموديعهمسكن

مديركل دفتر اقتصاد مس��كن ۳0 مهر را آخرين 
مهلت ثبت نام متقاضيان براي دريافت وام وديعه 
مس��كن اعالم كرد و گفت: ضروري است تمامي 
مستاجران فاقد مسكن داراي اجاره نامه رسمي با 
در اختيار داشتن كد رهگيري قرارداد محل اجاره 
خود جهت ثبت نام در طرح تسهيالت وديعه مسكن 
تا تاريخ ۳0 مهرماه به سامانه طرح اقدام ملي مسكن 
به نش��اني tem.mrud.ir مراجعه و نس��بت به 
ثبت نام اقدام كنند. اصالني ادامه داد: متقاضياني كه 
داوطلب دريافت وام وديعه مسكن شده و ثبت نام را 
انجام داده اند و هنوز پيامكي دريافت نكرده اند بايد 
به سامانه طرح اقدام ملي مراجعه كرده و در بخش 
مشاهده درخواست با ثبت كدملي، وضعيت خود را 
استعالم كنند. چنانچه امكان ورود براي آنها مهيا 
نشد، با انتخاب فراموشي رمز عبور و دريافت كد براي 

متقاضيان اين امكان فراهم خواهد شد.

سفردرياييبندرلنگه-دوبي
ازسرگرفتهشد

كش��تيراني والفج��ر متعلق به گروه كش��تيراني 
جمهوري اس��المي ايران از برق��راري مجدد خط 
مس��افربري دوبي به بندرلنگه كه به علت شيوع 
ويروس كرونا با وقفه مواجه شده بود به صورت منظم 

در هر هفته خبر داد.
ب��ه گزارش مه��ر، تمامي مس��افران با ب��ه همراه 
داش��تن تس��ت عدم ابتالء به بيماري كرونا و دارا 
بودن ملزوماتي از قبيل، ماس��ك و دستكش روي 
صندلي هاي عالمت گذاري ش��ده س��فر خود را 
آغاز مي كنند و تا پايان س��فر با رعايت حداكثري 

پروتكل ها سفر خود را به انجام مي رسانند.
بر اساس اعالم شركت كشتيراني والفجر، با توجه 
به استاندارد باالي اجراي پروتكل هاي بهداشتي، 
مقامات بندري و بهداش��تي امارات متحده عربي 
نسبت به فعال سازي مجدد خط بندرلنگه- دوبي 

همكاري الزم را مبذول داشتند.
بنا بر دستور ستاد ملي مقابله با شيوع كرونا، سالن 
مسافري شناور نگين به عنوان يكي از شناورهاي 
مسافري شركت كش��تيراني والفجر علي رغم دارا 
بودن گنجايش ۲۳۵ نفر مسافر تنها پذيراي 100 
نفر مسافر است.قيمت بليت س��فر با شناورهاي 
مس��افري ش��ركت كش��تيراني والفجر در مسير 
دوبي-بندرلنگه و بالعك��س، ۵0 درصد ارزان تر از 
سفرهاي مشابه هوايي اس��ت. بر اساس اعالم اين 
شركت كشتيراني، زمان سفر به دوبي از بندر لنگه 
۵ ساعت و هزينه بليت يكسره ۷۵0 هزار و دو سره 

يك ميليون و 1۵0 هزار تومان است.

استمرارآلودگيهوايتهران
تاروزپنجشنبه

مدير واحد مدل سازي و پيش بيني شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران از تداوم آلودگي هواي تهران 
تا روز پنجش��نبه )اول آبان( خبر داد. به گزارش 
ايسنا، حس��ين ش��هبازي با اعالم اينكه بررسي 
نقش��ه هاي پيش بيني هواشناسي نشان دهنده 
استقرار توده هواي پرفشار در تهران تا آخر هفته 
اس��ت، اظهار كرد: اين شرايط سبب مي شود كه 
طي روزهاي آينده، دما روند افزايش��ي داش��ته 
باشد و تا روز سه شنبه )۲9 مهرماه( به بيشترين 
مقدار خود برس��د، ضمن اينكه ب��ه دليل پايين 
بودن رطوبت نس��بي، آس��مان تهران تا روزهاي 
پاياني هفته صاف و بدون ابر و گاهي با غبار محلي 

پيش بيني مي شود. 
وي با اشاره به اينكه با  توجه به تداوم پايداري جو تا 
روز پنجشنبه )اول آبان( وزش باد قابل مالحظه اي 
در پايتخت نخواهيم داش��ت، گفت: از اواخر وقت 
روز چهارشنبه، به تدريج پايداري جو كاهش پيدا 
مي كند و گاهي رش��د اب��ر و وزش باد پيش بيني 
مي شود اما روز پنجشنبه با ورود يك پشته، مجدداً 

با پايداري و سكون جو روبه رو خواهيم شد.

هشداردربارهفروپاشي
ناوگاناتوبوسرانيپايتخت

مديرعامل ش��ركت واح��د اتوبوس��راني تهران 
گفت: اگر دولت كمك نكند، ناوگان اتوبوسراني 

پايتخت دچار فروپاشي خواهد شد.
 به گزارش فارس، محم��ود ترفع درباره آخرين 
وضعيت اتوبوس هاي پايتخت اظهار كرد: كاهش 
بي سابقه  درآمدها و افزايش روزافزون هزينه هاي 
اين ش��ركت سبب بروز مش��كل در اتوبوسراني 
شده است و اگر با زحمت، امسال را نيز پشت سر 
بگذاريم و به پايان ببريم، حتمًا در سال 1۴00، 
اس��تمرار خدمات رس��اني ناوگان اتوبوس��راني 

پايتخت دچار مشكل اساسي خواهد شد.
 وي با اش��اره به اينكه ناوگان اتوبوسراني تهران 
داراي دو بخش عمومي و خصوصي است، اظهار 
ك��رد: در حال حاض��ر، بخش عموم��ي با تمام 
ظرفيت و به صورت شبانه روزي كار مي كند اما 
بخش خصوصي كه بايد خودش اتوبوس بخرد، 
عملي��ات پش��تيباني و نگه��داري اتوبوس ها را 
كه هزينه هاي آن به ش��دت سنگين شده است، 
پرداخت كن��د و حقوق رانن��دگان را بپردازد با 
مشكل مواجه شده و از طرفي بخش خصوصي، 
مسافري جابه جا نكرده و درآمدي كسب نكرده، 
ادامه فعاليت با اين ش��رايط براي��ش مقرون به 

صرفه نخواهد بود.

پايتخت از اول سال تا 24 مهر، 45 روز هواي ناسالم داشته است

عامل جزر و مد ذرات معلق در جمعه ها

وبينار نخستين رويداد از سلسله رويدادهاي 3S يا
 Smart Steel manufacturing  
Startup event ب��ا هدف تأمي��ن نيازهاي 
فناورانه ش��ركت فوالد مباركه در حوزه تحول 
ديجيتال و بررس��ي چالش هاي اين شركت در 
اين عرصه در محل پارك علم و فناوري دانشگاه 
تهران با همكاري شركت فوالد مباركه، دانشگاه 
تهران، صندوق نوآوري و ش��كوفايي و ش��ركت 
ايريسا روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت 9 تا 
1۳ برگزار ش��د. در جريان برگزاري اين وبينار، 
مديرعامل فوالد مباركه، مردادماه سال 1۳99 و 
رونمايي از طرح تحول ديجيتال فوالد مباركه را 
تولد دوباره اين شركت دانست و تصريح كرد: با 
برنامه ريزي هاي انجام شده به ياري خداوند فوالد 
مباركه تا سال 1۴0۴ به عنوان كارخانه هوشمند 

در جهان شناخته خواهد شد.
حميدرضا عظيميان خاطرنش��ان ك��رد: امروز 
نيازمند آنيم كه در اين راه سخت و پرپيچ وخم، 
با كمك ش��ركت هاي دانش  بنيان و دانشگاه ها 
و... فوالد مباركه اي را در كالس هوش��مند ارايه 
دهيم. به همين منظور قصد داريم با طي كردن 
اين مس��ير در ابتدا نوآورترين شركت در عرصه 
فوالد و سپس به عنوان الگويي براي ساير صنايع 

مطرح شويم.
وي با اش��اره به نقش ش��ركت هاي دانش بنيان 
و اس��تارت آپ ها اظهار داش��ت: از جوانان فعال 
در ش��ركت هاي اس��تارت آپي، دانش��مندان و 
متخصص��ان در ش��ركت هاي دانش بني��ان و 
پارك هاي علمي و فناوري كشور تقاضا مي كنيم 
در اين راه س��خت كه افقي روش��ن پيِش روي 

صنعت كشور قرار مي دهد ما را ياري رسانند.
وي با تأكيد بر اينكه فوالد مباركه توانايي تأمين 
تجهيزات و منابع مالي الزم براي اجراي اين پروژه 
بزرگ را دارد، خاطرنش��ان ك��رد: در واقع فوالد 
مباركه منابع ارزي و ريالي طرح را تأمين خواهد 

كرد تا در زمان مناسب اين طرح به اجرا برسد.
مديرعامل فوالد مبارك��ه ورود به اجراي چنين 
طرحي را جس��ورانه خواند و ضم��ن قدرداني از 
حض��ور و زحمات همه بنيادها و ش��ركت هاي 
حاضر در طرح گفت: طبق اين برنامه، اگر بتوانيم 
در ابتداي سال 1۴0۴ اين طرح را به بهره برداري 
برس��انيم، با بخ��ش عم��ده ا ي از مجموع ۴00 

شركت استارت آپ و دانش بنيان كه در اين وبينار 
حضور دارند قرارداد خواهيم بست و اين موفقيت 

را با ايشان جشن خواهيم گرفت.

مديرعاملشركتايريسا:
فوالدمباركهدرراس�تايانقالبصنعتي

نسلچهارمگامبرداشتهاست
در همين راس��تا، رسول س��راييان مديرعامل 
شركت ايريسا گفت: چالش هاي صنعت فوالد 
در عرصه رقابت، هزينه، تنوع محصول و مسيري 
كه مشتريان ما داشتند، در نهايت باعث شد فوالد 

مباركه به سمت هوشمندسازي برود.
به گفته وي، طرح تحول ديجيتال توسط شركت 
ايريس��ا طراحي و 6 مرداد اجرايي ش��ده و اين 
شركت در مسير انجام اين پروژه فراز و فرودهاي 
زيادي خواهد داشت. مديرعامل شركت ايريسا 
ادامه داد: در واقع اين حركت در راستاي انقالب 
چهارم صنعتي بوده و ف��والد مباركه نيز در اين 
مسير گام برداشته است. در طرح تحول ديجيتال 
چندين شعار تعريف شده است. نخست »فوالد 
هوشمند از س��نگ تا رنگ« است؛ به اين شكل 
كه س��نگ آهن از معدن اس��تخراج شده و بعد 

از طي مراح��ل مختلف توليد، تبدي��ل به ورق 
گالوانيزه مي شود و در صنعت ساختمان و لوازم 
خانگي اس��تفاده مي گردد. در واقع اين زنجيره 
ارزش مرب��وط به ب��ازه زمان��ي 1۳99 تا 1۴0۴ 
است و تا س��ال 1۴0۴، فوالد مباركه به كارخانه 
فوالد هوشمند تبديل مي شود. سراييان گفت: 
چالش هايي مانند روندهاي بين المللي صنعت و 
همچنين فرايندهاي نوظهور براي فوالد مباركه 
تعريف ش��ده و در س��ال 1۴0۴ ف��والد مباركه 
ي��ك كارخانه هوش��مند خواهد ب��ود. به گفته 
وي، يكي از بهترين مباحث ديده ش��ده در اين 
طرح، نقش آفريني و بهره گيري از شركت هاي 
دانش بنيان و اس��تارت آپ اس��ت. همچنين به 
جهت اطمينان از اين مهم، مركز نوآوري تحول 
ديجيتال فوالد مباركه كه راه اندازي آن ش��روع 
شده، يكي از پشتوانه هاي اصلي ما در طرح تحول 
ديجيتال اين شركت به شمار مي آيد. مديرعامل 
شركت ايريسا گفت: امروز اولين رويداد در زمينه 
تحول ديجيتال برگزار شده و ما نيازمند همكاري 

دانشجويان و شركت هاي استارت آپي هستيم.
وي افزود: طرح تح��ول ديجيتال فوالد مباركه 
اقدامي نيست كه ما به تنهايي بتوانيم از عهده آن 

برآييم، بلكه نيازمند استفاده از تمامي ظرفيت ها 
و قابليت هاي موجود كشور در اين زمينه هستيم. 
ما حدود سه ماه وقت گذاشتيم و هفت چالش و 

مساله را براي اين وبينار آماده كرديم.
س��راييان گفت: تحليل بهره وري خطوط توليد 
فوالد مباركه با استفاده از ابزار هوش مصنوعي، 
اندازه گيري ضخامت نس��وز پاتي��ل در حالت 
گرم، نمونه طراحي و ساخت دوقلوي ديجيتال 
در فوالد مباركه، لجس��تيك هوشمند، امنيت 
كاربردهاي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين 
در حوزه siem و ايجاد پلتفرم شفاف به منظور 
ارتقاي امنيت و شفافيت در فرايند خريد فوالد 
مباركه با استفاده از فناوري بالك، چالش هاي 

اصلي ما در اين زمينه هستند.
ب��ه گفته وي پس از ارائه چالش ه��ا در ۲۳ مهر، 
دريافت پيش پروپوزال ها نيز در 16 آبان صورت 
خواهد پذيرف��ت. اين پيش پروپوزا ل ها يكم آذر 
ماه ارزيابي خواهند ش��د و پ��س از آن در هفته 
آخر آذر بازديد حض��وري از فوالد مباركه براي 
پيشنهادهاي تأييدشده صورت خواهد گرفت. 
بعد از آن تا پانزده��م دي ماه، پروپوزال ها نهايي 
خواهد شد و ارزيابي الزم براي انتخاب اولويت هاي 

همكاري در يكم بهمن انجام مي شود و در نهايت 
مذاكرات و توافق و عقد قرارداد صورت مي گيرد.

بنابر اظهارات مديرعامل شركت ايريسا و محور 
مجري اين پروژه، انتقال فناوري و مالكيت فكري 
و همچنين س��رمايه گذاري و حمايت مالي در 
توليد و توس��عه محصول، پيش خريد محصول 
و مشاركت ازجمله مدل هاي اصلي همكاري با 
شركت هاي استارت آپي است. ضمن اينكه يك 
رويداد ديگر در همين زمينه در بهمن يا اسفندماه 
امسال برگزار خواهد شد و سال 99 را با دو رويداد 

به پايان خواهيم برد.

معاونتكنولوژيفوالدمباركه:
فوالدمباركهاينمس�ووليتس�نگينرا
برعهدهگرفتهكههابتحولديجيتال

درصنعتفوالدباشد
در حاش��يه برگزاري اين رويداد، سيدمهدي نقوي 
معاون تكنولوژي ف��والد مباركه نيز گفت: با نهايي 
شدن اين فرايند، فوالد مباركه تا سال 1۴0۴ عضو 
باشگاه و كلوپ فانوس دريايي دنيا خواهد شد. بايد 
به خاطر داشته باشيم دنياي آتي دنياي ديجيتال 
اس��ت. از اين رو ما از سال گذشته در مطالعات خود 

و همچنين دس��تاوردهاي نهادهاي دانشي به اين 
نتيجه رسيديم كه زندگي صنعتي در آينده متعلق 
به گروهي خواهد بود كه بتوانند در مديريت ديجيتال 
حرفي براي گفتن داش��ته باشند و پيشگام باشند. 
وي اظهار داشت: فوالد مباركه به عنوان يك شركت 
پيشرو و دانشي كه در چشم انداز خود الگو بودن براي 
بنگاه هاي صنعتي را در نظر گرفته، اين مسووليت 
را پذيرفته و اين فرايند را بررس��ي و پيش نيازهاي 
هوشمندسازي را كسب كرده است. وي افزود: بعد 
از اين مرحله، پروژه ها و فعاليت هايي را در استراتژي 
تدوين كرديم ك��ه يكي از آنها طراحي مركز تحول 
ديجيتال بوده اس��ت. همچنين با معاونت طرح و 
برنام��ه وزارت صمت هماهنگي الزم انجام ش��د تا 
فوالد مباركه اين مسووليت سنگين را برعهده گيرد 
و هاب تحول ديجيتال در صنعت فوالد باشد و اين 
مهم را به عنوان پيشگام اجرا كند و در نهايت موجب 
توسعه صنايع ايران گردد. معاون تكنولوژي فوالد 
مباركه گفت: موسسه اقتصاد جهاني و مكنزي 11 
شاخص مهم را ارايه كرده اند كه براساس آن شركت ها 
مي توانند وارد اين كلوپ شوند. تعداد محدودي از 
شركت ها هم اكنون عضو اين باشگاه اند و ما اميدواريم 
تا سال 1۴0۴عضو آن شويم و ثابت خواهيم كرد كه 

در واقع فوالد مباركه هوشمند هستيم.

ريي�سپ�اركعلموفن�اوريدانش�گاه
تهران:

كسبوكارهايجديديايجادميشود
ك�هقابلي�تاس�تفادهوانتق�البهس�اير
ش�ركتهايداخل�يوحت�يعرضهبه

عرصههايبينالملليراداشتهباشد
درهمين خصوص عب��اس زارعي، رييس پارك 
علم و فناوري دانش��گاه تهران نيز افزود: در اين 
فرايند برآن ش��ديم تا رويدادهايي چالشي اجرا 
كنيم و به اين وس��يله چالش هاي صنعت فوالد 
كشور و فوالد مباركه را شناسايي و مورد بررسي و 
تحليل قرار دهيم. همچنين بخشي از فعاليت هاي 
استارت آپي پايه گذاري شد تا در نهايت با استفاده 
از ظرفيت هاي اين استارت آپ ها و تكنولوژي هاي 
ايجادشده، كسب و كارهاي جديدي ايجاد شود 
كه قابليت استفاده و انتقال به ساير شركت هاي 
داخلي و حتي عرضه به عرصه هاي بين المللي را 

داشته باشد.

مديرعامل فوالد مباركه در وبينار نخستين رويداد از سلسله رويدادهاي 3S خبر داد 

فوالدمباركهتاسال۱۴۰۴بهعنوانكارخانههوشمنددرجهانشناختهميشود

ويژه



بر اساس مصوبه آخرين جلسه شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات، راه اندازي درگاه شفافيت كليه دستگاه هاي 
اجرايي تا سه ماه آينده و قرار دادن داده هاي گوناگون 
آماري در آن اجرايي خواهد شد، همچنين »سامانه 
يكپارچه پيام ايران« راه اندازي مي ش��ود تا تمامي 
دستگاه هاي اجرايي بتوانند از يك بستر مشخص با 
مردم و كسب وكارها در ارتباط باشند و اين اقدام جدا 
از تسريع بخشي تبادل پيام بين مردم و دستگاه  ها، 
از ب��روز تخلف��ات احتمال��ي نيز جلوگي��ري كند.  
ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات در شانزدهمين 
جلسه هفتم مهرماه سال جاري، بر اساس پيشنهاد 
س��ازمان فناوري اطالعات ايران به منظور كاهش 
تردد ش��هروندان و س��اماندهي و يكپارچه سازي 
راهكاره��اي تبادل پيام بين مردم با دس��تگاه هاي 
اجرايي، كاهش زمينه هاي تخلفات مبتني بر تبادل 
پيام با مردم مانند جعل و كالهبرداري و نقض حريم 
خصوصي و همچنين صرفه جوي��ي در هزينه هاي 
دولت و آمادگي براي پاسخگويي سريع به نيازهاي 
ارتباطي با مردم به ويژه در ش��رايط بحران، سامانه 
يكپارچه پيام ايران را راه اندازي مي كند. بر اس��اس 
اين مصوبات، سازمان فناوري اطالعات ايران موظف 
شده تا س��امانه پيام ايران را با استفاده حداكثري از 
زيرساخت دولت الكترونيكي موجود از قبيل سكوي 
دولت همراه و ارتقاي سامانه كارپوشه ملي ايرانيان، 
جهت بهره برداري عموم شهروندان و كسب وكارها و 
همچنين دستگاه هاي اجرايي آماده كند. همچنين 
مقرر شده آماده س��ازي اين سامانه طوري باشد كه 
امكان ارس��ال انواع مختلف پيام بين دستگاه هاي 
اجرايي و ذي نفعان فراهم شود. شرايط اصلي كه اين 
سامانه بايد داشته باشد در چهار بند تعريف شده و به 
نظر مي رسد كه اجرايي شدن آنها نهايتا ظرف چند 
ماه آينده رخ خواهد داد. مفاد دقيق اين ش��رايط به 
اين شرح است: فراهم كردن زيرساخت هاي دولت 
هم��راه و س��اير ارايه دهندگان خدم��ات يكپارچه 
دولت هوش��مند براي امكان دريافت و ارسال پيام 
در برنامه ه��اي كاربردي تلفن هم��راه و درگاه هاي 
واحد ظرف دو ماه. ايجاد امكان ارس��ال مكاتبات و 
دريافت پاس��خ بين هر يك از دستگاه هاي اجرايي 
و اشخاص حقيقي و حقوقي ظرف حداكثر سه ماه. 
ارسال و دريافت پيامك براي هر يك از دستگاه هاي 
اجراي��ي از ش��ماره اختصاص��ي تخصيص يافته از 
ذيل سرش��ماره ۴۰۴۰ ظرف حداكثر دو ماه. ارايه 
خدمات هر يك از دس��تگاه هاي اجرايي از ش��ماره 
كد دس��توري اختصاصي UUSD تخصيص يافته 
ذيل سرشماره س��تاره ۴ ظرف حداكثر يك ماه. بر 
اين اساس تمامي دستگاه هاي اجرايي بايد از سامانه 
پيام ايران استفاده كنند و ظرف حداكثر شش ماه از 
زمان ابالغ اين مصوبه به ايشان، به اتصال به سامانه 

پيام ايران اقدام   كنند.

  ارسال پيامك با سرشماره  اختصاصي
در اين راس��تا مجي��د فوالديان، مدي��ركل پايش و 
نظارت بر پياده سازي دولت الكترونيكي در گفت وگو 
با ديجياتو اظهار كرد: با توجه به بند س��وم مفاد اين 
مصوبه، مقرر ش��ده تا به منظور جلوگيري از صدور 
پيامك هاي جعلي به مردم، پيامك ها صرفا از شماره 
اختصاصي دستگاه در سامانه پيام ايران كه سرشماره 

۴۰۴۰ را دارد انجام شود. 
در اين حالت تمامي ش��هروندان مي توانند مطمئن 
باش��ند اگر پيامكي خارج از اين سرشماره دريافت 
كردند، پيام��ك مذكور جعلي ب��وده و به هيچ وجه 
از س��وي نهادهاي اجرايي براي آنها ارس��ال نشده 
اس��ت. او اظهار كرد همين مس��اله در USSD هم 
اجرايي مي ش��ود و اعداد مش��خصي به هر سازمان 
ارايه مي شود تا مردم آگاه باشند چه سازماني با آنها 
ارتباط گرفته است. در ماده چهارم اين مصوبه تاييد 
ش��ده كه وزارت ارتباطات بايد با همكاري سازمان 
نظام صنفي رايانه اي كش��ور ضوابط فني و اجرايي 
مورد نياز جهت اتصال س��امانه هاي مكاتبات اداري 
دستگاه هاي اجرايي با سامانه كارپوشه ملي ايرانيان 
را تدوين و اجرا كند. با اجرايي ش��دن اين همكاري 

پيام ها در هر دو سامانه قابل مشاهده و پاسخگويي 
خواهند بود و ثبت خواهند ش��د. س��امانه كارپوشه 
ملي ايرانيان در س��ال ۹۶ راه اندازي شد كه توسط 
آن اف��راد مي توانس��تند از طريق صندوق پس��تي 
الكترونيك ملي و مختص به اين سامانه با نهادهاي 
دولتي ارتباط داشته باشند. بر اساس قانون انتشار و 
دسترسي آزاد به اطالعات هر شخص ايراني مي تواند 
اطالعات موردنياز خود را از دس��تگاه هاي موردنظر 
درخواست كند. فوالديان در پاسخ به اين سوال كه 
آيا همپوشاني بين اين دو سامانه وجود ندارد، بيان 
كرد: سامانه يكپارچه پيام ايران به نوعي طرح مادر 
كارپوش��ه ملي ايرانيان خواهد بود. كارپوش��ه ملي 
ايرانيان در بستر همين سامانه كار خواهد كرد و به 
فعاليت خود ادامه خواهد داد ولي گسترده تر خواهد 
شد. در حال حاضر در كارپوشه ملي ايرانيان اگر يك 
دستگاه اجرايي به ش��خص حقيقي يا حقوقي پيام 
بدهد، فرد مي تواند پاسخگو باشد و امكان ايجاد بحث 
توس��ط خود اشخاص ميسر نيست. اما با اجرا شدن 
طرح يكپارچه پيام ايران، اين امكان ميس��ر خواهد 
شد و كارپوشه ايرانيان فضايي بهتر خواهد داشت. 
هم اكنون بيش از ۷۰ دستگاه از طريق كارپوشه ملي 
ايرانيان و يا كد USDD با سازمان فناوري اطالعات 
در ارتباط هس��تند و اميدواريم ديگر دستگاه ها نيز 
پس از ابالغ شدن اين مصوبه به آنها، همكاري خود 

را زودتر آغاز   كنند.

  افزايش همكاري دستگاه هاي دولتي
فوالديان باور دارد كه س��امانه يكپارچه پيام ايران 
مي تواند به سرعت بخشي پاسخگويي دستگاه هاي 
دولتي كمك شاياني كند و اين موضوع با همكاري 
بيشتر دستگاه ها بيشتر آشكار خواهد شد. به گفته 
فوالديان آنها در اين س��امانه بسترهاي دانلود ايمن 
اپليكيش��ن دولت همراه را ني��ز معرفي مي كنند تا 
مبادا كاربران به اپليكيشن هاي جعلي و سودجويانه 
وصل ش��وند و اطالعاتش��ان به هر طريقي از دست 
برود. در ماده ۶ اين مصوبه تاكيد ش��ده كه سازمان 
فناوري اطالعات اي��ران مي تواند براي ادامه راه اين 
سامانه با بخش خصوصي نيز همراهي داشته باشد. 
در اين ماده آمده كه اين سازمان پس از اخذ موافقت 
كارگ��روه تعامل پذيري دول��ت الكترونيكي جهت 
ارزيابي زيرساخت ها، شيوه احراز هويت و مديريت 
داده هاي كاربران در تطبيق با مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي، خدمات دو موضوع اين مصوبه يعني 
سامانه يكپارچه پيام ايران و كارپوشه ملي ايرانيان 
را با مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در 

قالب خدمات دولت هوشمند ارايه   كند.

   دستگاه هاي اجرايي 
 مكلف به  ايجاد سامانه شفافيت  مي شوند

بر اس��اس مصوبه آخرين جلس��ه ش��وراي اجرايي 
فناوري اطالعات، راه اندازي درگاه ش��فافيت كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي تا س��ه ماه آينده و قرار دادن 
داده هاي گوناگ��ون آم��اري در آن اجرايي خواهد 
شد. به كالمي س��اده تر، كليه دستگاه هاي اجرايي 
مكلف مي ش��وند زير درگاه شفافيت را تحت دامنه 
shafaf.tehran. رسمي دستگاه اجرايي )مانند

ir( ايجاد و داده هاي طبقه بندي نش��ده را ظرف سه 
ماه در دسترس مردم قرار دهند. اين مصوبه به تاييد 
رياست جمهوري نيز رسيده است. بر اين اساس قرار 
است داده هاي زير در سامانه ها در معرض عموم قرار 
بگي��رد؛ داده هايي كه موضوع »حق��وق و مزايا«ي 
پرسنل فعال در آن ديده نمي شود: هزينه كرد شش 
ماهه و عملكرد مالي ساالنه دس��تگاه هاي اجرايي 
و نهادهاي وابس��ته، معامالت دولتي، تفاهم نامه ها، 
موافقت نامه ها، قراردادها و روش انتخاب، دارايي هاي 
غيرمنقول و ام��وال اماني )مالي و س��رمايه داري(، 
آمار و اطالعات عملكرد اجراي برنامه هاي توس��عه، 
تكاليف قانوني و برنامه هاي راهبردي، كليه قوانين، 
مقررات و پيش نويس مصوبات مربوط به دستگاه يا 
پيشنهادي به ساير مراجع، كليه مجوزهاي صادره 
به هم��راه فهرس��ت گيرندگان مج��وز، برنامه هاي 
توس��عه و برنامه هاي راهبردي، فرآيند اس��تخدام 
و تخصيص پس��ت و ارتقاي مقام، صورت جلس��ات 
ش��وراها، هيات عامل، هيات مديره مجامع و ساير 
مراج��ع صادركننده مجوز و تصميم گير دس��تگاه، 
نشر كليه اس��ناد مربوط به س��فارش، اجرا و نتايج 
حاصل از پژوهش، معرفي مديران دستگاه اجرايي 
و توليد و در دسترس قراردادن كليه اطالعات قابل 
اس��تفاده براي كس��ب وكارها و فراداده آنها. در اين 
مصوبه تاكيد شده كه نشر اطالعات طبقه بندي شده 
ممنوع است و همچنين اطالعات مربوط به ديتاهاي 
ش��خصي نيز نبايد منتشر ش��ود. اما از آنسو تمامي 
داده هاي فوق بايد طوري نش��ر يابند كه براي افراد 
و ربات ه��ا قابل خوان��دن باش��ند و همچنين اين 
داده ها بايد بدون دريافت هيچ هزينه اي به اشتراك 
گذاش��ته ش��وند. همچنين امكان دريافت يكجاي 
داده ها براي كاربران بايد ميس��ر باشد و تضمين به 
روز بودن آنها نيز توس��ط دس��تگاه اجرايي مذكور 
داده شود. بر اس��اس اين مصوبه كليه دستگاه هاي 
اجرايي مكلف هس��تند داده ها و اطالعات مورد نياز 
 را در درگاه يكپارچه داده هاي باز كش��ور به آدرس

 DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند. سازمان 
فناوري اطالعات ايران نيز مسوول ايجاد و نگهداري 

توس��عه درگاه مذك��ور خواهد بود و دس��تگاه هاي 
اجرايي موظف به همكاري با اين سازمان هستند.

  از درج حقوق و مزايا در سامانه ها
خبري  نيست

از اوايل كار دولت دوازدهم مساله مربوط به شفاف سازي 
هميشه مطرح بوده و دولت در اين راستا سامانه هايي 
همچون سامانه شفاف سازي حقوق و مزاياي مديران را 
راه اندازي كرد؛ اما همانطور كه در داده هاي سامانه هاي 
شفاف مش��خص اس��ت، فعال خبري از درج حقوق و 
مزايا در اين سامانه ها نيس��ت. طبق ماده )۲۹( قانون 
برنامه شش��م توس��عه مقامات، روس��ا، مديران كليه 
دستگاه هاي اجرايي ش��امل قواي سه گانه جمهوري 
اس��المي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و 
دانش��گاه ها، ش��ركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت، بانك ها و موسسات اعتباري دولتي، 
شركت هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي 
غير دولتي، موسس��ات عمومي، بنياده��ا و نهادهاي 
انقالب اسالمي، مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي، 
بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند 
و همچنين دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون 
خاص خود را داش��ته يا از قوانين و مقررات آن تبعيت 
مي كنند نظير وزارت جهاد كش��اورزي، شركت ملي 
نفت، شركت ملي گاز، س��ازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و كشتيراني، 
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، 
صدا و سيما، س��تاد اجرايي و قرارگاه هاي سازندگي و 
اشخاص حقوقي وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هايي 
هستند كه بايد اطالعات حقوق و دستمزد خود را در 
اين س��امانه ثبت كنند؛ به نحوي ك��ه ميزان ناخالص 
پرداختي به هر يك از افراد مش��خص باش��د و امكان 
دسترس��ي براي نهاده��اي نظارت��ي و عمومي مردم 
فراهم شود. اين در حالي است كه با وجود اين تكليف 
قانوني و استقرار سامانه حقوق و مزايا از سال گذشته 
همچنان برخي دستگاه ها كه تعدادشان هم كم نيست 
براي شفاف سازي پرداختي هاي خود ورود نكرده اند و 
در مجموع آن چندان شفاف سازي نشده است. البته 
جدا از بحث حقوق و دستمزد )كه فعال در دستور كار 
سامانه هاي شفاف قرار ندارد و معلوم هم نيست كه اين 
مساله چه زماني در اين سامانه ها اجرايي خواهد شد( 
بايد گفت بيشتر آمارهاي موجود در ديگر سامانه هايي 
كه در راس��تاي شفاف س��ازي وزارتخانه ها راه اندازي 
شده همچنان در دسترس عموم مردم نيست و برخي 
وزارتخانه ها مانند وزارت كار به طور مستقل اين آمار 

را به طور شفاف در درگاه هاي خود اعالم كرده است.
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سياست سود بانكي به تنهايي 
راهگشا نيست 

 اگر هدف اين است كه با افزايش نرخ سود بانكي جلوي 
كاهش ارزش پول ملي را بگيريم و پول جذب بانك شود 
و در بازار ارز به صورت س��رگردان عامل افزايش نرخ ارز 
نشود، بايد در نظر داشت كه حتي با افزايش 5 درصدي 
نرخ سود بانكي نيز انگيزه و جذابيت براي سپرده گذاران 
ايجاد نمي ش��ود زيرا نرخ تورم باالي 3۰ درصد است و 
قيمت برخ��ي دارايي ها هر هفته افزايش دارد و لذا اين 
سياس��ت به تنهايي جواب نمي دهد و نمي تواند نظر 
صاحبان منابع را به خود جلب كند تا سوداگري و افزايش 
نرخ ارز كاهش يابد و پول جذب حساب هاي بانكي شود 
اين سياست به عنوان يك سياست تك متغيره جواب 
نمي دهد و اگر هدف به ثبات رسيدن اقتصاد در شرايط 
تحريمي ش��ديد است بايد گفت كه نس��خه افزايش 
نرخ سود بانكي، به تنهايي كارآمد نيست و در كنار آن 
بايد يك بسته سياستي شامل ش��ناور كردن نرخ ارز و 
سياست هاي انقباض مالي و پولي نيز اجرا شود تا كمك 
بيشتري به ايجاد ثبات كند.  از سوي ديگر، بايد توجه 
داشت كه افزايش نرخ سود بانكي با توجه به نرخ رشد 
نقدينگي 3۶ درصدي آثار منفي بلندمدتي ايجاد مي كند 
و بانك ها بايد هزينه اين سود سپرده را پرداخت كنند و 
در ميان مدت نيز باعث خلق پول مي شود و مشكالت 
بيشتري براي بانك ها و دولت ايجاد خواهد كرد و عالو بر 
هزينه سنگيني كه براي بانك ها دارد، عامل رشد اضافه 
برداشت بانك ها و پايه پولي و نقدينگي و تورم مي شود.  
سياست دولت بايد ارايه يك بسته سياست مالي و پولي 
و ارزي انقباضي باشد تا بتواند به هدف كوتاه مدت و ميان 
مدت خود در ايجاد ثبات و كاهش التهاب بازار ارز و رشد 
قيمت ها برس��د. بايد در بودجه، و سياست هاي مالي و 
سياست هاي پولي بانك مركزي سياست انقباضي داشته 
باشد. بايد رژيم ارزي نيز متناسب با آنها باشد و اگر يك 
بسته سياست انقباضي نداشته باشد نمي تواند تنها بايد 
يك متغير مثل افزايش نرخ سود بانكي به نتيجه برسد و 
اين سياست تك متغيره در چنين شرايطي كه اقتصاد 
مشكالت عديده دارد، جوابگو نيست. بايد عمليات بازار 
باز بانك مركزي دنبال شود و بانك مركزي فروش اوراق 
بدهي دولتي را براي كاهش كسري بودجه ادامه دهد و 
نرخ سود آن متناسب با انتظار مردم باشد و افزايش يابد 
تا پول بيشتري را براي تامين كسري بودجه جذب كند. 
بازنگري ها بايد به صورت همزمان انجام شود. ا زجمله 
بايد ورود كاال مثل ممنوعيت واردات خودرو و... لغو شود 
زيرا افزايش قيمت خودرو بيشتر به خاطر كمبود عرضه 
و ممنوع شدن واردات خودرو و عدم دسترسي مردم به 
اين كاالها است. به عبارت ديگر، تنها مشكل افزايش نرخ 
دالر نيست بلكه بيشتر به خاطر عدم دسترسي مردم به 
اين كاالهاست.  عده اي موضوع عمليات رواني و اثر رواني 
نرخ ارز و تحريم و... را مطرح مي كنند. ولي موضوع فقط 
رواني نيست برخي افراد مانند رييس جمهور، رييس كل 
بانك مركزي و برخي مسووالن، تنها به بحث رواني اشاره 
دارند و سوء مديريت ها را پشت اين كلمه پنهان مي كنند. 
آنها با اين كلمات مباحث و مباني علم اقتصاد را زير سوال 
مي برند. لذا بايد ديد كه انتظارات تورمي و انتظارات مردم 

و نگراني ها و نااميدي ها را چه عواملي شكل مي دهند. 
بايد در ق��دم اول سياس��ت هاي مالي، پول��ي، ارزي، 
بودجه ها و.. به صورت انقباضي باش��د و سياست هاي 
مس��كن، صنعت، معدن، خودرو، صنايع غذايي و... در 
همين راستا سياست گذاري شود. و سياست هاي پولي 
و ارزي نيز متناسب با آنها باش��د.  بايد يك هارموني و 
هماهنگي بين شاخص هاي كالن و متغيرها و بخش ها 
و سياس��ت هاي كالن مالي، پولي و ارزي ايجاد كرد و 
برآن اساس تصميم گيري كرد. لذا اعالم افزايش نرخ ارز 
به تنهايي كافي نيست بايد يك تيم اقتصادي از دولت، 
سازمان برنامه، وزارت دارايي، بانك مركزي و اقتصاد دانان 
مستقل به صورت همسو عمل كنند و در جهت كنترل 
نقدينگي و رشد نقدينگي عمل كنند و به پايدارسازي 
اقتصادي توجه كنند.  اگر قرار باشد هر چند وقت يك بار 
يك سياست را دنبال كنيم و جو نااطميناني را گسترش 
دهيم به جاي اثرگذار باشد به تخريب بيشتر منجر خواهد 
شد.  نااطميناني از جنگ و ركود مخرب تر است وقتي 
جنگ داريم تكليف مش��خص است وقتي ركود داريم 
تكليف مشخص اس��ت اما وقتي نااطميناني را دنبال 
كنيم و مسووالن نااطميناني را ترويج مي دهند باعث 
مي شود كه سرمايه گذاري و توليد شكل نگيرد و جو بازار 
ملتهب باشد.  بايد يك خانه تكاني اساسي در دولت و تيم 
اقتصادي دولت انجام شود زيرا آنها همان سياست هاي 
قديمي را به كار مي گيرند و روش هايي را دنبال مي كنند 

كه راهگشا نيست.

رشد بي حساب  نقدينگي
 احتماال اين انتظار كه در مدتي كوتاه يك برنامه جديد 
تصويب شود و س��ريعا اثرات خود را در اين حوزه هاي 
زيرساختي نش��ان دهد، دور از واقعيت خواهد بود اما 
در عين حال برخي امور هستند كه در صورت اقدامي 
مناسب مي توانند با شرايطي بهتر دنبال شوند. يكي از 
مهم ترين اين امور، نظارت بر عملكرد اقتصادي دولت 
و بانك هاست. اينكه هزينه ها به شكل انجام مي شوند و 
درآمدها چطور به دست مي آيند، سوالي است كه بايد 
براي افزايش ش��فافيت در اقتصاد ايران به آنها جوابي 
درست داده شود. متاسفانه بانك ها در ايران اين شفافيت 
را ندارند و از سرمايه گذاري هايشان در بخش هاي مختلف 
تا درآمدهايي كه به دست مي آورند با ابهام هايي مواجه 
اس��ت. در صورتي كه اين امور زير ذره بين قرار گيرند و 
براي هر يك از آنها، برنامه اي شفاف در نظر گرفته شود، 
مي توان انتظار داشت كه دليل اين حجم از رشد نقدينگي 
با وضوح بيشتري ديده شود و آنگاه بتوان با ورود به اين 
عرصه در مقابل اين رشد تورم و نقدينگي ايستاد و سرعت 
آن را كاهش داد. تورم در اقتصاد ايران همواره تحت تاثير 
عوامل مختلي باال بوده و يكي از اصلي ترين اين عوامل 
رشد نقدينگي بوده است كه در سال هاي گذشته همواره 
ادامه داشته و راهي براي برون رفت از آن پيدا نشده است. 
از اين رو اگر مي خواهيم براي مسائل كالن راه حلي پيدا 
كنيم، بايد با بررسي عوامل تاثيرگذار در آنها، يك به يك 

براي مشكالت راهكاري بينديشيم.

تحقيق اروپا درباره پردازش 
اطالعات كودكان در اينستاگرام

س��ازمان قانونگذار حفاظت از اطالعات شخصي 
كاربران در اتحاديه اروپا تحقيقاتي را درباره پردازش 
اطالعات كودكان در اينستاگرام آغاز كرده است. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، كميسيون حفاظت از 
اطالعات ايرلند )DPC( به دليل افزايش نگراني ها 
درباره شيوه مديريت اطالعات شخصي كودكان 
در اينستاگرام دو تحقيق از  فيس بوك را آغاز كرده 
اس��ت. اين كميس��يون قانونگذار اصلي اطالعات 
ش��خصي كاربران در اتحاديه اروپا است و تاكنون 
در اي��ن زمينه ش��كايات زيادي از اف��راد دريافت 
كرده است. گراهام دويل رييس اين كميسيون در 
بيانيه  اي در اين باره نوشت نگراني هايي در خصوص 
پردازش اطالعات شخصي كودكان در اينستاگرام به 
وجود آمده، درهمين راستا از ماه گذشته دو تحقيق 
در اين باره آغاز شده است.  فيس بوك هنوز واكنشي 

به اين خبر نشان نداده است.

توييت مشاور علمي ترام پ 
مسدود شد

مشاور علمي رييس جمهوري امريكا در توييتي اشاره 
كرده بود كه استفاده از ماسك از گسترش كوويد۱۹ 
جلوگيري نمي كند كه اين پيام مسدود شد. به گزارش 
مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اسكات اطلس كه در ماه 
آگوست به عنوان مشاور علمي دونالد ترامپ فعاليت 
خود در كاخ س��فيد را آغاز كرده، در توييتي نوش��ت 
استفاده گسترده از ماسك ها تاييد نشده است و توييتر 
اين پست را مسدود كرد. طبق قوانين توييتر هرگونه 
اشتراك گذاري اطالعات نادرس��ت يا گمراه كننده 
درباره كوويد۱۹ كه به خسارتي منجر شود، ممنوع 
است. اطلس توييتر را به سانسور متهم كرد و به گفته او 
هدف از انتشار توييت ها آن بود كه نشان دهد استفاده 
عمومي از ماسك و قوانين مربوط به استفاده اجباري 
از آن كارآمد نيستند. همچنين وي توضيح داده بود 
كه شيوه درست، استفاده از ماسك در زماني است كه 
فرد نمي تواند فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كند. 
البته كارشناس��ان بهداشتي پس از تحقيقات به اين 
نتيجه رسيدند استفاده از ماس��ك شيوع ويروس را 
كنترل مي كند و از مردم خواسته اند تا از آنها استفاده 
كنند. دونالد ترامپ نيز اهميت ماسك در جلوگيري 
از گسترش ويروس را حتي پس از ابتال به كوويد۱۹ 
ناديده مي گيرد. او و كارمندانش بيشتر اوقات بدون 

ماسك در كمپين هاي انتخاباتي ظاهر مي شوند.

طرح چين براي جلوگيري از اعتياد 
كودكان به محتواي ديجيتال

چي��ن اقدامات س��ختگيرانه تري ب��راي دور نگه 
داشتن كودكان از محتواي اعتيادآور ديجيتال اجرا 
مي كند. به گزارش مهر به نق��ل از انگجت، دولت 
چين رأي به اصالح قوانين��ي داده كه محصوالت 
و سرويس هاي اينترنتي اعتيادآور براي كودكان 
را ممنوع مي كند. س��ازندگان بازي هاي رايانه اي، 
س��رويس هاي پخش آنالين محتوا و شبكه هاي 
اجتماعي باي��د محدوديت هاي زمان��ي و ميزان 
مصرف را ب��راي كاربران خود اعم��ال كنند. اين 
اقدامات همچنين به كودكان و والدينش��ان حق 
مي دهد از شركت هاي اپراتور اينترنت درخواست 
كنند اقدامات ملزوم براي مقابله با قلدري سايبري 
مانند مس��دود كردن و حذف محتوا را اجرا كنند. 
قوانين اصالح ش��ده از يكم ژوئن ۲۰۲۱ ميالدي 
اجرا مي شوند. قانونگذاران اين كشور در حال حاضر 
مش��غول بررس��ي جنبه هاي اعتياد به بازي هاي 
رايانه اي هستند و توسعه دهندگان نرم افزار مانند 
شركت تنسنت نيز اقدامات نظارتي را اجرا مي كنند. 
اما ممنوعيت آشكار محتواي اعتيادآور، سايت ها 
و س��ازندگان بازي هاي آنالين را مجبور مي كند 
حتي اگر نسبت به زيان آور بودن محتوا شك دارند، 
اقداماتي احتياطي در اين زمين��ه را انجام دهند. 
هرچند اين قوانين بيشتر به محصوالت ديجيتالي 
چيني مربوط اس��ت، اما روي بازي هاي رايانه اي 
و س��رويس هاي چيني كه در نق��اط ديگر عرضه 

مي شود، تأثيرگذار خواهد بود.

براي پيدا كردن آهنگ 
محبوب تان براي گوگل زمزمه كنيد

گوگل قابليتي را براي يافتن آهنگي كه مرتب در ذهن 
كاربر تكرار مي شود اما هيچ كلمه  اي از آن را به خاطر 
ندارد، عرضه كرد. به گزارش ايس��نا به نقل از بيزنس 
اينس��ايدر، قابلي��ت Hum to search يا »براي 
جست وجو زمزمه كنيد« توسط گوگل اندرويد عرضه 
شد. كاربران مي توانند با زمزمه كردن يا آواز خواندن در 
ميكروفون گوشي، آهنگ مد نظرشان را پيدا كنند. اين 
فناوري به اين صورت كار مي كند كه كاربر به مدت ۱۰ 
تا ۱5 ثانيه آهنگي كه در ذهنش تكرار مي شود را زمزمه 
مي كند و فناوري گوگل ملودي آهنگ را گرفته و آن را 
به يك توالي مبتني بر اعداد تبديل مي كند و اين توالي 
مي تواند براي شناسايي آهنگها بر مبناي منابع مختلف 
شامل آواز افراد، زمزمه كردن يا سوت زدن و همچنين 
ركوردينگ استوديو مورد استفاده قرار گيرد. گوگل 
هوش مصنوعي شناس��ايي كننده آهنگ را در سال 
۲۰۱۷ با گوشي پيكسل ۲ عرضه كرد كه تالشي براي 
فراهم س��ازي امكان شناسايي آهنگ توسط گوشي 
بدون اتصال به اينترنت بود. اين شركت سال بعد هوش 
مصنوعي را به اپليكيشن توسعه داد كه در آن كاربران 
مي توانستند از اپليكيشن بپرسند چه آهنگي پخش 
مي شود. اين فناوري انتظار ندارد كاربر خواننده كامل 
باش��د و نتايج بر مبناي آهنگ باشد. زماني كه نتايج 
ظاهر مي شوند، كاربر مي تواند آهنگي كه فكر مي كند 
مورد نظرش بوده است را انتخاب كند. اين قابليت در 
حال حاضر در ۲۰ زبان موجود است و گوگل اميدوار 

است در آينده زبانهاي بيشتري را اضافه كند.

راه اندازي »سامانه يكپارچه پيام ايران« براي ارتباط دستگاه هاي اجرايي با مردم و كسب وكارها

در سوداي سرعت بخشي پاسخگويي دستگاه هاي دولتي

خطر نزديك شدن به قلمروي ابرتورم
و از ابعاد گوناگون مورد بررس��ي ق��رار بگيرند.  در 
شرايط فعلي اقتصاد با دو مشكل اساسي روبه روست، 
يكي مشكل»تورم« باال است كه باعث بروز بي ثباتي 
فزاينده در اقتصاد شده و ديگري هم مشكل تعميق 
»ركود« در اقتصاد اس��ت كه فعاليت هاي مرتبط با 
كس��ب و كار و بنگاه ها را با چالش مواجه س��اخته 
اس��ت. پرسش��ي كه با اين مقدمات به ذهن خطور 
مي كند آن اس��ت كه كدام ي��ك از اين دوگانه هاي 
مطرح ش��ده )تورم يا ركود( اولويت نخست اقتصاد 
كشور محسوب مي شوند؟به عبارت روشنتر ركود 
خطرناك تر اس��ت يا تورم؟واقع آن اس��ت كه اگر 
تورم فزاينده كش��ور كه در ماه ه��اي اخير اعداد و 
ارق��ام باالي ۴۰ درص��د را ثبت ك��رده به محدوده 
5۰درصدي برس��د و از آن نيز عب��ور كند، اقتصاد 
ايران آرام آرام به مرز ابرتورمي نزديك مي شود كه 
خ��ود عامل بحران هاي مخرب��ي در اقتصاد خواهد 
ش��د. ظهور ابرتورم تبعات هولناكي براي معيشت 
مردم و فعاليت هاي اقتص��ادي مولد دارد. با ظهور 
ابرتورم، از يك طرف رك��ود تعميق پيدا مي كند و 
شاكله اقتصادي كشور با بحران هاي مهيبي روبه رو 
خواهد شدو از س��وي ديگر، خطوط توليد و روابط 

صنعتي دچار مشكل مي شوند.بنابراين مساله مهار 
تورم براي شرايط امروز اقتصاد ايران، يك ضرورت 
استراتژيك و حياتي است. مدتي قبل براي پيگيري 
امور درماني يكي از نزديكانم به بيمارستاني مراجعه 
كرده بودم.بيمارستان لبريز از جمعيت بود و جاي 
خالي نداش��ت، پزشك بخش اورژانس فرياد مي زد 
كه دست شكسته ها و پا شكسته ها را فعال در سالن 
نگه داريد و فعال بيماراني كه دچار خونريزي داخلي 
شده اند را در اولويت قرار دهيد.وضعيت اقتصادي 
فعلي كش��ورمان تمثيلي از شرايط آن بيمارستان 
خاص در آن روز خاص اس��ت. هرچند ركود و ساير 
مشكالت اقتصادي نيازمند رسيدگي هستند، اما در 
حكم همان بيماراني محسوب مي شوند كه دستشان 
شكسته يا پايشان ضرب ديده بود و رسيدگي به آنها 
براي پزشك اورژانس، ش��ايد اولويت نخست نبود. 
با اين توضيحات معتقدم، اولويت نخس��ت اقتصاد 
كشورمان در شرايط فعلي، مهار و كنترل تورم شديد 
اس��ت كه مانند بيماري اس��ت كه دچار خونريزي 
شديد شده و به دليل خطر مرگ در اولويت قرار دارد. 
بايد قبول كنيم در شرايط فعلي آرام كردن اقتصاد 
و تزريق ثبات در بازار اولويت مهم تري اس��ت، چرا 

كه تورم باالي 5۰درصد كشور را وارد يك قلمروي 
خطرناك اقتصادي خواهد كرد كه برون رفت از آن 
شايد به همين سادگي ها نباشد. البته افزايش نرخ 
سود بانكي هم تبعات مخرب خاص خود را خواهد 
داشت. وقتي نرخ بهره باال مي رود كل اقتصاد دچار 
ركود خواهد شد، اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي 
چاره اي جز آن وجود ندارد تا كمي ثبات به بازارها 
بازگردد.گرفتار شدن در دامنه ركودي، بهتر از آن 
اس��ت كه مجموعه س��اختارهاي اقتصادي كشور 
دچ��ار بحران ابرتورم ش��ود و در نهاي��ت كل نظام 
توليدي دچار فروپاش��ي شود.ضمن اينكه افزايش 
نرخ س��ود بانكي در يك نظام بانكي مساله دار و غير 
پويا اثرات مخربي بر نقدينگي خواهند داشت.ولي با 
وجود مجموعه اين موضوعات در حال حاضر دولت 
چاره اي جز بازي با نرخ س��ود بانكي ندارد تا كمي 
ثبات را به اقتصاد بازگرداند. اما آيا افزايش نرخ سود 
بانكي بالفاصله ثبات را به بازارها باز مي گرداند؟بايد 
بدانيم كه مجموعه اين تحليل ها نسبي است.تنها 
نكته كامال روش��ن در اين معادله چند مجهولي آن 
اس��ت كه افزايش دامنه هاي تورمي ب��ه محدوده 
5۰درصدي و باالتر، اقتصاد را وارد قلمروي تاريك 

ابرتورم خواهد ك��رد، قلمرويي ك��ه هرچند ورود 
به آن س��اده به نظر مي رس��د، اما خ��روج از آن به 
اين س��ادگي ها ممكن نخواهد بود.برخي از دولت 
انتقاد مي كنند كه چرا براي جبران كسري بودجه 
دست به تصميماتي مي زند كه ممكن است تبعات 
مثبتي نداشته باشند.مشخص است كه فشار روي 
دولت از سوي اقش��ار مختلف شديد است، موضوع 
افزايش حقوق ها، باالرفتن هزينه ها، خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي، افزايش طرح هاي حمايتي 
و...باعث مي ش��ود تا دولت از ي��ك نقطه اي به بعد، 
احساس كند كه مطالبات عمومي با ظرفيت هايي 
كه در اختيار دارد، همخوان نيست. امري كه باعث 
مي شود دولت ها به سمت رويكردهاي استقراضي 
حركت كنند.تصميماتي كه خود در ادامه به عاملي 
براي ب��روز مش��كالت افزونتر بدل مي ش��وند.اين 
وضعيت متضاد مساله اي است كه از منظر اقتصادي 
و سياسي هرچه سريعتر بايد براي آن فكري شود، 
چرا كه هر دولتي در يك چنين ساختار غير انتظام 
يافته اي همان واكنشي را نشان مي دهد كه دولت 
فعلي اقدام به اجراي آن كرد.بنابراين مشكالت بايد 

از سرچشمه ارزيابي و اصالح شوند.

ادامه از صفحه اول



تعادل | گروه تجارت| 
 تحليل داده هاي آمار تجارت خارجي، وضعيت خوبي از 
صادرات ترسيم نمي كند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد، 
تراز تجاري كشور در ۶ ماه نخست سال جاري منفي و به 
نفع واردات بوده است. همچنين مطابق آمارها صادرات 
با كاهش بيش از ۳۵ درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل روبه رو بوده اس��ت. البته وقت��ي كارنامه صادراتي 
سال ۹۸ را نيز مورد واكاوي قرار مي دهيم، مي بينيم كه 
صدوركاالهاي ايراني در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از نظر 
ارزشي افت ۷ درصدي و به لحاظ وزني رشد ۱۴ درصدي 
را تجربه كرده است. همچنين ارزيابي ها نشان مي دهد، 
كسري تجاري ۲ ميليارد و ۳۶۵ ميليون دالري حاصل 
عملكرد تجار ايراني در دوازده ماه منتهي به اسفند سال 
۹۸ بوده است. حال با توجه به اينكه ۲۹ مهرماه، مصادف 
با روز ملي صادرات اس��ت؛ فعاالن اقتصادي نس��بت به 
عملكرد متوليان تجاري گاليه مند هستند و معتقدند 
كه موانع خودساخته بر سر راه تجارت خارجي، موجب 
افت ص��ادرات كاالهاي ايراني در عرصه جهاني ش��ده، 
به طوري كه هر سال به جاي اينكه حجم تجارت كشور 
افزايش يابد، كوچك تر و بازاره��اي هدف يكي يكي از 

دست مي روند. 

  افت صادرات ۹۸ و نيمه اول ۹۹ به روايت آمار 
به گزارش »تعادل« امروز ۲۹ مهرماه مصادف با روز ملي 
صادرات است؛ اما به دليل موج جديد شيوع ويروس كرونا 
مراسم برگزاري آن طبق اعالم اتاق ايران به تعويق افتاد. 
با اين حال بد نيس��ت در چني��ن روزي تقويم صادراتي 
اي��ران را طي س��ال هاي ۹۸ و نيمه اول س��ال ۹۹ ورق 
بزنيم و ببينيم كه وضعيت صدور كاالهاي ايراني چگونه 
است. اگر به سال گذشته برگرديم و آمار تجارت خارجي 
كشور را رصد كنيم، مشاهده مي كنيم تا پايان اسفند ۹۸ 
كاالهاي صادراتي كشور به لحاظ وزني ۱۳۴ ميليون و ۱۸ 
هزارتن وازنظر ارزشي برابر با ۴۱ ميليارد و ۳۷۰ ميليون 
دالر بوده اس��ت. اين آمار گوياي اين است كه صادرات 
كشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از نظر ارزشي افت 
۷ درصدي و به لحاظ وزني رش��د ۱۴ درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. با ورود به ماه پاياني سال ۹۸ اقتصاد ايران 
درگير يك شوك بزرگ شد؛ شوك ناشي از بروز بيماري 
»كرونا ويروس«. ويروسي كه مسير صادرات را دستخوش 
تغييرات جدي كرد. به طوري كه وقتي روند تجارت در 
اسفندماه ۹۸ را مرور مي كنيم، مي بينيم كه در بازه يك 
 ماهه اس��فند ۸ ميليون و ۷۲۸ هزار ت��ن كاال به ارزش
 ۲ ميلي��ارد و ۷۷۳ ميليون دالر به بازارهاي هدف صادر 
شده و در مقابل ۲ ميليون و ۹۶۲ هزار تن كاال به ارزش 
۴ ميليارد و ۳۹۵ ميليون دالر به كشور وارد شده است. 
بنابراين تراز تجاري در اس��فندماه منفي يك ميليارد و 
۶۲۲ ميلي��ون دالر بوده و حجم تج��ارت خارجي نيز ۷ 
ميليارد و ۱۶۸ ميليون دالر ثبت ش��ده است. جزييات 
سبد صادراتي ايران در سال ۹۸ نيز نشان از اين دارد كه 
عمده كاالهاي ايران به كشورهاي »چين، عراق، تركيه، 
 امارات و افغانستان« صادر مي شود.  اما وضعيت تجارت 
در سال جاري با توجه به شيوع ويروس كرونا چگونه رقم 
خورد؟ آمارهاي رسمي نشان مي دهد، در نيمه نخست 
س��ال جاري، ۶۲ ميليون و ۸۴۲ هزار تن كاال به ارزش 
۳۰ ميلي��ارد و ۳۴۹ ميليون دالر حجم تجارت خارجي 
كشور بوده، كه ۴۶ ميليون و ۳۱۸ هزار تن كاال به ارزش 
۱۳ ميليارد و ۵۶۶ ميليون دالر به بازارهاي هدف ارسال 
و در مقابل نيز ۱۶ ميليون و ۵۲۴ هزار تن كاال كه ارزشي 
معادل ۱۶ ميليارد و ۷۸۳ ميليون دالر داش��ته از سوي 
كشورهاي خارجي به ايران وارد شده است. براساس اين 
آمار، تراز تجاري ايران در نيمه نخست امسال با تراز منفي 
۳ ميليارد و ۲۱۷ ميليون دالر مواجه بوده است. آمارها 

گوياي اين اس��ت كه تجارت خارجي ايران در نيمه اول 
سال ۹۹ با افت ۲۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شده و از همه مهم تر صادرات با كاهش بيش 
از ۳۵ درصدي نس��بت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده اس��ت. هرچند آمارها در ش��هريور نشان از بهبود 
نسبي تجارت خارجي كشور نسبت به ماه قبل خود دارد 
اما همچنان تراز تجاري كش��ور در اين ماه منفي ۴۱۷ 
ميليون دالر بوده كه حكايت از كاهش فاصله صادرات 
و واردات است. اما براس��اس داده هاي آماري، صادرات 
در شهريور نسبت به مردادماه امسال، رشد بيش از ۲۱ 
درصدي داشته است. در مجموع مقايسه آمار صادرات 
شهريور ۹۹ نسبت به شهريور ۹۸ حكايت از آن دارد كه 
فروش كاال به خارجي ها، افت بيش از ۱۵ درصدي داشته 
است. مطابق آمارها، پنج خريدار بزرگ كاالهاي ايراني 
در ۶ ماه اول س��ال ۹۹ نيز مطابق اعالم گمرك، »چين، 
عراق، امارات، افغانستان و تركيه« است. البته مديركل 
دفتر عربي و آفريقايي س��ازمان توسعه تجارت ايران در 
گفت وگو »ايلنا« به ارايه آماري از روندتجارت با كشورهاي 
عربي پرداخته است. براساس آمار اعالمي فرزاد پيلتن، از 
مجموع كل صادرات كشور ۸ ميليارد و ۱۶ ميليون دالر 
به ۱۵ كشور همس��ايه صورت گرفته است كه در ميان 
اين گروه از كش��ورها عراق و امارات در رتبه اول و دوم و 
كشورهاي عمان و كويت و قطر پس از افغانستان، تركيه، 
پاكستان، روسيه و آذربايجان در رتبه هاي هشتم تا دهم 
و بحرين و عربستان با صادرات ۳ و صفر ميليون دالري 
پس از كشورهاي قزاقستان و تركمنستان در رتبه هاي 

۱۴ و ۱۵ قرار گرفته اند.

  مشكالت صادرات از دريچه بخش خصوصي 
حال با توجه به فرا رس��يدن روز مل��ي صادرات، فعاالن 
اقتصادي نس��بت به روز ملي صادرات چه نظري دارند. 
در همين رابطه، س��يده فاطمه مقيم��ي، عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگان��ي تهران، كم كاري ها در بخش 
ديپلماس��ي اقتصادي و نقش بس��يار كم فروغ رايزنان 
بازرگاني در س��فارتخانه هاي ايران در كمك به توسعه 
بازارهاي صادراتي را موجب پيدايش وضعيت كنوني در 
تجارت خارجي كشور و سهم ناچيز كاالهاي صادراتي در 

بازارهاي جهاني مي داند. او در گفت وگو با »پايگاه خبري 
اتاق تهران« مي گويد: نگاهي به فهرس��ت كش��ورهاي 
پيش��رو در عرصه صادرات نش��ان مي دهد كه يك بال 
توسعه يابي بزرگان تجارت خارجي در دنيا، به كارگيري 
رايزنان بازرگاني در بازارهاي هدف از سوي اين كشورها 
است. برخي از اين كشورها، از جمله ژاپن، كره جنوبي، 
امريكا و بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي، در بازارهاي 
صادراتي از چند ده رايزن بازرگاني براي مشتري يابي و 
فروش محصوالت و توليدات بنگاه هاي خود بهره مي برند، 
اتفاقي كه براي بخش ديپلماسي اقتصادي ايران همچنان 
يك روياي دست نيافتني اس��ت. او براي بيان اهميت و 
نقش رايزنان بازرگاني در ايجاد بسترهاي صادراتي براي 
كشور، به اين نكته اشاره كرد كه تجارت خارجي ايران با 
وجود كارشناسان خبره و آگاه به بازار كشور هدف و مسلط 
به دانش و فن تجارت و مسائل مالي در سفارتخانه هاي 
خارجي، مي توانست در دوره تحريم ها و به تازگي نيز در 
دوران كرونا، ضربه گير مطمئني داشته و با توان باالتري 
از پي��چ موانع عبور كند. به گفته مقيمي، وزارت خارجه 
براي حداكثرسازي در اين بخش، بايد محافظه كاري ها 
را كنار گذاش��ته و طي مشورت با تشكل هاي تخصصي 
صادراتي كشور در انتخاب رايزنان بازرگاني ايران گام هاي 
جدي بردارد. عضو هيات رييسه اتاق تهران در عين حال 
تاكيد مي كند موانعي از سوي برخي دستگاه هاي دولتي 
پيش پا صادركننده قرار مي گيرد كه به مراتب دشوارتر 
از تحريم هاي امريكاس��ت.  از س��وي ديگر، حميدرضا 
صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، نيز 
بر اين باور است كه تا صادرات رونق نگيرد، موتور توليد 
هم روشن نخواهد شد اما در نبود زيرساخت هاي مناسب و 
بي ثباتي قوانين و مقررات صادرات نه تنها رونق نمي گيرد 
كه با تهديد كاهش و افت مدام مواجه است. به گفته او، 
نبود زيرساخت هاي صادراتي، عدم ثبات در قوانين، نبود 
روابط بانكي و سياست هاي نادرست بانك مركزي موانع 
اصلي توسعه صادرات كاالهاي غيرنفتي در كشور است. 
او مي گويد: دولت سياس��ت تش��ويق صادرات را دنبال 
نمي كند و گويي به دنبال تنبيه صادركننده است. اما در 
ساير كشورها، صادركنندگان مورد تشويق هستند و حتي 

ارز آنها را گران تر مي خرند تا تشويق شوند. 

در همين حال، س��جاد غرقي، عضو كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران، نيز مي گويد كه س��رمايه گذاري در 
بخش معادن سنگ آهن كه يكي از پتانسيل هاي اصلي 
ارزآوري و توسعه صنعتي است تا ۸۹ درصد افت داشته؛ 
چرا كه فعاالن بخش معدن با سركوب صادرات مواجه 
هستند. اين فعال معدني با بيان اينكه مدتي است كه ذيل 
شعار مبارزه با خام فروشي، مبارزه با صادرات محصوالت 
معدني شكل گرفته، مي گويد: به رغم وجود محصوالت 
معدني مازاد بر مصرف داخلي، ب��ه دليل وضع عوارض 
س��نگين، ممنوعيت صادرات برخي از اقالم و تش��ديد 
بروكراسي صادرات، سياست هاي ضدصادرات بر حوزه 
معدن غلبه پيدا كرده است. در واقع، فارغ از تحريم هاي 
خارجي و مش��كالت اقتصادي داخل��ي،  مي بينيم كه 
سياست گذاري ها به سمت سركوب بخش معدن در حوزه 
صادرات پيش رفته است. حسن احمديان، از ديگر اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز عدم ثبت سفارش، عدم 
تخصيص و تامين ارز و تصميمات غيرمسووالنه وزارت 
صمت، در رابطه با تامين مواد اوليه را عامل كاهش واردات 
مواد و افزايش شديد قيمت آن مي داند كه منجر به كاهش 
توليد و در نهايت افت صادرات مي ش��ود. به گفته او، به 
دليل موانع پيش آمده در برابر توليد، نمي توان چشم انداز 

مثبتي براي صادرات در ۶ ماه دوم سال متصور بود.
 با اين حال هر چند مراس��م روز ملي صادرات به تعويق 
افتاده است اما رييس سازمان توسعه تجارت ايران، اعالم 
كرده امروز مصادف با روز ملي صادرات  از صادركنندگاني 
كه تعهدات ارزي حاصل از صادرات خود را به طور كامل 
ايفا كرده اند، طي مراسمي تقدير مي شود. به گزارش شاتا، 
تعداد صادركنندگاني كه تعهدات ارزي خود را به صورت 
صد در صد ايفا نموده اند بيش از ۲۳۰۰ صادركننده است 
كه از اين تع��داد، ۳۹ صادركننده با صادرات بيش از ۱۰ 
ميليون يورو و ميانگين بازگشت ارز ۱۰۰ درصد در طول 
ماه هاي گذشته انتخاب شده اند كه باحضور عليرضا رزم 
حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت از ايشان تقدير و 
تشكر خواهد شد. همچنين به گفته زادبوم، بسته تشويقي 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان توسعه 
تجارت ايران، تدوين كه همزمان با تقدير از صادركنندگان 

برتر در حوزه رفع تعهدات ارزي رونمايي خواهد شد.

رويدادروی خط خبر  
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بهبود روابط تجاري ايران و 
سوريه خواسته دو كشور است  

اتاق ايران | رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران گفت: اجراي موافقت نامه آزاد تجاري 
بين ايران و سوريه روزهاي خوبي در تجارت رقم خواهد 
زد كه خواسته دو كشور است. »غالمحسين شافعي« 
در ديدار با »عدنان محمود« س��فير سوريه در ايران با 
بيان اينكه اتاق ايران در هيچ كشوري به اندازه سوريه 
سرمايه گذاري نكرده است، اظهار داشت: مركز تجاري 
ايراني��ان يكي از بزرگ ترين مراكز كش��ور در خارج از 
مرزها است كه مي تواند نقش مهمي در توسعه تجارت 
ميان ايران و سوريه ايفا كند.شافعي با بيان اينكه امضاي 
موافقت نامه تجارت آزاد بين ايران و س��وريه روزهاي 
خوبي در تجارت دو كشور رقم خواهد زد، تاكيد كرد: 
اين خواسته دو كشور است كه عدنان محمود در ايران 
در همين راس��تا پر از خاطره خوب براي بهبود روابط 
تجاري دو كشور بوده است. سفير سوريه نيز با قدرداني 
از تالش روساي اتاق ايران و اتاق مشترك ايران و سوريه 
در راستاي ارتقاي سطح روابط تجاري ميان دو كشور، 
خاطرنشان كرد: اراده اي راسخ در دو كشور براي تحكيم 
بخش��يدن به روابط اقتصادي، صنعتي و ايجاد روابط 
مي��ان بخش هاي مختلف اقتص��ادي دولتي و بخش 
خصوصي وجود دارد و تمام تالش خ��ود را براي رفع 
تأثير تحريم هاي ظالمانه بر اقتصاد دو كشور و تحكيم 
روابط بازرگاني خواهيم داشت. سفير سوريه در ايران 
تاكيد كرد كه اين ارتباطات برادرانه ادامه خواهد داشت 
و سعي خواهد كرد در سوريه منشأ اثر براي تحكيم روابط 

اقتصادي ميان دو كشور باشد.

واردات برنج  ۴۸  درصد
 كاهش يافت

دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: متاسفانه ميزان 
واردات برنج نس��بت به س��ال قبل ۴۸ درصد كاهش 
يافت. مسيح كشاورز دبير انجمن واردكنندگان برنج، 
از كاهش ۴۸ درص��دي واردات برنج خبر داد و گفت: 
بنابر برنامه ريزي صورت گرفته قبل از دوره ممنوعيت 
به طور متوسط ماهيانه ۲۰۰ هزار تن برنج بايد وارد كشور 
مي شد. مسيح كشاورز دبير انجمن واردكنندگان برنج، 
از كاهش ۴۸ درص��دي واردات برنج خبر داد و گفت: 
بنابر برنامه ريزي صورت گرفته قبل از دوره ممنوعيت 
به طور متوس��ط ماهيانه ۲۰۰ هزار تن برنج بايد وارد 
كشور مي شد. او افزود: بنابر آمار در پنج ماهه نخست 
سال، قبل از دوره ممنوعيت بايد يك ميليون تن برنج 
وارد كشور مي شد كه متاسفانه امسال نسبت به سال 
قبل ۴۸ درصد كاهش واردات داشته ايم. كشاورز با بيان 
اينكه امسال ۵۰ درصد نسبت به برنامه واردات عقب 
هس��تيم، گفت: با توجه به اختصاص گروه كاال از يك 
به ۲ و تخصيص ارز نيم��ا، قيمت برنج هندي از ۱۶ به 
۲۲ هزار تومان و برنج پاكستاني از ۲۵ به ۲۶ هزار تومان 
افزايش يافت. دبير انجمن واردكنندگان برنج ادامه داد: 
با وجود آنك��ه بانك مركزي همچنان بر تخصيص ارز 
نيما اصرار دارد، از اين رو به سبب تاخير در تخصيص 
ارز با مش��كل كمبود عرضه و نوسانات قيمت رو به رو 
هستيم. اين مقام مسوول با بيان اينكه ۲۰۰ هزار تن 
برنج در بالتكليفي تخصيص ارز به سر مي برند، افزود: 
با وجود كمبود عرضه برنج خارجي انتظار مي رود كه 
وزير جديد صمت حامي تجارت باشد و بانك مركزي به 
تخصيص ارز توجه بيشتري داشته باشد، چرا كه اقشار 
آسيب پذير به دنبال برنج ارزان قيمت هستند. هرچند 
دولت برنامه هايي براي تامين برنج اقشار آسيب پذير 
دارد، اما مش��كل تخصيص ارز همچنان به قوت خود 
باقي است. وي با بيان اينكه ماهيانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار 
تن برنج خارجي در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، 
تصريح كرد: اگر دولت تمهيداتي براي افزايش تخصيص 
ارز بينديشد تا واردكنندگان هزينه انبارداري ندهند و 
بالفاصله برنج هاي خود را ترخيص كنند، كمبود عرضه 

باعث گراني و گران فروشي نمي شود.

دپوي 6 ماهه مواد اوليه توليد 
در گمرك

ف�ارس |رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با 
اشاره به دپوي ۶ ماهه مواد اوليه توليد در گمرك، گفت: 
بانك مركزي اجازه ترخيص اين م��واد را با ارز آزاد هم 
نمي دهد و اين در حالي است كه برخي توليدكنندگان 
روزان��ه ۵ ه��زار و ۲۰۰ دالر بابت دپ��وي كاالي خود 
در گم��رك، جريمه پرداخت مي كنن��د. عبدالوهاب 
سهل آبادي با بيان اينكه در حال حاضر مشكل اصلي 
بخش صنعت، تأمين ارز براي واردات مواد اوليه همچنين 
تسهيل در بازگرداندن ارز حاصل از توليدات است، اظهار 
داشت: وزير صنعت بايد در جلس��ه اي با رييس بانك 
مركزي اين موضوع را تعيين تكليف كند.در حال حاضر 
بسياري از توليدكنندگان، مواد اوليه مورد نياز خود را با 
دردسرهاي زياد از كشورهاي ديگر تأمين كرده اند اما اين 
مواد اوليه در گمرك دپو شده و ترخيص نمي شوند. وي 
تصريح كرد: مهم ترين مساله در شرايط فعلي اين است 
كه راهكاري براي حل مشكل ارز توليد به كار گرفته شود 
تا مشكالت موجود در گمرك برطرف شود. سهل آبادي 
ادامه داد: در حال حاضر توليدكنندگان هزينه زيادي 
را بابت دپوي م��واد اوليه در گمرك پرداخت مي كنند 
به طوري كه يكي از توليدكنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ 
دالر در اين خص��وص پرداخت مي كند و اين در حالي 
است كه با دردسر بسيار، مواد اوليه يا قطعات مورد نياز 
خود را از امريكا يا كشورهاي ديگر با دور زدن تحريم ها 
خريداري كرده و به كش��ور آورده اما حاال نمي تواند آن 
را از گمرك ترخيص كند. رييس خانه صنعت، معدن 
و تج��ارت ايران با تأكيد بر اهميت تأمين ارز براي اداره 
اقتصاد كشور، گفت: توليدكنندگان نمي توانند صادرات 
داشته باشند و ارز به كشور منتقل كنند، براي حل اين 
مشكالت نيازمند يك توافق مهم بين وزارت صنعت و 
بانك مركزي هستيم. به گفته وي، ۶ ماه است كه مواد 
اوليه مورد نياز توليد در گمرك دپو شده و به دليل مسائل 

ارزي امكان ترخيص وجود ندارد.

 اختصاص منابع بانكي براي 
احياي واحدهاي  صنعتي  تعطيل

شاتا|وزير صنعت، معدن و تجارت از ابالغ مهلت سه 
ماهه براي آزادس��ازي معادن حبس ش��ده خبر داد و 
گفت: مطابق قانون، معادني كه مدت طوالني در حبس 
بوده و غيرفعال است، پروانه بهره برداري آنها ابطال شده 
و آزادسازي مي ش��ود. عليرضا رزم حسيني در اولين 
جلسه شوراي معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: اولويت اصلي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در ش��رايط كنوني و مطابق با برنامه هاي پيشنهادي 
ارايه شده به مجلس شوراي اسالمي، تامين كاالهاي 
اساسي و ضروري مورد نياز كشور و توجه ويژه به سفره 
مردم اس��ت كه به دليل اثرگذاري شاخص هاي كالن 
اقتصادي، با نوساناتي مواجه شده است. وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت با تاكيد بر اينكه بايد از س��فره مردم 
حراست و حفاظت شود، افزود: مسووليت ذاتي وزارت 
صمت آن اس��ت كه بتواند در كنار س��اير دستگاه ها و 
نهادهاي تصميم گير، تمام توان خود را نسبت به تامين 
كاالهاي اساسي مورد نياز سفره خانوار به كار گيرد. وي 
تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز خط 
مقدم جبهه جنگ اقتصادي است و همه بايد همدل و 
هم هدف، به تامين معيشت مردم بپردازيم؛ در اين مسير 
بايد همه دستگاه ها دست به دست هم دهند تا بتوان به 
موقع نيازهاي مردم را تامين كرد. وي اظهار كرد: سامانه 
جامع تجارت از جمله تكاليفي است كه رييس محترم 
جمهور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده 
است؛ بايد توجه داشت كه تكميل اين سامانه گام بزرگي 
در راستاي كاهش زمان صدور مجوزها و جلوگيري از 
هرگونه رانت و فساد خواهد بود. رزم حسيني همچنين 
از برنامه ريزي براي اختصاص منابع بانكي جهت احياي 
واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت: بانك صنعت و معدن 
منابع مورد نياز براي احيا و فعال سازي واحدهاي صنعتي 

تعطيل و نيمه فعال را تامين خواهد كرد.

مانور مديريت شرايط اضطراري 
در پااليشگاه گاز ايالم

مانور مديريت شرايط اضطراري در پااليشگاه گاز ايالم 
برگزار شد. رييس HSE ش��ركت پااليش گاز ايالم از 
برگزاري مانور مديريت بح��ران و پدافند غيرعامل با 
موضوع نشت گاز س��مي و آتش فوراني در اين واحد 
صنعتي خب��ر داد و گفت: به منظور آمادگي نيروهاي 
مديريت بحران، پدافند غير عامل و آتش نشاني در مواقع 
بحراني، هر ساله مانورهاي آمادگي برگزار مي شود تا 
نقاط ضعف و قوت آنان در ابعاد مختلف شناسايي شود. 
به گزارش روابط عمومي، »روح اهلل شريفي« با اشاره به 
اينكه اگر در شرايط بحراني نيروهاي مذكور آمادگي 
الزم نداشته باشند به يقين با مشكالت فراواني روبه رو 
خواهند شد، افزود: پااليشگاه گاز ايالم برنامه هاي مهم و 
قابل توجهي براي شرايط بحران ترسيم كرده و با تربيت 
نيروهاي كاردان و با تجربه آماده مقابله با هرگونه حوادث 
احتمالي را دارد. وي با بيان اينكه به منظور جلوگيري 
از به وجود آمدن مشكالت در كنترل شرايط بحراني 
همچنين كاهش هزينه هاي ناشي از بحران الزم است 
كه يك واحد صنعتي براي شرايط اضطراري آمادگي 
الزم را داشته باشد، اظهار داشت: به اين منظور مطابق 
برنامه ريزي انجام شده مانور مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل با موضوع نشت گاز سمي و آتش فوراني در 
واحد يك تصفيه گاز پااليشگاه با مشاركت خوب اعضاي 
كميته مديريت شرايط اضطراري و پرسنل واحدهاي 
بهره برداري، حراست، بهداري، ايمني و آتش نشاني در 
شركت پااليش گاز ايالم برگزار شد. وي تصريح كرد: از 
زمان شروع مانور با تالش همكاران عملياتي نسبت به 
اجراي فعاليت هاي تعريف شده طبق زمان بندي هاي 
مورد نظر اقدام و پس از اعالم شرايط اضطراري جلسه 
كميته ش��رايط اضطراري تش��كيل گرديد، تا ضمن 
تبادل نظر در خصوص راهكارهاي برون رفت از شرايط 
اضطراري، تعامل و هماهنگي واحدهاي درگير وغير 

مدنظر قرار گيرد.

 افزايش ۴۰ درصدي تقاضا 
براي تخم مرغ  بسته  بندي  شده

ايلنا |دبيركل كانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار 
اعالم كرد: ش��ركت هاي بسته بندي تخم مرغ تحت 
اختيار هستند و در سال ۹۹ توليدشان ۲.۵ برابر شده 
اس��ت يعني تقاضاي مردم حداقل ۴۰ درصد نسبت 
به سال گذش��ته براي تخم مرغ بسته بندي افزايش 
پيدا كرده است. فرزاد طالكش در مورد بازار تخم مرغ 
كش��ور اظهار داش��ت: نرخ مصوب تخم مرغ همان 
كيلويي ۱۴۵۰۰ تومان است كه دانه اي حدود ۹۶۰ 
تومان مي ش��ود اما نرخ تخم مرغ امروز دانه اي حدود 
۱۱۰۰ تومان است. وي ادامه داد: تقاضا خوشبختانه 
افزايش پيدا كرده اس��ت. به دليل نقش تخم مرغ در 
ايمني كرونا س��رانه مصرف در دنيا هم افزايش پيدا 
كرده است. برآورد ما اين است كه سرانه ساالنه مصرف 
در ايران االن به باالي ۲۱۰ عدد رسيده باشد، با اينكه 
تا سرانه ساالنه ۲۵۰ عدد كه براي كشور ما استاندارد 
است فاصله داريم اما نسبت به پايان سال ۹۸ كه سرانه 
ساالنه ۲۰۶ عدد بود، افزايش پيدا كرده است. يكي از 
داليل آن تاثير تخم مرغ بر ايمني بدن به خاطر ويتامين 
دي، سلنيوم و روي در آن است. وي درباره استفاده از 
تخم مرغ بسته بندي توضيح داد: سرانه مردم در مصرف 
بسته بندي تخم مرغ هم باال رفته است، چراكه براي 
ايمني بدن بهتر است كه تخم مرغ بهداشتي به جاي 
تخم مرغ فله اي مصرف شود. شركت هاي بسته بندي 
ما تحت اختيار هس��تند، در سال ۹۹ توليدشان ۲.۵ 
برابر شده است يعني تقاضاي مردم حداقل ۴۰ درصد 
نس��بت به سال گذش��ته براي تخم مرغ بسته بندي 

افزايش پيدا كرده است.

گاليه فعاالن اقتصادي از متوليان تجاري در آستانه روز ملي صادرات 

قائم مقام ديده بان شفافيت و عدالت با انتقاد از تناقض گويي مسووالن خواستار شد

موانع خودساخته صادراتي 

گمرك اسناد ترانزيتي داروهاي مكشوفه را منتشر كند
تعادل| گروه تجارت |

توقف۱۹ كاميون دارويي مظنون به قاچاق از ايران به عراق 
طي روزهاي گذشته، حاشيه ساز شد و واكنش هاي زيادي 
به همراه داشت. هر چند هنوز ابهامات زيادي درباره اين 
كاميون هاي دارويي مكش��وفه مظنون به قاچاق وجود 
دارد، اما س��ازمان غذا و دارو اين موضوع را تكذيب و به 
دنبال آن گمرك ايران نيز اعالم كرد كه قطعا هيچ گونه 
صادرات دارويي از طريق مرزهاي رسمي انجام نشده و 
هر آنچه بوده، ترانزيت دارو از كش��ورهاي ديگر به عراق 
است. با اين حال، قائم مقام ديده بان شفافيت و عدالت روز 
گذشته با بيان اينكه در حال حاضر شاهد اظهارنظرهاي 
بعضا متناقض از سوي گمرك، سازمان غذا و دارو و برخي 
مس��ووالن وزارت بهداشت هستيم، خواس��تار انتشار 
رسمي اسناد ترانزيت محموله ۱۹ كانتينر داروي مورد 
مناقشه در كشور عراق از سوي گمرك ايران شد. البته 
گمرك روز گذشته با انتشار تصاوير دريافتي از محموله 
داروي توقيف شده توس��ط ارتش عراق، عنوان كرد كه 
اين داروها در ش��ركت دارويي )پايونير( توليد شده اند و 
مبدأ اين داروها از سليمانيه به مقصد بصره بوده، كه در 
خانقين به ظن قاچاق متوقف شده اند. اين يعني، داروهاي 
ساخت كشور عراق در اين محموله وجود دارد. با اين حال 
هنوز ابهاماتي درباره اين ۱۹ كاميون داروي ترانزيت شده 
وجود دارد كه گمرك بايد در مورد آن شفاف سازي كند. 

  گمرك شفاف سازي كند 
به دنبال انتشار خبر توقيف ۱۹ كاميون حاوي داروهاي 
قاچاق توسط ارتش عراق در استان »دياله« و اعالم عبور 
غيرقانون��ي اين كاميون ها از مرز ايران و ش��كل گرفتن 

فرضياتي درباره ايراني بودن داروهاي مكشوفه، سازمان 
غذا و دارو و گمرك كشور، خروج غيرقانوني اين داروها از 
محل توليدات داخل كشور را تكذيب و اعالم كردند كه 
اين داروها، متعلق به كشور تركيه بوده كه براي ترانزيت 
به عراق از مسير ايران منتقل شده است. اما روز گذشته 
ديده بان شفافيت و عدالت در گفت وگو با »خبرگزاري 
تسنيم« با اشاره به اقدامات مطرح شده در خصوص ادعاي 
طرف عراقي در خصوص قاچاق دارو از ايران به اين كشور 
گفت: در حال حاضر شاهد اظهارنظرهاي بعضًا متناقض 
از سوي گمرك، س��ازمان غذا و دارو و برخي مسووالن 
وزارت بهداشت هستيم. محسن جلواتي افزود، در همان 
روز اول اعالم موضوع از طرف عراقي يكي از مش��اوران 
وزارت بهداشت اعالم كرد، احتمال تهيه داروهاي مذكور 
از داروخانه ه��ا و صادرات به ص��ورت قاچاق وجود دارد.  
گمرك در وهله اول عدم صادرات دارو به كشورهاي 
مختل��ف را تكذيب كرد و در مرحل��ه دوم به صورت 
هماهنگ سازمان غذا و دارو و گمرك ايران اعالم كردند 
كه محموله هاي مذكور به صورت ترانزيت از مرزهاي 
غربي كشور خارج شده است. در اينجا شاهد تناقض 
در اظهارنظر هستيم بنابراين اگر مشخص شود قاچاق 
صورت گرفته، بايد هر چه سريع تر اصالحات الزم در 
خصوص سامانه هايي مثل تيتك )TTAC( صورت 
گي��رد . قائم مقام ديده بان ش��فافيت و عدالت گفت: 
با توجه به حواشي ايجاد ش��ده در خصوص موضوع 
قاچاق دارو و تاكيد گمرك بر ترانزيت۱۹ كانتينر بايد 
براي شفاف شدن حداكثري اسناد مربوط به ترانزيت 
محموله مذكور منتشر ش��ود. اين كارشناس اقتصاد 
سياسي گفت: با توجه به حاشيه سازي هاي صورت گرفته 

الزم است گمرك ايران هر چه سريع تر با توجه به ظرفيت 
و هزينه هاي صورت گرفته براي سامانه جامع گمركي 
اس��ناد الزم در خصوص محموله اي كه ظاهرا از يكي از 
مرزهاي كشور تحت رويه ترانزيت وارد شده و از مرز غربي 
خارج شده است را منتشر كند. تاكنون هزينه هاي قابل 
توجهي براي راه اندازي و تكميل سامانه جامع گمركي 
صورت گرفته است و انتظار مي رود با توجه به صراحت 
اطالعيه هاي وزارت بهداشت در خصوص مرزهاي ورودي 
و خروجي محموله ترانزيتي، جزئيات و اسناد اين موضوع 
براي باطل كردن ادعاي طرف عراقي منتشر شود. وي با 
اشاره به ابهامات مربوط به سامانه تيتك گفت: اين سامانه 
بايد كارايي همه جانبه داشته باشد و نه اينكه يك شركت 
بتواند بيش از نياز كشور اقدام به واردات مواد اوليه دارو 
كند. در همين راستا سامانه گمرك ايران نيز بايد به ميزان 
و حدي از هوشمندي برسد كه اشكاالت اين چنيني مانند 
افزايش يا كاهش بي قاعده واردات يك كاالي به خصوص 
را به دستگاه ها ذي ربط و باالدستي مانند وزارت بهداشت 

اطالع دهد.

  واكنش تازه سازمان غذا و دارو و گمرك 
البته رييس سازمان غذاودارو نيز در تازه ترين اظهارات 
خود عنوان كرد كه براساس اطالعات و آمارهاي دقيقي 
كه به دست آورده ايم اين داروها ساخت كشورهاي ديگر 
بوده كه به صورت قانوني از مس��ير ايران به كشور عراق 
حمل شده است. محمدرضا شانه ساز همچنين با اشاره 
به اينكه امكان رهگيري هر دارويي كه در كش��ورهاي 
منطقه يا مرز كش��ف ش��ود، وجود دارد، گفت: سامانه 
تيتك به راحتي نشان مي دهد كه يك فرآورده يا دارو در 

چه مرحله و از چه طريقي خارج شده است، به اين ترتيب 
مي توانيم عوامل دس��ت اندركار قاچاق را شناسايي و با 
آنها برخورد كنيم. در همين حال، گمرك نيز در رابطه با 
ماجراي اخير كشف محموله چند صدهزار دالري دارو 
در عراق كه ظن قاچاق و يا صادرات از ايران در مورد آن 
مطرح ب��ود جزييات تازه اي اعالم كرد. براس��اس اعالم 
گمرك، اسناد و اطالعات واصله از كاميون هاي توقيف 
شده بيانگر اين است كه داروهاي ساخت كشور عراق در 
اين محموله وجود دارد. براساس اعالم گمرك، تصاوير 
دريافتي از محموله داروي توقيف شده توسط ارتش عراق 
نشان مي دهد كه اين داروها در شركت دارويي )پايونير( 
توليد ش��ده اند و مبدأ اين داروها از سليمانيه به مقصد 
بصره بوده، كه در خانقين به ظن قاچاق متوقف شده اند 
و كاميون هاي حامل اين داروها نيز عراقي بوده اس��ت. 
همچنين براس��اس آمار اعالمي از سوي اين سازمان، از 
ابتداي شهريورماه تاكنون بيش از ۳۶ كاميون مواد اوليه 
دارو و دارو از كشورهايي مانند »هند و تركيه« و از مبدأ 
گمركات شهيدرجايي و بازرگان، از طريق مرز باشماق 
به كشور عراق ترانزيت شده و تمامي تشريفات مربوطه با 
رعايت كليه مقررات و كنترل هاي الزم در گمرك مرزي 
مربوطه صورت پذيرفته است. با اين وجود گمرك ايران 
هنوز اسناد ترانزيت محموله ۱۹ كانتينر داروي مكشوفه 
در كشور را منتش��ر نكرده و مشخص نيست كه آيا ۱۹ 
كاميون مورد نظر جزو همي��ن ۳۶ كاميوني بوده كه از 
گمركات شهيدرجايي و بازرگان، از طريق مرز باشماق به 
كشور عراق ترانزيت شده اند يا خير. براين اساس، با وجود 
ابهامات باقي مانده، گمرك باي��د در اين زمينه اقدام به 

شفاف سازي كند.
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خبرروز

رکورد جانباختگان روزانه کرونا در ایران به ۳۳۷ نفر رسید
با فوت ۳۳۷ بیمار دیگر مبتال به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید۱۹ در کشور به ۳۰ هزار و ۷۱۲ نفر 
رسید و ۳۰ استان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا هستند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، چهار هزار و ۲۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و هزار و ۹۴۸ نفر بستری 
شدند. با این حساب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۳۴ هزار و ۶۳۱ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۴۳۱ هزار و ۳۶۰ نفر 
از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین ۴۷۷۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون چهار میلیون و ۵۴۰ هزار و ۴۵۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

كتابخانه

درباره كتاب »تحلیل تكنیكال بازار سرمایه«
كتاب »تحلیل تكنیكال بازار س��رمایه« نوشته »جان مورفي« اس��ت. كتابي كه اگر تمایل به خواندن آن دارید باید اول فرق بین تحلیل 
تكنیكال و تحلیل بنیادي را بدانید. اعتقاد نویسنده كتاب این است كه درك روشن از تحلیل تكنیكال باید هم راستا با توانایي این روش باشد. 
شاید مهم تر از آن، فلسفه یا منطقي باشد كه بر اساس آن ادعاها استوار است. در ابتدا بحث را با این سوال آغاز مي كنیم كه تحلیل تكنیكال 
چیست؟ تجزیه و تحلیل فني عملكرد بازار، در درجه اول از طریق استفاده از نمودارها، به منظور پیش بیني روند قیمت هاي آینده است. 
اصالح عملكرد بازار سه اصل اولیه براي تكنیسین ها دارد: قیمت ها، حجم معامالت موجود و سود و بهره. اصالح رفتار قیمت در بازار، بر روي 
نمودارها بسیار باریك و كوچك به نظر مي رسد، چراكه تكنیسین ها معمواًل حجم معامالت و بهره آزاد را اجزایي جداناپذیر در نظر مي گیرند.

میراثنامه

فصل سوم بررسي و تهیه نقشه باستان شناسي دشت 
مرودشت فارس با شناسایي ۲۶۰ اثر و محوطه تاریخي 
به پایان رسید. مدیر پایگاه میراث جهاني تخت جمشید 
با اع��الم این خبر گف��ت: با مجوزي كه پژوهش��كده 
باستان شناسي پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري 
صادر كرد، بررس��ي هاي باستان شناس��ي و شناسایي 
آثار باقیمان��ده در محدوده حرایم تخت جمش��ید در 
وس��عتي بالغ بر ۸۵ هزارهكتار صورت گرفت. حمید 
فدایي نتایج این اقدام��ات را باهدف تكمیل اطالعات 
نقشه باستان شناس��ي بیان كرد و افزود: بررسي هاي 
باستان شناسي منطقه تخت جمش��ید در حدود ۷۰ 
س��ال قبل آغاز ش��د و گرچه در طول سال ها پژوهش 
محوطه هاي فراواني شناسایي و مطالعه و گاه نگاري شد، 
تكمیل این بررسي ها و بازنگري محوطه هاي پیشین، از 
سال ۱۳۹۶ تاكنون در سه فصل رقم خورده است. این 
پژوهش ها در محدوده حرایم تخت جمشید به سرپرستي 
وحید باراني و همكاري دیگر اعضاي باستان ش��ناس 
و مس��تندنگاري پایگاه صورت گرفته و امید اس��ت با 
پیاده سازي همه اطالعات، طي چند ماه آینده بتوانیم 

به نقشه جامع و یكپارچه باستان شناسي منطقه دست 
یابیم. مدیر پایگاه میراث جهاني تخت جمشید با بیان 
اینكه چنین نقشه اي مي تواند توالي گاه نگاري منطقه 
را ارایه دهد، اظهار كرد: دستیابي به توالي گاه نگاري به 

ویژه در شناخت تاریخي دشت مرودشت حایز اهمیت 
فراواني اس��ت، بر همین اساس، مي توان در حفاظت از 
محوطه هاي تاریخي به ویژه در ارتباط با اجراي طرح هاي 

زیرساختي و توسعه اي در منطقه اقدام كرد.

۲۶۰ اثر تاريخي در دشت مرودشت شناسايي شد

تنهاحمامتاريخيدربندرعباس،حمام»گلهداري«اس�تكهدرمحلهِاوزيهاقرارداردويكيازنقاطديدنياينشهربهشمارميرود.قدمت
اينحمامبهدورهقاجاريهميرسدوتاريخاحداثآنبهاواخرقرنسیزدهمهجريقمريبرميگردد.حماموقفيمتعلقبهمسجدگلهداريو
واقفآنتجارتخانهحاجشیخاحمدگلهدارياست.اينبنادودورهمرمترادرسيسالگذشتهپشتسرگذاشتهاست.اگربناياينحمامرا
ازنزديكببینید،ردپايسنگهايدريايي،سنگهاياسفنجي،گچدستكوبوساروجمحليرادرآنپیداخواهیدكردكهبهخاطررطوبت
بااليمنطقه،دربنابهكاررفتهاند.مصالحيكهدلیلانتخابشانقدرتجذببااليرطوبتبودهاستواينروزها،همینسنگهايبادوامهم

درمقابلرطوبتبااليمنطقهتسلیمشدهاندورفتهرفتهتخريبميشوند.

مرزپرگهر

هنر

فیلمبرداري فیلم كوتاه »خودكشي به سبك نیچه« كه چندي پیش در شهرك 
سینمایي غزالي آغاز شده بود، به پایان رسید. ساخت فیلم كوتاه »خودكشي به 
سبك نیچه« به نویسندگي و كارگرداني پیام كردستاني و تهیه كنندگي مشترك 
پیام كردستاني و بهمن رضایي پس از ۶ روز فیلمبرداري در شهرك سینمایي غزالي 
به پایان رسید و به زودي وارد مراحل فني خواهد شد. در خالصه داستان این فیلم كه 
به زبان كردي ساخته شده، آمده است: وقتي تنها قابله شهر تصمیم به خودكشي 
مي گیرد. مریم بوباني، بختیار پنجه اي، فرشید گویلي، اسوه صادقي، سعید احمدي، 
محمد رئوف محمدي بازیگران فیلم كوتاه »خودكشي به سبك نیچه« هستند. 
عوامل این فیلم كوتاه عبارتند از: تهیه كنندگان: پیام كردستاني و بهمن رضایي، 
نویسنده و كارگردان: پیام كردستاني، مجري طرح: حسین بشگرد، مدیر تولید: 
جواد راهزاني، مدیر فیلمبرداري: بهروز بادروج، صدابردار: هادي ساعد محكم، طراح 
صحنه و لباس: امین جهاني، طراح گریم: لیال ثاني، سرپرست گروه كارگرداني و 
برنامه ریز: سعید غالمي، دستیار یك كارگردان: بهمن رضایي، دستیار دو كارگردان: 
سیاوش وزیري، منشي صحنه: آیالر تقوي، عكاس صحنه: شهرام جهان سوز و ... .

پايان »خودكشي به سبك نيچه« 
در شهرك غزالي

هنر

ايرنا| معاون ارتباطات و اطالع رساني شانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم 
مقاومت از برگزاري آیین نكوداشت استاد اكبر عالمي؛ مدرس سینما و مستندساز 
فقید در مراسم افتتاحیه دومین مرحله برگزاري این رویداد سینمایي خبر داد. 
سید احد میكاییل  زاده افزود: این اس��تاد شاخص سینما در سال هاي متمادي 
فعالیت خود، نقش بسزایي در تربیت نیروي انساني متخصص و متعهد داشت و 
در كنار فعالیت هاي فرهنگي و هنري خود، هرگز از تدریس و انتقال تجربیات و 
اندوخته هایش به نسل  جوان غفلت نكرد. او ادامه داد: استاد عالمي علي رغم تنوع 
در فعالیت هاي حرفه اي خود، همواره به پیشرفت و تعالي سینما توجه داشت و 
در این مسیر از هیچ كوششي دریغ نكرد، او از معدود افرادي بود كه هم در تئوري 
و هم در عمُل به معناي واقعي اس��تاد بود. تألیف كتاب هایي در زمینه عكاسي، 
البراتوار، جلوه هاي ویژه و مباحث فني و تخصصي سینما و تولید ده ها فیلم مستند 
و تبلیغاتي، تنها بخشي از كارنامه این استاد فقید است. همچنین ساخت نزدیك 
به ۳۰ فیلم مستند به زبان هاي انگلیسي، فرانسوي، اسپانیولي، آلماني، ایتالیایي 

و عربي از جمله فعالیت هاي استاد عالمي به شمار مي رود.

مراسم نكوداشت استاد اكبر عالمي 
برگزار مي شود

جامعه

۶۵درصد از عامالن جرم در تهران، ساكن تهران نيستند
استاندار تهران اعالم كرد كه ۶۵ درصد از افرادي 
كه در تهران مرتكب جرم مي ش��وند در خارج از 

این استان ساكن هستند.
 انوش��یروان محسني بندپي گفت: امروز نیروي 
انتظامي با بهره گیري از ۴ دهه تجربه اي كه پس 
از پیروزي انقالب اس��المي با شجاعت به دست 
آورده، آرامش و رضایتمندي را براي آحاد جامعه 

فراهم كرده است. 
وي با بیان اینكه در تهران بزرگ به لحاظ تراكم 
جمعیت و دیگر شرایط داراي وضعیت پیچیده اي 
در زمینه جرایم هس��تیم، گفت: طبق آمارهاي 
ما ۶۵ درصد از افرادي كه در تهران مرتكب جرم 
مي شوند در خارج از اس��تان ساكن بوده و براي 
جرایم برنامه ریزي داش��ته اند. استاندار تهران با 
بیان اینكه براي برقراري نظم وآرامش و خنثي 

كردن توطئه ها و اقدام��ات مجرمانه، پلیس در 
تالش شبانه روزي اس��ت، افزود: امروز اگر سهم 
تهران در وقوع جرایم از ۲۹ درصد در زمان آغاز 
تصدي گري س��ردار رحیمي در پایتخت به ۲۱ 
درصد رس��یده نش��ان دهنده این است كه این 
نیرو برنامه ه��اي علمي و عملي ب��راي مقابله با 

جرایم دارد.

موج سوم و ابتالي كادر درمان به كرونا
رییس بخش عفوني بیمارستان مسیح دانشوري 
از ابتالي كادر درمان به كرونا در موج س��وم خبر 
داد. »پیام طبرسي« گفت: در بین پرسنل، افرادي 
هستند كه چندین ماه است، به دلیل عارضه هاي 
كرونا نتوانستند براي كار به بیمارستان برگردند. 
وضعیت بیمارس��تان اصال خوب نیست و میزان 
موارد بستري و مرگ و میر هم افزایش پیدا كرده 
اس��ت، در واقع االن در بدترین شرایط هستیم و 
امیدواری��م بدتر از این نش��ود. او ادامه داد: تعداد 
مراجعه كنندگاني كه بیماري در آنها شدت دارد، 
بسیار بیشتر شده اس��ت كه این مي تواند دالیل 
مختلفي داشته باشد، یا به دلیل تغییر نوع ویروس 
اس��ت كه یك مقدار تهاجمي تر ش��ده یا به این 
دلیل است كه مردم دیرتر به بیمارستان مراجعه 
مي كنند. رییس بخش عفوني بیمارستان مسیح 

دانشوري در مورد میزان ابتال در بین كادر درمان 
گفت: در موج سوم تعداد پرسنلي كه به ویروس 
كرونا دچار ش��دند، افزایش پیدا كرده است، آمار 
دقیقي نیس��ت، اما تعداد زیادي ب��ه كرونا مبتال 
ش��دند، اگر ۹ ماه یك كار تكراري را انجام دهیم، 
حتما خسته مي شویم، آن هم اگر یك كار تكراري 

و پرخطر باشد.

 ۵،۴ ميليون تومان هزينه بيمار كرونايي در بيمارستان دولتي
متوس��ط هزینه هر بیمار مبتال ب��ه كرونا كه در 
بیمارستان دولتي بستري مي شود، پنج میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان است كه چهار میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان آن را سازمان بیمه سالمت براي افراد 
تحت پوش��ش این س��ازمان پرداخت مي كند. 
به طور كلي این سازمان ۹۰ درصد هزینه بیماران 
بس��تري و ۷۰ درصد هزینه بیماران س��رپایي را 
اعم از بیماران كرونا و غیركرونا پرداخت مي كند. 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ضمن بیان مطلب 
فوق در جمع خبرنگاران گفت: هزینه تست كرونا 
نی��ز در بخش دولتي ۲۵۰ هزار تومان و در بخش 
خصوصي ۵۸۰ هزار تومان است كه سازمان بیمه 
س��المت ۷۰ درصد میزان تعرفه بخش دولتي را 
براي بیمه شدگان پرداخت مي كند. محمد مهدي 
ناصحي افزود: آزمون وس��ع براي بیمه ش��دگان 

رایگان سازمان بیمه س��المت در صورتي كه در 
بیمارستان و مراكز دولتي خدمت بگیرند، حذف 
شده است اما در صورتي كه این افراد در بیمارستان 
خصوصي پذیرش ش��وند فقط در صورتي كه در 
آزمون وسع تایید شوند كه جزو سه دهك نیازمند 
هستند، هزینه خدمات آنها البته بر اساس تعرفه 

بخش دولتي پرداخت مي شود.

ادامهازصفحهاول

سوءمدیریت بیش از تحریم ها 
عامل كمبود دارو است

به هر حال ما هر دارویي را هم كه بخواهیم در داخل 
كشور تولید كنیم نیاز به مواد اولیه وارداتي داریم. 
حال شما در نظر بگیرد كه شركت هاي تولید كننده 
دارو ناگهان با افزایش بي س��ابقه ن��رخ ارز مواجه 
مي شوند، از س��وي دیگر بانك مركزي همكاري 
الزم را با این شركت ها انجام نمي دهد و همه عوامل 
دست به دست هم مي دهند، تا مثال دارویي مثل 
انس��ولین كه براي بیماران دیابتي بسیار ضروري 
است و نبود آن مي تواند جان این بیماران را به خطر 
بیندازد، در بازار دارو كمیاب یا حتي نایاب مي شود. 
تقریبا از دو سال پیش مشخص بود كه ما به شرایط 
بحراني امروز خواهیم رسید. اگر مدیریت درستي 
در ای��ن زمینه صورت مي گرف��ت در حال حاضر 
مجبور نبودیم كه شاهد چنین شرایط اسف باري 
باشیم. در بسیاري از كشورها بر اساس همان لیستي 
كه از بیماران خاص خود دارند دارو را به منزل آنها 
مي فرستند، ما سال هاست كه مي خواهیم این كار 
را به مرحله اجرا برسانیم اما هنوز نتوانسته ایم آن 
هم به دلیل اینكه بس��یاري از افراد به جاي یاري 
رس��اندن در راه اجرایي ش��دن چنین طرح هایي 
سنگ اندازي مي كنند. به هر حال آنچه كه امروز در 
كشور اتفاق مي افتد، نتیجه تحریم ها نیست، نتیجه 
سوءمدیریت و ضعف ش��دید مدیریتي در زمینه 
اقتصاد كشور است. در طي این سال ها اولین باري 
اس��ت كه ما با چنین ضعف��ي در زمینه مدیریت 
اقتصاد كشور مواجه هستیم، نبود دارو تنها بسته 
به یك عامل نیست. عوامل مختلفي دست به دست 
هم داده اند تا این شرایط به وجود بیاید. اینكه االن با 
گفتن این جمله كه به دلیل تحریم ها نتوانسته ایم 
انسولین مورد نیاز را به كشور وارد كنیم، فقط یك 
فرار رو به جلو محسوب مي شود. ما زماني مي توانیم 
با چنین بهانه ه��اي مردم را قانع كنی��م، كه آمار 
مشخصي از بیماران خاص در كشور نداشته باشیم. 
وقتي ما آمار تك تك بیماران مبتال به دیابت، ام اس 
و دیگر بیماري هاي خاص را داریم، پس مي توانیم 
براي روزهاي بحراني از قبل برنامه ریزي كنیم. شاید 
االن به دلیل كرونا بگوییم كه مس��ووالن از دیگر 
بیماري ها غافل شده اند، كه البته این هم عذر بدتر 
از گناه است، اما نمي توانیم تمام تقصیرها را به گردن 
تحریم ها بیاندازیم. مشكالت دارویي سال هاست 
كه در كشور ما وجود دارد و سال هاست كه بسیاري 
از متخصصان به این مس��اله تاكی��د كرده اند كه 
ما باید حداقل براي بیماران خ��اص انبارش دارو 
داشته باشیم. اما هر بار این موضوع به نوعي از سوي 
مسووالن مربوطه نادیده گرفته مي شود و حاال این 
مردم هستند كه باید ضرر و زیان این سوءمدیریت را 
ببینند. در حال حاضر شاخص هاي اقتصادي كشور 
وضعیت فجیعي دارند و تولید و واردات دارو هم از 
این منظر ضربه مي خورد و ماجرا تنها تحریم نیست.
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پشت پرده نبود دارو و افزايش قيمت آن در داروخانه ها چيست؟ 

نبود انسولین؛ تحریم یا منفعت طلبي
گليماندگار| ماجراي انسولین و نبود 
آن در داروخانه ها و اعتراض بیماراني كه 
زندگي شان به تزریق این دارو بستگي 
دارد، طي روزهاي گذشته در تمام شبكه هاي مجازي 
داغ شده است. نبود انسولین در حالي اتفاق مي افتد كه 
یك روز قبل از آن خبري از توقیف ۱۹ كامیون حامل 
داروي قاچاق كه از مرزه��اي ایران به عراق رفته اند، 
رسانه اي مي شود. حاال سوال اینجاست كه آیا این دو 
خبر به یكدیگر ربط دارند یا نه؟ چرا باید در شرایطي 
كه مسووالن مي گویند بر خالف ادعاي دولتمردان 
آمریكا دارو هم به دلیل تحریم ها به ایران نمي رس��د 
ناگهان خب��ر توقیف ۱۹ كامی��ون داروي قاچاق در 
رسانه ها منتشر شود؟ چرا مسووالن وزارت بهداشت 
ودرمان شتابزده در مورد این ماجرا اظهارنظر مي كنند، 
انگار قبل از هر نوع اظهارنظري به اجماع نرسیده اند و 
فقط قرار بر تكذیب خبر گذاشته اند. درست یك روز 
بعد از این اتفاق ناگهان بیماران مبتال به قند خون كه 
انس��ولین داروي حیاتي آنها به شمار مي رود از نبود 
آن در داروخانه ها خبر مي دهند. این در حالي اس��ت 
كه طي ماه هاي گذش��ته بارها و بارها قیمت تمامي 
داروها افزایش چش��مگیري داشته است و هر بار هم 
مسووالن دولتي علت این موضوع را به تحریم ها ربط 
داده اند. داروي بیماران سرطاني هر ماه با افزایش ده تا 
بیست درصدي مواجه است حتي داروهایي كه تولید 
داخل هستند. اسپري هاي تنفسي براي بیماراني كه 
مشكل تنفسي دارند به ناگهان ۱۰۰ درصد افزایش 
قیمت داشته اس��ت. به عنوان مثال یك اسپري ۶۵ 
هزار توماني به ۶۰۰ و ۵۰ هزار تومان رس��یده است. 
مافیاي دارو در ایران چه كار مي كند و چرا در تمام این 
سال ها دولت ها نتوانسته اند، دست آنها را از بازار داروي 

كشور كوتاه كنند؟

    پاتوق همیشگي دالالن دارو
این روزها كه كرونا حس��ابي تاخ��ت و تاز مي كند و 
بسیاري از كساني كه عزیزانشان به این بیماري مبتال 
شده اند، تالش مي كنند تا هر طور شده آنها را نجات 
دهند، یك بار دیگر بازار ناصرخس��رو داغ شده است. 

كافي اس��ت یكي از مس��ووالن چند دقیقه اي را بي 
خدم وحش��م در این خیابان قدم بزند و سراغ داروي 
»رمدس��یویر« را از دالالن بگیرد تا با قیمت هایي از 
۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان مواجه شود. هستند 
كس��اني كه براي نجات جان عزیزانشان این مبالغ را 
پرداخت مي كنند و در نهایت هم به آن نتیجه اي كه 
انتظار دارند نمي رسند و البته دستشان هم به جایي 
نمي رسد كه بخواهند شكایت كنند و از كسي خسارت 
بگیرند. حاال اگر با نبود انس��ولین باز ه��م این دارو با 
قیمت هاي باورنكردني سر از خیابان ها ناصر خسرو در 

بیاورد چندان هم جاي شگفتي نیست.

    دولت: انسولین داریم
داروخانه ها: انسولین نداریم

نكته جالب اینجاس��ت ك��ه از روز گذش��ته برخي 
دولتمردان نبود انس��ولین در كشور را تكذیب كرده 
و ادعا مي كنند كه این وقفه در عرضه انسولین فقط 
یك روز بوده و در حال حاضر انسولین درداروخانه ها 
به میزان الزم هس��ت، ام��ا اگر همین ام��روز هم به 
داروخانه ها س��ر بزنید خیلي از آنها از نبود انسولین 
خبر مي دهند، مساله اینجاست كه چه كسي واقعیت 

را بیان نمي كند؟

    فقط تحریم ها نیست 
عوامل داخلي هم دخیلند

دكتر علي جوانمردي، پزشك عمومي در این باره به 
»تعادل« مي گوید: متاسفانه سال هاست كه مافیاي 
دارو در كشور ما فعالیت دارد و هر از چند گاهي یك 

داروي اساسي از فهرست توزیع داروخانه ها براي چند 
روز حذف مي شود بعد ناگهان همان دارو با قیمتي تازه 
وارد بازار مي شود. این اواخر كه بحران هاي اقتصادي 
زیادي را داش��ته ایم، گران شدن قیمت داروها دیگر 
به امري عادي بدل شده است. اما اینكه ناگهان اعالم 
كنند در كشور هیچ انسولیني وجود ندارد، اصال درست 
نیست. مساله اینجاس��ت كه چه كسي مانع توزیع 
انسولین بین داروخانه ها ش��ده است. ما نمي توانیم 
هر بار اتفاقي در این زمین��ه مي افتد، بدون توجه به 
عوامل داخلي و س��وداگراني كه جان مردم برایشان 
هیچ اهمیتي ندارد تنها تحریم ها را مقصر این ماجرا 
بدانیم. مگر همین چند سال پیش نبود كه دختر یكي 
از وزراي ما داروهاي تاریخ مصرف گذشته را انبار كرده 
بود. چرا باید چنین اتفاقي در كشور ما رخ دهد، این 

هم مربوط به تحریم هاست. 
او در بخش دیگري از س��خنانش مي گوید: انسولین 
دارویي اس��ت كه بیماران قندي باید قبل از هر وعده 
غذا، »انسولین« به زیر پوست بدن خود تزریق كنند در 
غیر این صورت، قند خون آنها به محض خوردن هر نوع 
خوراكي بدون تزریق انسولین، خیلي سریع و شدید 
افزایش پیدا مي كند و باعث آسیب به عروق، كلیه، قلب 
و سایر اعضاي حساس بدن مي شود. »انسولین« بدون 
»نوار تست قندخون«، عمال غیرقابل استفاده است. 
دومي نیز بدون اولي، به هیچ كار دیابتي ها نمي آید! 
افراد مبتال به دیابت نوع یك براي تامین هر دو مورد 
هم انسولین و هم نوار تست مشكل دارند. این »نبود 
دارو و تجهیزات پزشكي« فقط به دیابتي ها محدود 
نیست بلكه دسته هاي دیگري از بیماران خاص نیز 
براي تامین داروهاي حیاتي خود به مشكل نبود دارو 
در داروخانه هاي دولتي ناشي از آنچه »مشكل نبود 

ارز« گفته مي شود، مواجه اند. 

    تحریم یا منفعت طلبي
حال سوال این است، انسولین و دیگر داروهاي حیاتي 
براي بیماران خاص به دلیل تحریم ها و مشكل ارز به 
كشور وارد نمي شوند، یا به دلیل منفعت طلبي برخي 

وارد كنندگان و دالالن دارو در داخل كشور؟

گزارش
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