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 صفحه 6 

يادداشت- 1

 معادله قيمت گذاري 
در اقتصاد ايران

وزير  دژپس��ند  آقاي 
اقتصاد ديروز اش��اره 
»اميدوارم  كردند كه 
از  س��رمايه  ب��ازار 
مداخ��ات سياس��ي 
بمان��د.«  ام��ان  در 
نكت��ه اي كه ب��ه نظر 
مي رسد بايد از منظر 
تحليلي مورد بررس��ي قرار بگيرد تا در نهايت 
تصويري از ضرورت هايي كه در شرايط امروز 
كشور كليدي هس��تند، پيش روي مخاطب 
ايجاد ش��ود. اينكه در همه بازاره��ا، هرگونه 
دس��تكاري قيمت، طبيعت��ا در ميان مدت يا 
بلندم��دت تبعاتي دارد امري پذيرفته ش��ده 
است، فرقي ندارد اين دس��تكاري در قيمت 
در بازار س��رمايه صورت بگيرد يا در بازار ارز. 
اما مساله اينجاس��ت كه بخش قابل توجهي 
از اين دس��تكاري ها مبتني بر قان��ون انجام 
مي شود. به عنوان مثال استفاده از ارز4200 
توماني ب��ا اس��تفاده از قانون ص��ورت گرفته 
است، ارز نيمايي قانوني اس��ت و در كنار اين 
دو ن��رخ، قيم��ت ارز در ب��ازار آزاد، آن را هم 
قانون پذيرفته اس��ت. وقتي كه سه نرخ و در 
برخي مواقع 4نرخ وجود دارد، اولين عوارض 
مجموع��ه اي��ن عوامل اين اس��ت كه س��اير 
قيمت ها ديگر در بازار واقعي نيست. به عنوان 
يك مثال س��اده، امروز كه برخي از شركت ها 
در ب��ازار س��رمايه صادرات محور هس��تند و 
به هر دليل��ي اخالي در بازاره��اي صادرات 
غيرنفت��ي كش��ور ايجاد ش��ده، قيم��ت اين 
شركت در بازار س��رمايه ديگر واقعي نيست. 
همين مطلب در مورد برخي از ش��ركت هاي 
نيمه دولت��ي يا ش��به دولتي  يا ش��ركت هاي 
واگذارش��ده در قالب سهام عدالت هم ممكن 
اس��ت صدق كند و قيمت س��هام آنها واقعي 
نباش��د. اين واقعي نبودن به اين معنا نيست 
كه غيرقانوني است، قانوني است اما قيمت ها 
مبتني بر واقعيات اقتصادي و منطق عرضه و 
تقاضا تعيين نشده اس��ت. لذا به همين دليل 
اس��ت كه مي بينيم قيمت ها در بازار بورس با 
نوسانات فراواني روبه رو مي شوند چون مبتني 
بر ظرفيت ه��اي واقع��ي اقتص��ادي بنگاه ها 
قيمت گ��ذاري نش��ده اند و اين بازارس��ازها 
و س��وداگران هس��تند كه قيم��ت را تعيين 
مي كنن��د. مگر ام��روز قيم��ت فرآورده هاي 
نفتي در اقتصاد ايران واقعي اس��ت كه قيمت 
س��هام ش��ركت هاي پااليش��گاهي در بازار 
سرمايه واقعي باش��د؟ اقتصاد ايران يك رنج 
بزرگي از اين عدم ش��فافيت قيمت ها مي برد 
و به همي��ن دليل اس��ت كه بازار س��رمايه با 
نوس��انات ش��ديد روبه رو مي ش��ود، بازار ارز 
نوس��انات ش��ديد دارد، بازار خودرو نوسانات 
شديد دارد. و ساير بازارها هم دچار تكانه هاي 
پي در پ��ي مي ش��وند عل��ت اين نوس��انات 
مداخله دولت در برخ��ي قيمت گذاري ها آن 
هم با مجوز قانوني اس��ت؛ ساده ترين بيان در 
اين زمينه را مي توان در خص��وص نرخ بهره 
يا نرخ تس��هيات بانك��ي مطرح ك��رد؛ آنجا 
هم ش��وراي پول و اعتبار يك ِرن��ج قيمتي را 
به صورت دس��توري بر اس��اس قانون تعيين 
كرده اس��ت. يعني در راس��تاي تكاليفي كه 
در قان��ون تصريح ش��ده اس��ت عم��ل كرده 
است؛ ممكن اس��ت برخي از اين تصميمات 
از منظر منطق اقتصادي كارشناس��ي ش��ده 
نباشند يا در تضاد با ساير قوانين قرار بگيرند 
يا هر موضوع ديگري در خصوص آنها مطرح 
ش��ود، اما واقعيت آن است كه اين تصميمات 
مبتني بر قانون اخذ ش��ده اند و اگر قرار باشد 
اقتص��اد ايران رويك��رد اصاحي م��ورد نظر 
كارشناس��ان و اهالي اقتص��اد را محقق كند 
باي��د در زمينه تقنيني اصاح��ات ضروري و 
ف��وري انجام ش��ود. مجموعه اي��ن داده هاي 
اطاعاتي ك��ه از بط��ن بازاره��اي اقتصادي 
كشور اس��تخراج شده است، نش��ان مي دهد 
كه اين ريل گذاري اقتصادي كش��ور در حوزه 
تقنيني است كه شرايط اقتصادي را در شكل 
و ش��مايل فعلي تصويرس��ازي كرده است و 
اگر قرار اس��ت، تح��ول چش��م گيري در اين 
خصوص ص��ورت بگيرد باي��د در ريل گذاري 
قانوني كش��ور، اصاحاتي را ترتي��ب داد. در 
كل به نظر مي رسد آن نكته كليدي كه عامل 
اصلي مشكات فعلي و كم ش��دن اطمينان 
در فعاليت هاي اقتصادي است، ناشي از عدم 
شفافيتي اس��ت كه در بحث قيمت گذاري ها 
وجود دارد. منظور اين جمله اين است كه در 
فضاي اقتصاد ايران متاس��فانه عرضه و تقاضا 
قيمت را تعيين نمي كند و س��اير المان هاي 
تاثيرگذار در بازار هس��تند كه اي��ن فرآيند را 

تعيين مي كنند. 

هاديحقشناس

وزير اقتصاد: مسووالن  و فعاالن بازار  اجازه دهند بازار سرمايه  حرفه اي و منطقي حركت كند

نظ��ام بانكي اي��ران در طول س��ال هاي گذش��ته با 
چالش هاي چندگانه اي مواجه بوده كه با وجود ارايه 
برخي برنامه هاي كان، هنوز بس��ياري از آنها نياز به 

پيگيري هاي جدي دارد. از س��ويي اقتصاد ايران در 
طول تمام س��ال هاي گذشته به ش��كل بانك محور 
اداره شده و وظيفه تامين مالي طرح هاي اقتصادي و 

تعامل با مشكات اقتصادي دولت، بر دوش اين حوزه 
بوده است و از سوي ديگر باقي مانده ساختار سنتي 
در نظام بانكي كشور، اين مجموعه ها را از همراهي با 

روند جهاني محروم كرده است. در كنار آن، با توجه به 
تاكيد جدي دولت بر لزوم گسترش نقش بازار سرمايه 

در تامين مالي اقتصادي و...

مداخله سياسي در بورس ممنوع
رييس جمهوري با اشاره 

به تحريم ها و شيوع كرونا: 

با جمع آوري چك هاي رمزدار 
و امكان استعالم چك صيادي 

در سال هاي اخير رخ داد

نواختن زنگ سال تحصيلي 
جديد همراه با نگراني هاي 

والدين از شيوع كرونا

 هيچكس 
به كمك ايران 

نيامد

 4 برابر شدن 
 چك عادي 

در 3  سال اخير

آموزش مجازي 
حريف آموزش 

حضوري نشد

 صفحه 2 

گزارش تحليلي » تعادل« از سفر  سياسي -  اقتصادي رييس سابق  بانك روچيلد  به خاورميانه

 ماكرون از عراق و لبنان چه مي خواهد
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 كالف پيچيده
 ارز دارو

ردپاي نقدينگي در افول 
شاخص هاي اقتصادي

كاهش انتظارات تورمي 
مهم تر از رشد پايه پولي

 اين جهان كوه است
 و فعل ما ندا

چشم انداز مناسبات ارتباطي 
ايران و آژانس

يكي از مس��ائل مهمي كه در 
س��ال هاي گذش��ته بارها از 
سوي فعاالن بخش خصوصي 
و به طور خاص فعاالن صنعت 
دارو مطرح شده و مورد انتقاد 
ق��رار گرفته اس��ت، بحث ارز 
چند نرخي و تخصي��ص ارز 
دولتي به برخي كاالهاس��ت. 
همانطور كه بخش خصوصي پيش از اين نيز بارها تذكر 
داده بود، چند نرخي ش��دن ارز مانند هر ب��ازار ديگري 
مي تواند مقدمات از بين رفتن ش��فافيت و فضاي رانتي 
را ايجاد كند. همانطور كه در ماه هاي گذش��ته ديديم، 
برخي افراد و شركت ها با استفاده از روابط و رانت هايي كه 
داشتند، ارز دولتي گرفته و بعضا هيچ فعاليت مثبتي نيز 
نداشته اند. از سوي ديگر در حوزه دارو، شرايط پيچيده تر 
نيز شده است. با توجه به اينكه از ابتداي در نظر گرفتن 
ارز 4200 توماني، دولت دارو را نيز در اين فهرس��ت قرار 
داده، شرايط در واردات و توليد دارو متفاوت شده است. 
براي مثال داروهايي كه در سال هاي گذشته واردات آنها 
تاييد شده، ارز گرفته و وارد ايران شده اند و از سوي ديگر 
توليدكنندگان حتي در صورتي كه براي مواد اوليه دارو، 
ارز نيز گرفته باشند، باز در ساير فرآيندهاي توليد مانند 
ادامهدرصفحه7 بسته بندي و ... 

هرچن��د ريي��س كل بانك 
مرك��زي اع��ام كرده اند كه 
افزاي��ش نقدينگ��ي جامعه 
تاثيري در تورم و مش��كات 
مرتبط با كاه��ش ارزش پول 
ملي و... نداشته و دولت و بانك 
تبعات  توانس��ته اند  مركزي 
منف��ي ب��ر آم��ده از افزايش 
نقدينگي را جبران كنند، اما واقعيت آن است كه يكي 
از دالي��ل اصلي بروز ت��ورم و افزايش افسارگس��يخته 
نقدينگي ط��ي ماه ه��اي اخي��ر ناش��ي از رفتارهاي 
پرخطري اس��ت كه دولت در اس��تقراض مستقيم يا 
غيرمستقيم از سيس��تم بانكي در پيش گرفته است. 
البته طبيعي است كه آقاي همتي به عنوان عضوي از 
كابينه تاش كنند تا از عملك��رد اقتصادي دولت دفاع 
كند و تفسير خود را از مس��ائل اقتصادي داشته باشند 
و اگر غير از اين اظهارنظري مي داش��تند جاي تعجب 
داش��ت. اما به هر حال تاثير منفي نقدينگي در اقتصاد 
موضوعي است كه همه كارشناس��ان بر آن توافق دارند 
و تبعات منفي آن براي هر كارش��ناس اقتصادي روشن 
است. اما پرسشي كه با اين مقدمات ممكن است به ذهن 
خطور كند آن اس��ت كه دولت چگونه ب��ه فرآيند خلق 
ادامهدرصفحه6 نقدينگي مبادرت مي كند و ... 

گزارش ت��ازه بان��ك مركزي 
نش��ان مي دهد كه ب��ا وجود 
كاهش نرخ رشد پايه پولي به 
2.9 درصد در 5 ماه نخس��ت 
س��ال 99، رش��د نقدينگ��ي 
همچن��ان از طري��ق افزايش 
ضريب فزاينده از ع��دد 7 در 
س��ال 98 به ع��دد 7.75 در 
م��رداد 99 ادام��ه دارد و روزانه 2200 ميلي��ارد تومان 
به حجم نقدينگي كشور اضافه شده اس��ت.  به عبارت 
ديگر، اين تصور كه با كاهش رش��د پايه پولي از باالي 8 
درصد در سه ماه نخست س��ال 99 و 32 درصد در سال 
98 مي توان به رش��د نقدينگي و تورم كمتري دس��ت 
يافت، دور از دس��ترس ش��ده اس��ت و اگرچه پايه پولي 
كنترل شده اس��ت اما بانك مركزي عما با كاهش نرخ 
سپرده قانوني كه قبا باالي 10 درصد بوده، عما اجازه 
گردش مالي بيش��تر در اقتصاد و بازار پول را داده است و 
بانك ها با رشد تس��هيات دهي 50 درصدي در سه ماه 
نخست سال جاري، عما گردش نقدينگي و خلق پول 
در بازار بين بانكي را افزايش داده اند.  براين اساس نوعي 
جابه جايي در عوامل خلق پول و رشد نقدينگي ايجاد شده 
و به جاي روش قبلي كه پايه پولي رشد مي كرد و ضربدر 
ادامهدرصفحه4 عدد ضريب فزاينده 7 مي شد و ... 

1- س��فر محمدباقر قاليباف، 
ريي��س مجل��س به اس��تان 
خوزس��تان و ش��هر اه��واز 
م��ورد توجه برخي رس��انه ها 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. برخي 
اين س��فر را آغاز س��فرهاي 
اس��تاني و تبليغاتي قاليباف 
براي ورود به كارزار انتخاباتي 
رياست جمهوري در سال آينده ارزيابي مي كنند و برخي 
آن را تاش��ي تبليغاتي براي به حاش��يه راندن حواشي 
تراژدي روستاي ابوالفضل در حومه اهواز قلمداد مي كنند 
و مي گويند، هدف از بيان مشكات مردم اهواز، همچون 
كش��يدن خطي موازي اما بزرگ تر و پررنگ تر در كنار 
مشكات روستاي ابوالفضل است تا ش��ايد اين ترا ژدي 
كمي كوچك ت��ر به نظر برس��د. برخي هم ب��ر او خرده 
مي گيرند كه نماينده تهران است و اهواز و خوزستان خود 
نماينده دارند، و از همين رو، بيان و پيگيري مش��كات 
مردم اين خطه از كشور بر عهده نمايندگان مربوطه است. 
هر چه كه هست، س��فر رييس مجلس از منظر اقتصاد، 
تحت شرايطي خاص، مي تواند واجد دو نكته مثبت باشد.

2- جوانگرايي و سفرهاي استاني، دو رويكرد مورد عاقه 
رييس دولت هاي نهم و دهم بود. رويكردهايي كه هر يك 
ادامهدرصفحه7 در ظاهر واجد معنا و... 

براي درك درس��ت و تحليل 
عميق اهميت بهبود مناسبات 
ارتباطي اي��ران و آژانس بايد 
كمي ب��ه گذش��ته برگرديم؛ 
بعد از ف��راز و فرود هايي كه به 
دليل خروج ترامپ از برجام و 
بازگشت تحريم هاي اقتصادي 
ايجاد ش��د، ايران رسما اعام 
كرد كه تعهدات برجامي خ��ود را تا زمان انجام تعهدات 
ساير طرف ها كاهش مي دهد. حدودا سه ماه قبل بود كه 
فرانسه پيشنهاد قطعنامه اي را در خصوص فعاليت هاي 
هسته اي ايران به آژانس داد؛ آژانس اين پيشنهاد را به راي 
گذاشت و در نهايت شوراي حكام هم ايران را با اين ادعا 
كه اجازه بازرسي از سايت هاي تازه تاسيس هسته اي خود 
را نمي دهد محكوم كرد. اين همان نقطه تاريكي بود كه 
در مناس��بات ارتباطي ايران با اروپا از يك طرف و ايران و 
آژانس از سوي ديگر به وجود آمد. ضمن اينكه امريكا هم 
استفاده هاي تبليغاتي خودش را از موضوع كرد و بارها از 
طريق حاشيه سازي تاش كرد تا روابط ايران و آژانس را 
بحراني توصيف كند و با بزرگنمايي برخي ابهامات اعام 
كرد كه تخط��ي ايران از تعهدات برجام��ي اش ضرورت 
اجرايي كردن قطعنامه 2231و متعاق��ب آن راه اندازي 
مكانيسم ماشه را يادآور مي س��ازد. با عبور از اين فضاي 
غبارآلود سفر آقاي گروسي به ايران باب جديد باز شد و 
بخش��ي از التهابات ميان دو طرف در مسير حل و فصل 
ش��دن قرار گرفت. اما آقاي گروس��ي فقط از يك سايت 
ايران كه سايت دورغوزآباد بود بازديد كرد و در برگشت 
به كشورش گزارش��ي را منتش��ر كرد كه از منظر ايران 
گزارش درس��تي نبود و در آن تنها ب��ه برخي واضحات 
اش��اره ش��ده بود. يعني به جاي اينكه به ابهامات مطرح 
شده در خصوص دورغوزآباد پاسخ دهد و مشخص كند 
كه آيا در آنجا فعاليت غيرقانوني صورت مي گرفت يا نه؟ 
به برخي موضوعات واضح و مش��خص كه ايران قبا هم 
آنها را رسانه اي كرده بود اشاره مي كند. مثا درحالي كه 
ايران از قبل اعام كرده بود كه تعهدات برجامي خود را در 
پاسخ به عدم تعهدات طرف هاي مقابل كاهش مي دهد و 
غني سازي خود را كه مطابق برجام قرار بوده 300 كيلو 
غني سازي باشد به 1150كيلو اورانيوم غني شده رسانده 
است، گروس��ي در جريان گزارش خود به جاي تحليل 
موضوع دورغوزآباد به اين واضحات اشاره كرده بود و زنگ 
خطر را به صدا در آورده بود. مس��اله بعدي كه بسسيار 
اهميت دارد آن اس��ت كه بر اس��اس مفاد برجام اير ان 
مي بايست، غني سازي را در سانتريفيوژهاي نسل 1 تا 3، 
بازپروري بكند كه در حال حاضر ايران از سانتريفيوژهاي 
نسل دوم كه 4، 6 و 8 است، استفاده مي كند كه بازدهي 
بااليي دارند و از منظر آژانس بس��يار پيشرفته هستند. 
اين دو مورد مهم ترين گزاره هايي هستند كه در گزارش 
ادامهدرصفحه4 آژانس مطرح شده و ... 

گزارش روز

  »تعادل«  اما و اگرهاي 
ورود  سه مدل از خودروهاي روسي 

به بازار ايران را بررسي مي كند

»فربد زاوه«، كارشناس خودرويي: 
پدرخوانده هاي قطعه سازي، مانع 

از انحصارشكني مي شوند 

مجيداعزازيمحسنشمشيريمحسنعليزادهمحمودنجفيعرب عليبيگدلي

 كيفيت
 معماي بزرگ 

خودروي روسي

فرش�تهفريادرس|»خودروهاي روسي به ايران 
مي آيند؟« اين پرسشي اس��ت كه طي روزهاي اخير 
در محافل رس��انه اي زياد مطرح مي ش��ود. هرچند 
هن��وز اطاعات دقيق��ي در اين زمينه در دس��ترس 
نيست، اما ش��نيده ها حاكي از اين است كه سه مدل 

خودرو جدي��د از محصوالت UAZ روس��يه از پاييز 
امس��ال به بازار خودرو ايران عرضه مي شود. براساس 
اطاعات دريافتي كارخانه اي به وس��عت حدود 25 
هزار متر مربع براي توليد س��ه مدل پيكاپ تك و دو 
كابين دو ديفرانسيل و شاسي بلند پاتريوت از سري 

محصوالت توليدي UAZ در برنامه است. البته خبر 
حضور روس ها در بازار خودروي ايران، اولين بار بعد از 
مصاحبه روز سوم اسفند 1397 »ويكتور كادوف«، 
مدير سياست گذاري منطقه اي و بين المللي سازمان 
فناوري هاي پيشرفته روس��يه قوت گرفت. البته اين 

تصميم به دليل تش��ديد تحريم ها و شيوع ويروس 
كرونا تاكنون جنب��ه عملياتي پيدا نك��رد. حال اين 
روزها بار ديگر، س��ناريوي حضور خودروهاي روسي 
در كشور گويا رنگ واقعيت به خود گرفته است؛ آن 
هم نه در قالب واردات، بلكه با توليد محصوالت روسي 
در ايران. اما اكنون اين پرس��ش قابل طرح است كه 
چرا خودروهاي روس��ي؟ آيا اين خودروها مي توانند 
جايگزي��ن مناس��بي ب��راي خودروهاي��ي خارجي 
باش��ند كه از بازار ايران خارج شدند؟ و چند پرسش 
ديگر كه با فربد زاوه كارش��ناس صنع��ت خودرو در 
ميان گذاش��تيم. زاوه در اين گفت وگو به بيان چند 
واقعيت درباره ورود خودروهاي روسي به بازار ايران 
مي پردازد و مي گويد: اينكه ورود خودروهاي روسي، 
باعث شكسته شدن انحصار در بازار خودرو مي شود، 
تصور غلطي اس��ت. به گفته اين كارشناس خودرو، 
خودروه��اي روس��ي از آنچنان كيفيت��ي برخوردار 
نيستند كه بخواهند چيني ها را از بازار ايران خارج يا 
بازار خودرو را متحول كنن��د. او مي گويد: بنابراين تا 
زماني كه وزارت صمت با كلوني قدرت اداره مي شود، 
انحصار همچنان هست. زاوه معتقد است تا زماني كه 
دس��ت پدرخوانده ها كه نقدينگي زيادي هم دارند 
از صنعت قطعه سازي قطع نش��ود، انتظار شكستن 
انحصار شبيه يك رويا است.   ادامهدرصفحه7

 صفحه 2 

 صفحه 3 



رييس جمهور خط��اب به مردم ايران گفت: ممكن 
است اين سخن من دردناك باشد اما ما در اين هفت 
ماه سختي كه از ويروس كرونا و تحريم داشته ايم، 
هيچ كس به كمك ما نيامد. امريكا كه ش��رورتر از 
اين حرف ها اس��ت، نيامد بگويد تا زماني كه كرونا 
هست تحريم ها را بردارم، اگر يك جو عقل داشت 
و به تاريخ خودش مي انديش��يد اين كار را مي كرد 
اما در اين هفت م��اه تحريم هاي جديد را هم بر ما 

تحميل كرد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين حسن 
روحاني در جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، 
با بيان اينكه عده اي ضد انقالب مي خواهند با استفاده 
از شرايط كرونا ميان نان و جان مردم فاصله بيندازند، 
اظهار كرد: نان و جان مردم جدا از هم نيست. همان 
جا كه در نانوايي با ماسك نان مي خريد يعني نان و 
جان كنار هم هستند. ماه رمضان شد عده اي گفتند 
مي خواهند مراسم بگيرند؛ ما گفتيم با رعايت اصول 

بهداشتي مراسم ها مي تواند برگزار شود.
وي ادامه داد: وقتي گفتيم ويروس را بايد شكس��ت 
دهيم يعني هم سالمت باشد و هم كار باشد. عده اي 
ضد انقالب هر موضوعي كه مي ش��ود مي خواهند 
كشور تعطيل شود؛ محرم شد، كنكور شد، آغاز سال 
تحصيلي مدارس شد، بازگشايي كارخانه ها شد آنها 

شروع مي كنند.
روحاني گفت: ديروز در رسانه هاي خارجي جنجال 
راه انداختند كه متخصصان مي گويند مدارس بايد 
تعطيل باشد و مخالف بازگشايي مدارس هستند اما 
وزير آموزش و پ��رورش به زور مي خواهد مدارس را 

باز كند نه خير همه موافق هستند.
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: در همه مراحل و 
مناس��ك مذهبي و همچنين فعالي��ت فرهنگي و 
اقتصادي همواره اين اصل را مد نظر قرار مي دهيم، 
گفتمان ما گفتمان سالمت است، سالمت با فعاليت. 

گفتمان ضد انقالب سالمت منهاي فعاليت است.
وي ادامه داد: اگ��ر ضد انقالب دلس��وز بود يك بار 
مي گفت امريكا عليه ايران دارد جنايت مي كند و در 
دوران كرونا هم دارو را براي ايران تحريم كرده است. 
اگر شما دلسوز مردم ايران هستيد بايد بدانيد كه ملت 
ايران تحت فشار تحريم است اما در خارج نشسته ايد، 
به كار خود مي رسيد و در اذهان عمومي مردم ايران  

را تشويش مي كنيد.
وي با بيان اينكه س��المت براي ما اصل است، گفت: 
در كنار س��المت بايد همه فعاليت هايمان را انجام 
دهيم. امروز همه كشورها هم همين راه را مي روند. 
ديگر هيچ كشوري نيست كه بگويد مدرسه، دانشگاه، 
فروشگاه و ... بايد تعطيل باشد. همه جا باز است اما 

همواره بر اصول بهداشتي تاكيد مي كنيم.
رييس جمهور با اش��اره به بازگشايي مدارس و سال 
تحصيلي جديد يادآور شد: آموزش و پرورش ما بايد 
باقي بماند مشكل ما تنها يك ويروس نيست؛ مساله 
سالمت است؛ سالمت جسم، روح و معنويت مردم 
بايد سر جايش باشد. شما بگوييد بچه ها امروز مدرسه 
نروند. ممكن است در راس��تاي مبارزه با كرونا قدم 
مثبتي باشد ولي نسبت به سالمت آنها قدم مثبتي 

نيست. هفت ماه است بچه ها را در خانه نگه داشته ايم. 
ماندن بچه ها در خانه عذاب و مشكل است.

وي ادامه داد: در اين هفت ماه مدرس��ه يك جايگاه 
ديگري پيدا كرده است. همه ديدند وقتي كنار خانه 
مدرسه نباشد چه مش��كالتي ايجاد مي شود. ما به 
دنبال مبارزه با انواع مشكالتي هستيم كه سالمت 

را تهديد مي كند.
وقت��ي اصول بهداش��تي مث��ل رعاي��ت فاصله ها، 
گروه بندي، دو نوبتي شدن، الزام ماسك و شستشوي 

دست ها رعايت مي شود مشكلي نيست.
روحاني خط��اب به كادر آموزش��ي گفت: معلمين 
و مديران مدارس امس��ال بايد ه��م درس بدهند و 
از مدرس��ه مراقبت كنند هم بايد مواظب س��المت 
بچه ها باش��ند و مهارت هاي آموزشي آنها را تقويت 
كنند. اميدوار هس��تيم اين اتفاقات به بهترين وجه 
پيش برود. حاال ممكن است خانواده اي نگران باشد. 
ما بايد نگراني آنها را حل كنيم. صدا و سيما با دوربين 
به مدرس��ه بروند و نش��ان دهند كه امور بهداشتي 

رعايت مي شود.
ما نمي خواهيم مردم در اضطراب و استرس باشند. 
حاال ف��رض كنيد خانواده اي مي خواهد يك س��ال 
فرزندش در خانه بماند. خب ما كه به آنها دس��تبند 
نمي زني��م كه حتما به مدرس��ه بروند؛ م��ا به مردم 
مي گوييم مدرسه آماده است، اگر بيماري داشتيد 
يا اعضاي خانواده تان به كرونا مبتال شد شما هم در 

قرنطينه بمانيد.
رييس جمهور در پاسخ به كساني كه مي گفتند سال 
تحصيلي جديد را از طريق آموزش هاي مجازي بايد 
پي گرفت، گفت: تعليم و تربيت فقط درس خواندن 

نيست، مدرس��ه فقط علم نيس��ت، مهارت هم در 
مدرسه آموزش داده مي ش��ود. مدرسه يك محيط 
است كه آن محيط را از طريق نرم افزار نمي توانيم به 
خانه بياوريم. راه درس��ت و صحيح انتخاب شده و با 

اين وضعيت بايد پيش برويم.
س��المت فرزندان ما اولويت اول ماست اما سالمتي 
كه در آن آموزش و تربيت هم باشد. خانواده ها نبايد 
دغدغه داشته باشند چرا كه من مي دانم معلمين به 

خوبي حواسشان به بچه ها هست.
روحاني در بخش ديگ��ري از صحبت هايش گفت: 
ما در مقطعي گفتيم كس��ب و كارها باز نشوند اما بر 
اس��اس آمار امروز ۷۰ درصد كس��ب و كارها اصول 
بهداش��تي را رعايت مي كنند. ع��ده اي مي گفتند 
ادارات تعطيل شوند و تعطيل بمانند و كسي به اداره، 
كارخانه، مدرسه و ديگر مكان ها رفت و آمد نكند اما 
بر اساس آمار وزارت بهداشت در كسب و كارها ۷۰ 
درص��د، در ادارات ۸۰ درصد و در بانك ها نزديك به 
۸۰ درصد اصول بهداشتي رعايت مي شود و ما منتظر 

آمار مدارس نيز خواهيم بود.
رييس جمهور با بيان اينكه ويروس كرونا شكس��ت 
خواهد خ��ورد، گفت: ما با يك وي��روس خطرناك 
مواجه هستيم. اين ويروس بشريت و علم را از پاي در 
نمي آورد و در نهايت ما پيروز مي شويم. درست است 
ما قدرت اليتناهي نيستيم و توانمان محدود است اما 
در عين حال محكوم به فنا هم نيستيم. ما ايستادگي 
مي كنيم، خداوند و اديان مي گويند بايد در برابر اين 
ويروس بايستيم. حتما يك روز اين ويروس واكسن 
خواهد داشت و نقل و انتقاالت و گردشگري و سفر 

به رونق خود باز مي گردد.

روحاني خطاب به مردم ايران گفت: ممكن است اين 
سخن من دردناك باشد اما ما در اين هفت ماه سختي 
كه از ويروس كرونا و تحريم داش��ته ايم، هيچ كس 
به كمك ما نيامد. امريكا كه شرورتر از اين حرف ها 
است، نيامد بگويد تا زماني كه كرونا هست تحريم ها 
را بردارم، اگر يك جو عقل داشت و به تاريخ خودش 
مي انديش��يد اين كار را مي كرد اما در اين هفت ماه 

تحريم هاي جديد را هم بر ما تحميل كرد.
وي افزود: آنهايي هم كه دوست ما بودند كمك مان 
نكردند، نگفتند در اين مدت كه امريكا ما را تحريم 
كرده و كرونا هم هست فشار امريكا را تحمل كنند و 

به كمك مان بيايند.
روحان��ي خاطرنش��ان كرد: م��ا در اي��ن هفت ماه 
فهميديم بايد روي پاي خود بايستيم و همه امور را 
بايد خودمان انجام دهيم. كار بسيار عظيم و بزرگي 
بود. معجزه ملت ايران اين است كه در سه ماه اول كه 
بسياري از كس��ب و كارها بسته بود رشد اقتصادي 
منفي ۱.۷ داش��ته اس��ت. در حالي كه در دنيا رشد 

اقتصادي منفي ۱۵ و ۱۰ هم وجود داشته است.
وي در پايان گفت: درست است كه فشار بر پرستاران 
و پزشكان ما زياد است اما ضد انقالب مدام مي گويد 
كادر درمان ما خس��ته وناتوان اس��ت؛ ناتواني آنها 

دروغ است.
درس��ت اس��ت كه م��ا باي��د فش��ار را از روي كادر 
درمان برداريم اما اينكه ض��د انقالب مي گويند كار 
كادر درمان ما تمام ش��ده درست نيس��ت. ما براي 
زندگي مردم همه تالش خ��ود را به كار مي گيريم. 
مردم ما ايس��تادگي خود را نشان دادند و ان شاءاهلل 

پيروز خواهيم شد.
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 انگليس بدهي خود به ايران 
را تاييد كرد

وزير دفاع انگليس با تاييد بدهي كشورش به ايران بر سر 
عدم تحويل تانك هاي چيفتن، گفت كه در تالش است 
اين بدهي پرداخت ش��ود. به گزازش روزنامه گاردين، 
براي اولين بار در دولت انگليس بن والس وزير دفاع اين 
كشور بدهي كشورش به ايران را بر سر خريد تانك هاي 
چيفتن تاييد كرد و با تالش ب��راي مرتبط كردن اين 
موضوع به زنداني بودن نازنين زاغري شهروند دو تابعيتي 
انگليس��ي-ايراني در ايران، گفت كه فعاالنه به دنبال 
پرداخت اين بدهي به دولت ايران است و اين موضوع 
مي تواند به اطمينان حاصل كردن از آزادي شهروندان دو 
تابعيتي انگليسي از جمله نازنين زاغري در ايران كمك 
كند. والس به وكالي اين خانواده ها اطمينان داد كه 
دولت انگليس به دنبال مجرايي قانوني براي پرداخت اين 
بدهي است.تاييد اين بدهي در نامه اي به وكالي نازنين 
زاغري مطرح ش��ده است. انگليس بر سر عدم تحويل 
تانك هاي چيفتن كه در زمان حكومت محمدرضاشاه 
پهلوي از سوي ايران سفارش داده شده بود تقريبا ۴۰۰ 
ميليون پوند به ايران بدهكار است. نه دولت انگليس و 
نه دولت ايران به طور رسمي تاييد نكرده اند كه آزادي 
شهروندان دو تابعيتي انگليس��ي كه در ايران زنداني 

هستند به عدم پرداخت اين بدهي مرتبط است.

زنگ آغاز سال تحصيلي جديد 
نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مدارس با دستور 
رييس جمهور توس��ط وزير آموزش و پرورش نواخته 
شد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهور صبح شنبه )۱۵ شهريور( در آيين 
بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي جديد كه به دليل 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي ابالغي ستاد ملي مقابله با 
كرونا به صورت ويدئويي در يكي از مدارس پسرانه تهران 
برگزار شد، دستور نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصيلي 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ را صادر كرد. س��ال تحصيلي جديد در 
شرايطي آغاز مي شود كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
در كشور، فعاليت هاي آموزشي در برخي از مناطق كشور 

به صورت غير حضوري انجام مي شود.

فيفا نمي تواند مانع ورود مجلس 
به قرارداد ويلموتس شود

عضو هيأت رييسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس با بيان 
اينكه وقتي در فوتبال فسادي رخ مي دهد بايد نهادهاي 
متولي قاطعانه ورود كنند، گفت: مجلس طبق قانون 
اساسي موضوع را بررسي مي كند و فيفا نمي تواند مانع 
مبارزه با فساد شود بلكه بايد از اين كار استقبال كند.

حجت االسالم حسن شجاعي نائب رييس كميسيون 
اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، 
درباره اقدامات نهادهاي نظارتي براي بررس��ي فساد 
صورت گرفته در قرارداد ويلموتس س��رمربي س��ابق 
تيم ملي فوتبال، اظهار داش��ت: اصل اينكه هر جايي 
فس��ادي رخ دهد با آن بايد مقابله ش��ود مورد قبول و 
پذيرش همگان است لذا وقتي در اجزا و زيرمجموعه 
فوتبال فس��ادي رخ مي دهد بايد نهادهاي متولي در 
آن ورودي قاطع داشته باشند. وي تصريح كرد: وقتي 
نهادهاي نظارتي درون فدراسيون فوتبال با اين مفاسد 
برخورد نكرده اند در حالي كه بايستي به وظايف شان 
عمل مي كردند نيازي به ورود اقدامات فرا فدراسيوني 
به حوزه فوتبال نبوده است اما براي اينكه با فساد مبارزه 
كرده و شأن نظارتي را اعمال كنيم بايستي اين پرونده را 
رسيدگي مي كرديم. عضو هيأت رييسه كميسيون اصل 
نود گفت: گزارشات مختلفي درباره فساد در فدراسيون 
فوتبال اعم از قرارداد ويلموتس و حتي برخي ديگر از 
فسادها و اقدامات دالالن در اين فدراسيون به مجلس 
رسيده بود كه همگي آنها نشان مي داد نظارت مناسبي 
در اين فدراسيون وجود ندارد لذا ضروري بود نهادهاي 
نظارتي مانند كميسيون اصل نود مجلس به قرارداد 
سرمربي سابق تيم ملي ورود كند.شجاعي گفت: ورود 
كميسيون اصل نود مجلس و ديگر دستگاه هاي نظارتي 
به موضوع قرارداد ويلموتس مطابق قانون اساس��ي و 
قوانين عادي كشور بوده است. ضمن اينكه در موضوع 
قرارداد ويلموتس نه تنها به عملكرد فدراسيون فوتبال 
در اين باره ورود كرده ايم بلكه به نقش وزارت ورزش در 
اين قرارداد هم رسيدگي خواهيم كرد، چرا كه معرفي 
اين مربي ايرلندي به فدراسيون فوتبال از سوي دفتر 
اين وزارتخانه و با توصيه آنها بوده است. نماينده ابهر در 
مجلس خاطرنشان كرد: اگر يك مجموعه جهاني مانند 
فيفا بخواهد مانع مبارزه با فساد در كشورمان شود قطعا 
اين خواسته آنها را نمي پذيريم اين در حالي است كه 
اتفاقا آنها بايد از مبارزه با فساد استقبال كنند. وي تصريح 
كرد: اين توقع كه نهادهاي نظارتي فدراسيون فوتبال 
بايد در مقابله با اين فساد قوي عمل مي كردند و مانع 
مي شدند كه اين فساد يا ساير فسادها واقع نشود مطالبه 
جدي مجلس بوده و هست ولي چون اين اتفاق عملياتي 
نشده نهادهاي نظارتي ديگر حق ورود به اين موضوع 

را دارند و به هيچ وجه ممانعت ديگران را نمي پذيريم.

واكنش دستيار ويژه رييس مجلس 
به توهين مجله شارلي ابدو

دستيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل در توييتي 
توهين مجله »شارلي ابدو« به پيامبر اسالم )ص( را »در 
امتداد روش تروريسم داعشي عليه اسالم« دانست. به 
گزارش ايسنا، »حسين اميرعبداللهيان« در توييتي كه 
در صفحه شخصي خود منتشر كرد، نوشت: »توهين 
مجله شارلي ابدو فرانسه به ساحت مقدس پيامبر رحمت 
حضرت محمد )ص( و سوزاندن قرآن كريم در سوئد را 
امتداد روش تروريسم داعشي عليه اسالم مي دانيم. اين 
اقدام وحشيانه و تش��ويق كننده افراط گري، جايي در 
دموكراسي و آزادي بيان ندارد بلكه تهديدكننده جدي 

گفتمان اديان الهي و صلح و امنيت است.«

ابالغ قانون ماليات
خانه هاي خالي در آينده نزديك

رييس كميسيون اقتصادي مجلس از نهايي شدن 
و ابالغ ماليات بر خانه هاي خالي به زودي خبر داد 
و گفت: اصالح قانون مالياتهاي مستقيم با رويكرد 
ايجاد پايه هاي مالياتي در كميس��يون تصويب و 
وارد كار كارشناسي شده است.به گزارش تسنيم، 
محمدرضا پورابراهيمي در خصوص طرح اصالح 
قانون بانكداري و بانك مركزي اظهار داشت: كليات 
اين طرح در كميس��يون اقتصادي تصويب شده و 
وارد جزييات شده است. البته اين طرح در مجلس 
دهم نيز كليات آن تصويب ش��ده بود ولي به دليل 
تداخل با بررس��ي بودجه، ناتمام ماند.وي با اشاره 
به اينكه بررس��ي جزييات اين ط��رح در اين دوره 
با تس��ريع در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار 
گرفته است، گفت: حدود سه هفته گذشته كليات 
اين طرح در كميس��يون با حض��ور وزير اقتصاد و 
مديران بانك مركزي تصويب شد و اميدواريم هر 
چه زودتر بررس��ي جزييات آن انجام و به تصويب 
برسد.رييس كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم 
در خصوص طرح اصالح قانون ماليات هاي مستقيم 
نيز خاطرنشان كرد: عالوه بر طرح مجلس در اين 
خصوص، دول��ت نيز اليحه در خص��وص اصالح 
مواردي از قانون ماليات هاي مس��تقيم ارايه كرده 
است كه قرار شد، طرح كميسيون و اليحه دولت با 
يكديگر ادغام شود.پورابراهيمي تصريح كرد: كليات 
اين طرح يك ماه گذش��ته با حضور وزير اقتصاد و 
مديران بانك مركزي در كميس��يون اقتصادي به 
تصويب رسيد، بنابراين كار كارشناسي آن شروع 
شده و اميدواريم قبل از بودجه ۱۴۰۰ يا حين آن 
بتوانيم اين طرح را در صحن به تصويب برسانيم تا 
اقدام بزرگي در اين حوزه انجام ش��ود. وي با بيان 
اينكه ماليات ب��ر خانه هاي خالي به زودي نهايي و 
ابالغ مي شود، افزود: اصالح ماليات بر ارزش افزوده، 
اليحه اصالح مبارزه با قاچاق كاال و ارز و همچنين 
موضوع سهام عدالت جاماندگان نيز از مواردي است 
كه در كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم بررسي و 

در حال انجام است.

بروز ابر تورم
در آينده محتمل است

مرتضي سامتي، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار 
كرد: بايد توجه داشت كه دولت كنوني كه كسري 
بودجه بااليي دارد به دنبال جبران از طريق رش��د 
پايه پولي است و چون يك سال از فعاليت آن باقي 
نمانده، اين گونه فكر مي كند كه اگر ابرتورم هم باشد 
زياد دولت فعلي را تحت تأثير قرار نخواهد داد. اما نگاه 
دكتر طبيبيان نگاه گذشته، حال و آينده است چون 
در گذشته رش��د پايه پولي باعث تورم هاي بااليي 
شده اس��ت وي ادامه داد: بايد توجه داشت زماني 
كه ما ۴۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان كس��ري 
بودجه داشته ايم تقريبًا تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدي به 
كشور تحميل مي ش��د و حاال اگر قرار باشد ۲۰۰ 
هزار ميليارد تومان منابع تأمين منابع صورت گيرد، 
بنابراين موضوع ابرتورم ه��م روي خواهد داد. اين 
اقتصاددان در مورد رش��د باالي نقدينگي همانند 
ونزوئال اظهار داشت: آثار اين نوع اقتصاد در كشور 
ما قابل مشاهده اس��ت يعني در ابتداي اين مسير 
هستيم. اگر در گذش��ته افزايش نرخ برابري ارز در 
مدت طوالني دو برابر مي ش��د، در حال حاضر و در 
مدت سه سال نرخ دالر از ۴۰۰۰ تومان به ۲۴ هزار 
تومان رسيده اس��ت كه نشانه مشخص تري از اين 
موضوع است و آن نيز به دليل رشد پايه پولي است. 
اينكه گفته ش��ود تحريم عامل آن بوده بايد توجه 
داشت كه نرخ ارز نشان دهنده رابطه قدرت خريد 
يك كشور با كش��ور ديگر اس��ت و يكي از عوامل 
كاهش قدرت خريد همان رشد پايه پولي است كه 
براي جبران كسري بودجه بوده است.سامتي ادامه 
داد: تقريبا ۹۰ درصد بودجه ما مصرفي است و اگر 
بودجه ۷۰ درصد مصرفي و ۳۰ درصد سرمايه گذاري  
مي ش��د با همان ۳۰ درصد مي توانس��تيم تورم را 
كنترل كنيم، اما االن تمام درآمد دولت صرف مخارج 
جاري مي ش��ود كه در نهايت باعث تورم مي شود. 
درباره برخي اظهارات در زمينه ونزوئاليي ش��دن 
اقتصاد ايران نبايد تفاوت هاي س��اختاري اقتصاد 

ايران با اقتصاد ونزوئال را فراموش كرد.

دو دستور كار
جلسه شوراي عالي كار

دويس��ت و نود و سومين جلسه شوراي عالي كار با 
۲دستور كار سه شنبه ۱۸شهريور ماه در وزارت كار 
برگزار مي شود. به گزارش تسنيم، دو دستوركار در 
دعوتنامه براي اعضاي ش��وراي عالي كار ذكر شده 
است اولين دستوركار بحث حق الزحمه طبقه بندي 
مشاغل و دومين دستور كار بررسي مشكالت سامانه 
جامع روابط كار خواهد بود. در جلس��ه ۲۹۲ يعني 
جلس��ه قبلي ش��وراي عالي كار كه ۱۷ خردادماه 
۹۹برگزار شد,بر اساس توافق نمايندگان كارگري 
با دولت و كارفرمايان افزايش ۲۰۰هزارتوماني حق 
مسكن كارگري تصويب ش��د، به اين ترتيب حق 
مس��كن از ۱۰۰ هزار تومان ب��ه ۳۰۰ هزار تومان 
افزاي��ش يافت . همچنين با كس��ر ۷۵ هزار تومان 
از پايه س��نوات، حدود ۵ درص��د به حداقل حقوق 
كارگران افزوده شد، يعني حداقل بگيران در سال ۹۹ 
افزايش ۲6درصدي در پايه حقوق را نشان مي دهد. با 
توجه به اينكه نمايندگان كارگران با افزايش قيمت 
و كاهش ق��درت خريد كارگران به ش��دت نگران 
معيشت جامعه كارگري هستند و بارها نسبت به اين 
موضوع دغدغه هاي جامعه كارگري را بيان كرده اند, 
به احتمال قوي در اين جلس��ه از شوراي عالي كار 
نيز بحث معيشت كارگران مورد بررسي قرار گيرد.

رييس جمهوري با اشاره به تحريم ها و شيوع كرونا: 

هيچكس به كمك ايران نيامد

وزير اقتصاد: 

بگذاريد بازار سرمايه حرفه اي اداره شود
نظ��ام بانكي ايران در طول س��ال هاي گذش��ته با 
چالش هاي چندگانه اي مواجه بوده كه با وجود ارايه 
برخي برنامه هاي كالن، هنوز بسياري از آنها نياز به 
پيگيري هاي جدي دارد. از سويي اقتصاد ايران در 
طول تمام سال هاي گذش��ته به شكل بانك محور 
اداره شده و وظيفه تامين مالي طرح هاي اقتصادي 
و تعامل با مش��كالت اقتصادي دولت، بر دوش اين 
حوزه بوده است و از سوي ديگر باقي مانده ساختار 
سنتي در نظام بانكي كش��ور، اين مجموعه ها را از 
همراهي با روند جهاني محروم كرده است. در كنار 
آن، با توجه به تاكيد جدي دولت بر لزوم گسترش 
نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصادي و جذب 
نقدينگي ه��اي س��رگردان، وزارت اقتصاد به طور 
همزمان دو اولويت مهم را دنبال كرده است. اولويت 
نخست اصالح نظام بانكي كشور و حركت به سمت 
ابزارهاي نوين در اين عرصه و از سوي ديگر، حمايت 
از بازار سرمايه به منظور افزايش سطح نقش آفريني 

اين بازار در اقتصاد.
فرهاد دژپسند - وزير امور اقتصادي و دارايي - روز 
گذشته بخشي از برنامه ها و اولويت هاي موجود در 

اين دو حوزه را تشريح كرد.
وي اظهار كرد: برآوردها از عملكرد يكي از بانك هاي 
بزرگ كشور نشان مي دهد كه در حال حاضر بيش 
از ٩٤ درص��د خدمات بانك به صورت غيرحضوري 
ارايه مي ش��ود، حتما درخور توجه اس��ت. اگرچه 
اقتضائات فعلي ارايه ش��ش درص��د بقيه خدمات 
حضوري را ناگزير كرده اما مي ش��ود تالش كرد تا 
اين ميزان نيز به صورت الكترونيكي عرضه ش��ود. 
اگرچه فرهنگ كشور ما هنوز اين آمادگي را ندارد 
كه خدمات حضوري بانكي را به صفر برس��انيم اما 
مي ت��وان با برنامه هايي اين مي��زان را تا حد ممكن 
كاه��ش داد. بايد تالش كرد تا تمامي فعاليت بانك 
الكترونيكي ش��ود و تمامي عملي��ات بدون حضور 

افراد انجام بگيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بانكداري 
ديجيتال ي��ك گام عقب تر از بانكداري هوش��مند 

است، افزود: خواسته وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در اين مرحله بانكداري ديجيتال است. بايد منابع 
م��ورد نياز براي دس��تيابي به اين هدف بر اس��اس 
مصارف بانك تقويت ش��ود و در مج��اري صحيح 
خود مصرف شود. بانك ها اگر مي خواهند در عرصه 
اقتصاد به مراتب باالتري دس��ت پيدا كنند، بايد با 
استفاده از خدمات و فناوري هاي جديد دانشگاه ها، 
مراكز علمي و پژوهشي و شركت هاي دانش بنيان، 

حضور قدرتمندتري داشته باشند.
دژپسند گفت: مالك رتبه بندي بانك ها با گذشته 
متفاوت اس��ت و تن��وع خدمات م��الك اصلي اين 
رتبه بندي به شمار مي آيد. تنوع، سطح دسترسي، 
جامعيت، سهولت و رفاه بيشتر، مالك اصلي رتبه و 

جذابيت بانك هاست.
وي با بيان اينكه برخي مقاومت ها امروز مانعي براي 
بهره مندي بيشتر از برخي فناوري هاي نوين است، 
تكنولوژي بالك چين را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
استفاده از اين فناوري مي تواند هزينه ها را به ويژه 
در شرايط تحريمي تا ٧٠ درصد كاهش دهد. با اين 

روش، ش��فافيت بين ٣٠ تا ٥٠ درصد و هزينه هاي 
مشتري تا ٥٠ درصد كاهش خواهد يافت. همچنين 
به دليل خودكار ش��دن سيستم ها، هزينه هاي اين 
بخش نيز ت��ا ٥٠ درصد كاهش خواهد يافت ضمن 
اينكه محدوديتي براي تعداد مش��تريان نخواهيم 
داشت. با استفاده از هوش مصنوعي درآمد سازمان 
تا ١٧ درصد باالتر خواهد رف��ت. تقريبا ٧٠ درصد 
پرونده ها بدون استفاده از كاغذ و در محيط هوشمند 

انجام خواهد گرفت.
حرفه اي شدن بازار سرمايه ديگر اولويتي بود كه از 
سوي وزارت امور اقتصادي دارايي مورد توجه قرار 
گرفت. وزير اقتصاد از برخي نگاه هاي سياسي و غير 
حرفه اي به بورس انتقاد كرد و از تمام مس��ووالن، 
كارشناس��ان و فعاالن بازار خواست تا اجازه دهند 
بورس، به حركت حرفه اي و منطقي خود ادامه دهد.

وي بازار س��رمايه را بهترين فرصت براي واگذاري 
دارايي هاي مازاد و شركت هاي بانك ها عنوان كرد 
و افزود: امروز بازار س��رمايه يك نقش كليدي براي 

تامين مالي دارد.

دژپس��ند اظهار ك��رد: اميدوارم اج��ازه دهند بازار 
س��رمايه همچنان به صورت حرفه اي اداره ش��ود، 
از مداخ��الت سياس��ي در ام��ان بمان��د و عده اي 
كم لطفي نكنند و براي بهره برداري هاي سياس��ي، 
ب��ه اظهارنظرهايي اقدام نكنند كه اين بازار را دچار 
خدشه و آس��يب كنند. اين بازار دارد عمق، ريشه و 
پايداري پيدا مي كند، اما طبيعت بازار اين است كه 

گاهي با خوداصالحي مواجه مي شود.
وي اف��زود: خويش��تنداري ه��م براي فع��االن و 
س��هامداران بازار س��رمايه و هم براي كس��اني كه 
مي خواهند اقتصاد كشور از اين منافع استفاده كند، 
بسيار ضروري است. جنس بازار سرمايه به گونه اي 
است كه بايد مداخله دولت به حداقل برسد. اين بازار 
MARKET BASE است، بنابراين بايد حرفه اي 
اداره شود. طبيعي است كه دولت بايد نظارت كند و 
سازمان بورس و شوراي عالي بورس متولي نظارت 
هس��تند كه خوش��بختانه قانون تمامي مراحل را 
پيش بيني كرده است اما نياز به تامل و خويشتنداري 
بيش��تري براي مراقبت از بازار نياز داريم. اين بازار 
باي��د ميان مدت و بلندمدت ديده ش��ود. از اين رو، 
نظام بانكداري ما مي تواند به خوبي از اين ش��رايط 
استفاده كند. بنگاه هاي مالي بزرگ ما براي سرمايه 
درگردش مي توانند به خوبي از اين شرايط استفاده 
كنند تا صنعت بانكداري به سمت اعطاي تسهيالت 

به بنگاه هاي كوچك و متوسط متمركز شود.
وزير امور اقتص��ادي و دارايي با اش��اره به ضرورت 
ارتباط بين بازار پول و س��رمايه گف��ت: با اين كار، 
پلكان ترقي اقتص��اد ايران را در درون براي افزايش 
رفاه و در اقتصاد بين الملل براي افزايش سهم در بازار 

بين المللي فراهم كنيم.
او در بخ��ش ديگري از س��خنان خ��ود، حاكميت 
شركتي را نيز مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: پيام 
اصلي حاكميت ش��ركتي مبتني كردن تصميمات 
بر نظام هاي حرفه اي، علمي و تجربي است در واقع 
تصميمات بايد به صورت حرفه اي در قالب حاكميت 

شركتي اتخاذ شود.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
مقايسه آمار رشد نقدينگي، چك هاي وصول شده و سهم 
چك عادي و رمزدار از وصولي ها و وضعيت برگشتي ها در 
سه سال اخير 99- 1396 نشان مي دهد كه با رشد 111 
درصدي نقدينگي در فاصله ارديبهشت 96 تا تيرماه 99، 
به دليل تحريم و ركود و كوچك شدن كيك اقتصاد ايران 
و رشد منفي اقتصاد در 8 فصل اخير يعني از تابستان 97 
تاكنون، مبلغ چك هاي وصول شده 88 درصد رشد كرده 
كه كمتر از رشد نقدينگي بوده است. اما در عين حال به 
دليل حاكم شدن چك صيادي و امكان استعالم سوابق 
برگشتي حساب چك و از سوي ديگر، جمع آوري چك هاي 
تضميني در حال گردش بازار كه اثر قابل توجهي روي بازار 
ارز و طال داشته است، عمال سهم چك رمزدار كاهش يافته 
و در سه سال اخير تنها 15 درصد رشد كرده كه البته در 
مقايس��ه با تورم و رشد نقدينگي به معناي كاهش سهم 
چك رمزدار از كل مبادالت و وصولي چك بوده است.  اما در 
عين حال سهم چك عادي رشد قابل توجه 304 درصدي 
داشته و 4 برابر شده است كه رشد آن باالتر از رشد نقدينگي 
بوده است.  از سوي ديگر، رقم چك برگشتي با وجود تورم و 
رشد 111 درصدي نقدينگي در اين مدت، تنها 50 درصد 
رش��د كرده كه نش��ان دهنده كاهش و رشد منفي چك 
برگش��تي از كل وصولي ها و مبادالت چك است.  براين 
اساس مي توان گفت كه با وجود رشد نقدينگي و 6 برابر 
شدن نرخ ارز در اين سه سال اخير، سهم و رشد مبلغ چك 
عادي رشد باال و سهم و رشد چك برگشتي و چك رمزدار 
روبه كاهش بوده است.  طبق اعالم بانك مركزي، بالغ بر 
٨٧٤ هزار فقره چك به ارزش��ي حدود ١٩٥ هزارميليارد 
ريال در تيرماه ١٣٩٩ در كل كش��ور برگشت داده شده 
است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 0.8 درصد كاهش 
و از نظر مبل�غ 4.9 درصد افزايش نشان مي دهد. بيش از 
9 ميليون و 100 هزار فقره چك به ارزشي حدود 2054 
هزار ميليارد ريال در تيرماه ١٣٩٩ در كل كشور مبادله شد 
كه از اين تعداد بيش از ٨ ميليون و 200 هزار فقره چك به 
ارزشي حدود ١٨٥٩ هزار ميليارد ريال در تيرماه ١٣٩٩ در 
كل كشور وصول و بالغ بر ٨٧٤ هزار فقره چك به ارزشي 
حدود ١٩٥ هزارميليارد ريال برگشت خورد. يعني بيش 
از 90 درصد تعداد و مبلغ چك مبادله ش��ده وصول شده 
است و بيش از 9.6 درصد تعداد و مبلغ چك ها نيز برگشت 
خورده است. براين اساس به نظر مي رسد كه با حاكم شدن 
چك صيادي و امكان كسب اطالع از اعتبار و سابقه صاحبان 
چك، اكنون ضمن آنكه موجب افزايش اعتبار چك هاي 
عادي شده و سهم چك هاي عادي بيشتر شده است بلكه 
تعداد چك هاي برگشتي نيز بيشتر شده است و مي توان 
انتظار داشت كه با توجه به محدوديت هاي ارقام تراكنش 
بانكي و سقف تراكنش ها، مردم به استفاده از چك بيش از 
گذشته توجه نمايند.  در تيرماه ١٣٩٩، در كل كشور بيش 
از 9 ميليون فقره چك وصول شد ك�ه از اي�ن تع�داد بالغ 
بر 8.2 ميليون فقره عادي و بيش از 800هزار فقره رمزدار 
بوده است. بر اين اس��اس دركل كش�ور 91 درصد ازكل 
تعداد چك ه��اي وصولي، عادي و 9 درص��د رمزدار بوده 
است. در ماه مورد بررسي دركل كشور بالغ ب�ر ٣٤٣٨ ه�زار 
ميلي�ارد ري�ال چ�ك وص�ول شد ك�ه ح�دود ١٨٥٩ هزار 
ميليارد ريال چك عادي و بيش از ١٥٧٩هزار ميلياردريال 
چك رمزدار مي باشد. به عبارتي درك�ل كشور ٥٤ درصد 
ازكل ارزش چك هاي وصولي، عادي و 46 درصد رمزدار 
بوده است. مقايسه وضعيت بازار چك در سال 99 با چند 
س��ال قبل مثال سال 96 نش��ان مي دهد كه از نظر تعداد 
چك مبادله شده تفاوت زيادي ايجاد نشده و در سال 96 
ماهانه بيش از 9 ميليون چك مبادله شده است. اما تعداد 
برگشتي حدود 1.5 فقره بوده كه در سال 99 به 55 درصد 
سال 99 كاهش يافته است. مبلغ چك برگشتي نيز 13 

هزار ميليارد تومان بوده كه حاال به 19 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه البته اثر تورم را بايد روي آن در نظر گرفت.  در 
ارديبهشت ماه 96 حدود 9.6ميليون فقره چك به مبلغ 
حدود 59هزار ميليارد تومان مبادله شده است. چك هاي 
وصولي در ارديبهشت 96 حدود 8.1ميليون فقره بوده كه 
در تير 99 به 8.2 ميليون رسيده و از نظر تعداد فرق زيادي 

با سال هاي قبل ندارد. 

   وصولي سال 99  چهار برابر سال 96 
از سوي ديگر مبلغ چك هاي وصولي در سال 96 ماهانه 
حدود 46هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 99 به 186 
هزار ميليارد تومان افزايش داشته و تقريبا چهار برابر شده 
است. در مجموع در ارديبهشت ماه در كل كشور 84 درصد 
از كل تعداد چك هاي مبادله  اي و 78 درصد از كل مبلغ آن 
وصول شده است. اين مقايسه نشان مي دهد كه با 6 برابر 
شدن قيمت ارز در اين سه سال، مبلغ وصول چك ها نيز 
4برابر شده است و متناسب با رشد نقدينگي در اين سال ها، 
وصولي چك ها نيز بيشتر شده است.  همچنين جزييات 
ديگري از گردش چك در نظام بانكي در دومين ماه سال 
96 نشان مي دهد كه بالغ بر 793هزار فقره چك رمزدار به 
مبلغي حدود 137هزار ميليارد تومان وصول شده كه تعداد 
آن 69 درصد و مبلغ تا 112 درص��د افزايش دارد. اما رقم 
چك رمزدار در تيرماه 99 و سه سال بعد حدود 158 هزار 
ميليارد تومان بوده است. يعني با وجود 4 برابر شدن مبلغ 
وصولي چك ها، رقم چك رمزدار تنها 15 درصد رشد كرده 
است. اين نكته مي دهد كه در سال 96 و قبل از تحريم ها و 
حاكم شدن چك صيادي، سهم چك رمزدار روبه افزايش 
بوده است و رشد و سهم بااليي داشته است. اما در سال 99، 
با وجود رشد باالي نقدينگي در سه سال اخير و همچنين 

4برابر ش��دن مبلغ چك هاي وصولي، سهم و رشد چك 
رمزدار اندك بوده اس��ت و در واقع اين رشد باالي وصولي 

چك ها را چك هاي عادي به خود اختصاص داده است. 

   124 ميليون چك در سال 95
بنا بر گزارش ش��ركت خدمات انفورماتيك، در سال 95 
درسامانه چكاوك124ميليون چك مبادله شده است. در 
سال 1395 بيش از 124ميليون چك در سامانه چكاوك 
تبادل شده كه نسبت به سال پيش از آن 4 درصد رشد نشان 
مي دهد. از اين آمار بيش از 107 ميليون چك وصول شده و 
حدود 17ميليون چك نيز برگشت خورده است كه نسبت 
به سال 94 تعداد چك هاي وصولي 3.3درصد افزايش و 
چك هاي برگشتي 8.8 درصد كاهش نشان مي دهد. مبلغ 
چك هاي وصولي تبادل شده در سامانه چكاوك 16 هزار 
و 898 تريليون ريال بوده كه نس��بت به سال 94 حدود 
13 درصد رشد نشان مي دهد. بيشترين تعداد چك هاي 
تبادل شده در سال 95 در روز اول آبان ماه صورت گرفته 
كه در اين روز يك ميلي��ون و 596 هزار فقره چك تبادل 
شده اس��ت. اين در حالي است كه در س��ال 94 روز اول 
اسفندماه با يك ميليون و 404 هزار فقره چك ركورددار 
بود. آمارها نشان مي دهد به طور ميانگين در سال گذشته 
روزانه حدود 429 هزار فقره چك در سامانه چكاوك تبادل 
شده كه نسبت به ميانگين سال 94 بيش از 4 درصد رشد 
نشان مي دهد. بانك ملي با بيش از 20ميليون چك، سهم 
16 درصدي از تعداد كل چك هاي تبادل شده در سامانه 
چكاوك را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. بانك ملت با 
16ميليون چك، بانك صادرات با 15ميليون و بانك سپه با 
13ميليون چك بيشترين سهم را در تعداد چك هاي تبادل 

شده در سامانه چكاوك داشته اند.

   سهم استان ها 
بيش از 9 ميليون و 100 هزار فقره چك به ارزش��ي 
حدود 2054 هزار ميليارد ريال در تيرماه ١٣٩٩ در 
كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبل�غ به ترتي��ب 15.4 درصد و ٣٣ درصد افزايش 
نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ 
بر 2 ميليون و 900 هزار فقره چك به ارزش��ي حدود 
1065 هزار ميليارد ريال مبادله شد. در تيرماه سال 
جاري 50.2 درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل 
كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي 
مبادله شده است كه به ترتيب با 32.2 درصد، 10.4 
درصد و 7.6 درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير 
استان ها دارا بوده اند. همچنين 63.9 درصد از ارزش 
چك هاي فوق در سه اس��تان تهران )51.8 درصد(، 
اصفهان )6.1 درصد( و خراس��ان رضوي )٦ درصد( 
مبادله ش��ده است كه بيشترين سهم را در مقايسه با 

ساير استان ها دارا بوده اند.

   چك هاي  وصولي
بي��ش از ٨ ميليون و 200 هزار فقره چك به ارزش��ي 
حدود ١٨٥٩ هزار ميليارد ريال در تيرماه ١٣٩٩ در كل 
كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتيب 17.4 درصد و 36.8 درصد افزايش نشان 
مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در 
ماه مذكور به ترتيب 90.4 درصد و 90.5 درصد وصول 
شده است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي وصول شده 
در خردادماه ١٣٩٩ به ترتيب معادل 88.8 درصد و ٨٨ 
درصد و در تيرم�اه ١٣٩٨ به ترتيب برابر 90.7 درصد 

و 88.9 درصد بوده است.
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سياست گذاري نوين پولي 
براي كنترل تورم

رييس كل بان��ك مركزي گفت: در ح��ال حاضر ما 
سياست گذاري نوين پولي را آغاز كرده ايم و به دنبال 
طراحي مس��يري هستيم كه به واس��طه آن بتوانيم 
تورم را كنترل و هدف گذاري كني��م. از اين رو، همه 
اركان كش��ور و بخش هاي اقتص��ادي مختلف بايد 
با يكديگر همگن باش��ند و پژوهش��كده بايد نقش 
تسهيل گري القا و عملياتي شدن اين مهم را ايفا كند.

بايد از ظرفيت پژوهشكده پولي و بانكي براي تبيين 
ارتباط ميان بازارهاي مالي به��ره گرفت كه اين امر 
مي تواند با همكاري پژوهش��ي ميان بازار س��رمايه، 
بازار بيمه و بازار پولي با پيش��تازي پژوهشكده پولي 
و بانكي بانك مركزي محقق شود.  همتي يادآور شد: 
نتايج پژوهش هاي علمي پژوهشكده بايد كاربردي 
و آثار آن در سياس��ت گذاري هاي بانك مركزي براي 
مردم ملموس باش��د؛ بنابراين پژوهش��كده پولي و 
بانكي بانك مركزي مي تواند ب��ا اجماع ديدگاه هاي 
مختل��ف صاحب نظران در اي��ن زمينه نقش مهمي 
ايفا كند. همچنين در اين جلس��ه، شاپور محمدي  
گفت: هم اكنون در حال تدوين برنامه پنج ساله آتي 
پژوهشكده پولي هس��تيم و بر همين اساس يكي از 
هدف گذاري هاي خود را براساس رهنمودهاي رييس 
كل بانك مركزي بر تقويت بدن��ه علمي قرار داديم. 
محمدي بر مشاركت هرچه بيشتر پژوهشكده پولي 
و بانكي در پشتيباني پژوهشي فعاليت هاي اجرايي 
بانك مركزي تأكيد كرد و گفت: هرچه پژوهش��كده 
در اين خصوص مشاركت داشته باشد، پيشنهادات 
اين نهاد عملياتي تر مي شود و قابليت اجراي بهتري 
پيدا مي كند. براي نمونه واگذاري دبيرخانه »كميته 
نقدينگي« به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، 
به فراهم آوردن زمينه هاي الزم سياست گذاري بهتر 

در اين زمينه كمك مي كند.

 سوءاستفاده از نام ليزينگ 
و بدون مجوز 

محمد هادي موقعي دبيركل انجمن ملي ليزينگ 
ايران با اشاره به اينكه فعاليت تمامي ليزينگ هاي 
خ��ودرو تحت مجوز بان��ك مركزي اس��ت، افزود: 
شركت هايي اخيرا بدون مجوز الزم نسبت به اخذ 
وجوهي باب��ت پيش فروش خ��ودرو از مردم اقدام 
كرده اند. وي خصوص برخي اخبار و پخش گزارشات 
تصوي��ري درباره بحث كالهبرداري در 7 ش��ركت 
ليزينگ خودرو كه در روزهاي اخير منتش��ر شده 
است، توضيح داد: در حال حاضر شركت هاي ليزينگ 
خودرو با مجوز بانك مركزي در كشور درحال فعاليت 
هستند و اينكه گفته مي شود هيچ شركت ليزينگ 
خودرويي وج��ود ندارد، مغاير ب��ا واقعيات موجود 
در كشور اس��ت. وي افزود: ش��ركت هاي ليزينگ 
براس��اس قانون تنظيم بازار غير متش��كل پولي و 
آيين نامه اجرايي آن و مصوبات شوراي پول و اعتبار 
و دستورالعمل بانك مركزي، يك نوع نهاد رسمي 
اعتباري و پولي در كش��ور محس��وب مي شوند. در 
نتيجه در كشور شركت هاي ليزينگ رسمي و داراي 
مجوز داريم كه در زمينه خودرو، وسايل و تجهيزات 
و... فعاليت مي كنند. دبيركل انجمن ملي ليزينگ 
ايران ادام��ه داد: اينكه برخي مس��ووالن قضايي و 
انتظامي كشور و برخي رسانه ها با صراحت مي گويند 
كه شركت ليزينگي وجود ندارد، اين با وضعيت جاري 
كشور درباره شركت هاي ليزينگ همخواني ندارد. 
به دليل اينكه ش��ركت هاي ليزينگ وجود دارند و 
اين ادعا موجب انحراف در مس��ير بررسي پرونده و 
تعقيب شركت ها و اش��خاص كالهبردار و متخلف 
مي شود. اين كارشناس حوزه ليزينگ در ادامه تاكيد 
كرد: همچنين شركت ليزينگ خودرويي كالهبردار 
نداريم، بلكه شركت پيش فروش كننده كالهبردار 
داريم و اين دو متفاوتند. ما شركت ليزينگ خودرويي 
داراي مجوز در كشور داريم و به صراحت مي گويم 
ش��ركت ليزينگ بدون مجوز در ايران نداريم و اين 
ش��ركت هايي كه اخيرا در رسانه ها معرفي شده اند 
ش��ركت هايي هس��تند كه با ادعاي پيش فروش 
خودرو بدون مجوزه��اي الزم، از عموم وجوهي را 

دريافت كرده اند.

 بانك آينده و مردم
مالك ايران مال

مجتمع چندمنظوره، تجاري، تفريحي، گردش��ي، 
ورزشي، خدماتي و فرهنگي ايران مال بر اساس اسناد، 
به صورت كامل، متعلق به بانك آينده است و هيچ فرد 

حقيقي و حقوقي ديگري در آن سهيم نيست.
 به گزارش روابط عموم��ي و بازارافزايي بانك آينده، 
 خبر »انتقال مالكيت ايران م��ال به بانك آينده براي 
تس��ويه بدهي علي انصاري با تصويب شوراي پول و 
اعتبار«، كاماًل كذب و جعلي است؛ احداث پروژه بازار 
بزرگ ايران )ايران مال(، از ش��روع ب��ه كار بانك تات 
در پايان س��ال ١٣٨٨ و آغاز سال ١٣٨٩ سر گرفته، 
پس از آن، طي فرايند ادغام و تأس��يس بانك آينده 
و انتقال دارايي ها و بدهي ه��ا، به بانك آينده منتقل 
شده، بر اس��اس آخرين كارشناس��ي رسمي كانون 
كارشناسان رسمي دادگستري، ارزش ايران مال، بس 
فزون تر از بهاي تمام شده آن و يك دارايي ارزشمند و 
بي بديل اعالم شده كه حسب توافق با بانك مركزي و 
دستگاه هاي نظارتي، با رعايت موازين قانوني، به زودي 
نزد س��ازمان بورس كشور، ثبت خواهد شد؛ ضمنا با 
هدف بهره مندي شمار بيش��تري از عموم جامعه از 
منافع ايران مال، س��هام شركت توس��عه بين الملل 
ايران مال )س��هامي عام( در آينده اي نزديك در بازار 
سرمايه كشور، عرضه خواهد شد.بانك آينده ضمن 
انتش��ار اين بيانيه، حق پيگيري حقوقي و قانوني به 
منظور صيانت از منافع س��هام داران، سپرده گذاران، 

مشتريان و ذي نفعان خود را محفوظ مي دارد.

 فدرال رزرو: 
نرخ بهره پايين خواهد ماند

رييس فدرال رزرو با مثبت خواندن گزارش بازار كار در 
آگوست تاكيد كرد كه با توجه به كند بودن روند بهبود، 
بانك مركزي امريكا قصد دارد تا سال ها سياست پولي 
خود را ثابت نگه داش��ته و نرخ بهره را تغيير ندهد. به 
گزارش رويترز، جروم پاول در گفت وگويي راديويي 
اظهار داش��ت: فكر مي كنيم از اينجا به بعد ش��رايط 
سخت تر شود زيرا آن بخش هايي از اقتصاد كه به طور 
مستقيم در معرض پاندمي قرار دارند، )گردشگري، 
ميهمان ياري، مسافرت و سرگرمي( متوقف شده اند. 
حتي با وجود اينكه 1.37 ميليون شغل در ماه گذشته 
به بازار كار امريكا افزوده ش��ده است، مجموع تعداد 
مشاغل بازيابي شده از زمان ش��روع بحران تاكنون 
تنها نيمي از مشاغل از دس��ت رفته را جبران كرده و 
همچنان ميليون ها نفر بيكارند.پ��اول افزود: بر اين 
باوريم كه اقتصاد ب��راي مدتي طوالني تر به نرخ هاي 
پايين بهره نياز دارد؛ نرخ هايي كه از فعاليت اقتصادي 
حمايت مي كند؛ هرچقدر اين زمان طول بكشد، ما هم 
تا همانجا ادامه خواهيم داد. نرخ بيكاري در امريكا در 
ماه آگوس��ت از 10.2 درصد در جوالي به 8.4 درصد 
در آگوست كاهش پيدا كرد و در حال حاضر برخالف 
انتظارات اكثر مقامات ف��درال رزرو بهبود پيدا كرده 
است. سياس��ت گذاران فدرال رزرو در نشست بعدي 
خود در اواسط سپتامبر پيش بيني هاي جديد خود 
را منتش��ر مي كنند. فدرال رزرو در م��اه مارس نرخ 
بهره را به نزديكي صفر رساند و در راستاي حمايت از 
كسب و كارها و خانواده ها، مجموعه اي از برنامه هاي 
اعطاي وام و تسهيالت را رونمايي كرد. اين نهاد عالوه 
بر اين به منظور عملكرد آرام بازار هر ماهه ميلياردها 
دالر اوراق قرضه خريداري مي كند. فدرال رزرو هفته 
گذشته براساس دستورالعمل جديد كه اتخاذ كرد، 
اعالم كرد كه تنها به خاطر بهبود بازار كار نرخ بهره را 
افزايش نداده و متعهد ش��د تا نرخ تورم را به آرامي به 
باالي 2درصد رسانده تا از اين طريق چند ماه نرخ بهره 

بسيار پايين جبران شود.

فروش 28 هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد بانك ها 

280 هزار ميليارد ريال اموال مازاد بانك هاي دولتي 
از دي  م��اه 1396 تا مرداد ماه س��ال 1399 فروخته 
ش��د. كميته اطالع رس��اني هفته دولت مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
طي گزارشي در تشريح اهم سياست ها، برنامه هاي 
عملياتي، اقدامات اجرايي و دستاوردهاي اين وزارتخانه 
در حوزه امور بانكي، عنوان داشت: 130 هزار ميليارد 
ريال از اموال مازاد بانك هاي دولتي در س��ال 1398 
واگذار شده است. همچنين معاونت امور بانكي با ارايه 
گزارش عملكرد يكساله اين وزارتخانه در حوزه امور 
بانكي، از ف��روش 280 هزار ميليارد ريال اموال مازاد 
بانك هاي دولتي از دي  ماه 1396 تا مرداد ماه س��ال 
1399 خبر داد. بر اين اس��اس، همچنين بانك هاي 
دولتي و خصوصي  شده كشور با هدف كاهش هزينه ها 
و افزايش بهره وري، نسبت به »تعديل شعب« اقدام 
نمودند به نحوي كه در سال گذشته نسبت به تعديل 
903 شعبه و در سال جاري نيز تا پايان تيرماه نسبت 
به تعديل 140 شعبه اقدام كردند. اين گزارش تصريح 
دارد: پس از تأكيدات رييس جمهور محترم در ديدار 
ب��ا مديران وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در آذر ماه 
سال 1397 كه اولويت نخست كاري اين وزارتخانه را 
اصالح نظام بانكي ترسيم نمود، معاونت بانكي، بيمه و 
امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد اقدام به تدوين 
برنامه اجرايي اصالح نظام بانكي كرده و بر اساس اين 
برنامه در ابتدا چالش هاي شبكه بانكي استخراج و در 
سه دسته كلي، چالش هاي حوزه مالي، چالش هاي 
حوزه ساختاري و چالش هاي حوزه نهادي و قوانين 
و مقررات تقسيم بندي ش��د. اين گزارش مي افزايد، 
پس از شناسايي چالش هاي موجود، برنامه اجرايي 
اصالح نظام بانكي را در دو بخش، شامل »راهكارهاي 
اصالح و بهبود نظام بانك��ي« و »راهكارهاي حفظ و 
استمرار ثبات و سالمت نظام بانكي« تهيه و تدوين و 
در شهريورماه سال 1398 به رييس محترم جمهوري 
تقديم ش��د كه در اي��ن برنامه هريك از س��ه حوزه  
چالش زا )مالي، ساختاري، نهادي و قوانين و مقرراتي( 
با دو ن��وع راهكار اصالحي مورد بازبيني و ترميم قرار 
خواهند گرفت. در بخش ديگري از گزارش منتش��ر 
شده از سوي كميته اطالع رساني هفته دولت مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي و 
دارايي آمده است: با بهره گيري از نظرات و تجربيات 
ارزشمند كارشناسان و صاحب نظران برجسته و خبره 
بانكي و فناوري اطالعات كشور، سند تحول ديجيتال 
تهيه شده اس��ت كه به عنوان يك س��ند باالدستي 
ابالغي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مسير اصالح 
نظام بانكي تلقي مي ش��ود. در ادامه اين گزارش و در 
تشريح اقدامات معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي 
دولتي وزارت اقتصاد در يكس��ال گذشته آمده است: 
تدوين و ابالغ س��ند تح��ول ديجيتال ب��ا همكاري 
جمعي از متخصصين حوزه بانكي و فناوري اطالعات، 
بررس��ي وضعيت موجود هر بانك در مس��ير تحول 
ديجيتال، برگزاري جلسات اختصاصي با بانك ها براي 
جاري سازي تفكر تحول ديجيتال ميان مديران ارشد و 
همچنين رفع ابهامات به طور اشتراك تفاهم با هر بانك 
و تحليل پيوسته عملكرد هر بانك و ارايه مشورت هاي 
اصالحي از ديگر اقداماتي است كه در راستاي تحول 
نظام بانكي در سال گذشته صورت گرفت. اين گزارش 
مي افزاي��د: از جمله اصول مهم م��ورد نظر در اصالح 
نظ��ام بانكي، اس��تقرار نظام حاكميت ش��ركتي در 
ساختار بانكي كشور اس��ت و اين مهم در تبصره )3( 
ماده )16( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به 
وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان تكليف قانوني 

محول شده بود.

با جمع آوري چك هاي رمزدار و تضميني و امكان استعالم چك صيادي در سال هاي اخير رخ داد

اونس طال در هفته گذشته 4 درصد كاهش يافت

4 برابر شدن چك عادي در 3  سال اخير

ادامه عرضه  بانك مركزي با 22۰ ميليون درهم در نيما
گروه بانك و بيمه| 

بانك مركزي 220ميليون درهم در بازار نيما با ميانگين 
نرخ 690، 5 عرضه كرد. اين عرضه هاي سنگين درهم در 
سامانه نيما از سوي بازارساز با دو هدف عمده طي روزهاي 
اخير انجام مي شود كه عبارتند از: پوشش نيازهاي ارزي 
متقاضيان و پايي��ن آوردن نرخ ارز. بان��ك مركزي از 11 
شهريور عرضه هاي سنگين در سامانه نيما و بازار ارز را آغاز 
كرده و طب��ق اعالم فعاالن بازار جلوگيري از افزايش نرخ 
در روزهاي گذشته و ثبات نسبي ناشي از همين عرضه ها 
بوده است. بازاري ها معتقدند در صورت تداوم اين سياست 
امكان شكسته شدن نرخ و جابه جايي در كانال 23 و 22 
هزار تومان محتمل خواهد بود. ع��الوه بر انتظار فعاالن 
بازار ارز براي حضور بانك مركزي و بازارس��ازي مرتب در 
بازار، خريداران، موضوع انتظارات تورمي، رشد نقدينگي، 
وضعيت سهام و بورس درهفته هاي اخير را نيز مورد توجه 
قرار داده اند. همچنين در بازار جهاني وضعيت ارزش دالر و 
طال، توزيع واكسن كرونا در ماه هاي آينده، بهبود شاخص 
معامالت سهام در بازارهاي بزرگ جهان، وضعيت بازار كار 
امريكا، انتخابات امريكا و همچنين مذاكرات و جنگ تجاري 
امريكا وچين، نكاتي است كه روي آينده بازار ارز اثرگذار 
خواهد بود.  هم اكن��ون در بازار آزاد قيمت دالر 24 هزار و 
370 توم��ان يورو 28 هزار و 500 تومان و درهم امارات 6 
هزار و 690 تومان است و به دنبال اعالم هر اونس طال به 
نرخ 1935دالر، قيمت طالي 18 عيار هرگرم يك ميليون 
و 98 هزار تومان، هر مثقال طالي آبش��ده يا 17 عيار، 4 
ميليون و 747 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 11 ميليون و 260 هزار تومان، و قيمت سكه 
طرح قديم 10 ميليون و 900 هزار تومان، نيم سكه بهار 
آزادي 5ميليون و 560 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 

3 ميليون و 170 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 
720 هزار تومان معامله مي شود.  در سامانه سنا نيز نرخ 
دالر 22450 و يورو 26650 تومان اعالم شده است. نرخ 
ميانگين معامالت ارز سنا در روز پنجشنبه نيز 22520 
تومان و نرخ حواله نيما نيز 20548 تومان اعالم شده است 
كه با توجه به اين ارقام اختالف نيما و س��نا و صرافي ها به 
2 هزار تومان رسيده است. همچنين اختالف نيما با بازار 
آزاد به 4 هزار تومان نزديك شده است.  صرافي هاي بانك ها 
روز شنبه قيمت دالر را براي فروش به مردم با ثبات نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 22 هزار و 450 تومان 
اعالم كرده ان��د. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 
هزار و 350 تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش يورو 
در صرافي هاي بانك ها نيز بدون تغيير نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 26 هزار و 650 تومان اعالم ش��ده 
است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها 26 هزار و 550 
تومان درج ش��ده است.  قيمت خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي همزمان با افزايش قيمت ارز در بازار 
آزاد، افزايش يافته و دالر از روز چهارشنبه هفته قبل در اين 
صرافي ها وارد كانال 23 هزار تومان شده بود ولي از عصر 

روز سه شنبه بار ديگر به كانال 22 هزار تومان بازگشت.

   كاهش 4  درصدي طال 
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با 0.16 
درصد افزايش به 1933 دالر و 95 سنت رسيد. در اين هفته 
طال شاهد كاهش حدود 4 درصدي بود كه بيشترين افت 
هفتگي از اوايل ماه مارس به شمار مي رود. قيمت فلز زرد 
در پايان معامالت آتي براي تحويل در ماه دسامبر با 0.18 
درصد كاهش به 1934 دالر و 30 سنت رسيد. ادوارد مير 
تحليلگر بازار طال در موسسه كپيتال ماركتس در اين باره 

گفت: به دليل باال رفتن بازدهي اوراق خزانه داري امريكا 
كه سبب خروج بخشي از سرمايه ها از بازار طال شده، قيمت 
فلز زرد تحت فشار قرار گرفته است. پس از آنكه خزانه داري 
امريكا ميزان زيادي از اوراق قرضه را روانه بازار كرد، بازدهي 
شاخص اوراق قرضه 10 ساله دولت امريكا افزايش داشت 
و سبب ترميم بخشي از افت ارزش اخير دالر شد.باال رفتن 
بازدهي اوراق قرضه هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار 
طال را افزايش مي دهد. رشد اندك قيمت طال در معامالت 
روز جمعه پ��س از اعالم آمارهاي اقتص��ادي پايين تر از 
حد انتظار در چين اتفاق افتاد.بازارها همچنان از نزديك 
بن بست ايجاد شده در واشنگتن بر سر يك بسته محرك 
مالي و مذاكرات تجاري بين امريكا و چين را دنبال مي كنند. 
تحليلگران استاندار چارترد در يادداشتي نوشتند: »با توجه 
به ضعف ارزش دالر و حجم باالي اقدامات محرك مالي و 
در حالي كه انتظار مي رود نرخ بهره همچنان در حد صفر 
يا منفي باقي بماند، رون��د افزايش بلندمدت قيمت طال 

همچنان به قوت خود باقي است.«

   كاهش دالر در برابر طال 
مديرعامل و مشاور شركت سرمايه گذاري يورو پسيفيك 
عقيده دارد ارزش دالر امريكا در برابر ساير ارزهاي بزرگ 
جهان و مخصوصًا در برابر پول واقعي كه همان طالست 
كاهش بيشتري خواهد داش��ت.  به گزارش راشاتودي، 
پيتر شف، مديرعامل و مشاور شركت سرمايه گذاري يورو 
پسيفيك در برنامه بوم باست راشاتودي گفت قيمت طال 
تمام پيش بيني ها را پشت سر گذاشته در حالي كه ارزش 
دالر روز به روز كاهش مي يابد.  شوراي جهاني طال در يكي 
از آخرين گزارش هاي خود اعالم كرد ورودي صندوق هاي 
قابل معامله در بورس )ETF( با پشتوانه طال ركورد زده و 

قيمت اين فلز گرانبها را 17 درصد در نيمه اول سال جاري 
ميالدي باال برده اس��ت. پاسخ هاي جهاني به همه گيري 
ويروس كرونا باعث كاهش نرخ بهره و تزريق باالي نقدينگي 
توسط بانك هاي مركزي و دولت ها شده است. شف گفت: 
» شوراي جهاني طال در واقع ميزان افزايش قيمت طال را 
ناچيز اعالم كرده اس��ت چون به نظر من ميزان تورمي را 
كه بانك هاي مركزي جه��ان از جمله فدرال رزرو امريكا 
ايجاد مي كنند را هم پايين در نظر گرفته اس��ت. ارزش 
دالر امريكا در برابر ساير ارزهاي بزرگ جهان و مخصوصًا 
در برابر پول واقعي كه همان طالس��ت كاهش بيشتري 
خواهد يافت.« شف كه يك كهنه كار در بازار سهام است 
اضافه كرد طال از نظر تاريخي قدرت ذخيره سازي بااليي 
داشته و حتي بهترين ارزهاي دنيا هم عملكرد ضعيف تري 
از اين نظر در برابر طال دارند.اگر بدانيد طال در واقع چيست، 
همواره مقداري از آن را نگه مي داريد. ارزش طال در برابر 
اين ارزهاي بي پشتوانه بيش از اين افزايش خواهد يافت. 
تحليلگران مورگان اس��تنلي اعالم كردند سهم يوان در 
ذخاير ارز خارجي دنيا نسبت به سطح فعلي كه 2 درصد 
است، بيش از دو برابر خواهد شد و از ين ژاپن و پوند انگليس 
پيشي خواهد گرفت. ارز چين تا 10 سال ديگر تبديل به 
سومين ارز ذخيره بزرگ دنيا خواهد شد.  به گزارش راشا 
تودي، شركت خدمات مالي مورگان استنلي پيش بيني 
مي كند در شرايطي كه پكن استفاده از يوان را در جهان 
افزايش مي دهد، ارز چين تا 10 سال ديگر تبديل به سومين 
ارز ذخيره بزرگ دنيا خواهد ش��د.  تحليلگران اين بانك 
سرمايه گذاري طي گزارشي كه در روز جمعه منتشر شد 
اعالم كردند سهم يوان در ذخاير ارز خارجي دنيا نسبت به 
سطح فعلي كه 2 درصد است، بيش از دو برابر خواهد شد و 

از ين ژاپن و پوند انگليس پيشي خواهد گرفت.

برگشتيچك رمزدار چك عادي چك وصول شده نقدينگي دوره
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امروز بازار س��رمايه در مقايس��ه با هفته گذش��ته 
روندي متعادل تر را تجرب��ه مي كند و پيش بيني 
مي شود طي روزهاي آينده اين روند تعادل ادامه دار 
باش��د. همچنين امروز در بورس كاال 10 هزار تن 
سود كاستيك، 10 هزار تن گوگرد گرانوله، 250 
تن عايق رطوبتي و 14 هزار و 301 تن قير در تاالر 

صادراتي بورس كاالي ايران عرضه شد.
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي 
ايران امروز ش��اهد عرضه 22 هزار و 401 تن مواد 
ش��يميايي، موادپليمري، قير، گوگرد و روغن پايه 
بود. در معامالت امروز بازار س��رمايه شاخص كل 
بورس ب��ا 10 ه��زار و ۹5 واحد صع��ود، رقم يك 

ميليون و ۶42 هزار واحد را ثبت كرد.
 اين درحالي است كه شاخص كل با معيار هم وزن 
4110 واح��د كاهش يافت و به رق��م 445 هزار و 

2۷0 واحد رسيد. 
معامله گران امروز يك ميلي��ون معامله به ارزش 
11۸ ه��زار و ۹22 ميلي��ارد ريال انج��ام دادند و 
همچني��ن ملي صنايع مس اي��ران، فوالد مباركه 
اصفهان، بانك تجارت، ايران خودرو، سايپا، بانك 
صادرات ايران و س��رمايه گذاري ش��اهد ليس��ت 

نمادهاي پربازديد بورس را تشكيل دادند.
شاخص كل فرابورس نيز با ۶۷ واحد كاهش رقم 1۷ 
هزار و 2۹0 واحد را ثبت كرد. در اين بازار ۷۶۶ هزار 
معامله به ارزش 4۶ ه��زار و دو ميليارد ريال انجام 
شد. س��نگ آهن گهر زمين، پتروشيمي مارون و 
مديريت انرژي اميد تابان هور نسبت به ساير نمادها 

بيشترين تاثير را روي فرابورس گذاشتند.

   عملكرد بازار امروز چگونه بود؟
حقوقي ها امروز حدود هزار و 350 ميليارد تومان 
بيشتر از افراد حقيقي س��هام خريدند. ارزش كل 
معامالت خرد بيش از 14 هزار و ۶00 ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي 55 درصد يعني هشت هزار 
ميليارد تومان سهام خريدند و نسبت به حقيقي ها 

۹ درصد برتري داشتند. 
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس 
در گروه هاي ش��ركت هاي چند رشته اي صنعتي، 
بانك ها و موسس��ات اعتباري و خودرو و س��اخت 
قطع��ات رقم خورد در حالي ك��ه برآيند معامالت 
گروه هاي فلزات اساس��ي و عرضه برق، گاز و ... به 

نفع حقيقي ها تمام شد. 
همچنين سه نماد »شستا«، »خودرو« و »وآيند« 
لقب بيش��ترين افزايش س��هام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، بيشترين توجه حقيقي ها نيز به 

»فملي«، »پارسان« و »فخوز« بود. 
در تركيب سهامداري شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي مبلغ 43۹ ميليارد تومان افزايش سهام 
حقوقي اتفاق افتاد و از س��وي ديگ��ر مازاد خريد 
كدهاي حقيقي در س��هام ملي  صنايع  مس  ايران  
به 3۶1 ميليارد تومان رسيد. امروز افزايش سهام 
حقيقي ها در 52 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
12۶ نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه 
جمع تغيير مالكيت دسته اول ۷10 ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دس��ته دوم دو هزار و 40 ميليارد 

تومان بود.

   چه خبر از فرابورس تهران
امير هامون��ي، مديرعامل فراب��ورس ايران گفت: 
پيش تر مس��اله پذيرش شركت نفت ستاره خليج 
فارس در فرابورس مطرح ش��ده ب��ود كه به دليل 
مس��ائلي در بدهي ارزي اين ش��ركت فرايند آن با 
توقف مواجه شد. هاموني اظهار داشت: با تالش هاي 
صورت گرفت��ه و قول هاي مس��اعدي كه مبني بر 
تبديل بدهي ارزي اين شركت به بدهي ريالي داده 
شده، فرايند پذيرش آن بار ديگر به جريان افتاده 
است تا بخشي از سهام اين شركت بزرگ پااليشي 
بتواند با انجام فرايندهاي الزم براي پذيرش و درج، 
در بازار فرابورس ايران عرضه اوليه شود. سهام اين 
شركت مهم پااليش��ي به زودي در فرابورس ايران 
عرضه خواهد شد. پذيره نويسي تماوند كه بهمن 
ماه سال گذشته انجام شده بود براي هر متقاضي 
3.۷ ميليون تومان اختصاص يافت، س��هامداران 
حدود هشت ماه منتظر بازگشايي اين نماد بودند. 
امروز پس از بازگشايي اين نماد، سهامداران تماوند 
1400 درصد سود كردند و ارزش سبد آنها از 3.۷ 
ميليون تومان به مبلغ بيش از 55 ميليون افزايش 
يافت. بعد از چند هفته  متوالي س��قوط بورس، در 

هفته دوم اين ماه شاهد رشد مجدد شاخص بازار 
سرمايه تا 2.1درصد بوديم. از نظر جهاني عملكرد 
بورس اي��ران نه تنها در س��ال 2020 بلكه در بازه 
زماني 5 سال گذش��ته خارق العاده است، بررسي 
عملكرد 10 بورس برتر دنيا )بازده دالري ساالنه( 
نش��ان مي دهد كه بورس ايران تا آخ��ر مردادماه 

صدرنشين است. 
بورس تهران پس از آغاز موج كاهش ميران ارزش 
ريال و افزايش تورم از زمس��تان ۹۶ تا ابتداي سال 
ج��اري دوره اي پررونق را گذران��د. در اين فاصله 
زماني، شاخص كل همگام با جهش 4 برابري نرخ 
ارز در بازار آزاد، رش��د بيش از 5 برابري را به ثبت 
رساند كه افزايش��ي متناسب با تعديل ارزش پول 

ملي و رشد سودآوري شركت ها بود.
حميد ميرمعيني در گفت وگ��و با ايلنا گفت: پس 
از نوسان هاي اخير قيمت ها به اندازه اي افت پيدا 
كرده كه هم براي خريداران جذابيت خريد وجود 
داش��ته باشد و هم اينكه افراد تمايل كمتري براي 
فروش سهام داشته باش��ند و اساسا فروشندگان 
بازار كمتر شده اند. وي ادامه داد: صف هاي فروش 
از امروز كاهش مي يابد و براي بس��ياري از نمادها 

جمع مي ش��ود. با توجه به دس��تورالعمل وزارت 
نفت درباره خوراك پااليش��ي ها امروز بسياري از 
صف هاي فروش شركت هاي بنيادي جمع و صف ها 

رو به خريد خواهند شد. 
اگر حمايت انجام ش��ود از امروز شاهد جمع شدن 
صف فروش سهام شاخص س��از و بنيادي كه پس 
از اين افت ها ارزنده هم هستند خواهيم بود و اين 

هفته بازار مثبتي خواهيم داشت.
همچنين امروز نماد پااليشگاه هاي تبريز، اصفهان، 
بندرعباس، ته��ران، الوان و ش��يراز با توضيحات 
درخصوص نرخ خوراك به منظور بررسي وضعيت 
شفافيت اطالعاتي حداكثر تا 2۶ شهريور به مدت 

10 روز كاري تعليق شد. 
پااليشگاه بندرعباس پيرو شايعه منتشره در فضاي 
مجازي مبني بر آثار قيمت نفت خام و فرآورده هاي 
نفتي اع��الم كرد: قيمت هاي پنج ماهه س��ال ۹۹ 
نفت خام و فرآورده هاي نفتي براس��اس بخشنامه 
23 م��رداد وزير نفت دريافت و آثار تعديلي پس از 
محاسبه به اطالع س��هامداران و ذينفعان خواهد 
رسيد. پيش بيني مي ش��ود كه بازار سرمايه طي 

روزهاي آينده سودده و همانند امروز سبز باشد.

4 اخبار

ادامه از صفحه اول

يادداشت
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بورس نبايد با نظرات سياسي 
اداره شود

فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد و امور دارايي امروز با 
اشاره به ضرورت استفاده از فرصت طاليي بورس 
براي سيس��تم بانكي و واگذاري دارايي هاي مازاد 
افزود: نبايد با برخي اظهارنظرها بازار س��رمايه را 
خدشه دار كرد. وزير افتصاد ادامه داد: بازار سرمايه 
بايد حرف��ه اي اداره و از مداخالت و اظهارنظرهاي 
سياسي، پرهيز شود. وي افزود: بازار سرمايه در حال 
عمق يافتن و پايدار شدن و گاهي نيز با اصالحاتي 
همراه اس��ت. در بازار سرمايه خويشتنداري براي 
س��هامداران ضروري است و كس��اني كه وارد اين 
بازار ش��ده اند بايد بدانند كه بايد نگاه ميان مدت و 
بلندمدت داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي 
افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار، متولي نظارت 
بر اين بازار است و ش��وراي عالي بورس نيز بر اين 

سازمان نظارت مي كند.

كاهش انتظارات تورمي مهم تر 
از رشد پايه پولي

نقدينگي را افزايش مي داد. اكنون با كاهش نرخ 
س��پرده قانوني بانك ها، خلق پ��ول و نقدينگي 
در بانك ه��ا و ب��ازار بين بانكي بيش��تر ش��ده و 
تسهيالت دهي بانك ها به خاطر كرونا و حمايت 
از واحدهاي اقتصادي بيش��تر ش��ده و در نتيجه 
ضريب فزاينده به عدد ۷.۷5 رسيده است و اتفاقا 
اگر در گذش��ته روزانه 1500 ت��ا 2000 ميليارد 
تومان به نقدينگي اضافه مي شد اكنون روزانه 2.2 

هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي شود. 
لذا اين تصور اشتباهي است كه با كاهش رشد پايه 
پولي، خطر رش��د نقدينگي و افزايش قيمت ها و 
تورم كمتر شده است. شاهد مدعا افزايش هفتگي 
بسياري از قيمت ها در بازار كاال و حتي مايحتاج 
مردم و صنايع غذايي و... است. در روزهاي اخير با 
وجود آنكه رشد بخش كشاورزي با وجود كرونا و 
تحريم اقتصادي مثبت بوده است اما دالل بازي ها، 
سفته بازي، س��وداگري، صادرات به كشورهاي 
منطقه و.. باعث ش��ده كه حتي در فصل تابستان 
كه توليد كشاورزي به بازار آمده، قيمت انواع ميوه 

و سبزي افزايش يابد. 
حتي قيمت لبنيات و شير نيز رشد كرده و شير به 
كيلويي ۸ هزار تومان رسيده است. اين موارد كه 
هزينه زندگي و خوراك و مايحتاج مردم را به شدت 
افزاي��ش داده در كنار رش��د قيمت سرس��ام آور 
مسكن، زمين، خودرو، لوازم خانگي و... مشكالت 

بسياري را براي خانوارها ايجاد كرده است. 
در كنار رش��د نقدينگي و تورم و رش��د قيمت ها 
در ب��ازار اخير، وضعيت بازارهاي ارز و س��هام نيز 
پيچيده تر ش��ده و قيمت دالر ب��ه باالي 24 هزار 
تومان رسيده است و در نتيجه فشار هزينه مواد 
اوليه و خط توليد و قيمت تمام ش��ده كاالها نيز 

افزايش يافته است. 
به عبارت ديگر، كاهش رشد پايه پولي زماني موثر 
اس��ت كه رش��د نقدينگي نيز كاهش يابد و تورم 
كنترل شود. اما در ش��رايط كنوني عالوه بر رشد 
قيمت ها، درآمد مردم نيز كاهش يافته و ركود در 
بخش هاي مختلف اقتصاد، رشد منفي اقتصاد كه 
در ۸ فصل اخير ادامه يافته، همگي فشار هزينه ها 

و تورم را افزايش داده است. 
از س��وي ديگر، بايد توجه داش��ته كه رشد باالي 
30 درصدي پايه پولي و نقدينگي در يك س��ال 
اخي��ر و افزايش روزان��ه 2200 ميلي��ارد تومان 
نقدينگي، عمال اثر تاخيري خود را بر قيمت ها و 
تورم تا دو سال آينده خواهد داشت و آنچه بيش 
از پايه پولي به رشد نقدينگي و تورم منجر خواهد 
شد، شكل گيري انتظارات تورمي، بي توجهي به 
كار مولد و خلق ارزش، حاكم ش��دن سوداگري و 
س��فته بازي و خريد و فروش كاال، سهام، مسكن 

و... است. 
براين اساس، الزم است كه بانك مركزي و دولت در 
كنار اعالم موفقيت خود در كاهش رشد پايه پولي، 
به فكر بهبود فضاي كسب وكار، احياي فرهنگ كار 
و تالش و بهبود فضاي كسب وكار باشند و ارزش 
پول ملي را از طريق بازگشت اعتبار به اقتصاد ايران 
تقويت كنند. زيرا تا زماني كه اعتبار اقتصاد ايران 
بازنگردد، فعاالن اقتصادي عمال به ارزش ريال و 
تومان بي توجه بوده و قيمت ه��ر كاال و دارايي و 
سهامي را با دالر مي سنجند. در حالي كه مبناي 
ارزش كاالها و دارايي ها و كار و مبادله در اقتصاد 

بايد ارزش پول ملي باشد. 

سبد سهام عدالت به روز نشد
حسين فهيمي سخنگوي آزادسازي سهام عدالت 
طي روزهاي گذش��ته اظهار كرده بود: دسترسي 
به اطالعات سهامداران اعم از اينكه تعداد سهام، 
كدام دارايي ش��ان كم ش��ده، كدام باقي مانده و 
ارزش روز دارايي ش��ان چقدر اس��ت، امكانپذير 
 شده اس��ت. همه اطالعات سهامداران در سامانه

 sahamedalat.ir قاب��ل مش��اهده اس��ت. 
سخنگوي سهام عدالت گفت: اين سامانه، مانده 
سهام را به س��هامدار اعالم مي كند، اما مستقيمًا 
سهام فروخته شده را نشان نمي دهد. اين درحالي 
اس��ت كه از زمان آغاز روند نزولي بورس، ارزش 
س��بد دارايي س��هام عدالت در اين سامانه به روز 
نشده است. ارزش س��بد 532 هزار توماني هنوز 
در حوالي 20 ميليون تومان باقي مانده اس��ت در 
حالي كه ارزش به روز اين سبد حدود 14 ميليون 

تومان شده است.

مجامع الكترونيكي
 مزيتي كه ضرورت شد 

 توس��عه فناوري هاي نوين 
ضم��ن حف��ظ محت��وا و 
ماهيت رواب��ط و تعامالت 
اقتص��ادي؛ موجب افزايش 
اطمينان پذيري از درستي 
انجام تعامالت اقتصادي در 
س��طوح خرد و كالن شده 
است. استقرار عملياتي قواعد 
و حقوق حاكميت شركتي و از جمله افزايش كيفيت 
مجامع ش��ركت ها يكي از مواردي است كه توانسته با 
بهره مندي از فناوري هاي نوين، امكانات خود را توسعه 
دهد. از همين رو در بسياري از كشورها با توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات؛ مجامع ش��ركت هاي بورس��ي و 
غيربورس��ي و ساير موسس��ات از جمله صندوق هاي 
بازنشستگي بصورت كامال الكترونيك و غيرحضوري 
و يا بصورت برگ��زاري همزمان الكترونيك و حضوري 
برگزار مي گردد. مزاياي متعدد اين موضوع باعث شد تا 
سازمان بورس اوراق بهادار ايران نيز براساس راهبردهاي 
باالدستي از سال گذشته برگزاري عملياتي الكترونيك 
مجامع را در دستور كار خود قرارداده و زيرساخت ها و 
رويه هاي آن را طراحي و تدوين نمايد. با توجه به برگزاري 
آزمايشي اين پروژه در سال گذشته، بنظر زيرساخت هاي 
فني، عملياتي و حقوقي الزم در كشور مهيا شده باشد. 

احتمااًل بدبين ترين افراد نيز روزهاي كرونا و پس از آن 
را پيش بيني نمي كردند. اما االن همگي پذيرفته ايم كه 
دنيا ديگر به قبل از COVID-1۹ بازنخواهد گش��ت 
و ديگر بس��ياري از رويدادهاي جمعي به س��هولت و 
كم ريس��كي قبل از كرونا نخواهد بود. كرونا باعث شد 
تا برگزاري مجامع الكترونيكي در ش��ركت هاي ايران 
به ويژه ش��ركت هاي حاضر در بورس از مزيت به يك 
الزام تبديل ش��ود. چرا كه علي رغم مهلت داده شده به 
شركت هاي بورسي براي برگزاري با تاخير مجمع، به 
نظر مي رسد چاره تعيين تكليف اين موضوع، برگزاري 
الكترونيك اين مجامع باشد. بهروري اضطرار و اجبار 
برگزاري مجامع بصورت الكترونيك نبايد بر مزيت ها و 
فرصت هاي برگزاري اينچنيني مجامع سايه اندازد. در 
اين زمينه مي تواند فرصت ها و مزيت هاي زير را برشمرد: 
1- با توجه به توس��عه فناوري بالك چين، در بسياري 
از كش��ورها ام��كان راي ده��ي س��هامداران بصورت 
غيرحضوري و با تضمين امنيت و دقت آن فراهم شده 
است. در ايران نيز مي توان با بهره گيري از اين فناوري 
ضمن اطمينان از راي دهي توس��ط صاحب س��هم يا 
وكيلي قانوني اش؛ بسياري از شبهات كنوني در مجامع 

حضوري را رفع نمود. 
2- امكان ارايه اطالعات دقيق و شفاف پيش از برگزاري 
مجمع به س��هامداران وجود داشته و افراد مي توانند با 
اطالعات و بررسي هاي بيشتر، مشاركت با كيفيت تري 
در مجمع داشته باشند. يكي از نارسايي هاي جاري عدم 
اطالع دقيق س��هامداران از جزييات وقابع روي داده و 
همچنين عدم امكان بحث و بررسي پيشامجمع ميان 
سهامداران و مديران شركت ها بمنظور اطالع دقيق و 
روزآمد از وقايع مالي و عملياتي شركت هاست. موضوع كه 
در سامانه هاي جامع غيرحضوري مجامع مي تواند كامال 
برطرف گردد و سهامداران حتي مباحث شركت را ميان 

خود به بحث و بررسي بگذارند. 
3- آرشيوسازي مجامع پيش��ين و قابليت مرور كليه 
مباحث، قطعا كيفيت برنامه ريزي و اجراي مجامع را 
افزايش داده و براي تحليلگران مالي، ذينفعان و ناظرين 
بستر دقيقتري را براي ارايه افزايش منافع خود ايجاد 

خواهد كرد. 
4- ام��كان  مش��اركت حداكث��ري، ش��فافيت در 
راي شماري ها امكان آسان راي گيري مجدد و بازبيني 
فرايندها و امكان ارتقاء دانش مالي و عملياتي سهامداران 
از مزيت هاي ديگر مجامع الكترونيكي اس��ت و ديگر 
تحقق مشاركت حداكثري در مجامع كامال در دسترس 

و امكان پذير است. 
كرونا باخود تهديدات و خس��ار ت هاي بس��ياري را به 
همراه آورد؛ اما به نظر مي رسد اجبار به برگزاري مجامع 
الكترونيك شركت ها فرصتي است كه از دل تهديد كرونا 

روييده است. 

معامالت سهام به كدام سو مي رود؟

تزريق جان دوباره به بازار سرمايه

انتظار منطقي شدن روند بورس در نيمه دوم سال 

استقبال سهامداران از بورس با ارايه عملكرد شركت ها
يك كارشناس بازار سرمايه گفت: انتظار مي رود با 
پايان شهريورماه و انتشار گزارش عملكرد شش ماهه 
شركت ها، قيمت ها در بورس روند منطقي تري را 

در پيش بگيرند.
 س��يد مصطف��ي صف��اري، مديرعامل ش��ركت 
س��بدگردان س��رمايه ايرانيان اف��زود: به صورت 
تاريخي پس از اتمام دوره برگزاري مجامع و توزيع 
سود ساليانه شركت ها، در مرداد و شهريورماه روند 
قيمت ها در بازار سرمايه، فرآيند نزولي پيدا مي كند؛ 
از اين رو وضعيت فعل��ي قيمت ها در بورس، امري 

طبيعي بوده و منطبق با ذات بازار سرمايه است.
اين كارشناس ادامه داد: ازاين رو پيش بيني مي شود 
با اتمام ش��ش ماهه نخست س��ال و انتشار گزارش 
عملكرد شركت ها در شهريورماه، سهامداران به نگاه 
و تحليلي دقيق تر از وضعيت شركت ها دست يافته 
و شاهد برگش��ت صف هاي خريد از اواسط مهرماه 
يا حت��ي زودتر از آن باش��ند. نوس��ان ج��زو ذات 

بازارسرمايه است.
وي خاطرنشان كرد: نكته بعدي كه سرمايه گذاران 
بايد به آن توجه كنند اين اس��ت كه برخالف بازار 
پول كه سرمايه گذاري در آن همچون خريد اوراق 
مشاركت با نرخي مش��خص صورت مي گيرد، در 
بازار سرمايه، نوس��ان قيمت همواره وجود دارد و 
سرمايه گذاران در اين بازار الزم است به اين موضوع 
توجه داشته باشند. در نظر داشته باشيد كه نفس 
بازار سرمايه نوسان اس��ت و همه ساله در ماه هاي 
مرداد و شهريور پس از برگزاري مجامع روند قيمت 

در بازار نزولي مي شود. 
صفاري با تأكيد بر اينكه منطق دوره سرمايه گذاري 
در بورس حداقل يك س��ال اس��ت، گف��ت: با اين 
حال، طي ماه هاي اخير برخي س��رمايه گذاران كه 
به تازگي وارد اين بازار شده اند، به دليل عدم آگاهي 
با ويژگي هاي بازارسرمايه، نقدينگي خود را با هدف 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت و حتي برخي با هدف 

س��رمايه گذاري و كسب روزانه س��ود، وارد بورس 
كرده ان��د كه اين امر س��بب هيجاني ش��دن رفتار 
آنان در مواجه با روند منفي بازار )و در جريان ثبت 

سفارش ها( شده است.
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: در اقتصاد دو نوع 
س��رمايه گذاري وجود دارد؛ نگاه ب��ه آينده و نگاه 
به گذشته. بر اين اساس، س��رمايه گذاري در بازار 
س��رمايه  بر مبناي ن��گاه به آينده انجام مي ش��ود؛ 
ازاين رو س��رمايه گذاران بايد با توجه به آنچه پيش 

روي شركت ها قرار دارد، آنها را تحليل كنند.
صف��اري ادام��ه داد: ام��ا در ح��ال حاض��ر برخي 
س��رمايه گذاران ش��ركت ها را بر اساس EPS سال 
قبل ارزيابي ك��رده و آن را مالك ق��رار مي دهند، 
به بياني ديگر س��ودهاي سال قبل را با قيمت هاي 
امسال ارزيابي مي كنند كه اين اشتباه است. در نظر 
داشته باشيد كه شركت ها بايد بر مبناي پيش بيني 
سود س��ال مالي فعلي ارزيابي شوند، ازاين رو بهتر 

 است مانند گذش��ته تمهيداتي انديش��يده شود. 
وي گفت: نب��ود اطالعات از عملكرد ش��ركت ها و 
خ��أ اطالعاتي در دوماه��ه مرداد و ش��هريور كه 
همان فاصله بين پايان فصل مجامع تا گزارش 31 
شهريورماه شركت ها اس��ت، امسال بيش  از پيش 
خود را نشان داد، اما با توجه به روند تورمي قيمت ها 
از ابتداي سال و افزايش قيمت دالر طي اين مدت، 
مطمئنًا سود شركت ها در گزارش ۶ ماهه آنها 30 
درصد افزايش نش��ان خواه��د داد و اين به معناي 

تغيير صف هاي فروش به صف خريد است.
اين كارش��ناس بازار در خصوص تاثي��ر انتخابات 
امريكا گفت: نتيجه انتخابات امريكا تنها در حد يك 
شوك سياسي در بازار سرمايه تأثيرگذار خواهد بود 
و نهايتًا تا يك هفته در بازار تأثيرگذار خواهد بود و 

مجدداً بازار به روال خود باز خواهد گشت.
صفاري خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي شود شوراي 
عالي بورس با موظف كردن ش��ركت ها به انتش��ار 

پيش بيني س��ود، زمينه اطالع رس��اني بيشتر به 
س��رمايه گذاران را فراهم كند. البته ش��ركت هاي 
سبدگردان و ش��ركت هاي سرمايه گذاري به دليل 
تخصص و دانش��ي كه دارند براي مثال در بسياري 
م��وارد مي بينيم كه حت��ي در روزهايي كه بخش 
عمده اي از بازار روند نزولي دارد، برخي شركت ها 
با صف خريد روبرو مي ش��وند؛ چراكه تحليل گران 
به خوبي افزايش سودآوري اين سهم ها را به جهت 
اعالم افزايش صادرات و فروششان نسبت به سال 
قبل و افزايش نرخ دالر نس��بت به س��ال گذشته، 
ارزيابي كرده اند، اما؛ س��رمايه گذاران خرد به دليل 
نداش��تن توانايي تحليل و اش��راف كام��ل به اين 
 P/E موضوعات، از آن بي خبرند. وي معتقد اس��ت
بورس در حال حاضر 30 اس��ت، اما در بازار مسكن 
اين رقم به ۶0 رسيده است، ازاين رو نه بازار مسكن 
و ن��ه ارز و س��كه رقيبي جدي براي بازار س��رمايه 
محسوب نمي شوند، ازاين رو پول هايي كه طي اين 
مدت از بورس خارج شده به اين بازارها نخواهد رفت 
و مي توان گفت كه پول ها از بورس خارج نشده است 
بلكه سرمايه گذاران منتظر هستند تا در قيمت و در 

زمان مناسب مجدداً وارد بازار شوند.
مديرعامل سبدگردان س��رمايه ايرانيان در ادامه 
در خص��وص س��هام عدال��ت و تأثير آن ب��ر بازار 
گفت: واقعيت اين اس��ت ك��ه در بورس هاي دنيا، 
سرمايه گذاري افراد به طور مستقيم بسيار محدود 
اس��ت و معموال س��رمايه هاي كوچ��ك از طريق 
صندوق هاي س��رمايه گذاري وارد بازار مي شوند. 
ازاين رو، حال كه به جهت آزادسازي سهام عدالت 
تعداد س��رمايه گذاران در ب��ورس از ۹ ميليون به 
4۹ ميليون نفر رس��يده بهتر است تا فلسفه سهام 
عدال��ت را همان گونه كه هس��ت يعن��ي مقوله اي 
براي پس انداز كردن و نه منبع درآمدي موقتي به 
سرمايه گذاران معرفي كنيم تا كمترين تأثير را در 

بازار داشته باشد.

  بورس تهران پس از آغاز موج كاهش ميزان ارزش ريال و افزايش تورم از زمستان ۹۶ تا ابتداي سال جاري دوره اي پررونق را گذراند. در اين فاصله 
زماني، شاخص كل همگام با جهش 4 برابري نرخ ارز در بازار آزاد، رشد بيش از ۵ برابري را به ثبت رساند كه افزايشي متناسب با تعديل ارزش پول 

ملي و رشد سودآوري شركت ها بود.
  حميد ميرمعيني : پس از نوسان هاي اخير قيمت ها به اندازه اي افت پيدا كرده كه هم براي خريداران جذابيت خريد وجود داشته باشد و هم اينكه 

افراد تمايل كمتري براي فروش سهام داشته باشند و اساسا فروشندگان بازار كمتر شده اند.
  با توجه به دستورالعمل وزارت نفت درباره خوراك پااليشي ها امروز بسياري از صف هاي فروش شركت هاي بنيادي جمع و صف ها رو به خريد 

خواهند شد. 

برش

ايمان اسالميان

چشم انداز مناسبات ارتباطي 
ايران و آژانس

متعاقب آن هم اياالت متحده ادعاهايي را در خصوص آن 
مطرح مي كند. در حال حاضر بحث بر س��ر اين است كه 
آژانس گزارش خود  را  شوراي حكام بدهد و چنانچه شوراي 
حكام هم بر عليه ايران راي صادر كند و ايران محكوم شود 
در آن صورت پرونده ايران راهي شوراي امنيت سازمان ملل 
مي شود و اين فرآيند كامال به نفع امريكايي است كه قرار 
است تا پايان سپتامبر مساله مكانيسم ماشه را پيگيري كند. 
در اين فضاي پر مخاطره ايران تالش مي كند تا بهانه هاي 
طرف امريكايي را از طريق توسعه مناسبات با آژانس و اروپا 
از ميان ببرد تا امريكا نتواند با توسل به گزارش هاي آژانس يا 
آراي شوراي حكام، طرح هاي خود را عليه ايران د نبال كند. 
اما در پاسخ به اين پرسش كه چشم انداز مناسبات ارتباطي 
ايران با آژانس و اروپا بعد از سفر گروسي به تهران و انتشار 
بيانيه مشترك چه دورنمايي خواهد داشت بايد گفت كه 
ايران همواره بر اين واقعيت تاكيد كرده كه بالفاصله پس 
از اينكه طرف هاي مقابل به فرآيند اجراي تعهدات خود 
در برجام بازگردند، ايران هم به نقطه قبلي خود در برجام 
باز مي گردد. بنابراين مازاد اورانيوم غني ش��ده را ايران يا 
بايد تحويل آژانس بدهد، يا با حضور كارشناسان معدوم 
كند يا در اختيار روس��يه قرار دهد همانطور كه قبال اين 
كار را انجام مي داده است. در شرايطي كه امريكايي ها به 
دنبال كوچك ترين بهانه هستند تا از موضوع فعاليت هاي 
هسته اي به عنوان يك عامل فشار بر ايران استفاده كنند، 
هر حركتي توسط ايران بايد با هوشمندي و ضمن بررسي 

تبعات كامل موضوع اجرايي شود. 

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين بررس��ي هاي آم��اري حاكي از اين اس��ت كه 
فعاليت هاي ساختماني در مردادماه سال جاري نسبت 
ب��ه ماه قبل از آن با اندكي رش��د در س��طح فعاليت هاي 
ساختماني اعم از توليد و خدمات در بهمن 98 ادامه مسير 
داد. ش��امخ ساختمان در تيرماه پس از يك ماه رشد آرام، 
كاهش يافته بود، و حجم فعاليت هاي ساختماني به حجم 
فعاليت هاي بهمن سال 98 رسيده بود. در اين حال، انتظار 
مي رود، فعاليت هاي س��اختماني در شهريورماه جاري 
به طور محسوسي بهبود يابد. اين همه در حالي است كه 
در مردادماه سال جاري، حجم معامالت ماهانه ملكي رشد 
منفي و متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان رشد مثبت 
را تجربه كردند.  آنگونه كه اتاق تعاون ايران بر اساس نتايج 
نظرسنجي از فعاالن ساختماني گزارش كرده است، شامخ 
ساختمان در مرداد ماه به ميزان52.94 بوده است كه حاكي 
از ثبات رو به بهبود وضعيت صنعت ساختمان نسبت به 
تيرماه است. به گزارش »تعادل«، عدد شامخ ساختمان كه 
از مهرماه سال گذشته از سوي اتاق تعاون ايران اندازه گيري 
و منتشر مي ش��ود، از 44.3 در مهرماه گذشته به 51.76 
در بهمن 98 بالغ ش��د. در ماه هاي اسفند سال گذشته و 
فروردين سال جاري، اين شاخص به دليل تعطيلي كسب 
و كارها در اثر ش��يوع ويروس كرونا در كشور به ترتيب به 
35 و 18.75 سقوط كرد. در ارديبهشت اما موتور ساخت 
و ساز دوباره روشن شد به گونه اي كه شامخ ساختمان به 
عدد 60.55 جهش كرد. اين شاخص در خرداد، حركتي 
الك پشتي داش��ت و ركورد ارديبهشت را كمي جابه جا 
كرد و به عدد 64.36 رس��يد. اين در حالي بود كه مديران 
ساختماني پيش بيني كرده بودند، در خرداد پراز تعطيالت 
و البته كرونازده، وضعيت شامخ ساختمان بهبود نخواهد 
يافت. شامخ ساختمان در تيرماه اما به عدد 52.78 نزول 
كرد و در واقع گستره فعاليت هاي ساختماني در تيرماه به 
اندازه اي كوچك شد كه به سطح فعاليت هاي ساختماني 

در بهمن 98 نزديك شد.

    تفاوت  نامحسوس  شامخ  ساختمان
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، بررسي هاي 
آماري نشان مي دهد كه عدد شامخ كل در مردادماه نسبت 
به ماه قبل تفاوت محسوسي نداشته و تنها با افزايش 0.3 
درصدي نسبت به ماه قبل، عدد 52.94 را به خود اختصاص 
داده است. براساس اين گزارش، ميزان فعاليت هاي توليد 
يا ارايه خدمات ساختماني مردادماه سال جاري نسبت به 

ماه قبل از آن روند تقريبا ثابتي داشت. با توجه به نزديكي 
به شهريور و انتظار رونق برخي فعاليت هاي ساختماني در 
اين ماه طبق روال سنوات گذشته، ميزان سفارشات جديد 
افزايش يافت. از اين رو، مواد اوليه بيشتري نيز خريداري 
شد و سرعت انجام سفارشات نيز كمي بيشتر شد. ميزان 
فروش نيز روند رو به رشد يافت. ميزان به كارگيري نيروي 
انساني نيز اندكي افزايش يافت. قيمت خريد مواد اوليه در 
مصالح عمده ساختماني اوايل ماه افزايش  سپس اندكي 
كاهش يافت. بنابر اظهار برخي فعاالن، قيمت مواد اوليه 
در مجموع نسبت به ماه قبل روند با ثباتي داشت اما برخي 
ديگر معتقد بودند، قيمت ها در مقايسه با ماه گذشته روند 
افزايشي داشته است. اما به طور كلي عدد شامخ كمتري 
نسبت به ماه گذشته براي اين مولفه به ثبت رسيد )كه نشان 
مي دهد نسبت تعداد موارد اعالم شده افزايش قيمت به كل 
پاسخ دهندگان، در مرداد از تير ماه اندكي كمتر بوده است(. 
به گزارش واحد آمار و برنامه ري��زي اتاق تعاون، به دليل 

موجود نبودن برخي مواد اوليه در بازار يا عدم فروش به دليل 
نوسانات قيمت، ميزان كارهاي معوق و ناتمام كمي افزايش 
يافت. صادرات كه در ماه هاي گذشته با چالش هاي زيادي 
مواجه بود اين ماه كمي در جهت بهبود پيش رفت. هرچند 
بنا بر اظهار برخي از فعاالن اين حوزه قيمت مواد اوليه نسبت 
به ماه قبل روند افزايشي داشت و آنها متناسب با افزايش 
قيمت ها ناچار به افزايش قيمت فروش خود شدند اما به 
دليل كاهش قدرت خريد، در مجموع قيمت فروش نسبت 
به ماه گذشته روند افزايشي نداشت و عدد شامخ كمتري 
را نسبت به ماه قبل ثبت كرد. مصرف حامل هاي انرژي نيز 
در اين بازه زماني تغيير چنداني نداشت. با عنايت به افزايش 
سفارشات و ديگر شرايط موجود، در مجموع فعاالن اين 
حوزه نسبت به بهبود فعاليت هاي كس��ب و كار خود در 
شهريور ماه ابراز اميدواري كردند. بنابراين گزارش صنعت 
ساختمان براساس استاندارد بين المللي طبقه بندي كليه 
فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به سه گروه اصلي ساخت 

بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت وساز تخصصي 
ساختمان دسته بندي مي ش��ود. در يك تقسيم بندي 
ديگر، بخش ساختمان شامل دو بخش كلي مسكوني و 
غيرمسكوني )تجاري و عمراني( است. در بخش مسكوني، 
طبق گزارش بانك مركزي، ميزان معامالت آپارتمان هاي 
مس��كوني در تهران )به عنوان نمونه آماري بزرگ از كل 
كشور( با 9100 واحدمسكوني، نسبت به ماه قبل 35.4 
درصد كاهش يافت. قيمت مسكن نيز در تهران با متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني به بيش از 23 ميليون 
تومان، تورم ماهانه 10.5 درصدي را تجربه كرد. همچون 
چند ماه اخير، افزايش نرخ ارز و انتظارات تورمي حاصل از 
آن، عدم توازن عرضه و تقاضا و نيز تداوم معامالت سوداگرانه، 
افزايش مجدد قيمت مسكن را پديد آورد. در بخش هاي 
عمراني كماكان پيشرفتي در ميزان فعاليت ها گزارش نشد. 
پيمانكاران بزرگ صنعت ساختمان نيز ميزان فعاليت ها را 

به طور كلي برابر با ماه قبل گزارش كردند.
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 فرودگاه ماهشهر 
به رايگان هم مشتري ندارد

ي��ك مقام مس��وول گفت: ب��ه مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ها پيشنهاد واگذاري رايگان فرودگاه ماهشهر 
را داديم اما آنها ب��ه دليل زيانده بودن آن نپذيرفتند. 
محس��ن آتش زمزم، مديرعامل ش��ركت عمليات 
غير صنعتي ماهش��هر در گفت وگو با مهر در واكنش 
به گزارش س��ازمان هواپيمايي كش��وري به سانحه 
فرودگاه ماهشهر و واگذاري اين فرودگاه تحت مالكيت 
وزارت نفت به شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
اظهار كرد: ما دس��تور اكي��د از وزارت نفت داريم كه 
فرودگاه هاي تحت مالكيت اين وزارت خانه تحويل 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران شود. وي ادامه 
داد: بنده و مديرعامل هلدينگ خليج فارس 2 جلسه 
با سياوش اميرمكري مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران در اين خصوص داش��ته ايم، به 
آنها اع��الم كرديم كه حاضريم فرودگاه ماهش��هر را 
رايگان به شركت فرودگاه ها اهدا كنيم چون متولي 
اين صنعت )فرودگاهي( هم، شركت فرودگاه هاست و 
ما در شركت عمليات غير صنعتي ماهشهر، موظف به 
توليد در حوزه پتروشيمي هستيم. مديرعامل شركت 
عمليات غير صنعتي ماهشهر افزود: در زماني نياز بوده 
كه در بندر ماهشهر فرودگاه تأسيس شود اما در حال 
حاضر كه متولي حوزه فرودگاهي، شركت فرودگاه ها 
است، ما نه تنها هيچ اصراري به نگهداري اين فرودگاه 
نداريم، بلكه خودمان هم ُمصّريم كه فرودگاه ماهشهر 
تحويل متولي اصلي صنعت فرودگاهي كه ش��ركت 
فرودگاه هاست، شود؛ در عين حال ما هم در شركت 
عمليات غير صنعتي ماهشهر از اين فرودگاه استفاده 
خواهيم كرد. وي با بيان اينكه وزارت نفت 9 فرودگاه 
ملكي در اختيار دارد كه هر كدام از آنها، در اختيار يكي 
از واحدهاي زيرمجموعه وزارت نفت اس��ت، يادآورد 
شد: به عنوان مثال فرودگاه ماهشهر در اختيار شركت 
عمليات غير صنعتي ماهشهر قرار دارد. يا مثاًل فرودگاه 
تأسيسات نفتي خارك زيرنظر شركت پايانه هاي نفتي 
ايران اداره مي شود؛ اصالن كاظم پور مشاور وزير نفت 
در امور هوانوردي و فرودگاهي است و وي نيز پيگير 
واگذاري همه فرودگاه هاي تحت مالكيت وزارت نفت 
به شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بر اساس 
دستور وزير نفت است. آتش زمزم يادآور شد: متأسفانه 
شركت فرودگاه ها اين پيشنهاد ما را نپذيرفت كه البته 
آنها هم توجيهات خودشان را داشتند؛ به خصوص كه 
اكثر فرودگاه هاي كشور زيان ده هستند؛ از نظر شركت 
فرودگاه ها، فرودگاه هايي هم كه در اختيار وزارت نفت 
است، زيان ده هستند چرا كه پروازهاي اين فرودگاه ها 
كم اس��ت. وي تصريح كرد: ما براي نگهداري و اداره 
فرودگاه ماهشهر، ساالنه 20 ميليارد تومان از درآمد 
صنعت پتروشيمي بندر ماهشهر هزينه مي كنيم كه 
نشان مي دهد نگهداري اين فرودگاه، زيان ده است. 
به رغم آنكه زمين و تأسيس��ات زي��ادي به فرودگاه 
ماهشهر اختصاص دارد، اما براي آنكه واگذاري آن به 
شركت فرودگاه ها اتفاق بيفتد، به مديرعامل شركت 
فرودگاه ها پيش��نهاد داده ايم تا اين فرودگاه را همراه 
با كل تجهي��زات آن به رايگان به آنه��ا واگذار كنيم. 
آتش زمزم گفت: حتي در مرحله بعدي به ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران پيش��نهاد داديم تا 
عالوه بر واگذاري، هزينه نگهداري يك سال آن را هم 
تقبل كنيم تا شركت فرودگاه ها بتواند به طور كامل در 
اين فرودگاه مستقر شود. وي بيان كرد: فرودگاه داري 
كار صنعت پتروشيمي نيست و بايد شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران آن را تحويل بگيرد؛ هزينه هاي 

مربوطه را هم حاضريم پرداخت كنيم.

فروشنده ها در بازار مسكن 
زياد شدند

مرداد ماه امسال با وجود كاهش 35 درصدي معامالت 
مسكن در شهر تهران، تعداد واحدهاي عرضه شده به 
بازار 1.5 برابر شده اس��ت. به گزارش ايسنا، آمارهاي 
رسمي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد 
مرداد ماه امسال 9080 فقره معامله مسكن در شهر 
تهران انجام شده كه از كاهش 35.4 درصد در مقايسه با 
تير امسال و افزايش 176 درصد نسبت به مرداد پارسال 
خبر مي دهد. با وجود كاهش محس��وس معامالت، 
تعداد فايل هاي عرضه شده به بازار با رشد 52 درصد 
مواجه بود. از طرف ديگر نرخ رشد قيمت پيشنهادي در 
آگهي ها حدود نصف رشد قيمت معامالت قطعي بوده 
و اين در حالي اس��ت كه پيش از اين معموال نرخ هاي 
پيش��نهادي رقم هاي باالتر از معام��الت قطعي بود. 
بررسي ها نشان مي دهد تصويب ماليات بر خانه هاي 
خال��ي و احتمال اجرايي ش��دن اين قان��ون از پايان 
تابستان در تمايل براي فروش مسكن تاثيرگذار بوده 
است. از طرف ديگر، در صورت ثبات بازارهاي موازي، 
هر دو نمايه مي تواند نشان دهنده تمايل بازار به سمت 
ثبات قيمتي باشد. اطالعات به دست آمده از سامانه 
اينترنتي حاكي از آن اس��ت كه در م��رداد ماه 1399 
حجم عرضه واحدهاي مسكوني از طريق اين سامانه به 
بازار مسكن شهر تهران نسبت به تيرماه امسال 51.9 
درصد رشد داشته است. اين اطالعات كه از 16 منطقه 
تهران اس��تخراج شده آگهي هاي مناطق يك تا 15 و 
22 را شامل مي شود و 6منطقه 16 تا 21 به دليل پايين 
بودن تعداد آگهي ها در اين گزارش لحاظ نشده است. 
تعداد فايل هاي عرضه شده در سه منطقه 9، 10 و 11 
به ترتيب 275، 210 و 150 درصد نسبت به ماه قبل 
رشد داشته كه ثبات و كاهش قيمت هاي پيشنهادي را 
در اين مناطق به همراه داشت. از سوي ديگر بررسي ها 
از 16 منطقه شامل مناطق 1 تا 15 و 22 نشان مي دهد 
كه با وجود رشد 10.5 درصد قيمت معامالت در كل 
شهر تهران، نرخ رشد قيمت هاي پيشنهادي فروش 
مسكن در 16 منطقه مذكور نسبت به تير ماه امسال 
5.6 درصد بوده اس��ت. نرخ رشد ساالنه قيمت در اين 
مناطق نيز 75 درصد اعالم شده كه 2.4 درصد كمتر از 

قيمت هاي قطعي است.

 احتمال حذف عوارض 
ساخت و ساز در تهران

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
عوارض س��اخت و س��از بايد حذف و تبديل به شارژ 
شود كه مالك متناسب قيمت زمين و ساخت آن را 
به شهرداري پرداخت كند، گفت: عمده بازار ساخت و 

ساز مسكن در پايتخت جهت سوداگري است.
اعطا در گفت وگو با فارس، درباره موضوع مسكن در 
پايتخت و اقداماتي كه مديريت شهري جهت حمايت 
از شهروندان در راستاي تأمين مسكن مي تواند انجام 
دهد اظهار كرد: موضوع مديريت و سياس��ت گذاري 
در حوزه مس��كن بر عهده دولت اس��ت و شهرداري 
نقش��ي ندارد. وي افزود: البته شهرداري ها از آنجايي 
كه متولي صدور مجوز براي س��اخت و ساز هستند، 
ابزارهايي دارند كه مي تواند موضوع ساخت و ساز را تا 
حدودي هدايت و ساخت و ساز را در برخي از مناطق 
محدود كند. سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به 
اينكه شهرداري ها مي توانند موضوع عرضه و تقاضاي 
مس��كن را به هم نزديك كنند، گف��ت: بخش قابل 
توجهي از ساخت و ساز مسكن در حال حاضر منطبق 
بر تقاضا نيست و عمدتًا بازار ساخت و ساز مسكن در 
خدمت سوداگري بوده و نه نياز واقعي مردم كه شورا 
و ش��هرداري در جهت نزديك كردن عرضه و تقاضا 
ابزارهاي محدودي دارند ك��ه مي تواند به كار گرفته 
شود.  اعطا گفت: به عنوان مثال جهت تشويق ساخت 
و ساز در بافت فرسوده عوارضي از متقاضيان دريافت 
نمي شود همچنين لغو مصوبه برج باغ ها سبب شد كه 
ممنوعيت ساخت و ساز در منطقه اي كه نياز به ساخت 
و ساز ندارد ايجاد شود. وي در مورد نرخ عوارض گفت: 
عوارض به صورت ساالنه مشخص مي شود و ممكن 
است در برخي از مناطق كمتر و در برخي از مناطق كه 
از ساخت و ساز اشباع است باالتر باشد ولي به طور كلي 
تعيين عوارض فرم��ول دارد و بلوك به بلوك و پالك 
به پالك متفاوت است. او افزود: محل ساخت و ساز، 
عرض معبر، تعداد طبقات و متراژ ساختمان از جمله 
معيارهاي تأثيرگذار در تعيين عوارض است كه حداقل 
عوارض در پايتخت صفر اس��ت و براي بافت فرسوده 
در نظر گرفته مي شود. اعطا با اشاره به اينكه افزايش 
عوارض در سال جديد در بيشتر شدن قيمت مسكن 
تأثيري نداشته است، گفت: ميزان عوارض جزئي است 
و نسبت به هزينه كلي س��اخت و ساز مبلغ چنداني 
نيست ولي به طور كلي معتقدم عوارض ساخت و ساز 
بايد حذف و تبديل به عوارض دوره بهره برداري شود. 
وي گفت:  هر چند كه فرصت براي انجام اين موضوع در 
شوراي پنجم اندك است ولي به نظرم بايد به جاي اخذ 
عوارض هنگام ساخت اقدام ديگري انجام داد و عوارض 
تبديل به شارژي شود كه مالك متناسب قيمت زمين و 

ساخت و ساز بايد به شهرداري پرداخت كند.

مديران فعاليت هاي ساختماني پيش بيني كردند

انتظار بهبود ساخت و ساز در شهريور

»ديده بان شفافيت« براي بازپس گيري700 ملك شهرداري اعالم آمادگي كرد

ورود ديرهنگام به مساله امالك واگذار شده شهرداري
گروه راه و شهرسازي|

احمد توكلي، رييس هيات مديره س��ازمان مردم نهاد 
ديده بان شفافيت و عدالت در نامه اي به محسن هاشمي، 
رييس شوراي ش��هر تهران آمادگي اين سازمان را براي 
بررسي امالك واگذار شده به مس��ووالن در شهرداري 
تهران، اعالم كرد. به گ��زارش اعتمادآنالين، توكلي در 
نامه خود نوشته است: »جنابعالي در مصاحبه با برنامه 
تلويزيوني تهران 20 اعالم كرديد آماده ايد درباره 700 
ملك شهرداري كه در اختيار ديگران است، گزارش بدهيد. 
سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت براساس 
تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني اش، آمادگي خود 
را براي دريافت، بررسي و در صورت نياز مطالبه گري از 
اشخاص مرتبط با موضوع 700 ملك شهرداري واگذار 
شده اعالم مي دارد و بر اساس روال هميشگي اش، نتايج 
اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شريف ايران 
گزارش مي نمايد. بنابراين خواهشمند است تمامي اسناد 
و مدارك مرتبط با موضوع فوق الذكر را به اين س��ازمان 

مردم نهاد ارايه فرماييد.«

    اعالم آمادگي ديرهنگام
به گزارش »تعادل«، توكلي در شرايطي براي بازپس گيري 
700 ملك ش��هرداري تهران از اش��خاص اعالم آمادگي 
كرده كه مديريت شهري طي سه سال گذشته اقدامات 
قابل توجهي در اين رابطه انجام داده است، به گونه اي كه 
رييس شوراي شهر تهران در يك برنامه تلويزيوني براي ارايه 
گزارش اقدامات انجام شده در اين رابطه اعالم آمادگي كرده 
است. البته پيش از اين، محمود مير لوحي، رييس كميته 
اقتصادي و تنظيم مقررات ش��وراي شهر تهران كه يكي 
از منتقدين جدي واگذاري امالك شهرداري  همچنين 

پيگير پرونده موسوم به امالك نجومي به شمار مي رود، در 
گفت وگو با »تعادل« گفته بود: برخي اساسا اعالم كردند 
كه پرونده امالك نجومي تمام شده است. اما ما مساله را 
رها نكرديم و طي هفته هاي آينده اخبار خوبي را در رابطه 
با امالك نجومي خواهيم داد. بعضي از تصرف كنندگان 
امالك نجومي، اعالم آمادگ��ي كرده اند كه حق و حقوق 
شهرداري و مابه التفاوت قيمت واقعي از قيمت هاي تخفيف 
داده شده را بدهند. او همچنين گفته بود: قبل از دوره پنجم 
شوراي شهر تهران، فقط در پارك هاي شهر 800 هزار متر 
امكانات اقتصادي مثل رستوران، دكه ها و... بوده است. اين 
امالك االن نظم پيدا كرده است و هر كدام قرارداد دارند. 
در حالي كه در گذش��ته اغلب نه قراردادشان معلوم بود و 
نه چگونگي استفاده از آنها. 2000 ملك شهرداري كه در 
اختيار غير بود، اصال شناسايي نشده و آمار آن معلوم نبود. 
آقاي نجفي 674 ملك را اعالم كرد. بعد آقاي افشاني 1300 
ملك را اعالم كرد. االن 2000 ملك كه بعضا 2 تا 6 واحد 
آپارتمان دارند و در اختيار افراد بودند را پس گرفته ايم و نظم 
يافته است. ميرلوحي با بيان اينكه از پيروز حناچي،  شهردار 
تهران خواسته اس��ت تا درباره اقدامات مثبت مديريت 
شهري در بازپس گيري امالك واگذار شده به مردم گزارش 
دهد، افزوده بود: برخ��ي از تصرف كنندگان اين امالك، 
حتي كارمند شهرداري هم نبودند، بعضي از آنها مديران 
شهرداري بودند و با تخفيف هاي غيرمجاز صاحب ملك 
شده بودند. حتي در برخي موارد مشاهده شد كه ملكي را از 
جاي ديگري گران تر خريده بودند و به اين افراد ارزان تر و با 
تخفيف بعضا 50 درصد واگذار كرده بودند. كارهاي عجيبي 
صورت گرفته بود. آن هم نه در رابطه با خانه كوچك واقع در 
جنوب شهر بلكه در رابطه با خانه هاي بعضا واقع در نياوران و 
مناطق شمالي شهر.  به گزارش »تعادل«، در پي افشاگري 

پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان درباره امالك واگذار 
ش��ده اين بنياد به برخي افراد و نهادها، پرونده موسوم به 
»امالك نجومي« دوباره بر سر زبان ها افتاد و پاي امالك 
واگذار شده شهرداري تهران به افراد صاحب نفوذ، نهادها و 
برخي خيريه ها نيز به ميان كشيده و گفته شد، اگر تريبون 
رسانه ملي در اختيار فتاح گذاشته شد و او هم با افشاگري از 
اين تريبون تالش كرد، قضيه امالك بنياد را برجسته كند، 
چرا مديريت شهري تهران به اين شيوه متمسك نمي شود 
و امالك خود را باز پس نمي گيرد؟ ميرلوحي اگر چه همواره 
منتقد و پيگير بازپس گيري امالك شهرداري بوده است 
امادر گفت وگو با »تعادل« از رويكرد »بدون س��ر و صدا و 
جدي« مديريت شهري در بازپس گيري امالك شهرداري 
دفاع كرده و گفته بود كه به كارگيري اين رويكرد طي سه 
سال گذشته، دستاوردهاي بسياري به همراه داشته است. 
حاال نيز به نظر نمي رسد، در پي دستيابي به اين دستاوردها 
همچنين بروز و ظهور كارايي روش پيگيري هاي حقوقي 
از مراجع رسمي و نه افشاگري و مطالبه گري هاي علني و 
رسانه اي، مديريت شهري از شيوه مورد نظر سازمان مردم 
نهاد ديده بان شفافيت و عدالت استقبال كند و موفقيت هاي 

خود را با اين نهاد شريك شود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

مولفه هاي شامخ ساختمان در مرداد 99 و ميزان تغييرات آنها نسبت به ماه قبل
درصد تغييراتتير99مرداد99شاخص

52.9452.780.3شامخ كل ساختمان
52.9452.780.3ميزان فعاليت هاي انجام شده )توليد، ارايه خدمات و ...( 

41.7636.1115.65ميزان سفارشات جديد مشتريان
48.2344.448.53سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند كار 

45.8839.4416.33موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 

5048.892.27ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني
3.68-82.9486.11قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز 

50.5947.227.14موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي معوق و ناتمام
45.2943.334.52ميزان صادرات كاال يا خدمات

8.92-72.3579.44قيمت محصوالت توليد شده )خدمات ارايه شده( 
51.7651.111.27مصرف حامل هاي انرژي 

47.0638.8921.01ميزان فروش كاالها و خدمات
52.3635.5547.29انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي شركت در ماه آينده

به استناد صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد 
مورخ 1399/06/11 و مجوز شماره 122/70482 مورخ 1399/06/13 سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مدت فعاليت صندوق ياد ش�ده تا تاريخ 1399/12/14 

تمديد گرديد.

صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد
 آگهي تغييرات صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد 

به شماره ثبت 41131 و شناسه ملي 14006634736 



درحال�ي ك�ه بازگش�ايي م�دارس به صورت 
حضوري با اما و اگرهايي روبرو بود و از س�وي 
وزارت ارتباط�ات و آم�وزش و پ�رورش ه�م 
تمهيداتي براي آموزش مجازي در نظر گرفته 
ش�ده بود، در نهايت از س�وي وزارت آموزش 
و پ�رورش اعالم ش�د م�دارس از ش�نبه ۱۵ 
شهريورماه و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
به صورت حض�وري آغاز مي ش�ود. از اين رو 
روز گذش�ته نيز اولين روز از س�ال تحصيلي 
جدي�د بود كه البته با حض�ور دانش آموزان با 
چهره هايي كه با ماس�ك پوش�يده شده بود 
همراه ش�د. محمدج�واد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، چند روز پيش از 
اتصال تمامي مدارس به شبكه ملي اطالعات 
خب�ر داد و اع�الم ك�رد كار اتص�ال اينترنت 
پرسرعت و رايگان همه مدارس كشور به شبكه 
مل�ي اطالعات به پايان رس�يد تا دسترس�ي 
 همگاني به آموزش مجازي محقق شود، هرچند 
به نظر مي رس�يد تمهيداتي كه براي آموزش 
مجازي در نظر گرفته ش�ده، راهي براي ادامه 
روش غيرحض�وري تحصي�ل دانش آم�وزان 
باش�د، اما تا كنون همانطور كه وزير آموزش و 
پرورش تاكيد كرده، اصل بر حضور است، مگر 

پروتكل ها اجازه ندهند.

در روزهاي اخير انتش��ار اخب��ار ضدونقيض درباره 
نحوه برگزاري كالس هاي تحصيلي باعث سردرگمي 
خانواده ها و نگراني ها آنها از س��المتي فرزندانشان 
شده بود.  همچنين تامين سخت افزارهاي الزم براي 
آموزش مجازي دانش آموزان يكي از دغدغه هاي مهم 
خانواده ها است. وزارت آموزش و پرورش، شيوه نامه 
بازگش��ايي مدارس براي س��ال تحصيل��ي جاري را 
منتشر كرد كه در آن استان هاي كشور از نظر شيوع 
كرونا به سه دسته س��فيد، زرد و قرمز تقسيم بندي 
ش��ده اند و در اس��تان هايي كه وضعيت قرمز دارند، 
آموزش ها به صورت كام��ال غيرحضوري خواهد بود. 
اين وزارتخانه همچنين تاكيد كرده اس��ت آموزش 
مجازي تنها از طريق ش��بكه اجتماعي دانش آموزي 
»شاد« انجام خواهد شد. بنابراين طبق اعالم وزارت 
آموزش و پرورش، استان هايي كه از نظر شيوع كرونا 
در وضعيت سفيد قرار دارند، برنامه هاي آموزشي شان 
مانند سال هاي گذشته انجام مي شود؛ اما استان هاي 
زرد به صورت نيمه حضوري و اس��تان هاي قرمز كال 
غيرحضوري خواهند بود. بر اس��اس اين ش��يوه نامه 
كه در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات قرار 
گرفته است، در اس��تان هاي با وضعيت قرمز )مانند 
تهران( كليه برنامه هاي آموزشي با استفاده از شبكه 
اجتماعي »شاد« انجام مي شود و پايه هاي اول تا پنجم 
دبستان در پايان سال تحصيلي، آزمون نخواهند داشت 
و تنها در پايه ششم است كه با توجه به شرايط، آزمون 
كتبي حضوري يا مجازي برگزار مي ش��د.  همچنين 
در مقطع متوسطه نيز همين راهبرد انتخاب شده و 

كالس هاي درس در مناطق قرمز به صورت مجازي 
برگزار مي شود و آزمون هاي نهايي نيز در كليه دروس 
و پايه ها به جز آزمون پاياني نوبت دوم پايه هاي نهم و 
دوازدهم به صورت غيرحضوري برگزار خواهد شد. اما 
در مناطقي كه وضعيت سفيد يا زرد دارند، آزمون ها 
به صورت حضوري خواهد بود. مدت زمان هر كالس 
براي پايه اول ابتدايي ۲۵ دقيقه، ساير پايه هاي ابتدايي 
۳۰ دقيقه و پايه هاي متوسطه، ۳۵ دقيقه خواهد بود. از 
نكات مهم ديگر اين سند، برقراري كالس هاي آموزشي 
در روزهاي پنج شنبه است. در سال هاي گذشته تعداد 
روزهاي تحصيلي، ۵ روز در هفته )از شنبه تا چهارشنبه 
بود( اما در ش��يوه نامه اخير تاكيد ش��ده كه در تمام 
روزهاي كاري هفته، كالس هاي آموزشي برقرار است. 

    نگراني والدين از آفات فضاي مجازي
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نيز در آستانه آغاز 
سال تحصيلي در اينستاگرام خود توصيه هاي در اين 
رابطه با خانواده ها داشت. آذري جهرمي در اينستاگرام 
نوشت: آغاز سال تحصيلي جديد فرا رسيده و ممكن 
است شما هم مجبور باشيد از آموزش مجازي استفاده 
كنيد.   وي با اش��اره به نگراني والدين از آفات فضاي 
مج��ازي اظهار كرد: اگ��ر فرزند ش��ما از كامپيوتر يا 
لپ تاپ استفاده مي كند، ش��ما مي توانيد با استفاده 
از قابليت family safety سيس��تم عامل ويندوز، 
مراقب حضور فرزندانتان در فضاي مجازي باش��يد و 
دسترسي او را مديريت كنيد. اگر اطالعات بيشتري 
الزم داريد، از جست وجوي گوگل كمك بگيريد. اگر 
فرزند شما از تبلت يا گوشي هوشمند اندرويد استفاده 
مي كند، س��اده ترين كار براي مديريت دسترسي و 
 نظارت بر كودك در فضاي مجازي، اس��تفاده از ابزار

 google family link اس��ت. وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات ادامه داد: اگر هن��وز ابزاري براي 
فرزند خود تهيه نكرده ايد يا عالقه مند به گره گشايي 

نيازمندان و خريد تبلت  براي آنها هس��تيد، توصيه 
مي كن��م از تبلت هاي ايراني انارس��تان خريد كنيد. 
انارس��تان همه ابزارهاي مديريت والدي��ن را دارد و 
مطابق فرهنگ ايراني اسالمي و نياز كودكان ساخته 
شده است. آذري جهرمي خاطرنشان كرد: اگر فرصت 
كافي براي كار كردن با ابزارهاي گفته شده را نداريد 
و عالقه منديد اين كار را دولت براي شما انجام دهد، 
چند راهكار پيش روي شماست، اول اينكه اپراتورها 
س��يم كارت هاي خاص كودكان ارايه مي كنند. مثال 
همراه اول سيم كارت انارس��تان را مدت هاست ارايه 
مي كرده و ايرانسل نيز محصول مشابهي داشته است. 
دسترسي به اينترنت در اين س��يم كارت ها صرفا بر 

اساس يك ليست سفيد صورت مي گيرد.

    راهكارهايي هنگام استفاده كودكان
 از سيم كارت  والدين

وي درباره استفاده كودكان از سيم كارت والدين توضيح 
داد: اگر فرزند شما از س��يم كارت والدين براي آموزش 
مجازي اس��تفاده مي كند، ما دو راهكار را براي اجرا به 
اپراتورها ابالغ كرديم كه بايد سريعا اجرايي و اطالع رساني 
كنند. اول اينكه يك بسته اختصاصي شاد تعريف كنند. 
زماني كه اين بسته روي سيم كارت فعال باشد، دسترسي 
به اينترنت صرفا براي يك سري از سايت هاي تاييدشده 
توسط وزارت آموزش و پرورش امكان پذير است. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: اگر از گوش��ي، 
هم زمان ه��م كودك و هم والدين اس��تفاده مي كنند، 
اپراتورها موظف ش��ده اند با تعريف يك كد دس��توري 
ستاره مربع، امكان جابه جايي بسته فعال را فراهم كنند. 
به عبارتي تا گوشي در اختيار كودك است، بسته شاد و 
زماني كه در اختيار والدين است، بسته عادي فعال باشد. 
شركت هاي اينترنت خانگي نيز موظف شده اند، بسته 
ش��اد را تعريف و امكان فعال سازي يا غيرفعال سازي را 
فراهم كنند. بنابراين سيم كارتي تحت عنوان سيم كارت 

شاد توزيع نخواهد شد و مراقب سوءاستفاده و تماس هاي 
تلفني كالهبرداران براي فروش سيم كارت، تحت اين 
نام ها باش��يد. آذري جهرمي با اشاره به هزينه اينترنت 
براي معلمان هنگام آموزش مجازي توضيح داد: در يك 
كار فشرده، تمام مدارس كشور به اينترنت پرسرعت و 
ش��بكه ملي اطالعات به صورت رايگان متصل شده   اند. 
بنابراين در زمان حضور در مدرس��ه، استفاده از شبكه 
براي شما رايگان خواهد بود. البته ارايه بسته هايي شبيه 
آن چه در فروردين تقديم كرديم هم در دستور كار است 

كه اطالع رساني خواهيم كرد.

    هزينه هاي آموزش مجازي 
براي دانش آموزان

وي درب��اره هزينه ه��اي آم��وزش ب��راي والدي��ن و 
دانش آم��وزان نيز اظهار كرد: به هم��ه اپراتورها ابالغ 
كرديم كه اس��تفاده از ش��اد، براي همه ش��ما رايگان 
خواهد بود، اما ممكن است مدارس از ساير ابزارها هم 
براي آموزش مجازي بهره بگيرند، بزودي بس��ته ويژه 
دانش آموزان هم براي همه آنها تعريف و ارايه خواهيم 
كرد. علي الحساب شاد رايگان اس��ت. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات خاطرنش��ان كرد: ب��ه عنوان يك 
دوس��ت توصيه مي كنم براي حفظ سالمت فرزندان 
در فضاي مجازي، حتما خودتان نظارت داشته باشيد 
و به برنامه هاي دولت كفايت نكني��د. اين را به تجربه 
پدرانه خود عرض مي كنم. وزارت ارتباطات در جريان 
معماري و مهندسي سامانه شاد نيست، تالش زيادي از 
سوي توسعه دهندگان اين سامانه براي بهبود خدمات 
صورت گفته و خدمات بسيار خوبي روي آن  لحاظ شده 
است. ما براي خدمت رساني بهتر، با تمام وجود در كنار 
همكاران مان در وزارت آموزش و پرورش هستيم و از 
امكانات خود براي مس��اعدت به آنها در انجام اين امر 
مهم، بهره خواهيم گرف��ت. آذري جهرمي ادامه داد: 
اكنون در ذهن بسياري، دوگانه سالمت تحصيل، شكل 
گرفته و نگراني هاي جدي براي والدين به وجود آمده 
اس��ت. آينده ما در گروي نسل سالم و تحصيل كرده و 
تربيت يافته است. من هم به عنوان يك پدر براي حضور 
فرداي فرزندانم در مدرسه نگراني دارم. بايد همه با هم 
همكاري و مس��اعدت كنيم تا رعايت دستورالعمل ها 
دقيق باشد و البته از ظرفيت عظيم آموزش مجازي هم 
بهره برد. به لطف الهي و با همدلي و البته مديريت خوب 
جامعه فرهنگي كش��ور، اين چالش هم به نحو خوبي 
مديريت خواهد شد. زنگ بازگشايي مدارس روز گذشته 
در حالي نواخته شد كه همه نگران و دغدغه مند شيوع 
بيشتر كرونا هستند، بازگشايي امسال مدارس و آغاز 
سال تحصيلي براي كودكان و نوجوانان تفاوتي بسيار 
با سال هاي تحصيلي پيشين دارد و به دليل بي سابقه 
بودن اين وضعيت شرايط س��ختي ايجاد كرده است. 
اكنون بايد ديد با تشكيل حضوري كالس هاي درسي 
در نقاط سفيد، شرايط به چه نحوي پيش خواهد رفت 
و روند حضوري ادامه خواهد يافت و يا آموزش مجازي 
كه از اسفند ماه س��ال تا پايان سال تحصيلي گذشته 

ادامه داشت، جاي آموزش حضوري را خواهد گرفت.

6  دنياي فناوريرويداد
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 نقش بخش خصوصي
ICT در توسعه صنعت

ايرادات فني طرح ساماندهي 
شبكه هاي اجتماعي

 ،GDP رشد ۱.۷ درصدي س��هم اقتصاد ديجيتال در
حاصل ت��الش بخش خصوص��ي، س��رمايه گذاران و 
توليدكنندگان بوده و بخش خصوصي ICT در توسعه 
صنعت در كش��ور نقش ويژه و حائز اهميتي داش��ته 
است. به گزارش سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، 
نشست مشترك »كميته سنا« و »وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات« در محل اين وزارتخانه با حضور وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات همراه با جمعي از معاونان 
اين وزارتخانه و نمايندگان كميته سنا تشكيل شد. در 
اين جلسه، »اثرات پاندمي كرونا و جهش ناگهاني نرخ 
ارز بر كسب وكارها«، »درخواست تعديل در قراردادهاي 
حوزه فاوا«، »تخصيص ارز با اولويت ضروري و پراهميت 
به حوزه ICT« و »استفاده از ظرفيت تشكل هاي بخش 
خصوصي به عنوان بازوي مشورتي، عملياتي و اجرايي در 
امور حوزه فاوا«، از جمله موضوعات مورد گفت وگو بودند. 
 به دنبال نشست هاي اين كميته با »مركز ملي فضاي 
مجازي« و همچنين »دفتر امور صنايع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت«  »ارسال درخواست به رييس جمهوري 
توسط ابوالحسن فيروزآبادي رييس مركز ملي فضاي در 
خصوص تعديل در قراردادهاي منعقده ش��ركت هاي 
ICT با دستگاه هاي اجرايي«، و همچنين »ارايه مفاد 
پيشنهادي كميته س��نا در خصوص چگونگي اعمال 
تعديل در اي��ن قراردادها به دفتر ام��ور صنايع وزارت 

صمت«  را در پي داشته است.

رييس كميته ارتباطات كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اس��ال مي  ضمن وارد دانستن ايرادات 
فني به طرح س��اماندهي شبكه هاي اجتماعي گفت: 
م��ا مي توانيم با تكنيك هايي مث��ل هوش مصنوعي، 
آس��يب هاي امنيتي و اخالقي در بس��تر موجود را تا 
ح��دودي از بين ببريم.  مصطفي طاهري در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به واكنش ها نسبت به طرح ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي گفت: در يك برآيند كلي من 
موافق اين طرح نيستم و ايرادات اساسي به آن دارم. اين 
طرح به دنبال اين اس��ت كه ما در شبكه هاي مجازي 
حكمراني داشته باشيم كه اين حرف درستي است ما در 
اين زمينه حكمراني نداريم، اما بايد متناسب با تجربيات 
جلو برويم و فكر اساسي در اين زمينه داشته باشيم. در 
اين طرح خيلي كارها پيشنهاد شده كه قبال تجربه شده 
و نتيجه اش را هم  ديديم. ما در خصوص ش��بكه هاي 
اجتماعي و فضاي مج��ازي اول بايد به دنبال تكميل 
شبكه ملي اطالعات باشيم و تا زماني كه اين كار را نكرديم 
عمال موفقيت و توفيق چنداني نخواهيم داشت. نماينده 
مردم زنجان در مجلس ش��وراي اسال مي  خاطرنشان 
كرد: مفاد طرح از نظر اجرايي و محتوايي ايرادات فني 
دارند و من از نظر علمي  با آن مخالفم. معتقدم اول بايد 
شبكه ملي اطالعات را تكميل كنيم و آن را به سرانجام 
برسانيم. ما بايد از نظر زيرساخت هاي توليد محتوا كاري 
كنيم تا شبكه هاي اجتماعي داخلي به لحاظ تكنيكي با 

شبكه هاي اجتماعي خارجي قابل رقابت باشد.

ردپاي نقدينگي در افول 
شاخص هاي اقتصادي

اين حجم از نقدينگي در اث��ر چه فعل و انفعالي ايجاد 
مي ش��ود؟ واقع آن اس��ت كه دولت درگير مش��كل 
كسري بودجه است و اين مشكل باعث شده مجموعه 
تصميماتش را به گونه اي تنظيم كند كه در نهايت به 
حل مشكل كسري بودجه و انجام تكاليف قانوني اش 
مس��اعدت كند. يكي از روش هايي ك��ه دولت به طور 
غيرمستقيم اقدام به خلق نقدينگي مي كند آن است 
كه مثال از بانك ها مي خواهد كه بدهي هاي دولت را به 
بخش هاي مختلف پرداخت كنند. بانك هاي عامل در 
سراسر كش��ور كه اين بدهي ها را پرداخت كرده اند در 
نهايت فاكتورهاي پرداخت��ي را تحويل بانك مركزي 
مي دهند تا بانك مركزي نظر نهايي را درباره آنها بيان 
كند. بانك مركزي هم در اغل��ب موارد تعهدات دولت 
به بانك ها را از طريق اجازه چاپ اسكناس همپوشاني 
مي كند. بر اين اساس و هرچند در ظاهر دولت از بانك 
مركزي استقراضي نداشته، اما به طور غيرمستقيم هم 
از بانك مركزي استقراض كرده و هم به خلق نقدينگي 
تازه در اقتصاد كمك كرده است. در اثر تداوم يك چنين 
سازوكاري ش��اهد افزايش روزانه نقدينگي در كشور 
هستيم و تبعات اين افزايش نقدينگي هم باعث افول 
اكثر شاخص هاي اقتصادي مي ش��ود. همان طور كه 
گفتم دولت در راستاي پوشش كسري بودجه اش اقدام 
به فروش اوراق مي كند. بخش��ي از اي��ن اوراق را هم به 
عنوان دستمزد به پيمانكاران و مديران پروژه هاي عمراني 
تخصيص مي دهد. اين اوراق نهايت��ا راهي بانك هاي 
سراسر كشور مي شوند و بانك هاي عامل وجوه برآمده 
از اين اوراق را بر اساس دستورالعمل هاي اجرايي تسويه 
مي كنند. دولت از اين طريق هرچند بخشي از نيازهاي 
بودجه اي خود را سامان مي دهد و با پيمانكاران پروژه هاي 
عمراني تسويه مي كند، اما باعث افزايش بدهي دولت به 
بانك ها و متعاقب آن خلق نقدينگي جديد مي ش��ود. 
اين نقدينگي افسارگسيخته كه متاسفانه هر روز نيز 
افزايش مي يابد در ادامه راهي بازارهاي مختلف مي شود 
و اثرات منفي خود را به جاي مي گذارد. مطالبه مجلس 
يازدهم از دولت اين است كه از يك طرف از طريق اتخاذ 
سياست هاي پولي درست و از سوي ديگر به كار گيري 
نظم و انظباط مالي و شفاف سازي به گونه اي مديريت كند 
كه پمپاژقوي نقدينگي در اقتصاد كنترل شود. در مسير 
تحقق اين ضرورت مجلس از تمام ابزارهاي نظارتي و 
تقنيني خود براي ساماندهي رويه هاي مالي و پولي دولت 
استفاده خواهد كرد تا مردم تبعات تصميم سازي هاي 

اشتباه را پرداخت نكنند.

دولت امريكا اپ هاي چيني 
بيشتري را فيلتر   مي كند

دولت امريكا تصميم دارد عالوه بر تيك تاك و وي چت 
اپ هاي چيني بيشتري را محدود كند. به گزارش مهر 
به نقل از اينديپندنت، طبق گزارش��ي جديد دولت 
ترامپ تصميم دارد اپليكيشن هاي چيني بيشتري را 
ممنوع كند زيرا معتقد است آنها تهديدي براي امنيت 
ملي كش��وربه حس��اب   مي  آيند. مارك مدوز رييس 
كاركنان كاخ س��فيد در جمع خبرنگاران اين خبر را 
اعالم كرده اس��ت. البته ميدوز به اپليكيشن خاصي 
اش��اره نكرد. دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا 
پيش از اين دستور اجرايي براي ممنوعيت تيك تاك 
و اپليكيش��ن پيام رس��ان و ي چت را به دليل نگراني 
درباره جمع آوري اطالعات كاربران امضا كرده است، 
اگرچه هر دو اپ چيني اين ادعا را رد كرده اند. دولت 
هند نيز ۱۱۸ اپليكيشن چيني را ممنوع كرده است. 
كارشناسان معتقدند اگر دولت ترامپ تصميم بگيرد 
محدوديت هاي بيشتري براي اپليكيشن هاي چيني 

وضع كند، از الگوي دولت هند پيروي خواهد كرد.

تيك تاك اطالعات كاربرانش 
را به امريكا مي دهد

اسنادي كه توسط هكرهاي وابسته به گروه ناشناس در 
اينترنت منتشر شده نشان مي دهد اپليكيشن جنجالي 
تيك تاك در زمينه جاسوس��ي س��ايبري از كاربران، 
تابع خواس��ته هاي دولت امريكاست. به گزارش مهر 
به نقل از اينترس��پت، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا اصرار دارد كه اپليكيش��ن چيني تيك تاك به 
مالكيت يك موسسه امريكايي درآيد و علت اين مساله 
را نگراني از تهديدهاي اين اپليكيش��ن عليه امنيت 
ش��هروندان امريكايي اعالم كرده است. اين در حالي 
است كه به خواست دولت امريكا، تيك تاك اطالعات 
خصوصي هزاران كاربر در امريكا را براي كاخ س��فيد 
افشا كرده. بر اساس افشاگري هاي يك هكر وابسته به 
گروه ناشناس، اگرچه حجم اطالعاتي كه تيك تاك از 
كاربران خود جمع آوري كرده و به دولت امريكا تحويل 
مي دهد، در مقايسه با شركت هايي همچون آمازون، 
گوگل، فيس بوك ناچيز است، اما به هر حال تيك تاك 
نيز در اين زمينه رويه اي مش��ابه با ساير شركت هاي 
فن��اوري دارد. تيك تاك در نيمه دوم س��ال ۲۰۱۹، 
۱۰۰ درخواست براي دريافت اطالعات ۱۰۷ حساب 
كاربري دريافت كرده و در ۸۲ درصد موارد اطالعات 
درخواستي را تحويل دولت امريكا داده است. فيس بوك 
نيز در اين مدت ۵۱۱۲۱ درخواست دريافت كه با ۸۸ 
درصد از آنها موافقت كرده است. از جمله اطالعاتي كه 
تيك تاك از كاربران خود در اختيار پليس و نيروهاي 
اطالعاتي امريكا گذاشته مي توان به آدرس هاي آي پي 
آنها، اطالعات دس��تگاه مورد استفاده براي اتصال به 
اينترنت، شماره تلفن همراه، شناسه هاي فيس بوك، 
اينستاگرام و گوگل مورد استفاده اين افراد اشاره كرد.

هزينه يك ميلياردي براي 
جايگزين كردن تجهيزات هواوي

جايگزي��ن كردن تجهي��زات ه��واوي و زد تي اي در 
شبكه هاي مخابراتي روستايي امريكا ۱.۸۳۷ ميليارد 
دالر هزينه دارد. به گزارش مهر به نقل از انگجت، در 
ماه ژوئن كميس��يون فدرال ارتباطات امريكا اعالم 
كرد هواوي و زد تي اي تهديدي براي امنيت ملي اين 
كشور به حساب   مي  آيند. در همين راستا شركت هاي 
امريكايي نمي توانند از بودج��ه ۸.۳ ميليارد دالري 
دولت براي خريد تجهيزات شركت هاي چيني استفاده 
كنند. اعضاي كميس��يون ف��درال ارتباطات امريكا 
طبق گزارش جديد اعالم كرده اند كنگره امريكا بايد 
بودجه اي براي جايگزين كردن تجهيزات اختصاص 
دهد. كنگره مجوز پرداخت را صادركرده اما هنوز مبلغ 
پول تاييد نشده اس��ت. اين كميسيون معتقد است 
بايد مبلغ ۱.۶۲ ميليارد دالر به اپراتورها بازپرداخت 
شود. همچنين كميسيون فدرال ارتباطات بيش از 
۵۰ اپراتور كوچك تر شناسايي كرده كه از تجهيزات 

هواوي يا زد تي اي يا خدمات آنها استفاده   مي كنند.

ثروت پولدارهاي  دنياي فناوري 
۴۴ ميليارد  دالر آب  رفت

روند رش��د متوالي ثروت پولدارتري��ن ميلياردرهاي 
دنياي فناوري اواخر هفته گذش��ته سرانجام متوقف 
شد. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، سقوط ارزش 
سهام امريكا كه ش��ديدترين كاهش در سه ماه اخير 
بوده و در پي نگراني سرمايه گذاران نسبت به حبابي 
شدن قيمت ها روي داد، باعث شد مجموع ثروت ۱۰ 
پولدار برتر دنياي فناوري ۴۴ ميليارد دالر كاهش پيدا 
كند. جف بزوس، بنيانگذار فروشگاه اينترنتي آمازون 
با كاهش ۹ ميلي��ارد دالر از ارزش س��هام آمازون كه 
بزرگ ترين كاهش از ژوئن بود، در اين زمينه پيشتاز 
ب��ود. ارزش ثروت الون ماس��ك در پي نزولي ش��دن 
ارزش سهام شركت خودروسازي تسال، ۸.۵ ميليارد 
دالر كاهش پيدا كرد. با وجود اينكه ش��يوع پاند  مي 
  ويروس كرونا آسيب هاي شديد به اقتصادهاي سراسر 
جهان وارد كرده و باعث بيكاري هزاران نفر و تشديد 
گرسنگي شده اس��ت، اما پولدارترين افراد جهان در 
چند ماه اخير همچنان به ثروت خود اضافه كرده اند. 
افزايش ارزش سهام تس��ال و فيس بوك كمك كرده 
است الون ماسك و مارك زاكربرگ در يك روز بيش از 
چهار ميليارد دالر پولدارتر شوند. بزوس كه پولدارترين 
مرد جهان است، دو بار ثروتش از مرز ۱۰۰ ميليارد دالر 
عبور كرد. با وجود ريزش اخير سهام فناوري، شاخص 
ميلياردرهاي بلومبرگ نش��ان   مي دهد كه ۵۰۰ فرد 
ثروتمند جهان امسال ۸۳۰ ميليارد دالر به ثروتشان 
افزوده اند. بزرگ ترين برنده جف بزوس بوده كه ثروتش 
۸۳ ميليارد دالر اضافه ش��ده در حالي كه ثروت الون 
ماسك تقريبا ۶۹ ميليارد دالر افزايش پيدا كرده است.
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امانوئل ماك��رون كه اين روزها به ش��دت به منطقه 
خاورميانه توجه داشته پيش از آنكه نامش به عنوان 
رييس جمهور فرانسه بر س��ر زبان ها بيفتد به عنوان 
مدير بانك روچيلد در مراكز اقتصادي مشهور شده بود.

ب��ه گزارش روزنامه تع��ادل در حالي كه مردم جهان 
قرنطينه هاي متعدد وچند بعدي را تجربه مي كنند و 
در شرايطي كه به دليل شيوع ويروس كرونا بسياري 
از مراس��م هاي بين المللي لغو يا به تعويق افتاده اند، 
ماكرون ظرف كمتر از دو هفته دو بار به لبنان و يك بار 
به عراق سفر كرد تا توجه ويژه پاريس يا به تعبيري كاخ 
اليزه را به رخدادها و تحوالت اين دو كشور را نشان داده 
باشد. به اعتقاد كارشناسان نقاط تشابه قابل توجهي 
بين دو مقصد كرونايي آقاي ماكرون وجود دارد، يكي 
از مهم ترين اين تش��ابه ها ويراني زيرساخت هاي دو 
كشور است در حالي كه اگر عراق از طريق منابع نفتي 
گس��ترده قادر به پرداخت هزينه هاي اين بازسازي 
است، لبناني ها هم از طريق كمك هاي جمع آوري شده 
به شكل قابل توجهي نقدينگي هزينه كرد اين بازسازي 
را به دس��ت آورده اند. وقتي ماك��رون در لبنان اعالم 
مي كند كمك مالي جمع آوري شده را نظارت شده در 
اختيار بيروت قرار خواهد داد يا در عراق خبر مي دهد 
پاريس از حاكميت اقتصادي عراق حمايت مي كند، 
گفته ها و نكته هاي زيادي را در پس اين دو جمله پنهان 
كرده است، نكاتي كه به طور حتم مي توان در آن حروف 

شركت هاي فرانسوي و حتي اروپايي را يافت.
ماكرون چه به گفته برخي از تحليلگران كه معتقدند 
براي تكميل نقش امريكا در منطقه به اينجا سفر كرده 
است و چه به گفته برخي ديگر از مفسران براي تقويت 
جاي پاي پاريس در دوره افول امريكا و پس��اترامپ 
س��وداي گش��ت و گ��ذار در آن را پيدا كرده اس��ت، 
پرونده هاي اقتصادي را در البه الي هر يك از برگ هاي 

سياسي پرونده هايش به منطقه آورده است .
حضور اقتصاد در اين دو س��فر چنان عميق و پررنگ 
است كه حتي رسانه هاي لبناني را هم بر آن داشت تا در 
كنار آغاز دوره جديد سياسي در كشور آن را  با پسوند 

براي جهش اقتصادي تكميل كنند.
به گفته يكي از كارشناس��ان، در دوره اي كه اقتصاد 

جهاني به س��وي ركود بزرگ س��رازير مي شود و در 
شرايطي كه شيوع ويروس كرونا كشورها را با بحران 
اقتصادي بس��ياري بزرگي مواجه كرده است، لبنان 
ويران ش��ده بر اثر انفجار و عراق تخريب شده از دوره 
جنگ هاي صدام حسين تا جنگ طايفه اي و داعش 
بهترين خاس��تگاه براي نجات اقتصاد فرانسه از اين 

بحران است .
به بياني واضح ت��ر حضور ماكرون در لبن��ان و عراق 
نشان داد كه اين دو كشور بخشي از برنامه وي جهت 
نجات اقتصاد كشورش است همين امر هم باعث شد 
تا قول برگزاري كنفرانس اقتصادي ديگري با حضور 
كشورهاي مختلف جهان براي كمك به توسعه اقتصاد 

لبنان را بدهد. اما اين مساله در مورد عراق كمي تفاوت 
مي كند عصام الفيلي استاد دانشگاه مستنصريه عراق 
در اين رابطه معتقد اس��ت حضور ماكرون در عراق با 
هدف عقب نماندن از توجه جهاني به عراق به عنوان 
قلب در حال شكل گيري اقتصاد خاورميانه است، قلبي 
كه هر چه ا ستقرار و ثبات در كشور افزايش پيدا كند 
تپش آن منظم تر شده و به تبع آن سرمايه گذاري هاي 
بين المللي از جمله فرانسوي در آن با اشتياق بيشتري 

انجام خواهد گرفت.
در اين ميان بدون هيچ ترديد بخش انرژي مهم ترين 
پرونده و دستور كار رييس جمهور فرانسه در عراق بود، 
پاريس در اين وانفس��اي ركود اقتصادي نمي خواهد 

پروژه بزرگ برق رس��اني ع��راق را به دس��ت رقيب 
امريكايي يا حتي چيني بدهد و به هر ش��كل ممكن 
همچنان به دنبال مجبور كردن عراق به اجراي قرارداد 
با زيمنس است. شايد پيام ماكرون در مورد حاكميت 
اقتصادي عراق هم اش��اره اي به فشارهاي امريكا در 
مجبور كردن عراق جهت امضاي قراردادي مشابه با 
جنرال الكتريك امريكا باشد. در پايان بايد تكرار كرد، 
حضور ماكرون در عراق چه در راس��تا و چه در مقابل 
سياست هاي امريكا جنبه هاي اقتصادي شبه كاملي 
دارد كه نتايج آن را بايد حداكثر تا پايان س��ال جاري 
ميالدي و بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات امريكا 

مشاهده كرد.



ادامه از صفحه اول
     روس ها مي آيند ؟

س��ال ۹۷ بود ك��ه خبر هايي مبني ب��ر حضور يك 
خودروساز روسي در ايران منتشر و گمانه زني هاي 
متفاوتي در مورد نحوه حضور، شركت ايراني طرف 
مذاكره خودروساز روسي، قيمت خودرو هاي روسي 
و... مطرح ش��د. اين در حالي بود كه با اعمال دوباره 
تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران دوباره برند هاي 
مشهور دنيا كه با اجرايي شدن برجام به ايران آمده 
بودند از ترس تحريم ها، از بازار ايران رفتند و تقريبًا 
خودرو هاي چيني در بازار خودروي ايران بي رقيب 

ماندند.
چيني ها نيز ش��ايد به دليل همي��ن بي رقيب بودن 
در بازار خ��ودروي ايران، گاهي اي��ران را تهديد به 
ترك بازار خ��ودرو مي كنن��د. اما گويا اي��ن روزها 
س��ناريوي حضور خودروهاي روس��ي در كش��ور 
قوت بيش��تري گرفته اس��ت: آن هم ن��ه در قالب 
واردات، بلك��ه با فرض توليد محصوالت روس��ي در 
ايران. البته خبر حضور روس ه��ا در بازار خودروي 
اي��ران، بع��د از مصاحبه روز س��وم اس��فند ۱۳۹۷ 
»ويكتور كالدوف«، مدير سياست گذاري منطقه اي 
و بين المللي سازمان فناوري هاي پيشرفته روسيه 
قوت گرفت. او در حاش��يه نمايش��گاه ايرو ايندياي 
۲۰۱۹ طي مصاحبه اي اعالم كرد كه اين ش��ركت 
براي توليد و مونتاژ خودرو هاي خود در بازار برخي 
از كش��ور ها نظير اي��ران آماده ب��وده و بدين منظور 
مذاكراتي را ني��ز با مقامات ايراني مربوطه داش��ته 
است. از اين رو و بر اساس ادعاي منابع خبري روسيه 
خودروهاي روسي به مانند خودروهاي چيني وارد 
جاده هاي ايران خواهند شد.  البته اين ادعا، از سوي 
مقامات دولتي و متوليان صنعتي كشور، به صورت 
رسمي تاييد يا رد نشد. از اين رو، مشخص نشدكه آيا 
مذاكراتي از سوي ايران با روس ها براي حضورشان در 
ايران صورت گرفته است، يا خير. اما اخبار غيررسمي 
اين گزاره را تاييد مي كرد كه مذاكراتي با خودروساز 
بزرگ روس��يه براي توليد محصوالت اين ش��ركت 
در ايران انجام و توافقاتي نيز به دس��ت آمده است. 
براساس آنچه در همان زمان عنوان مي شد، مشاركت 
احتمالي ايران و روسيه بر مبناي يك قرار برد – برد 
تنظيم خواهد شد. به عبارتي روس ها به دنبال گرفتن 
س��همي از بازار خودروي ايران هس��تند و درمقابل 
ايران نيز قصد دارد در مشاركت با روسيه سبد توليد 
محصوالت خودرويي اش را متنوع تر و كاهش توليد 
خود را از اين طريق جبران كند. اما اين در اين ميان 
بحث تحريم ها همچنان مساله ساز بود. آن هم براي 
كشوري مثل روسيه كه به قواعد تحريم عليه ايران 
پايبند است. هرچند برخي بر اين باورند كه تحريم 
روي خودروهاي روسي براي حضور در ايران كمتر از 
ساير برندها است و بنابراين امكان توليد محصوالت 

مشاركتي در ايران وجود دارد. 

    مشخصات خودروهاي روسي
حال به نظر مي رس��د اين روزها، خبر رقيب جدي 
براي خودرو ه��اي چيني در بازار خ��ودروي ايران 
جدي تر شده است. هر چند اين خبر رسما تأييد يا 
تكذيب نشده است، اما شنيده ها حكايت از آن دارد 
كه قرار است س��ه مدل خودرو جديد از محصوالت 
UAZ روسيه از پاييز امس��ال به بازار خودرو ايران 
عرضه مي شود، كه كارخانه اي به وسعت حدود ۲۵ 
هزار متر مربع براي توليد سه مدل پيكاپ تك و دو 
كابين دو ديفرانسيل و شاسي بلند پاتريوت از سري 
محصوالت توليدي UAZ در برنامه است. گزارش ها 
از منابع مختلف نشان دهنده آن است كه اين مدل 
پيكاپ  اخيراً بعد از گذراندن تست هاي الزم، موفق 
به اخذ مجوز ش��ماره گذاري ش��ده اند و احتماال از 
اواخر پاييز سال جاري عرضه آنها به بازار ايران آغاز 
خواهد شد. در فاز نخست احتماال پيكاپ تك كابين 
با قيمتي حدود ۵۷۰ ميليون تومان، نسخه دوكابين 
با قيمتي حدود ۶۱۰ ميليون تومان و شاس��ي بلند 

پاتريوت ب��ا قيمتي حدود ۶۵۰ ميلي��ون تومان به 
بازار عرضه خواهد شد. البته اين قيمت ها بر اساس 
شنيده ها و به صورت حدودي است و براي اطالع از 
قيمت هاي قطعي نهايي اين خودرو ها بايد تا زمان 

عرضه صبر كرد. 
در همين حال، دبير انجم��ن واردكنندگان خودرو در 
گفت وگو با »ايلنا« مي گويد: در ابتدا بايد مس��اله اي را 
مطرح كرد، اينكه بازار توليد و تجارت خودرو در انحصار 
بزرگ ترين مالك خودروسازي كشور يعني دولت است 
و هر كس��ي بخواهد اين انحصار را بشكند و خودرويي 

جدي��د را توليد كند بايد از پل اي��ن انحصار عبور كند. 
به گفته مهدي دادفر، اكنون خودروساز كم نداريم كه 
مونتاژ خودرو را به دست گرفته اند مانند كرمان خودرو 
و بي واي دي ك��ه خودرو هاي چيني را توليد مي كردند 
همه با مشكالت س��خت و عجيب روبه رو بودند. البته 
اي��ن موضوع غريبي در تجارت نيس��ت و همه مالكين 
شركت هاي خودرو سعي در سرپا نگه داشتن بنگاه هاي 
خود هستند. زيرا خودروسازي در انحصار دولت است.   
البته دادفر روابط حس��نه بين ايران و روسيه را در اين 
موضوع موثر دانس��ت و اف��زود: به همين جهت چنين 

فعاليت هايي را ادامه مي دهند اما بايد در نظر داش��ت 
كه اكثر كارخانه داران روس با شركت ها سرمايه گذاران 
كالن امريكايي رابطه دارند. يعني احتمال دارد در ابتداي 
كار يا اواسط كار با مشكالتي مواجه شويم. دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو اين نكته را هم متذكر مي ش��ود 
كه بعيد است ايراني هايي كه سوار ماشين هاي اروپايي 
ش��دند، اين ماش��ين توانايي اقناع آنها را داشته باشد و 
ديگر آنكه اگر اين ماش��ين به توليد برسد رقيبي براي 
خودروهايي مانند چانگان اس��ت. بنابريان بايد ديد در 
ميان اين خودروها مي تواند جاي خود را باز كند يا خير.
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 جزييات آماري از تخلفات
در بازارها 

معاون نظارت و بازرسي اداره كل صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران از دو برابر شدن موارد بازرسي از 
انبارها در زمينه قاچاق و احتكار در مرداد امسال نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته و همچنين كاهش موارد احتكار 
ماسك خبر داد و گفت كه بيشترين شكايات مردمي 
در يك م��اه اخير نيز در حوزه نان، لبنيات، مرغ و تخم 
مرغ و ميوه و سبزيجات بوده است. سعيد محمدي پور 
معاون نظارت و بازرسي اداره كل صمت استان تهران 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: در مرداد ماه بيش از 
۶۰ هزار مورد بازرسي از واحدهاي صنفي انجام شده 
كه از اين تعداد ۱۰ درصد منجر به كشف تخلف شده 
است. يعني در ماه گذشته ۶۲۰۰ پرونده به ارزش ريالي 
۱۸۹ ميليارد تومان تشكيل شده است. وي همچنين 
از انجام ۶۱۵۵ مورد بازرس��ي در زمينه قاچاق در ماه 
گذش��ته خبر داد و گفت: از اين تعداد ۴۶ مورد منجر 
به كشف تخلف و تش��كيل پرونده به ارزش ريالي يك 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان شده است. معاون نظارت 
و بازرسي اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
در ادامه با بيان اينكه در شرايط فعلي بازار كشور و وجود 
تحريم ها در زمينه قاچاق و احتكار نظارت بيش��تري 
مي شود، تصريح كرد: بنابراين تعداد بازرسي در زمينه 
قاچاق و احتكار در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته صد در صد و نسبت به ماه گذشته شش 
درصد افزايش داش��ته است. بنابراين در ماه گذشته و 
ماه جاري بازرسي هاي بيشتري به بازرسي از انبارها و 
در زمينه احتكار و قاچاق اختصاص داده ش��ده است. 
محمدي پور با بيان اينكه سياست سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت ناامن كردن وضعيت براي سودجوياني 
است كه از ناپايداري بازار سوءاستفاده مي كنند، گفت: 
طي گشت هاي مشترك تعزيرات، دادستاني و پليس 
امنيت اقتصادي، آگاهي و اماكن ۱۸۷۷ گشت انجام 
گرفته كه ۶۸۷ مورد تخلف با ارزش ريالي ۵۵ ميليارد 
تومان به تعزيرات ارسال شده است. وي در ادامه تعداد 
شكايت مردمي به صورت حضوري و تلفني را ۴۴۴۲ 
مورد عنوان كرد و گفت: از اين تعداد ۲۴۶۴ مورد تلفني 
با سامانه ۱۲۴ و ۱۹۷۸ مورد حضوري با ارايه مستندات 
دريافت شده و تعداد ۳۲۳۷ مورد غير متخلف و ۱۲۰۵ 
فقره به عنوان متخلف شناخته شده است. بيشترين 
شكايات مردمي در يك ماه اخير نيز در حوزه نان، لبنيات، 
مرغ و تخم مرغ و ميوه و سبزيجات بوده است.همچنين 
به گفته مع��اون نظارت و بازرس��ي اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران در بحث نظارت بر آرد و 
نان استان تهران ۳۱۲۰ مورد بازرسي انجام گرفته كه 
۶۷۲ پرونده به ارزش ۳۰۲ ميليون تومان تشكيل شده 
است.محمدي پور با بيان اينكه در ماه گذشته بيشترين 
تخلف ها در حوزه انبارها، احتكار، مرغ، تخم مرغ و نان 
بوده، تصريح كرد: بيشترين كشفيات احتكار نيز مربوط 
به لوازم خانگي، آهن آالت، نئوپان، مصالح ساختماني و 
آرايشي بهداشتي بوده است. وي با بيان اينكه در زمينه 
ماسك وضعيت بهتر و تعداد كشفيات احتكار كم تر شده، 
گفت: قرار شده متناسب با ميزان توليد ماسك مواد اوليه 
به واحدهاي توليدي تخصيص داده شود و آنها از طريق 
كانال هاي مش��خص تعريف شده يعني دانشگاه هاي 
علوم پزشكي تحويل دهند. ۴۲ واحد توليدي صنفي 
هم از طريق سامانه تعريف شده مواد اوليه دريافت كنند 
و به مراكز تعيين شده يعني فروشگاه هاي زنجيره اي، 
ادارات، ارگان ها و ايستگاه هاي مترو و اتوبوس به قيمت 

مصوب تحويل دهند.

 سوءاستفاده از كد ملي 
در سامانه تجارت

تس�نيم |رييس اتحاديه بنكداران م��واد غذايي از 
گرانفروشي روغن توسط توليدكنندگان خبر داد و گفت: 
در سامانه تجارت، برخي از كد ملي افراد براي ثبت خريد 
كاال سوءاستفاده مي كنند كه اين نشان دهنده هماهنگ 
نبودن بخش هاي مختلف اين س��امانه است. محمد 
آقاطاهر در خصوص وضعيت عرضه اقالم مواد غذايي و 
كاالهاي اساسي اظهار داشت: هيچ كمبودي در عرضه 
كاالهاي اساسي از جمله برنج، چاي و حبوبات وجود 
ندارد و تنها مشكلي كه هست، در خصوص روغن است.
وي با اشاره به اينكه كمبود اندكي در روغن جامد وجود 
دارد، گفت: دليل اين كمبود اين است كه توليد كنندگان 
قيمت را بيش از نرخ مصوب ارايه مي كنند و براي دريافت 
پول آن نيز دو شماره حساب اعالم مي كنند تا به يك 
شماره قيمت مصوب را واريز كنند و به يك شماره نيز 
قيمت مازاد را.  ريي��س اتحاديه بنكداران مواد غذايي 
خاطرنشان كرد: گران بودن قيمت روغن و همچنين 
الزام بر ثبت در سامانه تجارت براي خريد، داليلي است 
كه باعث شده خريد از توليد كننده روغن كاهش و در 
نتيجه در بازار كمبود ايجاد شود. بنابراين قيمت روغن 
در بازار گران تر از نرخ مصوب است. وي در پاسخ به اين 
سوال كه چرا خواربارفروشان از ثبت در سامانه تجارت 
اس��تقبال نمي كنند، افزود: بايد براي ثبت در سامانه 
تجارت، كد ملي ثبت شود و با توجه به سوءاستفاده هايي 
كه از كد ملي افراد ش��ده و بدون اينكه كااليي خريده 
باشند، نام آنها در سامانه تجارت ثبت درج شده، برخي 
از خواربار فروشان نيز از اين موضوع مي ترسند كه از كد 
ملي آنها سوءاستفاده شود. آقاطاهر تأكيد كرد: وقتي 
كد ملي فردي در سامانه تجارت به عنوان خريدار ثبت 
مي شود، بايد پاسخگو باشد كه اين كاال را به چه كسي 
فروخته است، اگر اصال كااليي خريداري نكرده باشد، 
دچار مشكل مي شود. البته اين تخلفات قابل پيگيري 
است ولي وقتي سيستمي را راه اندازي مي كنيم بايد 
همه جوانب در نظر گرفته ش��ود تا تخلفات به حداقل 
برسد نه اينكه فقط اقدام به راه اندازي كنيم بدون اينكه 
آمادگي آن وجود داشته باشد. به گفته رييس اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي، چند مورد تخلف در اين خصوص 
به ما اعالم شده كه برخي خطاي خود را مي پذيرند ولي 
برخي اهميتي نداده و مي گويند هر كاري كه دوست 

داريد انجام دهيد. 

 »تعادل«  اما و اگرهاي ورود  سه مدل از خودروهاي روسي با بازار ايران را بررسي مي كند

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس: 

خودرويروسيباچهكيفيتيميآيد

كانال مالي سوييس از اينستكس و كانال كره جنوبي فعال تر است
رييس اتاق مشترك ايران و سوييس مي گويد: سفر 
وزير خارجه س��وييس به ايران غير از بعد سياسي، 
به لح��اظ مالي و تجاري هم اهمي��ت زيادي دارد؛ 
احتماال شركت هاي سوييسي خود را براي دوران 
پساترامپ آماده مي كنند. در صورت پيروزي مجدد 
ترامپ در انتخابات، حجم فعاليتي كه انتظار مي رود 
با پيروزي بايدن اتفاق بيفتد، ممكن نخواهد بود اما 
كانال همچنان فعال خواهد بود. صبح روز ش��نبه 
»ايگنازيو كاس��يس« وزير امور خارجه س��وييس 
وارد ايران ش��د؛ او قرار است در س��فر سه روزه در 
ديدار با رييس جمهوري اي��ران، وزير امور خارجه 
درباره موضوع هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي 
گفت وگو كن��د؛ يكي از محورهاي گفت وگو درباره 

كانال مالي سوييس خواهد بود.  
ش��ريف نظام مافي، رييس اتاق مشترك بازرگاني 
اي��ران و س��وييس در گفت وگو ب��ا »پايگاه خبري 
اتاق اي��ران« مي گوي��د: كانال مالي س��وييس به 
لح��اظ فني آماده اجراس��ت؛ از طري��ق اين كانال 
چند معامله مالي انجام ش��ده است. تمام اطالعات 
مورد نياز شركت هاي تجاري براي كار با اين كانال 
اطالع رس��اني شده اس��ت. در اتاق مشترك ايران 

و س��وييس هم دو جلسه آموزش��ي براي كساني 
كه عالقه مند به همكاري با كانال مالي س��وييس 
هستند، برگزار ش��ده و اين كالس ها در آينده هم 
برگزار خواهد ش��د. نظام مافي ادامه مي دهد: سفر 
وزير خارجه سوييس به ايران در اين مقطع زماني 
 غيراز بعد سياسي، از بعد مالي و تجاري هم خيلي 
حائز اهميت است؛ شركت هاي سوييسي احتمااًل 
خود را براي دوران پساترامپ و پسا فشار حداكثري 
آم��اده مي كنند. از اي��ن جهت من فك��ر مي كنم 
سوييس هميشه براي حضور در ايران پيشقدم بوده، 
اي��ن هم در دوره برجام و هم بعد از خروج امريكا از 

برجام و بازگشت تحريم ها ادامه داشته است.  
او تصريح مي كند: من اين س��فر را از بعد تجاري پر 
اهميت مي دانم؛ اگر تغييري در دولت امريكا اتفاق 
بيفتد، امكان آزادسازي پول هاي بلوكه شده بانك 
مركزي باالس��ت. اگر اين اتفاق بيفت��د، تا قبل از 
مشخص شدن رويكردهاي دولت جديد در امريكا، 
اين كانال مالي س��وييس هس��ت كه فعال است و 
مي تواند بستري باش��د براي بازگرداندن پول هاي 
بلوكه ش��ده و همچنين محلي باش��د تا پول هاي 
تزريق شده به آن مورد استفاده بهينه در حوزه دارو 

و غالت قرار گيرد. نظام مافي درباره سناريو آلترناتيو 
و راهكار جايگزين مي گويد: اگر دونالد ترامپ پيروز 
انتخابات باش��د، باز هم بايد گف��ت كه كانال مالي 
سوييس براي حل مشكالت اين دوره تأسيس شده 
است؛ اين كانال كار خواهد كرد و مي تواند نيازهاي 
ايران به داروها، ب��ه خصوص داروهاي تخصصي را 
برطرف كن��د.  در صورت پيروزي مجدد ترامپ در 
انتخابات، حجم فعاليتي كه انتظار مي رود با پيروزي 
بايدن اتف��اق بيفتد، ممكن نخواه��د بود اما كانال 

همچنان فعال خواهد بود. 
ب��ه گفته نظام مافي توافق كانال مالي س��وييس با 
دولت ترامپ انجام شده است و اين كانال همچنان 
پابرجا خواهد ب��ود. از طرفي اين كانال محدوديت 
مالي FATF را ن��دارد و بانك هايي مثل خاورميانه 
و س��امان در اين حوزه ب��دون محدوديت فعاليت 

خواهند كرد. 
او درب��اره جزييات راهكارهاي پيدا ش��ده براي 
ادام��ه فعاليت كان��ال مالي س��وييس مي گويد 
كه اتاق مشترك ايران و س��وييس اطالعاتي از 
جزييات مذاكره ندارد و اين كار به عهده وزارت 
امور خارجه و بانك مركزي ايران است؛ اما آنچه 

مش��خص اس��ت اينكه كانال آينده درخشاني 
خواهد داش��ت. سال هاست كه بانك هاي ايراني 
نمي توانند ال س��ي باز كنند؛ در حالي كه اخيرا 
با اي��ن كانال راه اندازي ال س��ي را داش��تيم كه 
مي تواند خبر خوبي براي تجار باش��د. او درباره 
مش��كالت احتمالي اين كان��ال مي گويد: كانال 
مالي س��وييس، كار جديدي اس��ت و راه اندازي 
آن م��دت زيادي طول كش��يد. از ط��رف ديگر 
آماده سازي شركت ها براي همكاري از اين طريق 
پروسه زمانبري بود. شيوع ويروس كرونا هم روند 
اجراي كار را به تأخير انداخت.  همه اين مشكالت 
وقفه غير قابل پيش بيني ايجاد كرد ولي همچنان 
اين كانال از اينستكس و كانالي كه كره جنوبي از 

آن حرف مي زند، خيلي جلوتر است. 
ريي��س اتاق اي��ران و س��وييس دلي��ل آن را ديد 
غيرسياس��ي سوييس��ي ها مي داند؛ اينس��تكس 
هيچ وقت عملياتي نش��د ولي سوييس كانال مالي 
مجزايي را راه اندازي كرد. البته در ابتدا مش��كالت 
فن��ي باعث تأخير در كار ش��د اما االن مش��كالت 
برطرف شده و انتظار داريم حجم مبادالت مالي و 

معامالت تجاري از اين مسير باالتر برود.

پدرخواندههايقطعهسازي،مانعازانحصارشكنيميشوند
»فربد زاوه«، كارشناس خودرويي: 

هرچند پرس�ش هاي زيادي در زمينه ورود 
خودروهاي روسي به بازار ايران وجود دارد، 
براي پاس�خ به آنها به س�راغ »فربد زاوه« 
كارش�ناس خودرويي رفتي�م. گفت وگوي 
»تعادل« با اي�ن كارش�ناس خودرويي در 

ادامه مي آيد: 

   آيا ورود خودروهاي روسي به ايران 
واقعيت دارد؟ 

بله، شركت س��روش ديزل، كه پيش تر با عرضه 
خودروهاي سبك تجاري هيونداي در بازار ايران 
شناخته شده، به س��راغ خودروهاي سواري برند 
روس��يه رفته است. اين شركت روس��ي اقدام به 
توليد نظامي مي كند. ما در سال ۱۳۸۴ مذاكراتي 
با اين شركت براي ورود به بازار ايران داشتيم كه 
به دليل عدم كيفيت محصوالت اين ش��ركت، به 

توافق نرسيديم و اين مذاكره رخ نداد. 
  اساس�ا با وجود چالش هايي كه بر سر راه 
ورود خودروساز روسي به بازار خودرو ايران 
وجود دارد، آيا باز هم اين خودروساز حاضر 

به ورود به بازار ايران خواهد بود؟! 
از آنجايي كه اين ش��ركت روس��ي در بازارهاي 
جهان��ي حضور ندارد و فعاليت��ش تنها در داخل 
كشور روسيه است. بنابراين با حضورش در بازار 
ايران با مشكل يا چالش جدي مواجه نخواهد شد. 
  آيا انتخ�اب خودروهاي روس�ي انتخاب 

درستي است؟ 
اين يك قرارداد مربوط به شركت خصوصي است 

و ربطي به دولت ندارد، حال اين شركت با توجه به 
بررسي هايي كه خودش انجام داده، به اين نتيجه 
رس��يده با اين شركت روس��ي قرار داد ببندد، به 
سياست هاي اين شركت بر مي گردد و البته اين 
مصرف كننده است كه در نهايت تصميم مي گيرد 
چنين خودرويي را خري��داري كند يا خير. البته 
اين شركت قبال اقدام به عرضه خودروهاي سبك 
تجاري هيونداي در بازار اي��ران مي كرد كه االن 
اين امكان برايش فراهم نيس��ت به خاطر قوانين 
سختگيرانه اي كه از سوي مجموعه وزارت صمت 
اعمال شده است. بنابراين اين يك تصميم داخلي 

شركت وارد كننده است. 
  تيراژ توليد اين خودروها چه ميزان خواهد 
بود وتا چه اندازه مي تواند پاس�خگوي نياز 

داخل باشد؟ 
ش��ايد اين خودرو هم بتواند در ح��د ۲ تا ۳ هزار 
توليد داش��ته باشد و تحويل مردم دهد. اما تصور 
اينكه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو توليد داشته باشد 
تصور غلطي اس��ت و امكان پذير نيس��ت. چنين 
خودرو سازي هايي يك يا دو سال فعاليت دارند و 

پس از آن ممكن است از شريان هاي اصلي قطع 
شود ونتواند به فعاليت خود ادامه دهد. 

  با ورود روس ها، چيني ها از ايران مي روند؟
اينكه با ورود يك برند روسي آنهم با اين درجه از 
كيفيت، ش��ركت هاي چيني كه بيشترين سهم 
را در بازارهاي جهاني دارن��د، ، از ايران مي روند، 

فرضيه غلطي است و اصال اينگونه نيست. 
  به نظرتان با ورود اين خودروها، انحصار در 

بازار خودروي ايران شكسته خواهد شد؟ 
ببينيد اين تصور كه ورود يك محصول روس��ي 
آنهم با اين درج��ه از كيفيت، بتواند انحصار را در 
بازار ايران بشكند اصال چنين چيزي نيست. اين 
اتفاق در صورتي امكانپذير است كه به يك شركت 
بخش خصوصي غيروابسته اجازه بدهيم محصولي 
با كيفيت باال و در مش��اركت با شركت هاي قوي 
وارد بازار كند كه چنين چيزي اصال امكان ندارد و 
اگر رخ دهد قطعا جاي مديرعاملش زندان خواهد 
بود. بنابراين ت��ا زماني كه وزارت صمت با كلوني 
قدرت اداره مي شود، انحصار همچنان هست. در 
چرخه معيوب مديريت وزارت صمت، دو شركت 
بزرگ قطعه سازي در صنعت خودرو وجود دارند 
كه يكي از آنها متهم به فساد مالي شده و دادگاه 
دارد. ش��ركت ديگر نيز روابط خوبي با نهادهاي 
قدرت دارد كه توانس��ته تا اين حد بزرگ ش��ود. 
بنابراين تا زماني كه دس��ت اين پدرخوانده ها كه 
نقدينگي زيادي هم دارند از صنعت قطعه سازي 
قطع نش��ود، انتظار شكس��تن انحصار شبيه يك 

رويا است.

گفت وگو

 اين جهان كوه است
 و فعل ما ندا

ارزشي همه پسند است اما اين دو رويكرد در عمل 
تنها با شرط و شروطي مي توانند به پيامدي مثبت 
و مشكل گشا تبديل شوند. نگارنده در ششم مهر 
سال ۹۷ در سرمقاله روزنامه تعادل با عنوان »جور 
ديگر بايد ديد« در نقد باال گرفتن تب جوانگرايي 
در مديريت كشور، نوشتم: در هيچ كتاب مديريتي 
يا در كالم هيچ مدير موفق بين المللي مانند بيل 
گيتس، نه تنها روي »س��ن« و »ج��وان بودن« 
مدير تاكيد نش��ده، بلكه اساسا اش��اره  اي هم به 
جوان ب��ودن در حكم يك��ي از وي ژگي هاي مدير 
موفق نشده اس��ت. انگيزه، مهارت هاي ارتباطي، 
تسلط بر كار، ذكاوت و زيركي، راستي و صداقت، 
قدرت پيش بيني، عملگرا بودن، پيش رو بودن و 
صفاتي از اين دست، مهم ترين وي ژگي هايي است 
كه ب��راي مديران موفق در مت��ون علم مديريت 
الزم دانس��ته شده اس��ت. بر اين اساس، در افكار 
عموم��ي اين طور جا افتاده اس��ت كه باال گرفتن 
تب جوان گرايي در كشور، بيش از اينكه سياستي 
براي تحرك بخش��ي ب��ه چرخ ه��اي اقتصادي و 
مديريتي كشور باشد، حربه  اي است براي برآمدن 
و برآوردن آقازاده ها و ژن هاي خوب. ۳- سفرهاي 
استاني مقام ها و مسووالن كشور نيز در نگاه افكار 
عمومي، همچون جوانگراي��ي از جذابيت افتاده 
است. چه آنكه در پي س��فرهاي استاني پرتعداد 
رييس دولت هاي نهم و ده��م، در نهايت آن چه 
باقي ماند، ه��زاران پروژه عمران��ي كلنگ زده و 
نيمه تمام بود و هس��ت. در عين ح��ال، از دريچه 
اقتصاد، جنس و ريش��ه مش��كالت ش��هروندان 
ايراني يكي اس��ت. بيكاري، شاغالن فقير، تورم، 
بدمسكني و سكونت در اقامتگاه هاي غيررسمي، 
دريافت خدمات شهري با كيفيت نازل، گرفتاري 
در بوركراسي اداري، فساد مسووالن، پارتي بازي 
و... پديده هايي هستند كه اغلب شهروندان كشور 
با آن دست و پنجه نرم مي كنند. از اين رو، مشابه 
بودن مشكالت اقتصادي- اجتماعي در شهرها و 
روستاهاي مختلف، نيازمند اصالح ساختارهاي 
اقتصادي- اجتماعي موجد اين مش��كالت است 
و با انجام اين اصالحات به خودي خود بس��ياري 
از اين مشكالت حل خواهد ش��د. بنابراين، بهتر 
آن است كه مس��ووالن با انجام كارهاي فكري و 
س��تادي، از اتالف وقت در سركشي هاي بي مورد 
و البته پرش��ائبه پرهيزكنند و گ��زارش دهي از 
اوضاع مناطق مختلف كش��ور را ب��ه نمايندگان 
مردم همان منطقه و البته رسانه ها واگذارند كه در 
انعكاس مش��كالت از صالحيت الزم برخوردارند 
و در تازه تري��ن م��ورد از كارآمدي رس��انه ها در 
بازتاب مسائل مردم هم شاهد بوديم كه مشكالت 
مربوط به روستاي ابوالفضل نخستين بار از سوي 
رس��انه هاي رسمي داخلي انتش��ار يافت و مورد 

توجه افكار عمومي قرار گرفت.
۴- در اين حال، دو نكته يا پتانس��يل مثبت س��فر 
استاني قاليباف يا ساير مسووالن به مناطق مختلف به 
ويژه مناطق محروم چيست؟ اول اينكه با انجام چنين 
سفرهايي مسووالن از زندگي تشريفاتي در پايتخت 
فاصله گرفته و با مشكالت و تنگناهاي زندگي مردم 
از نزديك و به طور مستقيم آشنا مي شوند و شكاف 
بزرگ طبقاتي را مي بينند و مي ش��نوند. دوم اينكه 
سرانجاِم برنامه ريزي هاي انتزاعي و بودجه ريزهاي 
نامتوازن س��االنه خود و همكاران و همفكران خود 
را تماشا مي كنند و مي فهمند كه تخصيص بودجه 
به مراكزي كه هيچ گونه س��همي در رش��د و توليد 
اقتصادي ن��دارد، به چه پيامدهاي��ي نامطلوبي در 
زندگي مردم عادي منجر مي ش��ود. در واقع، هزينه 
فرصِت توزيع رانت به نهادها و افراد نزديك به قدرت 
و همچنين قدرت فسادزايي آن را با چشم خود نظاره 
مي كنند، و البته مي بينند كه طاقت مردم طاق شده 
است و مشكالت و معضالت انباشته و فرصتي براي 
آزمايش و خطاي بيش��تر يا تخصيص رانت به اين و 
آن وجود ندارد و صرفا بايد با اتكا به روش هاي علمي 

و كارشناسي به حل معضالت تن داد. 

كالف پيچيده ارز دارو
تجهيزات نياز به خريد با ارز آزاد داشته اند و به اين 
ترتيب عمال، هزينه توليد دارو از واردات بيش��تر 
شده است. بخش خصوصي در سال هاي گذشته 
بارها پيشنهاد داده كه ارز دولتي از حوزه دارو كنار 
رود و ارزي تك نرخي در اين حوزه فعال ش��ود. در 
اين بين اين نگراني به وجود مي آيد كه با آزاد شدن 
ارز، قيمت دارو افزايشي جدي خواهد يافت و اقشار 
كم درآمد جامعه براي تامين سالمتي شان با اما و اگر 
مواجه مي شوند. در چنين بستري، بخش خصوصي 
پيشنهادات جايگزين خود را نيز ارايه كرده است. 
يكي از اين طرح ها، فعال كردن بيمه هاي درماني در 
اين مسير است. به جاي آنكه ارزي پرداخت شود كه 
امكان ايجاد رانت دارد و مشخص نيست در نهايت 
چه قدر كارايي خواهد داشت، دولت بودجه خود در 
اين حوزه را مي تواند به بيمه ها برساند و در نهايت 
بيماران با اس��تفاده از اين ام��كان داروي خود را با 

همان قيمت قبل و ارزان تر دريافت كنند.
با وجود تم��ام اين مش��كالت، بخش خصوصي 
پذيرفته در مسير سياست هاي دولت حركت كند 
و شركت ها براي تامين مواد اوليه و دارو درخواست 
خود را براي دريافت ارز را ارايه كرده اند. علي رغم 
اين اين درخواس��ت ها، از ابتداي سال جاري، ارز 
قابل توجهي به حوزه دارو اختصاص نيافته و بخش 
زيادي از اين ارز نيز صرفا به موضوع ويروس كرونا 
مربوط بوده اس��ت. تداوم اين شرايط مي تواند به 
ايجاد مش��كالت جدي براي شركت هاي بخش 
خصوصي فعال در عرصه دارو و در نهايت دش��وار 
شدن تامين مواد اوليه براي توليد در داخل كشور 

منجر شود.
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چهرهروز

ابولحسن صبا؛ برجسته ترين چهره  موسيقي ايران
ابوالحسن صبا )زاده در تهران  درگذشته۲۹ آذر ۱۳۳۶ در تهران(، استاد موسيقي ايراني، آهنگساز و نوازنده ايراني بود. او از برجسته ترين 
چهره هاي موسيقي معاصر ايران بوده است. نام استاد صبا در فهرست مشاهير يونسكو به ثبت رسيده است. ابوالحسن صبا فرزند ابوالقاسم 
كمال السلطنه در سال ۱۲۸۱ خورشيدي در خانواده اي آشنا به موسيقي و اهل ادب متولد شد. پدرش، كمال السلطنه پزشك، اديب 
و دوست دار موسيقي بود. او سه تار مي نواخت و اولين استاد پسرش بود. او در جواني به مدرسه كمال الملك رفت و نقاشي فرا گرفت. 
همچنين، در رشته هايي مانند سوهان كاري، نجاري، ريخته گري، معرق كاري و خاتم كاري مهارت كسب كرد كه بعداً در ساختن آالت 

موسيقي به كار بست. صبا، آثار نيما و هدايت را مي خواند و با نيما و شهريار روابط نزديك داشت.

كتابخانه

چين چگونه سرمايه داري  شد؟
 كتاب »چين چگونه س��رمايه داري شد؟« نوش��ته رونالد كوز، نينگ وانگ  از آن دست كتاب هايي است كه بايد خواند. چيني ها فقط 
۳5 سال وقت الزم داشتند تا از كشوري كمونيستي و فقير و وابسته به كشاورزي بدل به بزرگ ترين قدرت اقتصادي و توليدكننده جهان 
بشوند. دو نويسنده اين كتاب با روايتي به شدت جذاب رشد غول آسا و تبديل  شدن اين كشور به ابرقدرت سرمايه داري است. اواخر دهه 
۹0 و با روي كار آمدن مادو تاريخ چين وارد مرحله جديدي ش��د. با مرگ مادو چين كمونيس��ت به آخر خط رسيد و با روي كار آمدن 
ژيادوينگ چين چنان جهشي به سوي سرمايه داري داشت كه در هيچ جاي ديگري از جهان نمونه اش وجود ندارد.  نويسندگان اين 
كتاب راز موفقيت چين را رمزگشايي كرده اند و در نهايت همراه خواننده به اين تحليل رسيده اند كه اصلي ترين عامل رشد اقتصادي 

چين سياست گذاري هاي دولتمردان و سياست نبوده، بلكه تكيه بر اهرم بازار چين را به اين سمت برده است. 

هنر

كت��اب چ��اپ س��نگي مصور 
»مختارنامه« با ۳۱ تصوير سياه 
و س��فيد از قيام مختار ثقفي با 
قدمتي ۱۶0 س��اله در گنجينه 
سازمان اس��ناد و كتابخانه ملي 
ايران نگهداري مي ش��ود. كتاب 
چ��اپ س��نگي »مختارنام��ه« 

متعلق به سال ۱۲۸0 هجري قمري در منبع نفيس خطي سازمان اسناد و 
كتابخانه ملي ايران نگهداري مي شود. مولف كتاب »مختارنامه« يا »روضه 
المجاهدين«، عطاءاهلل بن حس��ام واعظ اس��ت و كتاب��ت آن را محمدعلي 
خوانساري برعهده داشته است. اين كتاب در۲4 باب به رشته تحرير درآمده 
و هرباب كتاب واقعه  يا جنگي را روايت مي كند. در اين اثر همه وقايع تاريخي 
كه بر مختار مي گذرد از مرگ »يزيد بن معاويه« گرفته تا قيام توابين و بعد از 
آن روايت مي شود. آخرين نسخه موجود از اين كتاب در منبع نفيس خطي 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، ۳۱ تصوير سياه و سفيد را دربرمي گيرد 
كه اين تصاوير ش��امل بيعت كردن مردم با عبداهلل عفيف و خبردار ش��دن 
عبيداهلل ملعون، تصوير حبس بودن مختار، تصوير بارگاه مختار و كشتن قتله 
سيدالش��هداء هريك به نوعي و زندان فرستادن خولي اصبحي عليه اللعنه، 

 تصوير كشته شدن شمر و غيره مي شود. 

نگهداري از چاپ  سنگي »مختارنامه« 
در كتابخانه ملي

میراثنامه

معاون مي��راث وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي از افتتاح ۷0 پروژه تجهيز محوطه هاي 
فرهنگي تاريخي و موزه ها به سيستم بليت الكترونيك 
به زودي خبر داد. محمدحسن طالبيان گفت: ۷0 پروژه 
تجهيز محوطه هاي فرهنگي تاريخي و موزه ها به سيستم 
بليت الكترونيك افتتاح مي ش��ود و راه اندازي سه موزه 
منطقه اي، استاني و محلي شامل موزه منطقه اي بوشهر، 
موزه محلي نورآباد و موزه محلي ايذه، دو مخزن امن در 
همدان و قم و ۲0 موزه خصوصي، تخصصي و غيروابسته 
نيز در دستور كار قرار دارد. موزه استاني ياسوج نيز مراحل 
پاياني خود را طي مي كند و در ايام دهه فجر به بهره برداري 
خواهد رس��يد. همچنين ايجاد كارگاه هاي حفاظت و 
مرمت، زيرساخت هاي گردشگري در پايگاه هاي ملي و 
جهاني، برگزاري سه كارگاه بين المللي و يك كارگاه ملي 
براي راهنمايان گردشگري و مديران پايگاه ها و امضاي 
تفاهم نامه هاي همكاري  ملي و بين المللي با كشورهاي 
ايتاليا و فرانسه؛ ازجمله فعاليت هاي امور پايگاه ها طي 
يك سال گذشته بوده اس��ت. با تصويب طرح تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
در مجلس ش��وراي اس��امي و تأييد و موافقت شوراي 
نگهبان در مردادماه سال گذشته، روند اجرايي شدن اين 
وزارتخانه با هدف پاسداشت ميراث فرهنگي، توسعه و 
ترويج صنايع دستي و گردشگري آغاز شد. البته در يك 
سال گذشته با وجود همه گيري كرونا و محدوديت هاي 
پيش آمده در حوزه ميراث فرهنگي رويدادهاي خوبي 

رقم خورد كه از مهم ترين آنها مي توان به هيات امنايي 
شدن ۲۱ مجموعه ملي به عنوان تحولي مهم در مديريت 

حوزه هاي ميراث فرهنگي اشاره كرد. 
او افزود: اداره اماكن، كاخ موزه ها و محوطه هاي تاريخي به 
شكل هيات امنايي موضوع آيين نامه اجرايي ماده 5 قانون 
تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 
س��ال ۱۳۸۳ بود كه با توجه به تح��والت و تغييرات در 
ساختار اداري دولت و نيز تبديل سازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي به وزارتخانه مستلزم بازنگري 
و اصاح بود كه پس از اصاحات انجام شده و بررسي هاي 
كارشناسي در نشست شوراي عالي ميراث فرهنگي با 

هدف برگرداندن درآمدهاي موزه ها، اماكن و محوطه هاي 
تاريخ��ي به خود مجموعه ه��ا و اس��تفاده از امكانات و 
كمك هاي بيروني در ۲0 فروردين  ۹۹ به تصويب هيات 
وزيران در راستاي حفاظت و نگهداري بهينه از آنها رسيد. 
ثبت جنگل هاي ۲5 تا 50ميليون ساله  هيركاني با ۹/۱ 
ميليون هكتار وسعت، از آستارا در شمال استان گيان تا 
ُگلي داغ در شرق استان گلستان، در گستره اي به طول 
تقريبي ۸50 كيلومتر در فهرست ميراث فرهنگي يونسكو 
از ديگر اقدامات مهم يك ساله اخير است كه بعد از كوير 
لوت دومين اثر طبيعي ثبت ش��ده در فهرست جهاني 

كشورمان محسوب مي شود.

تجهيز محوطه هاي فرهنگي تاريخي و موزه ها به سيستم بليت الكترونيك

هنر

نمايش��گاه »شور عاش��ورايي« با 
نمايش هش��ت اث��ر از محمدرضا 
محمدحس��يني و دو اثر از عباس 
بلوكي فر در گالري مجازي رسانگار 
آغاز شد. چهارمين نمايشگاه گالري 
مجازي رس��انگار فرهنگ س��راي 
رسانه با نمايش آثاري از محمدرضا 

محمدحسيني در سايت و اينستاگرام فرهنگ سراي رسانه افتتاح شد. محمدرضا 
محمدحس��يني متولد س��ال 4۸ در ش��ميران، از ش��اگردان عباس بلوكي فر و 
فارغ التحصيل رشته نقاشي از دانشگاه هنر و معماري است. نمايشگاه شور عاشورايي 
با نمايش هشت اثر از محمدرضا محمدحسيني و دو اثر از عباس بلوكي فر ۱5 تا 
۲5 شهريور در گالري مجازي رسانگار برقرار است. مصور كردن بيش از ۲5پرده 
عاش��ورايي براي اماكن مذهبي، تكيه پايين تجريش، تكيه باالي تجريش، نخل 
كاشانك، حسينيه ائمه اطهار و برپايي بيش از ۲0 نمايشگاه فردي و گروهي از سال 
۷۱ تاكنون در كارنامه حرفه اي حسيني ديده مي شود.  گالري مجازي رسانگار با 
هدف حمايت از هنرمندان فراخواني را ويژه هنرمندان حوزه تجسمي منتشر كرده 
است. براي نمايش آثار خود در اين گالري مجازي سوابق كاري و نمونه آثار خود را به 
نشاني resanegarartgallery@gmail.com ايميل يا از طريق نرم افزار 

واتس آپ به شماره تلفن 0۹۲۲۳۶۷۶۸0۱ ارسال كنيد.

پرده هاي عاشورايي 
در گالري مجازي  رسانگار

اخبار

۱۸۹۴ ابتال و ۱۱۰ فوتي 
جديد كرونا  در كشور

سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۱۸۹4 
مورد جديد كوويد۱۹ در كشور طي ۲4 ساعت 
گذش��ته خب��ر داد. دكتر سيماس��ادات الري 
گفت: از ديروز تا امروز ۱5 ش��هريور ۱۳۹۹ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، يك هزار و 
۸۹4 بيمار جديد مبتا به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه ۹۷۶ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۳۸4 
هزار و ۶۶۶ نفر رس��يد. متاس��فانه در طول ۲4 
ساعت گذشته ۱۱0 بيمار كوويد۱۹ جان خود 
را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۲۲ هزار و ۱54 نفر رس��يد. او افزود: 
خوش��بختانه تاكنون ۳۳۲ ه��زار و ۱۳۱ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص 
شده اند. به گفته الري، ۳۷0۸ نفر از بيماران مبتا 
به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. بنابر اعام سخنگوي وزارت 
بهداشت، تاكنون سه ميليون و ۳55 هزار و ۱5۲ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است. همچنين بر اساس آخرين اطاعات كرونا 
در كشور، استان هاي تهران، مازندران، گيان، 
قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، 
كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان و 

قزوين در وضعيت قرمز قرار دارند.

انجام 3 ميليون و ۵۰۰ هزار 
تست كرونا 

با توج��ه كميابي و نايابي كيت هاي تش��خيص 
طبي در آزمايش��گاه هاي كش��ور، تاكنون س��ه 
ميلي��ون و 500 هزار تس��ت كرونا توس��ط اين 
آزمايشگاه ها انجام شده و به جز كيت نمي توانيم 
با ابزار ديگري بيماريابي كنيم. دبير انجمن علوم 
آزمايشگاهي كشور ضمن بيان مطلب فوق گفت: 
از مسووالن مي خواهيم نسبت به تامين كيت هاي 
آزمايشگاهي در كشور اقدام كنند زيرا آزمايشگاه ها 
در تعيين تعرفه و كيت مشكل دارند و ممكن است 
اين مساله به بحران تبديل شود. صاحب الزماني با 
بيان اينكه ساالنه ۱50 ميليون نفر به آزمايشگاه ها 
مراجعه مي كنند، ادامه داد: حدود دو ميليارد تست 
در سال انجام مي شود و آزمايشگاه هاي تشخيص 
طبي ابزاري مهم در بيمار يابي بوده و اركان آنها 
بر پايه تعرفه، هزينه ها و درآمدها اس��توار است. 
آزمايش��گاه هاي تش��خيص طبي ۸0 درصد در 
كنترل بيماري ها نقش دارند و بايد مديريت اين 
آزمايشگاه ها نسبت به آيين نامه ها و دستورالعمل 
در مورد تعرفه هاي آزمايشگاهي كه توسط نهادها 
انجام مي شود، آگاهي داشته باشند و الزم است 

نظام مراقبت از آزمايشگاه ها تشكيل شود.

افزايش قيمت وسايل توانبخشي

معلوليت در ايران هم محدوديت است هم محروميت
تعادل| معلوليت شايد در بسياري از 
كشورها محدوديت نباشد اما در كشور 
ما عاوه بر محدوديت، محروميت هم 
هس��ت. نگاهي به معماري شهري مان بيندازيم، 
چقدر به حض��ور معل��والن و كم توان��ان در اين 
معماري فك��ر كرده ايم. نه در ش��هر و نه حتي در 
خانه هايي كه ساخته مي شود هيچ كس به اين فكر 
نمي كند كه شايد روزي قرار باشد يك معلول يا كم 
توان جس��مي و حركتي در اين خانه زندگي كند. 
انگار اين افراد اصا وجود خارجي ندارند. وس��ايل 
نقليه عمومي كه هيچ ج��اي بحث و جدل ندارد، 
سال هاست مسووالن وعده مي دهند كه قرار است 
اتوبوس ها براي استفاده معلوالن تجهيز شوند، اما 
اين وعده ها هيچ وقت جامه عمل نپوشيده اند. مترو 
كه اصا جايي براي معلوالن ندارد، انگار اين افراد 
در كره ديگري زندگي مي كنند و نيازي به تجهيز 
خ��اص ندارند اما حاال نه تنه��ا اين وعده ها عملي 
نشده اند و بسياري از كم توانان جسمي و حركتي در 
شهرهاي بزرگ و كوچكي كه در آن ساكن هستند 
با مشكات عديده دست و پنچه نرم مي كنند كه 
حتي از خريد لوازم مورد نياز خود هم به دليل تورم 
افسارگسيخته اين روزها محروم شده اند. معلوليت 
در ايران يك جنگ تمام عيار است، اين افراد براي به 
دست آوردن شغل بايد بجنگند، براي اينكه بتوانند 
از خان��ه بيرون بروند و مثل بقي��ه افراد از امكانات 
شهري استفاده كنند، بايد بجنگند و حاال هم براي 
به دست آوردن لوازمي كه ادامه حركتشان به وجود 
آنها بس��تگي دارد، بايد بجنگند، انگار كه زندگي 
براي آنها به ميدان جنگي تبديل شده كه هيچ وقت 

پرچم سفيد صلح در آن باال نمي رود. 

    جانبازي در راه عشق
يادمان نرود كه بسياري از معلوالن همان كساني 
هستند كه در سال هاي دفاع مقدس براي دفاع از 
اين آب و خاك جان شيرينشان را به دست گرفتند 
و رفتند و بعد ناگهان بدون دس��ت و پا برگشتند، 
شدند موجي جنگ، شدند جانبازي كه حاال براي 

خريد يك پاي مصنوعي بايد هزار بار برود و بيايد و 
در نهايت هم كسي پاسخگوي او نباشد. آنها در راه 
عشقي كه داش��تند جانبازي كردند، اما اين باعث 
نمي شود كه مسووالن خود را به خواب خرگوشي 

بزنند و به فكر اين افراد نباشند.

     شايد بعدي شما باشيد
چرا ما فكر مي كنيم كه از همه چيز مصون هستيم. 
اينكه هيچ بايي سرمان نمي آيد، اين حس بيشتر 
در افرادي كه در مس��ندي هستند، ديده مي شود 
اما آقاي مسوول، خانم مس��وول شايد نفر بعدي 
شما باشيد، كسي كه سامت جسمش را از دست 
مي دهد، شايد شما هم ناگهان در سانحه اي معلول 
ش��ويد، نياز به ويلچر داشته باش��يد، دست و پاي 
مصنوعي بخواهيد، دلتان بخواهد مثل بقيه آدم ها 
در ش��هر خود رفت و آمد كنيد، حتما بايد چنين 
اتفاقي بيفتد كه بتوانيد افراد معلول را درك كنيد 

و برايشان آستين باال بزنيد. 

    افزايش قيمت وسايل توانبخشي
مديرعامل انجمن دف��اع از حقوق معلوالن گفت: 
قيمت وسايل توانبخشي معلوالن به حدي افزايش 
يافته كه حتي بهزيس��تي از خريدن ويلچر سر باز 
مي زن��د و فقط هزين��ه خريد ۸00 ه��زار توماني 
مي دهد. متأس��فانه عدم افزاي��ش بودجه قانون 
حماي��ت از حقوق معلوالن متناس��ب ب��ا تورم و 
گراني هاي موجود جامعه و ش��يوع ويروس كرونا 

كه بسياري از آحاد جامعه را تحت شعاع قرار داده، 
زندگي معلوالن و خانواده هاي آنان را با مش��كل 

مواجه كرده است.
علي همت محمودنژاد در گفت وگو با مهر با اشاره به 
اينكه اعتبار اجراي قانون جامع حمايت از معلوالن 
در سال جاري ۱,۳00 ميليارد تومان است، گفت: با 
توجه به اينكه حدود يك ميليون و 400 هزار معلول 
در كشور زندگي مي كنند، سرانه ساالنه معلوالن از 
بودجه دولتي تنها ۹۲۸ هزار تومان و سرانه ماهيانه 
معلوالن تحت پوشش بهزيستي كمتر از ۸0 هزار 

تومان يعني حدود 4 دالر است.
او با انتقاد از سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار 
داش��ت: س��ازمان مديريت با چه حقي از اجراي 
ماده ۲۷ قانون حماي��ت از حقوق معلوالن مبني 
ب��ر دريافت مس��تمري معادل حداق��ل حقوق با 
دستمزد كارگري سرباز مي زند. اين در حالي است 
كه مستمري معلوالن معادل يك بيست و چهارم 
تعريف شده در قانون اس��ت كه به آنها اختصاص 
پيدا مي كند. در حالي كه هزينه يك بس��ته ايزي 
الي��ف از ۱5 هزار تومان به ۸5 هزار تومان افزايش 
يافته است مستمري معلوالن در سال ۹۹ فقط با 
۱5 درصد افزايش مواجه ش��ده است و اين اقدام 
هيچ گونه سنخيتي با عدالت، مبارزه با فساد و رفع 

تبعيض ندارد.
محمودنژاد افزود: ما انتظار داش��تيم با آغاز به كار 
مجلس شوراي اس��امي بودجه قانون حمايت از 
معلوالن در سال ۹۹ مجدداً ترميم شود اما متأسفانه 
تاكنون شاهد هيچ گونه واكنشي از طرف مجلس 
براي ترميم بودجه نبوده ايم. او همچنين بخشي از 
تقصيرات را به گردن كميسيون اصل ۹0 مجلس 
انداخت و گفت: اين كميس��يون ب��ه چه حقي به 
دولت اجازه مي دهد تا بودجه الزم اليحه حمايت 
از حقوق معلوالن را براي معلولين اختصاص ندهد. 
محمود نژاد همچنين به حذف باتري سمعك براي 
ناشنوايان اشاره كرد و افزود: حذف باتري سمعك 
ناشنوايان با توجه به گراني آن و عدم دسترسي اين 
افراد موجب انزواي ناشنوايان در جامعه شده است.
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مرزپرگهر

حمام پهنه  سمنان

جامعه

اما و اگرهاي پوشش بيمه اي »ويزيت از راه  دور«
اگر قرار باشد تله مديسين )پزشكي از 
راه دور( در كشور راه اندازي شود بايد 
شناسنامه آن نوشته شده و شاخص ها 
كاما مشخض ش��ود.  دبير و رييس 
دبيرخانه شوراي عالي بيمه سامت 
ضمن بيان مطلب ف��وق گفت: نبايد 
اين مساله تقاضاي القايي ايجاد كند؛ 
به طوري كه بيمه ها ورشكست شوند 

و براي خدمات اصلي هم نتوانند پول دهند. دكتر 
سيد س��جاد رضوي در گفت وگو با ايسنا، درباره 
نحوه پوش��ش بيمه اي و تعرفه گذاري پزشكي از 
راه دور يا تله مديسين كه اخيرا و در شرايط كرونا 
از سوي وزارت بهداشت در چند دانشگاه منتخب 
راه اندازي شده است، گفت: اوال بايد توجه كرد كه 
تله مديسين در كتاب تعرفه، تعرفه مشخص دارد 
كه د ر حوزه تعرفه بر اساس آن عمل مي شود. وي 
افزود: حال اينكه آيا اين خدمت تحت پوشش بيمه 
قرار مي گيرد يا خير، نياز به كار فني و كارشناسي 
دارد. ابتدا بايد دستورالعمل تله مديسين به طور 
مشخص تدوين شود و يك آيين نامه اجرايي داشته 
باشيم كه بر اساس آن بيمه ها بتوانند نظارت كاملي 
داشته و محاس��بات خود را انجام دهند. رضوي با 
بيان اينكه هنوز گايدالين و شناسنامه اين خدمت 
به ما ارايه نشده اس��ت، ادامه داد: به محض اينكه 
اين موارد تدوين شود ما اقدامات مربوط به پوشش 
بيمه اي را انجام مي دهيم. او با تاكيد بر اينكه ميزان 
تقاضاهاي القايي مي تواند در تله مديسين افزايش 
يابد، گفت: بر همين اساس بيمه ها مي گويند در 
اين صورت م��ا نمي توانيم مديري��ت كنيم. بايد 
مش��خص ش��ود كه كدام بيم��اران از طريق تله 
مديس��ين مي توانند ويزيت شوند. يك بحث اين 
است كه بيمار بايد يك بار ويزيت حضوري شود و 
پرونده داشته باشد و بعد پيگيري هاي درمانش را 
از طريق تله مديسين انجام دهد، مشاوره دريافت 
كند و كارهايش را انج��ام دهد. در عين حال اين 
ويزيت ها بايد به ميزان مش��خص بوده و محدود 

شوند. مثا مشخص شود كه يك فرد 
در سال چندبار مي تواند از خدمت تله 
مديسين استفاده كند. به عنوان مثال 
فردي كه سرما خورده است، مي تواند 
به پزش��ك هم مراجعه كند. رضوي 
اظهار كرد: هدف ما بيشتر اين است 
كه تله مديسين براي بيماران مزمن 
مانند بيماران قلبي_تنفسي و.... كه 
بيرون آمدن به صاح شان نيست، مهيا شود و اين 
بيماران بتوانند از خدمات تله مديسين استفاده 
كنند كه بايد پرونده هم داشته باشند.وي با بيان 
اينكه با كليات اين اقدام در كش��ور موافقيم و اين 
خدمت بايد در كشور راه اندازي شود، گفت: البته 
به شرط اينكه شناسنامه آن نوشته شود، موارد و 
شاخص ها كاما مشخص ش��ود تا خدايي نكرده 
تقاضاي القايي ايج��اد نكند؛ به طوري كه بيمه ها 
ورشكست شوند و براي خدمات اصلي هم نتوانند 
پول دهند. بايد ش��اخص هاي اين خدمت دقيقا 
مشخص شود. رضوي درباره ميزان پوشش بيمه اي 
خدمات تله مديسين گفت: در حال حاضر بيمه ها 
۷0 درصد ويزي��ت را تقبل مي كنن��د. حال بايد 
محاسبات انجام شود تا ببينيم بيمه ها چه ميزان 
از اين خدمت را تقبل كنند. ممكن است 50 - 50 
شود. زيرا بيمار در خانه است و هزينه رفت و آمد 
ندارد. به هر حال بايد بار مالي اين خدمت به دقت 
محاس��به ش��ود تا ببينيم اين اقدام براي بيمه ها 
چقدر بار مالي دارد. در عين حال يك موضوع هم 
تعرفه خدمت است. ممكن است بيمه خدمتي را 
در اين قالب پوشش ندهد و مردم خودشان تمايل 
داشته باشند كه پرداخت كنند كه بايد محاسبات 
آن را انجام دهيم. بنابراين زماني كه معاونت درمان 
شناسنامه خدمات تله مديسين را تدوين كند، به 
سمت اجرايي كردن اين خدمت رفته و محاسبات 
بيم��ه اي و تعرفه اي را انج��ام مي دهيم تا ببينيم 
بيمه ها مي توانن��د از پس پوش��ش بيمه اي اين 

خدمات برآيند يا خير.

ثبت نام ۱۵ هزار راننده در سرويس مدارس
مديرعام��ل س��ازمان تاكس��يراني 
ش��هرداري تهران از ثبت نام ۱5 هزار 
راننده براي فعاليت در ناوگان سرويس 
م��دارس خبر داد. عليرض��ا قنادان در 
جلسه هماهنگي و نظارت بر ترافيك 
سطح شهر در روز آغاز سال تحصيلي 
جديد با بيان اينكه سازمان تاكسيراني 
تحت كارگروه ماده ۱۸ همكاري هاي 

مش��تركي با اداره كل آموزش و پ��رورش در قالب 
آمادگي س��رويس مدارس دارد، گفت: از چند ماه 
قبل جلس��ات ما با آموزش و پ��رورش در خصوص 
ساماندهي و صدور مجوز شركت هاي مجاز سرويس 

مدرس��ه  همچنين صاحيت سنجي 
س��رويس هاي مدارس آغاز شد كه در 
اين راستا صاحيت ۱5۳ شركت تاييد و 
۱5 هزار راننده نيز در قالب پيامك هايي 
كه براي آنها ارسال كرديم آمادگي خود 
را براي حض��ور در ناوگان حمل و نقل 
عمومي اعام كردند. وي افزود: از اين 
۱5 هزار راننده تاكس��ي تنها 500 نفر 
جديد بودند كه بررسي صاحيت هاي آنها در دستور 
كار قرار دارد. همچنين چاپ برچس��ب س��رويس 
مدارس انجام شده و توزيع آن در ميان سرويس هاي 

مدارس تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.
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