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جذابيت بازار طال در پساكرونا ماليات ستاني سخت از اصناف  دست هاي پشت پرده بحران عرضه مسكنبراي خشنودي سوداگران نقش كاربر در نشت داده ها 
همانط��ور ك��ه كيمياگران 
پيش��گو وع��ده داده بودند 
بازار طال درس��ت در وس��ط 
تابستان داغ ش��ده و قيمت 
ه��ر اونس ط��الي جهاني از 
مرز ۲ هزار دالر گذش��ت و با 
ثبت عدد۲040 دالر ركورد 
ت��ازه اي از خ��ود ب��ه جاي 
گذاشته كه در 9 سال اخير بي سابقه بوده و پيش بيني 
مي شود همچنان در شرايط سايه سنگين شيوع كرونا 
بر اقتصاد افزايش بيشتري داش��ته باشد و در ماه هاي 
آينده به س��مت مرز ۳ ه��زار دالر حركت كن��د.   اين 
ركورد تازه قيمت طال آخرين ب��ار پس از بحران مالي 
۲00۸ و تزريق سنگين منابع مالي و اعتبارات بانكي 
و كمك هاي دولتي تجربه شده كه موجب شد قيمت 
طال متاثر از ريزش سنگين بورس هاي جهان و بحران 
مالي در بخش مسكن و ساير بخش هاي اقتصاد امريكا 
به باالي ۲000 دالر برس��د و ت��ا ۲071 دالر افزايش 
يابد.  اما پس از بازگشت رشد اقتصادي و رونق گرفتن 
بازارهاي سهام و قيمت نفت و... بار ديگر جذابيت طال 
كم شد و قيمت طال به سمت 1000 دالر كاهش يافت.   
قيمت هر اونس ط��الي جهاني قبل از بح��ران مالي 
۲00۸ از ح��دود ۶00 دالر در س��ال ۲007 به حدود 
1000 دالر در دو سال بعد از آن يعني سال هاي بحران 
مالي ۲00۸ و ۲009 رسيد اما متاثر از تزريق سنگين 
پول و اعتبارات بانكي و كمك هاي دولتي براي خروج 
اقتصاد جهان از ركود وبحران مالي، به تدريج بر قيمت 
طال افزوده ش��د و تا س��ال ۲011 به اوج خود رسيد و 
براي آنكه در خاطر بماند مي توان گفت كه در سپتامبر 
۲011 به ۲011 دالر رسيد.  قبل از بحران ۲009 و اثر 
آن بر قيمت طال در دوره هاي قب��ل نيز در طول 100 
سال اخير بارها در مقاطع مختلف جنگ يا ركود جهاني 
و انقالب ايران و... شوك طال ايجاد شده است.  نقاط اوج 
قيمت طال نيز مربوط به ۲۲41 دالر در 19۸0 و ۲071 
دالر در ۲011 و ۸۲4 دالر در س��ال 1974، ۶7۶ دالر 
در سال 19۳4 بوده است كه هر كدام به داليل جنگ، 
يا بحران مالي و اقتصادي، انقالب ايران، افزايش قيمت 
نفت يا كاه��ش آن، رك��ود و رونق اقتصادي، ش��وك 
نيكس��ون در 1971 رخ داده است. البته بايد اين نكته 
را نيز مورد توجه قرار داد كه ارزش دالر يا قدرت خريد 
آن در برابر س��بدي از كاالهاي مورد نياز انسان بارها 
كاهش يافته و ارزش دالر 100 سال پيش قابل مقايسه 
با قدرت خريد دالر در بازار كاال و خدمات در سال هاي 
اخير نيست.  به عبارت ديگر، با در نظر گرفتن كاهش 
قدرت خريد دالر، مي توان گفت كه ارزش طال در برابر 
دالر در ۶۶ سال اخير 1500 برابر شده است. حتي قبل 
از شيوع ويروس كرونا نيز بسياري از كارشناسان متاثر 
از جنگ تجاري امريكا و چين، قطب بندي هاي تازه، 
افزايش حضور چين در اقتص��اد جهان و... پيش بيني 
كرده بودند كه ۲0۲0 سال تحول و رشد شديد قيمت 
ادامه در صفحه 2 طال خواهد بود.  

»اگر سال 9۸ را سال حوادث 
نگفته ايم.«  پربي��راه  بناميم، 
حوادث��ي از قبي��ل س��يل، و 
زلزل��ه در ابتداي س��ال باعث 
تعطيل��ي كس��ب و كار هاي 
مناطق آسيب ديده شد و ديگر 
مهمان ناخوان��ده كرونا كه از 
اواخر سال 9۸ باعث تعطيلي 
كسب و كار هاي كش��ور گرديد. اگر چه در ظاهر دو ماه 
آخر س��ال مالي 9۸ متاثر اين ويروس گرديد، اما دو ماه 
پاياني براي بعضي از كسب و كار ها دو ماه طاليي مي باشد. 
زيرا بسياري از كسبه مانند پوش��اك، خشكبار، صنوف 
خدماتي و... فروش چندين ماه را در ماه هاي پاياني سال 
انجام مي دهند يا برخي توليد كنندگان چندين ماه براي 
شب عيد توليد مي كنند. اما در توافق ناباورانه سازمان امور 
مالياتي با اتاق اصناف آمده اس��ت: آن دسته كه در سال 
97 از صفر تا ۲.5 ميليون تومان ماليات مي دادند بدون 
افزايش، كساني كه در سال 97 از ۲.5 تا 5 ميليون تومان 
ماليات پرداخت مي كنند، 4 درصد افزايش، كساني كه 
در سال 97 از 5 تا 10 ميليون تومان پرداخت مي كردند، 
۸ درصد افزايش و كساني كه باالتر از 10 ميليون ماليات 
97 داش��ته اند، 1۲درصد افزايش.« نكت��ه اول اينكه در 
توافق صورت گرفته باال نسبت به سال گذشته، يك درصد 
افزايش داشته است يعني عمال هيچ حمايت و تخفيف 
مالياتي براي اصناف در س��ال مالي 9۸ نس��بت به سال 
گذشته صورت نپذيرفته است.  طي جلسات و پيگيري ها 
مس��تمر صورت گرفته بين اتاق اصناف و سازمان امور 
مالياتي و زحماتي كه توسط اتاق اصناف براي حمايت از 
كسب و كارهاي زير مجموعه خود صورت گرفت، مقرر 
ش��ده بود كه درآمد موديان تا ۶0 برابر معافيت ها اعالم 
ش��ود كه براي تحقق اين امر نياز به مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا اس��ت. اما به دليل كافي 
نبودن زمان، اقدام به ابالغ دستور العمل بر مبناي درآمد 
موديان تا ۳0 برابر معافيت هاي مالياتي است كه اين عدد 
همان عددي است كه سال 97 اعالم شده بود و در اينجا 
حمايتي از سوي سازمان امور مالياتي براي اصناف آسيب 
ديده از حوادث طبيعي و بيماري كرونا صورت نپذيرفته 
است. با علم به اينكه دولت به دليل تحريم ها و بحران كرونا 
قادر به فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از فروش آن 
نيست، عمده درآمد دولت از طريق اخذ ماليات از موديان 
مالياتي تامين مي شود اما الگوي ساير كشور ها براي اخذ 
ماليات در زمان بيماري كرونا بسيار قابل توجه است. به 
تعويق انداختن پرداخت ماليات، به دليل ضربه خوردن 
از بيماري كرونا يا بخشش مالياتي براي كسب و كار هاي 
كوچك از جمله تمهيداتي است كه ساير دولت ها در نظر 
گرفته اند و دولت ما نيز مي تواند با در نظر گرفتن منافع 
اصناف در به تعويق انداختن، بخشش يا اخذ ماليات به 
صورت اقساط بلندمدت اقدام كند و نه اينكه طبق معمول 
راه حل كسر بودجه دولت فشار به واحد هاي شناسنامه دار 
و هويت دار نيست بلكه شناسايي پتانسيل هاي درآمدي 
جديد و مالياتي است.   ادامه در صفحه 6

اگرچه به نظر مي رسد، انفجار 
بزرگي كه در بندرگاه بيروت 
رخ داد، ي��ك حادث��ه اتفاقي 
ب��وده و در اث��ر ي��ك حادثه 
غيرمترقب��ه رخ داده اس��ت، 
اما برخي گزارش ها و اس��ناد 
مس��تند حاكي از آن اس��ت 
كه اين انفج��ار نتيجه وجود 
عامل انساني رخ داده است. با توجه به اينكه لبنان، طي 
ماه هاي اخير به ويژه بعد از تش��كيل دولت اين كشور به 
رياست حسان دياب كه چسبندگي زيادي نيز به محور 
مقاوم��ت دارد؛ رويكردهاي متفاوت��ي را در بخش هاي 
مختلف در پيش گرفته بود، بنابراين يكسري توطئه هاي 
مختلف اقتصادي، امنيتي، سياس��ي و...عليه حاكميت 
لبنان توس��ط دش��منان اين كشور و دش��منان محور 
مقاومت آغاز شد. قطع كمك هاي مالي و اقتصادي امريكا، 
امارات و عربستان كه همواره تعهدات مالي و لجستيكي 
مشخصي، نس��بت به لبنان داش��ته و دارند؛ باعث بروز 
برخي نارضايتي ها و تظاهرات مردمي در اين كشور شد؛ 
تحوالتي كه باعث سقوط ليره لبنان در برابر دالر امريكا 
و افزايش مش��كالت اقتصادي اين كشور ش��د؛ واقع آن 
است كه حجم بدهي هاي خارجي لبنان به ۸5 ميليارد 
دالر بالغ مي شود و اين مش��كالت اقتصادي باعث شده 
تا لبنان نتواند به بازپرداخت بدهي هاي خود اقدام كند. 
سرريز اين مشكالت اقتصادي در بخش هاي اجتماعي و 
عمومي باعث بروز نارضايتي هايي ميان برخي از اقشار اين 
شكور ش��ده بود. عالوه بر اين موضوعات كه در خصوص 
آنها صحبت ش��د، به نظر مي رسد گس��ترش فشارهاي 
اجتماعي و ورود مردم به كف خيابان ها، سناريويي است 
كه در چهارچوب فشار عليه دولت حساب دياب طراحي 
و عملياتي شده است تا اين دولت ارتباطاتش با حزب اهلل 
را مح��دود و قطع كن��د. فراموش نكنيد، ط��ي روزهاي 
گذشته وزير امور خارجه فرانسه در ديدار با نخست وزير 
لبنان از وي خواست تا حزب اهلل را خلع سالح كند كه اين 
درخواست عجيب با واكنش تند حسان دياب مواجه شد 
و دياب آن را دخالت فرانس��ه در امور داخلي لبنان تلقي 
كرد. مجموعه اين رخدادها و ساير موضوعات باعث شد تا 
فرانسه، ناصيف وزير خارجه لبنان را تحت فشار قرار دهد 
تا از كابينه حسان دياب خارج شود. مجموعه اين عوامل 
باعث بروز يك سري بحران هاي اقتصادي و اجتماعي در 
اين كشور شد. اما در خصوص اين انفجار بايد گفت كه با 
اين انفجار، جهان وارد يك جنگ الكترونيكي خطرناك 
شده است كه در پش��ت آن رژيم صهيونيستي و امريكا 
قرار دارند. اس��ناد و مدارك به گونه اي در انفجار بندرگاه 
لبنان تصويرسازي ش��ده كه به نظر مي رسد؛ يك عامل 
خارجي در اين انفجار دخيل بوده است. با توجه به اينكه 
رژيم صهيونيس��تي و امريكا صدها ماهواره فضايي را در 
اختيار دارند به راحتي مي توانند از طريق هدايت ليزرها به 
سمت انبارهاي حاوي نيترات آمونيوم كه ۲700 تن مواد 
خطرناك را شامل مي شد؛ اين حادثه را كارگرداني كرده و 
ادامه در صفحه 6 فاجعه بيروت را رقم بزنند.   

هرچند نماين��دگان مخالف 
ط��رح توزي��ع قي��ر تهاتري 
اس��تدالل هاي خود را هم در 
جريان نطق ها و تذكرات آيين 
نامه اي و...مط��رح كرده اند اما 
هنوز ه��م ابهام��ات فراواني و 
پرس��ش هاي متع��ددي در 
خصوص چرايي اج��راي اين 
طرح وجود دارد كه بايد به آنها اشاره شود. واقع آن است 
كه اكثريت قريب به اتفاق نهادهاي نظارتي يعني وزارت 
اطالعات، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات 
با ابعاد و زواي��اي گوناگون اين ط��رح مخالفت كرده اند. 
مخالفتي كه نشان مي دهد كه اين طرح در مسير منافع 
عمومي مردم قرار ندارد و به نف��ع برخي افراد و جريانات 
خاص است كه از اجراي يك چنين طرح هايي استقبال 
مي كنند. اين نظر نهادهاي امنيتي و نظارتي كشور درباره 
يك طرح پرمساله است؛ آيا نبايد به اين نظر توجه شود؟ از 
سوي ديگر از نقطه نظر اقتصادي هم اين شيوه مشكالتي 
دارد كه من در جريان صحبت هايي ك��ه در مجلس در 
خصوص مخالفت با اين طرح داش��تم به بخشي از اين 
مشكالت اش��اره كردم؛ اولين و شايد مهم ترين مشكلي 
كه در فرآيند اجرايي اين طرح به چشم مي خورد؛ دامنه 
وس��يع رفتارهاي مفسدانه اي اس��ت كه در بخش هاي 
گوناگون مرتبط با اين طرح به وجود مي آيد. از يك طرف 
روابط خارج از محدوده، زدوبندها و بده بستان هايي كه 
بين مديران، پيمانكاران و دستگاه هاي اجرايي و...به وجود 
مي آيد و از سوي ديگر اثراتي كه اين رفتارهاي سوداگرانه 
در بازار قير و مش��تقات آن به وجود مي آي��د. به عبارت 
روشن تر ما با دست خودمان بستري را فراهم مي كنيم 
تا مديران و كاركناني كه به نوعي ب��ه اين حوزه مرتبط 
مي شوند، دس��ت به اقدامات واس��طه اي و داللي بزنند. 
نكته مهم بعدي رانتي است كه در اثر اجرايي شدن اين 
طرح به قيرسازها و واسطه ها مي رسد؛ بر اساس آمارهاي 
مستند مراكزي آماري كه از طريق پايش تجربيات قبلي 
كشور از اجراي اين طرح استخراج شده آمده كه بيش از 
يك سوم قير تخصيصي در قالب رانت نصيب قيرسازها 
و س��وداگران اين بخش مي شود. يعني بيش��تر از يك 
س��وم قير تخصيصي كه قاعدتا مي بايست براي عمران 
و آباداني و توسعه روس��تاها تخصيص پيدا مي كرد؛ سر 
از بازارهاي س��ياه قير، صادرات يا قاچاق درآورده است. 
به دليل اين رانت گسترده است كه طي ساليان گذشته 
اقبال چشمگيري نسبت به فعاليت در حوزه قيرسازي 
و...به وجود آمده و ه��ر روز بر تعداد فع��االن اين بخش 
افزوده مي ش��ود. برخي اظهارات و اس��تدالل هايي كه 
درباره آباداني و توس��عه در راه هاي روس��تايي مي شود، 
بيش��تر براي انحراف افكار عمومي است و دستاوردهاي 
تحقيقاتي نشان مي دهد كه اين طرح هيچ اثري بر بهبود 
ش��اخص هاي عمراني روس��تاها و بهبود راه هاي كشور 
ندارد. قبال هم اشاره كردم آمارها نشان مي دهد كه تنها 
يك سوم قير رايگان توزيع ش��ده تبديل به راه روستايي 
شده و ...  ادامه در صفحه 6

1-تازه تري��ن نظرس��نجي از 
مديران فعال در حوزه ساخت 
و ساز حاكي از افت عدد شامخ 
ساختمان )ميزان فعاليت هاي 
س��اختماني اع��م از توليد و 
خدمات( به سطوح بهمن ماه 
سال گذشته اس��ت. اما نكته 
مهم تر آنكه مدي��ران فعال در 
حوزه ساخت و ساز پيش بيني كرده اند كه در مرداد ماه نيز 
گستره فعاليت هاي ساختماني كوچك تر از تيرماه بشود. 
آن سوتر اما آمارهاي چهارماهه نخست سال جاري بازار 
معامالت ملك حاكي از جدا شدن تعداد معامالت طي 
سه ماهه گذشته از فاز ركود و بازگشت حجم معامالت 
به سطوح چهار ماهه نخست سال 1۳97 يعني ماه هاي 
ابتدايي آغاز دور جديد نوس��انات ارزي است. همزمان، 
پرواز قيمت مس��كن طي ۳ ماهه اخير و رش��د مثبت ۲ 
ميليون توماني متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در 
ماه ثبت شده است. با توجه به اين آمارها، شاهد هستيم 
كه حركت فعاليت هاي ساختماني و به عبارتي توليد و 
عرضه مسكن دس��ت كم در تيرماه در جهت معكوس و 
خالف حركت بازار معامالت )هم حجم مبايعه نامه ها و 

هم افزايش قيمت ها( بوده است. 
۲- بررس��ي هاي ميداني »تعادل« حاكي از اين است 
كه در ش��رايط ناپايدار اقتص��ادي فعل��ي، علي رغم 
جهش قيمت ها در بازار مسكن، كمتر مالكي حاضر به 
عرضه مسكن خود به بازار اس��ت. در واقع، هم اينك، 
بازار مسكن در تسخير س��وداگران و سفته بازان است 
و عمال واحدهاي مسكوني روي كاغذ و بدون بازديد و 
طي شدن فرايندهاي سنتي بازار مسكن، از شخصي 

به شخص ديگر واگذار مي شود.
۳- از اين رو، طرف عرضه مس��كن هم در »خيلي دور« 
و هم در »خيلي نزديك« به احتمال زي��اد دچار ركود 
خواهد شد. چه آنكه افزايش حجم نقدينگي و انتظارات 
تورمي بر آمده از آن، نوس��ان ن��رخ دالر و فتح قله هاي 
پي در پي ش��اخص كل بورس، مالكان عادي مسكن را 
از عرضه آپارتمان خود در بازار بر حذر داش��ته اس��ت 
و چراغ قرمز را پيش روي آنها روش��ن كرده اس��ت. در 
واقع اين دس��ته از فعاالن بالقوه بازار مسكن منتظرند، 
قيمت مسكن به قله خود برس��د و همزمان هيجانات 
حاكم بر بازارهاي موازي فروكش كند تا به اين ترتيب 
زمينه عرضه واحد مسكوني فراهم شود. از سوي ديگر، 
س��يگنال دريافتي از برخي شاخص ها از جمله كاهش 
۲0 درصدي پروانه هاي ساختماني در دو ماهه نخست 
س��ال جاري و همچنين افت 1۸ درصدي عدد شامخ 
ساختمان در تيرماه در اثر علل مشابه همچون نوسان 
نرخ ارز و رش��د نقدينگي و بي انگيزگي ني��روي كار در 
شرايط تورم زده براي فعاليت و... اگر چه منجر به كاهش 
فعاليت هاي ساختماني در تيرماه شده است، اما از آنجا 
كه توليد مسكن به طور متوسط به 1۸ ماه زمان نياز دارد، 
منجر به سكته در عرضه مسكن در ميان مدت نيز خواهد 
ادامه در صفحه 2 شد.  

داليل درز و افشاي اطالعات 
و  س��ازمان ها  از  بس��ياري 
كاربران فض��اي مجازي طي 
ماه هاي اخير در كشور، از يك 
سازمان به س��ازمان ديگر و از 
يك زيرس��اخت ارتباطي به 
يك زيرساخت ارتباطي ديگر، 
كاماًل تغيير مي كند و نمي توان 
يك فاكتور يا نسخه واحد براي اين مشكل پيچيد و گفت 
كه دليل تمامي موارد نشت اطالعات، يك موضوع است. 
گس��تره اي از موضوعات كاماًل فني تا غيرفني مي تواند 
دليل بروز و ظهور نش��ت اطالعات باشد. در فضاي فني 
موضوعاتي مانند طراحي ضعيف و ناامن يا پيكربندي يا 
مديريت ضعيف يك كاربر يا سيستم و سرويس دهنده 
مي تواند دليل بروز مش��كالت امنيتي باشد و در فضاي 
غيرفني نيز مواردي از قبيل خطاي انساني، فيشينگ 
و تكنيك هاي مهندس��ي اجتماع��ي، مي توانند عامل 
نش��ت اطالعات در شرايط خاص باش��ند. هم اكنون ما 
در كش��ور، مش��كالت فني در طراحي و پياده سازي و 
مديريت سيس��تم داري��م و طراحي روال نگه��داري و 
انتقال اطالعات ما ضعيف اس��ت. از سوي ديگر خطاي 
انساني كه مي تواند از سوي اپراتور يا كاربر يا حتي مدير 
سيستم نيز رخ دهد، مي تواند منجر به نشت اطالعات 
شود. همه اين موارد معرف ضعف ها و آسيب پذيري هاي 
حياتي امنيت سايبري اس��ت كه مي تواند منشأ و علت 
بروز مشكالتي مانند افشا و نش��ت اطالعات باشد. سال 
گذشته پيش نويس »اليحه حفاظت از داده« با همكاري 
مشترك بين پژوهش��كده فناوري اطالعات پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات، معاونت امنيت س��ازمان 
فناوري اطالع��ات و اداره كل امنيت س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي و نيز پژوهش��كده قوه 
قضاييه، آماده شد كه قرار است به صحن علني مجلس 
براي تبديل شدن به قانون برود. نكته اين است كه اين 
اليحه صرفًا يك ركن از موضوعات حفاظ��ت از داده به 
شمار مي رود و بايد به مواردي چون بلوغ زيرساخت ها، 
طراحي و پيكربندي و آموزش نيروي انساني نيز توجه 
داشت. مطابق گزارش س��ال ۲019 مركز تحقيقاتي 
IDC بي��ش از ۸5 درصد تهديدات امنيتي ناش��ي 
از خطاي انس��اني اس��ت و اين درحالي اس��ت كه ما 
بالغ بر 95 درصد هزينه هاي امنيت��ي را روي ارتقاي 
زيرساخت ها مي گذاريم. اين به اين معني است كه اگر 
نيروي انساني )مديرسيستم، كاربر يا توسعه دهنده( 
خطايي انجام دهد، با بهترين سيس��تم هم نمي توان 
جلوي آن را گرفت. هم اكنون در اكثر شكايات مربوط 
به نشت داده و نقض حريم خصوصي كه بسياري از آنها 
در حوزه شبكه هاي اجتماعي مطرح مي شود، مشكل 
اصلي مربوط به كاربر است كه مبادرت به صدور مجوز 
دسترسي، انتشار اطالعات و در حقيقت خودافشايي 
كرده اما مدعي نقض حريم خصوصي شده است. كاربر 
نبايد مدعي حفظ حريم خصوصي باشد اما دست به 
ادامه در صفحه 2 خودافشايي بزند.  
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رييس جمهور مي گويد دست دولت به زودي باز خواهد شد

گشايشاقتصاديدرهفتهپيشرو
دولت دوازدهم رسما سال پاياني كار خود را آغاز كرد. دولت 
روحاني كه در سال 92 با پيروزي در انتخابات، دور يازدهم 
رياست جمهوري كار خود را در تحريم آغاز كرد، در حالي 
به ماه هاي پاياني كار خود نزديك مي شود كه از حدود دو 
س��ال و نيم قبل، دولت ترامپ دور جديدي از تحريم ها را 
عليه اقتصاد ايران آغاز كرده است، تحريم هايي كه هرچند 
با اين هدف آغاز ش��دند كه دولت ايران را تسليم كرده و بار 
ديگر به ميز مذاكره بكشاند اما صحبت هاي رييس جمهور 
در حاشيه جلسه هيات دولت نشان مي دهد نه تنها ايران به 
سمت تسليم حركت نمي كند كه حتي با استفاده از فضاي 
تحريم به سمت بهبود زيرساخت هاي اقتصادي خود در 

ماه هاي گذشته پرداخته است.
دولت روحاني زماني كار خود را آغاز كرد كه اقتصاد ايران با 
تحريم هاي همه جانبه سازمان ملل و شوراي امنيت سازمان 
مواجه بود. به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته اي در دولت 
احمدي نژاد باعث تصويب چهار قطع نامه شوراي امنيت عليه 
برنامه هسته اي ايران شده و همين امر تحريم هايي جهاني را 

براي ايران به همراه آورده بود. 
با توجه به اين شرايط دولت يازدهم اصلي ترين هدف خود 
را آغاز مذاكرات جدي براي برطرف كردن مشكل هسته اي 
ايران اعالم كرد. با انتقال پرونده هس��ته اي شوراي امنيت 
ملي به وزارت خارجه، محمد جواد ظريف وزير امورخارجه 
با تيم مذاكره كننده خود، مسيري چند ساله را آغاز كردند 
كه در نهايت به امضاي توافق هسته اي و لغو تمام تحريم هاي 
بين المللي در اين حوزه انجاميد. هرچند به نظر مي رسيد با 
امضاي اين توافق از س��وي شش قدرت جهاني و تصويب 
قطع نامه اي جديد در شوراي امنيت سازمان ملل، پشتوانه 
قدرتمندي به عنوان تضمين سياس��ي اج��راي برجام به 
وج��ود آمده اما در نهايت با روي كار آمدن دولت ترامپ در 
امريكا، كاخ سفيد در اقدامي يك طرفه بار ديگر تحريم ها را 
عليه ايران اجرايي كرد. با وجود آنكه تمام مقامات جهاني از 
جمله اعضاي اتحاديه اروپا به شكل جدي اين اقدام ترامپ 
را محكوم و اعالم كردند با تمام توان از اجراي برجام حمايت 
مي كنند اما در نهايت منافع اقتصادي شركت هاي جهاني 
و تهديدهاي مداوم دولت امريكا در تحريم كردن شركت و 
افرادي كه با ايران كار مي كنند، باعث شد بار ديگر اقتصاد 
ايران در محدوديت هاي جدي قرار بگيرد. دولت ترامپ به 
وضوح اعالم كرد كه تحريم هاي جديد با هدف تحت فشار 
قرار دادن جامعه و دولت ايران براي ش��روع دور جديدي از 
مذاكرات در فضايي است كه كاخ سفيد به آن عالقه دارد اما 
عهدشكني دولت امريكا در برجام و بي مبنا بودن درخواست 
آنها براي شروع مذاكرات جديد، باعث شد مقامات ايران با 
قدرت اعالم كنند به جاي مذاكره به بهبود شرايط اقتصادي 

ايران فكر خواهند كرد.

  تالطم  و ايستادگي
اقتصاد ايران در دوره كوتاه اجراي برجام فضاي تنفسي جديد 
پيدا كرد. در سال هاي 95 و 96، رشد اقتصادي ايران بار ديگر 
مثبت شد و باز شدن راه فروش نفت و ساير محصوالت ايران، 
باعث شد دست دولت در پيگيري طرح هاي اقتصادي باز 
شود. عقد قرارداد با شركت هاي اروپايي و بين المللي براي 
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي ايران و خريد 
هواپيماهاي مسافرتي جديد، بخشي از قراردادهايي بود كه 
دوره برجام براي اقتصاد ايران به ارمغان آورد اما در شرايطي 
كه اقتصاد ايران خود را براي جهشي جديد آماده مي كرد، 
ناگهان با تصميم دولت ترامپ شرايط بر هم ريخت. شوك 
حاصل از اين اتفاق براي چند ماه اقتصاد ايران را تحت تاثير 
قرار داد. كاهش جدي درآمدهاي ارزي دولت به دليل تحريم 
فروش نفت و عدم همكاري بانك هاي بين المللي با ايران، 
به افزايش نرخ ارز منجر ش��د و تالقي اين اتفاقات با برخي 
مشكالت داخلي، نرخ تورم را باال برد و رشد اقتصادي را منفي 
كرد. با اين وجود دولت با اتكا به صادرات غير نفتي، تالش 
كرد از اين دوران نيز عبور كند كه آمارهاي صادراتي ايران در 
سال هاي 97 و 98 نشان از موفقيت نسبي اين سياست دارد.

در ماه هاي اخير با شيوع ويروس كرونا، صادرات غيرنفتي 
ايران نيز مانند تجربه جهاني، كاهشي جدي را تجربه كرد 
و همين امر فشار معيشتي بر زندگي مردم را افزايش داد. با 
وجود تمام اين فشارها و مشكالت، باز هم هدف گذاري دولت 
ترامپ در آغاز دور جديدي از مذاكرات با ايران به شكست 
انجاميد و حاال رييس جمهوري از موفقيت هاي ايران در گذر 

از تحريم هاي سخت امريكا مي گويد.

   تحريف نكنيد، موفقيت ها را ببينيد
حسن روحاني در سخناني كه در جلسه روز گذشته هيات 
دولت و همزمان با آغاز سال پاياني دولت او مطرح شد، 
از شرايط امروز اقتصاد ايران پس از حدود دو سال و نيم 
تحريم امريكا گفت و اعالم كرد بر خالف تصورات دولت 
امريكا، اقتصاد ايران توانس��ته در برابر تمام اين فشارها 

بايستد. او در ابتدا به مسيري كه ايران در دهه هاي طي 
كرده است پرداخت. روحاني با اشاره به 14 مرداد ماه و 
گذشت 114 س��ال از انقالب مشروطه در ايران، تاكيد 
كرد: ايران پيش��گام مردم س��االري ديني درمنطقه و 
تاسيس پارلمان اس��ت و ملت ايران تا پيروزي انقالب 
اسالمي، روزهاي سخت و آساني را پشت سرگذاشت كه 
در حكومت به ظاهر مشروطه بود و داراي قانون اساسي 
و مجلس بوديم اما بيشتر با نام مشروطيت گذشت و در 
عمل كمتر مشاهده كرديم تا پيروزي انقالب اسالمي كه 
انقالب مشروطه تكميل شد و امروز شاهد مردم ساالري 
ديني در كشور هستيم. رييس جمهور با تاكيد براينكه تا 
روزي كه به صندوق انتخابات و آراي مردم احترام بگذاريم، 
هيچ قدرتي نمي تواند به كشور صدمه بزند، تصريح كرد: 
وقتي در جمهوري اسالمي ايران، دولت، مجلس و ساير 
اركان حكومت به صورت مستقيم و غير مستقيم با آراي 
مردمي انتخاب مي شوند، معني ندارد فردي در كاخ سفيد 
و در آن طرف دنيا براي پايان حكومت مردم و اغتشاش 
تصميم بگيرد. روحاني با بيان اينكه تا زماني كه صندوق 
راي و انتخابات در كشور هست، جمهوري اسالمي ايران 
با قدرت مي ماند، ادامه داد: البته دشمنان مي توانند در اين 
راه مزاحمت ايجاد كنند ولي نمي توانند اصل حكومت و 

مردم ساالري را از كشور و مردم بگيرند.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به دستورات مقام معظم رهبري به دولت و قواي مقننه 
و قضاييه و تشكيل اولين جلسه سران قوا در روز گذشته 
پ��س از رهنمودهاي معظم له در روز عيد قربان، تاكيد 
كرد: موضوع مهم اقتصادي در اين جلسه در دستور كار 
قرار گرفت و بحث بس��يار مفصلي انجام شد كه نظرات 
بسيار شبيه و نزديك به هم بود و اينكه برخي در كشور 
مطرح مي كنند كه قواي مقننه و قضاييه به دنبال زمين 
زدن دولت هستند، در اين جلسات اينچنين مشاهده 
نمي كنيم و قواي ديگر كامال درك مي كنند كه كشور در 
چه شرايطي قرار دارد. در جلسه روز سه شنبه تصميمات 
و نتايج مهمي گرفته شد كه پس از به نتيجه رسيدن در 
هفته آينده و موافقت مقام معظم رهبري اعالم مي شود 
كه گشايش��ي اقتصادي در كش��ور به وج��ود مي آيد. 
رييس جمهور با بيان اينكه در فرصت زياد يك ساله دولت، 
مردم خواهند ديد كه در پنجشنبه و روزهاي ديگر هفته، 
طرح هاي مهم و بزرگي در كشور به بهره برداري مي رسد، 
افزود: بايد با كمك يكديگر دشمن را وادار مي كنيم كه 
بفهمد از طريق تحريم نمي تواند ما را به زانو دربياورد و 
ناچار است منطق و حقيقت را بپذيرد كه آن روز طوالني 

نيست و با صبر و مقاومت به پيروزي مي رسيم.
او تاكيد كرد: تحريم بسيار رنج آور است، ولي مشكل تحريف 
بسيار دردآور است. تحريم را دشمن انجام مي دهد و آثار آن 
را لمس مي كنيم. تحريف را گاهي دشمن انجام مي دهد، 
اما متاس��فانه گاهي در درون كشور تحريف رخ مي دهد و 
اين است كه دردناك تر است. ميدان جنگ است، در ميدان 
جنگ كس��ي مي آيد به خودي و نيروي خودي لبخندي 
بزند و بگويد دس��تت را نگاه كن كه خ��ون مي آيد، پارچه 
مي خواهي برايت بياورم، اين آدم كه درك نمي كند كه اين 
سرباز در ميدان جنگ است و با دشمنان مملكت مي جنگد. 

بله زخم هم دارد، رنج هم دارد، مشكالت هم دارد. ميدان 
جنگ خيلي مسائل دارد. اگر مي خواهيم با دشمن نجنگيم، 
اگر مي خواهيم در برابر دش��من تس��ليم شويم، آن بحث 
ديگري است. به نظرم نه ملت، نه زنان، نه مردان، نه جوانان، 
نه غيورمردان كش��ور، هيچ كس حاضر به تسليم نيست. 
اگر حاضر به تسليم نيس��تيم كه نبايد هم باشيم، در برابر 
دشمن بايد بايستيم و مقاومت كنيم، زخم هم برمي داريم و 

مشكالت هم پيش پاي مان ايجاد مي شود.

    عملكرد قابل دفاع در دوران كرونا
رييس جمهور در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به 
مقايسه عملكرد اقتصادي ايران و ساير كشورها در مقابله 
با شوك حاصل از كرونا اشاره كرد. او گفت: امروز مي بينيد 
كشورهايي هستند كه هيچ تحريمي هم عليه آنان وجود 
ندارند و دش��مني اينچنيني هم اصال در كشور آنها وجود 
ندارد ولي مي بينيم از لحاظ رشد اقتصادي داراي 30 درصد 
كاهش هستند. بعضي از كشورها داراي 12 درصد كاهش 
رشد اقتصادي هستند، اقتصاد جهاني به طور مجموع دچار 
5 درصد كاهش رشد اقتصادي است. معتقدم اگر امسال 
همه با همه توان تا پايان سال برويم، شايد رشد اقتصادي 
كشور منفي نباشد. البته خيلي سال سختي است، شايد 
بتوانيم. يعني شبيه اين 5 درصد منفي، 12 درصد منفي و 
30 درصد منفي كه دنيا دارد، حتما اينچنين نخواهد بود. 
در ايران شرايط بهتري داريم، علي رغم اينكه تحريم و اين 
همه فشار داريم، علي رغم اينكه هر روز براي كشور مشكالت 

درست مي كنند.
روحاني ادامه داد: بايد تحريم را بشكنيم و نابود كنيم. بايد 
تحريم را از بين ببريم، بايد دست تحريم كننده را ببريم. 
اين اولين وظيفه است. نبايد بايستيم و او شمشير بزند 
و بايستيم بگوييم كه دشمن شمشير مي زند و ناچاريم 
دست و پايمان زخمي شود؛ نه بايد در برابر تحريم كننده 
بايستيم. دو س��ال، دوران تنفس ما بود تا رسيد به افراد 
)آدماي( ناشي كه در كاخ سفيد سِر كار آمدند و كساني 
هم كه چيزهايي نوشتند و چاپ شده و پخش شده و شما 
مي توانيد ببينيد و بخوانيد؛ همه فكرشان اين بود كه يك 
تحريم جديد براي ايران درس��ت كنيم، تا نظام نباشد. 
امريكايي ها گاهي مي گفتند ك��ه ما مي خواهيم نظام 
نباشد؛ هيچ وقت با اين صراحت كاخ سفيد نگفته بود كه 
من يك تحريم شديد را آغاز كردم تا اين نظام را زمين بزنم 

و اين نظام در 22 بهمن جشن پيروزي نخواهد داشت.
آنچه ك��ه روحاني در صحبت هاي خود به آن اس��تناد 
مي كند، آمارهايي است كه از فعاليت هاي اقتصادي در 
ماه هاي گذشته به دس��ت آمده است. رييس جمهور با 
اشاره به برخي دستاوردهاي به ثبت رسيده در ماه هاي 
گذشته، تشريح كرد: امروز خيلي راحت وزير راه ما اعالم 
مي كند كه من عالوه بر آزادراه هايي كه ساختم، تا پايان 
دولت 518 كيلومتر آزادراه را تحويل ملت ايران مي دهم. 
امروز در شرايطي هستيم كه وزير راه ما مي گويد غير از 
راه آهن همدان، اروميه و كرمانشاه، بستان آباد و رشت كه 
همه اينها را اين دولت افتتاح كرده، من تا پايان اين دولت 
1400 كيلومتر ديگر راه آهن را افتتاح مي كنم. پس ما 
قوي تر شده ايم و ضعيف تر نشديم. آمار ما نشان مي دهد، 

پتروشيمي و فوالد، آب، برق، تصفيه  خانه ها، كشاورزي 
و بورس ما نشان مي دهد همه چيز نشان مي دهد امروز 
ما قوي تر هستيم. آنها فكر مي كردند كه ما االن از بين 
مي رويم اما ما از بين نمي رويم و ايستاديم و مي ايستيم. 
اينكه سرپرس��ت وزارت )صمت( كه البته هفته آينده 
اميدواريم مجلس شوراي اسالمي كمك كند و ايشان 
وزير صمت باشد، وقتي اعالم مي كند در مدت 5، 6 ماه به 
اندازه 90 ميليون دالر از قطعاتي كه از خارج مي خريديم، 
توانستيم در داخل توليد كنيم و خودكفايي 90 ميليون 
دالري را در شرايط تحريم و كرونا ايجاد كنيم، اين جاي 
افتخار دارد. وقتي اع��الم مي كند كه 432 بنگاهي كه 
تعطيل بوده، در اين 5 ماه راه اندازي شده است و راه افتاده، 
اين افتخار دارد كه علي رغم تحريم و فشار داريم تالش 

مي كنيم و جلو مي رويم و قدم به جلو برمي داريم.
او ادامه داد: مي خواهم از دوستان بورسي هم تشكر كنم 
كه هم در اين هفته، هم هفته هاي گذشته، هم هفته هاي 
آينده عرضه هاي اوليه شان بسيار مهم است كه در بورس 
انجام مي دهند؛ از همه وزرا تقاضا مي كنم عرضه هاي اوليه 
را انجام دهند و در هفته اي كه گذشت در يك عرضه 620 
ميليارد و در يك عرضه 763 ميليارد سهام عرضه شده 
مردم خريدند و باز هم اين كار انجام مي گيرد و ان شاءاهلل 
شاهد يك تحول و تحرك بسيار خوب در زمينه مسائل 

اقتصادي خواهيم بود.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: ما اولين تحريم را در 100 
روز شكستيم نه يك سال؛ در 100 روز در توافق موقت 
اولين تحريم را شكستيم. پس چنين قدرتي داريم و اين 
همان دولت اس��ت و اين همين امكانات است. ما يك 
سال فرصت داريم، 365 روز فرصت داريم خيلي كارها 
را مي توانيم انجام بدهيم. من ش��ك ندارم مردم در اين 
365 روز به شرط حيات، خواهند ديد طرح هاي بسيار 
زيادي در بخش هاي مختلف افتتاح خواهد شد؛ نمونه 
آن طرح هايي كه در تمام پنجشنبه ها ان شاءاهلل افتتاح 
مي كنيم. اميدوارم بتوانيم با كمك همديگر دشمن را 
وادار كنيم به آن روزي كه بفهمد از راه تحريم نمي تواند 
ما را به زانو دربياورد و ناچار است با منطق بيايد در كنار 
و حق و حقيقت را بپذيرد؛ به نظر من آن روز، روِز بسيار 
طوالني نيست و صبر و مقاومت، ان ش��اءاهلل ما را به آن 

پيروزي خواهد رساند.
صحبت هاي روز گذشته رييس جمهور، چند پيام مهم در 
داشت. نخست آنكه بر خالف تصور دولت ترامپ، ايران 
قصدي براي تسليم ش��دن يا مذاكره كردن در شرايط 
فعلي ندارد. دوم آنكه دولت در ماه هاي گذشته توانسته 
دستاوردهايي را علي رغم تحريم هاي امريكا، به دست 
آورد و رييس جمهور وعده داده كه در ماه هاي پيش رو 
افتتاح طرح هاي جديد اقتصادي ادامه خواهد داش��ت 
اما آنچه بيشترين توجه را به خود معطوف كرده وعده 
روحاني در گشايش جديد اقتصادي است كه در هفته 
آينده اعالم خواهد شد. هرچند رييس جمهور اشاره نكرده 
كه اين گشايش در چه حوزه اي رخ مي دهد اما اين اميد 
را به وجود آورده كه در شرايط سخت اقتصادي ماه هاي 
اخير، طرحي جديد در كشور كليد خواهد خورد كه به 

گفته روحاني، دست دولت را در اقتصاد بازخواهد كرد.

سخنگوي دولت خبر داد

تصميم هاي جديد قوه مجريه در حمايت از مستاجران
س��خنگوي دولت گفت: در جلسه س��تاد اقتصادي 
براي حمايت از مستاجران تصميماتي همچون بسته 
حمايتي، بسته سياستي و ماليات بر خانه هاي خالي 
گرفته شده كه جزيياتش به زودي اطالع رساني مي شود. 
به گزارش ايس��نا، در پي ابتالي س��خنگوي دولت به 
ويروس كرونا، نشس��ت خبري اين هفته علي ربيعي 
نيز به صورت مكتوب برگزار ش��د كه ط��ي آن وي در 
سومين بخش از پاسخگويي به پرسش خبرنگاران در 
جواب، سوالي درباره وضعيت مسكن و اينكه آيا دولت 
با مقصران اين اتفاق برخورد مي كند، اظهار كرد: اوال 
مسائل امروز بازار مسكن تابع بازارهاي ديگر همچون 
كاال و ارزو همچنين نقدينگي انباش��ته شده و تمايل 
مردم به حفظ سرمايه است. حوزه مسكن در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم هيچ وقت تعطيل نشده است. آنچه 
كه رييس جمهور بيان كرده اند معطوف به سعي بيشتر 

دولت در اتمام پروژه هاي ناتمام و بدون خدمات و عمدتا 
در بافت هاي فرس��وده اس��ت. وي گفت: بزرگ ترين 
عملك��رد دولت يازدهم و دوازدهم در بخش مس��كن 
مهر صورت گرفته اس��ت. بيش از 1 ميليون وسيصد 
هزار واحد مسكن مهر در دولت دوازدهم صورت گرفته 
است كه عموما فاقد زيرساخت الزم بوده اند و هزينه و 

زحمات زيادي براي ساخت تنها متحمل شده است.
ربيعي تاكيد كرد: طبق تصميم دولت، س��ازمان ها و 
دس��تگاه هاي دولتي بايد اراضي دولتي واقع شده در 
محدوده و حريم شهرها را براي بهره برداري به وزارت راه 
و شهرسازي واگذار كنند. سخنگوي دولت يادآور شد: 
در جلسه ستاد اقتصادي نيز براي حمايت از مستاجران 
تصميمات جدي در قالب بسته حمايتي، بسته سياستي 
و ماليات بر خانه هاي خالي گرفته شده است كه به زودي 
جزييات آن اطالع رساني خواهد شد. ربيعي در پاسخ 

به پرسشي درباره اينكه آيا دولت حاضر است ليستي 
ش��فاف از نمايندگان مجلس دهم را كه به كارگرفته 
منتشر كند، تاكيد كرد: همواره در تمامي ادوار مجلس 
تعدادي از كاركنان دولت ودس��تگاه هاي اجرايي در 
ميان نمايندگان مجلس هستند و اين افراد پس از اتمام 
دوره نمايندگي به دستگاه هاي خود برمي گردند. وي 
يادآور شد: بررسي هاي من نشان مي دهد تعدادي از آنها 
درحال حاضر در مرخصي يا در مرخصي بدون حقوق 
به سر مي برند. بنابر اين در آينده نزديك و با بازگشت اين 
دوستان به محل كار سابق خود مشخص خواهد شد چه 
كساني به محل كار خود در دستگاه هاي اجرايي و دولت 
بازگشته اند. سخنگوي دولت ادامه داد: اساس گردش 
نخبگان اين است كه افراد وقتي از مسندي كنار مي روند 
همانند يك شهروند به جايگاه خود برگردند و هيچ كس 
بدون شايستگي در جايگاهي قرارنگيرد. ربيعي گفت: 

البته يقينا بايد از تجربه چندين ساله اين افراد در حوزه 
سياس��ت گذاري و قانونگذاري در حوزه هاي مختلف 

استفاده الزم را كرد.
سخنگوي دولت در پاس��خ به اين پرسش كه واكنش 
دولت به گزارش بي بي س��ي در مورد پنهان كاري در 
زمينه آمار و ارقام مربوط به كرونا چيست، اظهار كرد: 
اين موضوع بارها از س��وي س��تاد ملي كرونا و وزارت 
بهداشت مورد اشاره قرارگرفته است. در ايران همانند 
بسياري كش��ورهاي دنيا آمار ابتال ومرگ و مير به اين 
بيماري بر اساس تست PCR مشخص و به طور قطعي 
اعالم مي ش��ود. ما در ايران حتي افراد داراي بيماري 
زمينه اي و س��المندان مبتال كه داراي تس��ت مثبت 
هستند را جزو آمار قطعي اعالم مي كنيم در حالي كه 
در بسياري از كش��ورهاي جهان اساسا اين دو گروه را 

اعالم نمي كنند.

ادامه از صفحه اول

جذابيت بازار طال در پساكرونا
اين موضوع نشان مي دهد كه هم متاثر از شيوع كرونا 
و هم متاثر از جنگ تجاري امريكا و چين و تحوالت 
اقتصاد جهان، بايد انتظار داشت كه قيمت طال باال باشد 
و رقابت هاي تجاري و اقتصادي جهان عمال به سمتي 
رفته كه كشورها براي كسب منافع بيشتر و نفوذ خود 
در بازارجهاني، به سمت كاهش همكاري ها، افزايش 
تعرفه ها، بازگشت به مرزها و منافع ملي رفته اند و اين 
موضوع طبيعي است كه استفاده از مزيت هاي نسبي 
كارگر و انرژي ارزان را كاهش مي دهد و بس��ياري از 
شركت ها از چين به امريكا منتقل مي شوند يا سطح 
تجارت بين كشورها را به شكل هاي مختلفي كاهش 
خواهد داد. براين اساس پيش بيني مي شود كه سود 
شركت ها، قيمت سهام و دارايي هاي مختلف، ذخاير 
ارزي، اوراق بهادار بين المللي و... كاهش يابد و سهم 
رم��ز ارزها و طال افزايش ياب��د و در نتيجه با كاهش 
ارزش دالر و س��اير ارزها، قيمت طال و بيت كوين و 
رمز ارزها افزايش خواهد يافت.  در اين راستا، برخي 
مراكز تحقيقاتي و پژوهشي پيش بيني كرده اند كه 
قيمت دالر تا 3 هزار دالر در سال جاري و سال آينده 
افزايش خواهد يافت و هر چند كه دالر همچنان 66 
درصد ذخاير ارزي جهان را تشكيل مي دهد اما برخي 
سرمايه گذاران سنتي، ترجيح مي دهند كه از نوسانات 
دالر دور باشند و پول خود را به صورت طال حفظ كنند.  
از سوي ديگر، پيش بيني مي شود كه تزريق پول به 
اقتصاد امريكا و كمك هاي دولتي به خانوارها و بيمه ها 
و صنايع مختلف همچنان ادام��ه يابد و تزريق هاي 
چند تريليون دالري امري��كا ادامه يابد. اين موضوع 
نيز افزايش قيمت طال را به همراه دارد.  كارشناسان 
پيش بيني مي كنند كه اگرچه جهان در انتظار پايان 
جنگ و پيروزي بر كرونا يعني اعالم خبر ورود واكسن 
به بازارهاست تا اقتصاد جهان بار ديگر شاهد روند رشد 
مثبت توليد ناخالص داخلي و رونق بازارهاي سهام و... 
باشد و اقتصاد امريكا وارد رشد مثبت شود، اما حتي 
اين خبر نيز نمي تواند رشد قيمت طال را متوقف كند 
زيرا جنگ تجاري و تحوالت منطقه اي و بازگش��ت 
كشورها به داخل مرزها و درگيري ها و پيگيري منافع 
ملي كشورها، مسائل زيست محيطي، كاهش ذخاير 
دالر و... موضوعاتي است كه حداقل در 5 سال آينده 
اثر خود را بر حفظ جذابيت طال خواهد گذاشت و براين 
اساس قيمت طال در 5 سال آينده بين 2 تا 3 هزار دالر 
نوسان خواهد داشت و اگر در مقطعي نيز تحت تاثير 
ورود واكسن كرونا، كاهش زيادي داشته باشد بازهم 
جايگاه و جذابيت خاصي براي س��رمايه گذاران در 
سال هاي آينده خواهد داشت تا سطح تجارت جهاني 
و همكاري هاي بين المللي و اثر آن بر بورس هاي جهان 

مشخص شود.

نقش كاربر در نشت داده ها 
باالخره زماني كه از فناوري اس��تفاده مي كند بايد 
بداند كه فناوري محدوديت هايي نيز دارد. فناوري 
مانند تيغ دولبه اس��ت كه استفاده درس��ت از آن، 
برخي نيازها را تامين مي كند و استفاده نادرست از 
آن مي تواند، تبعاتي براي اطالعات شخصي و حريم 
خصوصي به همراه داش��ته باشد. البته نبايد تصور 
كرد كه تنها دليل هك اطالعات برخي سازمان هاي 
دولتي و اپراتورها يك موضوع انساني يا رويه اي خاص 
است. خيلي وقت ها طراحي ضعيف و ناامن سيستم 
و پيكربندي آن، آسيب زا بوده و باعث نشت اطالعات 
مي شود. حتي اگر قانون حفاظت از داده نيز داشته 
باشيم، اما طراحي زيرس��اخت شبكه، پياده سازي 
و مديريت و بهره برداري مناس��بي نشود، مي تواند 
باعث نشت اطالعات ش��ود. از سوي ديگر حتي اگر 
قانون هم وجود داشته باشد، زيرساخت هم درست 
باشد، اما عامل انساني در الزامات امنيتي به درستي 
عمل نكند، بازهم شاهد نش��ت اطالعات خواهيم 
بود. ما در پروژه هايمان موضوع مربوط به حفاظت 
از داده ها و بخش��ي از خالهاي موجود را در س��طح 
توان يك مركز پژوهشي در كشور آسيب شناسي و 
شناسايي مي كنيم. بررسي ها نشان مي دهد كه در 
جايي اين خأل مربوط به عدم وجود نهاد متولي بوده 
است. در جايي ديگر مشكالت مربوط به شبكه سازي 
را شناسايي كرده و در جاي ديگر، در ساختار با خأل 
مواجه شديم. حتي در مواردي متوجه شديم كه بايد 
فناوري را توسعه داد. البته الزم است پروژه ها را با هدف 
شناسايي آسيب ها، ضعف ها و راه حل شان، براساس 
توانمندي  ها انجام دهيم. از طرفي در حوزه توسعه 
فناوري و برنامه هاي كاربردي حوزه امنيت، بايد از 
بخش خصوصي حمايت ويژه شود و ما در اين حوزه 
مشكالت جدي داريم. چرا كه هم اكنون بخش زيادي 
از بازار دست يك تعداد شركت محدود است. شايد از 
جنبه هايي اين موضوع خوب باشد و سطح اعتماد و 
پاسخگويي را باال مي برد، اما ديگر فرصتي به استفاده 
از ظرفيت هاي ش��ركت هاي كوچك و استارت آپ 

داده نمي شود.

بحران عرضه مسكن
اين همه در حالي اس��ت كه طي 7 س��اله گذش��ته 
ميزان توليد و عرضه مسكن زير نرم برنامه ريزي شده 
)900 هزار واحد در س��ال( و در حدود يك سوم اين 
ميزان بوده است. به عبارتي، هم اينك بازار مسكن به 
صورت بنيادي از عدم ساخت و عرضه كافي مسكن 
رنج مي ب��رد. از اين رو، دور از ذهن نخواهد بود كه در 
سال هاي آينده، ضعف عرضه مسكن بيش از پيش 

نمايان شده و به صورت يك بحران رخ بنمايد.
3- سرانجام ديروز مجلس شوراي اسالمي پس از كش 
و قوس هاي چند هفته اي، ماليات بر خانه هاي خالي 
را با هدف عرضه بيش��تر واحدهاي مسكوني به بازار 
تصويب كرد و عن قريب است كه اين مصوبه در شوراي 
نگهبان تاييد و به قانون تبديل شده و براي اجرا به دولت 
ابالغ شود. در اين حال، اين سئوال مطرح مي شود كه 
آيا اين مصوبه در شرايط كنوني اقتصاد تورم زده و كرونا 
ديده، عرضه مسكن را افزايش مي دهد؟ پاسخ به اين 
سئوال دستكم در خصوص عرضه خانه هاي خالي به 
بازار معامالت ملكي با توجه به ش��رايط اشاره شده، 

تقريبا منفي است. 

 شرط معافيت مالياتي
مشاغل خانگي

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: مشاغل خانگي به ش��رط تأييد سازمان امور 
مالياتي، مشمول بر ماليات خانه هاي خالي نمي شوند. 
به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي در 
جلسه علني ديروز )چهارشنبه، 15 مرداد 99( خانه 
ملت و در جريان بررس��ي طرح دوفوريتي ماليات بر 
خانه هاي خالي، گفت:  اجراي اين قانون، بناي ايجاد 
مشكل براي مردم ندارد، بلكه هدف اصلي آن است 
كه عرضه مسكن در حوزه احتكار را بتوانيم مديريت 
كنيم. وي با تأكيد بر اينكه بن��ا نداريم با اجراي اين 
طرح زندگي مردم را دچار مشكل كنيم، افزود: هدف 
از اجراي اين طرح ايجاد مشكل براي بخش هاي ديگر 
جامعه نيست. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
اضافه كرد: بخش عمده اي از 2 ميليون و 500 هزار 
ت��ا 2 ميليون و 700 هزار خانه احتكار ش��ده به بازار 
با اجراي اين طرح به مس��ير حرك��ت بازمي گردد. 
پورابراهيمي تصريح كرد: يكي از شروط در اين طرح، 
ايجاد نكردن مشكل براي كس��ب و كارها در كشور 
است، البته جرايمي را براي فردي كه اطالعات الزم 
را در سامانه مذكور وارد نكرده، در نظر گرفته شده و 
ماليات بر آن خانه اِعمال خواهد ش��د.وي ادامه داد: 
قانوني به نام مشاغل خانگي در كشور وجود دارد كه 
به همين جهت، چند نفر در يك كارگاه توليدي كار 
مي كنند، اگر اين افراد در يك خانه مسكوني مستقر 
شدند، به شرط تأييد سازمان امور مالياتي، مشمول بر 
ماليات خانه هاي خالي نمي شوند. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: طبق اين 
طرح، دانشجوياني كه به هر دليلي قصد دارند از يك 
خانه به غير از شهر اصلي شان استفاده كنند، مي توانند 
از ظرفيت اسكان در خانه هاي خالي بهره بگيرند و دچار 

مشكل نمي شوند.

خبر

موافقت رهبر انقالب با تخفيف 
مجازات تعدادي از محكومان

به مناسبت اعياد س��عيد قربان و غدير خم، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 
دو ه��زار و يكص��د و س��ي و پن��ج ت��ن )2135( از 
محكومان محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. 
حجت االسالم والمسلمين رييسي رييس قوه قضاييه 
به مناسبت فرا رسيدن اعياد سعيد قربان و غدير خم در 
نامه اي به رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف 
و تبديل مجازات اين محكومان را كه پرونده هاي عفو 
آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي شده و 
واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارايه كرد كه 
اين پيشنهاد در اجراي بند 11 اصل 110 قانون اساسي 

مورد قبول حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

فروش 27 هزار ميليارد ريال 
اوراق بدهي

طي برگزاري هش��تمين مرحله از اين حراج، تعداد 
9 بانك و صندوق س��رمايه گذاري س��فارش هاي 
خ��ود را در مجموع ب��ه ارزش 36.8 ه��زار ميليارد 
ريال در س��امانه هاي بازار بين بانك��ي و مظنه يابي 
شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت كردند. 
ب��ه گزارش اقتصادآنالين، وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي نيز با فروش 14.8 هزار ميلي��ارد ريال اوراق 
اراد42 با نرخ بازده تا سررس��يد 20 درصد موافقت 
كرد. معامالت مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي 
مالي برنده در روز سه شنبه 14 مرداد ماه 1399 توسط 
كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس 
ثبت شد. همچنين، سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
در فرآيند خارج از حراج و از طريق بورس در حدود 7.9 
هزار ميليارد ريال اوراق اراد42 در نرخ كشف شده در 
حراج و همچنين 5.1 هزار ميليارد ريال اوراق اراد43 
را با نرخ بازده تا سررسيد 21 درصد خريداري كردند. 
در مجموع، 27.8 هزار ميليارد ري��ال اوراق بدهي 
دولت در روز سه شنبه 14 مردادماه توسط بانك ها، 

نهادهاي مالي و ساير سرمايه گذاران خريداري شد.

 انتخاب ناظران مجلس
در شوراي عالي بورس

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ناظران مجلس 
در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار را انتخاب كردند. 
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جريان جلسه علني روز گذشته مجلس محسن 
عليزاده نماينده مردم س��پيدان و مس��لم صالحي 
نماينده مردم اقليد در مجلس يازدهم را به عنوان 
ناظران مجلس در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 

انتخاب كردند.

رشد 34 درصدي نقدينگي 
در يك سال اخير

نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: حجم نقدينگي به 2 هزار و ششصد و 
هفتاد هزار ميليارد تومان طي يكسال گذشته رسيده 
است و وزير اقتصاد طي گزارشي اعالم كرد، رشد بازار 
سرمايه توانسته 30 درصد از نقدينگي را جذب كند.

سيدمحمدرضا ميرتاج الديني نايب رييس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشاره به بررسي موضوع كنترل حجم 
نقدينگي و هدايت آن به بخش س��رمايه و توليد با 
حضور دژپسند وزير اقتصاد و دارايي گفت: از خرداد 
سال 98 تا خرداد امسال 34 درصد افزايش نقدينگي 
در كشور داشته ايم. وي با بيان اينكه حجم نقدينگي 
به 2 هزار و ششصد و هفتاد هزار ميليارد تومان رسيده 
است، ادامه داد: وزير اقتصاد و معاونانش طي گزارشي 
اعالم كردند، رشد بازار سرمايه توانسته 30 درصد از 

نقدينگي را جذب كند. 

رييس جمهوري: در هفته پيش  رو گشايشي در فضاي اقتصادي كشور رخ  مي دهد كه دست دولت را در مديريت كشور باز مي كند 
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رويداد 3اخبار

احمد توكلي از تصميم قوه قضاييه براي حذف ربح مركب در بانك ها تقدير كرد

قيمت سكه به 11 ميليون و 400 هزار تومان رسيد

ممنوعيت دريافت سود مركب براساس ابالغ بانك مركزي 

اونس طال به 2040 دالر رسيد 

گروه بانك و بيمه |
 احمد توكلي، رييس هيات مديره س��ازمان مردم نهاد 
ديده بان شفافيت و عدالت، در صفحه شخصي خود در 
توييتر نوشت: ديگر دادگاه ها از رباخواري بانك ها براساس 
ربح مركب يا نرخ هاي بيش از نرخ مصوب شوراي پول و 
اعتبار حمايت نمي كنند . با تأكيد آقاي رييسي و آقاي 
منتظري بر اجراي قانون، ديگ��ر دادگاه ها از رباخواري 
بانك ها براساس ربح مركب يا نرخ هاي بيش از نرخ مصوب 
شوراي پول و اعتبار حمايت نمي كنند؛ اين تحول بر قوه 

قضاييه و توليدكنندگان رنجيده مبارك باد.
به گزارش »تعادل«، موضوع حذف ربح مركب س��ال 
98 در مجلس و كميسيون اقتصادي آن ماه ها از سوي 
نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سرانجام در 
شهريور 98 تصويب شد و پس از رفت و برگشت به شوراي 
نگهبان، در مجمع تشخيص مصلحت نظام در آذر ماه 
98 به تصويب رس��يد . اين قانون به نام قانون »تسهيل 
تسويه بدهي بدهكاران« طي بخشنامه اي از سوي بانك 
مركزي ابالغ ش��د كه در آن آمده است: ماده واحده � به 
منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي ريالي 
غيرجاري توليدكنندگان به بانك ها و موسسات اعتباري، 
چنانچه تسهيالت گيرندگاني كه تمام يا بخشي از بدهي 
سررسيدش��ده خود را تا پايان س��ال ۱۳9۷ پرداخت 
نكرده اند، بخواهند بدهي غيرجاري خود را نقداً تسويه 
نمايند، بدهي آنان به ترتيب زير محاسبه خواهد شد: در 
صورتي كه قرارداد تسهيالت گيرنده با بانك يا موسسه 
اعتباري تجديد يا امهال نشده باشد، همان قرارداد، مالك 
محاسبه مانده بدهي تسهيالت گيرنده بر اساس اين قانون 
خواهد بود. در مورد قراردادهايي كه يك يا چند نوبت از 
طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد يا اعط�اي 

تس�هيالت جايگزين، تجديد يا امهال شده باشد: 
در صورتي كه قرارداد اوليه بانك يا موسس��ه اعتباري با 
تس��هيالت گيرنده، قبل از ۱۳9۳/۱/۱ منعق�د ش�ده 
باش�د، آخرين قرارداد يا توافقنامه قبل از تاريخ مزبور، 
»قرارداد مالك محاسبه« تلقي و محاسبه مانده بدهي 
مشتري براساس آن انجام مي شود. در صورتي كه قرارداد 
اوليه بعد از ۱۳9۳.۱.۱ منعقد شده باشد، مالك محاس�به، 
اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده مي باشد.  مبلغي كه 
تسهيالت گيرنده بايد براي استفاده از مزاياي اين قانون به 
صورت نقدي به بانك يا موسسه اعتباري بپردازد، عبارت 
است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسيد )تا تاريخ 
تسويه نقدي( كه با استفاده از فرمول ابالغي بانك مركزي، 
بر اساس نرخ سود ساده و غيرمركب مندرج در »قرارداد 
مالك محاسبه«، با حذف كلي�ه جرايم متعلقه و سودهاي 
ناشي از آن و با در نظر گرفتن پرداخت هاي مشتري و زمان 
پرداخت هاي وي محاس��به مي شود.  سقف مجاز براي 
برخورداري از مزاياي اين قانون براي هر شخص حقيقي 
و حقوقي غيردولتي در كل ش���بكه بانكي، به ترتيب، 
۵ ميلي��ارد ريال و ۲۰ ميليارد ري��ال )اصل من�درج در 
»قرارداد مالك محاسبه«( تعيين مي شود.  ياسرمرادي 
كارشناس مس��ائل حقوقي بانكي در اين زمينه گفت: 
بر اساس دس��تورالعمل امهال مطالبات از ابتداي سال 
۱۳99 دريافت هرگونه سودي از وجه التزام و ۶ درصد 

جريمه حرام و غيرقانوني اس��ت و بانك ها حق دريافت 
س��ود مركب را ندارند. مرادي درباره سود مركب بانكي 
و راهكارهاي قانوني مقابله با آن اظهار داشت: بر اساس 
دستورالعمل امهال مطالبات كه سال گذشته به تصويب 
شوراي فقهي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار رسيده 
و توسط بانك مركزي ابالغ شده از ابتداي امسال دريافت 
هرگونه سودي از وجه التزام يعني سود پس از سررسيد 
و ۶ درصد جريمه حرام و غيرقانوني است و بانك ها حق 
دريافت سود مركب را ندارند.يكي از اعتراضات هميشگي 
به شبكه بانكي، دريافت سود مركب است؛ بدين معنا كه 
اصل و سود و جرايم تسهيالت يكجا جمع شده و مجددا 
در قالب تقسيط مجدد بدون تكيه بر بخش واقعي اقتصاد 
و صرفا به منظور تس��ويه بدهي مبناي دريافت سود و 
وجه التزام قرار مي گيرد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه 
به اعتقاد شوراي نگهبان و استفتاي رهبر معظم انقالب 
وجه التزام عالوه بر اصل تسهيالت به سود متعلقه حاصله 
از عقود شرعي به عنوان اصل بدهي هم تعلق مي گيرد، 
گفت: اگر به فرض فردي ۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت در 
قالب عقد مضاربه يكساله با نرخ ۲۰ درصد سود بگيرد، در 
حالت سود ساده بعد از يكسال، بايد ۱۲۰ ميليون تومان به 
بانك پرداخت كند اما در صورت عدم باز پرداخت، در پايان 
سال دوم، ۲۶ درصد وجه التزام )مركب از ۲۰ درصد سود 
پس از سررسيد و ۶ درصد جزيمه( از ۱۲۰ ميليون تومان 
بدهي به بانك بدهكار خواهد بود كه تا اينجاي كار تفاوتي 

بين محاسبه سود ساده قانوني و مركب وجود ندارد.

وي با بيان اينكه اختالف در خصوص سود تسهيالت ساده 
و مركب در پايان سال سوم رخ مي دهد گفت: در صورتي 
كه بخواهيم بابت تسهيالت ۱۰۰ ميليون توماني، پايان 
سال س��وم يا چهارم يا پنجم سود ساده دريافت كنيم، 
تنها هم��ان ۲۶ درصد بابت ۱۲۰ ميليون تومان بدهي 
در پايان هر س��ال دريافت خواهد شد. در اين حالت ۲۶ 
درصد وجه التزام ثابت فرض ش��ده و به اين رقم سود و 
وجه التزام ديگري تعلق نمي گيرد. اين كارشناس حقوق 
بانكي ادامه داد: با اين حال در حالت سود مركب در پايان 
سال سوم، به عنوان وجه التزام ۲۶ درصد سود از حدود 
۱۵۱ ميليون تومان دريافت و در پايان سال چهارم ۲۶ 
درصد از حدود ۱9۰ ميليون تومان دريافت مي شود. اين 
در حالي است كه دريافت وجه التزام از وجه التزام حرام 
است و بانك ها بايد رقم وجه التزام را در كليه سال هاي پس 
از سررسيد فريز شده و ثابت درنظر بگيرند. مسوول شبكه 
اطالع رساني و مشاوره حقوق بانكي درباره اينكه حالت 
دوم درباره سود مركب چه زماني به وقوع مي پيوندد؟، 
اظهار داشت: حالت دوم زماني رخ مي دهد كه بانك ها 
تسهيالت اخذ شده را تجميع و تقسيط مي كنند. بدين 
معنا كه كل بدهي مشتري اعم از اصل و سود و وجه التزام 
را بدون تكيه بر بخش واقعي اقتصاد و داش��تن موضوع 
فعاليت مشخص و صرفا با موضوع و هدف تسويه ديون 
سابق در قالب تسهيالت جديدي به فرد تسهيالت گيرنده 
پرداخت مي كنند كه اينج��ا نيز حالت دوم ربح مركب 

رخ مي دهد.

وي در خصوص اينكه آيا اعطاي تس��هيالت به منظور 
تسويه تس��هيالت قبلي اش��كالي ش��رعي دارد يا نه 
خاطرنشان كرد: در صورتي كه بانك تسهيالتي صوري 
و غير واقعي مبتن��ي بر بخش غيرواقعي اقتصاد بدهد، 
از مصاديق رباي جاهلي و حرام اس��ت؛ ب��ا اين حال در 
صورتي كه تس��هيالت گيرنده توان بازپرداخت اقساط 
خود را نداشته باش��د، بانك مي تواند در قالب پرداخت 
تسهيالت واقعي با موضوع مشخص به وي كمك كند 
مثال محصوالت توليدي آن را به طور سلف پيش خريد يا 
چك ها و اسناد وي را خريد دين كرده و به ميزان نياز در 
قالب تسهيالت جديد به وي پرداخت كند و در اين زمان 
مي تواند بخشي از منابع تسهيالت جديد را با ديون سابق 

مشتري تهاتر كند. 
وي درخصوص نحوه امهال مطالبات در سال 99 و تجميع 
اصل تسهيالت، سود و وجه التزام با يكديگر و تسويه آن 
با پرداخت تسهيالت جديد توضيح داد: بر اساس تصميم 
شوراي فقهي بانك مركزي و دستورالعمل ابالغي امهال 
مطالبات، وجه التزام )مركب از سود پس از سررسيد و ۶ 
درصد جريمه( بايد تحت هر شرايطي فريز شود و هيچ 

امكاني براي دريافت سود از وجه التزام وجود ندارد. 
مرادي تاكيد كرد: وجه التزام بر اس��اس دستورالعمل 
ابالغي بانك مركزي بايد در قالب تقسيط بدون سود يا 
دريافت نقدي تعيين تكليف شود و سياست فعلي بانك 
مركزي و شوراي فقهي آن است كه بانك ها امكان امهال 

و دريافت سود از وجه التزام را ندارند.

گروه بانك و بيمه |
توافق دموكرات ها و كاخ س��فيد بر س��ر اقدامات محرك 
اقتصادي جديد جهت كمك به اقتصاد بحران زده امريكا 

قيمت طال را افزايش داد.
قيمت هر اونس طال در بازار جهاني روز چهارش��نبه ۱۵ 
مرداد 99 از مرز ۲ هزار دالر گذش��ت و قيمت ۲۰4۰ دالر 
را ثبت ك��رد و همان طور كه مراكز پژوهش��ي، بانك ها و 
موسس��ات معتبر جهان پيش بيني كرده بودند به سمت 
۲۳۰۰ دالر در حال حركت اس��ت.  به گزارش »تعادل«، 
به دنبال كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه گذاري در بازار 
طال به دليل نگراني از تبعات تورمي سياست هاي محرك 
اقتصادي بانك هاي مركزي جهان، قيمت طال از ابتداي 
سال جاري ميالدي ۳۳ درصد رشد داشته است. در بازار 
آزاد اي��ران نيز قيمت دالر ۲۳ هزار و 4۰۰ تومان، يورو ۲۷ 
هزار و ۲۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و 48۰ تومان اعالم 
شده است. صرافي هاي بانك ها چهارشنبه قيمت دالر را 
براي فروش به مردم با افزايش ۲۰۰ توماني ۲۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 
۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش 
يورو در صرافي هاي بانك ها نيز با ۲۰۰ تومان افزايش ۲۶ 
هزار و ۳۰۰ تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو در 
اين صرافي ها ۲4 هزار و ۵۰۰ تومان درج شده است. قيمت 
سكه تمام بهارآزادي طرح جديد ۱۱ ميليون و 4۰۰ هزار 
تومان و قيمت س��كه طرح قديم ۱۰ ميليون و 9۰۰ هزار 
تومان است.نيم س��كه بهار آزادي ۵ميلي��ون و ۶۰۰ هزار 
تومان، ربع س��كه بهار آزادي ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
و سكه گرمي يك ميليون و ۷۵۰ هزار تومان تعيين شده 
اس��ت و به فروش مي رسد. قيمت هر گرم طالي ۱8عيار 
هم يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، هرگرم طالي ۲4عيار 
يك ميليون و 4۳8 هزار تومان و هر مثقال طال 4ميليون 
و ۷۷۰ هزار تومان ارزش گذاري ش��ده است.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال روز چهارشنبه با ۰.۱9 درصد 
افت نس��بت به رقم پاياني جلسه قبل به ۲۰۱۵ دالر و ۳۱ 
سنت رس��يد. همچنين قيمت فلز زرد در معامالت آتي 
ديروز و براي تحويل در ماه دس��امبر با ۰.۵۶ درصد رشد 
به ۲۰۳۲ دالر و ۳۰ سنت رسيد. محمد االريان تحليلگر 
موسس��ه آليانز در اين باره گفت: »با توجه به اينكه ميزان 
س��وددهي اوراق قرضه دولتي بس��يار پايين آمده است و 
سرمايه گذاران به دنبال دارايي هاي كم ريسك مي گردند، 
افزايش قيمت طال قابل فهم به نظر مي رس��د.« لي فريج 
استراتژيست موسسه استيت استريت گلوبال ماركتس 

گفت، بازارها اميد خود را نسبت به اينكه كنگره با گنجاندن 
مزاياي كافي در بسته محرك اقتصادي جديد موافقت كند 
از دست داده اند و اين مساله موجب خواهد شد فدرال رزرو 
ترازنامه خود را افزايش دهد. افزايش خريد اوراق قرضه از 
طريق سياست تسهيل كمي فدرال رزرو و افزايش عرضه 
پول در نهايت موجب كاهش ارزش دالر خواهد شد. عضو 
ارشد دموكرات سنا ديروز گفت دور جديد بسته مالي مقابله 
با كرونا در مسير درستي قرار گرفته اما هنوز اختالف نظرها 

ميان دو طرف زياد است.
به دنبال كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه گذاري در بازار 
طال به دليل نگراني از تبعات تورمي سياست هاي محرك 
اقتصادي بانك هاي مركزي جهان قيمت طال از ابتداي سال 

جاري ميالدي ۳۳ درصد رشد داشته است.
كوين گيديس، تحليلگر موسسه ريموند جيمز گفت: »در 
مورد ميزان كمك بسته محرك اقتصادي جديد به اقتصاد 

امريكا و هزينه هاي ناشي از آن نگراني هايي وجود دارد.«
تحوالت سياس��ي، اقتصادي، تجاري و بازارهاي سرمايه 
در جهان موجب شده كه كارشناسان اقتصادي و فعاالن 
بازار طال و ارز، س��ال ۲۰۲۰ را سال نوسانات قيمت طال و 
ارز و تمايل بازار به افزايش قيمت ها ارزيابي كنند . قيمت 
هر اونس طال از حدود ۱۳۰۰ دالر در سال ۱۳9۷ به باالي 
۱۵۶۲ دالر در دي 98 و آغاز شوك تحريم و خروج امريكا 
از برجام بر اقتصاد ايران رسيد. در روز حمله سپاه پاسداران 
ب��ه پايگاه هاي امري��كا در عراق، قيمت ه��ر اونس طال تا 
۱۶۱۰ دالر نيز افزايش يافت.  ۱۰۰ سال اخير كه يك دالر 
روزگاري معادل يك سكه 9 گرمي طال بوده و يك تومان 
ايران معادل يك سكه ۷ گرمي طال بوده است.  كارشناسان 
با توجه به چالش هاي اقتصاد و محيط زيست جهان، رشد 
مصرف انواع كاالها مانند نفت، مواد معدني، مش��كالت 
محيط زيستي و رش��د جمعيت وفشار بر منابع طبيعي، 
رقابت تجاري و جنگ تجاري بين امريكا، چين و س��اير 
قدرت هاي نوظهور چند دهه اخير از جمله روسيه، هند، 
ژاپن، برزيل، اتحاديه اروپا و... كه عامل عمده ركود نسبي 
در بازارهاي س��رمايه و تجارت است و همچنين تحوالت 
سياسي در جهان، معتقدند كه س��ال ۲۰۲۰ مي تواند پر 
نوسان براي طال باشد زيرا بازارهاي مختلف بورس و سهام، 
نفت، تج��ارت كاال و... تحت تاثير اي��ن تحوالت تجاري، 
سياسي و محيط زيستي قرار دارد لذا صاحبان سرمايه سعي 
مي كنند كه بخشي از سرمايه و پول خود را تبديل به طال 
كنند تا از نوسانات و ريسك هاي بازار سهام و تجارت دور 
باشند. روند قيمت طال در ۱۰۰ سال اخير نيز نشان مي دهد 

كه تحت تاثير كاهش ارزش پول به خصوص قيمت دالر، 
قيمت طال افزايش داشته و نرخ برابري قيمت دالر در برابر 
طال افزايش داشته و قدرت خريد دالر و ساير ارزهاي جهان 
ارزش خود را از دست داده است در ۱۰۰ سال گذشته نيز 
ارزش دالر در برابر طال معادل 9۵ درصد كاهش داشته و 
ارزش دالر ۱۰۰ س��ال در برابر طال معادل 4۵ برابر ارزش 
دالر در برابر طال در سال ۲۰۲۰ بوده است. ارزش دالر در 
برابر طال از 9۰۰ ميلي گرم طال يا 9 گرم طال در سال ۱9۵4 
ميالدي كه معادل يك س��كه كامل 9 گرمي طال بوده، به 
۲۰ ميلي گرم در سال ۲۰۲۰ رسيده و در حال حاضر نرخ 
هر اونس طال به وزن ۳۱.۱ گ��رم ۲4 عيار معادل ۱۵۵۳ 
دالر است. به عبارت ديگر، در اين دوره ۶۶ ساله ارزش دالر 
كاهش قابل توجهي داشته و ارزش دالر ۶۶ سال پيش 4۵ 
برابر ارزش امروز دالر در برابر طال بوده است. به عبارت ديگر 
هر ۱.۵ سال به طور متوسط به اندازه نرخ فعلي كاهش ارزش 
تدريجي داشته و ۱.۵ سال معادل ۲۰ ميلي گرم از ارزش 
دالر در برابر طال كاسته شده است. اين روند موجب شده 
كه ارزش هر اونس طال نوسان هاي مختلفي داشته باشد، 
سال هاي افول يا كاهش قيمت طال را مي توان شامل 49۵ 
دالر در سال ۱94۵ و ۲۳8 دالر در سال ۱9۲۰ همچنين 
۲4۱ دالر در سال ۱9۷۰ و ۳94 دالر در ۲۰۰۱ و ۲4۳ دالر 
در سال ۱9۷۰ نام برد. همچنين نقاط اوج قيمت طال نيز 
مربوط به ۲۲4۱ دالر در ۱98۰ و ۲۰۷۱ دالر در ۲۰۱۱ و 
8۲4 دالر در س��ال ۱9۷4، ۶۷۶ دالر در سال ۱9۳4 بوده 
است كه هر كدام به داليل جنگ، يا بحران مالي و اقتصادي، 
انقالب ايران، افزايش قيمت نفت يا كاهش آن، ركود و رونق 

اقتصادي، شوك نيكسون در ۱9۷۱ رخ داده است.

   روند ارزش دالر در برابر طال 
در 100 سال اخير

اما يك مقايس��ه س��نتي كه ارزش پ��ول را در برابر طال 
مي سنجند، نش��ان مي دهد كه قيمت هر اونس جهاني 
ط��ال كه معادل ۳۱ گ��رم طالي ۲4 عيار اس��ت در ۱۰۳ 
سال اخير از 4۷۵ دالر در س��ال ۱9۱۵ به ۱۵۵۳ دالر در 
۲۰۲۰ ميالدي رسيده و تقريبا سه برابر شده است يعني 
ارزش دالر در ۱۰۵ سال پيش سه برابر امروز بوده و ارزش 
دالر دوسوم قدرت خود در برابر طال را از دست داده است. 
همچنين از سال ۱94۵ كه پايان جنگ جهاني دوم بوده 
است قيمت طال از 48۰ دالر در سال ۱94۵ به ۱۵۵۳ دالر 
در ۲۰۲۰ رسيده و در ۷۵ سال اخير دالر معادل ۶۵ درصد 
ارزش خود در برابر طال را از دس��ت داده است. در ابتداي 

۲۰۲۰ نيز قيمت اونس طال تا ۱۶۶۰ دالر و در روز گذشته 
به ۱۵۵۰ دالر رسيده كه نشان مي دهد ارزش دالر در برابر 
طال كاهش داشته يا قيمت يك دارايي سنتي مانند طال به 
دليل نوسانات اقتصاد جهاني و تحوالت سياسي افزايش 
داش��ته و از جذابيت بازارهاي سهام و نفت كاسته شده و 
جذابيت طال بيش��تر شده است. در اين نوع بررسي حتما 
بايد توجه داش��ت كه در برخي دوره ه��ا به خاطر تقويت 
ب��ورس و نفت و رونق اقتصادي، اساس��ا مردم توجهي به 
نگهداري طال ندارند و ثبات اقتصادي باعث مي ش��ود كه 
اساسا طال خريداري نكنند و سهام و دارايي هاي ديگر مثل 
نفت بخرند... از اين رو نمي توان به اين روش به عنوان روش 
مناسب براي قدرت خريد دالر و نرخ برابري ارزها تكيه كرد. 
اما چون روش مناسب ديگري مطرح نيست پس به اين روند 
با فرض ثابت ماندن بقيه متغيرهاي اقتصادي نگه مي شود و 
قدرت خريد پول مانند روش سنتي و قديمي يعني پايه طال 
ارزيابي مي شود و تا حدودي مي تواند قدرت برابري دالر يا 

پول هاي ديگر را نشان دهد.

  اونس 230 دالري و باالترين قدرت برابري 
دالر در سال 1970

نگاهي به نمودار برابري نرخ طال در برابر دالر نشان مي دهد 
كه در سال ۱9۱۵ ارزش اونس طال معادل 4۷۵ دالر بوده 
و تا سال ۱9۲۰ ارزش دالر در برابر طال تقويت شده است. 
اما از ۱9۲۰ تا ۱9۳4 ارزش دالر در برابر طال تضعيف شده 
و قيمت اونس طال به ۶۵۶ دالر در سال ۱9۳4 دالر رسيد. 
از س��وي ديگر قيمت طال از ۱9۳4 روبه كاهش گذاشته 
وارزش دالر تقويت شده و نرخ اونس طال تا ۱9۷۰ به ۲۳۰ 
دالر كاهش مي يابد و ارزش دالر در ۱9۷۰ قوي ترين ارزش 

و قدرت خريد را در برابر طال داشته است.

  50  سال نرخ شناور دالر در برابر طال
۱9۷۰  همان سالي است كه براي آخرين سال نرخ دالر در 
برابر سيستم پايه طال تثبيت شده بود يعني امريكا در برابر 
دالر، طال تامين مي كرد. اما پس از آن با سخنراني نيكسون 
و خروج از سيستم پايه طال، نرخ دالر شناور شد و در نتيجه 
قيمت طال افزايش يافت و ارزش طال در برابر دالر ثابت فرض 
نشده لذا نوسانات مختلف قيمت دالر از ۱9۷۰ تاكنون و 
در ۵۰ سال اخير را شاهد بوده ايم. اما از سال ۱9۷۰ دوباره 
روند كاهش ارزش دالر در برابر طال شروع و تا ۱9۷4 ادامه 
يافت و قيمت اونس طال معادل 894 دالر اعالم ش��د و در 

اين چهار سال ۳.۵ برابر شد.

منشأ تورم و رشد منفي 
اقتصاد ايران 

باتوجه به اينكه آمار مركز پژوهش هاي مجلس تورم 
باال و رشد اقتصادي منفي كشور در هشت سال اخير 
را نشان مي دهد، يك تحليلگر اقتصادي معتقد است از 
آنجا كه نقدينگي به سمت توليد هدايت نشده و ميزان 
توليد هم افزايشي نداشته، اين موضوع موجب رشد 
منفي اقتصاد و افزايش تورم ش��ده است.  به گزارش 
ايسنا، طبق آنچه مركز پژوهش هاي مجلس از اوضاع 
نرخ تورم و رشد اقتصادي در هشت سال اخير نشان 
مي دهد، متوسط رشد اقتصادي كشور از سال ۱۳9۱ 
تا ۱۳98 نزديك به صف��ر درصد و در اين مدت بين 

منفي 8.۳ تا مثبت ۱4 درصد در نوسان بوده است. 
همچنين، تشكيل س��رمايه ثابت از سال ۱۳9۰ به 
بعد همواره روندي نزولي داش��ته كه اين موضوع از 
منظر پتانسيل رشد اقتصادي سال هاي آينده بسيار 
هشدار دهنده خواهد بود و انباشت سرمايه در بخش 
نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات نيز 
از سال ۱۳9۱ به بعد منفي شده است؛ به گونه اي كه 
در هفت سال ۱۳9۰ تا ۱۳9۶، به طور متوسط ساالنه 
حدود ۲.۲ درصد از ميزان س��رمايه انباشت شده در 
اين بخش ها كاسته شده، اين در حالي است كه رشد 
ساالنه اين بخش ها براي هفت سال قبل از 9۰ به طور 
متوسط ۵.۳ درصد بوده اس��ت.  عالوه براين، مركز 
پژوهش هاي مجلس متوس��ط نرخ تورم بلندمدت 
اقتصاد ايران را نزدي��ك به ۲۰ درصد اعالم كرده كه 
همين امر ايران را پس از ونزوئال، زيمبابوه و آرژانتين 
در رتبه چهارم جهان قرار داده است. همچنين، افزايش 
قيمت ها در ماه هاي اخير ب��ه افزايش تورم نقطه به 
نقطه )نسبت به ماه مشابه سال قبل( و همچنين تورم 
ماهانه در تيرماه منتهي شده؛ به طوري كه گزارش 
مركز آمار نش��ان داد تورم ماهانه به ۶.4 و تورم نقطه 
به نقطه به ۲۶.9 درصد رس��يده كه هر دو رشد 4.4 
درصدي داشتند؛ هرچند كه تورم ۱۲ ماهه منتهي 
به تيرماه با كاهش همراه و به ۲۶.4 درصد رسيده بود. 
در اين زمينه، حيدر مستخدمين حسيني اينگونه 
به ايس��نا توضيح داد كه به خاط��ر تحريم ها و نبود 
برنامه ريزي هاي مناس��ب توليدي در كشور ميزان 
توليد و رشد اقتصادي در هشت سال اخير منفي بوده 
و در اين مدت ميزان توليد به توليد سال ۱۳9۰ هم 
نرسيده  است. يكي از داليل اين امر را مي توان تمايل 
دولت به حضور در برجام و غافل شدن از برنامه ريزي 
براي توليدات كش��ور دانس��ت.  وي ادامه داد: رشد 
اقتصادي در چند سال اخير مثبت نبوده است و اين 
منفي نبودن امر عجيبي نيست، زيرا در شرايطي كه 
ميزان توليد كاال و خدمات پايين بوده و درآمد سرانه 
نيز با كاهش مواجه شده، رشد منفي اقتصادي طبيعي 
است.  اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه اگر وضعيت 
اقتصادي كش��ور بهبود پيدا كند نشان دهنده رشد 
اقتصادي است، گفت: الزم به ذكر است كه تنها بهبود 
وضعيت اقتصادي براي رشد اقتصادي كافي نيست، 
بلكه بايد در كنار اين رشد سطح رفاه و كيفيت زندگي 
مردم هم  ارتقا پيدا كند. به گفته معاون وزير اس��بق 
اقتصاد، در كنار افت رش��د اقتصادي، رفاه اقتصادي 
و اجتماعي هم كاهش پيدا كرده كه اكنون مردم در 
تامين رفاه خود مشكل دارند. عالوه براين، از آنجا كه 
نقدينگي به سمت توليد هدايت نشده است، كاهش 
رفاه مردم را هم تش��ديد كرده اس��ت. اگر پول هاي 
خلق شده به توليد مي نشست اكنون تورم نداشتيم. 
همچنين، ميزان توليد هم افزايش��ي نداشته كه در 
نهايت قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است كه 
نتيجه رشد اقتصادي منفي را در اين زمينه مي توان 
مشاهده كرد.  وي با اذعان به اينكه رشد منفي توليد و 
نقدينگي، نرخ تورم را افزايش داده است، افزود: براي 
امسال هم رشد منفي اقتصادي ادامه پيدا مي كند و 
در سال ۱4۰۰ دولت و مجلس بايد رويكرد ديگري 
را در پيش بگيرند ك��ه از بين بردن محدوديت هاي 
موجود در فضاي كسب وكار، يكي از اقدامات مهم در 
اين راستا است. همچنين، نظام بانكي هم بايد اصالح 
شود تا متعلق به همه مردم باشد نه تنها قشري خاص 
از جامعه.  مستخدمين حسيني در پايان سخنانش 
خاطرنش��ان كرد كه پرداخت تسهيالت بانك ها به 
گروه خاصي محدود است و دسترسي تمام مردم به 
اين تسهيالت سخت است  كه بايد اصالح شود. عالوه 
براين، تعرفه هاي واردات، صادرات و اهليت داشتن 
صادركنندگان از جمل��ه اقدامات ديگر براي بهبود 
رشد اقتصادي است. با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما 
بيمار است، رشد اقتصادي هم در آن صورت نمي گيرد 
و اقتصاد به ي��ك انقالب جدي ني��از دارد تا فرآيند 
آمارگيري و برنامه ريزي براي توليد در كوتاه مدت و 

بلندمدت اصالح شود.

فروش4.2 ميليارد يورو ارز 
صادراتي در نيما

عملكرد سامانه نيما نشان مي دهد كه از ابتداي سال 
۱۳99 تا پايان تيرماه رقمي معادل 4 ميليارد و ۲4۰ 
ميليون يورو ارز حاصل از صادرات در اين سامانه به 
فروش رسيده و تراز عرضه در اين سامانه مثبت بوده 
است.معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران در گزارش��ي به عملكرد سامانه نيما در چهار 
ماهه نخست امسال پرداخته و نوشته است: در چهار 
ماهه نخست 99 همچنين ۲ ميليارد و ۷۱۱ ميليون 
يورو خريد براي واردات از طريق س��امانه نيما انجام 
شده است. براساس اين گزارش، عرضه ارز حاصل از 
صادرات نسبت به خريد ارز براي واردات طي مدت 
مورد گزارش ۱.۶ برابر بوده و تراز عمليات بازار ثانويه از 
حيث فروش ارز مثبت بوده است. اتاق بازرگاني تهران 
خاطرنشان كرده كه ميانگين ماهانه عرضه ارز حاصل 
از صادرات طي سه ماهه منتهي به تيرماه 99 برابر با 

488 ميليون يورو بوده است.
صادركنن��دگان به ترتي��ب در ماه ه��اي فروردين، 
ارديبهشت، خرداد و تير معادل ۵۳۱ ميليون يورو، يك 
ميليارد و ۲۳۱ ميليون يورو، يك ميليارد و 8۵ ميليون 
يورو و يك ميليارد و 44۶ ميليون يورو ارز حاصل از 

صادرات خود را در اين سامانه به فروش رسانده اند.

2700 ميليارد تومان اوراق 
بدهي دولت فروش رفت

۲۷.8 هزار ميليارد ري��ال اوراق بدهي دولت در روز 
سه شنبه ۱4 مردادماه توسط بانك ها، نهادهاي مالي 

و ساير سرمايه گذاران خريداري شد.
بانك مركزي در اطالعيه اي نتيجه حراج اوراق بدهي 
دولت��ي )۱4 مردادماه ۱۳99( را اعالم و در خصوص 
برگزاري حراج جديد اوراق بدهي دولتي در تاريخ ۲۱ 
مرداد ماه سال جاري و فهرست اوراق عرضه شده در 

آن اطالع رساني كرد.
پيرو اطالعيه روز سه  ش��نبه ۷ مرداد م��اه ۱۳99 در 
خصوص برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي به اطالع 
مي رساند، طي برگزاري دهمين مرحله از اين حراج، 
تعداد 9 بانك و صندوق سرمايه گذاري سفارش هاي 
خود را در مجموع به ارزش ۳۶.8 هزار ميليارد ريال 
در س��امانه هاي بازار بين بانكي و مظنه يابي شركت 
مديريت فناوري بورس تهران ثبت كردند. وزارت امور 
اقتصادي و دارايي نيز با فروش ۱4.8 هزار ميليارد ريال 
اوراق اراد4۲ با نرخ بازده تا سررسيد ۲۰ درصد موافقت 
كرد. معامالت مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي 
مالي برنده در روز سه شنبه ۱4 مرداد ماه ۱۳99 توسط 
كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس 
ثبت شد.  همچنين، سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
در فرآيند خارج از حراج و از طريق بورس در حدود ۷.9 
هزار ميليارد ريال اوراق اراد4۲ در نرخ كشف شده در 
حراج و همچنين ۵.۱ هزار ميليارد ريال اوراق اراد4۳ 
را با نرخ بازده تا سررسيد ۲۱ درصد خريداري كردند. 
در مجموع، ۲۷.8 هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولت 
در روز سه شنبه ۱4 مردادماه توسط بانك ها، نهادهاي 
مالي و ساير سرمايه گذاران خريداري شد. كارگزاري 
بانك مركزي در راس��تاي عرضه تدريجي اوراق در 
تواترهاي هفتگي، مرحله يازدهم حراج اوراق بدهي 
دولتي جهت فروش به بانك ها، موسسات اعتباري 
غيربانكي، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي 
بيمه اي و ش��ركت هاي تأمي��ن س��رمايه را در روز 
سه  شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳99 اجرا خواهد كرد.  بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين 
حراج مي توانند نسبت به ارسال سفارش هاي خود تا 
ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه ۱9 مردادماه ۱۳99 تنها از 
طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند. صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي بيمه اي و شركت هاي 
تأمين س��رمايه متقاضي ش��ركت در اين حراج نيز 
مي توانند س��فارش هاي خود را تا س��اعت ۱۲:۰۰ 
روز يكش��نبه ۱9 مردادماه ۱۳99 از طريق سامانه 
مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت 
كنند. معامالت مربوط به اين حراج در روز سه شنبه 

۲۱ مردادماه ۱۳99 انجام خواهد شد.
كليه نهادهاي مالي متقاضي ش��ركت در اين حراج 
مي توانند سفارش هاي خود را در هر دو نماد به طور 
جداگانه ارسال كنند؛ شايان ذكر است حداقل حجم 
سفارش در هريك از نمادهاي مزبور ۵۰۰ هزار ورقه 
است. همچنين به نهادهاي مالي شركت كننده در اين 
حراج توصيه مي شود، تنوع بخشي به سبد دارايي هاي 

مالي را در سفارش گذاري مدنظر قرار دهند. 
ذكر اين نكته ضروري است كه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي الزامي به پذيرش كليه پيشنهادات دريافت 
ش��ده يا فروش كلي��ه اوراق عرضه ش��ده در حراج 
ندارد. بانك مركزي سفارشات دريافت شده را براي 
تصميم گي��ري ب��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
ارس��ال مي كند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعيين 
سفارش هاي برنده از طريق مشخص كردن حداقل 
قيمت پذيرفته شده در سازوكار حراج اقدام مي كند. در 
نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان به قيمت يكسان 
انجام مي شود. همچنين بر اساس جزو )4( بند »ك« 
تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۳99، بانك مركزي 
تنها مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسالمي دولت 
در بازار ثانويه اوراق است. بنابراين در چارچوب قوانين، 
بانك مركزي مجاز به خريد اوراق مالي اسالمي در بازار 
اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند برگزاري حراج، اوراق 
بدهي دولتي را با هدف تأمين مالي دولت خريداري 
كند. همچنين، كارگزاري بانك مركزي تامين كننده 
زيرس��اخت معامالت و برگزاركننده حراج فروش 
اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي عضو 
بازار بين بانكي است و تعهدي نسبت به حجم و قيمت 

اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

۶۸3 هزار فقره چك رمزدار 
در خردادماه وصول شد

طبق آمار بانك مركزي ۶8۳ هزار فقره چك رمزدار 
در خرداد ماه 99 در كش��ور وصول شد.براساس آمار 
بانك مركزي ۶8۳ هزار فقره چك رمزدار به ارزشي 
بالغ بر ١١٦٨ هزار ميليارد ريال در خردادماه 99 در 
كل كشور وصول شد كه نس��بت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبل�غ ب��ه ترتيب ۳.4 درص��د و ۶.۶ درصد 
كاهش داشته اس��ت. در ماه مورد بررسي در استان 
تهران بالغ بر ۲۰8 هزار فقره چك رمزدار به ارزشي 
بيش از ٦٢٨ هزار ميليارد ريال وصول ش��د. در ماه 
مذكور 48.۶ درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي 
در سه استان تهران )۳۰.۵ درصد(، خراسان رضوي 
)9.۲ درصد( و اصفهان )8.9 درصد( وصول شده است 
كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 
بوده اند. همچنين ٦٦ درصد از ارزش چك هاي فوق 
در استان هاي تهران )۵۳.8 درصد(، خراسان رضوي 
)۶.۲ درصد( و اصفهان )٦ درصد( وصول شده است. 
حدود ٧ ميليون و ۷۰۰ هزار فقره چك در خردادماه 
٩٩ در كل كشور وصول شد كه از اين تعداد بيش از 
٧ ميليون فقره عادي و حدود ۷۰۰ هزار فقره رمزدار 
بوده است. بر اين اساس در كل كشور 9۱.۱ درصد از 
كل تعداد چك هاي وصولي، عادي و 8.9 درصد رمزدار 
بوده اس��ت.  در ماه مورد بررسي دركل كشور حدود 
٢٥٢٧ هزار ميليارد ريال چك وصول شد كه حدود 
١٣٥٩ هزار ميليارد ريال چك عادي و بيش از ١١٦٨ 
هزار ميليارد ريال چك رمزدار است. به عبارتي در كل 
كش��ور ۵۳.8 درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، 

عادي و 4۶.۲ درصد رمزدار بوده است.

با تاكيد رييسي و منتظري، ديگر دادگاه ها از رباخواري بانك ها براساس ربح مركب يا نرخ هاي بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار حمايت نمي كنند
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در روزي كه شاخص جايگاه خود را پس گرفت

» بندر بيروت«،  شريان حياتي اقتصاد لبنان نابود شد

افزایش ریسک سرمایه گذاران بورس به دلیل اختالل هسته معامالت
شاخص کل در بازار بورس، روز گذشته ۳۹ هزار و ۱۴۲ 
واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم دو 
میلیون و ۳۴ هزار واحد رسید.بیش از هشت میلیارد 
و ۸۲۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۱۹۱ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و ۲۴۲ 
واحد افزای��ش به ۵۳۱ هزار و ۸۶۰ واحد و ش��اخص 
قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۷۸۴ واحد رشد به ۳۴۹ 
هزار و ۱۰۹ واحد رسیدند.شاخص بازار اول ۲۴ هزار 
و ۶۱۸ واحد و ش��اخص بازار دوم ۹۵ هزار ۳۹۶ واحد 
افزایش داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۶ هزار و ۳۷۱ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با پنج 
هزار و ۸۶۷ واحد، ملی مس ایران )فملی( با دو هزار و 
۸۹۹ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با دو 
هزار و ۴۳۹ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با دو 
هزار و ۱۵۵ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکشتی( با دو هزا و ۹۷ واحد و گسترش نفت و گاز 
پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۸۶۱ واحد  بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۷۱۷ 
واحد، پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با ۶۷۸ واحد، 
س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی )وبانک( با ۵۲۵ 
واحد، گ��روه پتروش��یمی س. ایرانیان )پت��رول( با 
۵۱۴ واح��د، پارس خودرو )خپ��ارس( با ۴۹۷ واحد، 
خدم��ات انفورماتیک )رانف��ور( ب��ا ۴۱۷ واحد، باما 
)کام��ا( با ۳۴۶ واح��د، گروه داروی��ی برکت )برکت( 
با ۳۴۵ واحد، سرمایه گذاری س��ایپا )وساپا( با ۳۲۲ 
واحد، ایران ترانسفو )بترانس( با ۲۹۴ واحد، گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( با ۲۶۴ واحد، 
پتروشیمی نوری )نوری( با ۲۳۸ واحد با تاثیر منفی 
بر ش��اخص همراه بودند. نماد سرمایه گذاری غدیر، 
ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت بندرعباس، بانک 
صادرات ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و  بانک پارسیان در 

گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گ��روه فرآورده ه��ای نفتی ه��م در معام��الت امروز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
۸۲۵ میلیون و ۷۹۵ هزار برگه سهم به ارزش ۳۹ هزار 

و ۲۰۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.

   آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۵ واحد افزایش داشت و 
بر روی کانال ۲۱ هزار و ۱۲۲ واحد ثابت ماند. همچنین 
در این بازار دو میلیارد و ۷۸۸ میلیون برگه س��هم به 

ارزش ۶۹ هزار و ۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
روزگذش��ته نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، 
هلدین��گ صنای��ع معدن��ی خاورمیان��ه )میدکو(، 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صب��ا(، بانک دی )دی(، 
پلیمر آریاساس��ول )آریا(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، 
موسس��ه اعتباری ملل )ملل(، نیروگاه زاگرس کوثر 
)بزاگرس(، فرابورس ایران )فرابورس(، سهامی ذوب 
آهن اصفه��ان )ذوب(، ویتانا )غویتا(، گروه س��رمایه 
گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، جن��رال مکانیک 
)رنیک(، کشت و صنعت دس��ت خرم دره )زدشت(، 
بهم��ن دیزل )خدیزل( و پخش الب��رز )پخش( تاثیر 

مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنی��ن نماد س��نگ آه��ن گهرزمی��ن )کگهر(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، س. توسعه 
و عمران اس��تان کرمان )کرمان(، بیمه کوثر )کوثر(، 

پاالیش نفت شیراز )ش��راز(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )وهور(، گروه 
کارخانجان صنعتی تبرک )تبرک(، نفت پاس��ارگاد 
)شپاس( وتوریل )توکاریل( با تاثیر منفی بر شاخص 
این بازار همراه بودند.در حالی که در معامالت دیروز 
بورس، شاخص کل وارد کانال ۲ میلیون واحدی شده 
بود، ام��روز به دلیل اختالل هس��ته معامالت، بازار با 
کاهش ورود سرمایه روبه رو شد و شاخص مجددا به 

کانال ۱.۹ میلیون بازگشت.
به گزارش مهر، از س��ال ۸۹ به بعد، اداره کل فناوری 
اطالعات س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نس��بت به 
خری��داری ن��رم افزار ات��وس اقدام کرد ک��ه در تمام 
سال های پس از استفاده از این نرم افزار، همواره هسته 
معامالت با ایراداتی روبه رو بوده است اما از آنجایی که 
بازار سرمایه با معامله گران محدودی سروکار داشت، 
این باگ نرم افزاری هیچ گاه مورد توجه افکار عمومی 
نبود اما طی ماههای گذشته با رونق تاریخی معامالت 
بورس و ورود بسیاری از سهامداران خرد به این بازار، 
این اختالالت تشدید شد.هرچند که تالش های تیم 
نرم افزاری سازمان بورس توانس��ت باگ نرم افزاری 
اتوس را تا حدودی اصالح کند اما این مشکالت هیچ 
گاه به صفر نرسید و مرتفع نشد؛ حتی بارها این نرم افزار 
با هزینه های باال آپدیت و به روز رس��انی شد ولی این 
باگ از بی��ن نرفت.نهایتًا با افزای��ش تحریم ها از یک 
سو - که شرکت پشتیبانی کننده حاضر به اصالح آن 
نشد- و از سوی دیگر، افزایش حجم معامالت بورس 
در یکسال گذشته، رفته رفته ایرادات هسته معامالت 
به چالشی دائمی و روزمره برای سرمایه گذاران بورسی 
تبدیل شد. علت بروز این اختالل در هسته معامالت، 
سینک نشدن درخواس��ت و سفارش گیری مشتری 
با حافظه س��امانه و نرم افزار اس��ت به این صورت که 
مشتری، سفارش خرید یا فروش را ثبت می کند؛ ولی 
به دلیل اینکه در حافظه نرم افزار نمی تواند سینک و 
»بر هم نشست« داشته باش��د، پیام خطا به سفارش 

دهنده ارسال می کند.هسته معامالت همان سیستم 
پردازش��گر اطالعات مختلف و انجام معامالت بورس 
است که با توجه به حجم باالی اطالعات و کاربری های 
مختلف، نیاز به سرعت باال و ماژول های مختلف داشته 
و به همین دلیل، یک ابر س��امانه پیچیده محس��وب 

می شود.

   کارش�ناس ب�ازار س�رمایه: اختالل هس�ته 
معام�الت، ریس�ک معام�الت را افزایش داده 

است
مهدی محمود رباطی کارش��ناس بازار س��رمایه در 
گفت وگ��و با خبرنگار مهر درباره مش��کالت هس��ته 
معامالت اظهار داش��ت: برخی س��رمایه گذاران فکر 
می کنند مش��کالت و ایراداتی که در هسته معامالت 
بروز می کند به خاطر عدم س��رمایه گذاری سازمان 
بورس در این حوزه است و اعالم می کنند که چرا علی 
رغم کارمزدی که سازمان بورس از معامالت دریافت 

می کند، برای خرید سامانه جدید اقدام نمی شود.
وی افزود: این در حالی اس��ت که ۹۰ درصد مشکالت 
هس��ته معامالت به تحریم ه��ا برمی گردد؛ هس��ته 
معامالت بورس ۹۰ درصد کش��ورها از ۲ یا ۳ شرکت 
بین المللی خریداری می ش��ود که پشتیبانی و به روز 
رس��انی ها را هم همین ش��رکت ها انج��ام می دهند.

عضو کان��ون ش��رکت های کارگزاری ب��ورس ادامه 
داد: ش��رکتی که هس��ته معامالت را به ایران واگذار 
کرده، به دلیل تحریم های ظالمانه علیه ایران حاضر 
به آپدی��ت آن نیس��ت از آنجایی که این س��امانه، از 
پیچیدگی بسیار باالیی برخوردار است، امکان اصالح 
و به روز رسانی آن هم در داخل وجود ندارد.وی یکی 
دیگر از عواملی که موجب فش��ار مضاعف به سامانه و 
تشدید اختالالت می شود را پیشنهادگیری و معامله 
مستقیم سرمایه گذاران و سهامداران در بورس عنوان 
کرد و گفت: این در حالی اس��ت که در دیگر کشورها، 
سرمایه گذاران به کارگزاری ها سفارش خرید یا فروش 

می دهند و کارگ��زاری برای آنها معام��الت را انجام 
می دهد.به گفته کارشناس بازار سرمایه، ورود مستقیم 
سرمایه گذاران به معامالت، سبب حجیم شدن هسته 
پردازش اطالعات شده و این در حالی است که هسته 
معامالت امکان پاسخگویی به همه کاربران را ندارد.وی 
این اتفاق را سبب وارد آمدن آسیب هایی نسبتًا جدی 
به اصل معامالت دانس��ت و افزود: این اتفاق ریسک 
فعالیت در بازار را افزایش داده و امکان مظنه گیری را 
از کاربران گرفته است. درنتیجه معامالت افت کرده و 
بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند در روزهایی 
که بازار با اختالل هسته معامالت روبه رو است، وارد 

فضای خرید و فروش سهام نشوند.

   سامانه معامالت دو هسته ای می شود
علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در واکنش 
به اختالل هس��ته معامالت و تدبیر س��ازمان بورس 
برای ح��ل این چالش گفت: برای رفع مش��کالت در 
س��امانه معامالت به زودی تغییرات��ی بنیادین انجام 
می دهیم. سهام حاضر در بازار بورس تهران به واسطه 
تراکنش های زیاد و مشکالت سامانه در کوتاه مدت و 

خیلی موقت در دو تایم زمانی معامله می شوند.
به گفته صحرایی، در این تغییرات، صنایع در دو زمان 
مختل��ف و دوره معامالتی جداگانه س��فارش گیری 
می شوند. بخش��ی از معامالت در زمان زودتر شروع 
می شود از سوی دیگر، صنایعی که بیشترین سهام را در 
دل خود جای داده اند و چند صنعت دیگر هم در زمان 
دیگری که حدوداً تا ساعت ۱۵ طول می کشد، معامله 
خواهند شد. این اتفاق صرفًا برای یک دوره کوتاه مدت 
است.مدیرعامل بورس تهران تصریح کرد: در تصمیمی 
دیگر همان طور که در س��ال ۹۷ هس��ته معامالتی 
فرابورس و بورس را جدا کردیم، برای بورس تهران هم 
دو سامانه معامالتی جدا در نظر گرفته ایم و به زودی 
دو هسته معامالتی برای معامالت شرکت های حاضر 

در بازار سهام فعال می شود.

جاي خالي بندر
در حالی تحلیل گران سیاس��ی و نظامی به دنبال یافتن  
دلیل وق��وع و چرایی به وجود آمدن  فاجعه بزرگ انفجار 
بندر بیروت هستند ، تحلیل گران اقتصادی در حال چرتکه 
انداختن جهت یافتن  مهم ترین تبعات اقتصادی  و مالی 

این انفجار را در دستور کار خود قرار داده اند.
به گزارش تعادل در حالی که امدادگران و مسئولین شهری 
در حال بررس��ی میزان تلفات و مش��خص کردن حجم 
ویرانی های سازه ای در حداقل در بخش عمده ای از بیروت 
هستند ، اقتصاددانان وتحلیل گران امور اقتصادی میزان 
خرابی ها و پاشیدگی ناشی از این فاجعه بزرگ را ساختار 

اقتصادی این کشور تحلیل می کنند.
یکی از نمادهای ش��اخص این سقوط ویرانی کامل بندر 
بیروت است که  گفته می شود روزانه با ۳۰۰ بندر جهان 
تعامل داشته و به حدود ۳ هزار و ۱۰۰ کشتی هم سرویس 
دهی می کرد.روزنامه االخبار لبنان  در توصیف این بندر 
نوش��ت :  می توان با اطمینان اعالم ک��رد که بندر لبنان 

دیگر وجود ندارد .
ش��اید این تعبیر به کار رفته در گزارش روز چهارش��نبه 
روزنامه االخبار خود گویای ما وقع باشد ، به ویژه آن که ما 
در مورد از بین رفتن مهمترین معبر اقتصادی این کشور 
سخن می گوییم.اهمیت بندر بیروت زمانی مشخص می 
شود که بدانیم لبنان به دلیل همسایگی با فلسطین اشغالی 
از یک سو و سوریه از سوی دیگر  و با توجه به مشخص بودن 
شرایط فلسطین اشغالی و جنگ دایر در سوریه تنها مسیر 
تنفسی برای مبادالت اقتصادی اش را  از راه دریا و دقیقا 
از طریق بندر بیروت دارد.به گفته کارشناس��ان با آسیب 
دیدن )بخوانی��د از بین رفتن( بندر بیروت که بزرگترین 
بندر لبنان محسوب می شود ، نگرانی های بسیار زیادی در 
رابطه با نحوه انجام عملیات واردات مواد غذایی و دیگر اقالم 
ضروری آن هم در این شرایط بسیار حساس به وجود آمده 
، ش��کل گرفته است.گرچه قرار شده است بندر طرابلس 

بعنوان دومین بندر بزرگ لبنان بار این واردات را به دوش 
بکشد اما تصور نمی رود طرابلس در کوتاه مدت بتواند خود 
را با ترافیکی ورودی کشتی هایی که مقصدشان را از بیروت 

به این بندر تغییر داده اند هم سازگار کند.
عالوه بر آن که بندر بیروت  ۷۰ درصد از ترافیک تجاری 
لبنان را به دوش می کشید انبارهای موجود در اطراف آن 
هم مخازنی برای کاالهای استراتژیک لبنان محسوب می 
ش��دند  که گفته می شود اکثر آنها سوخته یا از بین رفته 
است.نمای سیلوی نیمه تخریب شده بیروت شاید بیانگر 
بحران غذایی پیش روی دولت لبنان باشد گرچه مسئولین 
دولتی از نبود نگرانی در این رابطه س��خن می گویند اما 
گزارش های میدانی رس��انه های لبن��ان حکایت از آغاز 
کمبود آرد و چند قلم دیگر از کاالهای اساسی می دهد.
این که ۹۰ درص��د از انبار داروهای بیماران صعب العالج 
از بین برود با وجود اعالم آمادگی کشورهای جهان برای 

کمک های بشر دوستانه به لبنان یک خبر فاجعه بار برای 
بسیاری از خانواده های لبنانی است.

ش��اید برای لبنان که  از اکتبر گذشته شاهد تظاهرات و 
اعتراضات با خواسته های اقتصادی و مبارزه با فساد بود ، 
آخرین چیزی که به آن فکر می شد وقوع چنین انفجاری 

است  که شب چهارشنبه شاهد آن بودیم.
به اعتقاد کارشناسان با وجود آن که اکثر کشورهای جهان 
آمادگی )حداقل رس��انه ای ( خود را برای کمک به لبنان 
اعالم کردند  و به رغم آن که گفته می ش��ود انتقال کمک 
های بش��ر دوستانه و تزریق کمک های مالی و به تبع آن 
حضور هیئت های مختلف امداد رس��ان در کوتاه مدت 
باعث کاهش یا سرپوش گذاشتن بر مشکالت اقتصادی 
کشور می ش��ود ،  اما تصور نمی شود لبنانی ها  که گمان 
نمی رفت قدرتی در خروج از گرداب های اقتصادی پیش 
روی داشته باشند ، تا سال های متمادی التیام زخم جدید 

وارد ش��ده بر اقتصاد کشورشان را شاهد باشند.به اعتقاد 
کارشناسان با وجود اعالم همبستگی کشورهای جهان با 
مردم لبنان و قول کمک های فوری که احتماال با حضور 
شخصیت هایی همچون امانوئل ماکرون و تکرار این سفرها 
توسط چند رهبر یا شخصیت سیاسی کشورهای مختلف 
جهان صورت بپذی��رد ،  اما گمان نمی رود عمر این تاثیر 
گذاری به دامنه میان مدت برسد تا همگان از بسته های 
تسکین بخش برای اقتصاد اصوال ویران شده لبنان سخن 
به میان آورند.به گفته کارشناسان بسیار زود هنگام است 
ک��ه در مورد تبعات اقتصادی این انفجار مهیب تفس��یر 
دقیقی ارائه داد ، به هر شکل امروز اقتصاد لبنان همچنان 
درگیر گردوغبار این انفجار است در حالی که اولویت اول  
تمامی طرف ها تامین شرایط الزم برای امداد رسانی ، مداوا 
و اسکان آسیب دیدگان است تا بعد از آن در کنار باز کردن 
گره کور عامل وق��وع این انفجار ، گره کورتر اقتصاد را که 
اتفاقا چند سالی است نشان داده است باز شدنی نیست ، 

در دستور کار گشایش قرار بگیرد.
به هر ش��کل برای لبنانی که پیش از اضافه شدن بحران 
ویرانی بخ��ش های عمده ای از پایتخت ، در س��ه حلقه 
فشار به کما رفتن بخش گردشگری حتی پیش از شیوع 
ویروس کرونا ، بن بست در گفتگو با صندوق جهانی پول  
جهت دریافت وام )به دلیل ضعف اقتصاد حاکم بر کشور( و  
سقوط روز افزون ارزش پول خود  گرفتار است ، کمک های 
تسکین دهنده بین المللی چندان تاثیری در به حرکت در 
آوردن اقتصاد این کشور نخواهد داشت.به بیانی واضح تر 
، انفجار بندر بیروت ضلع چهارمی را به مشکالت سه گانه 
فعلی که اقتصاد دولت لبنان از آن رنج می برد خواهد افزود 
، مش��کلی که بعد از فروکش کردن گرد و غبار هیاهوی 
تبلیغاتی حادثه و بازگشت هیئت های امداد رسان عیان 
تر و درد آن در کنار ۳ مشکل مزمن دیگر بیش از گذشته 

مردم لبنان به فغان خواهد آورد.
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خبر بورس

»وتجارت« به سود رسيد
تصویب صورتهای مالی 

بزرگترین بانک بورسی

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک تجارت برای 
تصویب عملکرد س��ال مالی منتهی به اسفند 
۱۳۹۸ با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

س��هامداران بانک تجارت با شرکت در مجمع 
عمومی عادی ساالنه این بانک به ریاست رزازان 
رئیس هیات مدیره بانک تجارت، مهر تایید بر 
عملکرد مالی این بانک در س��ال ۱۳۹۸ زدند. 
در ای��ن مجمع که راس س��اعت ۱۰ صبح روز 
چهارش��نبه پانزدهم مردادماه در محل هتل 
انقالب برگزار شد، رضا دولت آبادی مدیرعامل 
بانک تجارت گزارشی مبسوط از اقدامات این 

بانک در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد.
 رضا دولت آبادی مدیرعام��ل بانک تجارت با 
بیان اینکه مجموع س��پرده ه��ای ریالی بانک 
تجارت با رش��د ۱۳ درصدی، از ۱.۸۲۹ هزار 
میلیارد ریال در اس��فند ماه ۱۳۹۸، به ۲.۰۶۶ 
هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول ۱۳۹۹ بالغ 
شده اس��ت و فعالیت های انجام شده در حوزه 
سپرده ها، کاهش ۴.۱ درصدی هزینه پول کل 
سپرده ها، از ۱۴.۲ در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۰.۱ 

در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ را رقم زد.
دولت آبادی با اشاره به کاهش نرخ هزینه پول 
به عنوان یکی از اهداف اس��تراتژیک این بانک 
گفت: این رویداد مثبت با بهبود ترکیب سبد 
س��پرده ای بانک تجارت در س��ه محور اصلی 
قرض الحسنه جاری، س��پرده های بلندمدت 
و کوتاه م��دت نیز همراه بوده ب��ه نحوی که از 
یک سو رشد ۱۴۸ درصدی منابع قرض الحسنه 
ج��اری ریال��ی و ۳۱ درصدی س��پرده کوتاه 
م��دت ریالی تحقق یافته و  از س��وی دیگر در 
س��پرده های بلندمدت ریالی نیز ش��اهد رشد 
۲۱ درصدی هس��تیم. مجم��وع فعالیت های 
انجام ش��ده در حوزه س��پرده ها، کاهش ۴.۱ 
درصدی هزینه پول کل سپرده ها، از ۱۴.۲ در 
اس��فندماه ۱۳۹۷ به ۱۰.۱ در خرداد ماه سال 

۱۳۹۹ را رقم زد.
مدیرعامل بانک تجارت ضمن تقدیر از حضور 
نمایندگان دولت و سازمان بورس اوراق بهادار 
به شرایط اقتصادی ماه های اخیر و رکود ناشی 
از شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: سهم 
نس��بت خالص مطالبات به مجم��وع خالص 
تس��هیالت و مطالبات ریالی نیز با طی کردن 
روندی کاهش��ی از ۸.۲ درصد در ابتدای سال 
۹۹ ب��ه ۷.۸ در انتهای خردادماه س��ال جاری 
کاهش یافته اس��ت. وی اضافه ک��رد: خالص 
تس��هیالت عقود ریالی نیز رون��دی صعودی 
را نش��ان می دهد ب��ه این ترتیب ک��ه از مبلغ 
۵۹۷.۰۶۰ میلیارد ریال در ابتدای س��ال ۹۹ 
به ۶۳۷.۸۹۱ میلیارد ریال در پایان خردادماه 

امسال رسیده است.

مجوز فعالیت کارگزاری های 
بورس باید از انحصار خارج شود

نماینده باب��ل در مجلس یازدهم ب��ا انتقاد از 
انحصار در صدور مجوز فعالیت کارگزاری های 

بورس، گفت: قطعًا این انحصار باید رفع شود.
به گزارش تسنیم ، مهدی سعادتی در نشست 
علنی روز گذش��ته مجلس شورای اسالمی در 
تذکر شفاهی با بیان اینکه مجلس باید زودتر و 
سریع تر به مشکالت معیشتی مردم رسیدگی 
کند، گفت: مردم باور داش��ته باش��ند که ما با 
اراده قوی دغدغه هایشان را حل خواهیم کرد 

و دولت را به پای کار می آوریم.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
در تذکر ب��ه وزرای اقتصاد و رئیس س��ازمان 
بورس اف��زود: مردم انتظارات جدی از مجلس 
یازدهم بابت تسهیل فضای کسب و کار و رفع 
انحصارات دارند، متأس��فانه در ۱۴ سال اخیر 
در بحث صدور مجوز کارگ��زاری های بورس 
انحصار وجود دارد از این رو مجلس باید به این 

مسئله ورود کند تا حل شود.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی 
و حقوقی در بازار سهام

افراد حقیقی تا ظهر امروز هزار و ۱۸۰ میلیارد 
تومان وارد بازار سهام کردند که بیشترین ورود 
پول حقیقی به بورس ی��ا فرابورس مربوط به 

ملی صنایع مس ایران بود.
به گزارش اقتصاد آنالین ، حقیقی ها تا ساعت 
۱۲:۳۰ ح��دود ه��زار و ۱۸۰ میلی��ارد تومان 
بیش��تر از اشخاص حقوقی سهام خریدند. کل 
ارزش معامالت خرد بی��ش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان بود و بدین ترتیب خالص خرید 
حقیقی ها به پنج درصد از کل معامالت رسید.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس 
در سه گروه »فرآورده های نفتی«، »بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری« و »فلزات اساسی« رقم 
خورد در حال��ی که برآیند معامالت گروه های 
»خودرو و س��اخت قطع��ات« و »محصوالت 

شیمیایی« به نفع حقوقی ها تمام شد.
سه نماد »فملی«، »شبندر« و »شتران« لقب 
بیش��ترین افزایش س��هام حقیقی را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقوقی ها نیز بیش��تر 
به »مارون«، »ذوب« و »قثابت« معطوف بود.

بورس خارجي

ادامه صعود
بورس های جهانی

بیش��تر ش��اخص های مهم بورس��ی در جهان 
س��بزپوش ش��دند. به گزارش ایس��نا به نقل از 
بلومبرگ، به نظر نمی رس��د امریكا و چین قصد 
آتش بس بر س��ر موارد گسترده اختالفی خود را 
داشته باشند. مایک پمپیو- وزیر خارجه امریكا 
در سخنانی از احتمال اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه 
شرکت هایی که با مقامات امنیتی چین همکاری 
دارند، خبر داده است. به تازگی اپلیکیشن محبوب 
چینی تیک تاک به دستور دونالد ترامپ در امریكا 
فیلتر و کارکنان بخش دولتی امریكا از نصب آن 

منع شده اند. 
هم چنین برخی از اخبار غیررسمی حاکی از آن 
اس��ت که امریكا در صدد مح��دود کردن حضور 
خبرنگاران چینی در این کش��ور است. وانگ ون 
بین- یکی از س��خنگویان وزارت خارجه چین از 
امریكا خواسته است تا سرکوب سیاسی رسانه های 
چینی و خبرنگاران آن ها را متوقف کند در غیر این 
صورت چین اقدامات متقابل را انجام خواهد داد. به 
گفته این مقام چینی، امریكا در صدد است تا مدت 
صدور روادید برای اقامت مجاز فعاالن رسانه ای 

چین را به ۹۰ روز کاهش دهد. 
فیلیپ ماری- استراتژیست ارشد سرمایه گذاری 
در روبو بانک گفت: بازارها با خبرهای زیادی سر 
و کار دارند که نگرانشان باشند. احتمال بروز موج 
دوم همه گیری کرون��ا در امریكا، روند برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و هم چنین تشدید 
تنش ها با چین هر کدام می توانند به تنهایی در 
ادامه سال برای صعود شاخص ها مشکل آفرین 
باشند. انتظار من این است که روند کوچک شدن 
اقتصاد تا جایی ادامه یابد که بانک مرکزی را وادار 
به اقدامات جدید کند. احتماال فدرال رزرو سراغ 
نرخ بهره منفی یا کنترل منحنی بازده اوراق قرضه 
وزارت خزانه داری برود به ویژه اگر خبری از یک 

بسته حمایتی بزرگ دیگر نباشد.
از سوی دیگر هر چند که اخبار مثبتی در زمینه 
دارویی و کاهش سرعت شیوع کرونا در جهان به 
گوش می رسد اما به نظر می رسد هنوز تا تولید 
و عرضه انبوه واکسن موثر مقابله با کرونا مسیری 
طوالنی در پیش اس��ت. گروه تحقیقات دارویی 
دانشگاه آکس��فورد که پیشتر از احتمال ساخت 
واکس��ن کرونا تا پایان سال خبر داده بود، اکنون 
در اظهاراتی گفته اس��ت شاید الزم باشد افراد به 
طور ساالنه مجبور به تزریق واکسن کرونا شوند و 
واکسن ساخت آن ها، یک پادتن همیشگی در برابر 
این ویروس نباشد.  تاکنون بیش از ۱۸ میلیون و 
۵۷۱ هزار و ۷۴۶ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
اس��ت که در این بین ۷۰۰ هزار و ۳۸۵ نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
باالترین تلفات مربوط به امریكا با ۱۵۹ هزار و ۴۵۶ 
نفر، برزیل با ۹۵ هزار و ۷۸ نفر، مکزیک با ۴۸ هزار 
و ۱۲ نفر، انگلیس با ۴۶ هزار و ۲۹۹ نفر و هند با ۳۹ 

هزار و ۸۱۸ نفر بوده است.
مت میسکین- استراتژیست ارشد سرمایه گذاری 
در موسس��ه » ج��ان هان��وک اینوس��تمنت 
منیجمنت« گفت: یک نوع جنگ بین کسانی که 
با خوش بینی به آینده می خواهند مصارف خود 
را افزایش دهند و آن هایی که از ترس پیدا نشدن 
واکس��ن کرونا میل به پس انداز دارند در گرفته 
است و همین رفتار متناقض مصرف کنندگان، 
کار را ب��رای پیش بینی وضعیت آینده دش��وار 

ساخته است.
بانک مرکزی امریكا اعالم کرده است که به حضور 
پررنگ خود در بازارهای مال��ی ادامه خواهد داد و 
برنامه خرید اوراق قرضه ش��رکت های مختلف و 
بخش دولتی نیز کماکان اجرا خواهد ش��د. انتظار 
می رود این برنامه در سطوح مختلف دست کم تا 
پایان سال جاری میالدی ادامه یابد هر چند که با 
توجه به نگرانی ها از خروج تورم از سطح دو درصدی 
هدف گذاری شده، این بانک احتماال نرخ بهره را در 
محدوده کنونی حفظ خواهد کرد.  نرخ بهره اکنون 
در بسیاری از کشورهای جهان نظیر ژاپن و سوییس 
و هم چنین در سطح منطقه یورو در محدوده منفی 
قرار دارد و ش��ماری از مقامات امریكایی خواستار 
اتخاذ رویکرد مشابهی توسط فدرال رزرو هستند. 
با این حال بسیاری از مقامات بانک مرکزی امریكا 
معتقدند چنین اقدامی فش��ار بسیار سنگینی در 
بازار اوراق خواهد داش��ت به ویژه حاال که بازدهی 
اوراق قرضه ۱۰ س��اله وزارت خزانه داری نس��بت 
به زمان قبل از بحران حدودا سه برابر شده است و 
انتظار می رود این روند صعودی ادامه دار باشد.  در 
وال استریت، بیشتر ش��اخص ها صعودی بودند تا 
جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در 
سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۱۳ درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در س��طح ۲۶ هزار و ۶۹۹.۷۵ 
واحد بسته شد.شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۱۴ 
درصد کاهش تا س��طح ۳۲۹۰.۰۱ واحدی پایین 
رفت و دیگر ش��اخص مهم بورس��ی امریكا یعنی 
»نزدک کامپوزیت« با ۰.۳۰ درصد صعود در سطح 
۱۰ هزار و ۸۷۰.۳۵ واحدی بسته شد.خبرگزاری 
رویترز به نقل از منابع آگاه خود در اتحادیه اروپا از 
تصمیم بروکسل برای نشان دادن انعطاف بیشتر در 
حل و فصل مساله برگزیت خبر داده است. با وجود 
گذشت حدود شش ماه از خروج رسمی انگلیس از 
اتحادیه اروپا، دو طرف هنوز بر سر چگونگی روابط 
خود در آینده به توافق نرسیده اند و این مساله برای 
هر دو طرف در شرایطی که اقتصاد آن ها در وضعیت 
خوبی قرار ندارد، چندان مساعد نیست.هم چنین 
انگلیس مذاکرات خود را با امریكا برای امضاي پیمان 
تجارت آزاد شتاب بخشیده اس��ت. با وجود وعده 
پیشین سفیر امریكا در لندن مبنی بر امضای سریع 
یک پیمان تجارت آزاد پس از برگزیت، امریكایی ها 
هنوز تن به انجام چنی��ن کاری نداده و اختالفات 

تجاری را دلیل این مساله عنوان کرده اند. 

شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۵ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۱ هزار و ۱۲۲ واحد ثابت ماند.

بازار سرمايه
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فعاليت هاي ساختماني در تيرماه 18 درصد كم شد

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اعالم كرد

افت فشار ساخت و ساز با نوسان دالر

ريسك باالي فرونشست زمين براي تهران و 17 استان

گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين بررس��ي هاي آماري حاكي از اين اس��ت كه 
فعاليت هاي س��اختماني در تيرماه سال جاري پس از 
يك ماه رش��د آرام، كاهش يافت، به گونه اي كه حجم 
فعاليت هاي ساختماني اعم از توليد و خدمات به حجم 
فعاليت هاي بهمن س��ال 98 رس��يد. انتظ��ار مي رود 
فعاليت هاي ساختمان در مرداد نيز به دنبال نوسان نرخ 
ارز و قيمت نهاده هاي توليد، كاهش عرضه نيروي كار، 
افت قدرت خريد و... در روند نزولي كنوني ادامه مسير 
دهد. اين همه در حالي است كه حجم معامالت ملكي 
و متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در تيرماه رشد 
مثبت را تجربه كردند. از اين رو، پيش بيني مي ش��ود، 
واگرايي افزايش تقاضاي ملك و كاهش عرضه )ساخت 
وساز( مسكن، طي ماه هاي آينده به افزايش بيشتر قيمت 

ملك بينجامد. 
آنگونه ك��ه اتاق تعاون ايران گزارش كرده اس��ت، عدد 
شامخ كل بخش مسكن در تيرماه رقم 52.78 ثبت شده 
است كه نشان دهنده ركود صنعت ساختمان در تيرماه 

99 نسبت به ماه قبل است.
به گزارش »تعادل«، عدد شامخ ساختمان كه از مهرماه 
سال گذش��ته از س��وي اتاق تعاون ايران اندازه گيري و 
منتشر مي ش��ود، از 44.3 در مهرماه گذشته به 51.76 
در بهمن 98 بالغ شد. در ماه هاي اسفند سال گذشته و 
فروردين سال جاري، اين شاخص به دليل تعطيلي كسب 
و كارها در اثر شيوع 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 ع��دد 60.55 جهش كرد. اين ش��اخص در خرداد، 
حركتي الك پشتي داشت و ركورد ارديبهشت را كمي 
جابه جا كرد و به عدد 64.36 رسيد. اين در حالي بود كه 
مديران ساختماني پيش بيني كرده بودند، در خرداد پراز 
تعطيالت و البته كرونا زده، وضعيت ش��امخ ساختمان 
بهبود نخواهد يافت. ش��امخ ساختمان در تيرماه اما به 
عدد 52.78 نزول كرد و در واقع گس��تره فعاليت هاي 
ساختماني در تيرماه به اندازه اي كوچك شد كه به سطح 
فعاليت هاي ساختماني در بهمن 98 نزديك شد. اين 
همه در حالي است كه مديران ساختماني انتظار ندارند، 
در مرداد ماه حجم فعاليت هاي س��اخت و ساز افزايش 
يابد. بر اس��اس اين گزارش، ديگر شاخص هاي موجود 
در بين 5 مولفه اصلي شامخ شامل »ميزان سفارشات 
جديد، سرعت انجام سفارشات، ميزان خريد مواد اوليه 
و جذب نيروي انس��اني« نيز كاهش ميزان شاخص را 

تجربه كردند.
شاخص »انتظارات توليد در ماه آينده« با رقم 35.55، 
كاهش امي��دواري فعاالن اقتصادي نس��بت به بهبود 
وضعيت بخش ساختمان در مردادماه را نشان مي دهد.

براس��اس اين گزارش، صنعت س��اختمان براس��اس 
اس��تاندارد بين المللي طبقه بندي كليه فعاليت هاي 
اقتص��ادي )ISIC(، به س��ه گروه اصلي س��اخت بنا، 
مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز 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، بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازي، 
در دو ماهه نخست سال جاري 7 هزار و 501 فقره پروانه 
ساختماني صادر شده است كه در قياس با دوره مشابه با 
9 هزار و 438 فقر، بيش از 20 درصد كاهش يافته است. 
همچنين طبق گزارش بانك مركزي ميزان معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني در تهران )به عنوان نمونه آماري 
بزرگ از كل كش��ور( طي تيرماه سال جاري با 14047 
فقره واحدمس��كوني، نس��بت به ماه قبل 30.3 درصد 
افزايش يافت. در اين ماه همچنين قيمت مسكن نيز در 
تهران با متوسط قيمت هر متر مربع 20.9 ميليون تومان، 
تورم ماهانه 10.4 درصدي را تجربه كرد.  در گزارش اتاق 
تعاون ايران، از افزايش مداوم نرخ ارز و انتظارات تورمي 
حاصل از آن، پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه و نيز تداوم 
معامالت سوداگرانه، به عنوان علل افزايش قيمت مسكن 

ياد شده است.

      علل افت فعاليت هاي ساختماني
ب��ه گزارش واحد آم��ار و برنامه ريزي ات��اق تعاون، در 
بخش توليد و عرضه تجهيزات س��اختماني نيز تحت 
تاثير نوس��انات ارزي و افزايش قيمت م��واد اوليه در 
برخي اقالم، كاهش نيروي كار در نتيجه تداوم شيوع 

ويروس كرونا و وجود بي انگيزگي در اين قشر به دليل 
تورم عمومي موجود، تداوم مشكالت موجود در حوزه 
واردات مواد اوليه )به ويژه در حوزه ثبت سفارش��ات و 
ترخيص از گم��ركات( و كاهش قدرت خريد، نگراني 
از ادامه روند موجود و ترديد نس��بت به آينده كسب و 
كارهاي اين بخش را افزايش داد. در بخش هاي عمراني 
و ديگر فعاليت هاي پيمانكاري، كماكان به دليل عدم 
پرداخت مطالبات پيمانكاران توسط كارفرمايان و عدم 
تناسب نرخ تعديل با تورم موجود، فعاالن اين بخش با 
مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كنند. با استناد 
به اظهارات فعاالن ساختماني، عدد شامخ كل با كاهش 
18درصدي نسبت به ماه قبل، بر روي عدد 52.78 جاي 
گرفت. زيرا مي��زان فعاليت هاي توليد يا ارايه خدمات 
ساختماني نسبت به ماه قبل روند نزولي داشت كه عدم 
ثبات قيمت ها و در نتيجه عدم عرضه مواد اوليه به دليل 
مشخص نبودن قيمت ها و نگراني كارفرمايان از آينده 
بازار، در ايجاد اين شرايط بسيار موثر بود. متعاقبا ميزان 
سفارشات جديد و از اين رو، ميزان خريد مواد اوليه با 
وضعيت كاهش��ي مواجه شد. با توجه به ركود موجود 
و نيز شيوع بيش��تر ويروس كرونا، ميزان به كارگيري 
نيروي انساني نيز كمتر شد. در نتيجه از سرعت انجام 
سفارشات نيز كاسته شد. قيمت مواد اوليه در بسياري 
از مصالح ساختماني افزايش يافت و قيمت فروش نيز 
بيشتر شد اما در مقابل از حجم فروش كاسته شد. )البته 

بنابر اعالم نظر فعاالن س��اختماني در كليه حوزه ها، 
در برخي فعاليت هاي مرتبط با حوزه ساختمان روند 
افزايش قيمت ها نسبت به خرداد كمتر گزارش شد(. 
عليرغم مش��كالت موجود در تكميل سفارش��ات، با 
تحويل سفارشات معوقه از ماه هاي ابتدايي سال، ميزان 
كارهاي معوقه در مجموع كاهش يافت. ميزان مصرف 
حامل هاي انرژي مرتبط با بخش توليد كمتر شد و با 
توجه به مشكالت مرزي، ميزان صادرات نيز همچنان 

سير نزولي داشت.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير، اكثر فعاالن 
اين حوزه نس��بت به بهبود فضاي كسب و كار خود در 

مرداد، اميدوار نبودند.

      شامخ ساختمان در كشورهاي منتخب
آنگونه ك��ه اتاق تع��اون ايران گزارش كرده اس��ت، 
فعاليت هاي س��اختماني اع��م از تولي��د و خدمات 
س��اختماني در كش��ورهاي منتخب در م��اه ژوئن 
)12خرداد تا 12 تير( نسبت به ماه مي )12 ارديبهشت 
تا 12 خرداد( روند مثبتي را ثبت كرده اند. همچنين 
عدد شامخ تركيبي شامل توليد، خدمات و ساختمان 
در اتحاديه اروپا، فرانس��ه، آلمان، ايتاليا، انگلستان و 
استراليا طي ماه جوالي )12 تير تا 12 مرداد( نسبت 
به ماه ژوئن )12 خرداد تا 12 تير( نيز روندي صعودي 

داشته است.

گروه راه و شهرسازي|
عل��ي بيت اللهي، عضو هيات علمي مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي ريسك فرونشست زمين در پهنه هاي 
استاني و ش��هري را اعالم كرد و گفت: تهران و 17 استان 
كشور در خطر باالي فرونشست زمين قرار دارند كه علت 
آن خشكسالي هاي ممتد چندين ساله در كشور از يك سو 
و استحصال بي رويه آب هاي زيرزميني از سوي ديگر است.

بيت اللهي در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
ميزان فرونشس��ت زمين در اس��تان ها و شهرهاي كشور 
را بر اس��اس آخرين مطالعات انجام ش��ده، تشريح كرد و 
بر ضرورت كاهش ريس��ك اين مخاطره ها كه هم اكنون 
بسياري از زيرساخت هاي شهري، برون شهري، راه ها و ديگر 

زيرساخت هاي كشور را تهديد مي كند، تاكيد كرد.
بيت اللهي با اشاره به اينكه بر اساس آخرين آمار سرشماري 
كشور در 31 استان، جمعيتي برابر با 79 ميليون و 926 هزار 
و 270 نفر زندگي مي كنند كه اين جمعيت در 13 ميليون 
و 59 هزار و 522 واحد مسكوني داراي اسكلت و 9 ميليون 
و 702 هزار و815 نفر در واحدهاي فاقد اس��كلت زندگي 
مي كنند، گفت: استان تهران داراي بيشترين جمعيت و 

تراكم جمعيتي به دليل قرار داشتن شهر تهران است.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
توضيح داد: بر مبناي مطالعات انجام ش��ده از 31 اس��تان 
كشور در محدوده 18 استان با خطر باالي فرونشست زمين 

گسترش يافته است.

      اصفهان در صدر پهنه هاي پرخطر
بر اس��اس اعالم بيت اللهي، اسامي استان هاي در بردارنده 
پهنه هاي با خطر باالي فرونشست زمين به ترتيب گسترش 
شامل اصفهان، تهران، كرمان، خراسان رضوي، البرز، فارس، 
يزد، همدان، مركزي، چهارمحال و بختياري، آذربايجان 

ش��رقي، زنجان، قم، اردبيل، كردستان، آذربايجان غربي، 
خراسان شمالي، و كرمانشاه هستند. به گفته عضو هيات 
علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، بر اساس 
مطالعات انجام ش��ده، اس��تان اصفهان با 31 شهر واقع بر 
پهنه هاي باخطر باالي فرونشست زمين در رديف اول از نظر 
سكونتگاه هاي شهري است كه بيشترين زون فرونشست را 
دارد و بعد از آن استان هاي تهران با 30 شهر، كرمان با 25 
و خراسان رضوي با 24 شهر رتبه هاي بعدي را از منظر اين 
مخاطره به خود اختصاص داده اند. بيت اللهي ادامه داد: از نظر 
تعداد جمعيت شهري نيز استان هاي تهران، خراسان رضوي، 
اصفهان، البرز، كرمان و قم، هركدام با جمعيتي باالي يك 
ميليون نفر در رديف استان هاي با ريسك جمعيتي باالي 
در معرض خطر فرونشست زمين، قرار دارند. وي با اشاره به 
اينكه عالوه بر تعداد جمعيتي كه ويژگي مهمي در محاسبات 
ريسك اس��ت، تعداد واحدهاي مسكوني آسيب پذير را از 
ديگر مشخصات اساسي در ريس��ك مخاطرات برشمرد 
و گفت: طبق آخرين آم��ار، در ميان محدوده هاي واقع بر 
پهنه هاي با خطر باالي فرونشست زمين، شهرهاي استان 
خراسان رضوي وضعيت نامطلوب تري نسبت به ديگر شهرها 
دارند. بعد از آن استان هاي تهران، اصفهان، يزد، كرمان، و قم 
داراي تعداد واحدهاي مسكوني فاقد اسكلت بيشتري واقع 

بر پهنه هاي فرونشستي با خطر باال هستند.

      وضعيت نامطلوب واحدهاي فاقد اسكلت 
عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
يادآور شد: از آنجايي كه واحدهاي مسكوني فاقد اسكلت 
در مقابل واحدهاي مسكوني داراي اسكلت، آسيب پذيري 
بيشتري دارند و احتمال فروريزش آنها سريعتر است و در 
عين حال با ديگر مخاطرات همچ��ون زلزله نيز مقاومت 
كمتري از خود نشان مي دهند، به همين دليل ضرورت دارد 

تا واحدهاي مسكوني همگي با مقاومت ساخته شده و عالوه 
بر قرارگيري در نقاط امن از نظ��ر زون لرزه خيزي، تالش 
شود تا تمامي واحدهاي مسكوني مقاوم سازي شده و داراي 
اسكلت ش��وند. به گزارش »تعادل«، پيش از اين، مسعود 
شفيعي، رييس سازمان نقشه برداري كشور نيز اعالم كرده 
بود كه تهران و اصفهان بيش��ترين ميزان فرونشست را در 
بين كالن شهرهاي كشور دارند. شفيعي در همين حال از 
فرونشست زمين در 44 منطقه كشور خبر داده بود. به گفته 
شفيعي، دشت رفسنجان، اس��تان هاي خراسان رضوي، 
يزد و اصفهان دچار فرونشست در ابعاد بزرگ هستند، اما 
بيشترين نرخ فرونشست مربوط به جنوب غرب تهران با 22 

تا 25سانتي متر در سال است. 

      فرونشست هاي سريالي تهران
به گزارش »تعادل« سريال فرونشست هاي زمين در پايتخت 
با حادثه شهران در تابستان سال 95 كليد خورد. جايي كه 
به دليل حفاري مترو و درپي آن انفجار لوله هاي گاز، تصوير 
متفاوتي از مخاطرات شهري پيش چشم مسووالن و مردم 
گشوده شد. بعد از اين اتفاق بود كه بحث فرو نشست در تهران 
جدي شد و در ادامه فرو نشست در بزرگراه ستاري و مناطق 
مركزي ش��هر بر نگراني ها دامن زد.به همين دليل بخش 
خصوصي نيز پا به ميدان گذاشت و كميسيون كشاورزي 
آب و صنايع غذاي اتاق ته��ران نتيجه تحقيقات خود در 
اين زمينه را با نمايندگان��ي از دولت و بخش خصوصي به 
اشتراك گذاشتند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه خطر 
فرونشست زمين در مناطق 16، 17، 18، 19 و 20 تهران 
جدي است و اين درحالي است كه بخش هاي قابل توجهي 
از خطوط راه آهن، خطوط مترو، لوله هاي نفت و گاز، جاده ها، 
بزرگراه ها و پل هاي ارتباطي پايتخت در اين مناطق واقع 
ش��ده اند. بر اس��اس گزارش اتاق بازرگاني تهران، جنوب 

پايتخت به طور جدي با مخاطرات نشس��ت زمين مواجه 
است و بررسي ها و گزارش هاي مطالعاتي نشان مي دهد كه 
در ميان مناطق 22گانه تهران، در مناطق شمالي و به طور 
كلي در شهر تهران دو عامل براي فرونشست وجود دارد كه 
عامل اول فرسودگي تاسيسات شهري ازجمله فرسودگي 
لوله هاي آب و نش��ت آب و در نتيجه نشست زمين ناشي 
از اين عامل است و عامل ديگر حفاري هاي صورت گرفته 
ازجمله شبكه مترو است كه با چند مورد از اين فرونشست ها 
در شهر تهران مواجه بوديم.اما در ساير مناطق كه عمدتا در 
جنوب تهران واقع است، به دليل افت آب هاي زيرزميني و 
آثار تكتونيكي آن نشست زمين خطري جدي محسوب 
مي ش��ود و بايد به آن توجهي فوق العاده كرد.مطابق اين 
مطالعه، حدود 25كيلومتر از ط��ول كمربندي آزادگان، 
حدود 28كيلومتر از ط��ول اتوبان قم، حدود 21كيلومتر 
جاده ساوه و بزرگراه بهش��ت زهرا كه همگي اين نقاط به 
عنوان اصلي ترين محورهاي جابه جايي كاال و مس��افر در 
استان تهران شناخته مي شوند، با پتانسيل فرونشست مواجه 
هستند. همچنين خروجي هاي راه آهن تهران-جنوب و 
تهران-تبريز، شاخه هاي جنوبي مترو به سمت اسالمشهر 
و حرم مطهر حضرت امام خميني و همچنين بخش هايي از 
خطوط مترو در مركز شهر و نيز بخشي از فرودگاه مهرآباد 
تهران، در اين محدوده مخاطره آميز قرار مي گيرند. در كل، 
حدود 120كيلومتر خط راه آهن و 25كيلومتر از خطوط 
مترو، حدود 200كيلومتر اتوبان هاي بين شهري، حدود 
2300كيلومتر راه ها و معابر شهري و بين شهري اصلي و 
فرعي، 2 انبار مواد نفتي و سوختي و 44جايگاه پمپ بنزين 
و 15جايگاه پمپ گاز، 7 ايستگاه گاز، 30 كيلومتر طول لوله 
نفت و نيز بيش از 70 كيلومتر خطوط فش��ار قوي و بيش 
از 200كيلومتر خطوط اصلي گاز در محدوده فرونشست 

تهران قرار دارد.

سازو كار اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي تعيين شد

با راي مجلس مالكان واحدهاي مس��كوني واقع در 
كليه شهرهاي باالي يكصدهزار نفر اگر در هر سال 
مالياتي در مجموع بيش از 4 ماه به عنوان خانه خالي 
شناسايي شوند به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، 
به صورت ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر 
درآمد اجاره خواهند شد. به گزارش ايسنا، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز مجلس 
جزييات طرح اصالح ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم كه در راستاي اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
است را بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند. بر اين 
اساس، مالكان واحدهاي مسكوني خالي به صورت 
ماهانه مش��مول مالياتي برمبناي ماليات بر درآمد 
اجاره به اين شرح مي شوند: در سال اول، معادل 6 برابر 
ماليات متعلقه؛ در سال دوم، معادل 12 برابر ماليات 
متعلقه؛ در سال سوم به بعد، معادل 18 برابر ماليات 
متعلقه. واحدهاي نوساز پس از 12 ماه و در پروژه هاي 
انبوه سازي پس از 18 ماه از پايان مهلت اتمام عمليات 
س��اختماني مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده 
)100( قانون ش��هرداري، مشمول ماليات موضوع 
اين ماده مي شوند.نرخ هاي يادشده براي خانه هاي 
خالي متعلق به اشخاص حقوقي خصوصي، عمومي 
و دولتي از قبيل دستگاه هاي موضوع ماده )5( قانون 
خدمات كشوري، ماده )5( قانون محاسبات عمومي 
كشور مصوب و ماده )29( قانون برنامه پنجساله ششم 

توسعه كشور، دو برابر ميزان مذكور است.

دهقان زنگنه به سازمان 
هواپيمايي رفت و برخور به هما

با تصويب هيات وزيران، تورج دهقان زنگنه به عنوان 
رييس جديد سازمان هواپيمايي كشوري منصوب 
شد. به گزارش فارس، در جلسه روز چهارشنبه هيات 
دولت به رياست حس��ن روحاني برگزار شد، هيات 
وزيران ضمن قدردان��ي از زحمات علي عابدزاده در 
دوران رياست س��ازمان هواپيمايي كشوري، تورج 
دهقان زنگنه را به عنوان رييس جديد اين سازمان 
منص��وب كرد.همچنين با تصويب هي��ات دولت، 
عليرضا برخور به عنوان مديرعامل شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران منصوب شد.  رييس جمهور 
پس از رأي هيات وزيران به انتصاب نامبردگان، گفت: 
حوادث هوايي آنقدر دردناك و خسارت بار است كه 
جبران آن گاهي ناممكن و گاهي س��ال ها به طول 
مي انجامد و لذا سازمان هواپيمايي كشوري بايد مراقب 
رعايت استانداردهاي پروازي در سطح فرودگاه هاي 
كشور و شركت هاي هواپيمايي باشد به طوري كه هيچ 
پرواز نا امن در هيچ فرودگاه نامطمئني انجام نشود. به 
 ATR گزارش فارس، پس از وقوع سانحه هواپيماي
مسير تهران-ياس��وج متعلق به شركت هواپيمايي 
آسمان در روز يك ش��نبه 29 بهمن 1396  عوامل 
مختلف و متناقضي درباره علت وقوع اين حادثه عنوان 
شد. پيش از اين نيز به دنبال تشكيل دادگاه سانحه 
ATR ياسوج و قرار اتهام و كيفرخواست در شعبه 13 
دادسراي ويژه جرايم كاركنان دولت درباره اين سانحه، 
يك مقام ارشد وزارت راه و شهرسازي به فارس گفته 
بود كه در حال بررسي موضوع تغيير رييس سازمان 
هواپيمايي هستيم. پس از وقوع اين حادثه گزارشي 
از سوي كميسيون بررسي سانحه سازمان هواپيمايي 
كشوري درباره علت وقوع حادثه مطرح شد كه شاكله 
آن را »خطاي خلبان« تشكيل  داده بود در حالي كه 
طبق گزارش كارشناسي كميسيون اصل 90 مجلس 
شوراي اسالمي در وقوع اين سانحه زنجيره اي از عوامل 
نظير ضعف نظارت سازمان هواپيمايي كشوري، ضعف 
و نقص تجهيزات اداره هواشناسي و سامانه  هاي ناوبري 
فرودگاه��ي و عدم ص��دور گزارش هاي پيش  بيني 
هواشناسي در وقوع اين س��انحه  موثر بوده است . با 
توجه به ضعف هاي هواپيم��اي ATR در مواجهه با 
پديده يخ زدگي و سوانح متعدد قبلي آن، هيات بررسي 
فرانس��وي تالش كرده اين ضعف آشكار هواپيما را 
پنهان كند و دفتر بررسي سانحه سازمان هواپيمايي 
كشوري نيز در اين مسير با هيات فرانسوي همراهي 
كرده و لذا منافع ملي ناديده انگاشته شده  است. پس 
از آن قوه قضاييه با توجه به ابهاماتي كه در پرونده اين 
سانحه وجود داشت، براي اولين بار دادگاهي درباره 
سانحه هوايي تشكيل داد و متوليان امر در ز مان وقوع 
اين س��انحه به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند؛ 
البته متهمان با قرار وثيقه آزاد هستند كه يكي از آنها 
علي عابدزاده اس��ت كه با قرار وثيقه آزاد است. نكته 
قابل تأمل اين است كه علي عابدزاده به عنوان يكي 
از متهمان بروز اين حادثه، در حالي با قرار وثيقه بابت 
اتهام نظارت حاكميتي ضعيف متهم اس��ت كه وي 
در اين مدت بر صندلي رياست سازمان هواپيمايي 
كشوري تكيه زده بود و در اين سازمان استراتژيك و 
حساس، صدور مجوزها و نظارت  هاي عاليه بر عهده 
وي بود. پيش از اين يكي از مقامات ارشد وزارت راه و 
شهرسازي در اين باره به فارس گفته بود: آقاي عابدزاده 
كه در حال حاضر خودش بابت سانحه ياسوج به دادگاه 

مي رود و پاسخ مي دهد.

كاهش 64 درصدي
اعزام مسافر هوايي در بهار99

در خرداد 99 ميزان نشست و برخاست هواپيماها 
در فرودگاه هاي كش��ور 31 درصد نس��بت به ماه 
مشابه سال گذشته كاهش داشته است همچنين 
در 3 ماه اول امس��ال، در 55 فرودگاه كشور ميزان 
اعزام و پذيرش مس��افر در فرودگاه ه��ا 64 درصد 
كاهش داشت. همچنين در خرداد ماه 1399 اعزام 
و پذيرش مسافر 47 درصد نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته كاهش داشته اس��ت. در ماه مورد بررسي، 
ميزان ارسال و پذيرش بار و پست هوايي 53 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته كاهش داشته است. 
در خردادماه 1399 مي��زان پروازهاي عبوري نيز 
80 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته كاهش 

داشته است.

 طرح ترافيك پايتخت
هفته آينده هم اجرا نمي شود

معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران از لغو 
طرح ترافيك تهران در هفته آينده - 18 تا 23 مرداد - 
بر اساس تصميم اتخاذ شده در كميته امنيتي اجتماعي 
و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا خبر داد. 
به گزارش ايرنا، سيد مناف هاشمي در حاشيه جلسه 
كميته امنيتي اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت 
كرونا افزود: لغو طرح تاثيري در كاهش چشمگير تعداد 
مسافران مترو و اتوبوس نداشته است اما به دليل قرمز 
بودن تهران و شرايط رواني موضوع مقرر شد كه هفته 
آينده نيز طرح ترافيك تهران اجرا نشود.  به گفته معاون 
شهردار تهرانف طبق مطالعات كارشناسي، لغو طرح 
ترافيك فقط سه تا چهار درصد به كاهش شيوع بيماري 
كرونا كمك كرده است اما مديريت شهري براي لغو 
طرح ترافيك همكاري هاي الزم را با ستاد ملي مبارزه 
با كرونا خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، نهم مرداد 
امسال ستاد استاني مقابله با كرونا تعليق يك هفته اي 
طرح ترافيك تهران را تصويب و ابالغ كرد و اكنون اين 
طرح براي هفته دوم به حالت تعليق در مي آيد. به طور 
معمول 2 ط��رح »ترافيك« و »كنترل آلودگي هوا« 
يعني زوج و فرد س��ابق و حلقه دوم طرح ترافيك در 
محدوده مركزي شهر تهران اجرا مي شد و شرط ورود به 
اين محدوده ها و جلوگيري از جريمه مالكان خودروها، 
ثبت نام مالك و مشخصات خودرو در سامانه »تهران 
من« و شارژ حساب شهروندي بود. پس از شيوع كرونا 
و اجرا نشدن موقتي طرح ترافيك، بنابر تصميم شوراي 
ترافيك تهران ساعت اجراي اين طرح ها كاهش يافته 

بود و از ساعت 30: 8 تا 16 اجرا مي شد.

وعده كاهش فرآيند صدور 
پروانه ساختمان در تهران 

عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي 
ش��هرداري تهران گفت: تالش مي كنيم تا شهريور 
امس��ال فرآيند صدور پروانه شهرسازي را به 15 روز 
و پروانه ساخت را به يك ماه برسانيم. گلپايگاني در 
گفت وگو با ايرنا افزود: با تدابير اتخاذ ش��ده متوسط 
زمان صدور پروانه ساختماني در پايتخت طي سال 
1398 به حدود پنج ماه كاهش يافت و براي كاهش 
اين زمان باز هم تالش مي ش��ود. وي توضيح داد: از 
سال گذش��ته تالش كرديم كه با ايجاد تغييرهايي، 
روند صدور پروانه شهرسازي را تسهيل كنيم و در اين 
راستا شرط ارايه نقشه يك معماري را در اين مرحله 
برداشتيم و اعالم كرديم كه ارايه جدول سطح و سطوح 
كفايت مي كند كه اي��ن موضوع باعث كاهش زمان 
صدور پروانه شهرسازي شد. به گفته معاون شهردار 
تهران همچنين تسهيالتي براي مالكان در نظر گرفته 
شده است تا همزمان با فرآيند صدور پروانه ساخت، 
مالك بتواند نسبت به گرفتن پروانه تخريب با معرفي 
مهندس ناظر، اقدام و عمليات تخريب را آغاز كند. وي 
تاكيد كرد: اين تسهيالت نيز به كاهش اين فرآيند 
كمك كرد زيرا بس��ياري از پرونده هاي شهرسازي، 
تخريب و نوسازي اس��ت و از سوي ديگر هم سقف 
زماني ويژه اي براي نوس��ازي گذاشتيم. گلپايگاني 
يادآور شد: تالش مي كنيم تا شهريور امسال صدور 
پروانه شهرسازي تا 15 روز و پروانه ساخت را تا يك 
ماه برسانيم. مراحل صدور پروانه ساختمان در مناطق 
22 گانه شهرداري تهران با تحويل دادن مدارك به 

دفاتر خدمات الكترونيك شهر آغاز مي شود.

احتمال تعطيلي
پاساژهاي پرتردد پايتخت

معاون نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت تهران 
بزرگ گفت: دو پاس��اژ عالءالدين و ارگ بر اس��اس 
مشاهدات و بررسي هاي صورت گرفته پروتكل هاي 
بهداشتي را به درستي رعايت نكرده اند كه تذكرات 
الزم به روس��اي اتحاديه مربوطه ابالغ شده است. به 
گزارش فارس، سرهنگ نادر مرادي با اشاره به احتمال 
تعطيلي پاساژهاي پرتردد در تهران، گفت: با توجه به 
شيوع موج دوم ويروس كرونا و تعطيلي مجدد برخي 
از صنوف در دو هفته اخير، متأسفانه در برخي از اماكن 
مانند پاساژها، پروتكل هاي بهداشتي به صورت كامل 
و جامع رعايت نمي شود كه اين امر موجب افزايش 
نگراني مردم ش��ده اس��ت. وي تصريح كرد: پاساژ 
»عالالدين« و پاساژ »ارگ« كه از اماكن صنفي پرتردد 
هستند بر اساس مش��اهدات و بررسي هاي صورت 
گرفته پروتكل هاي بهداش��تي را به درستي رعايت 
نكرده كه اين امر احتمال افزايش شيوع اين بيماري 
را در مردم افزايش مي دهد. وي با بيان اينكه تذكرات 
الزم در جلسه با روساي اتحاديه به آنها ابالغ شده است، 
تصريح كرد: مسووالن اين پاساژها و ساير پاساژها دقت 
كنند اگر اصول بهداشتي از قبيل پاكسازي محيط، 
رعايت فاصله فيزيكي و ماس��ك زدن رعايت نشود 
احتمال تعطيلي آنها برابر دستور ستاد ملي مقابله با 
كرونا وجود دارد. وي بيان كرد: شهروندان عزيز بايد 
درباره اين موضوع آگاهي الزم را داش��ته و با رعايت 
تمام پروتكل هاي بهداشتي از شيوع گسترده تر اين 
بيماري جلوگيري و سالمتي خود و جامعه پيرامون 

خود را حفظ كنند.

ركورد روزهاي ناسالم هوا
در تهران شكسته شد

ثبت س��ي امين روز هواي ناس��الم براي گروه هاي 
حس��اس كارنامه آلودگي هواي پايتخت را در نيمه 
نخست سال نسبت به سال هاي گذشته ضعيف تر 
كرد  و  ركورد جديدي در آلودگي هواي تهران برجاي 
گذاشت. به گزارش مهر، كيفيت هواي تهران از ابتداي 
سال تاكنون 15 روز پاك، 92 روز سالم، سي روز ناسالم 
براي گروه هاي حس��اس و دو روز ناسالم براي همه 
گروه هاي جامعه بوده است. اين در حالي است كه سال 
گذشته در اين مدت تعداد روزهاي ناسالم هوا براي 
گروه هاي حساس 23 روز بوده است  و تعداد روزهاي 
ناسالم براي همه گروه ها هم يك روز كمتر بوده است.

شامخ ساختمان در تيرماه به عدد 52.78 نزول كرد و به سطح فعاليت هاي ساختماني در بهمن 98 نزديك شد
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6 ادامه از صفحه اول

بانک آينده، پاسخگوی حايزين 
شرايط دريافت تسهیالت تبصره ١٨

بان��ک آین��ده، از ظرفيت تمامی ش��عب خود 
به منظور حمای��ت از توليدكنن��دگان داخلي 
در س��ال جهش توليد اس��تفاده مي نماید؛ این 
بانک، به عنوان یکی از بانک های عامل بند الف 
تبصره ١٨ قانون بودجه، به فعاالن حوزه توليد 
اعم از صنعت و گردشگری، تسهيالت پرداخت 
مي کند؛ بان��ک آینده در انطباق با ضوابط بانک 
مرکزی ج.ا.ای��ران و از طریق ایجاد تعامل موثر 
با متقاضيان، پاسخ گوی واحدهاي توليدي در 
سراسر كشور بوده، تاکنون، تمامی پرونده های 
معرفی ش��ده از س��وی کارگروه های استانی، 
بررسی کارشناس��ی شده، نتيجه به متقاضيان 
اعالم شده اس��ت؛ در مواردی که به دليل نقص 
پرونده یا عدم توجيه پذیري طرح پيشنهادی، 
فرایند پرداخت تسهيالت، ناخواسته کند شده، 
مراتب در اسرع وقت به اطالع متقاضيان رسانده 

می شود. 
عملک��رد مطلوب ای��ن بان��ک در تأمين مالی 
واحدهای توليدی معتبر و ت��الش برای ایجاد 
یا تثبيت اش��تغال در کش��ور، با رضایت مندی 
شماری از استانداری ها نيز توأم بوده که بعضًا با 
اهدای لوح سپاس از عملکرد این بانک، قدردانی 

نموده اند.

دنياي فناوري

راستي آزمايي پیام هاي واتس آپ 
ساده مي شود

واتس آپ به منظ��ور مقابله با انتش��ار پيام هاي 
جعلي و دروغين از طریق این ش��بكه اجتماعي 
و به خصوص از طریق بازنش��ر پيام هاي سایرین 
قابليت هایي را در نظر گرفته اس��ت. به گزارش 
فارس به نقل از انگجت، واتس آپ دیروز از افزوده 
ش��دن قابليت تازه اي به این پيام رسان خبر داد 
ك��ه به كاربران ام��كان مي دهد ت��ا در وب براي 
راس��تي آزمایي پيام هاي بارها بازارسال شده را 
جس��ت وجو كنند. تا پيش از این واتس آپ براي 
پيام هایي كه بيش از پنج بار ارسال مي شدند نماد 
پيكان دوتایي را در نظر مي گرفت. اما از این پس 
یك نماد ذره بين نيز براي تاكيد در كنار پيام هاي 
یادش��ده نمایش داده مي شود. اگر كاربري روي 
این ذره بي��ن كليك كند، مرورگر او نتایج جدید 
را نمایش مي دهد یا اطالع��ات دیگري را كه در 
مورد محتواي بازنشر شده در دسترس است، در 
اختيار كاربران قرار مي دهد. واتس آپ براي حفظ 
امنيت و حریم شخصي كاربران اصل این پيام ها 
را نمایش نمي دهد. این خدمات فعال در برزیل، 
ایتاليا، ایرلند، مكزیك، اسپانيا، انگليس و امریكا در 
دسترس قرار گرفته است. واتس آپ از سال ۲۰۱۹ 
تالش هاي خود براي مقابله با انتش��ار اطالعات 

دروغين را شدت بخشيده است.

 خدمات  موسیقي گوگل 
تا شهريور ماه  تعطیل  مي شود

گوگل بع��د از مدت ها تالش براي راه اندازي یك 
سرویس موسيقي موفق در این زمينه شكست 
خورد و قصد دارد این خدمات را تا ش��هریور ماه 
تعطيل كند. به گزارش فارس به نقل از انگجت، 
اپليكيشن پلي موزیك گوگل و خدمات مرتبط 
با آن تا ش��هریور ماه تعطيل مي ش��وند و گوگل 
براي ارایه خدمات موسيقي روي سایت یوتيوب 
متمركز مي شود. قرار اس��ت روند تعطيلي این 
خدمات از استراليا آغاز شود و سپس این كار در 
نيوزیلند صورت مي گيرد. البته اپليكيشن گوگل 
موزیك ت��ا مهر ماه فعال خواهد ب��ود تا كاربران 
اطالعات خ��ود را روي آن جمع آوري كنند. این 
امر موجب از دسترس خارج شدن كامل سرویس 
گوگل پلي خواهد شد. كاربران این خدمات تا ماه 
دسامبر مهلت دارند تمامي فایل هاي موسيقي 
و داده ه��اي مرتبط را منتقل كنن��د و بعد از آن 
داده هاي یادش��ده پاك مي شوند. گوگل ابزاري 
براي انتقال داده هاي كاربران به یوتيوب از گوگل 

موزیك در نظر گرفته است.

دست هاي پشت پرده
با توج��ه به اینك��ه اكنون تش��كيل كميته اي 
تخصصي براي بررس��ي موضوع در دستور كار 
دولت لبن��ان قرار گرفته، ط��ي روزهاي آینده 
دستهاي پشت پرده اي كه باعث بروز این فاجعه 
ش��ده اند در پيشگاه ملت لبنان و همه جهانيان 
معرفي خواهند شد. اما گزارش هاي اوليه نشان 
مي دهد كه رژیم صهيونيستي عامل اصلي این 

انفجار است. 

براي خشنودي سوداگران
بيش از دو سوم قير توزیع شده یا راهي بازارهاي 
آزاد و صادراتي شده و یا اینكه حيف و ميل شده 
است.  . موضوع دیگري كه در فرآیند بررسي این 
طرح باید مورد توجه قرار بگيرد؛ این است كه با 
اجراي این طرح بخش��ي از درآمدهاي صادراتي 
كشور از دس��ت مي رود.چرا كه كشور در شرایط 
فعلي از محل صادرات قير درآمد ارزي دارد كه با 
اجراي این طرح باید این درآمدها را پایان یافته 
تلقي كنيم. نكته بعدي فلج شدن بورس كاال در 
حوزه قير است؛ با اجراي این طرح قيمت قير در 
بازار آزاد و سياه تعيين مي شود نه در بورس كاال. 
مجموعه این عوامل نش��ان مي دهد كه اجراي 
دوباره توزیع قير تهاتري در واقع تكرار تجربه اي 
است كه در گذش��ته آس��يب هاي فراواني را به 
اقتصاد كش��ور وارد ساخته و باعث بروز تخلفات 
گسترده اي شده اس��ت. اميدواریم كه تصميم 
نهایي مجلس به نفع منافع عمومي كش��ور و در 
راستاي مسدودس��ازي زمينه هاي رانت و فساد 

عملياتي شود.
سخنگوي كميسيون اقتصادي
 مجلس يازدهم

مالیات ستاني سخت از اصناف 
از س��ویي دیگر، راه حل این مساله توافق را باید 
این طور حل كرد. اصناف و اتحادیه ها باید اعضاي 
خود را آموزش داده تا به حقوق خود واقف شده 
و در جهت سواد مالي آنها قدم بردارند تا در ارایه 
دفاتر قانوني اقدام كرده و از توافق با سازمان امور 
مالياتي خودداري كنند؛ چرا كه مس��اله توافق 
براي بسياري موجب عدم عدالت مالياتي است 
و براي برخي فرار مالياتي محسوب مي شود و از 
آن استقبال مي كنند. پس راه حل تشویق صنوف 
بر ارایه دفاتر اس��ت؛ مانند شركت ها تا ماليات 
عادالنه كس��ب .و كش��ور از این منبع درآمدي 
منتفع گردد. از س��وي دیگر، موجب اجحاف بر 

عده اي نگردد. 

استرالیا  دلیلي براي محدوديت 
تیك تاك پیدا  نكرد

به گفته نخس��ت وزیر اس��تراليا، تحقيقات این 
كش��ور درباره تيك ت��اك هيچ ش��واهدي كه 
ب��ه محدودیت آن منجر ش��ود را نش��ان نداده 
اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رویترز، به گفته 
نخست وزیر استراليا تاكنون هيچ شواهدي كه 
نشان دهد اپليكيش��ن تيك تاك باید محدود 
شود، كشف نش��ده است. این درحالي است كه 
دونال��د ترامپ، ریيس جمهوري امریكا س��عي 
دارد این اپليكيش��ن اش��تراك گذاري ویدئو را 
در كش��ور خود ممنوع كند. اسكات موریسون 
نخست وزیري اس��تراليا در این باره مي گوید: 
»به طور حت��م فعاليت هاي این اپليكيش��ن را 
رصد مي كنيم، اما تاكنون هيچ ش��واهدي كه 
نشان دهد باید اقدامي در این باره انجام دهيم، 
كشف نشده است.« به گفته او ماه گذشته دولت 
استراليا تحقيقاتي درباره تيك تاك انجام داده 
اس��ت. این در حالي است كه مقامات امریكایي 
نيز به شدت فعاليت هاي این اپليكيشن را رصد و 
اعالم كردند به دليل شيوه جمع آوري اطالعات 
كاربران، خط��ري براي امنيت ملي كش��ور به 

حساب مي آید.

 ضرر ۱۰۰ میلیون دالري 
از كالهبرداري هاي كرونايي

خس��ارت امری��كا از كالهبرداري هاي مربوط 
ب��ه وی��روس كرون��ا و دزدي هوی��ت از زمان 
ش��يوع این اپيدمي در م��ارس، به حدود ۱۰۰ 
ميليون دالر رسيده و ش��كایت هاي مربوط به 
كالهبرداري ه��اي كووید ۱۹ تقریب��ا دو برابر 
شده است. به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، 
گزارش یك گروه مدافع حقوق مصرف كننده 
كه بر مبناي آمار دولتي بود، رشد سریع صنعت 
مجرمانه را نشان داده كه به روش هاي مختلف 
از تماس ه��اي تلفني پيش��نهاد دروغين پول 
كمكي تا كالهبرداري خرید و داروهاي تقلبي 
ب��ه كالهب��رداري از ش��هرونداني پرداخته اند 
كه از ش��يوع ویروس كرونا و رك��ود اقتصادي 
به وحش��ت افتاده ان��د. ایالت ه��اي كاليفرنيا، 
فلوریدا، نيوی��ورك، تگزاس و پنس��يلوانيا كه 
پرجمعيت تری��ن ایالت ها در مي��ان ۵۰ ایالت 
امریكا هس��تند، در پنج رتبه نخست بيشترین 
موارد كالهبرداري هاي مربوط به ویروس كرونا 
قرار گرفتند. ای��ن پنج ایالت ب��ه اتفاق حدود 
یك سوم از بيش از ۱۵۰ هزار مورد كالهبرداري 
مربوط به كووید ۱۹ كه از اواسط مارس تاكنون 
به كميسيون تجارت فدرال گزارش شده است 
را تش��كيل مي دهند. حتي ایالت هاي نس��بتا 
كوچ��ك امریكا ه��م در ماه هاي اخير ش��اهد 
افزایش م��وارد كالهبرداري مربوط به بيماري 
كووی��د ۱۹ بوده اند. این گزارش توس��ط گروه 
غيرانتقاعي سوشيال كت فيش منتشر شده كه 
به مصرف كنندگان ب��راي اجتناب از افتادن به 
دام كالهبرداري هاي اینترنتي كمك مي كند.
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افزايش حمالت سايبري از نشت اطالعات و سرقت داده ها

امنيت سايبري نياز به سياست گذاري دارد
استانداردهاي صيانت از داده روزبه روز درحال افزایش 
اس��ت و البته با افزای��ش و پيچيده  ش��دن حمالت 
سایبري، همه روزه شركت ها با چالش روبرو هستند. 
از آنجایي كه داده ها نقش كليدي در اقتصاد دیجيتال 
بازي مي كنند، در دهه هاي گذش��ته از آنها به عنوان 
یك دارایي باارزش یاد ش��ده است. از طرفي حوادث 
بسيار زیادي در سراسر دنيا در زمينه نشت اطالعات 
شخصي ایجاد شده كه تبعات سياسي و كسب و كاري 
فراوان داشته است و ایران هم این این قاعده مستثني 
نيست و از سویي كارشناسان معتقدند به دليل نبود 
نظام حاكميت امنيت س��ایبري در كش��ور، ش��اهد 
اتفاقاتي از نوع نشت اطالعات و سرقت داده ها هستيم. 
از طرفي در حالي كه مقابله با جرایمي كه در خصوص 
كس��ب وكارها رخ مي دهد، بر عهده پليس فتاست، 
امير ناظمي، معاون وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات 
معتقد است پليس فتا براي رسيدگي به شكایات حوزه 
امنيت س��ایبري نهاد مناسبي نيست، زیرا این حوزه 
با رفع و رجوع كردن شكایات ساماندهي نمي شود و 

نياز به سياست گذاري دارد.
نش��ت اطالعات و افش��اي پایگاه اطالع��ات هویتي 
كاربران بسياري از سازمان ها، اپراتورها، شركت هاي 
دولت��ي و خصوصي در فضاي مج��ازي طي ماه هاي 
اخير یكي از موضوعات خبرس��از ب��ود به نحوي كه 
به دليل نبود قوانين مشخص و راهكارهاي امنيتي، 
بس��ياري از این اطالعات در فض��اي مجازي خرید و 
فروش مي ش��وند. از جمله این اتفاق��ات مي توان به 
نشت اطالعات شناسنامه اي ۸۰ ميليون كاربر ایراني 
از طریق س��رورهاي س��ازمان ثبت اح��وال و وزارت 
بهداش��ت، افش��اي بانك اطالعاتي حاوي اطالعات 
ش��مار زیادي از كاربران ایراني تلگرام و ش��ماري از 
كاربران یكي از بازارهاي ایراني نرم افزارهاي آیفون، 
افشاي اطالعات كاربران یكي از اپراتورهاي موبایل و 
سرقت پایگاه داده س��ازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم، پایگاه ایرانداك و برخي شركت هاي هواپيمایي 
و بانك ها اش��اره كرد. مركز ماه��ر )مدیریت امداد و 
هماهنگي رخدادهاي رایانه اي( در گزارشي كه پيش 
از این منتشر كرد، اعالم كرده بود كه نشت اطالعات 
عمدتًا متأثر از فهرست مشتركي از خطاها و ضعف هاي 
امنيتي در پياده سازي و تنظيمات از سوي سازمان ها 
و متوليان پایگاه هاي داده است و این ضعف ها باعث 
مي ش��وند در برخي موارد دسترس��ي ب��ه داده هاي 
سازمان ها و كسب و كارها حتي نياز به دانش پایه اي 
هك و نفوذ نداش��ته باشد و با یكس��ري بررسي ها و 

جست وجوهاي ساده، داده ها افشا مي شوند.

    مشاركت بین الملل
 براي دفع حمالت سايبري مطلوب نیست

درخص��وص امني��ت و مقابله با حمالت س��ایبري، 
امير ناظمي ریيس س��ازمان فناوري اطالعات اظهار 
كرد: »رویارویي با حمالت س��ایبري ب��ه دو رویكرد 
مهم عمومي و بين المللي نياز دارد كه در كش��ور ما 
مشاركت بين المللي در س��طح مطلوبي نيست و به 
دليل س��اختاري كه وجود دارد، مشاركت بين الملل 
براي دفع حمالت س��ایبري در س��طح مطلوبي قرار 
ندارد.« وي با بيان اینكه س��اماندهي فضاي سایبري 
در كش��ور س��ه متولي دارد، افزود: »در نظام مقابله، 
بانك هاي داده دس��تگاه ها به س��ه دس��ته تقس��يم 
مي شوند؛ دسته اول س��ازمان هاي حساس هستند 
كه مس��ووليت مقابله با رخداد در این س��ازمان ها به 
»افتا« ریاست جمهوري، امنيت فضاي توليد و تبادل 
اطالعات كشور، برمي گردد. دسته دوم كسب وكارها 
هس��تند و مقابله با جرایمي كه در خصوص آنها رخ 
مي دهد، بر عهده پليس فتا است. مقابله با رخدادهاي 
بقيه سازمان هاي دولتي را نيز وزارت ارتباطات و مركز 
ماهر بر عهده  دارند.« ناظمي با بيان اینكه رسيدگي 
به مشكالت حوزه كسب وكارها در اختيار پليس فتا 
است، اظهار كرد: »ش��اید این نهاد، مرجع مناسبي 
براي این كار نباشد؛ چراكه سياست گذاري در حوزه 
امنيت، با رفع  و رجوع كردن شكایت ها و نارضایتي هاي 
كارب��ران متفاوت اس��ت.« ریيس س��ازمان فناوري 
اطالعات ایران در ادامه تصریح كرد: »زماني مي توان 

سياست سایبري و امنيت س��ایبري مناسب داشت 
كه نهاد متولي آن  یك نهاد توس��عه گرا باشد. پليس 
امنيت براي رفع شكایت ها و نارضایتي هاي اساسي 
طراحي ش��ده و یك  نهاد انتظامي به حساب مي آید 
نه یك نهاد توس��عه اي. این تقسيم كار از ابتدا اشتباه 
بود. این شكل تقسيم  كار باعث شده، نه كسب وكارها 
و نه نهاده��اي حياتي، حرف من به عنوان س��ازمان 
فناوري اطالعات را گ��وش ندهند چراكه مي گویند 
بر اساس قانون، رسيدگي به امور سایبري ما بر عهده 
سازمان دیگري است.« او درباره حمایت از هكرهاي 
كاله سفيد كه مي توانند حمالت سایبري و باگ هایي 
كه در سيس��تم ها وجود دارد را كش��ف و دفع كنند، 
گفت: حدود دو س��ال قبل براي اولين مرتبه بود كه 
هكرهاي كاله سفيد توسط سازمان فناوري اطالعات 
و پس  از آن از سوي نهادهاي دیگر به رسميت شناخته 
شدند. پيش از این، هكرها دستگير مي شدند؛ ما به آنها 
رس��ميت دادیم و حتي با برگزاري باگ بانتي )كشف 
و اعالم آسيب پذیري سيس��تم ها با دریافت جایزه( 
تشویق شان كردیم. البته هنوز با ميزان مطلوبي كه 
در این حوزه مدنظرمان است، فاصله داریم. اما رسيدن 
به نقطه مطل��وب در این حوزه، كار یك ش��ب و یك 
هفته نيس��ت. راهكارهاي متفاوتي وجود دارد، یكي 
از این راهكارها آن است كه شركت ها باید باگ بانتي 
)bug bounty( را افزای��ش دهند. البته ما نيز باید 
كمك كنيم و دنبال این هس��تيم ك��ه حتمًا در این 
مسير قدم برداریم. وزارت ارتباطات و سازمان فناوري 
نمي تواند به صورت مستقيم به هكرهاي كاله سفيد، 
پول بدهد اما فكرهای��ي در این خصوص داریم. مثاًل 
به بنگاه ها و شركت ها وام هاي ارزان قيمت بدهيم اما 
ش��رط بگذاریم كه درصدي از این وام را به باگ بانتي 
اختص��اص بدهند. ب��ا این كار حمالت س��ایبري به 
مجموعه هاي مختلف به شدت كاهش پيدا مي كند.«

    افزايش حمالت سايبري 
به بیمارستان هاي جهان

با وجود این، حمالت سایبري در همه جاي دنيا وجود 
دارد و تقریبا همه ش��ركت ها و سازمان ها كه از حالت 
سنتي خارج ش��ده و از ابزارهاي الكترونيكي استفاده 
مي كنند، با آن روبرو هستند. همچنين با شيوع ویروس 
كرونا تعداد حمالت سایبري به بيمارستان ها افزایش 
یافته است. تعداد زیادي از این حمالت سازمان هایي 
در امریكا، آلمان، كانادا و انگليس را هدف گرفته بودند. 
طبق گزارش ایونينگ استاندارد از یكي از بزرگ ترین 
ش��ركت هاي ارایه دهنده س��رویس وب در جهان، در 
عصر شيوع ویروس كرونا بيمارستان هاي سراسر دنيا 

با موج حمالت س��ایبري اتوماتيك روزافزون دس��ت 
و پنج��ه نرم مي كنن��د. طبق اطالعاتي كه ش��ركت 
»كالد فلر )Cloudflare( « منتش��ر كرده، بخش 
خدمات درماني در جهان شاهد دو برابر شدن ترافيك 
درخواست هاي دسترسي جعلي است كه هدف آنها از 
دسترس خارج كردن وب سایت هاست، حمالتي كه به 
آنها DDoS گفته مي شود. به گفته محققان سایبري، 
بيمارستان هایي كه به دليل درمان بيماران كووید۱۹ 
حجم كاري زیادي داشتند، شاهد افزایش قابل توجه 
چنين حمالتي بودند. كالد فلر اشاره مي كند كه از ماه 
ژانویه ش��اهد افزایش تعداد و وسعت حمالت مشابه 
بوده، در حالي كه حمالت سایبري در ماه مه  به نقطه 
اوج رسيده بوده است. همچنين طبق آخرین گزارش 
شبكه كالد فلر، بزرگ ترین حمله سایبريDDoS به 
مشتریان این شركت درماه ژوئن اتفاق افتاده است. طي 
این حمله سایبري كه چهار روز ادامه داشت، در هر ثانيه 
بيش از ۷۵۰ ميليون درخواست غيرمجاز دسترسي به 
وب سایت یكي از مشتریان آن سرازیر مي شد. این حمله 
سایبري از ۳۰۰ هزار IP آدرس مختلف انجام مي شد. به 
گفته كارشناسان هدف چنين حمله هایي اخاذي است. 
البته كالد فلر فاش نكرده كدام بيمارس��تان ها هدف 
حمله هاي سایبري بوده اند. اما بيشتر آنها سازمان هایي 
در امریكا، آلمان، كانادا و انگليس را هدف گرفته بودند.

    نگراني اروپا از كنترل داده ها 
توسط شركت هاي امريكايي

به تازگ��ي گروهي از محققان امنيتي و كارشناس��ان 
رس��انه اي در اروپا به رهبري هنينگ كاگرمن ریيس 
س��ابق ش��ركت نرم افزاري س��پ از كنترل داده هاي 
دیجيتال اروپایي ها توسط امریكا اظهار نگراني كردند. 
بر اساس گزارشي كه در وب سایت آسين ایج توسط این 
گروه منتشر شده، بخش زیادي از داده هاي متعلق به 
افراد، شركت ها و دولت هاي اروپایي یا روي سرورهایي 
در خارج از خاك این كش��ورها نگهداري مي ش��ود یا 
سرورهاي محل نگهداري این اطالعات در اروپا متعلق 
به موسس��ات امریكایي اس��ت و اروپایي ها روي آنها 
كنترلي ندارند. در این گزارش نسبت به تبعات امنيتي، 
سياسي و اقتصادي كنترل اطالعات شخصي و تجاري 
ميليون ها اروپایي توسط امریكا هشدار داده شده است. 
بر همين اساس ده ها شركت اروپایي اطالعات خود و 
مشتریان و شركاي خود را روي سرورهاي شركت هاي 
فناوري بزرگ امریكایي نگهداري مي كنند. از جمله این 
شركت ها مي توان به رنو، اورنج، دویچه بانك، لوفت هانزا 
و غيره اشاره كرد كه به تازگي قراردادي را براي ذخيره 
اطالعات روي سرورهاي كلود گوگل منعقد كرده اند. 

فولكس واگن هم قرارداد مشابهي را با آمازون به امضا 
رسانده و حتي وزارت بهداشت فرانسه براي نگهداري 
اطالعات تحقيقاتي و پژوهش��ي خود از س��رورهاي 
كلود مایكروسافت استفاده مي كند. اگر چه این كار به 
صرفه جویي مالي شركت هاي خصوصي و موسسات 
دولتي اروپایي منجر مي شود، اما اطالعات ارزشمندي را 
در اختيار طرف امریكایي قرار مي دهد كه در آینده قابل 
سوءاستفاده است. در این ميان با توجه به غنا و پيشتازي 
صنعتي آلمان این شرایط باعث نگراني صاحب نظران 
در این كشور ش��ده است. چندي قبل یكي از مقامات 
فرانسوي در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه نسبت به 
تبع��ات حاكميتي و امنيتي ذخيره س��ازي داده هاي 
ش��ركت ها و دولت هاي اروپایي روي سرورهاي كلود 
امریكایي هشدار داد و افزود امكان فروش این اطالعات 
به طرف هاي ثالث وجود دارد و شركت هاي امریكایي 
مي توانند با دیگران در این زمينه قرارداد ببندند. وي 
از اروپایيان خواس��ت براي استفاده از خدمات كلود از 

شركت هاي مستقر در اروپا استفاده كنند.

    سرقت كلمات عبور ۹۰۰  سرور وي پي ان 
در یكي از حمالت س��ایبري، یك هكر كلمات عبور 
س��رورهاي وي پ��ي ان بيش از ۹۰۰ ش��ركت بزرگ 
جهان را سرقت كرد. به گزارش زد دي نت این فهرست 
روي یك مجمع هكري آنالین روس��ي به اش��تراك 
گذاشته شده است. فهرست منتشرشده متشكل از 
اسامي كاربري و كلمات عبور و نيز آدرس هاي آي پي 
بيش از ۹۰۰ وي پي ان سرور است. همزمان با تداوم 
ش��يوع ویروس كرونا استفاده از سرورهاي وي پي ان 
توسط ش��ركت هاي تجاري براي تسهيل دوركاري 
و نيز به اش��تراك گذاري ایم��ن اطالعات خصوصي 
افزایش یافته است. در همين حال تالش هكرها براي 
س��رقت اطالعات این س��رورها كه مي تواند موجب 
سوءاستفاده هاي مالي و حرفه اي شود نيز بيشتر شده 
است. بررسي هاي موسسه امنيتي كيال نشان مي دهد 
برخي جزئيات فني س��رورهاي وي پي ان مذكور هم 
س��رقت ش��ده اند كه از آن جمله مي توان به نسخه 
ميان افزار سرورهاي وي پي ان، كليدهاي اس اس اچ هر 
سرور، فهرستي از كاربران محلي هر سرور، اطالعات 
حس��اب كاربري ادمين، آخرین م��ورد الگين به هر 
سرور و غيره اشاره كرد. تحقيقات یك موسسه امنيتي 
دیگر به نام بانك سكيوریتي نشان مي دهد كه علت 
موفقيت این حمله سوءاستفاده از آسيب پذیري یك 
ميان افزار بوده كه روي همه سرورهاي مذكور نصب 
ش��ده بود. تحقيقات براي شناسایي عامل این حمله 

هكري ادامه دارد.

به دلیل نبود نظام حاكمیت امنیت سايبري، شاهد اتفاقاتي از نوع نشت اطالعات و سرقت داده ها هستیم

بنياد بركت س��تاد اجرایي فرمان امام تس��هيالت ویژه 
آموزشي براي معلمان و دانش آموزان مناطق محروم در 
نظر گرفته اس��ت. معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي 
اقتصادي بنياد بركت با اعالم این خبر توضيح داد: موسسه 
دانش بنيان بركت در راستاي تحقق عدالت آموزشي در 
مناطق محروم كش��ور اقدام به ارایه محتواهاي مختلف 
آموزش مجازي و الكترونيك با تسهيالت ویژه به معلمان 
و دانش آموزان این مناطق كرده اس��ت. هادي جوهري 
افزود: پس از مذاكره با تامين كنندگان محتواهاي مختلف 
آموزش مجازي و رص��د و جمع آوري محتواهاي برتر در 
این حوزه و طراحي یك پلت فرم، این محتواهاي آموزشي 
در قالب فلش، سي دي، دي وي دي، كد آموزش آنالین 
و س��ایر اقالم آم��وزش مجازي با تخفي��ف ۸۰ درصد به 
معلمان و دانش آموزان مناطق محروم و كمتر توسعه یافته 
عرضه و ارایه مي ش��ود. وي با اش��اره به تخصيص بودجه 
4 ميليارد ریالي از س��وي بنياد بركت ب��راي این منظور 
گفت: معلمان و دانش آموزان مناطق محروم مي توانند با 
 مراجعه به سایت رایاد )رایانه به عالوه یادگيري( به نشاني

 www.rayad.org اقالم آموزش��ي مورد نياز خود را 
سفارش داده و فقط ۲۰ درصد قيمت واقعي آن را پرداخت 
كنند.   ۲۰ درصد سهم پرداختي از سوي خود معلمان و 
دانش آموزان هم به نيت راستي آزمایي در نظر گرفته شده 
تا این اطمينان حاصل شود كه محصول سفارش داده شده 
واقعا ارزشمند و مورد نياز خریدار است. به گفته جوهري، 
معلمان و دانش آموزان ۵۰۰ نقطه از كش��ور مي توانند از 

خدمات و تسهيالت آموزشي موسسه دانش بنيان بركت 
بهره مند شوند. وي در این باره توضيح داد: این ۵۰۰ نقطه 
در سراسر كش��ور بر اس��اس ضریب محروميت اطلس 
مناطق محروم بنياد بركت تعيين شده است و معلمان و 
دانش آموزاني كه در این ۵۰۰ منطقه محروم هدف ساكن 
هستند، مي توانند تا سقف ۳۰۰ هزار تومان محتواهاي 
مختلف آموزش مجازي را با تخفيف ۸۰ درصد خریداري 
و دریافت كنند. همچنين مالك لحاظ تخفيف، آدرسي 
است كه براي دریافت كاال ارایه مي شود.   هر فرد مي تواند با 
كد ملي خود فقط یك عدد از هر محصول را خریداري كند. 
همچنين براي اعتمادبخشي هر چه بيشتر، گزینه پرداخت 
هنگام تحویل را هم پيش بيني كرده ایم تا بتوانند ۲۰ درصد 
س��هم خود را هنگام تحویل س��فارش پرداخت نمایند. 
جوهري تاكيد كرد: این پلت فرم براي ارتقاي سطح آموزش 
و برقراري عدالت آموزشي در مناطق محروم راه اندازي شده 
است. همچنين معلمان شاغل در مناطق محروم كه شاید 
تجربه كافي را نداشته باشند مي توانند با تهيه محتواهاي 
مورد ني��از خود، از طرح هاي نوین آموزش��ي به ش��كل 
جذاب و كاربردي الگوبرداري كنند. وي با اشاره به تنوع 
محصوالت آموزشي ارایه شده به معلمان و دانش آموزان 
مناطق محروم گفت: در مدت دو سالي كه از فعاليت سایت 
مي گذرد به ۵ هزار معلم و دانش آموز خدمات رساني شده 
است.  جوهري یادآور شد: عالوه بر معلمان و دانش آموزان 
مناطق محروم، سایر نقاط كشور نيز مي توانند از خدمات 

این سایت بهره مند شوند.

خدمات ويژه بنياد بركت به معلمان و دانش آموزان 
آگهي مناقصه عمومي
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1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز 
فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب 
ضبط خواهد  شد. 3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 
نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها 
واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد 
قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 
8- الزم به ذكر اس�ت هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در س�ايت sajar.mporg.ir و يا ارائه تاييديه صالحيت از شركت توزيع 
نيروي برق استان البرز، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت و كد اقتصادي و گواهينامه صالحيت ايمني 
معتبر الزامي مي باشد. 9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در 
پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطالعات و جزئيات اسناد مناقصه مندرج است. 11- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاي مجزا )الف- ب- ج( الك و ممهور به 
مهر ش�ركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99/5/28 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل دبيرخانه 
شهرداري كرج تحويل داده شود. 12- پيشنهادات رسيده در مورخ 99/5/29 در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي 

و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

٭ جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418- 35892421- 026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نماييد.

مبلغ اعتبار به شرح عملياترديف
ريال

مبلغ سپرده به 
ميزان تهاتررتبهريال

خريد، نصب و اجرا پست برق 1
داشتن حداقل رتبه 5 نيرو و يا ارائه تاييديه 10/500/000/000525/000/000ساختمان ديتاسنتر

100% نقديصالحيت از شركت توزيع نيروي برق استان البرز

ويژه
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»تعادل«گزارشميدهد

از شايعه تا رانت در بازار فوالد 

آيا كوپني مي شويم؟ دولت مخالف؛ مجلس مصر 

تعادل-  گروه صنعت |
ماجراي خروج فوالد از بورس چيست؟ اين روزها برخي 
خبرها حكايت از خروج اي��ن محصول از بورس حكايت 
داشت. هرچند وزارت صنعت تا نمايندگان مجلس اين 
موضوع را در حد شايعه و اشتباه عنوان كردند. به طوري كه 
روز گذش��ته سرپرس��ت وزارت صمت در واكنش به اين 
موضوع در اظهاراتي عنوان كرد كه امروز نزديك ۱۵ تا ۲۰ 
سال است كه فوالد در بورس عرضه مي شود و دولت قصد 
خروج فوالد از بورس كاال را ندارد. اما بايد ديد چرا چنين 
مساله اي در كشور آن هم در شرايطي كه فوالدي ها از رشد 
قيمت ها گله دارند مطرح شده است. برخي از فعاالن اين 
حوزه مي گويند: در ش��رايطي كه اغلب متقاضيان فوالد 
از رشد بي رويه قيمت ها و عرضه قطره چكاني مواد اوليه 
گله دارند، چنين شايعه اي يك شوك بزرگ به بازار اين 
محصول بود. به گفت��ه آنها، خروج محصوالت فوالدي از 
بورس كاال اگر به بهانه صادرات بيشتر و ارزآوري نيز باشد 
رش��د ش��ديد قيمت ها در بازار داخل را به دنبال خواهد 
داشت و اين اقدام نيز منطقي نيس��ت و با توجه به مازاد 
توليد كه در داخل وجود دارد و تعيين قيمت بر اساس 9۵ 
درصد فوب خليج فارس هم حاكي از آن است كه زمينه 
براي صادرات مهياس��ت و به نظر مي رسد مشكل اصلي 
در موضوع صادرات، بحث بازگش��ت پول است. اما عضو 
هيات مديره انجمن فوالدسازان كشور مي گويد: در حال 
حاضر قيمت فوالد در بورس كاال ۵ تا ۱۰ درصد از قيمت 
آن در بازار آزاد كمتر است، و اين مساله رانت و فساد زيادي 
را ايجاد كرده است. او با اشاره به رانتي كه از طريق سامانه 
بهين ياب به وجود آمده است، مي گويد: در دو ماه گذشته 
شخصي آمده و يك كارخانه ۱۰۰۰ تني پروفيل را به ثبت 
رسانده، براي اين واحد نيز درخواست ماهانه ۱۰۰۰ تن 
ورق از بورس كاال را نيز در سامانه بهين ياب به ثبت رسانده، 
در حالي كه تنها يك سوله زده و هيچ گونه توليدي نيز انجام 
نمي دهد، او در دوماه گذشته ورق را كيلويي ۵ هزار تومان 
از بورس كاال خريداري مي ك��رد و در مقابل در بازار آزاد 
اي��ن ورق را كيلويي ۱۱ هزار تومان، يعني دو برابر قيمت 

مي فروخته است.

    فوالد از بورس كاال خارج نمي شود
در هفته ه��اي اخي��ر تعادل مي��زان عرض��ه و تقاضاي 
محصوالت مياني و نهايي فوالدي در بورس كاال تا حدودي 
برهم خورده و سبب بروز آشفتگي در بازار فوالد شده، كه 
اين موضوع هم به بازار محصوالت باالدستي با محوريت 
شمش فوالد و هم به محصوالت پايين دستي نظير ميلگرد 
وتيرآهن سرايت كرده و تاثير محسوسي بر قيمت هاي اين 
بازارها برجاي گذاشته و نابساماني هايي را به دنبال داشته 
است . البته برخي از كارشناسان معتقدند احتماال تصور 
دولت اين است كه قيمت مسكن به دليل افزايش قيمت 
نهاده هاي بخش مس��كن مثل فوالد، رشد چشمگيري 
داشته و به همين دليل براي پايين آوردن قيمت ها، اگر 
فوالد همانند سال هاي قبل و تعزيراتي به فروش برسد، 
قيمت مسكن هم كاهش مي يابد كه اين مدل نگاه، قطعا 

تبعات ناخوشايندي براي بازار خواهد داشت.
در اين ميان، محمدصادق چيت ساز از كارشناسان بازار فوالد 
در اين خصوص معتقد اس��ت: خروج محصوالت فوالدي 
از بورس كاال كه بستري شفاف براي معامالت است قطعًا 
شفافيت را از بين مي برد و به بازار سياه هم دامن مي زند. وي 
تصريح كرد: در حال حاضر هم بخش عمده معامالت آهن 
در بورس كاال تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صورت مي گيرد و تمامي خريداران محصوالت فوالدي در 
بورس كاال از توليد كنندگان هستند و مشكل اصلي دخالت 
دولت در قيمت گذاري محصوالت فوالدي در بورس كاال 
و ابطال مكرر معامالت اس��ت كه باعث عطش بازار و رشد 
قيمت ها شده است. به گفته او، خروج محصوالت فوالدي از 
بورس كاال و بازگشت به سيستم حواله اي چيزي جز رانت 
به همراه ندارد از سويي اگر كاهش قيمتي نيز داشته باشد 
مصرف كننده از آن منتفع نخواهد شد . چيت ساز كاهش 

قيمت ها را منوط به عرضه هاي مداوم و منظم دانس��ت و 
گفت: عرضه متناوب محصوالت فوالدي و كشف قيمت 
در بورس كاال كاهش قيمت ها را به دنبال خواهد داش��ت، 
خارج از اين قاعده هر اقدامي انجام شود تأثيري در كاهش 
قيمت ها نخواهد داشت. چيت ساز مي گويد: متاسفانه هيچ 
يك از اقدامات كنترلي كه تاكنون دولت انجام داده، نه تنها 
كاهش قيمت را به دنبال نداشته بلكه بازار را ملتهب تر كرده 
است تا جايي كه قيمت هاي بورس از نرخ هاي صادراتي نيز 
پيشي گرفته و اين اقدام در حالي رخ داده كه ميزان توليد 
افزايش يافته و ميزان صادرات طي چهار ماهه ابتداي سال 

كاهش يافته است.
به گفته او، در حال حاضر به دليل نوس��ان شديد ارزي و 
افزايش نرخ ارز آزاد و نيمايي بسياري ازصنايع باالدستي و 
از صنايع پايين دستي تمايل زيادي به صادرات محصوالت 
توليدي خود دارند زيرا اين فواصل قيمتي جذابيت هاي 
صادراتي بي شماري را براي آنها ترسيم مي كند و در برخي 
موارد به دليل حمايت از صادرات كنترل دقيقي در روند 
ص��ادرات صورت نمي گيرد و از س��ويي عزمي جدي نيز 
براي بازگش��ت نرخ ارز به سامانه نيما وجود ندارد كه اين 
موضوع به يك باره بحراني را ايجاد مي كند . وي افزود: اگر 
دولت فوالد سازان را به سمت تامين نياز داخل و صادرات 
با ارزش افزوده بيشتر هدايت كند بدين ترتيب ارز بيشتري 
نيز به كشور باز مي گردد. اما واكنش متوليان وزارت صمت 
نسبت به اين موضوع چيست؟ حسين مدرس خياباني 
سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت صبح ديروز در 
حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوالي در خصوص 
بورس كاال گفت: سازوكار بورس براي قانون ماده 9۶ برنامه 
سوم توسعه اس��ت. امروز نزديك ۱۵ تا ۲۰ سال است كه 
فوالد در بورس عرضه مي شود و دولت قصد خروج فوالد از 
بورس كاال را ندارد. بورس يك شبكه پذيرفته شده است و 
كسي سعي در شل كردن سازوكار بورس را ندارد. بورس 
فلزات متاثر از قيمت هاي جهاني است، به تناسب تامين 
خوراك داخل، صادرات و ارزآوري هم براي ما مهم است.

  هشدار ستاد تنظيم بازار به توليدكنندگان فوالد 
در همين حال، دبير س��تاد تنظيم بازار با هش��دار به 
توليدكنندگان فوالد نيز گفت: درصورت عدم رعايت 
كف عرضه ش��مش و اس��لب به عنوان اخالل در نظام 
اقتصادي، به مراجع قضايي معرفي مي شوند. محمد 

رضا كالمي در گفت وگو با »خبرگزاري تس��نيم«، در 
خصوص عدم رعايت عرضه ش��مش و اسلب از سوي 
برخي توليدكنندگان اظهار داش��ت: س��تاد تنظيم 
بازار با تش��كيل كميته » رصد و پايش ايفاي تعهدات 
فوالدس��ازان « به صورت روزانه عملكرد فوالدسازان 
را در عرضه توليدات خود در بورس كاال رصد مي كند. 
وي افزود: اين كميته با حضور دادس��تاني، تعزيرات، 
انجمن فوالد، انجمن نبردس��ازان، سازمان حمايت و 
معاونت هاي تخصصي وزارت صمت در اولين روزكاري 
هر هفته با تشكيل جلسه و كنترل عملكرد هفته گذشته 
توليدكنندگان و عرضه كنندگان محصوالت فوالدي، 

با عدم ايفاي تعهدات به شدت برخورد خواهد كرد. 
دبير ستاد تنظيم بازار خاطرنشان كرد: توليد كنندگان 
ش��مش و اس��لب در صورتي كه حجم كف عرضه را 
رعايت نكنند، تحت عن��وان اخالل در نظام اقتصادي 
به دستگاه هاي قضايي و دادستاني معرفي مي شوند. 
كالمي تأكيد كرد: اين اقدام مستقيم ستاد تنظيم بازار 
منجر به افزايش عرضه اين محصوالت و شروع كاهش 
قيمت ها در ب��ورس و بازار آزاد ش��ده و اين روند ادامه 
خواهد داشت. همچنين تا تحقق كامل ايفاي تعهدات 
توليدكنندگان، رصد و پايش به صورت مستمر در قالب 

اين كميته انجام خواهد شد. 

    فساد نهفته در بازار فوالد
از آن سو، س��يد رضا شهرس��تاني عضو هيات مديره 
انجمن فوالدسازان كشور اما معتقد است: زماني كه 
مس��ووالن وزارت صمت براي عرضه فوالد در بورس 
كاال سقف قيمتي گذاش��تند، اين مساله توليد ۱۰۰ 
درصد رانت كرد، زيرا خريداران نيز كه از طريق سامانه 
بهين ياب به بورس كاال معرفي مي ش��وند به صورت 
دستوري و اين فوالد عرضه شده در بورس كاال، چند 
دست مي چرخد در بازار آزاد و قيمت آن افزايش پيدا 
مي كند، در چنين وضعيتي معلوم اس��ت كه عرضه 
فوالد در بورس كاال نمي تواند كاركرد درستي داشته 

باشد، چرا كه شيوه عرضه بسيار غلط است. 
بنابه اظهارات اين توليدكننده محصوالت فوالدي، در 
حال حاضر معاون معدني وزارت صمت كه مس��وول 
كنترل فوالد قلمداد مي شود، معتقد است با گذاشتن 
س��قف قيمتي براي اين محصول قيمت آن كنترل 

مي ش��ود، در صورتي كه خريدار وقتي اين محصول 
را از بورس كاال تهيه مي كند، آنها را با سود سرشاري 
در بازار آزاد به فروش مي رس��اند، در چنين وضعيتي 
معلوم است كه فوالدسازان خود رغبتي براي عرضه 
محصوالتشان در بازار كاال ندارند و ترجيح مي دهند 
آنها را با قيمت باالتري در بازار آزاد به فروش برسانند، 
زيرا ديگران كه اين كار را انجام مي دهند با استفاده از 
رانتي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت امور 
معدني اين وزارت خانه شرايط آن را فراهم كرده است.

شهرس��تاني با اش��اره به اينكه در حال حاضر قيمت 
فوالد در بورس كاال ۵ تا ۱۰ درصد از قيمت آن در بازار 
آزاد كمتر اس��ت، اضافه كرد: اين مساله رانت و فساد 
زيادي را ايجاد كرده و بنده در جلسه با معاون اقتصاد 
رييس جمهور نيز اين نكته را متذكر شدم، در چنين 
وضعيتي شركت ها ترجيح مي دهند با اين قيمت ها 
محص��والت خود را صادر كنند، ام��ا اگر قيمت ها در 
بورس كاال نيز آزاد ش��ود، ما ترجيحمان اين اس��ت 
كه در بازار داخل آنها را عرضه كنيم، زيرا كه ريسك 
بازگش��ت پول نيز از مقصد هاي صادرات��ي با توجه 
تحريم ها بسيار باال اس��ت. عضو هيات مديره انجمن 
فوالدسازان كشور با اشاره به رانتي كه از طريق سامانه 
بهين ياب به وجود آمده، مي افزايد: در دو ماه گذشته 
شخصي آمده و يك كارخانه ۱۰۰۰ تني پروفيل را به 
ثبت رس��انده، براي اين واحد نيز درخواست ماهانه 
۱۰۰۰ تن ورق از بورس كاال را نيز در سامانه بهين ياب 
به ثبت رسانده، در حالي كه تنها يك سوله زده و هيچ 
گونه توليدي نيز انجام نمي دهد، او در دوماه گذشته 
ورق را كيلويي ۵ هزار تومان از بورس كاال خريداري 
مي كرد و در مقابل در بازار آزاد اين ورق را كيلويي ۱۱ 
هزار تومان، يعني به دو برابر قيمت مي فروخته است. 
البته به گفته شهرستاني، نكته جالب و قابل تامل در 
اين زمينه آن اس��ت كه نياز كشور به پروفيل ساالنه 
۲ ميليون تن اس��ت، اما در سال بيش از ۲۰ ميليون 
تن مجوز صادر مي ش��ود براي توليد پروفيل، يعني 
بيش از ۱۰ برابر، حال شما ببينيد كه در اين بين چه 
سود هاي كالني كه به جيب افراد مختلف نمي رود، با 
توجه به اين مسائل دولت بايد هرچه زودتر بساط اين 
رانت خواري را جمع كند، ت��ا بيش از اين منابع ملي 

كشو توسط رانت خواران به تاراج نرود.

تعادل - گروه تجارت| 
يكشنبه، ۲9تيرماه مجلس شوراي اسالمي با يك فوريت 
طرحي موافقت كردند كه درصورت تصويب آن تخصيص 
ارز يارانه اي براي تامين كاالهاي اساسي از دستور كار دولت 
خارج ش��ده و ديگر ارز با قيمت آزاد ارايه مي ش��ود و براي 
تامين كاالهاي اساس��ي اقشار ضعيف و دهك هاي پايين 
جامعه، دولت موظف مي شود كاالبرگ يا كارت الكترونيكي 
در اختيار مردم قرار دهد.طرحي كه با هدف جلوگيري از 
هدررفت منابع ارزي كش��ور و حمايت هدفمند و موثر از 
مصرف كنندگان و اقشار محروم مورد تاكيد قرار گرفته است. 
اما اين طرح با مخالفت دولت و سيل بسياري از كارشناسان 
مواجه است. به طوري كه معاون اول رييس جمهوري ضمن 
مخالفت با اين طرح، روز گذشته در اظهاراتي عنوان كرد كه 
استفاده از سيستم كاالبرگ نيازمند سازوكار گسترده تامين 
و توزيع كاال از سوي دولت است. اسحاق جهانگيري در عين 
حال تاكيد كرد كه ما مي توانيم كاالي مورد نياز مردم را به 
وفور تامين كنيم و احساس نمي كنيم كه ساز و كار كاالبرگ 
ضرورت داشته باشد. البته پيش از اين رييس جمهور نيز در 
اظهاراتي مخالفت خودرا با اجراي كوپن الكترونيك براي 
توزيع كاالهاي اساسي مطرح كرده بود، كه برخي نمايندگان 
گفته بودند كه براي مجلس و نمايندگان توجيه پذير نبوده 
و مبهم است كه چرا عده اي مخالف توزيع عادالنه كاال هاي 
اساسي در كشور هس��تند و اگر اين امر محقق نشود و در 
اقتصاد كشور اخالل ايجاد شود، مجبوريم از آقاي روحاني 
سوال كنيم و بايد در مجلس پاسخگو باشد. طرحي كه حاال 
يك فوريت آن در مجلس يازدهم به تصويب رسيده است. 

    ماجراي كوپني شدن؟
۱4 ارديبهشت سال98 اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور در اظهاراتي عنوان كرد كه ش��ايد مجبور 

شويم به سمت كوپني شدن پيش برويم، از اين رو، دو نظريه 
»سهميه بندي كاالهاي اساسي« و »آزاد سازي اقتصادي« 
را به عنوان دو مسير و رهيافت كلي براي اقتصاد ايران مطرح 
و از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي درخواست كرد 
تا نظرشان درباره بازگش��ت كوپن به اقتصاد ايران را اعالم 
كنند. او پس از گذش��ت چند ماه يعني در ۲۳ مردادماه در 
جمع نمايندگان تشكل هاي اقتصادي بار ديگر و با ادبياتي 
متفاوت به طرح همين مس��اله پرداخ��ت و نظر خود را به 
صراحت درخصوص آن مطرح كرد. جهانگيري با رد نظر 
كساني كه او را طرفدار اقتصاد كوپني مي دانند، اعالم كرد 
كه با سياست كوپني در اقتصاد مخالف است؛ چراكه ديگر 
امكان احياي سيستم توزيع كاال مانند دهه ۶۰ وجود ندارد 
و مردم نمي توانند در نقاط مختلف كشور از طريق كاال برگ 
اقالم مورد نيازشان را تهيه كنند. جهانگيري تصريح كرد 
كه در اين مدت حتي ۵ نفر از كارشناساني كه ارزيابي شان را 
درخصوص دو مسير سياستي مذكور )كوپني شدن يا اقتصاد 
آزاد( به او اعالم كرده اند، به سياست سهميه بندي و كوپني 
ش��دن كاالها راي نداده اند. اما كمتر كسي تصور مي كرد 
كه برخي منتقدان و مخالفان دولت در سال بعد به همان 
جمع بندي برسند كه معاون اول حسن روحاني به آن اشاره 
كرده بود. اما اين اتفاق رخ داد و مجلس جديد تحت اختيار 
اصولگرايان به يك فوريت طرح توزيع كاالهاي اساسي با 
كوپن الكترونيكي رأي مثبت داد. نماينده موافق اين فوريت 
از اين مي گفت كه وقت، وقت جنگ اقتصادي است و همانند 
دوران جنگ تحميلي بايد به كوپن برگرديم، اما نماينده 
مخالفت استدالل اش اين بود كه با اين تصميم گيري مردم 
نگران مي شوند و به مغازه ها هجوم مي برند. سرانجام اكثريت 
نمايندگان مجلس به يك فوريت اين طرح رأي مثبت دادند 
و محمدباقر قاليباف، رييس مجلس كه همواره تأكيد دارد 
اقتصاد، اولويت نخست مجلس است، اذعان كرد كه طرح 

نحوه توزيع كاالهاي اساس��ي براي ايجاد عدالت است تا با 
اين موضع گيري مشخص شود، شخص قاليباف هم موافق 
بازگشت به دوران كوپن اس��ت. او بعد از اظهارات نماينده 
مواف��ق و مخالف يك فوريت طرح نح��وه توزيع كاالهاي 
اساس��ي گفت: اين طرح به معناي كمبود كاال در كش��ور 
نيست، بلكه براي ايجاد عدالت و رسيدن ارز ترجيحي به 
دست مصرف كننده واقعي مطرح مي شود. رييس مجلس 
در عي��ن حال گفت: طرح هاي مش��ابهي در اين مورد هم 
وجود داشت، آقاي نادران و ديگر اعضاي كميسيون برنامه و 
بودجه طرح ديگري با نام تضمين تامين كاالهاي اساسي و 
داروي اقشار آسيب پذير با قيمت مناسب را در دست دارند 
كه درصورت رأي آوردن طرح نحوه توزيع كاالهاي اساسي 
مي توان از طرح كميسيون برنامه و بودجه هم به دليل اهميت 
دارو در كنار آن استفاده كرد. حال آنكه روح اهلل عباسپور به 
عنوان مخالف تأكيد داشت: كشور اكنون در شرايط اضطرار 
 قرار ن��دارد و اين موضوع تنها در زمان ضرورت و ش��رايط 
عسر و حرجي قابليت طرح شدن را دارد. به گفته نماينده 
قزوين، اكنون كشور به شرايطي نرسيده كه بخواهيم براي 
تامين كاالهاي اساسي به مردم كاالبرگ بدهيم و طرح اين 
موضوع باعث مي شود تا مردم به سمت مغازه ها براي تامين 
كاالها حمله كنند. وي افزود: ب��ا اين طرح ما آدرس غلط 
به دش��منان نظام مي دهيم، دشمناني كه ما را در شرايط 
محدوديت بين المللي، تحريم ه��ا و جنگ اقتصادي قرار 
داده اند و اكنون گمان مي كنند كه موفق ش��ده و بر فشار 
تحريم ها مي افزايند. اما مالك شريعتي نياسر، نماينده تهران 
در موافقت با طرح نحوه توزيع كاالهاي اساسي با استفاده 
از كاالبرگ، با اين بيان كه اكنون در شرايط جنگ اقتصادي 
هستيم، اظهار كرد: با ضعف و ناكارآمدي در حوزه اجرا اثر اين 
جنگ اقتصادي بر مردم و اقشار آسيب پذير مضاعف شده 
حتي خط فقر به دهك هاي باالتر هم رسيده است.وي افزود: 

آيا معتقديم كه عده اي بايد در اين شرايط و فشار اقتصادي له 
شوند و ما چيزي نگوييم؟

    موافق كاالبرگ  نيستيم 
اما روز گذشته اسحاق جهانگيري يك بار ديگر مخالفت خود 
را با سياست كوپني شدن عنوان كرد وگفت: ما تا اين لحظه 
با كاالبرگ موافق نيستيم. علت آن هم اين است كه كاالبرگ 
به اين معناست كه دولت بايد خود تامين كننده و توزيع كننده 
بوده و كاال را به اقصي نقاط كش��ور برس��اند. مع��اون اول 
رييس جمهوري افزود: در دوران جنگ ستاد بسيج اقتصادي، 
كارگروه ها و مراكز تهيه و توزيع و تشكيالت وسيعي وجود 
داشت كه كاال را از هر جايي كه تامين مي كرد، به سيستم 
توزيع در سراسر كشور مي رساند و بعد با كاال برگ آن را تسويه 
مي كرد كه در اين سال ها اين سيستم كامال به هم خورده و 
 نظام تقريبا آزادي از نظر كاال در كشور شكل گرفته است. 
جهانگيري خاطرنشان كرد: كسي كه مي خواهد موضوع 
كاالبرگ را مطرح كند، بايد ساز و كار دولتي آن را ايجاد كند 
و ايجاد آن ساز و كار به معناي هزينه سنگين و نيروي انساني 
بسيار زياد و يك شبكه توزيع مناسب است. وي يادآور شد: 
االن، شرايط ما هنوز در حدي است كه مي توانيم كاالهاي 
مورد نياز مردم را به وفور تامين كنيم و ش��رايط ما شرايط 
سختي نيست و هنوز اينقدر با محدوديت كاال روبه رو نشديم 
و اميدواريم هم نشويم كه بخواهيم به سمت كاالبرگ برويم. 
معاون اول رييس جمهوري در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود عنوان كرد كه ما همين االن كه س��خت ترين شرايط 
تحريم را مي گذرانيم، حجم تجارت خارجي ساالنه كشور 
بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر اس��ت. كشوري با چنين حجم 
تجارت جزو كشورهاي با حجم اقتصادي باال در دنيا است و 
ما با اين شرايط در مقطع فعلي احساس نمي كنيم كه اين كار 

ضرورت داشته باشد.
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اتمام حجت با متخلفان بازار 
لوازم خانگي

تسنيم|سرپرست معاون بازرگاني داخلي وزارت 
صم��ت با تاكي��د بر ل��زوم ثبت اطالع��ات خريد و 
فروش فعالين تجاري بازار لوازم خانگي گفت: همه 
دس��تگاه هاي ذي ربط بايد براي ايجاد شفافيت در 
شبكه توزيع و قابليت رصد در زنجيره كااليي، اقدامات 
الزم را انج��ام دهند.محمدرضا كالمي سرپرس��ت 
معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت با ارسال نامه اي 
به مقامات مسوول اين وزارت خانه خواستار تسريع در 
اجرايي شدن مصوبات پيشين كارگروه تنظيم بازار 
مبني بر ثبت اطالعات خريد و فروش فعاالن تجاري 
بازار لوازم خانگي در سامانه جامع تجارت شد. بر اساس 
محتواي نامه كالمي، با توجه به مصوبات و ابالغيه هاي 
پيشين  همچنين ارايه آموزش هاي الزم براي ثبت 
اطالعات لوازم خانگي در سامانه جامع تجارت، همه 
دس��تگاه هاي ذي ربط بايد براي اجرايي شدن اين 
مصوبات وظايف خود را انجام دهند. به نظر مي رسد 
با توجه به قيد فوريت اين نامه و همچنين مصوبات 
قبلي كارگروه تنظيم بازار در روز هاي ۶ و ۱۵ تير ماه به 
شماره ۶۰/9۳۳۶۶ و ۶۰/8۵۱97 مبني بر لزوم اظهار 
اس��ناد خريد و فروش در سامانه جامع تجارت، بايد 
منتظر برخورد با بازيگران متخلف بازار لوازم خانگي 
باش��يم. پيش از اين نيز مجتبي شيري معاون امور 
بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران 
از الزام درج و تكميل اطالعات فعاالن لوازم خانگي در 
سامانه جامع تجارت خبر داده بود. به گفته وي تمام 
فعاالن بازار لوازم خانگي بايد از يكم مرداد ماه تكاليف 
قانوني خود مربوط به اظهار اطالعات توليد و فروش 

در سامانه جامع تجارت را اجرايي كنند.

كارگروه ويژه رفع موانع 
جهش توليد تشكيل مي شود

دبير ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد گفت: در 
هفتاد و يكمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل، 
مقرر ش��د كارگروه ويژه رفع موانع جهش توليد 
تشكيل ش��ود. ميثم زالي اظهار داشت: هفتاد و 
يكمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل با محوريت 
پيگيري دستور مقام معظم رهبري براي تشكيل 
كارگروه ويژه رفع موانع جهش توليد برگزار شد. 
وي افزود: با توجه به م��اده ۶۱ قانون رفع موانع 
توليد  همچنين وظيفه ذاتي اين ستاد براي حل و 
فصل مشكالت واحدها و بهبود فضاي توليد، اين 
ستاد مي تواند پيشنهاد عملي براي نحوه تشكيل 
اين كارگروه را ارايه دهد. دبير ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد كشور اضافه كرد: تشكيل اين كارگروه 
ذيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور 
نمايندگاني از قواي مقننه، قضاييه و همچنين 
ستاد تسهيل به عنوان نماينده قوه مجريه مي تواند 
به عنوان نهادي موثر جهت تحقق اهداف جهش 
توليد ايفاي نقش كند. زالي تصريح كرد: پيشنهاد 
دبيرخانه پس از تصويب در ستاد به شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي ارسال خواهد شد و در صورت 
تصويب آن آيين نامه اين كارگروه هم در س��تاد 

تسهيل تهيه مي شود.

هشدار درباره ممانعت از 
ترخيص اعتباري نهاده هاي دامي

تشكل هاي زنجيره تامين و توليد صنايع دام و طيور 
ايران در نامه اي به رييس قوه مجريه خواستار همراهي 
بانك مركزي ب��راي ترخيص اعتب��اري نهاده هاي 
دامي رسوبي شدند. در متن نامه تشكل هاي زنجيره 
تامي��ن و توليد صنايع دام و طيور ايران به »حس��ن 
روحاني« رييس قوه مجريه آمده است: »همان گونه 
كه استحضار داريد براي تامين فرآورده هاي پروتييني 
مورد نياز كش��ور روزانه به بي��ش از 4۰ هزار تن انواع 
نهاده هاي دام و طيور نياز است. اهتمام ستودني دولت 
محترم در تامين نهاده هاي وارداتي مورد نياز كشور 
با استفاده از اعتبار بين المللي توليدكنندگان و تجار 
معتبر و با سابقه كشور و متعاقبًا تمهيد هوشمندانه 
كارگروه تنطيم بازار، وزارت صمت و سازمان گمرك 
كشور با ترخيص درصدي ميليون ها تن نهاده هاي 
رسوبي به ش��دت مورد نياز صنايع دام و طيور كشور 
كه به تاييد اوليه بانك مركزي نيز رس��يده اس��ت، 
عقالني ترين و موثرترين راه��كار براي تحقق وعده 
گره گشاي جنابعالي درخروج از دام بحران تحريم هاي 
پيچيده و گسترده كنوني عليه دولت و مردم ايران و 
به مخاطره انداختن امنيت غذايي آنها است. به رغم 
تصميمات ويژه س��تاد تنظيم بازار، وزارت صمت و 
سازمان گمرك و موافقت بانك مركزي در خصوص 
تسهيل مقررات و اتخاذ ترتيبات ترخيص درصدي 
ميليون ها تن نهاده كشاورزي وارداتي رسوبي قريب 
الفساد، بانك مركزي در ساحت عمل با صدور بخشنامه 
شماره مورخ سوم تيرماه 99 در كمال ناباوري و تاسف 
ضمن نقض توافقات قبلي خود بانك هاي عامل را از 
صدور هرگونه تاييديه بابت هر نوع ثبت سفارش مبني 
بر قرار گرفتن در صف تخصيص و يا تامين ارز موكدا 
نهي نموده و به دنبال تعقيب موضوع توسط دبيرخانه 
كارگروه تنظيم بازار در اقدام شگفت آور ديگري عمال 
همه راه هاي ترخيص درص��دي نهاده هاي وارداتي 
رسوبي را مسدود نموده است. ضمن ياد آوري تبعات 
محتوم چنين اقداماتي از س��وي بانك مركزي در از 
بين بردن فضاي اطمينان فروشندگان بين المللي 
به نظام بانكي و توليدكنندگان و تجار واردكنندگان 
ايراني نهاده هاي استراتژيك و اثرات چنين اقداماتي 
در فساد قريب الوقوع ميليون ها تن كاالي كشاورزي 
رسوبي كه ماه ها از تخليه آنها در بنادر كشور مي گذرد، 
در كمال احترام تقاضا دارد به ترتيب مقتضي بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران را به رعايت و اجراي 
مفاد توافقات قبلي خود در خصوص ترخيص درصدي 
كاالهاي رسوبي در بنادر كشور ترغيب فرمايند. نبايد 
سازمان ها با بخشنامه هاي خلق الساعه موجب خنثي 
شدن تسهيل ايجاد شده توسط سازمان ديگر شوند. «

مديرتوسعهصادرات،گمركوارزش
افزودهمناطقآزادتشريحكرد

 ماجراي دپوي كاال
 در مناطق آزاد

بعد از اعالم دپوي حجم زيادي از كاالهاي وارد شده 
توسط فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد و تبعات ناشي 
از آن، ش��وراي عالي مناطق آزاد در واكنش به اين 
موضوع دليل دپوي اين دسته از كاالها را عدم ابالغ 
فهرست مجاز كاالي همراه مسافر و سهميه ارزي 
آن توسط وزارت صمت اعالم كرد و خواستار تمكين 
به مصوبه هيات وزيران ش��د. طي روزهاي گذشته 
فعاالن اقتصادي در منطقه آزاد قشم با گاليه نسبت 
به شرايط موجود و تبعات آن از جمله افزايش قيمت 
و ورود كاال از مبادي غير رسمي خواستار بررسي و 
رسيدگي به وضعيت ترخيص كاالهاي دپو شده در 

گمرك اين مناطق شدند.

كاالهاي دپو شده كاالي همراه مسافر است
پيگيري موضوع دپوي كاال در مناطق آزاد و ماجراي 
آن از شوراي عالي مناطق آزاد با توضيحاتي از سوي 
ناصر خرمالي، مدير توسعه صادرات، گمرك و ارزش 
افزوده مناطق آزاد ش��د كه نشان مي دهد ماجرا با 
كاالي همراه مسافر و عدم ابالغ فهرست مربوطه به 
وزارت صمت بر مي گردد كه تنها خاص منطقه آزاد 
قشم نيست و ساير مناطق نيز با اين مشكل مواجه 
هس��تند. به گزارش ايسنا، طبق توضيح اين مقام 
مسوول در شوراي عالي مناطق آزاد تا پيش از سال 
۱۳9۶ فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد مي توانستند 
بدون هيچ محدوديتي و ب��دون رعايت رويه ثبت 
سفارش كه جنبه قانوني نيز داشت نسبت به واردات 
كاال جهت عرضه در فروشگاه هاي مناطق آزاد اقدام 
كنند، اما از ابتداي س��ال ۱۳97 به بعد و با شدت 
گرفتن تحريم ه��ا و لزوم حمايت از توليد و كنترل 
نظام ارزي به نوعي اين قانون و اختيار مناطق آزاد 
از دسترس فعاالن خارج شد و به گونه اي ديگر در 
رابطه با آن تصميم گيري كردند. خرمالي با اشاره به 
مصوبه هيات وزيران در رابطه با واردات كاالي همراه 
مسافر گفت: براين اساس هيات وزيران مصوب كرد 
تا كارگروهي با حضور نمايندگان تام االختيار پنج 
دستگاه شامل بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، گمرك، جهاد كشاورزي و با مسووليت 
شوراي عالي مناطق آزاد تشكيل شود كه در ابتداي 
هر سال فهرس��ت و س��هميه ارزي كاالي همراه 
مسافر را تعيين و بعد از آن به شوراي عالي مناطق 
آزاد براي اجرا ابالغ ش��ود. مدير توسعه صادرات، 
گمرك و ارزش افزوده مناطق آزاد با اشاره به اينكه 
در ابتداي سال جاري نيز فهرست و سهميه ارزي 
كاالهاي همراه مسافر در كميته مربوطه تعيين و 
مشخص شده اما تاكنون وزارت صمت آن را ابالغ 
نكرده است، گفت: اين در حالي است كه فهرست 
با حضور نمايندگان پنج دستگاه تعيين و حتي به 
تاييد و امضاي نماينده بانك مركزي و وزارت صمت 
رسيده است و جاي سوال دارد كه چرا وزارت صمت 
از فهرستي كه با حضور نماينده تام االختيار خود نيز 
تعيين ش��ده حمايت نكرده و در رابطه با ابالغ آن 
تمكين نمي كند. وي با بي��ان اينكه وزارت صمت 
تاكنون دليل خاصي ب��راي عدم ابالغ اعالم نكرده 
ولي ظاهرا مس��ائل ارزي مطرح اس��ت، ادامه داد: 
اين در حالي اس��ت كه در سال گذشته فهرست و 
سهميه ارزي كاالي همراه مسافر با ۵۲8 ميليون 
دالر بسته شده بود كه فقط ۳۲4 ميليون دالر كل 
واردات در هفت منطقه آزاد بوده است و نزديك به 
۲۰۰ ميليون دالر آن استفاده نشد. براي امسال هم 
سقف ارزي واردات كاالي همراه مسافر 4۵۰ ميليون 
دالر بسته شده كه ۱۵ درصد هم نسبت به پارسال 
كاهش داشته و در مجموع اين رقم به يك درصد كل 
تجارت كشور هم نمي رسد و اگر بنا باشد كه اجراي 
مصوبات هيات وزيران در ش��رايط كنوني اينگونه 

به تاخير افتد، مسائل حادتري ايجاد خواهد كرد.

   وزارت صمت تعجيل كند
خرمالي در رابطه با حج��م كااليي كه اكنون در 
مناطق آزاد دپو ش��ده اس��ت، گفت: پنج ماه از 
سال گذش��ته و با توجه به ش��رايط اقتصادي و 
س��ختي هايي كه در خريد و حمل و نقل وجود 
داشته و شرايط ناشي از كرونا عمال فعاليت فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران از دي ماه پارسال تحت 
تاثير قرار داشته و ترخيص كاالها با مشكل مواجه 
بوده است. در پنج ماه ابتدايي امسال نيز با توجه به 
عدم ابالغ فهرست كاالي همراه مسافر و سهميه 
ارزي آن از سوي وزارت صمت حتي يك دالر هم 
كاال با رويه واردات كاالي همراه مسافر ترخيص 
نشده است، چرا كه به هر ترتيب ثبت سفارش بايد 
در سامانه جامع تجارت انجام شود كه اين سامانه 
براي رويه واردات كاالي همراه مسافر عمال بسته 
بوده است. وي با اشاره به تبعات ناشي از عدم ورود 
كاالي همراه مسافر اظهار كرد: در كنار افزايش 
قيمتي كه مي تواند با توجه به كاهش موجودي 
كاال به همراه داش��ته باشد، فعاالن اقتصادي كه 
هزينه و س��رمايه گذاري در اي��ن مناطق انجام 
داده اند با ضرر و زيان هايي مواجه خواهند ش��د 
از سوي ديگر بحث اش��تغال در اين مناطق زير 
سوال خواهد رفت. اين مقام مسوول در مناطق 
آزاد يادآور شد: با توجه به شرايط موجود و تبعات 
اجتماعي و منطقه اي كه ممكن است اين جريان 
به همراه داشته باش��د همچنين لزوم احترام به 
مصوبه هيات وزيران از وزارت صمت مي خواهيم 
كه در ابالغ فهرس��ت كميته نماين��دگان پنج 

دستگاه تعجيل كند.

ماجراي خروج فوالد از بورس چيست

صنعت،معدن و تجارت
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چهرهروز

يك فرصت و ظرفيت در دوران كرونايي
عليرضا داودنژاد ضمن تاكيد دوباره بر راه اندازي ش��وراي صنفي نمايش اكران آنالين اين پرسش ها را مطرح كرده است: اكنون آيا صف 
طويل صاحبان فيلم همچنان بايد به انتظار بماند تا روزي كه كرونا پايان بگيرد و ترس مردم بريزد و كم كم به سالن هاي سينما برگردند 
تا فيلم هاي ايراني بار ديگر به فرصت هاي دست و پا شكسته براي نمايش دست پيدا كنند؟ يا ما نيز همچون همه سينماگران در هر جاي 
ديگري از اين جهان ، بايد از فرصت و ظرفيت نمايش خانگي بهره برداري بهينه كنيم و با مخاطب سازي و ايجاد امنيت و برقراري شفافيت 
تحولي تاريخي براي جريان سرمايه گذاري و توليد و توزيع و نمايش فيلم در ايران رقم بزنيم؟ اين كارگردان سينما همچنين بر رسيدگي 
به وضعيت موسساتي كه فعال داوطلب نمايش »آنالين« و »وي او دي« فيلم ها هستند و مراقبت از انعقاد قراردادهاي منصفانه تاكيد كرد. 

قتل پدر ساواك در بغداد 
ش��انزدهم مرداد 1349، سپهبد تيمور 
بختيار، در ش��كارگاهي نزديك بغداد به 
دست يكي از اعضاي سازمان اطالعات و 
امنيت كشور )ساواك( به ضرب گلوله به قتل رسيد. او 
نخستين رييس ساواك بود كه براي مدتي در عراق به 
فعاليت عليه حكومت پهلوي پرداخته بود. تيمور بختيار 
فرزند فتحعلي سال 1293 در اصفهان به دنيا آمد. پس 
از گذرانيدن مراحل اوليه تحصيلي، به دانشگاه نظام راه 
پيدا كرد و با درجه ستوان دومي مشغول به خدمت در 
ارتش شد. عوامل چندي موجب شد كه اين خان زاده 
بختياري س��ير مدارج ترقي را در ارتش طي كند و در 
نهايت به رياس��ت سازمان س��اواك نايل شود. نخست 
شخصيت جسور و قاطع او و بعد نياز شاه در آن دوره به 
چهره اي مثل بختيار كه با توجه به بي ثباتي هاي دهه 
20 و 30 نياز به مش��ت آهنين براي سركوب مخالفان 
داش��ت. اين روند تا آنجا ادامه مي يابد كه بختيار در پي 
به دس��ت آوردن قدرت بيش از آنچه كه شاه برايش در 
نظر گرفته بود، برنيامده ب��ود. به محض اينكه بختيار 
خواهان به دست آوردن قدرت بيشتر بدون اجازه شاه 
شد، توسط فرمانرواي مطلق ايران، به ظاهر بازنشسته 
و در واقع عزل شد. عزل بختيار در سال 1340 هنگامي 
انجام گرفت كه ديگر مهره مطلوب امريكايي ها، اميني، 
در پست نخست وزيري اجراي وظيفه مي كرد. تيمسار 
بركنار شده، صالح در اين ديد كه با استفاده از تحريكات 
و ايجاد شورش هايي در ميان دانشجويان به نوعي خود 
را به شاه بقبوالند. سه اشتباه فاحش كه بختيار در مورد 
اميني كرده بود منجر به تبعيد او از ايران به اروپا در سال 

1340 شمسي شد. بختيار مدتي بعد، از اروپا به عراق 
مراجعت كرد و اين كشور را پايگاهي براي براندازي نظام 
شاهنش��اهي قرار داد. ورود بختيار به عراق »1348« 
مصادف با اوج جنگ س��رد »عراق انقالب��ي« و »ايران 
شاهنشاهي« قلمداد مي ش��د. درباره قتل او با توجه به 
اسناد به دست آمده نمي توان شك كرد كه توسط خود 
ساواك صورت گرفته اما روايت هاي اين ترور متفاوت 
اس��ت. اولين روايتي كه بعد از قتل بختيار مطرح شد 
اين بود درست هنگامي كه وي آماده شورش عليه شاه 
مي شد ساواك س��ه مامور خود را به عنوان دانشجو كه 
هواپيمايي را ربوده و به بغداد بردند وارد شبكه بختيار كرد 

و اينان هنگامي كه به همراه بختيار به شكارگاه ]دياله[ 
رفته بودند توانس��تند در يك فرصت مناسب او را ترور 
كنند. روايت ديگر اين ترور از حسين فردوست دوست 
نزديك محمدرضا شاه است كه به نقل از يك مدير ارشد 
ساواك تاييد مي كند كه كار ترور بختيار توسط عوامل 
نفوذي ساواك صورت گرفته اما مدعي است كه به وسيله 
كسي ترور شده كه از افسران فراري حزب توده و از افراد 
مورد عالقه بختيار بوده كه با وعده پول هنگفت و اقامت 
در امريكاي جنوبي، توانس��ت سپهبد بختيار را هنگام 
شكار ترور كرده و خود به ايران فرار كند و سپس با پول 

وعده داده شده راهي امريكاي جنوبي شد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تلِخ شيرين 

ش��كالت )به صورت خام يا فرآوري شده( ماده 
غذايي اي است كه از دانه هاي درخت گرمسيري 
كاكائو به دس��ت مي آورند. اولين استفاده ثبت 
شده از ش��كالت به س��ال 1100 قبل از ميالد 
بازمي گردد. ابتدا اقوامي مانند مايا ها و آزتك ها از 
شكالت نوشيدني مي ساختند كه به آن نامي به 
معناي »آب تلخ« داده بودند. دانه درخت كاكائو 
مزه بسيار تلخي دارد و حتما بايد جوشانده شود 

تا طعمش تغيير كند.
كاكائو بومي امريكاي جنوبي، امريكاي مركزي 
و مكزيك اس��ت و حداقل به مدت 3 هزار س��ال 
در اين منطقه كش��ت مي شده اس��ت. اولين بار 
فاتحان اس��پانيايي كاكائو را براي نشان دادن به 
پادشاه و ملكه اس��پانيا از امريكا به اروپا آوردند و 
خيلي زود، اين ماده جزو م��واد غذايي قاره اروپا 
شد. آن زمان از شكالت تنها در انواع نوشيدني ها 
استفاده مي شد كه البته مقداري شكر به نوشيدني 
اضافه مي كردند تا تلخي آن گرفته شود. تا قرن 
1۷، ش��كالت در اروپا، ماده غذايي گران قيمتي 
محسوب مي شد كه تنها ثروتمندان از آن استفاده 
مي كردند. در س��ال 1828، هلندي ها روش��ي 
اختراع كردند كه طي آن، چربي دانه هاي كاكائو 
را مي گرفتند و از آن، كره كاكائو تهيه مي كردند. از 
باقي مانده دانه كاكائو هم پودر كاكائو تهيه كردند. 
همچنين طي روش��ي ديگر، شكالت را قليايي 
كرده و به اين ترتيب، مزه تلخ آن را از بين مي بردند. 
از آن زمان بود كه ش��كالت ها به شكل امروزي 
تهيه شدند.  ش��كالت در آن زمان تلخ و شيرين 
بود و ريچارد كدبري اولين كسي بود كه شكالت 
را به صورت جعبه آورد. شير شكالت قيمت اين 
محصول را پايي��ن آورد چون كه كاكائو كمتري 
اس��تفاده مي كرد.  در اوايل 1900 امريكايي ها 
ش��روع به مخلوط كردن مواد ديگر در شكالت 
 كردند و در تنس��ي اولين نوع اين مخلوط به نام 
گو گو كالسترز مخلوطي از بادام زميني و كارامل 

با رويه اي از ميلك چاكلت به بازار عرضه شد.
در همان دوره ماشين آالت صنعتي براي توليد 
شكالت پيش��رفت كردند، ماشين ها قادر بودند 
شكالت را بسيار سريعتر از كارگران درون كاغذ 
بپيچند و به همين دليل قيمت ش��كالت بسيار 
ارزان تر شد و مردم معمولي توانايي خريد شكالت 
را پي��دا كردند.  با اين هم��ه محبوبيت و فراواني 
ش��كالت بعد از جنگ جهاني اول به دست آمد. 
زيرا شكالت جيره اصلي و ميان وعده سربازها در 

ميادين جنگ شده بود.
وقتي سربازها به خانه برگشتند از شكالت تعريف 
مي كردند و به اين ترتيب در س��ال 1930 چهل 
هزار نوع شكالت توليد شد. در جنگ جهاني دوم 
نيز شكالت براي نيروهاي خارج از كشور فرستاده 
مي شد تا به اين ترتيب به جيره آنها كمكي شده 
باشد. سال 1900 نيز ش��كالت شيري هرشي 
به بازار آمد.  در اي��ران حدود هزار واحد صنعتي 
با ظرفيت توليد س��االنه حدود يك ميليون تن 
شيريني و شكالت فعاليت دارند. اما حجم توليد 
آنها بيش از ۶0 درصد ظرفيت آنها نيست و فقط 
كمتر از 10 درصد از آنچه توليد مي كنند، به خارج 

صادر مي شود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون تاسيس شركت سهامي كارخانه هاي ايران و فروش سهام
قانون تاسيس شركت سهامي كارخانه هاي ايران و فروش 
سهام اوايل مرداد 1344 و در مجلس بيست و يكم شوراي 
ملي به تصويب رسيد. اين قانون هفدهم مرداد همان سال 
به توشيح محمدرضاشاه پهلوي رسيد.  بر اساس ماده يك 
اين قانون، شركت سهامي كارخانه هاي ايران تشكيل 
مي شود از شركت هاي سهامي كارخانه هاي قند ايران، 
نساجي، مصالح ساختماني، شيميايي ومواد غذايي، پنبه 
و نوغان كه فهرست كارخانه هاي متعلق به شركت هاي 
نامبرده ضميمه است به اضافه - كارخانه هاي چيت سازي 
ته��ران و حريربافي چال��وس. كاركنان ش��ركت ها و 
كارخانه هاي مورد اش��اره در اختيار ش��ركت سهامي 
كارخانه هاي ايران قرار مي گيرد.  طبق ماده 2 اين قانون، 
سرمايه شركت سهامي كارخانه هاي ايران عبارت است از 
مجموع بهاي اموال منقول و غيرمنقول كليه شركت ها و 
كارخانه هاي مذكور در ماده يك و ارزش ساير دارايي هاي 
متعلق به آنها  همچنين سرمايه شركت ها و كارخانه هاي 
مذكور در موسسات ديگر.  شركت سهامي كارخانه هاي 
ايران جانشين كليه شركت ها و كارخانه هاي مذكور در 
ماده 1 بوده و مسوول وصول مطالبات و پرداخت كليه 
ديون و ايفاي تعهدات آنها اس��ت.  همچنين، ش��ركت 
مي تواند با تصويب مجمع عمومي صاحبان س��هام هر 
يك از كارخانه هاي خود را كه مقتضي بداند با تشكيل 
شركت سهامي مستقل سهام آن را جداگانه منتشر و به 

فروش برساند شركت موظف است انتشار سهام اين قبيل 
كارخانه ها را ظرف دو س��ال از تاريخ تصويب اين قانون 
خاتمه دهد مادام كه اكثريت سهام شركت هاي مستقل 
مذكور به فروش نرسيده باشد هيأت مديره و بازرسان 
شركت از بين كاركنان شركت سهامي كارخانه هاي ايران 
يا خريداران س��هام انتخاب مي شوند و از اين بابت هيچ 
گونه حقوق و مزايايي به آنان پرداخت نخواهد شد.  بر اين 
اساس، شركت سهامي كارخانه هاي ايران مجاز است 
با تصويب مجمع عمومي آن قس��مت از اموال و دارايي 
خود را اعم از منقول و غيرمنقول كه براي اداره كارخانه ها 
ضروري نبوده و يا بهره برداري از آن به مصلحت نباشد به 
فروش برساند.  خريد سهام شركت هاي موضوع اين قانون 
مشمول مقررات قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان 
مجلس��ين و كارمندان در معامالت دولتي وكشوري 
مصوب دي م��اه 133۷ نخواهد بود. وزارت كشاورزي 
و وزارت اقتصاد مامور اجراي اين قانون مي باش��ند. 
قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و فهرست ضميمه كه 
اليحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر 
 ماه 1342 تقديم ش��ده بود و در تاريخ روز دوشنبه

 بيست و هشتم تير ماه 1344 به تصويب مجلس سنا 
رسيده در جلسه روز يكشنبه سوم مرداد ماه يك هزار 
و سيصد و چهل و چهار شمسي موردتصويب مجلس 

شوراي ملي قرار گرفت.

در تعطيالت پيش رو سفر نرويد
رييس پليس راهور ناجا از ش��هروندان 
خواس��ت كه براي جلوگيري از ش��يوع 
كرونا از انجام س��فر در تعطيالت پاياني 
هفته خودداري كنن��د. كمال هاديانفر 
با بيان اينكه در س��ال 98 با كاهش 1.4 
درصدي تصادفات و جانباختگان حوادث 
رانندگي روبه رو بوديم، گفت: در 4ماهه 
امسال هم شمار جانباختگان 25 درصد 

كاهش داشته است. وي با اشاره به تعطيالت تابستاني 
و همچنين تعطيالت س��ه روزه پيش رو، گفت: در 
تعطيالت تابستاني هس��تيم اما در اين دوره شرايط 
سفر مهيا نيست و براي جلوگيري از شيوع كرونا كه به 
گفته مسووالن احتمال ابتال به آن در شرايط سفر 14 
درصد بيشتر است، الزم است شهروندان از سفر رفتن 

در تعطيالت پي��ش رو خودداري كنند. 
هاديانفر افزود: مردم توجه داشته باشند 
تا خدايي نكرده دچار بيماري نشوند و اين 
امر با پرهيز از سفر، رعايت نكات بهداشتي 
و فاصله گذاري قابل انجام اس��ت. وي با 
تاكيد بر اينك��ه در روزهاي پاياني هقته 
توصيه ما پرهيز از سفرهاي غيرضروري 
است، گفت: بر اساس گزارش ها ما، روز 
گذشته نس��بت به زمان اجراي فاصله گذاري شاهد 
افزايش 58 درصدي تردد و س��فر در جاده ها بوديم 
و ترددهاي شهري نيز افزايش داشته است. هاديانفر 
گفت: سرعت و س��بقت و خستگي و خواب آلودگي 
و عدم توجه جلو چهار عاملي اس��ت كه بيش��ترين 

تصادفات به دليل آن رخ داده است.

ممنوعيت برگزاري برخي مراسم هاي محرم در استان ها 
مع��اون كل وزارت بهداش��ت برخ��ي 
ممنوعيت هاي مراس��م محرم به ويژه در 
استان هايي كه مراسم هاي خاص با تجمع 
زياد دارند را اعالم كرد و گفت: اصل تجمع 
خالف دس��تورالعمل هاي مقابله با كرونا 
اس��ت؛ اما همه اين موارد رعايت شده و ما 
به مردم اطمين��ان مي دهيم كه هيات ها 
و مراس��م هاي عزادري كام��ال موازين را 

رعايت خواهن��د كرد و تش��كل هاي مذهبي بهترين 
نمونه براي رعايت مسائل بهداشتي خواهند بود. ايرج 
حريرچي درباره شيوه نامه هاي تهيه شده در خصوص 
عزاداري هاي ماه محرم، گفت: چون شيوه نامه هاي تهيه 
شده با هماهنگي هيات ها، متوليان، سازمان تبليغات 
اس��المي و... بوده اس��ت كامال بومي و قابل اجرا است. 
البته خطوط قرمز آن به خوبي مش��خص ش��ده است. 
اصل تجمع خالف دس��تورالعمل اس��ت؛ اما همه اين 
موارد رعايت ش��ده و ما به مردم اطمينان مي دهيم كه 
هيات ها و مراسم هاي عزاداري كامال موازين را رعايت 
خواهند كرد و تشكل هاي مذهبي بهترين نمونه براي 
رعايت مسائل بهداشتي خواهند بود. وي با اشاره به تنوع 

ش��يوه عزاداري در نقاط مختلف كشور، 
تاكيد كرد: ضمن لحاظ كردن تمام موارد 
برخي مراس��مات نيز ممنوع شده است. 
قالي شوران، نخل گرداني، دسته جاتي كه 
در بوش��هر وخوزستان مي ديديم، مراسم 
تش��ت گذاري در اردبيل و زنج��ان و... را 
امسال محرم نخواهيم داشت. بهترين ناظر 
ما در اين مساله خود هيات ها خواهند بود و 
براي هركدام به فراخور منطقه گرم سير يا سردسير موارد 
رعايت مي شود.  معاون كل وزارت بهداشت با تاكيد بر 
اينكه در اين راستا سه هدف اصلي وجود دارد، اظهار كرد: 
نكته اول آن است كه بزرگداشت شعائر اسالمي حتما بايد 
انجام شود، نكته دوم اينكه خط قرمز ما سالمتي مردم 
است و ان شاهلل در آخر محرم شرايط به گونه اي خواهد 
بود كه حتي يك بچه هياتي هم تب نكند و نكته سوم نيز 
اين است كه از روش هاي نوين عزاداري مانند شعار هر 
خانه يك حسينيه كه در تلفيق با فاصله گذاري اجتماعي 
است، استفاده شود. از مداحان عزيز خواهش مي كنم هيچ 
اشكالي ندارد كه مراسم روضه خواني را در خانه يك شهيد 

يا در فضايي مناسب حتي در كوره پزخانه ها انجام دهد.

میراثنامه

چه خبر از آلبوم گم شده كاخ گلستان؟
مدير مجموعه جهاني كاخ گلس��تان در حالي گم شدن يك آلبوم دوره ناصري را 
با 100 قطعه عكس كوچك از اين مجموعه جهاني تاييد مي كند كه هنوز از ابعاد 
مفقود شدن اين مجموعه تاريخي كه ارزش چند ميلياردي روي آن گذاشته شده، 
خبري منتشر نشده است. خبِر مفقود شدن يكي از آلبوم هاي ارزشمند كاخ گلستان 
متعلق به دوره ناصري كه مدتي است مسووالن مجموعه فرهنگي تاريخي كاخ 
متوجه نبودن آن ش��ده اند و روز سه شنبه توسط ايسنا منتشر شد، واكنش هاي 
زيادي را به دنبال داش��ته اس��ت. هرچند اكنون آفرين امامي ، رييس مجموعه 
جهاني گلستان  در توضيحاتي به بيان برخي ويژگي هاي اين مجموعه گم شده 
اشاره كرده اما همچنان نه توسط او و نه ديگر مسووالن وزارتخانه ميراث فرهنگي 
هيچ حرفي از سرنوشت اين مجموعه به بيرون درز نكرده است، فقط صحبت ها 
نبود اين آلبوم را به صورت رسمي تاييد مي كنند و البته زماِن مفقود شدن آن را 
به روزهاي دورتري نسبت مي دهند. اكنون اداره كل روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، به نقل از آفرين امامي  مدير 
مجموعه جهاني كاخ گلستان  اين توضيح را به رسانه ها ارسال كرده است: نظر قطعي 
درباره مفقود ش��دن آلبوم ناصري بعد از پايان انبارگرداني رسمي اعالم مي شود. 
با بررسي تيم يگان حفاظت ميراث  فرهنگي هيچ نشانه اي مبني بر سرقت آلبوم 
وجود ندارد. اواخر اسفند سال 98 امين اموال آلبوم خانه كاخ گلستان در آخرين 
انبارگرداني خود متوجه شد كه يك آلبوم ناصري حاوي 100 قطعه عكس كوچك 
در قفسه نيست! مدير مجموعه ميراث جهاني كاخ گلستان با تاكيد بر اينكه با بررسي 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي مشخص شد هيچ گونه نشانه اي مبني بر سرقت اثر 
وجود ندارد، مي گويد: »ما نمي توانيم درباره مفقود شدن اثر تا پايان انجام آن نظر 
قطعي اعالم كنيم.« نكته عجيب اين است كه امين اموال كه از دوره هاي قبل به اين 
سمت گمارده شده و متهم اصلي اين پرونده است، همچنان آزاد است. اما اوضاع 
ميراث فرهنگي در نقاط ديگر هم پيچيده و بغرنج است. انتشار تصاوير مرمت قلعه 

پرتغالي ها در جزير هرمز، نه تنها باعث حيرت و نگراني فعاالن ميراث فرهنگي شده، 
بلكه مردم عادي را هم از اين شيوه مرمت و بازسازي بهت زده كرده است. تعدادي 
از اهالي هرمزگان نيز در نامه اي به مونسان، وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري، خواستار جلوگيري از تخريب قلعه پرتغالي ها شده اند. در اين نامه آمده 
است: ما جمعي از مردم استان هرمزگان، خصوصًا ساكنين جزيره زيباي هرمز كه 
اين روزها شاهد نابودي و تخريب بناي تاريخي قلعه پرتغالي ها به بهانه مرمت و 
بازسازي آن هستيم، تقاضا مي كنيم در اقدامي فوري مانع تخريب فرهنگي بيشتر 
اين بنا شده و از تغيير هويت اين مكان تاريخي ممانعت به عمل آوريد. الزم به ذكر 
است طبق ماده 558 قانون مجازات اسالمي هرگونه تخريب اماكن و بناهاي تاريخي 
جرم بوده و پيگرد قانوني دارد. كساني كه قصد امضاي اين نامه را دارند هم مي توانند 
 https: //www.karzar.net/portuguese-castle به اين لينك بروند 

و نامه را امضا كنند. 

كتابخانه

مديريت برند
كتاب هفت رويكرد به مديريت برند با عبور دادن ش��ما از مس��ير هفت رويكرد موجود به مفهوم برند، نگرشي كالن و جامع را درباره 
مديريت برند براي شما فراهم خواهد كرد. اين هفت »مكتب فكري«، اساسًا پيش فرض هاي مختلفي درباره برند، ماهيت تعامل ميان 
برند � مصرف كننده و چگونگي به وجود آمدن ارزش ويژه برند و نحوه مديريت آن بيان مي كنند. فهم و درك هر يك از رويكردهاي 
هفت گانه به صورت جداگانه، شناخت و درك عميقي را نسبت به قوت ها و ضعف هاي آن رويكرد موجب شده و در نتيجه به صورت كلي 
سبب به دست آوردن بينش جامعي نسبت به ظرفيت هاي مديريت برند خواهد شد. اين درك و شناخت جامع، خواننده را قادر خواهد 
ساخت تا به صورت موردي، راهبرد هايي را كه در هر دوره زماني با چالش ها و قابليت هاي خاص هر برند متناسب است، تدوين كند.  

تيلده هدينگ، شارلوت كنوتزن و مونز بي يه نويسندگان كتاب هستند و اكبر عرفاني فر و بابك حميديا آن را به فارسي برگردانده اند.

هنر

»كلوزآپ« كيارستمي در فهرست ۲۵  فيلم برتر خارجي سينما
فيلم »كلوزآپ« در فهرست 25 فيلم برتر غيرانگليسي زبان تاريخ سينما از سوي 
نشريه »Far Out« قرار گرفت. در اين فهرست فيلم »كلوز آپ« ساخته عباس 
كيارستمي و محصول س��ال 1990 ميالدي در رتبه سيزدهم برترين فيلم هاي 
خارجي س��ينماي جهان و باالتر از آثار مطرحي چون »هيروش��يما، عشق من« 
س��اخته »آلن رنه«، »سه رنگ: آبي« به كارگرداني »كريستوف كيشلوفسكي«، 
»توهم بزرگ« به كارگرداني »ژان رنوار«، »چهارصد ضربه« از »فرانسوا تروفو«، 
»پاترپانچالي« ساخته »ساتيا جيت راي«، »آگوييرو، خشم خداوند« ساخته »ورنر 
هرتزوگ«، »زنگ تفريح« از »ژاك تاتي«، »دزد دوچرخه« به كارگرداني »ويتوريو 
دس��يكا«، »ام« از »فريتز النگ«، »آتالنت« ساخته »ژان ويگو«، »اسب تورين« 
از »بال تار« و فيلم »جذابيت پنهان بورژوازي« س��اخته »لوييز بونوئل« قرار دارد 
كه رتبه هاي چهاردهم تا بيست و پنجم اين فهرست را به خود اختصاص داده اند. 

نشريه »Far Out« در توصيف فيلم »كلوزآپ« آورده است: »عباس كيارستمي 
كه بزرگ ترين فيلمساز موج نو ايراني است در فيلم »كلوزآپ« به طرز ماهرانه اي مرز 
بين داستان و غير داستان و فانتزي و واقعيت را در اثر پسامدرن خود زدوده است.«

كلوزآپ در سال 2012 نيز در فهرست 50 فيلم برتر تاريخ سينما از نگاه ماهنامه 
معتبر سينمايي »سايت اند ساوند« قرار گرفت. 

هوشنگ مرادي كرماني؛ يك سال پس از خداحافظي 
هوشنگ مرادي كرماني كه مجموعه آثار نيم قرن او موجب دريافت گواهي ثبت 
كميته حافظه جهاني ش��ده است، گفت كه يك سالي است از دنياي نويسندگي 
خداحافظي كرده و به س��ختي زندگي و معيشت نويسندگي در ايران اشاره كرد. 
اين نويسنده در تشريح مجموعه آثار خود كه به ثبت گواهي كميته حافظه جهاني 
رسيده است، گفت: اين آثار كه بالغ بر 1۷ - 18 كتاب بنده از سال 1349 تا 1398 
اس��ت، حاصل نيم قرن نويسندگي ام اس��ت كه مورد ارزيابي داوران قرار گرفته و 
مفتخر به دريافت اين گواهي معتبر جهاني شد. او با اشاره به اينكه يك سالي است 
كه از دنياي نويس��ندگي خداحافظي كرده اس��ت تا فضاي رويش براي قلم هاي 
جديد و جوان ش��كل بگيرد، افزود: معتقدم زياد نوشتن و داشتن كتاب هاي زياد 

نمي تواند معيار نويسندگي كامل باشد زيرا بنده در طول اين سال ها، تالش كردم 
به صورتي بنويسم كه متن و قلم هر كتابم با كتاب ديگر كامال متفاوت باشد و حتي 
يك پاراگراف از كتاب هايم شبيه يكديگر نباشد و در طول اين نيم قرن نويسندگي 
به طور ميانگين هر چهار سال يك كتاب نوشتم. مرادي كرماني در ادامه به سختي 
زندگي و معيشت نويسندگي در ايران اشاره كرد و گفت: فرهيختگان و نويسندگان 
بزرگي در ايران زندگي مي كردند كه مجبور بودند تا آخرين روز عمر بنويسند تا 
بتوانند معيشت خود را تامين كنند ولي بنده به همان حقوق بازنشستگي از بهداري 
سابق و حق التاليف  كتاب هاي خود كه اتفاقًا از سنين ۷ - 8 ساله تا 80 - 90 ساله 

خواننده دارد و به 30 زبان ترجمه شده است، راضي هستم.
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