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 مسير تازه براي 
ترخيص دپويي ها از گمرك 

 » تعادل« سقوط ارزش بازار سرمايه
 و انتقال  نقدينگي به بازار ارز را بررسي مي كند

معاون فني گمرك به برخي جوسازي ها
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يادداشت- 1

 خطر فقر 
و نظامات اقتصادي

واق��ع آن اس��ت ك��ه 
 90 ده��ه  در  عم��ا 
بزرگي  فرصت س��وزي 
در اقتص��اد اي��ران رخ 
داد؛ يعني اقتصاد ايران 
در طول ي��ك دهه 2بار 
تحريم شد و تحريم هاي 
بي نظيري ه��م اعمال 
ش��د كه مش��ابه آن را در تاريخ رواب��ط بين الملل 
درهيچ كشور و اقتصادي س��ابقه ندارد. اما در كنار 
تحريم ها، ما انباشت چالش هاي دهه هاي گذشته را 
نيز داش��تيم كه با هر تكانه اي اين چالش ها خود را 
نمايان تر مي كند. اين چالش ها موجب شد تا رشد 
اقتصادي ده��ه 90 حدودا صفر باش��د و ميانگين 
تورم دهه 90 هم در اين بازه زماني حدود 23درصد 
برآورد مي ش��ود.يعني با اقتصادي مواجهيم كه در 
يك دهه رشد نداشته و ميانگين تورم 23درصدي 
را از سرگذرانده اس��ت كه مجموعه اين مسائل، به 
منزله كوچك تر ش��دن كيك اقتصاد ايران است. 
طبيعي اس��ت وقتي كيك اقتصاد كوچك ش��ود، 
سهم معيشتي مردم هم كمتر مي شود. اما مساله 
به همين اعداد و ارقام خاصه نمي ش��ود و در پس 
پرده موضوعات ديگري هم وج��ود دارد كه بايد به 
آنها توجه شود. در كنار اين معضات كه برآمده از 
تحريم و... است موضوعات ديگري هم وجود دارند 
كه هم مزيد برعلت شده تا سرعت فقر در دهك هاي 
پاييني با سرعت بااليي افزايش يابد. مساله اين است 
كه همه نظامات اقتصادي ايران به نفع ثروتمندان 
وبه ضرر فقرا تنظيم شده اس��ت. در ساير كشورها 
وقتي ش��رايط تورمي ايج��اد مي ش��ود، نظامات 
اقتصادي به نحوي تنظيم مي شوند كه بيشترين 
فشار بر دوش ثروتمندان بيفتد. اما در ايران برعكس 
است. نظامات اقتصادي به گونه اي است كه در زمان 
تورم، ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا، فقيرتر مي شوند.

اين يك معضل ريش��ه اي در اقتصاد ايران اس��ت 
كه گسترش فقر در كشور را تسريع مي بخشد. در 
دنيا ماليات بر ثروت وجود دارد، ماليات بر مجموعه 
درآمد ايجاد ش��ده؛ نظام يارانه اي برقرار است و در 
نهايت هم نظام بانكي، وظيفه حمايت از بنگاه هاي 
متوسط و خرد را در دس��تور كار قرار مي دهد تا در 
هنگام تورم، پايه هاي معيش��تي خانواده ها دچار 
تكانه نش��ود و مردم از دل يك فضاي كسب و كار 
پويا معيش��ت خود را راهبري كنند. در كش��ور ما 
به عكس اس��ت، يعني نظام مالياتي ما در خدمت 
ثروتمندان است، ما ماليات بر ثروت نداريم، ماليات 
بر مجموع��ه در آمد نداريم، ل��ذا ثروتمندان كه در 
شرايط تورمي بر ثروتشان افزوده مي شود، ماليات 
آن را هم پرداخت نمي كنند. در همه جاي دنياثروت 
افراد از يك حدي كه افزايش پيدا مي كند پايه هاي 
مالياتي جديدي براي آنها در نظر گرفته مي شود و 
اين منابع به نفع معيشت طبقات كمتربرخوردار به 
كار گرفته مي ش��وند. يكي از دوستان ما مي گفت 
كه در سفري كه به يكي از كشورهاي ديگر توسعه 
يافته، داشته با شخصي مواجه مي شود كه به دليل 
افزايش حقوق و درآمدش اظهار ناراحتي مي كرده 
است؛ وقني دليل اين ناراحتي را از او جويا شده بود، 
فرد به او گفته بود كه اگر ث��روت و درآمدش از يك 
حدي بيشتر شود، بايد پايه هاي مالياتي جديدي 
را پرداخت كن��د و به همين دلي��ل ناراحت بود. به 
همين دليل بس��ياري از افراد در س��اير كشورها از 
سكونت در خانه هاي بزرگ، استفاده از اقام لوكس 
و...خودداري مي كنند چون نظارت هاي اقتصادي 
در مالياتي در آن جوامع به گونه اي اس��ت كه سهم 
مالياتي را بر دوش برخوردارها قرار مي دهد. در ايران 
اما هر كس ثروت بيشتري دارد، خودروي بيشتري 
دارد، انرژي بيشتري مصرف مي كند و از يارانه هاي 
حمايتي بيشتري هم اس��تفاده مي كند. در حالي 
كه 40درصد مردم كمتربرخوردار اساسا خودرويي 
ندارند كه بخواهند از يارانه بنزين استفاده كنند. اين 
يك بازي اشتباه در اقتصاد ايران است كه از 2زاويه 
فشار طبقاتي و فقر را تشديد مي كند. اول به دليل 
تحريم هاي ظالمانه كيك اقتصاد كوچك تر شده 
و اين امر سهم معيشتي مردم را كاهش داده است. 
اما موضوع مهم تر و درناك تر اين است كه نظامات 
اقتصادي اع��م از نظامات مالياتي، تس��هياتي و 
يارنه اي به نفع طبقات برخوردار و به ضرر محروم ها 
استقرار پيدا كرده اس��ت. اين امر در شرايط تورمي 
بيش��تر خود را نمايان مي كن��د و ثروتمن��دان را 
ثروتمندتر و فق��را را محروم تر مي كند. ثروتمندان 
با اس��تفاده از نقدينگي و ثروت بااليي كه دارند، به 
راحتي به تسهيات با سود كمتر بهره مند مي شوند 
و اين نقدينگي را وارد بازارهاي سوداگرانه مي كنند. 
اين فض��ا ضرورت اصاح��ات اقتص��ادي را يادآور 
مي س��ازد. در مورد بحث فقر عدد و رقم مستندي 
كه ارايه نمي شود. در س��ال 94 آماري را مركز آمار 
منتش��ر كرده بود كه بر اس��اس آن اعام شده بود 
35 درصد خانوارهاي ايراني، دستمزدي پايين تر از 

دهك پاييني سوم دارند. 
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وحيد شقاقي شهري

بانك مركزي در پي ركورد دوباره قيمت سكه و ارز  تهديد كرد

صرافي هاي متخلف به عنوان »اخالل گر اقتصادي« به دستگاه قضا معرفي مي شوند

خط  ونشان براي صرافي ها
 رييس جمهور با اشاره

 به موج هاي جديد كرونا:

 سقف استقراض دولت 
علت اصلي مخالفت مجلس

اگر نياز باشد 
محدوديت ها 

بازمي گردد

چرا گشايش 
اقتصادي به 
محاق رفت؟

» تعادل« كم كاري دولت و شهرداري در حمل و نقل عمومي را بررسي مي كند

موج سوم كرونا وآلودگي 
دركمين پايتخت
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 در اسرع وقت
 اقدام فرماييد!

ضرورت جهت گيري منابع 
به سمت توليد

 دورنماي احياي برجام
 براي اقتصاد

چه كساني كرونا را 
نگرفته اند؟ جدي 

 گشايش واقعي 
در اقتصاد

رييس دفتر رييس جمهوري 
اخيرا خبر داد كه آقاي روحاني 
آقاي جهانگيري، معاون اول 
خود را مامور »س��اماندهي به 
گراني ها « كرده اس��ت. آقاي 
واعظ��ي در ادام��ه اي��ن خبر 
از تخل��ف و سوءاس��تفاده از 
انتق��اد  تومان��ي  ارز 4200 
كرد و گفت: »م��ا ارز را با قيم��ت 4200 تومان تعيين 
كرديم تا كاالها ارزان به دست مردم برسد، اما در شبكه 
توزيع اتفاقاتي مي افتد يا واسطه گري هايي در ارز انجام 
مي شود.« حال به گفته ايشان، معاون اول طبق دستور 
رييس جمهور پيگير كشف و حل اين موضوع شده اند. روز 
بعد از اعام اين خبر، آقاي جهانگيري با بيان نارضايتي 
مردم از افزايش برخي از كاالهاي اساسي مثل تخم مرغ 
» بر ض��رورت مديريت و س��اماندهي قيم��ت و نظارت 
دقيق بر ب��ازار كاالهاي اساس��ي كه ب��ا ارز دولتي مورد 
حمايت قرار مي گيرند« تاكيد كرد. )رسانه ها- 6/27(. در 
فاصله چند ساعت بعد سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در دس��تور ويژه اي خطاب به رييس س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، از اين سازمان 
خواست تا تشديد بازرسي، نظارت و كنترل قيمت ها را در 
ادامه در صفحه 6 اولويت كاري خود قرار دهد... 

ك��ه  اس��ت  وقت��ي  چن��د 
تاطم هاي شديد تمام اركان 
نظام اقتصادي كش��ورمان را 
درگير كرده است و فقط زماني 
مي توانيم به ماندن سرمايه ها 
مختل��ف  بخش ه��اي  در 
اقتصادي اميدوار باش��يم كه 
يك شوك بزرگ در آن بخش 
به وجود آيد. آن ه��م بدون توجه به زيرس��اخت هاي و 
توجيه اقتصادي و منطق روابط موجود. اگر در خاطرتان 
مانده باش��د، روزگاري نه چندان دور س��ود سپرده هاي 
بدون ريس��ك بانكي ح��دود 22 درصد ب��ود و بازدهي 
بخش مولد اقتصاد به طور ميانگين ۱0 درصد. اين كاما 
طبيعي و تاسف بار بود كه دارايي هاي سرمايه يي تبديل به 
نقدينگي شوند و در سپرده هاي بي حاصل بانكي رسوب 
شوند كه همين اتفاق هم افتاد. دولت همه تاش خود را 
مي كرد تا با گرفتن ماليات از واحدهاي توليدي كه هنوز 
سرپا مانده بودند و البته فروش نفت، بر ناكارآمدي نظام 
مالي كش��ور س��رپوش بگذارد و اين درآمد نفت بود كه 
به جاي منشأ رونق و س��رمايه گذاري، نقش يك ُمسكن 
را ايفا مي كرد. حتي گاهي مجبور مي شدند براي نجات 
بانك ها و موسسات مالي، پايه پولي را گاهي تا ۱00 هزار 
ادامه در صفحه 4 ميليارد تومان افزايش دهند.  

صحبت ه��اي  از  بع��د 
اخيرمجي��د تخ��ت روانچي 
با بي بي س��ي بين المللي در 
خصوص نظر ايران پيرامون 
درب��اره  باي��دن  اظه��ارات 
بازگش��ت امريكا به برجام و 
اظهاراتي ك��ه ظريف هم در 
اين زمينه مطرح كرده است؛ 
افكار عمومي به دنبال يافتن پاسخي براي پرسش هايي 
از اين دس��ت مي گردد كه در صورت حضور بايدن در 
كاخ سفيد دورنماي مناس��بات ارتباطي دو كشور در 
خصوص برجام و س��اير مسائل چه ش��رايطي را پيدا 
مي كن��د؟ بايد توجه داش��ت كه رقاب��ت در انتخابات 
رياست جمهوري اياالت متحده امريكا بسيار تنگاتنگ 
اس��ت؛ اين رقابت تنگاتنگ و شانه به ش��انه احتمال 
پيروزي هر دو كانديدا را در مقاب��ل ديدگان جهانيان 
قرار مي دهد، چرا كه اصطكاك در اين س��طح بس��يار 
باالس��ت و كوچك ترين متغيرها ممكن است نتيجه 
كلي انتخابات را ب��ر له يا عليه يك��ي از دو نامزد اصلي 
بازگرداند.در اين شرايط از منظر ايران، آنچه كه ترامپ 
و بايدن را از همديگر جدا مي كند و بين آنها تفاوت هايي 
ايجاد مي كند، آن است كه بايدن آمادگي خود را براي 
ادامه در صفحه 5 بازگشت به برجام اعام كرده...  

خواندن آم��ار م��رگ و مير 
كرونا، ديگر از ح��د خواندن 
ي��ك خب��ر گذش��ته و براي 
خيلي از ما س��وهاني اس��ت 
كه به روح و روانمان كشيده 
مي شود. اينكه بعد از مدت ها 
دوباره اي��ن تعداد ب��ه باالي 
200 نف��ر رس��يده، زن��گ 
خطري است كه انگار كس��ي صدايش را نمي شنود، نه 
مردم كه سر درگريبان مشكات اقتصادي و معيشتي 
خود دارند و نه مسووالن كه به فكر ماشين شاسي بلند 
و شكستن تمام كاسه و كوزه ها بر سر تحريم ها هستند. 
واقعا چه زماني قرار است كه به جان مردم هم اهميت 
بدهيم؟ اينكه هر روز شمار مبتايان بيشتر مي شود و 
از طرفي ش��مار مرگ و مير هم در حال افزايش است، 
نشان دهنده اين نيست كه موج س��وم كرونا با قدرتي 
كشنده تر به س��راغمان آمده اس��ت؟ اگر هنوز كه هوا 
آنقدرها هم سرد نشده در عرض 24 ساعت207 كشته 
و 3 هزار و 563 نفر مبتا داريم، در ماه هاي آذر و بهمن 
كه اوج سرماي هواست قرار است چه اتفاقي رخ بدهد؟ 
اينكه مردم به خاطر مش��كات اقتصادي و معيشتي 
نمي توانند كارهايش��ان را تعطيل كنن��د، يك طرف 
ماجراست و ...  ادامه در صفحه 8

نگاهي ب��ه وضعيت اقتصاد 
اي��ران در س��ال ها و حتي 
دهه هاي گذش��ته نش��ان 
مي دهد كه سياس��ت هاي 
نادرس��ت و فراهم نش��دن 
زيرساخت هاي الزم، عاملي 
مهم براي به وج��ود آمدن 
مشكات جدي بوده است. 
اقتصاد ايران در س��ال هاي گذش��ته همواره با تورم 
دو رقمي مواجه بوده و ركود و تكانه هاي ش��ديد نيز 
همواره تكرار شده اند. در چنين شرايط كاهش قدرت 
خريد مردم به عن��وان امري م��داوم و دايمي تكرار 
شده است و امروز مي بينيم كه بخش قابل توجهي 
از جامعه، در بازارهايي مانند مس��كن، قدرت خريد 
خود را از دس��ت داده اند. در چني��ن فضايي برطرف 
كردن مش��كات بين المللي اهميت زي��ادي دارد. 
ما ش��اهد آن بوديم كه در دوره اجرايي شدن توافق 
هس��ته اي، اتفاقات مثبتي در اقتصاد ايران رخ داد و 
تغيير در برخي حوزه ها محسوس بود اما با روي كار 
آمدن رييس جمهور جديد امريكا كه سياست هايي 
عجيب به كار بس��ته و در كنار ايران با بس��ياري از 
ديگر كش��ورها نيز وارد درگيري ش��ده، شرايط بار 
ديگر بر هم ريخت. در چنين موقعيتي اين توقع كه 
با طرحي مثل گش��ايش اقتصادي و فروش اوراق به 
مردم مشكل حل شود قطعا به دور از واقعيت خواهد 
بود. از اين رو اگر بناست گش��ايش واقعي در اقتصاد 
رخ دهد، بايد تكليف برخي مس��ائل بين المللي حل 
ش��ود تا ش��خص عجيبي مانند ترامپ نتواند براي 
ايران در عرصه جهاني مشكل ايجاد كند. در كنار آن، 
حل شدن مسائل و مشكات س��اختاري در اقتصاد 
ايران ديگر گشايش مهمي اس��ت كه بايد رخ بدهد. 
تا زماني كه برخي مش��كات به شكل زيرساختي و 
واقعي بررسي نشده و حل نش��وند، نمي توان انتظار 
داش��ت، طرح هاي جديد كارگشا ش��وند. اقتصادي 
كه به ش��كل همزمان با ركود و تورم مواجه اس��ت و 
اين روند براي مدتي طوالني ادامه پيدا كرده اس��ت، 
قطعا براي گش��ايش نياز به تجديد نظ��ر در برخي 
سياس��ت هاي زيرس��اختي و بهب��ود آنه��ا دارد. ما 
چاره اي جز اين نداريم كه به نظر كارشناسان رجوع 
كنيم و با اس��تفاده از علم روز و تجربه بين المللي در 
راه اصاح اقتصاد، گام هاي جدي  برداريم. اگر چنين 
امر مهمي در ذهن مسووالن و سياست مداران شكل 
بگيرد، مي توان انتظار داشت كه گشايش واقعي در 
اقتصاد ايران ديده شود اما در غير اين صورت هر سر 
و صدايي كه برپا شده و هر طرحي در دستور كار قرار 
بگيرد، در بهترين حالت نمي تواند ب��ه اهداف خود 
دست پيدا كند و در شرايط بدتر، حتي تاثيرات سوء 

نيز خواهد داشت.

گزارش روز

كارگران از ترس  اخراج 
ابتال به كرونا را
 مخفي مي كنند

گلي ماندگار| بهداشت كار هميشه در ايران مساله اي 
بوده كه هيچ وقت مورد توجه قرار نگرفته است. چه زماني 
كه هنوز كرونايي در كار نبود، بهداشت كار براي كارگران 
رعايت نمي شد و چه حاال كه بسياري از آنها از ترس بيكار 

مريم شاهسمنديمهدي  مطهرنيامجيد گودرزيحسين حقگو مهدي تقوي

 نان 
به نرخ 

جان
شدن بيماري خود را مخفي مي كنند و در اين بين هيچ 
كس نيست كه پاسخگو باشد. همان روزهاي اول اعام 
حضور كرونا در ايران محدوديت هايي اجرا شد كه البته 
در اين بين باز هم كارگران بس��ياري به داليل عديده از 

جمله فشارهاي اقتصادي نتوانستند اين محدوديت ها را 
به طور كامل اجرا كنند و بعد از اينكه دولت تصميم گرفت 
اين محدوديت ها را بردارد، باز هم اين كارگران بودند كه 
بدون توجه به سامت و تنها براي اينكه بتوانند هزينه هاي 

 سرسام آور زندگي شان را تامين كنند، به كار برگشتند. 
كاري كه البته ديگر مثل سابق نبود، از كارگران كارگاه ها 
گرفته كه خيلي از آنها به دليل ورشكستگي صاحب كار 
صفحه 8 را بخوانيد بيكار شدند...  

جزييات  تجارت كااليي ايران 
با اتحاديه اروپا نشان مي دهد

افت تجارت 
ايران با اروپا

 صفحه 3 



حسن روحاني روز چهارشنبه ١٥ مرداد در جلسه هيات 
دولت گفت: »در جلسه ديروز سران قوا تصميمات و نتايج 
مهمي گرفته ش��د كه پس از به نتيجه رسيدن در هفته 
آين��ده و موافقت مقام معظم رهبري اعالم مي ش��ود كه 
گشايشي اقتصادي در كشور به وجود مي آيد «. به دنبال 
اين صحبت خيل��ي زود در فضاي سياس��ي و اقتصادي 
كشور گمانه زني هاي گس��ترده اي درباره كيفيت وعده 
رييس جمهور آغاز شد. وعده دوم مشاور رييس جمهور 
در شبكه هاي اجتماعي مبني بر اينكه مردم هر تصميم 
اقتصادي را به پس از گشايش اقتصادي موكول كنند، فضا 
را ملتهب كرد. در همان روزهاي نخست گمانه زني هاي 
مختلفي درباره گش��ايش مطرح ش��د. گروهي آن را به 
گفت وگوهاي جديد براي كن��ار رفتن تحريم ها ارتباط 
دادند و حتي خروج از فهرست سياه اف اي تي اف نيز مطرح 
شد. پس از آن گزينه هاي جديد به دسترسي به پول هاي 
بلوكه ايران در كش��ورهاي خارجي و حتي استقراض از 
صندوق توسعه ملي اختصاص يافت. تمام اين گزينه ها در 
روزهاي بعد رد شدند و سرانجام مشخص شد، آنچه در سر 
دولت بوده دريافت مجوز براي فروش اوراق سلف نفتي به 
مردم بوده است. در اين چارچوب دولت امكان اين را پيدا 
مي كرد تا سقف 160 هزار ميليارد تومان )برخي منابع به 
200 هزار ميليارد تومان نيز اشاره كردند( اوراق نفتي را به 
مردم عرضه كند. بنا بود سر رسيد اين اوراق دو ساله باشد 
و پس از آن دولت بعدي با سود در نظر گرفته شده اوراق را 
تسويه كند. هرچند به نظر مي رسيد با توجه به ارايه خبر 
از سوي رييس جمهور اين تصميم نهايي شده است و بنا 
بود در دوشنبه هفته بعد خبر جزييات آن منتشر شود اما 
با آغاز جلسات مشترك، مشخص شد نه مجلس و نه قوه 
قضاييه با اجراي گشايش اقتصادي هنوز موافق نيستند و 
نهايي كردن اين طرح نياز به بررسي هاي جديد دارد. در 
هفته هاي بعد گفت وگوها و گمانه زني هاي فراواني درباره 
اين گشايش اقتصادي مطرح شد اما در شرايطي كه دولت 
اميدوار به نهايي شدن طرح خود بود در نهايت با مسكوت 
ماندن اين طرح، عمال گشايش اقتصادي به كنار رفت. در 
روزهاي قبل اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
رسما اعالم كرد كه اين طرح از دستور كار خارج شده است، 
صحبت هايي كه هرچند پس از آن سوي دفتر جهانگيري با 
اصالحاتي همراه شد اما در اصل خبر يعني توقف پيگيري 

طرح گشايش اقتصادي تفاوتي ايجاد نكرد.

نيازهاوابهامها
آنچه دولت را مصمم كرده بود، طرح گشايش اقتصادي 
يا همان فروش اوراق س��لف نفتي را ب��ا جديت دنبال 
كند، فشار شديد كسري بودجه اي بود كه در سال مالي 
جاري به دستگاه هاي اقتصادي وارد شده است. تداوم 
تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه ايران و شيوع ويروس 
كرونا باعث ش��ده در سال 99، دولت براي تامين منابع 
مالي موردنياز خود با مشكل و محدوديت مواجه شود 
و بر اس��اس برآوردهاي وزارت اقتصاد رقم اين كسري 
بودجه 150 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود. 
اجراي طرح فروش اوراق سلف نفتي، مي توانست تمام 
كسري بودجه دولت را پوشش دهد. در سالي كه با توجه 
به كرونا، امكان افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي وجود 
ندارد و از س��وي ديگر با توجه به فش��اري كه بر اصناف 
مختلف وارد ش��ده، امكان افزايش فشار مالياتي وجود 
ندارد، دولت دو راهكار عمده بيشتر نخواهد داشت. يكي 
از آنها اس��تقراض از بانك مركزي و توليد پول پرفشار 

جديد است كه با توجه به نرخ باالي تورم، نه تنها توصيه 
نمي شود كه حتي در صورت دست يازيدن به آن، شوك 
تورمي ماه هاي بعد براي بسياري از مردم غيرقابل كنترل 
خواهد بود.راه ديگر استفاده از دارايي هاي دولت و انتشار 
اوراق قرضه و بدهي اس��ت. دولت هر دو اين راهكارها را 
در ماه هاي گذشته دنبال كرده است. از سويي با افزايش 
فعاليت ها در بورس، بخشي از سهام و دارايي هاي دولت 
به مردم عرضه ش��ده كه درآمدي جديد براي دولت به 
ارمغان آورده است. از سوي ديگر فروش اوراق بدهي نيز 
در ماه هاي گذشته ادامه پيدا كرده، هرچند با توجه به 
سود پايين آنها، عمال تنها مشتريانشان بانك ها بوده اند. با 
اين وجود به نظر مي رسد دولت براي آنكه بتواند بار مالي 
دشوار امسال را تحمل كند، گريزي از راهكارهاي جديد 
ندارد و در اين بين فروش اوراق سلف نفتي گزينه اي بود 
كه مسووالن دولتي به آن اميد زيادي بسته بودند.در اين 
بين اما ابهامات طرح، نمايندگان مجلس را در تاييد نهايي 
آن با اما و اگر مواجه كرد. نخس��تين ابهام بحث انتقال 
بدهي هاي دولت به دولت بعدي بود. با توجه به سررسيد 
دو س��اله اين طرح عمال دولت بع��دي بايد بدهي ها را 
تسويه مي كرد و نمايندگان با آن موافق نبودند. موضوع 
بعدي نامشخص بودن بازار نفت بود. اينكه قيمت اين 
محصول در دو سال آينده به چه عددي برسد و ايران 
چقدر توان فروش نفت خ��ود را در بازارهاي جهاني 
داشته باشد ابهام ديگر باقي مانده بود و سرانجام اينكه 
اين منابع مالي جديد از چه طريقي به دولت اضافه شود 
نيز مطرح شد، سوالي كه به نظر مي رسد در نهايت طرح 

گشايش اقتصادي را به محاق برد.

عبورازسقفمجازاستقراض
با گذش��ت حدود دو ماه از مطرح ش��دن طرح گشايش 
اقتصادي، حاال محمدرضا پورابراهيمي ،  رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس  توضيحاتي درباره داليل رد شدن اين 
طرح مطرح كرده و به نظر مي رسد ايرادات قانوني راه را بر 
نهايي شدن طرح دولت بسته است.پورابراهيمي گفته: با 

توجه به اينكه هم تكاليف دولت را در قانون برنامه ششم و 
هم تكاليفي در بودجه سنواتي ديديم مستحضر هستيد 
عدد استقراض و انتشار اوراق توسط دولت از يك عددي 
كه تكاليف قانوني است نبايد تجاوز كند، براي اينكه نظارت 
بر اين امر انجام بشود در همان قوانين مربوطه در برنامه 
ششم و در قوانين بودجه س��االنه اين موضوع را مدنظر 
قرار داديم كه يك ناظر بر سقف انتظار اوراق بهادار دولت 
از طرف مجلس تعيين مي شود و اين ناظر از كميسيون 
اقتصادي در جلسات مربوطه حضور دارد و گزارش آن را 
به مجلس ارايه مي كند ضمن اينكه فارغ از حضور ناظر و 
تصميماتي كه ناظرين مجلس و گزارش هايي كه ناظرين 
مجلس به نمايندگان محترم اراي��ه مي كنند فارغ از آن 
اساس��ًا گزارش هاي دوره اي هم م��ا از دولت مي گيريم، 
بنابراين نظارت مجلس و سقف انتشار حتمًا وجود دارد 
و يكي از داليلش هم كه اين موضو ع هست همين اخيراً 
كه بحث اوراق سلف نفتي مطرح شده بود كه ما بررسي 
كرديم و ديديم نيت دولت اس��تقراض هس��ت، طبيعتًا 
استقراض سقف را به هم مي زند و ايجاد 160هزار ميليارد 
تومان پيش��نهاد دولت در ارتباط با اوراق سلف نفتي از 
جنس استقراض بود كه ما با آن مخالفت كرديم و دليلش 
هم اين بود كه سقف استقراض را در قانون برنامه و هم در 
بودجه به هم مي زند و بنابراين اين نظارتها كاماًل مشهود 
است و وجود دارد و تمام تالشمان اين است كه دولت هم 
آن رعايت ضوابط قانوني را انجام بدهد ضمن اينكه ديوان 
محاسبات هم گزارش نهايي اش را در قالب گزارش تفريغ 
بودجه همه ساله در صحن علني قرائت مي كند كه يكي 
از محورهاي گزارش ديوان محاسبات بررسي وضعيت 
ظرفيت انتش��ار و ميزان واقعي انتشار اوراق است كه در 
قالب گزارش ديوان هم مطرح مي شود. اين توضيحات 
البته ابهامي جديد را مطرح مي كند. با توجه به اينكه اين 
طرح در شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مطرح 
شده بود و اين ش��وراي تازه تاسيس با اين هدف آغاز به 
كار كرده كه در رس��يدن به تصميمات كالن اقتصادي 
در ص��ورت نياز بدون نياز به طي ش��دن مراحلي قانوني 

طرح هاي عادي تصميم بگيرد، مشخص نيست كه چرا 
چنين ابهام و ايرادي در اين جلس��ات مطرح نشده و كار 
به رسانه اي شدن طرح گش��ايش اقتصادي منجر شده 
اس��ت. جداي از آن، سوال اساس��ي ديگر اين است كه با 
توجه به تداوم شرايط دشوار اقتصادي، با در نظر گرفتن 
حذف طرح گشايش اقتصادي، چه برنامه و اولويتي دنبال 
خواهد شد. پورابراهيمي درباره اين اولويت ها گفته: من 
فكر مي كنم اولويت اول ساماندهي نظام مالياتي هست 
در اصالح س��اختار بودجه و طبيعتًا يك��ي از مهم ترين 
موضوعات  در بحث كه ما بتوانيم پايه و حوزه تصميمات 
اساسي بودجه را تغيير بدهيم اينكه ما بازنگري كنيم در 
حوزه نظام مالياتي، اين بازنگري يك س��رفصلي تحت 
عنوان اجراي نظام جامع مالياتي براي جلوگيري از فرار 
مالياتي در اقتصاد كش��ور است كه بايد حتمًا پيگيري و 
عملياتي شود و موضوع دوم سامانه معافيتهاي مالياتي در 
نظام اقتصادي و بخش سوم ايجاد پايه هاي جديد مالياتي 
است براي اينكه ما بتوانيم موضوع بحث عدالت اجتماعي 
را عملياتي كنيم چراكه االن در جامعه ما اغنيا و گروه هاي 
پردرآمد نسبت به ايجاد منافعي كه در نظام اقتصادي از 
آن بهره مي گيرند در مقايسه با افراد كم درآمد، بسيار كمتر 
مشمول پرداخت ماليات هستند. پايه هاي مالياتي مثل 
سي جي تي و پي آي تي يكي از اولويت هاي ما است و در 
دستور كار كميسيون اقتصادي است و با اين اولويت جلو 
مي رويم. موضوع بحث بعدي كه بسيار مهم است موضوع 
كاهش هزينه شركتهاي دولتي و بانك ها كه بودجه آنها 
خارج از بودجه عمومي كش��ور است بايد حتمًا مدنظر 
قرار بگيرد و به عنوان اولويت دوم ماست.بخش سوم هم 
موضوع بحث مولدسازي دارايي دولت است.هرچند هنوز 
مشخص نيست طرح دولت براي بودجه سال آينده چه 
خواهد بود و آيا اين اصالحات امكان پذير هستند يا خير اما 
به نظر مي رسد مجلس با عبور از گشايش اقتصادي، اصالح 
بودجه را به عنوان اولويتي مهم دنبال مي كند، موضوعي 
كه سرنوشت آن احتماال در گام نخست و در زمان تحويل 

اليحه بودجه در آذر امسال مشخص خواهد شد.
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تمايليبهمذاكرهمستقيم
باامريكانداريم

وزير امور خارجه كش��ورمان اعالم كرد كه ايران آماده 
تبادل زندانيان دوتابعيتي با امريكا است.محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه كش��ورمان روز پنجشنبه در 
گفت وگويي با خبرگزاري اسپوتنيك بيان كرد كه ايران 
حاضر به تبادل زندانيان دوتابعيتي با امريكا است.وزير 
امور خارجه ايران اعالم كرد كه ايران هيچ زنداني تك 
تابعيتي امريكايي ندارد و گفت: در حال حاضر آمادگي 
داريم كه در كل دنيا تمام كس��اني كه توسط امريكا در 
داخل خاك امريكا يا با فش��ار امريكا در ساير كشورها 
زنداني هس��تند را با زندانياني كه در ايران دو تابعيتي 
هستند، مبادله كنيم. امروز زنداني امريكايي تك تابعيتي 
نداريم، دو زنداني امريكايي داشتيم كه مبادله كرديم.
ظريف همچنين تصريح كرد كه اي��ران تمايلي براي 
مذاكرات مستقيم با دولت امريكا ندارد و از ديگر دولت ها 
نظير سوييس استفاده مي كند تا »نقشي مثبت را در اين 
مساله ايفا« كنند.همچنين پايگاه خبري اردوپوينت در 
خبري آورده است كه ظريف در گفت وگو با اسپوتنيك 
اعالم كرده اس��ت ك��ه همكاري هاي دفاع��ي ايران و 
روسيه ادامه خواهند يافت. ظريف گفت: ايران و روسيه 
گفت وگوهايي جدي در اين باره انجام داده اند و به اين 
گفت وگوها ادامه خواهند داد. ما در بسياري از جنبه ها، تا 
حد مشخصي خودكفايي دفاعي داريم و در برخي موارد، 
نيازي مبرم به همكاري با روسيه و ساير كشورهايي كه 
حاضرند با ما در چارچوب قوانين بين المللي همكاري 
كنند، در زمينه تجهيزات نظامي داريم. دوس��تان من 
در وزارت دفاع به اين گفت وگو ادامه خواهند داد و آنها 
را جدي خواهند گرفت.ظري��ف همچنين در ديدار با 
همتاي روس خود گفت: روابط ايران و روسيه زيرنظر 
مستقيم روس��اي جمهور دو كشور با جديت پيگيري 
مي شود. محمد جواد ظريف، در ديدار با سرگئي الوروف 
وزير خارجه روسيه گفت: خوشحالم براي سومين بار 
در طول بيماري كرونا و براي سي و يكمين بار در طول 
وزارتم به مسكو سفر مي كنم . با جرات مي توان گفت در 
تاريخ روابط دو كشور هيچگاه سطح روابط به نزديكي و 
راهبردي كنوني نبوده است .وي با بيان اينكه پروژه هاي 
مشترك دو كش��ور عليرغم فش��ارهايي كه از خارج 
وارد مي شود به پيش مي رود، افزود: اميدواريم جلسه 
كميسيون مش��ترك در ماه اكتبر تشكيل شود و اين 
برنامه ها را از نزديك دنبال كنيم.ظريف گفت: همكاري 
ايران و روسيه در مقابله با قانون شكني و يك جانبه گرايي 
امريكا نمونه اي از مقابله موفقيت آميز در مقابل پيشبرد 
اهداف يك جانبه است . وزير خارجه كشورمان افزود: از 
نقش بسيار جدي و سازنده روسيه در آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و شوراي امنيت قدرداني مي كنيم . سفراي 
شما و شخص شما در مقابله با اقدامات غيرقانوني امريكا 
نقش مهمي را ايفا كرديد و همين طور دوس��تان ما در 
چين.ظريف خاطرنشان كرد: امروز مي توانيم با توجه 
به نقش مثبت روسيه در مورد اقدامات بيشتري براي 
حفظ برجام گفت وگو كنيم و به نتيجه برسانيم براي 
تضمين روابط بين الملل مبتني بر حقوق بين الملل و نه 
مبتني بر اراده يك كشور . وزير خارجه كشورمان گفت: 
امروز فرصتي است براي صحبت در خصوص تحوالت 
منطقه. سوريه، افغانستان و يمن موضوعاتي هستند كه 
داراي اهميت هستند و نياز است با كمك يكديگر به رنج 

و جنگ در اين سه كشور پايان دهيم .

عربستانهذيانميگويد
س��خنگوي وزارت خارج��ه گف��ت: شكس��ت هاي 
مس��تمر ميداني و سياسي در يمن، عربس��تان را به 
هذيان گويي واداشته اس��ت.به گزارش ايسنا، سعيد 
خطيب زاده س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ 
به پريش��ان گويي هاي اخير پادشاه سعودي، با مردود 
دانستن اتهامات واهي وارده عليه جمهوري اسالمي 
اظهار داش��ت: عر بستان س��عودي به عنوان پايگاه و 
خاس��تگاه تفكرات گروه هاي تروريس��تي تكفيري و 
حامي اصلي مالي و لجس��تيكي تروريسم در منطقه، 
سال هاست براي گريز از واقعيت ها و عدم پاسخگويي 
به جنايت هاي خود سياست فرافكني و دگرگون نشان 
دادن حقايق را در دستور كار خود قرار داده است تا شايد 
امروز را به فردا برساند. خطيب زاده اضافه كرد: حمايت 
و همسويي رژيم س��عودي با اياالت متحده در تداوم 
سياست شكست خورده فشار حداكثري عليه ايران، 
تالش براي توسعه مراودات با رژيم غاصب صهيونيستي 
و باج دادن هاي ميليارد دالري به ديگران آن هم از جيب 
مردم آن كشور، نه تنها نتيجه اي براي آنان نداشته بلكه 
عربستان را به موجودي حقير در ميان كشورهاي عربي 
تبديل كرده است.سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه 
تاكيد كرد: شكست هاي مستمر ميداني و سياسي در 
يمن، عربستان را به هذيان گويي واداشته و مي خواهند 
با ايراد اتهام به س��اير كش��ورها از زير بار مس��ووليت 
جنايات جنگي خود عليه زن��ان و كودكان يمني فرار 
كنند. سخنگوي دستگاه سياست خارجي خاطرنشان 
كرد: جمهوري اسالمي در راستاي رويكرد مسووالنه 
خود در منطقه، بارها خطاهاي محاسباتي سعودي ها 
را ك��ه هزينه هاي گزافي به منطق��ه تحميل  كرده به 
جهانيان گوش��زد كرده و همچنان براساس سياست 
اصولي خود بر تقويت روند هاي ديپلماتيك و گفت وگو 
محور در منطقه و توسعه مناسبات با كليه همسايگان 
تاكيد دارد.سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان روز 
چهارشنبه در مجمع عمومي سازمان ملل ادعا كرد: 
عربستان دست صلح به سوي ايران دراز كرد و تعامل 
مثبتي براي ايجاد روابط با تهران داشت.ملك سلمان در 
ادامه مدعي شد: نظام ايران سال گذشته پااليشگاه هاي 
نفتي عربستان را مورد هدف قرار داد. ايران همچنان به 
هدف قرار دادن عربستان توسط موشك هاي بالستيك 
و پهپاد ادامه مي دهد.وي مدعي شد كه تهديدات ايران 
نيازمند موضع بين المللي قاطع براي مقابله با گسترش 
تسليحات آن و پايان به گفته او »حمايت از تروريسم« 
است. پادش��اه عربستان خاطرنشان كرد: ما در دفاع از 
امنيت خود سهل انگاري نخواهيم كرد و براي مقابله با 

تهديدات ايران، يمن را ترك نخواهيم كرد.

درنيمهسال
كسريبودجهنداشتيم

مع��اون س��ازمان برنامه و بودجه گف��ت: در نيمه 
نخست امسال، كسري بودجه به شكلي كه منجر 
به استقراض از بانك مركزي شود، نداشتيم.حميد 
پور محمدي افزود: در نيمه نخست امسال، با اينكه 
قرار بود طبق قانون دولت تنخواهي را دريافت كند، 
اما نصف اين مبل��غ را دريافت كرديم و اگر هم نياز 
به منابع بوده است از طريق انتشار اوراق مالي سعي 
كرديم اين منابع را تأمين كنيم.وي اضافه كرد: در 
اين مدت هيچ باري از س��وي بودجه دولت به پول 
قدرت و نقدينگي بر بانك مركزي وارد نشده است.
معاون اقتصادي س��ازمان برنام��ه و بودجه درباره 
بازار سرمايه گفت: هميش��ه يكي از خواسته هاي 
فعاالن اقتصاد كالن تعميق بازار سرمايه بوده، چون 
اقتصاد كشور به دو بال براي پرواز در حوزه پولي و 
بازار س��رمايه نياز دارد و هميشه اينها غير متوازن 
بوده اند يعني بازار پول بسيار بزرگ بود و نقش بازار 
سرمايه كمتر بود.پورمحمدي افزود: بازار سرمايه 
به تدريج به نقش خود در اقتصاد مي رسد و به طور 
طبيعي دولت نيز به عن��وان يكي از فعاالن جدي 
بازار سرمايه خواهد بود.وي گفت: به ويژه با انتشار 
اوراق در بازار ثانويه و نيز برخي سهامي كه دولت بر 
اساس اصل 44 واگذار مي كند از موضوعاتي است 
كه رابطه دولت و بازار سرمايه را پررنگ تر مي كند 
و در بودجه سال آينده نيز توجه جدي به آن شده 
اس��ت و اين رابطه شكل گرفته و گسترش خواهد 
يافت.پورمحمدي افزود: بخشي از عرضه ها از طريق 
 etf عرضه مستقيم و بخشي از طريق صندوق هاي
واگذار شده و بخش ديگري از سهام دولت باقي مانده 
كه بايد آماده و در بورس عرضه شوند.معاون سازمان 
برنام��ه و بودجه اضافه كرد: همچني��ن ابزار هاي 
ديگري براي فروش انواع و اقسام دارايي هاي دولت 
مي تواند در بودجه سال آينده به صورت شفاف تر 

مورد توجه قرار گيرد.

معافيتمالياتيكمكيبهتوزيع
عادالنهدرآمدنميكند

بر اس��اس يافته هاي يك گزارش پژوهشي استفاده 
از ابزار معافيت در نظام ماليات بر ارزش افزوده براي 
كاهش ضريب جيني و عادالنه تر كردن توزيع درآمد 
چندان راهگشا نيس��ت.مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي با انتشار گزارش��ي با عنوان »تأثير 
اعط��اي معافيت ه��اي مالياتي در نظ��ام ماليات بر 
ارزش افزوده بر نابرابري و توزيع درآمد« به بررس��ي 
آثار معافيت هاي مالياتي بر كاهش ضريب جيني و 
عادالنه تر كردن توزيع درآمد پرداخت و اعالم كرد: 
استفاده از ابزار معافيت براي تحقق اين اهداف چندان 
راهگشا نيست و با توجه به تبعات متعدد و مهم اعطاي 
معافيت هاي مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده 
توصيه مي شود كه حتي المقدور، دامنه معافيت ها 
كاهش يابد.براساس اين گزارش، يكي از مهم ترين 
اجزاي قانون ماليات بر ارزش افزوده )مصوب س��ال 
87(، فصل مربوط به معافيتها و نرخ صفر اس��ت كه 
برخي از موارد معافيت با ه��دف كاهش بار مالياتي 
دهكهاي پايين درآمدي و خارج كردن اقالم اساسي 
مورد نياز اين خانوارها تعبيه شده بود. بيشتر معافيتها 
روي كاالهاي اساسي اعطا شده بود كه مهم ترين آنها 
عبارتند از: محصوالت كشاورزي فرآوري نشده، دام و 
طيور زنده، آبزيان، مواد غذايي ضروري، شيرخشك 
كودكان، كتاب و مطبوعات، كاالهاي همراه مسافر، 
دارو، خدمات درماني و بهداش��تي، خدمات بانكي و 
حمل ونقل مسافري، خدمات آموزشي و پژوهشي، 
اقالم با مصرف دفاعي، فرش دستباف و خوراك دام و 
طيور. همچنين صادرات كاالها و خدمات مشمول نرخ 
صفر مي شود.براساس بررسي هاي بازوي كارشناسي 
مجلس، اليحه ماليات بر ارزش افزوده در زمس��تان 
1395 در مجلس اعالم وصول ش��ده است و نهايتًا 
با اعمال تغييرات قابل مالحظه اي به ويژه »موس��ع 
نمودن فهرست معافيت هاي مالياتي« در ارديبهشت 
1399 به تصويب مجلس رسيد. از مهم ترين تغييرات 
تصويب شده در حوزه معافيت هاي مالياتي مي توان 
به معافيتهاي مصوب مرتبط با »م��واد اوليه اصلي 
توليد فرش دستباف«، »صنايع دستي توليد داخل«، 
»خوراك دام و طيور «، »ماس��ت«، »تخم ماكيان«، 
»خمير كاغذ و كاغذ باطله«، »انواع شمش طال اعم 
از توليد داخل و واردات��ي«، »كليه مراحل خدمات 
تهيه، تولي��د، پخش و عرضه فيلم، س��ريال، تئاتر و 
موس��يقي«، »خدمات چاپ، انتشار، نشر و توزيع«، 
»آب مصارف كشاورزي«، »خدمات بازار سرمايه«، 
»خدمات انتش��ار نقل وانتقال س��هام، حق تقدم و 
...«، »خدمات آرامس��تان ها«، »خدمات بيمه هاي 
زندگ��ي، بيمه ه��اي محصوالت كش��اورزي، بيمه 
اجتماعي و درمان تكميلي«، »خدمات حمل ونقل 
بار«، »خدمات ورزشي«، »خدمات اقامتي هتل هاي 
سه ستاره و پايين تر و مهمانپذيرها«، »ارايه خدمات 
بس��ته بندي، انبارداري، شستش��و، خشك كردن و 
... به محصوالت كش��اورزي« اش��اره كرد.در بخش 
»جمع بندي و پيشنهادهاي سياستي« گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس با اشاره به اينكه برخي از موارد 
مندرج در فهرس��ت معافيت ها در قانون ماليات بر 
ارزش افزوده )مصوب س��ال 87( با هدف كاهش بار 
مالياتي دهك هاي پايين درآمدي و خارج كردن اقالم 
اساسي مورد نياز اين خانوارها تعبيه شده، آمده است: 
»در اين گزارش با تمركز بر موضوع فوق، تأثير اعطاي 
اي��ن معافيت ها بر بار مالياتي هري��ك از دهك هاي 
شهري و روستايي و شدت تنازلي بودن مورد بررسي 
قرار گرفت«.بازوي كارشناسي مجلس ضمن تشريح 
جزييات بررس��ي هاي صورت گرفت��ه، اعالم كرد: 
»داللت سياستي يافته هاي اين گزارش آن است كه 
استفاده از ابزار معافيت براي كاهش ضريب جيني و 
عادالنه تر كردن توزيع درآمد چندان راهگشا نيست.«

سقف استقراض دولت علت اصلي مخالفت مجلس

رييس جمهور با اشاره به موج هاي جديد كرونا: 

چرا گشايش اقتصادي به محاق رفت؟

اگرنيازباشد،محدوديتهابازميگردد
رييس جمهور تاكيد كرد كه دولت از ابتداي شيوع بيماري 
كرونا، فارغ از همه تنگناها و محدوديت هاي اقتصادي ناشي 
از تحريم هاي ظالمانه، تامين نيازهاي بخش سالمت و كادر 
درمان را به عنوان رزمندگان خط مقدم مقابله با بيماري 
كرونا، در اولويت قرار داده است و اين سياست همچنان تداوم 
خواهد يافت.به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحاني در جلس��ه روساي كميته هاي ستاد ملي 
مقابله با كرونا، گفت: اگر چه ممكن است برخي طرح ها در 
اين حوزه با تاخير يا با تنگناها اجرا شود اما مردم و به ويژه كادر 
درمان مطمئن باشند دولت اجازه نخواهد داد در اين حوزه، 
كادر سالمت كشور تحت فشار قرار گيرد.رييس جمهور در 
عين حال تاكيد كرد كه تامين نيازهاي كادر درمان وظيفه 
فوري س��ازمان برنامه و بودجه است و در مقابل، مردم نيز 
شايسته است دستورالعمل هاي بهداشتي را براي حفظ 
سالمتي خود و جلوگيري از فرسودگي كادر درماني كشور، 
به طور دقيق رعايت كنند.روحاني با توجه به شيوع مجدد 
بيماري در برخي مناطق كشور اظهارداشت كه اين روند 
نشان مي دهد متاسفانه انتظار كادر درمان فداكار از برخي 
مردم عزيز كشورمان براي رعايت دقيق دستورالعمل هاي 
بهداشتي برآورده نشده است.رييس جمهور با بيان اينكه 
همچنان طبق ارزيابي ها، سفرهاي تابستاني برون شهري، 
ترددهاي غيرضروري درون ش��هري و فش��ار بر سيستم 
حمل و نقل عمومي به ويژه خطوط مترو و عدم رعايت دقيق 
دستورالعمل هاي بهداشتي، از جمله داليل شيوع بيماري 
كرونا است، گفت: كميته هاي درمان و امنيتي و اجتماعي 
و تبليغات س��تاد ملي مقابله با كرونا، ضروري است كه با 
جديت و قاطعيت براي اجراي دقيق پروتكل ها در حوزه 
اجتماعي، درماني و اطالع رس��اني اقدامات موثري انجام 
دهند.روحاني به كميته تبليغات ستاد ملي مقابله با كرونا 
دستور داد با بهره گيري از ظرفيت رسانه اي كشور و با يك 
برنامه ريزي دقيق آموزش و اطالع رساني در حوزه رعايت 
پروتكل ها و تغيير سبك زندگي مردم در دوران مبارزه با 
كرونا، وارد عمل شود.رييس جمهور همچنين از كميته هاي 
امنيتي- اجتماعي و درمان نيز خواست با تشديد نظارت ها، 

براي كساني كه عامدا و به رغم تذكرات چند باره همچنان از 
عمل به دستورالعمل هاي بهداشتي طفره مي روند و سالمت 
خود و جامعه را به خطر مي اندازند، اعمال مجازات و از جمله 

معرفي به افكار عمومي را در دستور كار قرار دهند.
روحاني با تاكيد بر نظارت دقيق تر كميته امنيتي- اجتماعي 
بر سيستم حمل و نقل در سفرهاي درون و برون شهري 
گفت: دريافت نقدي و ايجاد صف هاي طوالني پرداخت 
عوارض در اتوبان ها و آزاد راه ها مي تواند در كنار تلف كردن 
وقت مردم در صف هاي ايجاد شده براي پرداخت عوارض، 
روند شيوع بيماري را هم تشديد كند كه به طور جدي الزم 
است در اين روند، تجديد نظر شود.رييس جمهور در ادامه 
اظهارداشت: با وجودي كه تمامي كشورها در روند مقابله 
با بيماري كرونا به اين نكته كليدي رس��يده اند كه ايجاد 
محدوديت نه تنها تضمين كننده مصونيت نيست بلكه 
مي تواند زندگي مردم را دچار اختالل كند اما چنانچه با 
عدم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، دچار موج هاي 
جديد اين بيماري در جامعه بشويم، ناچار به اعمال برخي 
محدوديت ها خواهيم بود.روحاني با تاكيد بر نقش اصلي و 
محوري مردم در مقابله با كرونا گفت: با همه آمادگي هاي 

س��تاد مقابله با كرونا و برنامه ريزي هايي كه براي مقابله 
با موج هاي بعدي اين بيماري در كش��ور انجام شده، اين 
نكته نبايد فراموش شود كه در كنار مجريان و مسووالن، 
مردم محور اصلي مقابله با كرونا هستند.رييس جمهور 
با اش��اره مجدد به اهميت رعايت دستورالعمل ها به ويژه 
در فص��ل كنوني و احتم��ال همزماني بيم��اري كرونا با 
سرماخوردگي و آنفلوآنزا گفت كه عامل اصلي مصونيت، 
رعايت دس��تورالعمل ها و مراقبت هاي بهداشتي است و 
استفاده از واكسن تنها مي تواند يك مصونيت نسبي ايجاد 
كند.روحاني در ادامه ب��ه گزارش هايي در خصوص عدم 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در چند نقطه محدود از سوي 
شركت كنندگان در مراسم عزاداري ها اشاره كرد و افزود: 
اين عدم رعايت، روند شيوع بيماري را سرعت مي بخشد 
كه بايد در مراسم عزاداري اربعين و ماه صفر نظارت ها در 
اين عرصه تشديد شود.رييس جمهور همچنين كميته 
امنيتي و اجتماعي را موظف كرد با تحرك افراد خاطي و 
معدودي كه با وجود ممنوعيت ستاد ملي مقابله با كرونا و 
تاكيد رهبر معظم انقالب، متأسفانه عازم مناطق مرزي با 

عراق شده اند، برخورد كند.

حفظنشاطجامعهباورزش
رييس جمهوري همچنين طي س��خناني در مراسم 
بهره برداري از طرح هاي ملي حوزه گردشگري و ورزش 
كه به صورت ويدئويي برگزار شد، گفت: براي حفظ نشاط 
و شادابي و س��المت در جامعه هم توجه به امر ورزش 
اهميت دارد و هم رونق يافتن گردشگري به اين موضوع 
كمك مي كند.روحاني با بيان اينكه در بيست وپنجمين 
هفته افتتاح طرح هاي ملي قرار داريم، اظهار كرد: بايد 
شرايطي فراهم كنيم كه آثار باستاني و فرهنگي و اسالمي 
ما بيش از گذشته براي ديدار مردم آماده شود تا جهانيان 
ببينند كه اين ملت بيش از هفت هزار سال تاريخ تمدن 
دارد.وي افزود: خوشحاليم كه در اين هفت سال كارهاي 
بزرگي براي بازگرداندن اش��ياء تاريخي -كه موفقيت 
بزرگ حقوقي ما در عرصه بين الملل بود - و آماده كردن 
فضاي كشور براي حضور گردش��گران و نيز ثبت آثار 
تاريخي صورت گرفت كه در زمينه جذب گردشگر هم 
از چهار ميليون به هشت ميليون رسيديم.وي افزود: در 
شرايط شيوع كرونا البته حضور گردشگران خارجي كمتر 
شده اما در عين حال اين مساله گذراست و در سال هاي 
آينده شاهد توس��عه گردشگري در كش��ور خواهيم 
بود. روحاني با اشاره به اينكه توجه به ورزش از اهداف مهم 
ماست، ادامه داد: هم مساله ورزش حرفه اي براي ما مهم 
است كه ساخت هتل هاي ورزشي، ورزشگاه ها و سالن ها 
و امكان انجام ورزش را انجام مي دهيم و هم اساسا توجه 
به سالمت مردم در اين زمينه براي ما مهم است. ضمن 
اينكه در اين زمينه موضوع حضور ورزشي زنان ما نيز از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. ما شاهديم كه زنان مان 
در ورزش افتخارآفرينند و اين چيزي است كه اسالم 
هم براي زنان ديده است و اين امكان را فراهم ساخته.

رييس جمهوري گفت: در عرصه ه��اي مختلف زنان 
همانند مردان حضور دارند و در عرصه ورزش هم آنان با 
حفظ حجاب و عفت خود حاضر مي شوند و افتخارآفريني 
مي كنند. در ساير حوزه ها هم همچون مسائل سياسي، 

اجتماعي و فرهنگي حضور موثر دارند.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
همزم��ان ب��ا افزاي��ش قيم��ت ارز در ب��ازار و ثبت 
ركورده��اي باال براي ان��واع ارز به خصوص دالر كه 
به كانال 28 هزار تومان رسيده است، بانك مركزي 
در بخشنامه اي اعالم كرد: ايجاد جو رواني نامطلوب 
و الته��اب در ب��ازار ارز جرم محس��وب مي ش��ود و 
براساس مصوبه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران، هرگونه خريدوفروش ارز )اسكناس و حواله( 
مي بايس��ت در بانك ه��ا و صرافي هاي مج��از و در 
چارچوب مقررات اعالمي بانك مركزي انجام شود.

در اين بخشنامه آمده است: در اجراي مصوبه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي درخصوص مديريت بازار 
ارز به اطالع مي رساند، خريد و فروش ارز )اسكناس 
و حواله( صرفًا در چارچ��وب مقررات اعالمي بانك 
مرك��زي مجاز اس��ت و هرگونه اع��الم قيمت هاي 
نامتع��ارف و خارج از رويه ابالغ��ي، ايجاد جو رواني 
نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب مي شود.

بنابراين عالوه بر برخورد انتظامي با ش��ركت هاي 
صرافي متخلف، مديران و مس��ووالن اين دسته از 
صرافي ها به اتهام »اخاللگر اقتص��ادي« به مراجع 

امنيتي و قضايي معرفي مي شوند. 
روز پنجش��نبه 3 مهرم��اه 99 بار ديگ��ر قيمت ارز 
ركورد زد و دالر با افزايش قيمت براي اولين بار وارد 
كانال 28 هزار تومان ش��د و دالر به قيمت 28 هزار 
و 500 تومان، يورو 33ه��زار تومان و درهم امارات 
7هزار و 930 تومان اعالم شد. در برخي ساعات نيز 
قيمت دالر تا مرز 29 هزار تومان نيز در نوس��ان بود 
اما ميانگين قيمت را 28500 تومان اعالم كرده اند. 
قيمت فروش دالر در صرافي ها با افزايش به 27 هزار 
و 800 تومان و قيمت خريد دالر نيز 27 هزار و 700 
تومان رسيده و قيمت فروش يورو نيز معادل 32 هزار 
و 400 تومان و قيمت خريد ي��ورو 32 هزار و 300 
تومان تعيين ش��ده است. نرخ خريد و فروش دالر و 
يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است؛ برهمين اساس در چند نوبت قيمت ها در اين 

صرافي ها تغيير كرده و با افزايش همراه بوده است.
سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در 
روز چهارشنبه 2 مهرماه را براي دالر 27118، يورو 
31920، درهم 7313، يوان 3719، پوند 33764، 
دالر كان��ادا 20706، ليرتركيه 3628 تومان اعالم 
كرده است. سامانه نيما نيز نرخ ميانگين ارز معامله 
شده در تاريخ 2 مهر را براي حواله دالر 21959، يورو 
26804، درهم 6202 و ي��وان 3814 تومان اعالم 
كرده است. براين اساس با افزايش نرخ دالر نيما به 
نزديك مرز 22 هزار تومان، بازار ارز عمال وارد رشد 
قيمتي ش��ده و فاصله دالر نيما و بازار آزاد به 6500 

تومان رسيده است. 
قيمت طالي جهاني نيز همچنان تمايل به ماندن در 
كانال 1800 دالر را دارد و روزجمعه قيمت هر اونس 
جهاني طال به 1865 دالر رسيد. روز پنجشنبه نيز 
قيمت هر اونس طال با 0.43 درصد كاهش به 1855 
دالر و 38 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در اوايل روز تا 
رقم 1847 دالر و 99 سنت پايين آمده بود. قيمت 
طال در معامالت آتي و براي تحويل در ماه دسامبر با 
نيم درصد كاهش به 1859 دالر و 10 سنت رسيد.

در بازار طال به دنب��ال افزايش قيمت ميانگين دالر 
در بازار آزاد به 28 هزار و 500 تومان و نوس��ان آن 
تا مرز 29 ه��زار تومان و همچني��ن كاهش اونس 
جهاني به 1855 دالر، قيمت طال و سكه تقريبا روند 
هفته قبل خود را طي كرده و قيمت طالي 18عيار 
هرگرم يك ميليون و 250 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 13ميليون و 400 هزار 

تومان است.
مظنه مثقال طالي آبشده يا طالي 17 عيار 5ميليون 
و 403 هزار تومان، قيمت ط��الي 18عيار هر گرم 
يك ميليون و 250 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 13 ميلي��ون 400 هزار تومان و 
قيمت س��كه طرح قديم 12ميلي��ون و 500 هزار 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون تومان، 
ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون تومان و سكه گرمي2 

ميليون و 100 هزار تومان معامله شد.
فعاالن بازار، اخبار سياس��ي و منطق��ه اي و داخلي 
را موثر در قيمت ب��ازار ارزيابي كرده و معتقدند كه 
اگرچ��ه تحريم هاي موثر جديدي اعالم نش��ده اما 
موضوعات مختل��ف داخلي و بي��ن المللي و اعالم 
مواضع امريكا و كشورهاي اروپايي، روي جو رواني 
و قيمت ارز اثرگذار بوده اس��ت و به نظر مي رسد كه 
ظرف روزهاي آينده به تدريج شاهد كاهش جو رواني 

باش��يم. از جمله افزايش قيمت ارز در سامانه نيما 
به نزديك 22 هزار تومان، رش��د نرخ درهم امارات، 
رشد قيمت دالر در بازار هرات، عواملي چون كاهش 
قيمت سهام و شاخص كل بورس و اعالم اخباري در 
مورد سياست هاي انبساطي دولت در ماه هاي آينده 
و بودجه سال آينده، اعالم نرخ باالي تورم ماهانه در 
سه ماه تابستان 99 و... نيز روي چشم انداز تقاضاي 
دالر و قيمت آن در آينده اثرگذار بوده است. برخي 
صاحب نظران مي گويند كه بعد از اجالس سازمان 
ملل و همچنين انتخابات رياست جمهوري امريكا 
مي توانيم ش��اهد روند منطقي ب��ازار و كاهش جو 
رواني بازار باشيم و التهاب هاي فعلي كاهش خواهد 
يافت و عوامل بنيادين اقتصادي اثر خود را نش��ان 

خواهند داد. 
در مورد نرخ طال نيز برخي فعاالن بازار طال مي گويند: 
علت اصلي افزايش قيمت طال و س��كه در روزهاي 
اخي��ر را افزايش چش��م گير قيم��ت ارز مي دانند و 
مي گويند: از يكي دو روز گذشته تقاضا براي خريد 
طالي خام و سكه در بازار افزايش يافته و همين امر 

موجب افزايش حباب سكه شده است.
تشديد نوسانات ارزي و ورود دالر به كانال 27 هزار 
تومان موجب ش��د تا بازارس��از تصميم جدي براي 
مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه 
بر افزايش عرضه در بازار با برداش��تن سقف فروش 
در سامانه نيما، از س��رگيري فروش ارز سهميه اي، 
آزاد ش��دن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
غيربانكي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 

مقدمات كاهش قيمت ها را در بازار ارز فراهم كرد.
سياست هاي بازارس��از موقتا در روز نخست اجراي 
ط��رح در بازار ج��واب داد و دالر ب��ا كاهش 1000 
توماني همراه ش��د؛ دالر از 27 ه��زار و 200 تومان 
به 26 هزار و 200 تومان در پايان معامالت كاهش 
يافت. اما روند نزولي در بازار خيلي دوام نداش��ت و 
مجدداً بازار ارز با تشديد نوسانات همراه بوده و است؛ 
اين درحالي است كه در روزهاي گذشته بازارساز به 
منظور كاهش اختالف نرخ رسمي دالر با بازار آزاد، 
قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي و بازار 

متشكل ارزي را بيش از 3 هزار تومان افزايش داد.
گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت 
ارز در صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز 
بازار آزاد و رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش 
ارز سهميه اي را به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين 
صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در سال 2200 دالر 
ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك 
مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا در صرافي هاي 

بانكي متوقف شده بود.
در بازارهاي جهاني، به دنبال ادامه تقويت دالر و در 
حالي كه س��رمايه گذاران چندان از ارايه بسته هاي 
محرك مالي جديد به منظ��ور تقويت روند ترميم 
اقتصاد امريكا مطمئن نيس��تند، قيم��ت طال روز 

پنجشنبه شاهد كاهش بود.
شاخص ارزش دالر در نزديكي باالترين رقم بيش از 
8 هفته اخير باقي ماند، زيرا نشانه هايي از كند شدن 

رشد اقتصادي در امريكا و اروپا بار ديگر نگراني ها از 
تبعات موج دوم ش��يوع كرونا را برانگيخت و سبب 
افزايش اش��تها براي س��رمايه گذاري امن در بازار 
دالر ش��د. تقويت ارزش دالر موجب گران تر شدن 
طال براي خريداراني ش��ده كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند. ادوارد مويا تحليلگر بازار طال در 
موسسه اوآندا گفت: »طال نمي تواند از زير سلطه دالر 
بيرون بيايد و اين مس��اله در مورد تمام دارايي هاي 

صادق است.« 
در همين ح��ال مقامات ف��درال رزرو در تالش اند 
سرمايه گذاران را قانع كنند كه تا سال ها و به منظور 
كاس��تن از نرخ بيكاري قصد دارند سياست پولي را 
انبساطي نگه دارند. مويا گفت: »به نظر مي رسد كه 
فدرال رزرو خيلي تمايلي ب��ه انجام اقدامات فوري 
ندارد... بنابراي��ن بعيد اس��ت در كوتاه مدت اقدام 

محرك مالي خاصي صورت گيرد.«
پس از آنك��ه آمارهاي جديد نش��ان داد كه ميزان 
فعاليت هاي تجاري در امريكا و اروپا طي ماه سپتامبر 
كند شده اس��ت، خوش بيني ها نس��بت به ترميم 

اقتصادي به يأس مبدل شده است.

  طال در بازار جهاني 
به دنبال تقويت اميدها نس��بت به اقدامات محرك 
مالي بيش��تر از سوي دولت امريكا و اثر آن بر تورم و 
كاهش ارزش دالر، قيمت طال اندكي افزايش داشت، 
اما به دليل تقوي��ت ارزش دالر فلز زرد همچنان در 
مسير ثبت بيش��ترين افت هفتگي بيش از يك ماه 
گذش��ته قرار دارد. بانك هاي مركزي سراسر جهان 
اقدامات محرك مالي گسترده اي را به اجرا گذاشته 
و نرخ بهره را به نزديكي س��فر رسانده اند تا بتوانند 
اثرات اقتصادي مخرب بحران كرونا را كاهش دهند. 
همين مساله به افزايش قيمت طال منجر شده است.

شاخص دالر در برابر س��بد ارزهاي رقيب طي اين 
هفته 1.5 درصد رشد داشته و در مسير ثبت بهترين 
عملكرد هفتگ��ي از اوايل آوريل ق��رار دارد. همين 
مساله سبب گران تر شدن طال براي خريداراني شده 

كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.
الچالن ش��او تحليلگر ب��ازار طال در نش��نال بانك 
استراليا گفت: »افزايش ارزش دالر عاملي كاهنده 
براي تمام فلزات گرانبها بوده است. عامل ديگري به 
بر چش��م انداز قيمت طال اثر منفي داشته، ترديدها 
در مورد بس��ته محرك مالي بع��دي دولت امريكا و 
همچنين اين مس��اله است كه آيا توافقي بر سر اين 

موضوع در واشنگتن حاصل خواهد شد يا خير.«
دموكرات هاي مجلس نماين��دگان امريكا در حال 
كار روي يك بسته مالي 2.2 تريليون دالري هستند 
ك��ه احتماال تا هفته آينده به راي گذاش��ته خواهد 
شد.سياس��ت گذاران فدرال رزرو از جمله جرومي 
پاول رييس اين بانك اين هفته در چندين سخنراني 
عمومي خواس��تار ارايه حمايت هاي پولي بيشتر از 

سوي دولت شده اند. 
ب��ه دنب��ال ادام��ه تقوي��ت دالر و در حال��ي ك��ه 
س��رمايه گذاران چندان از ارايه بسته هاي محرك 

مال��ي جديد به منظور تقويت رون��د ترميم اقتصاد 
امريكا مطمئن نيس��تند، قيمت طال روز پنجشنبه 

شاهد كاهش بود.

   دنده عقب دالر در معامالت خارجي
 ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزه��اي جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامالت 
امروز با 0.15 درصد كاهش نس��بت به روز گذشته 
در س��طح 94.302 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 
فرانك سوييس نيز معادل 1.083 دالر اعالم شد. در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.16 درصد افزايش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.275 دالر مبادله 
شد. يورو 0.1 درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 
1.16 به 1.167 دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي 
ارزي آس��يايي، هر دالر ب��ا 0.04 درصد افزايش به 
105.412 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.415 دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 6.827 يوان چين اعالم شد.

به گ��زارش رويترز، ش��مار افراد متقاض��ي مزاياي 
بيكاري در امريكا مجددا در حال نزديك ش��دن به 
ركورد ثبت شده تابستان است و اين مساله مي تواند 
كار را براي حفظ نرخ بيكاري در محدوده تك رقمي 
دش��وار كند. در حال حاضر نرخ بيكاري امريكا 8.5 
درصد اس��ت كه اين رقم فاصله قابل توجهي با نرخ 

بيكاري 4.5 درصدي قبل از بحران كرونا دارد.
عامل موثر ديگر بر بازار ارز، اخبار مربوط به انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا اس��ت. اگرچه جو بايدن 
هنوز با اختالف اندكي در نظرس��نجي ها از ترامپ 
پيش اس��ت اما نمي ت��وان با قطعي��ت در خصوص 
برنده احتمالي سخن گفت. در شرايطي كه دونالد 
ترام��پ ترديدهاي��ي در خصوص پذي��رش نتيجه 
انتخابات در صورت شكس��ت خوردن��ش را ايجاد 
كرده، رييس جمهوري خواه سنا امريكا گفته است 
پي��روز انتخابات از هر كدام از دو حزب در ماه ژانويه 
رييس جمهور خواهد شد و كس��ي نمي تواند مانع 
اين كار ش��ود. اظهارات ترامپ مبني بر دستكاري 
تعمدي چين در نرخ هاي برابري ارزي بار ديگر باعث 
نگراني معامله گران از تشديد اختالفات دو اقتصاد 
نخست جهان شده اس��ت. به گفته ترامپ، چين با 
دخالت در بازار ارز به دنب��ال كاهش مزيت رقابتي 

توليدكنندگان امريكايي بوده است.
رييس جمهور امريكا هم چنين از رد درخواس��تش 
براي تغيير در نرخ برابري دالر در مقابل ساير ارزها 
توسط مشاورانش خبر داد و افزود: پيش مشاورانم 
رفت��م و از آنها پرس��يدم چه طور اس��ت كاري در 
خصوص دالر انجام دهي��م؟ آنها گفتند كه اين كار 
ممكن نيس��ت و بايد به طور طبيعي نرخ ارز شناور 

باشد.
پيش از اين صندوق بين المللي پول با هشدار نسبت 
به روند صعودي بدهي هاي امريكا گفته بود در ميان 
مدت، پرداختن به مس��اله بدهي و كاستن از ميزان 
كس��ري بودجه و بدهي ه��اي دولتي باي��د يكي از 
اصلي ترين اولويت هاي سياست گذاران امريكا باشد.

 رويداد اخبار

 خبر ويژه 
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حباب سكه از يك ميليون تومان 
فراتر رفت

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان اينكه 
هم اكنون حباب س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 
به يك ميليون و 150 هزار تومان رسيده است، گفت: 
علت ايجاد حباب در قيمت سكه، تقاضاي زيادي است 
كه طي روزهاي اخير از سوي مردم براي خريد سكه به 
عنوان يك كاالي سرمايه اي ايجاد شده است. محمد 
كشتي آراي روز جمعه درباره علت تداوم افزايش قيمت 
سكه و طالي آبشده در بازار اظهار داشت: هرچند قيمت 
اونس جهاني در سه روز اخير كاهش قابل توجهي داشته 
است، اما نبايد فراموش كنيم كه قيمت ارز در بازار آزاد 
هم روندي مثبت داش��ته كه توانسته است تاثير افت 
قيمت جهاني طال را خنثي سازد. كش��تي آراي با رد 
ادعاي نقش آفريني دالالن و س��فته بازان در روزهاي 
اخير بازار توضيح داد: قيمت گذاري طال، صرفا بر مبناي 
بهاي جهاني طال و قيمت دالر در بازار آزاد محاس��به 
مي شود و بنابراين تنها عاملي كه مي تواند در اين كاال 
ايجاد حباب كند، افزايش تقاضا اس��ت. از سوي ديگر 
س��رعت تحوالت و تغيير قيمت ه��ا در روزهاي اخير 
به حدي زياد است كه عمال امكان نقش آفريني براي 
دالالن وجود ندارد. بنابراين در شرايطي كه مردم حتي 
سرمايه هاي بسيار خرد خود را هم مي خواهند به طال 
تبديل كنند طبيعي اس��ت شاهد مقداري حباب نيز 
در بازار باشيم. وي درباره عدم امكان سفته بازي در بازار 
طال هم خاطرنشان كرد: امروز تمام معامالت مربوط به 
سكه و طالي خام، به صورت كامال نقدي و فيزيكي انجام 
مي شود. به اين صورت كه حتي كاسبان معتبر بازار هم 
اگر براي خريد سكه و طالي خام اقدام كنند، بايد در ابتدا 
پول نقد تحويل دهند و بعد سكه را به صورت فيزيكي 
تحويل بگيرند. در بازار طال خبري از معامالت فردايي 
و شيوه هاي فروشي مانند سلف وجود ندارد، بنابراين 
امكاني براي سفته بازان هم فراهم نيست.در حال حاضر 
در طالي خام شاهد هيچگونه حبابي نيستيم، اما در 
خصوص سكه تمام بهار آزادي كه با قيمت 13 ميليون 
و 365 هزار تومان در حال معامله اس��ت، يك ميليون 
و 150 هزار تومان اين قيمت از حباب تش��كيل شده 
است.عالوه بر ركود در بازار بورس، در حال حاضر بازار 
طالفروشان هم وضعيت خوبي ندارد كه عاملي براي 
افزايش تقاضاي خريد سكه است. كشتي آراي با بيان 
اينكه نبايد تقاضا براي خريد اين اقالم را معادل با رونق 
صنعت طال تصور كرد، اضافه كرد: خريد و فروش سكه، 
طالي آب ش��ده يا شمش، كمكي به بخش اقتصادي 
بازار طال كه كامال در ركود به سر مي برد نمي كند و عدم 
استقبال از خريد مصنوعات طال، براي طالفروشان و 
كارگاه هاي توليدي مشكالت فراواني ايجاد كرده است.

عزم راسخ دولت براي 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تالش 
بي وقفه دولت و بانك مركزي براي بازگش��ت ارزهاي 
حاصل از صادرات به خزانه گفت: با بازگشت اين ارزها به 
كشور ديگر كمبودي براي تامين اقالم اساسي نداريم. 
رحيم زارع در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به تالش بي وقفه 
دولت و بانك مركزي براي بازگشت ارزهاي حاصل از 
صادرات به خزانه گفت: با بازگش��ت ارزهاي حاصل از 
صادرات به كشور شاهد بهبود وضعيت از حيث تامين 
كاالهاي اساسي و ضروري از جمله داروها و اقالم اساسي 
مصرفي مردم خواهيم بود. نماينده مردم آباده در مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه تامين داروهاي ضروري 
با ارزهاي حاصل از صادرات بي وقفه در حال انجام است، 
افزود: وقتي ارزهاي حاصل از صادرات به كشور بازگردند 
ديگر كمبودي براي تامين اقالم اساسي نخواهيم داشت. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه تامين 
اقالم ضروري براي دامداري ها و مرغ داري ها نيز از جمله 
مواردي اس��ت كه با ارزهاي حاصل از صادرات صورت 
مي گيرد، تصريح كرد: با اين منابع جلوي تنش قيمتي 
در بازار در نتيجه كمبودها گرفته خواهد ش��د. وي در 
پاسخ به اين سوال كه منابع بازگشته به كشور ي تواند 
نرخ ارز را نيز به سمت كاهش هدايت كند يا خير، گفت: 
در بحث قيمت ارز، بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات 
تاثير چنداني ندارد اما تاثير آن بر قيمت ها در بازار مشهود 
خواهد بود. زارع با بيان اينكه قيمت ارز در بازار آزاد درگير 
حباب قيمتي شده است، افزود: تقاضاي كاذب مردم 
براي خريد قيمت ارز را درگير حباب قيمتي كرده است. 
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه اتفاقات اخير بازار بورس 
نيز تمايل به سرمايه گذاري در ارز را بيشتر كرده است، 
تصريح كرد: با بازگشت بورس به شرايط عادي هدايت 
نقدينگي به سمت بازارهاي موازي طبيعي است. وي 
ادامه داد: مردم بايد بدانند سرمايه گذاري در بازارهاي 
مطمئن نگراني از هدر رفت سرمايه هاي آنها را ازبين 
خواهد برد. زارع گفت: با بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
كشور، دست دولت براي واردات اقالم ضروري باز خواهد 
شد كه اين خود گشايش هاي بسياري را رقم خواهد زد.

 فروش ۴ هزار و
 ۷۰۷ ميليارد تومان اوراق دولتي

معاونت نظارت مالي و خزانه داري وزارت امور اقتصادي 
و دارايي طي اطالعيه اي نتيجه هفدهمين مرحله از 
حراج اوراق بهادار دولتي در هفته منتهي به مورخ اول 
مهرماه را اعالم ك��رد و از فروش 4 هزار و 707 ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي خبر داد. وزارت امور اقتصادي 
و دارايي براي تأمين مالي اقتصاد كشور با كمترين تبعات 
تورمي، طي ماه هاي اخير نسبت به انتشار اوراق بهادار 
دولتي با استفاده از روش هاي مختلف از جمله انتشار 
اسناد خزانه اسالمي و برگزاري هفده مرحله حراج اوراق 
بدهي و دو مرحله پذيره نويسي اوراق اقدام كرده است كه 
از اين طريق تاكنون، در مجموع 92 هزار و 224 ميليارد 
تومان شامل 70 هزار و 524 ميليارد تومان به صورت 
عرضه نقدي و 21 هزار و 700 ميليارد تومان اسناد خزانه 

اسالمي تأمين مالي انجام شده است.

مهلت پرداخت وام وديعه مسكن 
تمديد شد

بانك مركزي در بخشنامه اي، تمديد مهلت پرداخت 
وام هاي وديعه اجاره مسكن، مشاغل و كسب وكارها و 
حوزه هاي حمل ونقل آسيب ديده از كرونا را به بانك هاي 
عامل ابالغ كرد.در اين بخش��نامه جزو )6( بند )ب( از 
مصوبات سي و هفتمين جلس��ه ستاد ملي مديريت 
كرونا مورخ 29   شهريور ماه 1399 در خصوص تمديد 
پرداخت تسهيالت كرونايي به شرح زير ابالغ شده است: 
پرداخت وام به مشاغل و كسب وكارها و حوزه هاي حمل 
و نقل آسيب ديده از كرونا تا پايان مهر ماه امسال تمديد 
مي شود.همچنين به موجب مصوبه ياد شده، پرداخت 
وام هاي وديعه اجاره مسكن تا پايان دي ماه سال 1399 
تمديد مي شود. همچنين به موجب اين مصوبه، پرداخت 
وام هاي وديعه اجاره مسكن تا پايان دي ماه سال 1399 
تمديد ش��د.پرداخت تس��هيالت حمايتي به فعاالن 
اقتصادي و شاغالن كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا 
در 14 رسته منتخب و شناسايي شده توسط وزارت كار 
از 13 خرداد ماه آغاز شد. بر اين اساس 14 رسته شغلي 
منتخب كه بيشترين آسيب از شيوع ويروس كرونا را 
متحمل شده و داراي ليست بيمه در قالب كارفرمايي 
يا خويش فرمايي بودند، از تسهيالت مذكور بهره مند 
شدند.از سوي ديگر وام  وديعه اجاره مسكن نيز شامل 
كارگران و حقوق بگيران ثابت با اولويت ازدواج هاي جديد 
و خانواده هاي پنج نفر و بيشتر، مشموالن تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور 

و همچنين زنان سرپرست خانوار مي شود.

پيش بيني سقوط دالر در 2۰21
استاد  اقتصاد دانشگاه ييل امريكا در ماه ژوئن پيش بيني 
كرده بود دالر طي يك تا دو سال آينده سقوط خواهد 
كرد و حاال مي گويد اين اتفاق در پايان 2021 مي افتد. به 
گزارش راشا تودي، استفان روچ، استاد اقتصاد دانشگاه 
ييل امريكا عقيده دارد س��ال آينده ميالدي س��الي 
سخت براي دالر امريكا خواهد بود. وي گفت ديدگاه 
او در مورد س��قوط دالر چندان هم نامحتمل نيست.

اطالعات مربوط به شاخص هاي كالن مثل پس انداز 
و حساب جاري چندان دلگرم كننده نيستند. كسري 
حساب جاري در امريكا كه دليل اصلي عدم تعادل بين 
المللي ما با ساير دنياست، در سه ماهه دوم سال جاري 
ميالدي به باالترين رقم رسيده است. نرخ خالص پس 
انداز ملي كه مجموع پس انداز افراد، كس��ب و كارها و 
بخش دولتي است هم بيشترين كاهش را در سه ماهه 
دوم داشته و براي اولين بار از زمان بحران بزرگ مالي 
تا محدوده منفي س��قوط كرده است. اين اقتصاددان 
در ماه ژوئن پيش بيني كرد دالر طي يك تا دو س��ال 
آينده سقوط خواهد كرد و حاال مي گويد اين اتفاق در 
پايان 2021 مي افتد.اگر روند افزايش كسري و بدهي 
حساب هاي دولتي ادامه داشته باشد، كاهش ارزش 
دالر تسريع خواهد شد. دالر در برابر اتفاقات پيش روي 
خود ايمن نيست. روچ كه رييس سابق بخش آسيا در 
موسسه خدمات مالي مورگان استنلي است، احتمال 
ركود دو رقمي اقتصاد امريكا را 50 درصد مي داند. باورود 
به فصل آنفلوآنزا و با توجه به افزايش موارد ابتال به كرونا، 
نمي ت��وان از پيامدهاي وضع دوباره قرنطينه ها غافل 
بود. وادار شدن بانك مركزي امريكا به تزريق سنگين 
نقدينگي به بازارهاي مالي براي كاستن از تبعات كرونا 
باعث شده است تا دالر تحت فشار زيادي در برابر ارزهاي 
امن قرار گيرد. در همين رابطه اس��تفان روچ- استاد 
اقتصاد دانشگاه ييل پيش بيني كرد سال آينده با ريزش 
دالر همراه باشد. به عقيده روچ اين احتمال كه ارزش 
دالر كاهش شديدي پيدا كند ديگر يك اتفاق دور از 
ذهن نيست. روچ در گفت وگو با سي ان بي سي با اشاره 
به اينكه داده هاي مربوط به شاخص هاي كالن نظير 
پس انداز و حساب جاري چندان دلگرم كننده نيستند، 
افزود: كسري حساب جاري امريكا از هر كشور ديگري 
در جهان بيشتر است و در سه ماهه دوم سال وضع خيلي 
بدتر شده است. مجموع پس انداز دولت، كسب و كارها و 
شهروندان به سطوح پايين كم سابقه اي است كه شايد 
تنها در طول بحران مالي 2009 مشابه آن را ديده بوديم. 

 فروش سهام عدالت 
 تا سقف  6۰ درصد در بانك 

رفاه كارگران امكان پذير است 
بانك رفاه كارگران در راس��تاي ارايه خدمات مطلوب 
الكترونيكي و رفاه حال مشتريان، خبر از امكان فروش 
تا سقف 60 درصد از سهام عدالت داد. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، به استناد نامه مديريت كل 
دفتر امور بانكي و بيم��ه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در خصوص دريافت سفارش از مشتريان براي فروش 
سهام عدالت تا سقف 60 درصد، مشموالني كه نسبت 
به فروش 30 درصد اوليه س��هام خ��ود از طريق بانك 
رفاه كارگران اقدام يا تاكنون اقدامي در اين رابطه انجام 
نداده اند )مشروط به آزاد سازي انتخاب روش مستقيم 
در موعد مقرر( مي توانند نسبت به فروش سهام خود 
تا س��قف 60 درصد اقدام كنند. مشتريان مي توانند با 
مراجعه به سامانه س��هام عدالت كارگزاري بانك رفاه 
كارگران ب��ه نش��اني refahse.etadbir.com و 
از مس��ير »ورود به س��امانه/ رمز عبور خود را فراموش 
كرده ام«  ضمن ايجاد پروفايل كاربري و مشاهده سبد 
سهام خود، اقدام به ثبت درخواست فروش نمايند. بر 
اساس اين گزارش متقاضياني كه قبال از طريق بانك رفاه 
كارگران نسبت به ارايه درخواست فروش 30 درصدي 
س��هام عدالت خود اقدام كرده اند، اما به علت مغايرت 
اطالعات )عدم انطباق كد ملي و شماره موبايل( فرايند 
فروش آنان آغاز نشده است، پس از اصالح اطالعات در 
سايتsahamedalat.ir مي توانند نسبت به ارايه 

درخواست مجدد اقدام كنند.

بانك مركزي در پي ركورد دوباره قيمت سكه و ارز  تهديد كرد

صرافي هاي متخلف به عنوان »اخالل گر اقتصادي« به دستگاه قضا معرفي مي شوند

همتي: براي مهار تورم چاره اي جز مقاومت در برابر برخي خواسته ها نداريم

خطونشانبرايصرافيها

اجتناب از تسعير ريالي تخصيص  ارزي صندوق توسعه ملي
ريي��س كل بانك مركزي با تاكي��د بر اينكه كنترل 
نقدينگي و مهار ت��ورم مهم ترين ق��دم در بهبود و 
اصالح كالن اقتصادي اس��ت گف��ت: بانك مركزي 
براي كنت��رل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره اي جز 
مقاومت در برابر خواسته هايي كه در جاي خود شايد 

ضروري باشد، ندارد.
عبدالناصر همتي افزود: شبكه بانكي كشور در كنار 
خدمات ارزنده به اقتصاد كشور در بخش هاي توليد 
و خدمات، داراي اشكاالت و ضعف هايي است كه در 
روند بهبود تعامل با مشتريان در رصد بانك مركزي 

قرار دارد. همزمان ب��ا اينكه در نقد عملكرد بانك ها 
بايس��تي انصاف را رعايت كرد، باي��د به بانك ها هم 
كمك كرد كه اين مس��ير را بهتر و با سرعت بيشتر 

طي كنند.
بانك مركزي در دو سال اخير براي اصالح نظام بانكي، 
خصوصًا نحوه امهال و محاسبه سود براساس مباني 
ش��رعي، اقدامات بنياني انجام داده اس��ت و به طور 

جدي دنبال اصالحات بيشتر است.
بانك مركزي براي كنترل ترازنامه خود و مهار تورم، 
چاره اي جز مقاومت در برابر خواسته هايي كه در جاي 

خود شايد ضروري باش��د، ندارد. اجتناب از تسعير 
ريالي تخصيص هاي ارزي صندوق توسعه ملي نيز در 
اين راستا است. بي ترديد كنترل نقدينگي و مهار تورم 
مهم ترين قدم در بهبود و اصالح كالن اقتصادي است.

دركنار كنترل پايه پولي، اعمال سياست هاي كالن 
احتياطي در دس��تور كار بانك مركزي اس��ت. يكي 
از ابزار هاي مهم اين سياس��ت، اعمال محدوديت و 
كنترل رشد ترازنامه بانك ها است كه دركنار مجموعه 
ديگري از سياست هاي كالن احتياطي اعمال خواهد 
شد تا ثبات سيستم مالي و پولي استحكام بيشتري 

پيدا كن��د. حدود يك م��اه از موافقت بانك مركزي 
براي ترخيص كاال هاي اساسي انبار شده در گمرك 
مي گذرد و چهارشنبه در جلسه دولت مجدد بر آن 
تاكيد كردم. درباره مواد اوليه كارخانجات انبار شده 
در گمرك، براس��اس اعالم وزارت صمت و سازمان 
گمرك كه در صف تخصيص ارز بودند، معادل يك 
ميليارد دالر گواهي ارزي صادر شده است. در مورد 
مابقي كاال ه��اي ضروري انبار ش��ده در گمرك، به 
محض اعالم فهرست ثبت سفارش هاي مرتبط، به 

فوريت تعيين تكليف خواهند شد.



رقيه ندايي| 
چندهفته اي مي ش��ود كه بازار سرمايه تنها چراغ 
قرمز ب��ه س��رمايه گذاران خود نش��ان مي دهد و 
اين چراغ قرمز ناش��ي از دخالت هاي بيجا و مكرر 
مسووالن است كه با اين كار خود بي اعتمادي را در 
بازار ظاه��ر و در نتيجه بورس را قرمز پوش كردند. 
بي اعتمادي سهامداران باعث شد كه مبلغ انبوهي 
از نقدينگي از بازار سهام خارج و به بازار ارزي مانند 
دالر تزريق ش��ود. در اين ميان رابطه مس��تقيمي 
ميان دالر و بورس وجود دارد چراكه؛ شركت هاي 
فراواني در بورس كاموديتي محور هستند. حال اگر 
به بازدهي ب��ورس در مدت اخير نگاه كنيم متوجه 
مي شويم همگرايي شديدي در بورس و دالر وجود 
دارد در ابتداي س��ال بازدهي 300 درصدي را در 
كوتاه مدت تجرب��ه كرديم و در اي��ن مدت قيمت 
دالر از 15 هزار تومان به 25 هزار تومان نيز رسيد 
و همي��ن عامل باعث ش��د اغلب س��هم هاي دالر 
محور بورس رشد خوبي را تجربه كنند. اگر ضريب 
همبستگي ش��اخص كل بورس و نرخ دالر در بازار 
آزاد را از ابت��داي س��ال تا قبل از س��قوط تاريخي 
بورس محاسبه كنيم با عددي معادل با 0.8 مواجه 
مي شويم. اين ضريب بين يك و منفي يك در حال 
حركت است و اگر به عدد يك نزديك تر باشد نشان 
دهنده رابطه مس��تقيم بين اين دو است. حال اگر 
يكي از اين دو يعني ش��اخص بورس و نرخ دالر در 
بازار آزاد افزايش يابد ديگري نيز افزايش يافته و يا 
اين روند بالعكس و به صورت كاهش تجربه مي شود. 
پس مي توان گفت دالر و بورس بسيار نزديك است 
و س��ال جاري به ازاي هر درصد رشد قيمت دالر، 
شاخص بورس نيز 0.8 درصد افزايش يافته است.

  كدام صنعت وابسته به دالر است؟
با يك حساب سر انگشتي مي توان گفت صنايعي كه 
مواد اوليه خود را از خارج وارد كرده و يا صادرات محور 
هستند تاثير بيشتري را مي پذيرند همچنين برخي 
از ش��ركت ها برخي از توليدات در داخل كشور را بر 
مبناي دالر قيمت گذاري مي كنند و در نتيجه اغلب 
شركت ها با اين روش با افزايش نرخ دالر رشد خوبي 
را تجربه مي كنند. افزايش قيمت ارز در مرحله اول 
باع��ث افزايش در آمد ريالي ش��ركت هاي صادرات 
محور مي ش��ود و با اين افزايش نرخ ارز صادراتي ارز 
حاصل از فروش خود را با قيمت باالتري در بازار داخل 
كشور به فروش برسانند در نتيجه با افزايش درآمد 
ريالي را تجربه كنند. شركت هايي نيز كه به واردات 
مواد اوليه ملزوم هستند در س��وي ديگر با افزايش 
هزينه ه��اي ريالي در نهايت با كاهش س��ود مواجه 
مي ش��وند اما؛ اين نوع از شركت هاي با كمي صبر يا 
به صورت مس��تقل نرخ محصوالت خود را افزايش 
مي دهند و يا اينكه از طريق نامه نگاري مجوز الزم از 
مراجع ذي ربط را براي افزيش قيمت مي گيرند. البته 
اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت كه افزايش نرخ ارز 
باعث مي شود كه كاالهاي داخلي نسبت به كاالهاي 
وارداتي مزيت قيمتي يابند و در نتيجه افزايش نرخ 
دالر در زمان ها و باتوجه به موقعيت به نفع دو گروه 

صادرات محور و وارد كننده مي شود.

  انتطارات تورمي
 با روند صعودي قيمت دالر

در بازار سرمايه 38 صنعت وجود دارد كه اين صنايع 
يك نوع همبستگي خاص با يكديگر دارند اما ميزان 
ضرايب اين ش��ركت ها با يكديگر متفاوت اس��ت و 
تمامي اين صنايع ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با 
دالر دارند و هيچ يك از اين ارتباطات منفي نيست 

و اغل��ب همه مثب��ت و روبه باال هس��تند. برخي از 
صنايع بازار كه حتي س��هامداران استقبال خاصي 
از آنان ندارند و در نتيجه به دالرمربوط نمي ش��وند 
همبس��تگي با دالر دارند و گاها اين همس��بتگي را 
تنها مي توان با تحليل و بررسي به دست آورد. دليل 
اين همبستگي را مي توان افزايش انتظارات تورمي با 
رشد نرخ دالر دانست. شايد مهم ترين اثر قيمت ارز 
بر تمام صنايع بازار همين تشديد انتظارات تورمي 
باش��د كه باعث مي شود قيمت تمامي محصوالت و 

صنايعي كه رابطه اي با بورس ندارند افزايشي شود.

    عوامل تاثيرگذار در قيمت سهام 
در زمان تورم

 P/E بازار س��رمايه در حال حاضر به س��مت و سوي
محور بودن مي رفت به اين بدان معناست اگر شركتي 
سود خوبي داش��ت و P/E آن كمتر از 7 بود شركت 
خوبي براي سرمايه گذاري بوده اما در حال حاضر و 
ش��رايط تورمي عوامل تاثيرگذار روي قيمت سهام 
تغيير كرده و تورم بسيار تاثيرگذار است. چه از نظر 
دارايي و چه از نظر فروش. البته بايد واقعيت ارزش 
بازار يك شركت دانست. بازار طي دوسال گذشته يك 
سري شركت ها باالتر از ارزش ذاتي خود رسيده بودند 
و در همين اصالح بازار نيز بس��ياري شركت وجود 
دارد كه بيشتر و يا كمتر از ارزش ذاتي خود بوده اند.

  دالر بورسي چيست؟
شاخص بورس در مقايسه با مدت مشابه سال 1397 
بيش از 19 برابر رشد كرده است. زماني كه شاخص 
افزايش��ي مي ش��ود در مقابل ارزش دالر نيز رش��د 
مي كند يك يعني ممكن جنسي در بورس 100 دالر 
ارزش گذاري ش��ود اما در دنياي واقعي تنها دو الي 
سه دالر ارزش داشته باشد بايد يك اتفاق رخ دهد تا 
اين دو برابرشوند و به نحوي هم ارزش شوند. درحال 
حاضر اغلب كارشناسان و سهامداران حرفه اي بازار 
س��رمايه از دالري ب��ا عنوان دالر بورس��ي صحبت 
مي كنند دالري ك��ه ارزش آن بيش 26 هزارتومان 
است. اين دالر بورسي باعث شده بسياري از صنايع 
بيش از اندازه جذاب به نظر برسند. در نتيجه ما يك 

دالر بورسي و يك دالر آزاد داريم، پيش از اين نرخ اين 
دو به يكديگر نزديك بود اما درحال حاضر نرخ دالر 
بورسي رشد داشته و فروش سهام به ازاي خريد دالر 
آزاد بس��يار به صرفه است و اين اتفاق بيش از دوماه 
است كه در بازار رخ مي دهد. يكي از مهم ترين داليلي 
كه باعث شد اين وضع رخ داد حمايت دولت از بورس 
و جبران نقدينگي خود از اين طريق است. نقدينگي 
تورم زاست و عامل تورم است. براي مثال كشور ژاپن 
چندين سال قبل اين عملكرد را انجام داد و تقريبا 20 
سال طول كشيد تا بازار به روند طبيعي خود بازگردد.

    چه خبر از بازار؟
هفته گذشته بازار روزهاي پرنوساني را تجربه كرد 
و در آخرين روز بازار يعني چهارش��نبه بازار روند 
مثبت به خود گرفت و كمي سبز شد. مي توان گفت 
تنها عام��ل قرمزي بازار بي اعتمادي س��هامداران 
و همچنين اخبارهايي از احوال امريكا باعث ش��د 
بازار مثبت نش��ود. بي اعتمادي سهامداران صرفا با 
دخالت هاي دولت و مصوبه هاي ثانيه اي س��ازمان 
ايجاد شد و تنها اگر دخالت هاي دولت به صفر برسد 
و سازمان مصوبه هاي دقيق تري دهد مي توان بازار 
را مثبت كرد. انتخابات امريكا نيز تاثير چنداني در 
بازار داش��تند و زماني كه ترامپ خبر فعال ش��دن 
مكانسيم ماشه را داد بازار روند نزولي به خود گرفت. 
با اين اتفاقات س��هامداران و بازار محتاط شده اند و 
در نتيجه اغلب ترجيح مي دهند صف هاي فروش 
تش��كيل دهند. پيش بيني مي شود بازار تا يك ماه 
آينده همين روند را طي كند يعني برخي از روزها 

مثبت و برخي از روزها منفي شود. 
در روز چهارشنبه بازار سرمايه مثبت شد و شاخص 
بازار س��رمايه از پس 30 هزار و 194 واحد افزايش، 
رق��م يك ميلي��ون و 611 هزار واح��د را ثبت كرد. 
همچنين پس از روزها ميزان معامالت خريد در بازار 
افزايش يافت و درنهاي��ت معامله گران بيش از يك 
ميليون معامله به ارزش 144 هزار و 60 ميليارد ريال 
انجام دادند. فرابورس نيز عملي عكس را تجربه و با 
322 واحد كاهش در رقم 18 هزار و 35 واحد ايستاد 
و معامله گران فرابورس بي��ش از 1.4 ميليارد حق 

تقدم و اوراق مالي در 666 هزار و 809 نوبت معامله 
و به ارزش 3 ميليارد و 123 ميليارد تومان رس��يد. 
همچنين اين هفته در بورس كاال به تصميم س��تاد 
هماهنگي اقتصادي دولت براي عرضه كل فوالد در 
بورس كاال، آغاز معامالت گواهي سپرده كشمش از 
پنجمين روز مهرم��اه و جديت مجلس براي عرضه 

خودرو در بورس كاال اعالم شد.

    صنايع پررونق تابستان
بيشترين داد و ستد سهام در س��ه ماهه تابستان با 
معاله ح��دود 116 هزارميلي��ارد توماني ازآن گروه 
فلزات اساسي شد. بانكي ها و خودرويي ها نيز در اين 
مدت پرمعامله ش��دند و رتبه هاي بعدي بيشترين 
ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. در مقابل 
35 گ��روه نيز س��رخپوش بودند. تنها س��ه صنعت 
كاموديتي محور با رشد قيمت سهام زيرمجموعه هاي 
خود همراه شدند. از اين رو بيشترين رشد شاخص 
صنعت از آن گروه فلزات اساس��ي با افزايش 13.2 
درصدي ميانگين قميت ها ش��د. پ��س از آن گروه 
كانه هاي فلزي رش��د 10 درص��دي را تجربه كرد و 
پتروشيمي ها نيز شاهد 25 درصدي قيمت بودند.

همچني��ن گروه اس��تخراج نفت و گاز ب��ا تك نماد 
»حفاري« شاهد ريزش 36.8 درصدي قيمت بود. 
گفتني است كه بازار سهام ش��اهد رشد 51 درصد 
شاخص س��هام در تيرماه و افت 8.3 درصد مرداد و 

افت 9.2 درصدي در شهريورماه بوديم.

    سهام عدالت و بورس
در ابتداي كه سهام عدالت آزاد شد معادل 16 ميليون 
تومان بود كه با احتساب دالر 17 هزار توماني 941 
دالر ارزش داشت. در اوايل شهريورماه در حالي كه 
ارزش سهام عدالت يك ميليون توماني به 31 ميليون 
تومان افزايش يافته و نرخ دالر هم به حوالي 28 هزار 
تومان نزديك ش��ده كه مي توان تخمين زد ارزش 
دالري سهام عدالت اكنون 1107 دالر رسيده است 
به اين ترتيب طي چهارماه اخير ارزش دالري سهام 
عدالت 166 دالر )4.6 ميليون تومان با احتساب دالر 

28 هزارتوماني( افزايش يافته است.
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آغاز فروش اوراق سلف توليد 
برق در بورس

محسن طرزطلب، مديرعامل شركت توليد نيروي برق 
 F حرارتي گفت: بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي كالس
سهند در صورت تامين منابع ريالي موردنياز سال 1401 
وارد مدار خواهد شد. وي افزود: بر اساس سياست هاي 
وزارت نيرو و صنعت برق كشور جهت استفاده بهينه از 
منابع به ويژه سوخت مصرفي نيروگاه ها و افزايش راندمان 
توليد، طرح احداث اين نيروگاه در برنامه توسعه توليد 
برق كشور قرار گرفته است. وي ادامه داد: اين نيروگاه 
ش��امل يك واحد توربين گاز از ن��وع كالس زيمنس 
4000F-SGTS به ظرفيت 307 مگاوات و يك واحد 
توربين بخار به ظرفيت 144 مگاوات است. طرزطلب 
تاكيد كرد: افزايش ظرفيت توليد برق منطقه، تامين 
بخش��ي از تقاضاي شبكه سراسري برق كشور، كمك 
به افزايش پايداري شبكه، پاسخ به نياز روزافزون رشد 
مصرف برق منطقه، استفاده از حداكثر توان مهندسي 
داخل كشور و ارتقاي دانش فني در ساخت نيروگاه هاي 
حرارتي و اشتغال زايي در منطقه از جمله اهداف اين پروژه 
است.مديرعامل شركت برق حرارتي با تاكيد بر اينكه 
بخش گاز ني��روگاه در صورت تامين منابع ريالي مورد 
نياز سال 1401 وارد مدار خواهد شد، ادامه داد: بخش 
ارزي پروژه از محل منابع برق صادراتي تامين شده ولي 
مشكل فعلي ادامه ساخت نيروگاه هاي اينچنيني تامين 
منابع ريالي موردنياز است. بدين منظور درصدديم طي 
يك ماه آينده از محل فروش اوراق سلف بتوانيم منابع 
موردنياز براي تكميل نيروگاه هاي  موجود را تقويت كنيم. 
طرزطلب اضافه كرد: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته  
درصدي از س��هام نيروگاه ها به صورت خرد در بورس 
عرضه خواهد ش��د كه در تالشيم حداقل 50 درصد از 
منابع اين بخش نيز براي تكميل و نوسازي نيروگاه ها به 
صنعت برق بازگردانده شود. صنايعي كه با استفاده از برق 
يارانه اي در حال صادرات محصوالت خود هستند بايد در 
توسعه صنعت برق سهيم باشند. گفتني است: ساختگاه 
نيروگاه كالس F سهند در اس��تان آذربايجان شرقي، 
كيلومتر هفت جاده بناب ب��ه تبريز و در محل نيروگاه 
بخار سهند واقع شده است كه به صورت يك بلوك كامل 

سيكل تركيبي اجرا مي شود.

تورم باعث رشد  بازارسرمايه
تورم اث��رات پيچيده اي در 
بازارهاي مالي و اقتصاد دارد 
اما تورم در بازار سرمايه باعث 
رشد مي شود چراكه زماني 
كه تورم اتف��اق مي افتد از 
ارزش ريال كاسته مي شود 
و تمام��ي م��واردي ك��ه 
براساس ريال قيمت گذاري 
مي شدند به صورت اسمي افزايش قيمت پيدا مي كنند. 
اين تورم از س��ال 1396 در بازار رخ داده است. افزايش 
نرخ نيز خود معمول تورم است و علت تورم را مي توان 
ناشي از نا كارآمدي اقتصادي در سياست هاي پولي و 
بانكي و توليد دانست. تمامي ناكارايي هاي سياست هاي 
اقتصادي جمع ش��ده و يك باره خود را به صورت تورم 
نش��ان مي دهند. عوامل مختلفي مي توانن��د تورم را 
تشديد كنند يكي از اين عوامل افزايش روزافزون ميزان 
تحريم ها است. تحريم ها باعث مي ش��ود كه به مرور 
زمان ارزش ريال كم و در نتيجه تورم افزايش��ي شود. 
همچنين اين تحريم ها باع��ث افزايش قيمت دالر در 
بازار مي شود كه افزايش نرخ دالر تاثير مثبتي بر روي 
بازار سهام داشته باشد چراكه در ميان باعث افزايش نرخ 
محصوالت شركت هاي دالرمحور شده در نتيجه سود 
آوري شركت ها چند برابر مي شود اين شركت ها تنها 
پرداخت ريالي ب��راي هزينه هاي خود دارند و در پايان 
سالي مالي با سود خوبي مواجه مي شوند. تورم تنها در 
بورس نقش مثبت دارد و يكي از عوامل تورم نقدينگي 
اس��ت اما ت��ورم در زندگي مردم نقش منفي داش��ته 
اس��ت. در ميان اين تورم و افزايش هزينه بي اعتمادي 
سهامداران باعث شد كه انبوه نقدينگي از بازار سرمايه 
خارج ش��ود و خروج اين نقدينگي از ب��ازار انتظارات 
تورمي در ديگر بازارها را افزايش مي دهد و در نهايت با 
فاجعه اي بزرگ در بازارهاي مالي مواجه خواهيم شد. 
دليل اصلي بي اعتمادي در بازار سرمايه دخالت هاي 
بي جاي مسووالن است و اين موضوع نيز مطرح است كه 
مسووالني در خصوص بازار صحبت مي كنند كه ميزان 
قابل توجهي دانش اقتصادي نداشته و تنها درخصوص 
اتفاقات اخير نظرات معمول مي دهند. سازمان بورس 
و مسووالن نبايد دخالتي در بازار داشته باشند و اجازه 
دهند بازار سهام روند طبيعي خود را طي كند تا به تعادل 
برسد. يك نكته درخصوص بازار اين است كه انتظارات 
تورمي ميزان ورود و خروج اف��راد و نقدينگي در بازار 
تعيين مي كنند و افرادي كه به دنبال سود بيشتر هستند 
در لحظات به خصوص وارد يا از بازار خروج مي كنند و 
بازار را دچار نوسان بيش از پيش مي كنند. نوسان ذات 
بازار است اما دخالت هاي مسووالن و افرادسودجو ذات 
ب��ازار را تغيير مي دهد و باعث زيان س��هامداران خرد 
در بازار مي ش��ود. همچنين GDP اي��ران نيز از 425 
ميليارد دالر به حدود 370 دالر كاهش يافته و اينچنين 
ساختار نقدينگي و پايه پولي ناشي از بدهي بانك ها و 
دولت به بانك مركزي است و ناشي از سياست گذاري 

دولت هاست.
ميزان نقدينگي بورس و بازار سرمايه بايد كنترل شود 
چراكه خروج نقدينگي از بورس و ورود اين نقدينگي از 
بورس ميزان تورم را افزايش داده و بي اعتمادي را ميان 
مردم و س��رمايه گذاران پديد مي آورد. سازمان بورس 
و دولت بايد با راهكارهاي مناس��ب جلوي اين خروج 
نقدينگي از بازار سهام را بگيرند و اجازه ندهند تورم در 
بازار ديگري به نقش اصلي ميزان سود و زيان تبديل شود.

ادامه از صفحه اول

ضرورت جهت گيري منابع 
به سمت توليد

در ش��رايط فعلي اما به نظر مي رس��د، وضع وخيم تر 
شده است. در مقابل سود 105 درصدي و حتي باالتر 
جهش هاي قيمتي مسكن، ديگر حتي سپرده هاي 
بدون ريس��ك بانكي هم جذابيت خود را از دس��ت 
داده اند. وقتي كسي مي تواند در يك سهم حدود 700 
درصد در مدت زمان كوتاهي سود كند، چرا بايد بانك 
را انتخاب كند؟ حال كه نوسان بورس فروكش كرده 
ما مانده ايم و صدها رابطه اقتصادي بين شاخص ها كه 
توجيه ندارند. از شاخص p/e گرفته كه اكنون كمتر 
وزني وجود دارد كه زير 50 باش��د، تا ش��اخص هاي 
ديگر. انگار نه انگار بورس يك بازار متش��كل سازمان 
يافته اس��ت. معموال پزشكان زماني از شوك درماني 
استفاده مي كنند، كه بيمار با خطرات جدي روبه رو 
شده باشد. حاال اين شوك درماني شده است داستان 
درمان اقتصادي ما. دولت اميدوار است اين شوك ها 
در بازاري مثل بورس اثرگذار شوند بلكه بتواند براي 
سرمايه ها جذابيت كاذب درست كند. اما بايد بدانيم 
مجموع هزاران هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري 
در طال و ارز حتي يك ريال ه��م ارزش افزوده ندارد. 
اين حجم عظيم سرمايه گذاري حتي مشكلي هم از 
تورم، ركود و بيكاري حل نمي كند. بعيد است كه بعد 
از اين همه جذب نقدينگي در بازاري مثل طال و سكه 
حتي يك شغل ايجاد ش��ده باشد. سوداگري در بازار 
مسكن هم همينطور اس��ت. عالوه بر نداشتن ارزش 
افزوده اس��تهالك هم دارد. ما سرمايه كم نداريم. اما 
قطعا مديريت سرمايه گذاري ما مشكل دارد و همين 
مدريت در سرمايه گذاري ها و هدايت نقدينگي است 
كه امروز بخشي از اين مشكالت را ايجاد كرده است. 
همه اين س��رمايه گذاري ها، هم عرص��ه را به توليد 
واقعي تنگ كرده اند و توليد و بازدهي بخش واقعي را 
غيراقتصادي كرده اند و و هم اينكه »سرمايه گذاري 
عظيم در نوسان« به شمار مي آيند كه هم ارزش افزوده 
صفر دارد و هم اگر اقتصاد به ثبات برس��د، حتي يك 
ريال بازدهي نخواهند داشت. خيلي ها مي پرسند اين 
اقتصاد باز هم به ثبات و شكوفايي خواهد رسيد؟ بايد 
گفت قطعا بله. فقط بايد مديريت سرمايه گذاري ها 

را به سمت اقتصاد مولد برد و سوداگري را مهار كرد.

ادامه از صفحه اول

خطر فقر  و نظامات اقتصادي
اين معيار در آن زمان در نظر گرفته شده بود تا تصويري از 
وضعيت معيشتي مردم ارايه كند. حاال شما تصور كنيد كه 
ما از سال97 به بعد كه اقتصاد ايران يك سقوط شديدتري 
را در اكثر ش��اخص هاي اقتصادي پشت سر گذاشته و 
قيمت دالر حداقل 7برابر شده است چه وضعيتي از نظر 
گسترش فقر دارد. اين موضوع بيانگر آن است كه امروز 
حداقل بيش از 50الي 60درصد در وضعيت دهك سوم 
معياري قرار دارند. اين وضعيت ض��رورت اصالحات را 
يادآور مي شود، چرا كه همين امروز هم براي اصالحات 
اقتصادي دير شده است هر روز فشار بر دهك هاي محروم 
بيشتر مي شود. اما آيا معناي اين اعداد و ارقام اين است كه 
هيچ نقطه روشن و اميدبخشي وجود ندارد؟ به هيچ عنوان 
معناي اين ارزيابي هاي تحليلي اين نيست كه اميدي براي 
اصالح وجود ندارد؛ اين ارزيابي هاي تحليلي براي آن است 
كه به هرچه سريع تر براي اصالح امور اقدام شود. مي گويند 
در زمان اتحاديه جماهير شوروي يك فردي در ميدان 
سرخ مسكو اعالميه پخش مي كرد، كا گ ب اين فرد را 
دستگير مي كند، مي بينند كه برگه هاي سفيد را پخش 
مي كند؛ از او مي پرسند كه پرا برگه سفيد منتشر مي كني؟ 
مي گويد، وضعيت نمايان اس��ت ديگ��ر من چه بگويم.  
معتقدم مطالبه اصلي فعاالن اقتصادي و رسانه ها بايد اين 
باشد كه چرا نظام مالياتي، نظام بانكي و نظام يارانه اي به 
نفع طبقات كمتربرخوردار اصالح نمي شود و در راستاي 
منافع دهك هاي ثروتمند جامعه است. پرسشگري درباره 
اين ضرورت بسيار مهم است و مي طلبد كه مدام درباره 
آن صحبت شود تا فرجي براي بهبود وضعيت معيشتي 

مردم حاصل شود.

عزم دولت براي بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات

رحيم زارع، عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
با اش��اره به تالش بي وقفه دولت و بان��ك مركزي براي 
بازگش��ت ارزهاي حاصل از ص��ادرات به خزانه گفت: با 
بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات به كشور شاهد بهبود 
وضعيت از حيث تامين كاالهاي اساس��ي و ضروري از 
جمله داروها و اقالم اساسي مصرفي مردم خواهيم بود. 
نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه تامي��ن داروهاي ضروري ب��ا ارزهاي حاصل از 
صادرات بي وقفه در حال انجام است، افزود: وقتي ارزهاي 
حاصل از صادرات به كشور بازگرداند ديگر كمبودي براي 
تامين اقالم اساسي نخواهيم داشت. اين نماينده مردم در 
مجلس يازدهم با بيان اينكه تامين اقالم ضروري براي 
دامداري ها و مرغداري ها نيز از جمله مواردي است كه با 
ارزهاي حاصل از صادرات صورت مي گيرد، تصريح كرد: 
با اين منابع جلوي تنش قيمتي در بازار در نتيجه كمبودها 
گرفته خواهد شد. وي گفت: در بحث قيمت ارز، بازگشت 
ارزهاي حاصل از صادرات تاثير چنداني ندارد اما تاثير آن 
بر قيمت ها در بازار مشهود خواهد بود. تقاضاي كاذب مردم 
براي خريد قيمت ارز را درگير حباب قيمتي كرده است. 
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه اتفاقات اخير بازار بورس 
نيز تمايل به سرمايه گذاري در ارز را بيشتر كرده است، 
تصريح كرد: با بازگشت بورس يه شرايط عادي هدايت 
نقدينگي به سمت بازارهاي موازي طبيعي است. وي ادامه 
داد: مردم بايد بدانند سرمايه گذاري در بازارهاي مطمئن 
نگراني از هدر رفت سرمايه هاي آنها را ازبين خواهد برد. 
زارع گفت: با بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور، 
دست دولت براي واردات اقالم ضروري باز خواهد شد كه 

اين خود گشايش هاي بسياري را رقم خواهد زد.

» تعادل« سقوط ارزش بازار سرمايه و انتقال  نقدينگي به بازار ارز را بررسي مي كند 

افزايش قيمت دالر چه تاثيري روي بورس گذاشت؟

منفعت برخي در سقوط بورس است
پيمان مولوي، كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
رشد بازار سرمايه تاثيري استراتژيك بر حوزه هاي 
مختل��ف بازارها و كل اقتصاد ايران داش��ته و دارد و 
در آينده نيز چنين خواه��د بود. اما برخي ذينفعان 
ساير بازارها كه به نظر مي رسد نفعشان در رشد بازار 

سرمايه نيست به دنبال تخطئه اين بازار هستند.
وي افزود: برخي تحليل ها و نظرات در خصوص بازار 
سرمايه از نظر محتوايي غني بوده و در رشد بازار به 
سمت جلو ياري دهنده است، اما نظراتي كه از جنس 
ايجاد ترس در بازار اس��ت، كمك كننده آن نيست و 
طبيعتا بين ارايه تحليل و فراخوان براي خروج از بازار 

سرمايه تفاوت بسيار است.
مولوي ادامه داد: اي��ن مباحث نه تنها كمك كننده 
نيس��ت، بلك��ه عامل��ي تضعيف كنن��ده در مقابل 
برنامه هاي س��ازمان بورس در جهت رش��د و رونق 

بازارسرمايه به خصوص ماه هاي اخير خواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود بازدهي باالتر 
بازار س��رمايه در مقايسه با ديگر بازارها و گويا بودن 
آمارها چرا برخي در تالشند بازارسرمايه را ناكارآمد 
معرفي كنند، گفت: به نظر م��ن اين رويكرد، دادن 
آدرس غل��ط به مردم و دروغ بزرگ اس��ت و بر فعل 
اف��رادي كه هيچ اعتقادي به بازار س��رمايه ندارند و 
دائما اعالم مي كنند اين بازار ناكارآمد اس��ت، نامي 

جز پدركشتگي نمي توان گذاشت.
اين كارشناس بازار س��رمايه توضيح داد: مناسب تر 
اين است كه كارشناسان متخصص، بيشتر در حوزه 
اقتصاد كالن كشور به تحليل، تبادل نظر و ريشه يابي 
مش��كالت اقتصادي بپردازند؛ لذا فرافكني در مورد 
موضوعات و بخشي نگاه كردن، چاره كار نيست، بلكه 

اين رويه به اعتماد عمومي در خصوص يك بازار لطمه 
اساسي وارد خواهد كرد.

مولوي تصريح كرد: غيرقابل درك است در بازاري كه 
نقدينگي هاي موجود در آن به حوزه واقعي اقتصاد 
هدايت مي شود و جزو شفاف ترين بازارهاي كشور 
است، دعوت به خروج داش��ته باشيم. شيلر كتابي 
دارد با عنوان »اقتصاد روايي« كه در ايران هم ترجمه 
شده است. آنجا مي گويد الزاما روايت هاي درست در 
اقتصاد برنده نمي ش��وند و گاهي روايت هاي اشتباه 
مي توانند در اقتصاد جريان سازي كنند و غالب شوند.

مولوي ادام��ه داد: ما هنوز متوجه نش��ديم افرادي 
كه مي گفتند بازار س��رمايه باعث تورم مي ش��ود، 

چه فكت علم��ي ارايه كردن��د؛ علي رغم اينكه يك 
جريان س��ازي س��نگين هم انجام دادند. بنابراين 
حاكميت روايت هاي درس��ت نيازمند آن است كه 
آگاهي در عموم افراد جامعه باال باش��د و به بررسي 
ريشه هاي مشكالت و نارسايي ها بپردازيم. چرا كه 
اگر به شكل دوره اي هم بررسي كنيم، بازار سرمايه 
به جهت بازدهي و كارآمدي حرف خود را به كرسي 

نشانده است.
مولوي افزود: بازار س��رمايه ايران هم اكنون در حال 
حركت به سمت رنسانس خود است؛ اگرچه برخي 
ممكن اس��ت اين حرف را خوش��بينانه بدانند ولي 
هم اقتصاد ايران و هم مردم نش��ان داده اند كه اقبال 

عمومي به مبحث سرمايه گذاري صحيح در كشور و 
بهبود ش��رايط بين المللي، بازار سرمايه را نيز بسيار 

تحت تاثير قرار خواهد داد.
وي سپس با طرح اين پرسش كه به غير از شركت هاي 
بورسي كه در اقتصاد ايران اثرگذارند، توليد ناخالص 
داخلي ما دقيقا از كجا تامين مي شود، گفت: بخش 
عمده اي از توليد ناخالص داخلي كش��ور، مربوط به 
بازار سرمايه است و نگاهي به شماي كلي اين بازار هم 
نشان مي دهد كه در مسير درستي حركت مي كنيم.

اين كارشناس بازار سرمايه افزود: البته بايد متوجه 
بود كه اين مس��ير احتياج به روغ��ن كاري و عوض 
كردن الس��تيك دارد، احتياج به راننده حرفه اي و 
ارتقاي دانش و س��واد مالي دارد؛ آن هم نه فقط در 
مردم عادي، بلكه در كنار سياست گذاري درست و 
كارا كردن بازار، دانش مالي فعاالن بازار سرمايه هم 
نياز به ارتقا دارد. وي با اشاره به اينكه اقتصاد ما بايد 
كارا باشد تا در كنار آن بازارهاي ديگر هم به مرور رشد 
كنند، تاكيد كرد: زماني بازار سرمايه ما در اوج خود 
خواهد بود كه كارا شود و بازار كارا نيز در يك اقتصاد 
غيركارا تقريبا عملي نمي ش��ود و اين نكته اي است 

كه منتقدين به آن اشاره نمي كنند.
مولوي در پايان با بيان اينكه بازار س��رمايه در تمام 
دنيا نشان داده كه اين كارايي را به ارمغان مي آورد، 
افزود: مسير در بازار سرمايه مسير روشني خواهد بود؛ 
لذا اگر ما مي توانستيم و بتوانيم نقدينگي موجود در 
اقتصاد را از طريق بازار سرمايه، شركت هاي پروژه اي 
 GDP و صندوق هاي پ��روژه محور به بخش واقعي
اقتصاد ببريم، بزرگ ترين كار را براي توس��عه ايران 

انجام داده ايم.

محمد نوربخش



گروه راه و شهرسازي|
آغاز فصل پاييز و باز ش��دن مدارس همزمان با تشديد 
شيوع كرونا در پايتخت، در شرايطي كه سيستم حمل و 
نقل عمومي تهران از كمبود ناوگان و همچنين فرسودگي 
آن رنج مي برد و از همين رو، مسووالن ستاد مقابله با كرونا 
به استفاده از وسايط نقليه شخصي راي مي دهند، همگي 
حاكي از افزايش احتمال تشديد آلودگي هوا در نيمه دوم 
سال جاري در قياس با سال هاي گذشته است. مساله اي 
كه منجر به افزايش نگراني ها از گس��ترده شدن شيوع 
كوويد 19 در نيمه دوم سال جاري شده است، چه آنكه 
بررسي هاي پزشكي نيز از اثر منفي افزايش آلودگي هوا در 
شيوع وسيع تر كرونا حكايت مي كنند.در اين حال، طبق 
اعالم شركت كنترل كيفيت هوا، پايتخت از ابتداي سال 
تا االن 1۳۶ روز هواي قابل قبول، ۳۶ روز هواي ناس��الم 
براي گروه هاي حساس، 1۵ روز هواي پاك و دو روز هواي 
ناسالم داشته است. اين در حالي است كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل تهران 1۳۷ روز هواي قابل قبول، 
۲۶ روز هواي ناس��الم براي گروه حساس، ۲۵ روز هواي 

پاك و يك روز هواي ناسالم داشته است.

   رابطه كرونا و آلودگي هوا
به گفته دكتر س��يد محم��د جزايري، رييس ش��بكه 
بيماري هاي ويروس��ي ايران، مقاالت علمي معتبر دنيا 
نشان مي دهند آلودگي هوا سبب آسان تر شدن انتقال 
ويروس كرونا و افزايش موارد بيماري و مرگ و مير ناشي از 
آن مي شود.دكتر جزايري پيش از اين در گفت وگو با يكي 
از خبرگزاري هاي داخلي اظهار كرده بود: هنوز علل اصلي 
اين ارتباط كامال مشخص نشده ولي يكي از داليل مهم، 
احتماال كاهش پاسخ سيستم ايمني افراد در نتيجه تماس 
مزمن با آالينده هاي هوا است. در غياب واكسن و داروي 
مناسب، تنها راه مقابله با ويروس تقويت سيستم ايمني 
بدن است.به گفته او، در كشور ما به داليل مختلف، ميزان 
آالينده هاي هوا در ش��هرهاي بزرگ به خصوص تهران 
باال اس��ت و معموال از اواخر پاييز شاهد پديده وارونگي 
دما هستيم كه اين موضوع احتمال شيوع بيماري هاي 
تنفس��ي را افزايش مي دهد.رييس شبكه بيماري هاي 
ويروسي ايران تاكيد كرده بود: در صورتي كه برنامه هاي 
منظم براي رفع معضل آلودگي هوا انديشيده نشود، به 
احتمال فراوان شاهد افزايش چشمگير موارد كوويد - 19 
خواهيم بود.وي با اشاره به تاثير آلودگي هوا در افزايش 
بيماري كرونا در برخي از كش��ورهاي دني��ا گفته بود: 
مطالعات نسبتا فراواني در كشورهاي هند، امريكا، ايتاليا، 
پرو، انگليس و آلمان انجام شده است كه نشان مي دهد در 
مجموع تماس هاي كوتاه مدت و بلندمدت با منابع اصلي 
آلودگي هوا س��بب افزايش بروز بيم��اري و مرگ و مير 
ناشي از كوويد - 19 مي شود.جزايري افزوده بود: محققان 
ايتاليايي در بررسي هاي خود دريافتند كه كرونا در شمال 
ايتاليا كه بخش اصلي صنعتي اين كشور است، مرگ و مير 
بيشتري داشته و بر اساس اين بررسي ها، آلودگي هوا در 

اين منطقه بيشتر گزارش شده است. 

   افزايش 30   درصدي آلودگي هوا
با لغو طرح ترافيك 

به گزارش »تعادل« هفته گذشته، سيد آرش حسيني 
ميالني، رييس كميته محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر درباره پيامدهاي لغو طرح ترافيك در ايام 
شيوع كرونا اظهار كرد: در مقطعي كه طرح ترافيك لغو 
شد، شاخصه آلودگي هواي تهران در مركز شهر تهران 

بين ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش يافت. ش��هرداري در بحث 
حمل و نقل عمومي در مضيقه است و دولت عمال براي 
توسعه حمل و نقل عمومي شهر تهران تاكنون كمك الزم 
را نكرده و شهرداري هم بيش از 1۷ هزار ميليارد تومان 
از دولت طلب دارد. او درباره ميزان كمك درخواس��تي 
ش��هرداري از دفتر رهبري از محل صندوق توسعه ملي 
عنوان كرد: براي خريد هزار اتوبوس و ۲1۰ واگن مترو، 
مبلغي حدود ۸ هزار ميليارد تومان درخواست شده است. 
فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو نيز 
هفته گذشته با اعالم اينكه تعداد مسافران روزانه مترو 
به 9۳۰ هزار نفر افزايش يافته اس��ت، اظهار كرد كه به 
دليل كاهش درآمدهاي مترو و از س��وي ديگر افزايش 
هزينه هاي تامين قطعات يدكي به دليل نوسان نرخ ارز، 

مترو به شدت تحت فشار مالي قرار دارد.

    شهرداري مصوبات را پيگيري كند
محسن هاش��مي، رييس ش��وراي ش��هر تهران  اما در 
گفت وگو با ايلنا در پاس��خ به پرسش��ي درب��اره ناتواني 
مديريت شهري در توس��عه حمل و نقل عمومي و عدم 
تحقق مصوبات دولت گفت: براي تامين اعتبار مصوبات 
الزم را از دول��ت گرفتي��م و  بايد تمام ت��الش ما اجراي 
مصوبات باش��د. هر جا كه به مانعي بر مي خوريم بايد با 
مسووالن آن را مطرح كنيم. مسووالن شهري بايد دقيقا 
بگويند كه چرا اجراي مصوبات فعلي دولت و مجلس در 
زمينه حمل و نقل شهري امكان پذير نيست.او ادامه داد: 
بايد تالش كرد تا اين مش��كالت حل شود و نبايد بهانه 
داشته باشند كه ما به داليل تحريم  يا نبودن پول و بودجه 
نمي توانيم كاري كنيم،  چرا كه مصوبات هس��ت و بايد 
آنها را پيگيري و اجرا كنند.هاش��مي در پاسخ به اينكه 
وعده هاي وزير نفت به ش��هردار وق��ت تهران در زمينه 
حمل و نقل به كجا رسيد؟ گفت: وزارت نفت موظف شده 
است كه در زمينه تامين اتوبوس ، از محل صرفه جويي 
مصرف سوخت، تضمين بازپرداخت وام هايي كه براي اين 

منظور تامين مي شود را انجام دهد.رييس شوراي شهر 
تهران در پاسخ به اينكه چرا اين اقدام تاكنون به درستي 
اجرايي نشده است؟ اظهار كرد: شهرداري بايد قرارداد آن 
را ببندد و جواب آن را از وزارت نفت بگيرد، چرا كه قوانيني 
براي اين كار وجود دارد. براي مثال وزارت نفت مي گويد 
من راستي آزمايي مي كنم و اگر واقعا در مصرف سوخت 
صرفه جويي شده بود پول آن را مي دهم، سازمان برنامه و 
بودجه نيز بايد براي اينكه اين اتفاق رخ دهد، تضمين ماده 
۶۲ را انجام دهد. رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به 
اينكه آيا در شرايط كنوني مصوبات به مرحله اجرا مي رسد 
يا خير؟ گفت: در اين مورد هم از طرف دولت و هم از طرف 
شهرداري كم كاري مي شود و هر دو طرف ۵۰، ۵۰ مقصر 
هستند.او در پاسخ به سوال ديگري درباره آمار فوتي هاي 
كرونا در تهران و سكون شهرداري در اقدامات اجرايي در 
مقابله با كرونا تصريح كرد: توصيه همه مراكز بهداشتي 
و درماني و س��تاد ملي كرونا عمل به دستورالعمل هاي 
بهداشتي است. شهرداري در اين مورد كامال فعال است. 

   افزايش آمار فوتي هاي كرونا در تهران 
هاشمي ادامه داد: مس��ووالن بهداشت و درمان و ديگر 
مس��ووالن در حال تالش هس��تند، در م��ورد اقدامات 
پيشگيرانه نيز ۸۰ درصد آن مربوط به خود مردم است. 
در جلسات شوراي شهر ديديد كه فاصله  گذاري درست 
رعايت نمي شود و همه اين موارد باعث مي شود، افزايش 
كرونا اتفاق افتد.او درباره آمار فوتي هاي تهران بر اثر كرونا 
گفت: تعداد فوتي هاي كرونا در تهران پيش از اين تا بيش 
از صد نفر در روز نيز باال رفت و مجددا نزولي شد و به تعداد 
۴9 نفر نيز رس��يد، اما مجدد اين آمار افزايش يافته و به 

۷۰ نفر رسيده است.

   سهم 5  درصدي اتوبوسراني در آلودگي هوا
مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران از تدابير 
اين شركت براي كاهش آاليندگي اتوبوس هاي تهران 

در فصل پاييز كه معمواًل آلودگي هواي تهران به دليل 
پديده وارونگي دما افزايش مي يابد، خبر داد.به گزارش 
مهر، محمود ترفع با اعالم اينكه معمواًل با ورود به فصل 
پاييز به دليل افزايش ترددهاي درون شهري و وقوع 
پديده اين ورژن، آلودگي هواي تهران تشديد مي شود، 
افزود: سهم اتوبوس هاي شركت واحد در توليد ذرات 
معلق هواي تهران ۵ درص��د و در توليد آالينده هاي 

گازي تنها ۰.۵ درصد است.

    62  درصد ناوگان فرسوده است
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اشاره 
به اينكه با وجود س��هم پايين اتوبوس هاي شركت 
واحد در تولي��د آالينده هاي هواي ته��ران به ويژه 
آالينده هاي گازي، تمام تالش��مان را مي كنيم كه 
همين س��هم اندك را نيز به حداق��ل ميزان ممكن 
كاهش دهيم، اظهار كرد: واقعيت اين است كه بيش 
از ۶۲ درصد ناوگان اتوبوسراني تهران فرسوده شده 
و بايد از رده خارج شود اما به دليل محدوديت هايي 
كه با آنه��ا روبه رو هس��تيم، چاره اي جز اس��تفاده 
حداكث��ري از ناوگان موج��ود نداريم.ترفع با اعالم 
اينكه به دليل فرسودگي ناوگان، بازسازي و بهسازي 
اتوبوس هاي فرس��وده موجود را در دستور كار قرار 
داده ايم، خاطرنش��ان كرد: در ح��ال حاضر بيش از 
۳۶۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان اتوبوسراني 
تهران فرسوده هس��تند كه بالطبع، آلودگي آنها از 
اتوبوس هايي كه هنوز به سن فرسودگي نرسيده اند، 
به مراتب بيشتر است.ترفع در خصوص وضعيت ضد 
عفوني كردن اتوبوس هاي شركت واحد در مقايسه 
با گذشته نيز تاكيد كرد: با توجه به ورود ۵۴ دستگاه 
مه پاش سرد موس��وم به فوگر، عمليات ضدعفوني 
كردن ناوگان هم در بخش خصوصي و اتوبوس هاي 
تك كابين و هم در خطوط بي آرتي و اتوبوس هاي دو 

كابين به مراتب بهتر از گذشته انجام مي شود.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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ساماندهي بيش از 10 هزار 
دستفروش در پايتخت

عضو شوراي شهر تهران از ساماندهي بيش از 1۰ هزار 
دستفروش جهت پيش��گيري از انتقال كرونا و بهبود 
وضعيت اقتصادي دستفروشان در پايتخت خبر داد.

زهرا صدراعظم نوري، عضو ش��وراي ش��هر تهران در 
گفت وگو با فارس، درباره برنامه هاي مديريت شهري 
براي س��اماندهي دستفروشان در ش��رايط كرونايي 
پايتخت ، اظهار كرد:  كرونا پديده اي است كه در حال 
حاضر مش��خص نيس��ت تا چه زماني شيوع خواهد 
داش��ت و به نوعي مهمان ناخوانده شهرهاي مختلف 
از جمله ته��ران اس��ت.وي افزود: بر همين اس��اس 
بايد برنامه ريزي ها به ص��ورت بلندمدت و نه موقت و 
كوتاه مدت انجام گيرد. لذا ساماندهي دستفروشان در 
اين شرايط كرونايي قطعا بايد با نگاه بلندمدت باشد. 
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: در ابتداي شيوع 
كرونا دو بار بس��ته كمك معيشتي با همكاري بنياد 
مستضعفان به برخي از دستفروشان شناسامه دار تهران 
ارايه شد ولي در حال حاضر به دليل ادامه دار شدن كرونا 
بايد اقداماتي اساسي جهت كمك به اين افراد انجام داد. 
به صورتي كه هم اشتغال اين افراد دچار آسيب نشود 

و هم فعاليت شان عامل انتقال ويروس كرونا نباشد.

جهش 5 برابري قيمت مسكن 
در 3 سال

مهدي روانشادنيا، كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه 
در فصل تابستان معمواًل تعداد معامالت به سقف و در 
پاييز به كف مي رسد، گفت: به نظر مي رسد در سه ماه 
آينده بازار آرام تري را نسبت به شش ماهه ابتدايي سال 
داشته باشيم.روانشادنيا در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
به نظر نمي رسد در نيمه دوم سال با افت شديد شاخص 
بورس مواجه باشيم و به همين دليل سرمايه ها از بازار 
سهام به سمت مسكن نخواهد آمد. البته نوسانات همه 
بازارها ناشي از نرخ برابري ريال با ساير ارزها است كه 
متاسفانه با افت مواجه شده است. به بيان ديگر عوامل 
طبيعي، تعيين كننده وضعيت فعلي بازارهاي مسكن، 
طال، ارز و بورس نيست بلكه رشد اين بازارها از كاهش 
ارزش ريال نشأت مي گيرد.وي افزود: مقايسه ميانگين 
قيمت مسكن تهران در مرداد ماه 1۳99 با مرداد ماه 
1۳9۶ نشان مي دهد كه قيمت مسكن نسبت به سال 
قبل، پنج برابر شده اس��ت. براي خريد يك واحد ۷۵ 
متري به طور متوسط بايد 1.۸ ميليارد تومان هزينه 
بپردازيد كه تامين اين مبلغ از توان بسياري از اقشار، 
خارج است. طبيعتًا بايد منتظر باشيم تا در نيمه دوم 
سال تعداد معامالت نيز كاهش پيدا كند. با اين حال 
نمي توان نسبت به كاهش قيمت مسكن خوشبين بود.

اين كارشناس بازار مسكن در مقايسه نرخ برابري هر 
متر مسكن در تهران با نرخ سكه خاطرنشان كرد: سال 
1۳۸۸ يك متر مسكن در شهر تهران به طور متوسط 
هفت س��كه ارزش داش��ت كه در مردادماه 1۳99 به 
دو سكه رسيده است. يعني اگر 11 سال پيش كسي 
در بازار سكه س��رمايه گذاري مي كرد هم اكنون سود 
بيشتري نسبت به مسكن به دست مي آورد.روانشادنيا 
درباره چش��م انداز در خصوص ارزش ريال گفت: در 
چنين شرايطي نمي توان با قطعيت از وضعيت آينده 
بازارها صحب��ت كرد.وي درب��اره وضعيت معامالت 
مس��كن در نيمه دوم س��ال جاري يادآور شد: به طور 
سنتي در فصل تابستان بيشترين تعداد معامالت انجام 
مي شود. رتبه دوم به فصل زمستان اختصاص دارد و 
پاييز و بهار در رده هاي آخر قرار دارند. بنابراين مي توان 
انتظار داشت كه بازار مسكن از نظر تعداد معامالت در 
سه ماهه پاييز آرام باشد و خريد و فروش در زمستان 
افزايش پيدا كند.بر اساس اين گزارش، مردادماه امسال 
ميانگين قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران به 
۲۳ ميليون و 1۰۰ هزار تومان رسيده كه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۷۷.۴ درصد و نسبت به ماه قبل 1۰.۵ 
درصد افزايش را نشان مي دهد. بر اساس اعالم بانك 
مركزي، همچنين در مردادماه 1۳99 تعداد معامالت 
مسكن شهر تهران به 9۰۸۰ فقره رسيده كه نسبت به 
ماه گذشته ۳۵.۴ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته 1۷۵.۸ درصد افزايش داشته است.

پيگيري طرح »مسكن كوچك 
مقياس« در دولت 

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در خصوص 
آخرين وضعيت ساخت امالك كوچك مقياس در 
تهران توضيحاتي را ارايه كرد. به گزارش فارس، كاوه 
حاج علي اكبري در حاش��يه نشست خبري كه به 
منظور تشريح اقدامات معاونت شهرسازي شهرداري 
تهران ب��ه صورت مجازي برگزار ش��د، در خصوص 
اقدامات سازمان نوسازي ش��هر تهران، گفت: ما در 
مجاورت بافت هاي فرسوده در حال ساخت ۵۰۰۰ 
خانه هستيم كه اين خانه ها در زمين هاي شهرداري 
و در مجاورت بافت فرسوده است كه به نوعي پشتيبان 
نوس��ازي بافت فرس��وده و اجراي سياست خانه به 
جاي خانه اس��ت كه به نظر مي رسد در سال 1۴۰۰ 
اين خانه ها نيز تحويل شود.وي در خصوص سرانجام 
پيشنهاد ش��هرداري در خصوص ساخت خانه هاي 
كوچك مقياس، گفت: طرح پيشنهادي شهرداري 
تهران در مورد ساخت امالك كوچك مقياس سال 
گذشته در شوراي مسكن مورد موافقت رييس جمهور 
قرار گرفت و قرار شد كه طرح آن تهيه شود.حاجي 
علي اكبري با بيان اينكه طرح مسكن كوچك مقياس 
در چند جلس��ه مورد بحث ق��رار گرفت و در نهايت 
شهردار تهران اين طرح را به وزارت كشور فرستاد، 
گفت: چندين جلس��ه رفت و برگشت نيز در وزارت 
كشور با حضور معاونين شهرس��ازي كالن شهرها 
برگزار ش��د و نهايتا طرح به مرحله نهايي رسيد و از 
طريق وزير كش��ور به هيأت وزيران ارسال شد و بر 
اس��اس آخرين پيگيري ها اين طرح در كميسيون 

زيربنايي دولت در حال پيگيري است.

افزايش پروازهاي خارجي
به 20 مقصد

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با اشاره به اينكه هم 
اكن��ون پروازهاي خارجي به ۲۰ مقص��د خارجي انجام 
مي شود، گفت: با اضافه  شدن ايرالين هاي داخلي و تعداد 
پروازها در مسيرهاي خارجي مانند تركيه، مسلما قيمت 
بليت هواپيما باز هم كاهش پيدا خواهد كرد.مقصود اسعدي 
ساماني در گفت  وگو با ايس��نا، اظهار كرد: در حال حاضر 
پروازهاي خارجي ايرالين هاي ايراني به ۲۰ مقصد افزايش 
يافته اس��ت و از 1۲ مهر ماه نيز پروازهاي آلمان )تهران-

فرانكفورت( از سر گرفته مي شود. البته مذاكرات بسياري 
از سوي ايرالين ها و مسووالن هواپيمايي ايران با كشورهاي 
مختلف در حال انجام است و در آينده تعداد كشورهايي كه 
پروازهاي مسافري از ايران از سر گرفته مي شود، افزايش 
خواهد يافت.وي درباره اينكه چرا قيمت بليت هواپيما در 
پروازهاي خارجي مانند تركيه باالست و فاصله زيادي با 
يكديگر دارد، افزود: به محض اينكه شركت هاي هواپيمايي 
ايراني در مسير پروازي تهران-استانبول وارد شدند، قيمت 
پروازهاي اين مسير كه پيش از اين توسط ايرالين هايي 
مانند قطر ايرويز به ۶۰ ميليون تومان رسيده بود، كاهش 
يافته و به ۲۴ ميليون تومان رسيد و هم اكنون نيز اين سير 
نزولي قيمت ها تا متعادل شدن آن ادامه دارد.دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي ادامه داد: هر قدر تعداد ايرالين هاي 
داخلي در مسيرهاي پروازي خارجي مانند تركيه بيشتر 
شود و تعداد پروازها نيز افزايش يابد، مسلما قيمت بليت 
هواپيما نيز كاهش خواهد يافت و مسلما مي توان گفت كه 

قيمت بليت ها  اينگونه نخواهد ماند.

 دورنماي احياي برجام
 براي اقتصاد

 اما ترامپ همچنان بر طبل مخالفت هايش با اين س��ند 
مهم بين المللي مي كوبد. بازگش��ت به برج��ام مي تواند 
ب��راي ايران نكته مثبتي تلقي ش��ود تا اف��كار عمومي را 
قانع كند كه بازگش��ت ايران پاي ميز مذاكره، نه به اعتبار 
ناشي از فش��ار تحريم هاي اقتصادي، بلكه بدليل حضور 
بايدن در كاخ س��فيد و تغيير روش هاي اتخاذ شده باشد. 
بسياري از تحليلگران سياس��ي به اين نكته روشن اشاره 
كرده اند كه در اياالت متح��ده امريكا، پارادايم، داكترين، 
سياست هاي كالن و استراتژي ها با تغيير رييس جمهورها 
تغيير نمي كنند اما در روش و تاكتيك هاي به كار گرفته شده، 
ممكن است تغييراتي را بتوان متصور شد. لذا مي بينيم كه 
رييس جمهوري امريكا در وضعيت كنوني هم همان روش ها 
و الگوهايي كه اوباما در خصوص تحريم هاي اقتصادي فراگير 
عليه ايران پايه ريزي كرد را دنبال مي كند. راهبردهايي كه 
ترامپ ام��روز در خاورميانه دنبال مي كند در تداوم همان 
الگوهايي اس��ت كه در زمان اوباما در خصوص خاورميانه 
بزرگ و بزرگ تر و جديد عنوان مي شد يا اظهاراتي كه در 
خصوص ناتوي عربي امروز مطرح مي شود در تداوم همان 
رويكردهايي است كه در زمان اوباما پايه گذاري شد. بنابراين 
آنچه كه تغييرات تازه را مي آفريند در تكنيك هاي تازه و 
تاكتيك هاي تازه اس��ت.اما ظهور بايدن و روي كار آمدن 
او، بازگشت به برجام و بازگشت به ميز مذاكره را براي ايران 
سهل تر مي كند. در اين ميان نبايد فراموش كنيم كه بايدن 
به اين نكته اشاره كرده است كه برجام را بنوعي تنها بر روي 
كاغذ خواهد پذيرفت، چرا كه بايدن معتقد است از طريق 
بازگشت به برجام پروژه فشار و مهار ايران را بهتر مي تواند 
دنبال كند. از اين جهت از منظر ظريف و تخت روانچي با روي 
كار آمدن بايدن، مقدمه بهتري براي حركت اياالت متحده 
بسمت همگرايي با اروپا و كند كردن لبه تيز مخالفت هاي 
چين و روسيه ايجاد خواهد شد. به همين دليل از همين 
امروز با يك گام به جلو سعي مي كنند براي امريكاي مدل 
بايدن، شروطي را بگذارند تا از يك طرف خود را پيروز اين 
مواجهه معرفي كنند و از سوي ديگر تصويري از چشم انداز 
آينده ارايه كنند. از طرف ديگر اگر همگرايي اتحاديه اروپا 
با اياالت متحده محقق شود بايد بدانيم كه پروژه تحريم ها 
بر عليه كشورمان جدي تر عملياتي خواهند شد. از سوي 
ديگر اگر بايدن بتواند همگرايي با اروپا را ايجاد كند، مسائل 
منطقه اي، موشكي و حقوق بشري را در دستور كار انتقاد از 
ايران قرار خواهد داد و فشارهاي افزونتري را متوجه تهران 
مي كند. بايدن اعالم كرده است كه ادعا ها و آرزوهاي ترامپ 
را از جهتي دنبال خواهد كرد؛ او رس��ما اعالم كرده كه به 
اساس تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه ايران اعتقاد دارد و 
معتقد است كه اين تحريم ها ضروري است اما در عين حال 
روش ترامپ در استفاده از اين تحريم ها را بنقد مي كشد و 
فكر مي كند كه مي تواند اين تحريم ها را با دامنه هاي وسيع تر 
و اثرگذار تر دنبال كن��د. لذا آنچه كه هم اكنون در منطق 
اقدامات آقايان ظريف و تخت روانچي مي توان رديابي كرد 
آن است كه جمهوري اسالمي ايران نمي خواهد فرصت 
استفاده از حضور بايدن در كاخ سفيد را از دست بدهد ولي 
در عين حال از اين واقعيت كامال آگاه است كه ورود بايدن به 
كاخ سفيد مقدمه اي براي فشار بيشتر بر ايران در يك فضاي 
همگرايانه بين المللي و با همكاري ساير كشورها خواهد 
بود. بنابراين راهبردهاي الزم براي مواجهه با اين شكل از 
مناسبات ارتباطي را تدارك مي بيند تا اين تصميمات براي 
امريكا پرهزينه تر شود. با اين مقدمات معتقدم، بازگشتي كه 
بايدن در خصوص آن سخن مي گويد و مدنظر اوست يك 
بازگشت مشروط به برجام است كه همان شروط تارمپ را 
با ادبيات ديگر مطرح مي كند. بر اين اساس است كه ايران 
قبل از ورود احتمالي بايدن به كاخ سفيد و در پيش گرفتن 
راهبردهاي ذكر شده، تالش دارد تا مواضع شفاف خود را 
اعالم كند. يعني از يك سو اعالم مي كند كه درباره اموري 
كه قبال صحبت شده ديگر حاضر به صحبت نخواهد بود، 
ضمن اينكه در باب مسائلي كه امريكا آن را مشروط مي كند 
و دستگاه ديپلماسي ايران و رهبري نظام جمهوري اسالمي 
ايران آن را پذيرا نيستتند، اين پيام روشن را ارسال مي كنند 
كه در اين زمينه ها ايران، حاضر به صحبت و مذاكره نخواهد 
بود. با استفاده از اين سازو كار، ايران در عين حال يك گام 
رو به جلو ه��م برمي دارد و اعالم مي كن��د كه امريكا بايد 
هزينه هاي خروج از برجام و خساراتي كه متوجه اقتصاد 
و معيش��ت ايران كرده است را پرداخت كند. با استفاده از 
اين مكانيسم، هم مي تواند مزاياي احياي دوباره برجام را 
داشته باشد و هم در مقابل زياده خواهي هاي طرف مقابل 

راهبردهاي پيشگيرانه را اتخاذ كند.

انتقاد از كم كاري دولت و شهرداري در زمينه حمل و نقل عمومي

سخنگوي شوراي شهر درباره تعليق نام گذاري خيابان »شجريان« توضيح داد

آلودگي هوا در كمين پايتخت

پشت پرده نامه محرمانه هاشمي به حناچي
گروه راه و شهرسازي| 

آنگونه كه محس��ن هاشمي، در حاشيه آخرين نشست 
علني ش��وراي ش��هرتهران قول داده ب��ود، علي اعطا، 
سخنگوي اين ش��ورا درباره پش��ت پرده نامه محرمانه 
هاشمي به پيروز حناچي شهرداري تهران مبني بر عدم 
تغيير نام خياباني به نام محمد رضا شجريان، استاد آواز 
ايران توضيحاتي را به رسانه هاي داخلي ارايه كرد. به گفته 
اعطا، نامه هاشمي عامل تعليق مصوبه نبود؛ بلكه تعليق 
مصوبه دليل نوشته شدن آن نامه بود.او گفت: برداشت 
رايج چنين شكل گرفته اس��ت كه چون آقاي هاشمي 
براي شهردار نوشته اند نامگذاري به نام استاد شجريان تا 
اطالع ثانوي انجام نشود، پس نصب تابلو و نامگذاري معلق 
و متوقف مانده است.سخنگوي شوراي شهر تهران اظهار 
كرد: در صورتي كه ماجرا برعكس است. حقيقت ماجرا 
اين است كه، با توجه به اينكه بنا به مالحظات و مصالحي، 
اين نامگذاري نمي توانست انجام شود، آقاي هاشمي با 
شهردار مكاتبه كردند تا بار حقوقي مسووليت عدم اجراي 
اين مصوبه، به گردن ش��هرداري نيفتد. او با بيان اينكه 
بنابراين، نامه عامل تعليق مصوبه نبود، بلكه تعليق مصوبه 
دليل نوشته شدن آن نامه بود، اضافه كرد: در حقيقت، اين 
نامه در شرايطي نوشته شد كه اوال همه اعضاي شورا و ثانيا 
شهردار محترم دريافته بودند بنا به مصالح و مالحظاتي 
اين نامگذاري نمي توان��د انجام بگيرد.اعطا تاكيد كرد: 
حتي ممكن است اين نامه به درخواست شهرداري نوشته 
شده باشد، تا وقتي مصوبه اي به داليلي قابل اجرا نيست، 
خود شورا به آنها بگويد تا اطالع ثانوي اين مصوبه را اجرا 
نكنيد.سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه در 
شورا موضوع تعليق اين نامگذاري بركسي پوشيده نبود 
و در فضاي عمومي هم تدريجا مشخص شده بود كه اين 
نامگذاري، ممكن است قابل انجام نباشد، عنوان كرد: فكر 
مي كنم با اين توضيح تا حدودي روشن شد كه وقتي آقاي 
هاشمي فرموده اند انتشار اين نامه يك كار تخريبي بوده، 
معني سخن ايشان چيست. عضو هيات رييسه شوراي 

ش��هر تهران اضافه كرد: چون وقتي رس��انه اي كه خط 
ايجاد و تقويت تنش و شكاف در درون كشور را دنبال مي 
كند به اين نامه محرمانه دسترسي داشته است، حتما به 

اطالعات جانبي آن هم دسترسي دارد.

    ماجرا چه بود؟
يك هفته پيش، نامه محرمانه هاشمي خطاب به حناچي 
مبني بر عدم تغيير نام خياباني به نام محمد رضا شجريان، 
اس��تاد آواز ايران در رس��انه هاي خارج از كشور افشا شد. 
رسانه هاي فارسي زبان خارج از ايران اگر چه تصوير نامه 
هاشمي به حناچي را منتشر كرده بودند اما در متن خبر اين 
رسانه ها، دو نكته مغاير با مفاد نامه محرمانه، منتشر شده بود. 
اول اينكه از قول هاشمي نوشته شده بود كه او از حناچي 
درخواست كرده تا »تغيير نام خياباني به نام محمدرضا 
شجريان را به اجرا در نياورد.« حال آنكه به موجب تصوير 
نامه يادشده، هاشمي به حناچي نوشته بوده است: »دستور 
فرماييد تا اطالع ثانوني، اجراي رديف دوم مصوبه مذكور 

را متوقف فرمايند.« نكته دوم اينكه در متن خبر انتش��ار 
يافته از سوي رسانه هاي ياد ش��ده، تاريخ نامه محرمانه 
»دهم ارديبهشت امس��ال« درج شده است، در حالي كه 
به موجب تصوير منتشره، تاريخ اين نامه »1۰ ارديبهشت 
9۸« ثبت شده اس��ت.در عين حال، هاشمي سه شنبه 
هفته گذشته در حاشيه نشست علني شوراي شهر تهران 
در اين رابطه به خبرنگاران گفت: موضوع قديمي است و 
در شورا صحبت كرديم كه چگونه پاسخ داده شود. انتشار 
اين خبر در رسانه هاي بيگانه جنبه تخريبي داشته و شورا 
به اين نتيجه رسيد كه از طريق سخنگو پاسخ دهد. هدف 
اين كار روشنگري نبود تخريبي بود و علي اعطا، سخنگوي 
شوراي شهر به موضوع پاسخ خواهند داد.وي تاكيد كرد: 
من نگفتم موضوع نامگذاري خياباني به نام استاد شجريان 
منتفي است؛ گفتم براي حل مساله مدتي صبر كنيد.به 
گزارش »تعادل«، در جريان برگزاري نشست علني شوراي 
ش��هر تهران در ۲۷ فروردين 1۳9۸، اعضاي اين شورا در 
بررسي تغيير نام معابر و اماكن عمومي شهر تهران پيشنهاد 

دادند كه خيابان »سپند« در منطقه يك به نام »عزت اهلل 
انتظامي«، بلوار فالمك جنوبي و شمالي در منطقه ۲ به نام 
»محمدرضا شجريان«، خيابان كوكب در منطقه ۲ به نام 
»غالمحسين اميرخاني« )خوشنويس(، خيابان نيلوفر 
در منطقه ۲ به نام »علي نصيريان«، خيابان معارف به نام 
»داود رشيدي« و ۲۴ متري سعادت آباد به نام »محمد علي 
كشاورز« نامگذاري شود. اين پيشنهادات با 1۵ راي موافق 
و بدون مخالف امروز در شوراي شهر تهران تصويب شد.بر 
اساس تصوير نامه انتشار يافته در رسانه هاي فارسي زبان 
خارج از كشور، محسن هاشمي، بر خالف مصوبه شوراي 
ش��هر، 1۴ روز پس از اين مصوبه طي نامه اي محرمانه از 
شهردار تهران خواسته است تا بند دوم اين مصوبه تا اطالع 
ثانوي متوقف شود. افزون بر اين، برخي اعضاي شوراي شهر 
تهران از جمله محمد جواد حق شناس در ۲۳ ارديبهشت 
سال گذشته در گفت وگو با رسانه ها اعالم كرده بودند كه 
فهرست نامگذاري معابر به فرمانداري تهران ارسال شده 
بود و در هيات تطبيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود 
كه در پي آن از شورا توضيح خواسته شده بود تا رويكرد و 
داليل خود را براي انتخاب نام بزرگان فرهنگ، هنر و ادبيات 
ارايه كنيم.به گفته حق شناس، چنين واكنشي مسبوق به 
سابقه نبوده و حداقل در دوره پنجم شوراي شهر تهران ۲9 
مصوبه كميسيون نامگذاري داشته ايم كه ۲۵ مصوبه را تا 
پيش از سال 1۳9۸ به فرمانداري ارسال كرديم و بدون هيچ 
اظهارنظري تاييد و ابالغ شده است.به گزارش »تعادل« 
اگرچه تا ارديبهشت سال گذشته، واكنش منفي فرمانداري 
تهران به مصوبه نامگذاري معابر شورا مسبوق به سابقه نبوده 
است، اما اين مخالفت طي يك سال گذشته تكرار شده است 
به گون��ه اي كه در آخرين مورد، نام گذاري خياباني به نام 
مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت و نامگذاري 
خياباني به نام مرحوم اعظم طالقاني كه در نشست علني 
شوراي ش��هر در ۲1 مرداد ماه سال جاري تصويب شده 
بود، از سوي هيات تطبيق رد شده و هم اينك اين مساله به 

شوراي حل اختالف سپرده شده است.
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اينترنتكدامسايتها
برايدانشجويانرايگاناست؟

اينترنت رايگان دانش��گاهي محدود به س��ايت هاي 
آموزشي مي ش��ود كه وزارت علوم، وزارت بهداشت و 
مراكز حوزوي به وزارت ارتباطات اعالم كرده باشند و اين 
در حالي است كه بسياري از دانشگاه ها از نرم افزارهاي 
ديگري براي آموزش آنالين اس��تفاده مي كنند و اين 
موضوع هزينه هاي زيادي براي دانش��جويان دارد. به 
گزارش ايسنا، پس از تصميم به برگزاري كالس هاي 
دانشگاه ها به صورت مجازي به دليل گسترش ويروس 
كرونا در كش��ور، يكي از مس��ائل اصلي، دسترس��ي 
دانشجويان به اينترنت اعالم شد و اينكه مشكل اصلي 
كه براي آم��وزش مجازي دانش��جويان، بحث تهيه 
اينترنت و هزينه ب��ر بودن آن اس��ت، به همين دليل 
دانش��جويان خواستار رايگان ش��دن حجم اينترنت 
مصرفي كالس هاي مجازي شدند و وزارت ارتباطات 
وعده هايي را در راستاي رايگان شدن اينترنت آموزش 
مجازي داد. البته در حالي كه برخي از دانش��جويان از 
رايگان نبودن اينترنت خود هنگام حضور در سايت هاي 
دانشگاهي گله داشتند، اعالم شد كه تنها آي پي هايي 
كه توسط دانشگاه ها اعالم شده، رايگان است و از طرفي 
حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي  نيز اعالم كرد: براي رايگان كردن 
اينترنت دانشگاهي، ليستي از دانشگاه ها و وزارت علوم، 
وزارت بهداشت و مراكز حوزوي گرفتيم كه ممكن است 
شامل همه دانشگاه هاي كشور نباشد. اين ليست شامل 
آدرس سايت هاي آموزشي اس��ت كه امكان آموزش 
آنالين را داشته باشد. او همچنين درباره كم شدن حجم 
اينترنت به دليل تغيير آي پي توضيح داد: اگر هنگام 
استفاده از خدمات آنالين دانشگاه آي پي عوض مي شود 
و اين آي پي در ليست نيست، ما كاري نمي توانيم كنيم. 
از طرفي ما ترافيك دانشجويان را رايگان نكرديم، بلكه 
دسترسي به سايت هاي دانشگاهي را رايگان كرديم. 
دانشجويان ممكن است با اين اينترنت به سايت هاي 
ديگري هم مراجعه كنند كه ترافيك اينها رايگان نيست 
و از حجم اينترنت آنها كم مي كند. محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، نيز چندي 
پيش درباره نرم افزار ادوب كانكت براي كالس آنالين 
دانشجويان و هزينه اين نرم افزار اظهار كرد: هر دانشگاه 
براي خودش سرور ادوب كانكت اختصاصي دارد و الزم 
است آدرس سرور دانشگاه، از طريق وزارت علوم براي ما 
ارسال شود تا آن را رايگان كنيم. در حال بررسي هستيم 

تا استفاده از اسكاي روم را كامال رايگان كنيم.

تاثيررومينگملي
برتوسعهوهزينهشبكهارتباطي

پروژه رومينگ ملي يا اس��تفاده از امكانات يك اپراتور 
ديگر درصورت نبود آنتن يك اپراتور در منطقه ، عالوه 
بر افزايش سطح پوشش ارتباطات، منجربه  صرفه جويي 
در تجهيزات از طريق به اش��تراك گذاري منابع س��ه 
اپراتور اصلي كشور شد. به گزاش ايسنا، رومينگ ملي 
نخستين بار در خردادماه ۱۳۹۳ بين اپراتور رايتل، همراه 
اول و ايرانسل برقرار شد. اجراي طرح رومينگ ملي با اين 
هدف انجام شد كه چنانچه در منطقه اي، سيم كارت 
مشتركان آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهاي 
ديگر كه در آن منطقه پوش��ش دارند، استفاده كنند. 
اين طرح از سال ۱۳۹۷، بين هر سه اپراتور تلفن همراه 
و دو اپراتور روس��تايي به صورت فراگير به اجرا درآمد. 
آخرين آمار منتشرشده توسط سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي درباره مكالمات از طريق رومينگ 
ملي، حاكي از آن است كه در مجموع تا پايان سه ماهه 
ابتدايي سال جاري، بيش از ۱۶ ميليون مكالمه از طريق 
رومينگ ملي بين اپراتوره��اي مختلف تلفن همراه 
صورت گرفته است. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
در ويدئوي »ايران هوشمند«، به پروژه رومينگ ملي 
پرداخته اس��ت. اگر يك اپراتور خدمات شبكه خود را 
در اختيار مشتركان اپراتورهاي ديگر قرار دهد به اين 
حالت رومين��گ گفته مي ش��ود. در اين حالت وقتي 
مشتركان تلفن همراه از محدوده خدمات دهي شبكه 
اپراتور خودشان خارج مي شوند به صورت خودكار امكان 
برقراري تماس و دريافت ديگر خدمات تلفن همراه را از 
طريق شبكه ساير اپراتورها دريافت مي كنند. رومينگ 
ملي از خردادماه س��ال ۱۳۹۳ راه اندازي شد و توسعه 
و ارتقاي كيفي خدمات تلفن همراه س��رعت گرفت و 
قيمت تمام شده هم براي مشتركان كاهش پيدا كرد؛ 
چراكه با اشتراك زيرساخت هاي سه اپراتور تلفن همراه 
ديگر الزم نبود هر اپراتوري دكل و تجهيزات مجزا تهيه 
كند. با راه اندازي رومينگ ملي سطح پوشش هم به نحوه 

چشم گيري افزايش يافت.

بررسيتغييرمساحتتاالبهاي
كشورباتصاويرماهوارهاي

سازمان فضايي ايران تغييرات مساحت سطح آب برخي 
تاالب هاي مهم كشور را در بازه زماني شهريور ۹۸ و ۹۹ 
بر مبناي اطالعات ماهواره سنجش از دور »سنتينل۲« 
منتشر كرد. به گزارش مهر، تغييرات مساحت سطح 
آبي تاالب هاي كشور در اس��تان هاي فارس، گيالن، 
مازندران، همدان، چهارمحال و بختياري، سيس��تان 
و بلوچستان و آذربايجان ش��رقي و غربي با استفاده از 
تصاوير ماهواره اي پايش شده است. در اين پروژه براي 
هر منطقه دو تصوير از ماهواره Sentinel-2 مربوط 
به شهريور ۹۹ و شهريور ۹۸ مورد استفاده قرار گرفته 
است. تا حد امكان تصاوير در روزهاي مشابه انتخاب شده 
است. بررسي ماهواره اي از تغييرات سطح آب تاالب هاي 
كشور و سطوح استخراج شده، مربوط به سطوح آبي آنها 
است و مناطقي كه سطح آب با پوشش گياهي به طور 
كامل پوشيده شده باشد، در پردازش تصاوير ماهواره اي 
به عنوان گياه شناخته مي شوند. پايش ماهواره ها نشان 
مي دهد كه به جز تاالب ميانكاله و هامون هاي سيستان، 
سطح آب تاالب هاي پايش شده نسبت به سال گذشته 
كاهش يافته است. بيشترين كاهش سطح مربوط به 

درياچه اروميه و تاالب چغاخور است.

تايلندازفيسبوكوتوييتر
شكايتكرد

وزارت اقتصاد و اجتماعي ديجيتال تايلند از فيس بوك و 
توييتر شكايت كرده زيرا آنها در مسدود كردن محتواي 
غيرقانوني در اين كشور موفق نبوده اند. به گزارش مهر به 
نقل از آسوشيتدپرس، دولت تايلند فيس بوك و توييتر 
را به ناتواني در اجراي دستور دادگاه براي مسدودسازي 
محتواي غير قانوني متهم و از آنها شكايت كرد. بودهيپونز 
پوناكانتا، وزير اقتصاد و اجتماع ديجيتال اين كشور در 
يك كنفرانس خبري اعالم كرد اين نخس��تين باري 
اس��ت كه وزارتخانه او تحت قانون »جرايم رايانه اي« 
تايلند چنين اقدامي را درباره شبكه هاي اجتماعي اتخاذ 
مي كند. البته قباًل اين وزارتخانه از وب سايت، مالكان 
حس��اب هاي كاربري و كاربران شبكه هاي اجتماعي 
شكايت كرده اس��ت. شكايت مذكور در بخش پليس 
ناظر بر جرايم فناوري ثبت شده است. به گفته پوناكانتا، 
فيس بوك و توييتر ۱۵ روز فرصت دارند تا حكم دادگاه 
براي مسدودس��ازي صدها حس��اب كارب��ري را اجرا 
كنند. محتوايي كه دولت تايلند خواستار حذف آن در 
فيس بوك و توييتر ش��ده، مواردي مانند قمار آنالين، 
محتواي مستهجن، مواد مخدر و غيره را دربرمي گيرد. 
تايلند خواستار مسدود ش��دن ۶۶۱ حساب كاربري 
در فيس بوك بوده كه تاكنون ۲۱۵ مورد آن از پلتفرم 
حذف ش��ده، توييتر نيز تاكنون ۶۹ حساب كاربري را 

مسدود كرده است.

تالشتوييتربراياطالعرساني
دربارهجاسوسيسايبريامريكا

تالش چندين س��اله توييتر براي اطالع رساني دقيق 
در مورد جاسوسي هاي س��ايبري دولت امريكا از اين 
شبكه اجتماعي كماكان ادامه دارد. به گزارش فارس 
به نقل از انگجت، توييتر در سال ۲۰۱۴ دولت امريكا 
را مورد پيگرد قضايي قرار داد، زيرا كاخ سفيد مخالف 
انتشار دقيق تعداد نامه هاي دريافتي دولت و دستگاه 
قضايي اين كشور براي دسترسي به اطالعات خصوصي 
كاربران توييتر بود.  در نهايت دو طرف نتوانستند در مورد 
نحوه اطالع رساني در مورد درخواست هاي دسترسي 
دولت امريكا به اطالعات خصوصي كاربران توييتر به 
توافق برس��ند و وزارت دادگستري امريكا و اف بي آي 
درخواست هاي توييتر را رد كردند. در آوريل گذشته يك 
قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده درخواست توييتر 
براي رسيدگي مجدد به موضوع را رد كرد و حاال توييتر 
در مورد اين تصميم تقاضاي فرجام خواهي كرده است. 
قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده مدعي شده به علت 
دغدغه هاي مربوط به امنيت ملي با درخواست توييتر 
مخالفت كرده، در عين حال توييتر معتقد است انتشار 
جزييات بيشتر به كاربران كمك مي كند فعاليت هاي 
دولت امريكا را درك كنند و بتوانند از آزادي بين خود 

حفاظت كنند.

حذفتبليغاتدروغين
ازتيكتاك

مديران اپليكيشن تيك تاك از حذف تبليغات دروغين 
مربوط به مكمل هاي كاهش وزن سريع خبر داده اند. 
آنها پيش از اين نيز از حذف ويدئوهاي خشن و مروج 
خودكشي خبر داده بودند. به گزارش فارس به نقل از 
انگجت، تيك تاك سياست هاي تبليغاتي خود را به روز 
كرده تا تبليغات مواد غذايي و مكمل هاي به س��رعت 
الغركننده را از اين نرم افزار حذف كند. مديران تيك تاك 
مي گويند اين تبليغات كاربران را به دروغ به اين نتيجه 
مي رسانند كه شرايط بدني آنها در وضعيت مطلوبي 
نبوده و بايد به سرعت تغيير كند. از همين رو بسياري 
از افراد تحت تاثير اين تبليغات محدوديت هاي زيادي 
را به خود تحميل مي كنند كه به سالمت آنها آسيب 
مي زند. همچنين آن دس��ته از تبليغات مكمل هاي 
رژيمي  و كاهش دهنده وزن كه مورد تاييد قرار بگيرند، 
به هيچ وجه براي افراد زير ۱۸ س��ال قابل دس��ترس 
نخواهند بود. تيك تاك افزوده در تالش است تا اطالعات 
تغذيه اي و رژيمي را از طريق منابع معتبر تهيه كرده و 
در دسترس كاربران قرار دهد. تيك تاك پيش از اين از 
شبكه هاي اجتماعي امريكايي خواسته بود تا از نمايش 
تبليغات مروج خش��ونت، نفرت پراكني و خودكشي 

خودداري كنند.

ممنوعيتاستفادهازتصاوير
سياسيدرپروفايلفيسبوك

فيس بوك مجموعه مقررات جديدي براي ارتباطات 
كارمندانش در محل كار وضع كرد كه ش��اخص ترين 
آن ممنوعيت استفاده از تصاوير سياسي براي عكس 
پروفايلشان است. به گزارش ايسنا به نقل از سي ان بي سي، 
مقررات جديد استفاده كارمندان از تصاوير تبليغ كننده 
نامزدهاي سياس��ي يا آرمان و اهداف به عنوان عكس 
پروفايل را ممنوع و آنها را ملزم كرده از تصوير خودشان 
اس��تفاده كنند. جو آزبورن، سخنگوي فيس بوك در 
بيانيه اي گفت: »ما عميقا به آزادي بيان، مذاكرات آزاد 
و فرهنگ مبتني بر احترام و فراگيري شركت احترام 
مي گذاريم اما بر اساس درخواست هاي كارمندان مان، 
سياس��ت هاي و ابزارهاي كارم��ان را به روزكرده ايم تا 
مطمئن شويم افراد از هر دو گزينه حق بيان و حق انتخاب 
برخوردار هستند.« مقررات جديد يك هفته پس از اين 
اعالم شدند كه مارك زاكربرگ، مديرعامل فيس بوك 
به كارمندانش درباره مقررات جديدي براي راهنمايي 
در خصوص بحث ها و مكالمات داخلي اطالع داده بود. 
مقررات جديد فيس بوك همچنين مفهوم آزار و اذيت 
را توسعه داده و هرگونه ارتباط تحقيرآميزي كه فضاي 
كاري غيردوستانه اي را براي يك گروه محافظت شده 
ايجاد مي كند، قدغن كرده است. همچنين فيس بوك 
مشخص كرده است در كدام بخش هاي محيط كار بحث 
درباره مسائل اجتماعي و سياسي مي تواند انجام شود. اين 
شركت حمايت از ميانه روي گروه هاي كاري غيررسمي را 

افزايش داده است.

توليد محت��واي بومي به زبان فارس��ي در حوزه فضاي 
مجازي همواره از دغدغه هاي مسووالن فناوري اطالعات 
و همچنين بخش فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده است. البته 
چاره هايي نيز براي آن انديشيده شده كه توسعه ميزان 
استفاده مصرف كنندگان اينترنت از محتواي داخلي تا 
انتهاي برنامه ششم، افزايش حجم توليد محتواي بومي 
ديجيتال با افزايش منابع حقيقي و حقوقي توليد محتوا و 
تسهيل فعاليت هاي آنها از جمله آنهاست، اما هنوز هم راه 
زيادي براي طي كردن دارد و در عين حال، كارشناسان 
رسانه و توليد محتوا، بالتكليفي و نگاه سلبي نهادهاي 
باالدستي، نظارت و سياست گذاري توليد محتوا ازجمله 
موانع شكل گيري جدي توليد محتوا در فضاي مجازي 
مي دانند. در حالي كه زنگ آغاز ش��بكه ملي اطالعات 
چندسالي است كه زده شده، يكي از تكه هاي اصلي اين 
پازل، موضوع محتواي بومي است كه مسووالن وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات نيز هم��واره به آن تاكيد 
داش��تند. يكي از اين موضوعات مطرح شده براي توليد 
محتوا نيز، بحث قيمت و هزينه تمام شده توليد محتوا و 
درآمدي است كه توسط بخش خصوصي به دست مي آيد 
و مي تواند انگيزه الزم را ايجاد كند. پنجاه و شش��مين 
نشست  نقد و انديشه با موضوع »توليد محتوا در فضاي 
مجازي« با حضور حافظ حكمي، عضو هيات مديره يكي 
از تلويزيون هاي اينترنتي و جالل سميعي، كارشناس 
و مش��اور توليد محتوا و رس��انه برگزار شد. حكمي در 
تعريف توليد محتوا در فضاي مجازي گفت: توليد محتوا 
در فض��اي مجازي چند اليه متفاوت دارد. كس��اني كه 
ايده پ��ردازي و توليد مي كنند، كس��اني كه محتوا را در 
بسترهايي توزيع مي كنند و نهادهايي كه نظارت مي كنند. 
بنابراين نمي شود به مساله توليد محتوا در فضاي مجازي 
تك بعدي نگاه كرد. اينها زنجيره اي هستند كه مجموعه 
اين زنجيره چيزي اس��ت كه ما در سند معماري شبكه 
ملي اطالعات از آن به عنوان »اليه محتوا« ياد مي كنيم. 
بنابراين اگر قرار است به موضوع توليد محتوا بپردازيم بايد 
همه اين كنشگران در اين حوزه را در يك زنجيره ببينيم. 
فكر مي كنيم كه اگر به س��متي بروي��م كه اين زنجيره 
درست كنار هم قرار گيرد حتمًا در اليه پاييني هرم كه 
ايده پردازان و توليدكنندگان ق��رار دارند، فرصت هاي 
كالن و جدي ايجاد مي شود. محتوا اساسًا در دنياي امروز 
انحصار بردار نيست.  جهان ديگر، جهان منولوگ نيست 
بلكه جهان ارتباط دوسويه، تعاملي و دوطرفه است. اين 
فضايي است كه اتفاقاً در كشور ما همه به سمت آن حركت 
كرده اند. قطعا انحصار در حوزه صدا و تصوير شكسته شده 
است؛ اما بايد مراقب باشيم اين شكستن انحصار به سمت 
هرج ومرج نرود، زيرا دود آن به چش��م همه مي رود. اگر 
حقوق مادي و معنوي يك توليدكننده با پخش غيرقانوني 
فيلم در حال اكرانش تضييع شود هم يك نوع شكستن 
انحصار اس��ت اما از نوع هرج ومرج؛ بنابراين بايد مراقب 
باشيم خيلي هم براي شكستن انحصار درجايي كه توان 
تنظيم گري نداريم، هورا نكش��يم. حكمي با بيان اينكه 
اولين كساني كه از بي نظمي و هرج ومرج متضرر خواهند 
شد، توليدكنندگان محتوا هستند، افزود: حتماً پلتفرم ها 
براي توزيع محتوا مزيت هستند و اگر در اليه توليد محتوا 
زنجيره ها به هم وصل شود، بستر توليد محتوا گسترده تر 
خواهد شد. يكي از اليه هاي مهم توليد محتوا در كشور 
اليه سينماي مستند است كه اگر با فضاي كرونايي حاكم 
بر كشور، متوليان اين حوزه با پلتفرم ها تشريك مساعي 

نكنن��د و در توزيع توليدات خ��ود از آنها كمك نگيرند، 
امسال يا سال آينده سينما مستند ما يا از بين مي رود و يا 

دستكم ضربه جدي خواهد خورد. 

پلتفرمهاذائقهمخاطبرابهترميشناسند
حكمي با ذكر نكاتي براي هركدام از اجزاي زنجيره توليد 
محتوا بيان كرد: در اليه اول به دوستانمان در حوزه هاي 
حاكميتي بگوييم كه در سياست گذاري به طور عام، در 
حوزه فرهنگ به طور خ��اص و در حوزه فضاي مجازي 
به طور ويژه دست از نگاه سلبي برداريد، برويم به سمت 
ايجاب و استفاده از ابزار نرم براي ايجاد سليقه مناسب. 
براي مخاطبان با ايجاب سليقه س��ازي و ذائقه س��ازي 
كنيم. هيچ جايي س��لب جواب نخواهد داد به خصوص 
در حوزه فضاي مجازي. اليه دوم نهادهايي هستند كه از 
حوزه توليد محتوا حمايت مي كنند. آقايان وزارت ارشاد، 
صداوسيما، صنايع خالق، وزارت ارتباطات و... زنجيره 
ارزش را پاره نكنيد. حمايت هايتان را هدفمند كنيد و يك 
جاهايي دست از تولي گري برداريد. تولي گري را بسپاريد 
به پلتفرم ها، چراكه ذائقه مخاطب را بهتر مي شناسند. 
آنها مي توانند ب��ه توليدكننده محتوا راهنمايي بهتري 
كنند و در ضم��ن انحراف منابعي كه ش��ما تخصيص 
مي دهيد به صفر مي رسد. وي خطاب به ايده پردازان و 
توليدكنندگان محتوا اظهار كرد: وايرال ش��دن و اليك 
گرفتن مالك نيس��ت. آنچه براي توليدكنندگان بايد 
مالك باشد خالقيت و استمرار است. نكته ديگر اينكه 
در باب مسائل اقتصادي حريص نباشيد. باور كنيد باال 
رفتن قيمت محتوا به ضرر توليدكنندگان است و اقتصاد 
فيلم، س��ريال و محتوا هم جدا از اقتصاد سيب زميني، 
دالر و سكه نيست. يك اليه ديگر هم در كنار همه اين ها 
وجود دارد و آن بستر ارتباطي كشور است كه متولي آن 
اپراتورها هس��تند. اپراتورها خودشان و سازوكارشان را 

آماده تسهيم درآمد با توليدكنندگان و توزيع كنندگان 
محتوا كنند. درك كنند كه اين حوزه داراي چه اقتصاد 
عظيمي است و چه كمك بزرگي به شبكه ملي اطالعات 
با درون زا كردن محتوا  مي كند. اگر همه بپذيريم يك قدم 
از منافع مان، شامل منافع اقتصادي يا قدرت حاكميتي و 
يا اعمال اختيارات مان عقب نشيني كنيم تا زنجيره توليد 
محتوا به طور كامل شكل بگيرد، بستري ايجاد مي شود 

كه همه برنده خواهيم بود.

بالتكليفيدرنهادهايباالدستي
نظارتوسياستگذاري

همچنين جالل سميعي گفت: با وجود اتفاقات خيلي 
مهمي كه در ح��وزه توليد محتوا افتاده، بس��ياري از 
نهادهاي باالدس��تي نظارت و سياست گذاري در اين 
ح��وزه با يك نوع بالتكليفي روبرو هس��تند. يك نكته 
بس��يار مهم در عرصه توليد محتوا به وي��ژه در فضاي 
مجازي اين است كه عمومًا كساني كه منابع سازماني را 
براي توليد محتوا اختصاص مي دهند، بيشتر حواشي را 
مدنظر قرار مي دهند و درنهايت سهم و توجه كمتري 

به توليدكننده دارند. 
وي در ادام��ه در تعريف توليد محتوا در فضاي مجازي 
و نقطه شروع آن گفت: نقطه شروع توليد محتوا در هر 
نوع رسانه اي را چند سوال اس��تاندارد مي دانم. اينكه 
چه مي خواهيم بگوييم؟ براي چه كساني مي خواهيم 
بگوييم؟ و براي آن مخاطبان چه رس��انه اي مناسب تر 
اس��ت؟ توليد محتوا در فضاي مجازي وابس��ته به نوع 
پي��ام و نوع مخاطب و ش��ناخت مدل مص��رف محتوا 
مي تواند انواع مختلفي داش��ته باشد. البته از آن قالب 
مهم تر ايده اي اس��ت كه به مخاطب و يا مشتري ارايه 
مي شود. اين كارشناس و مشاور توليد محتوا و رسانه با 
اش��اره به حلقه گمشده توليد محتوا در فضاي مجازي 

گف��ت: حلقه گمش��ده اي كه بين نظ��ام حاكميتي و 
سياست گذاران ما در حوزه محتوا با رسانه و اجتماعي 
كه كسب وكارها هم بخشي از آن هستند ديده مي شود، 
مساله تجاري س��ازي و يا كاربردي سازي توليد محتوا 
اس��ت. به نظر مي رسد چيزي كه اين دو را به هم وصل 
نمي كند، رويكردها و نگراني هاي بعضًا اشتباه است. تا 
زماني كه نگاه حاكميتي و دولتي به مساله توليد محتوا 
س��لبي باشد اين ش��كاف هرروز بزرگ تر هم مي شود. 
خيلي وقت ها به نظر مي رس��د توليد محتوا در فضاي 
مجازي ايران مبتني بر نگراني هاس��ت.  از سوي ديگر 
سختي توليد محتوا در ايران عمومًا اين است كه شما 
با تنوع عجي��ب و ناش��ناخته اي از قوميت ها، مذاهب 
و فرهنگ ها روبرو هس��تيد. وقت��ي در راديو جوان كار 
مي كرديم به ما تذكر داده مي شد كه فالن كلمه عادي را 
به كار نبريد چراكه در بخشي از ايران معناي بدي دارد؛ 
بنابراين خود اين تنوع و همچنين دسترسي گسترده 
توليدكنندگان حتي خانگي محتوا به ابزارهاي توليد و 
انتشار، رقابت را هرروز براي حوزه هاي رسمي سخت تر 
مي كند. وي با بيان اينكه فاكتور تعيين كننده در توليد 
محتوا مساله ايجاد تعامل يا دادوستد پيام بين مخاطب 
پيام و توليدكننده است، گفت: خيلي وقت ها نظام هاي 
حاكميتي تمايل داشتند و دارند كه با مخاطب ارتباط 
يك سويه اي داشته باشند. خيلي از سازمان و شركت ها 
نيز چنين تمايلي دارند؛ اين در حالي است كه ارتباط 
احساسي و عقالني دوسويه بسيار مساله مهمي است. 
ابتكار عمل داشتن در توليد محتوا يعني شما قصه تان 
را جوري ك��ه مي خواهيد تعريف مي كني��د وگرنه در 
بحران ها، رقابت و اتفاقات ديگران قصه شمارا جوري كه 
مي خواهند تعريف مي كنند. اگر در توليد محتوا بازي 
خودتان را درست انجام ندهيد ديگران جوري كه دلشان 

مي خواهد در زمين شما بازي مي كنند.

انتقاد از نگاه سلبي نهادهاي باالدستي نظارت و سياست گذاري در فضاي مجازي

موانع شكل گيري توليد محتواي بومي در وب

كارگرانتوانخريدگوشيبرايادامهتحصيلفرزاندانشانراندارند
بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور با اشاره به 
اينكه خط فقر در جامعه براي خانوار ۴نفره ۱۰ميليون 
تومان است گفت: بسياري از كارگران توان خريد گوشي 
موبايل ب��راي ادامه تحصي��ل فرزاندان ش��ان را ندارند. 
حميدرضا امام قلي تبار، در گفت وگو با تس��نيم، درباره 
مش��كالت كارگران در تأمين امرار معاش و هزينه هاي 
تحصيل فرزندان خود در ش��رايط دش��وار قدرت خريد 
گفت: در چندس��ال اخير آحاد جامعه و علي الخصوص 
كارگران كشورمان تحت تاثير ش��ديدترين فشارهاي 
اقتصادي همچون افزايش افسارگسيخته تورم، كاهش 
درآمد و كاهش قدرت خريد و افزايش فقر روبرو بوده اند 
كه در اي��ن اواخر مهمان ناخوانده اي به ن��ام كرونا به آن 
اضافه شده اس��ت.  اين معضالت، مديريت و روال عادي 
زندگي كارگران را تحت الشعاع قرارداده و آنها را در تأمين 
هزينه هاي روزانه به بن بست رسانده است. از طرفي در يكي 

دوماه اخير تحميل هزينه هاي تحصيل فرزندان كارگران 
چالش ديگري است كه آنها را به طور فزآينده اي با چالش 
مواجه كرده، زيرا درآمد ناچيزش��ان حتي كفاف تأمين 
هزينه هاي مسكن ش��ان را نخواهد داد.  وي ادامه داد: در 
اين شرايط توانايي تأمين مخارج ديگري چون تحصيل 
فرزندان خود را ندارند، زيرا عوامل فوق منجر به س��قوط 
اين قشر به پايين تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. اين 
موضوع از اين حيث مورد تاكيد است كه براساس تعريف 
سازمان هاي جهاني خط فقر را حداقل درآمدي مي داند كه 
يك نفر بتواند در يك كشور زندگي كند. با توجه به برآورد 
حدود ۱۰ميليون توماني خط فقر كش��ورمان براي يك 
خانواده چهار نفره و دريافت خوشبينانه حقوق ماهيانه سه 
ميليون تومان به راحتي مي توان اثبات كرد كه كارگران 
)بيش از نيمي از جمعيت كشورمان( در فقر مطلق بسر 
مي برند.  امام قلي تبار گفت: با اين حساب پرداخت هاي 

توام با اصرار مدارس همچون شهريه ثبت نام در كنار خريد 
اجباري لباس فرم و ملزومات و نوشت افزار دانش آموزان 
آن هم با وجود كرونا از سردرگمي فاحش كارگران حكايت 
دارد. زيرا اين فرآيند تضادي آش��كار ب��ا اصل ۳۰ قانون 
اساسي كشورمان دارد كه تامين هزينه تحصيل فرزندان 
خانواده هاي ايراني را تا پايان دوره متوسطه را رايگان دانسته 
است و اگر تهيه گوشي تلفن همراه دانش آموزان را به اين 
ساختار اضافه كنيم، به طور محسوسي بي تدبيري كساني 
را مي بينيم كه بي هيچ پشتوانه اي و بدون توجه به وضعيت 
مالي خانوارها براي والدين نس��خه مي نويسند.  بازرس 
مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور اظهار كرد: در اين 
 ش��رايط خريد اقالم مورد نياز يادشده به طور متوسط به

۶ الي ۷ ميليون تومان منابع ني��از دارد كه تامين آن در 
شرايط كنوني از سوي والدين دانش آموزان حتي به صورت 
اقساطي امكان پذير نبوده و نيست. زيرا براي كسانيكه در 

فقر مطلق به سر مي برند و حقوق دريافتي آنها در هفته 
اول هر ماه صرفًا جهت پرداخت اجاره هزينه مي ش��ود، 
تهيه اقالم فوق ولو به صورت اقساطي معنايي ندارد. امام 
قلي تبار گفت: اگرچه كه در اين بح��ران دولت و وزارت 
مربوطه مي توانستند در فرصت چندماهه خود راهكاري 
كارشناسي شده و كم هزينه تري همچون امكانات راديو و 
تلويزيون را جهت آموزش دانش آموزان بسيج مي كردند 
تا از ايجاد چالش��ي به اين بزرگي جلوگيري كنند. اما در 
صورت عدم ارايه هيچ راهكار عملي براي حل چالش فوق، 
يقينًا كارگران به دليل نبود درآمد كافي از ادامه تحصيل 
فرزن��دان خود جلوگي��ري خواهند كرد، زيرا در س��ايه 
تبعيض و نبود هيچگونه حمايتي از قشر كارگر و اقشار 
آسيب پذير جامعه ، زنده ماندن اولين اولويت آنان خواهد 
بود و تحصيل فرزندان آنان در اولويت بسيار پايين تري 

قرار خواهد داشت.

در اسرع وقت  اقدام فرماييد!
 آقاي سرقيني رييس س��ازمان حمايت را ملزم كرد: »در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف سريعاً متخلفين شناسايي 
و جهت سير مراحل قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي 
و ساير مراجع ذيربط معرفي شوند.« ادامه اين ماجرا را در 
سلس��له مراتب اداري مي توان چنين ح��دس زد: رييس 
سازمان حمايت، دستور سرپرس��ت وزارت صمت را طي 
نامه اي با لحني موكدتر و با اشاره به درد و رنج مردم از گراني 
و ضرورت برخورد شديد و سريع با متخلفان، براي معاونانش 
ارسال و از آنان خواهد خواست در اسرع وقت در اين خصوص 
اقدام و گزارش آن را سريعا به دفتر ايشان ارسال نمايند. در 
ادامه، نامه رييس سازمان خطاب به معاونانش، از سوي آنان 
براي مديران كل ستادي و استاني و دواير اداري و حراستي و... 
ارسال و دستور برخورد شديد و عبرت آموز با متخلفان صادر 
مي شود. نهايتا آنكه بازرسان ويژه و مخصوص وآژيركشان 
رهسپار انجام ماموريت برخورد و تعقيب و تعزيز متخلفان 
مي شوند و درب مغازه مرغ و تخم مرغ فروشي يا ميوه فروشي 
و انبار را پلمپ و خبر هايش را در تلويزيون و ساير رسانه ها 

منتشر و... اما وضع تغيير نمي كند و كاالها گران وگرانتر و 
مردم مستاصل تر و پريشان تر مي شوند. چرا؟! طي همين 
روزهاي اخير سرپرس��ت معاونت نظارت و بازرس��ي اتاق 
اصناف ايران از افزايش ۱۶ درصدي تعداد بازرس��ي هاي 
انجام شده از سوي بازرس��ان اين نهاد در سراسر كشور در 
پنج ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خبر داده و اينكه در پنج ماه ابتدايي سال جاري حدود يك 
ميليون و ۲۴۰ هزار بازرس��ي انجام كه منجر به تش��كيل 
حدود ۶۰ هزار پرونده ب��ه ارزش حدود ۸۸ ميليارد تومان 
شده اس��ت. هم افزايش ۱۶ درصدي بازرسي ها كه بيانگر 
افزايش گراني هاست و هم مبلغ ناچيز جرايم )۸۸ ميليارد 
تومان جريمه براي ۶۰ هزار پرونده تخلف، سهم جريمه هر 
تخلف حدود يك و نيم ميليون تومان( نشانگر خرد و كوچك 
بودن متخلفين، آشكارا گوياي اين سياست ها و روش هاي 
ماقبل مدرن با پديده تورم اس��ت. جهانگير آموزگار، وزير 
دارايي دولت اميني و مدير اجرايي صندوق بين المللي پول 
در سخنراني در س��ال ۱۳۳۹ درباره اين راه و روش كه آن 

زمان نيز موج آن راه افتاده بود مي گويد: »موفقيت يك برنامه 
اقتصادي در دنيايي كه موشك هايش به كره ماه رسيده اند 
مستلزم هدف گيري صحيح و اتخاذ تدابير و طرق علمي و 
منطقي براي رسيدن به اين هدف هاست. اگر بنا باشد كه ما 
هنوز به رسم قرون وسطا تصور كنيم كه مثال با شالق زدن 
خرده فروش ها سطح قيمت ها پايين خواهد آمد يا با توقيف 
و حبس مالكين اجاره خانه ها معت��دل خواهد گرديد يا با 
جمع آوري گدايان سطح توليد باال خواهد رفت، راهمان به 
قهقراي اقتصادي منتهي خواهد شد، معني چاره هاي ايراني 
براي دردهاي ايراني آن نيست كه ما براي ارزان كردن قيمت 
گوشت و نان قصاب ها را چوب بزنيم يا شاطرها را توي تنور 
بيندازيم. بديهي است تا وقتي كه اصول مسلم اقتصادي 
جانش��ين تخيالت بي اس��اس نگردند، نتيجه مفيدي را 
نمي توان انتظار داش��ت )آموزه هاي اقتصادي، گزيده آثار 
جهانگير آموزگار، محمد توكلي طرقي، حسنعلي مهران- 
۱۳۹۸(  متاسفانه حركت در اين مسير نتيجه اي جز دور 
باطلي كه طي چند دهه اخير به بار آورده است چيز ديگري 

نصيب مردم و اقتصاد كشور نخواهد كرد:   مبارزه دولت با 
گراني و كنترل قيمت ها و قيمت گذاري، زيان دهي بنگاه ها 
و اعتراض توليد كنندگان اعطاي انرژي ارزان )مصرف باالتر 
انرژي، تمايل به محصوالت انرژي بر( وام ارزان قيمت )تشديد 
مشكالت نظام بانكي( نرخ ارز جدا از تورم )مواد اوليه ارزانتر و 
افزايش واردات( افزايش تعرفه واردات  تامين زيرساخت ها به 
قيمت ارزان تر براي توليدكنندگان كمبود منابع دولت، انواع 
رانت افزايش قاچاق تضعيف توليدات داخلي. )چرخه تخريب 
و تضعيف، دومين كنفرانس اقتصادي ايران، دكتر مسعود 
نيلي، دي ماه ۹۶(  كسري بودجه و حجم عظيم نقدينگي 
و انتظارات تورمي برآمده از بي ثباتي سياست هاي دولت و 
بي اعتمادي جامعه به اين سياست هاي رانت زا )تخصيص 
ارز۴۲۰۰ توماني و نظام چند نرخي ارز، پايين نگاه داشتن 
دستوري سود بانكي زير نرخ تورم، توزيع غيرمنطقي حجم 
عظيم يارانه ها و..( ريشه هاي مشكل تورم است كه اين نيز 
خود البته مساله اقتصاد سياسي است؛ بيهوده با آسياب بادي 

نجنگيم و توپ مشكالت را به هم پاس ندهيم؟!

ادامه از صفحه اول



تعادل - گروه تجارت |
ارزيابي هاي آماري نش��ان مي ده��د، طي هفت ماه 
نخست س��ال ۲۰۲۰، كل تجارت كااليي ايران با ۲۷ 
كشور اروپايي معادل ۲ ميليارد و ۶۴۹ ميليون يورو 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، افت بيش 
از ۹ درصدي را تجربه كرده اس��ت. مطابق آمارها، در 
بازه زماني ياد شده، تنها در ژانويه، تجارت ايران با ۲۷ 
كشور اتحاديه اروپا در سطحي قابل توجهي باالتر از 
ماه مشابه س��ال ۲۰۱۹ قرار داشته است، در ما ه هاي 
بعد، به دليل ش��يوع گس��ترده كوويد- ۱۹ و تشديد 
تحريم ها عليه ايران، تج��ارت ايران با اين منطقه در 
سطحي پايين تر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ قرار گرفته 
است. كمترين ميزان تجارت ايران با اتحاديه اروپا در 
هفت ماهه ۲۰۲۰، مربوط به ماه آوريل و بيش��ترين 
آن مربوط به ماه ژوئن است. بيشترين كاهش ماهانه 
تجارت ايران با اين منطقه ني��ز در جوالي با كاهش 
حدود ۲۰ درصدي ارزش تجارت رخ داده است. ارزيابي 
آماري نشان مي دهد، مانند سال هاي گذشته، آلمان 
اصلي ترين شريك اروپايي ايران به شمار مي رود و به 
تنهايي بيش از ۴۱ درصد از كل تجارت ميان دو طرف 
را به خود اختصاص داده است. پس از آن »ايتاليا، هلند، 

اسپانيا و فرانسه« قرار دارند.

    جزييات تجارت با قاره سبز
صادرات ايران ب��ه اتحاديه اروپا، طي ۷ ماه منتهي به 
جوالي۲۰۲۰ ح��دود ۴۰۰ ميليون يورو رقم خورده 
كه نس��بت به مدت مشابه س��ال ۲۰۱۹، قريب به ۵ 
درصد افزايش يافته است. طي اين هفت ماه، در دو ماه 
نخست، صادرات ايران به اروپا نسبت به ماه مشابه سال 
۲۰۱۹ با رش��د همراه بوده، اما پس از آن، تا ماه ژوئن، 
در سطحي كمتر از سال ۲۰۱۹قرار گرفته است. با اين 
وجود، در ماه جوالي، صادرات ايران نس��بت به مدت 
مش��ابه سال ۲۰۱۹ رش��د يافته و با رشد بيش از ۵۲ 
درصد همراه بوده است. كمترين ارزش صادرات ايران 
به اتحاديه اروپا در هفت ماهه ۲۰۲۰، مربوط به آوريل و 
بيشترين آن مربوط به جوالي است. بيشترين كاهش 
ماهانه ارزش صادرات ايران به اين منطقه نيز در آوريل 
با حدود ۶۵ درصد كاهش رخ داده است. روند صادرات 
غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا طي هفت ماهه سال 
۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ تقريباً همانند روند كل صادرات كااليي 
است. طي هفت ماهه ۲۰۲۰، صادرات غيرنفتي ايران 
در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد 
افت داشته است. بيشترين ارزش صادرات غيرنفتي 
ايران به اتحاديه اروپا مربوط به ژانويه ۲۰۲۰ و برابر با 
۷۶.۱ ميليون يورو و كمترين سطح مربوط به آوريل 
اين سال ۱۹.۸ ميليون يورو بوده است. مطابق آمارها، 
طي هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰، ارزش واردات ايران 
از اتحاديه اروپا، ۲ ميليارد و ۲۰۹ ميليون يورو بوده كه 
با افت بيش از ۱۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته همراه شده است. طي اين مدت، به غير از ماه 
ژانويه، در س��اير ماه ها، ارزش واردات ايران از اتحاديه 
اروپا در سال ۲۰۲۰، نسبت به ۲۰۱۹ در سطح كمتري 
است. روند واردات ايران از اتحاديه اروپا طي هفت ماه 
نخست س��ال ۲۰۲۰ عليرغم نوسانات نسبتًا جزئي، 
تقريبًا ثابت بوده است. بيشترين كاهش ماهانه ارزش 
واردات ايران از اين منطقه در جوالي ۲۰۲۰ با حدود 

۲۹ درصد كاهش رخ داده است.

    شركاي عمده تجاري ايران 
طي هفت ماهه نخست ۲۰۲۰، در ميان كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا، ايران بيشترين ارزش تجارت را با آلمان داشته 
است؛ به طوري كه حدود ۴۱ درصد از كل ارزش تجارت 
 ايران با اتحاديه اروپا طي هفت ماهه ۱۳۹۹ مربوط به كشور

» آلمان« بوده است. »ايتاليا، هلند، اسپانيا و فرانسه« نيز 
ساير شركاي عمده تجاري ايران در اتحاديه اروپا هستند 
كه به ترتيب سهم هاي ۱۵ درصد، ۱۱ درصد، ۶ درصد و 
۶ درصد از كل ارزش تجارت ايران با اين منطقه طي دوره 
مورد بررسي را به خود اختصاص داده اند. طي هفت ماهه 
نخس��ت ۲۰۲۰، ارزش تجارت ايران با» آلمان و هلند« 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته؛ اين در 
حالي است كه در ايتاليا و فرانسه ارزش تجارت با كاهش 
همراه بوده و در اسپانيا تغييري نداشته است. تجارت ايران 
با كشور فرانسه حدود ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال ۲۰۱۹ كاهش يافته كه به نظر مي رس��د در ميان 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيشترين افت را داشته است.

    كدام كاالها بيشتر صادر شده اند؟ 
طي هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰، بيشترين تجارت ايران 
با اتحاديه اروپا مربوط به گروه كااليي »ماش��ين آالت و 
تجهيزات حمل ونقل« بوده بوده كه حدو ۷۱۳ ميليون يورو 
رقم خورده و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۱۷ 
درصد افت داشته است. »مواد شيميايي و ساير محصوالت 
مرتبط « دومين گروه كااليي اس��ت كه ايران بيشترين 
تجارت را در آن با اتحاديه اروپا داشته است. طي مدت مورد 
بررس��ي، ارزش تجارت ايران با اتحاديه اروپا در اين گروه 
كااليي ۶۵۹ ميليون يورو بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود ۱۸ درصد افت داشته است. در ميان ۹ 
گروه كااليي اصلي، تجارت ايران با اتحاديه اروپا طي مدت 
مورد بررسي »سوخت هاي معدني و روان كننده ها« نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهي را تجربه 

كرده و از ۵ ميليون ي��ورو در هفت ماهه ۲۰۱۹ به حدود 
۷۲ ميليون يورو در هفت ماهه ۲۰۲۰ رسيده است. ايران 
طي هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰، حدود ۱۷۹ ميليون 
يورو »مواد غذايي و حيوانات زنده « به اتحاديه اروپا صادر 
كرده است. كرده است. اين گروه كااليي بيشترين ارزش 
صادرات ايران به اتحاديه اروپا را به خود اختصاص داده و 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، حدود ۶۰ درصد رشد 
داشته است. »مواد شيميايي و ساير محصوالت مرتبط « 
هم دومين گروه كاالي��ي صادراتي ايران به اتحاديه اروپا 
است كه حدود ۸۵ ميليون يورو از صادرات ايران به اتحاديه 
اروپا را به خود اختصاص داده و نس��بت به مدت مش��ابه 
حدود ۱۷ درصد افت داشته است. صادرات »سوختهاي 
معدني و روان كننده ها « صادرات نيز در هفت ماهه ۲۰۲۰ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱ برابر رشد 
داشته كه علت اصلي آن رشد صادرات اين گروه كااليي 

در ماه جوالي است.
 

    كاالهاي وارداتي كدامند؟ 
بيشترين ارزش واردات ايران از اتحاديه اروپا طي هفت 
ماه نخست ۲۰۲۰ مربوط به »ماشين آالت وتجهيزات 
حمل ونقل« اس��ت كه حدود۷۰۳ ميليون يورو بوده و 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته حدود ۱۷ درصد 
افت داش��ته اس��ت. دومين گروه كااليي وارداتي ايران 
از اتحاديه اروپا نيز »مواد ش��يميايي و ساير محصوالت 
مرتبط « بوده كه حدود ۵۷۳ ميليون يورو رقم خورده 
اس��ت.  واردات اي��ران از اتحاديه اروپا »م��واد غذايي و 
حيوانات زنده« نسبت به هفت ماه نخست ۲۰۱۹ رشد 
۴۶ درصدي را تجربه كرده و معادل ۳۸۶ ميليون يورو 
بوده اس��ت. در ميان ۹ گروه كااليي اصلي، در ۸ مورد، 
اولين شريك تجاري ايران در اتحاديه اروپا، آلمان بوده 
اس��ت. به عنوان نمونه ۵۵.۲ درصد از تج��ارت ايران با 
اتحاديه اروپا »مواد غذايي و حيوانات زنده » و مربوط به 

كشور آلمان بوده است. دو گروه كااليي كه آلمان در آن 
به عنوان اولين شريك تجاري ايران در اتحاديه اروپا نبوده، 
»س��وخت هاي معدني و روان كننده ها« و »روغن هاي 
گياه��ي و حيواني و چربي ها« اس��ت. طي مدت مورد 
بررسي، در گروه »سوخت هاي معدني و روان كننده ها« 
۹۹.۴ درصد از تجارت ايران با اروپا مربوط به هلند و در 
»روغن هاي گياهي و حيواني و چربي ها« ۳۹.۹ درصد 
تجارت ايران با اتحاديه اروپا مربوط به اسپانيا است. در ۶ 
گروه كااليي »مواد غذايي و حيوانات زنده «، »مواد خام 
غيرقابل خوردن به جز سوخت«، » روغن هاي گياهي و 
حيواني وچربي ها«، »مواد شيميايي و ساير محصوالت 
مرتبط« و »ساير كاالها« آلمان شريك اول صادراتي ايران 
در اتحاديه اروپا بوده است. همچنين در ۴ گروه كااليي 
ديگر در »كاالهاي صنعتي طبقه بندي شده بر حسب 
مواد « و»ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل« ايتاليا و 
در »سوخت هاي معدني و روان كننده ها « هلند و بلژيك 
شريك نخست »صنعتي همگون صادراتي ايران بوده اند. 
حدود ۹۷.۹ درصد از كل صادرات»سوخت هاي معدني و 
روان كننده ها« به هلند انجام شده است. در ميان شركاي 
دوم و سوم صادراتي ايران در اتحاديه اروپا، اسپانيا بيشتر 
از ساير كشورها مشاهده مي شود. از سوي ديگر، در ميان 
۹ گروه كااليي اصلي، اولين ش��ريك وارداتي ايران در 
اتحاديه اروپا در ۸ مورد آنها آلمان بوده است. سهم آلمان 
از ارزش واردات هر گروه كااليي از ۳۰.۶ در » سوختهاي 
معدني وروان كننده ها« تا ۹۳.۵ درصد در »نوشيدني و 
دخانيات« متغير بوده است. تنها گروه كااليي كه آلمان 
جزو سه شريك اصلي وارداتي ايران نبوده »روغن هاي 
گياهي و حيواني و چربي ها «است. حدود ۴۰.۱ درصد از 
ارزش صادرات ايران به اتحاديه اروپا در اين گروه كااليي 
به »اسپانيا« اختصاص داشته است. در ميان شركاي دوم 
و سوم وارداتي ايران در اتحاديه اروپا، نام» ايتاليا« بيشتر 

از سايرين مشاهده مي شود.

اخباررويداد
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 پاسخي به اتهامات
درباره كارت هاي بازرگاني

تسنيم | دبيركل اتاق بازرگاني تهران، در خصوص 
دليل تغيير روند صدور كارت از سامانه هوشمند اتاق 
بازرگاني به سامانه تجارت، افزود: قرار بود استعالمات 
از طريق س��امانه تجارت انجام ش��ود ت��ا همه كارها 
هوشمند باشد، البته پيش از اين نيز تنها دريافت گواهي 
سوءپيشينه به صورت الكترونيكي انجام  نمي شد كه 
در سامانه تجارت نيز اين اتفاق رخ نداده و هنوز دستي 
گرفته و در سامانه بارگذاري مي شود. يعني به نوعي هيچ 
تغيير در ثبت اطالعات بين سامانه تجارت و سامانه اتاق 
بازرگاني وجود ندارد. به گفته بهمن عشقي، با تغيير روند 
فرآيند صدور كارت بازرگاني از اول مرداد ماه و انجام اين 
كار توسط سامانه جامع تجارت، ماه سال جاري، تا ۱۸ 
شهريور ماه يعني به مدت ۴۹ روز تنها يك پرونده براي 
صدور كارت به اتاق بازرگاني تهران ارسال شده است. 
در حالي كه پيش از اين اتاق تهران ماهانه حدود ۱۷۰۰ 
مورد براي صدور و تمديد كارت بازرگاني را بررس��ي 
مي كرد. اما تا اين لحظه تنها ۴۹ پرونده به ما رس��يده 
است. وي با اشاره به صحبت هايي در مورد ارسال ۶۵۰ 
پرونده ب��راي صدور يا تمديد كارت گفت: اينكه گفته 
 مي ش��ود بيش از ۶۵۰ پرونده ارسال و تاييد شده بايد 
بگويم براي اتاق تهران در مورد اين افراد هيچ مدارك و 
مستنداتي قابل مشاهده نبوده و تنها نام آنها در سيستم 
قابل مشاهده و تا زماني كه مستندات براي ما ارسال و 
قابل مشاهده نباشد  نمي توانيم كارت صادر كنيم زيرا 
مسووليت انجام آن با اتاق است و بايد جوابگو باشيم. او 
خاطرنشان كرد: اگر سيستم اتاق بازرگاني ناقص بود و 
براي بهتر شدن شرايط سامانه تجارت جايگزين شده، 
اين وضعيت نشان  مي دهد كه سامانه تجارت نيز داراي 
اشكال و نقص اس��ت. بايد كامل توضيح داده شود كه 
دليل كم بودن تعداد صدور كارت چيست. وي درباره 
صدور كارت بازرگاني براي يك شركت كه بدهي ۱۵۰۰ 
ميليارد توماني به تامين اجتماعي داشته، گفت: نكته اول 
اينكه اين رقم بدهي ۲ هزار ميليارد تومان اعالم شده 
و نكته دوم اينكه اين ميزان بدهي هنوز تأييد نشده و 
موضوعي است كه مورد اختالف تأمين اجتماعي و اين 
شركت است و در مراجع ذي صالح در حال بررسي است. 
اما نكته سوم اينكه اين شركت يكي از شركت هاي بزرگ 
در صنعت خودر و يك شركت دولتي است. با توجه به 
آن همه تعهدي كه خودروسازها به مردم دارند، اگر اتاق 
تهران كارت اين ش��ركت را تمديد  نمي كرد و بحران 
جديدي ايجاد  مي شد، آيا اتاق را مقصر نمي دانستند؟ 
بايد اين را درك كنيم كه اين يك شركت دولتي بوده 
عدم تمديد كارت بازرگاني آن  مي توانست در تعليق 
كارگران و كار اين شركت اثرگذار باشد. به گفته وي، نكته 
چهار مي  كه در مورد اين شركت وجود دارد اين است 
كه اگر كارت آن تمديد شده به تأييد وزارت صمت نيز 
رسيده است. البته وزارت صمت هم كار درستي انجام 
داده است. اين كارت توسط اتاق و دولت تمديد شده پس 
حرف هايي كه اين مورد را قصور جلوه داده و آن را برعهده 
اتاق بازرگاني مي داند، نادرست و فرافكني است. عشقي 
همچنين در مورد سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني نيز 
گفت: در اين خصوص فرافكني شده زيرا چندين سال 
است كه ديگر سوءاستفاده از كارت بازرگاني در واردات 
معني ندارد؛ اگر گاهاً مشاهده مي شود كه اشخاصي براي 
واردات كاال از كارت شخص ديگري استفاده مي كنند، 
مساله فرار از ماليات نيست چون اين مورد امكان پذير 
نيست بلكه فرار از بروكراسي زائد براي دريافت كارت 
صورت مي گيرد. در حال حاضر هيچ سوءاستفاده اي 
از كارت بازرگان��ي در واردات وجود ندارد. در خصوص 
صادرات نيز اتاق بازرگاني تهران در رصد صادركنندگان 
پيشقدم بوده و در سال ۹۸ دو بار گواهي مبدأهاي صادر 
شده را كنترل كرده و فهرست صادرات مشكوك را به 
گمرك، سازمان بازرسي و بانك مركزي اعالم كرديم 
كه اين موارد را بررسي كنند. او افزود: بارها درخواست 
كرديم اطالعات افرادي كه ارز تهاتر كرده اند را ببينيم 
و كم لطفي است كه اينگونه در موردش صحبت شود و 
بگوييم اتاق در اين سوءاستفاده ها مقصر است. در حال 
حاضر براي دريافت و تمديد كارت بازرگاني در سامانه 
جامع تجارت چه ارزيابي انجام  مي شود كه در سامانه 

هوشمند اتاق بازرگاني انجام  نمي شد؟

قيمت گوشت با افزايش توليد 
به تعادل رسيد

ايرنا |دبير ستاد تنظيم بازار گفت: حذف گوشت قرمز 
از فهرست دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني، منجر به افزايش 
توليد داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگيري 
از رشد شتابان قيمت اين كاال شد. محمدرضا كالمي 
افزود: زمان عرضه گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ توماني، صف 
خريد ايجاد مي شد و بخش زياي از مردم نيز دستشان 
به گوشت يارانه اي نمي رسيد چرا كه واردات پاسخگوي 
نياز يارانه اي گوش��ت نبود، اما حذف اين محصول از 
فهرس��ت دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني منجر به افزايش 
توليد داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگيري از 
رشد شتابان قيمت اين كاال شد. كالمي ادامه داد: وقتي 
كااليي از گروه يك به گروه دو منتقل مي شود يعني بايد 
ارز نيما مالك واردات آن قرار گيرد و اگر ارز نيما دچار 
نوسان باشد، بهاي تمام ش��ده دچار نوسان مي شود و 
دولت نمي تواند هر روز نرخ آن كاال را برمبناي قيمت هاي 
متغير اعالم كند زيرا اين امر منجر به بروز مشكالتي در 
عرضه و كاالي موجود در شبكه توزيع خواهد شد. دبير 
ستاد تنظيم بازار با اشاره به تغيير نرخ ارز مرجع واردات 
برنج گفت: برخي اقتصاددانان بر اين باور بودند كه بايد ارز 
تك نرخي ايجاد و ارز يارانه اي حذف شود كه مشابه اين 
سياست در كاالهايي نظير شكر و گوشت قرمز نيز خوب 
جواب داد. وي درباره قيمت برنج خارجي نيز گفت: در 
برنج شاخصي نظير برنج ۱۱۲۱ ميانگين قيمت آن در 
سراسر جهان و در بنادر جنوبي كشور حدود يك دالر 
است كه با دالر نيمايي، حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه 
مي ش��ود، اما قيمت اين محصول در بازارهاي سراسر 

كشور حدود ۱۹ هزار تومان است. 

ميزان صادرات از مناطق آزاد 
چقدر است؟ 

ايرنا |دبير ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتصادي با اشاره به رقم ۱۶۹ ميليارد دالر صادرات 
از اين مناطق در هفت سال دولت تدبير و اميد گفت: 
بيش از ۴۰ درصد صادرات كش��ور از اين مناطق 
انجام مي شود.مرتضي بانك با بيان اينكه بخشي از 
واردات ضروري كشور متعلق به مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي است، اظهار داشت: حجم صادرات نسبت 
به واردات در اين مناطق رقم قابل توجهي را نشان 
مي دهد. وي تصريح كرد: آمارها نشان مي دهد در 
طول مدت هفت س��ال دولت يازدهم و دوازدهم 
كل واردات ب��ه مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي ۴۵ 
ميليارد دالر ب��وده در حالي كه در بخش صادرات 
اين رقم به ۱۳۲ ميليارد دالر مي رسد. وي افزود: با 
توجه به رقم ۳۷ ميليارد دالر صادرات به سرزمين 
اصلي، اين ميزان به ۱۶۹ ميليارد دالر در اين مدت 
رسيده اس��ت. بانك همچنين با بيان اينكه برخي 
جريانات با تبليغات منفي مانع رش��د مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي مي ش��وند، خاطرنشان كرد: اگر 
محدوديت هاي بانكي و تحريم ها وجود نداش��ت، 
شرايط اقتصادي در اين محدوده ها متفاوت مي شد 
اما با همه اين مشكالت همچنان ۴۰ درصد صادرات 
كل كش��ور متعلق به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
مي شود. وي تاكيد كرد: البته نيمي از اين صادرات 
متعلق به آمار پتروشيمي مي شود كه البته در تمام 
جهان نيز صادرات اين محصوالت را نيز با مجموع 

آمار كل اعالم مي كنند.

75 درصد زعفران توليدي 
مصرف داخلي ندارد

فارس |يك مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت 
ايران با بيان اينكه ۷۵ درص��د از زعفران توليدي بايد 
صادر شود، گفت: براي كس��ب ارزش افزوده بيشتر از 
صادرات زعفران بايد صادرات اين محصول با برند ايراني 
و در بسته بندي هاي كوچك انجام شود. محمود بازاري 
گفت: اگرچه ارزش صادراتي زعفران كشور چندان قابل 
توجه نيست، اما زعفران ايراني يكي از كاالهاي شناخته 
شده بين المللي است. وي افزود: ۷۵ درصد زعفران توليد 
كشور بايد صادر شود، چرا كه مصرف داخلي ندارد، مگر 
اينكه زير س��اخت هاي صنعتي مصرف آن در صنايع 
فراهم شود. بازاري با اشاره به مصارف مختلف زعفران 
در توليد شيريني و شكالت و مواد آرايشي و بهداشتي 
بيان داش��ت: مهم ترين بخش براي مصارف زعفران 
تبديل آن به ماده موثره در صنعت از جمله صنايع توليد 
مواد آرايشي و بهداشتي است كه متاسفانه هنوز در اين 
زمينه دچار مشكل هستيم، اما استارت آپ ها روي توليد 
چنين محصوالتي در حال انجام كارهاي تحقيقاتي 

هستند و به نتايجي نيز دست يافته اند.

 شركت توزيع نيروي برق 
 مازندران، دستگاه برتر

در جشنواره شهيد رجايي
در جشنواره شهيد رجايي سال ۱۳۹۹ و تقدير از مديران 
برتر و تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري 
اسالمي و مردم شريف و بزرگوار استان مازندران فرامرز 
سپري مديرعامل توزيع نيروي برق مازندران با توجه 
به خدمات ارزش��مند و برجسته در بخش منتخبين 
دستگاه ها با عملكرد ويژه عنوان دستگاه اجرايي قابل 
تقدير را در سطح استان كسب و توسط حسين زادگان 
استاندار مازندران مورد تجليل قرار گرفت. سپري در 
حاش��يه اين برنامه با بيان اينك��ه در تمامي امورهاي 
۱۸گانه اين شركت ميز خدمت حضوري و الكترونيكي 
مستقر شده است تصريح كرد:  از ۸۲ خدمت تعريف 
شده تاكنون ۵۲ خدمت به صورت الكترونيكي اجرايي 
گشته و اين نويد را به مردم مازندران خواهيم داد كه در 
آينده نزديك كليه خدمات قابل ارايه در اين ش��ركت 
به صورت غيرحضوري اجرايي مي گردد. س��پري در 
بخش ديگري از س��خنان خ��ود با تقدي��ر از تالش و 
جديت معاونين و كارشناسان اين شركت توزيع برق 
در الكترونيكي شدن خدمات از برنامه هاي ويژه شركت 

توزيع نيروي برق در اين حوزه خبر داد.

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري: 

 در هفته دفاع مقدس 
از خادمان نماز تجليل شد

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: ترويج و توس��عه فرهنگ نوراني نماز بر 
اساس رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و تكليف ستاد 
اقامه نماز از اولويت هاي مهم درسطح اين شركت است. 
سبحان رجب پور مديرشركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري در نشست اقامه نماز كه با حضور 
ائمه جماعات برگزار شد، بيان كرد: بزرگ ترين توفيق در 
ادارات برگزاري نماز اول وقت مي باشد كه به لطف الهي 
با حضور پررنگ و مستمر ائمه جماعات منطقه ساري 
و پرس��نل متدين در حال انجام و درافزايش معنويات 
وجلوگيري از منكرات كاركنان اثرگذار است. رجب پور 
تعظيم شعائر را در راس��تاي دين براي جامعه مفيد و 
ضروري دانست و ادامه داد: پيوند با نماز و فرايض الهي 
سبب مصون ماندن افراد از دام جنگ نرم دشمن مي شود. 
وي برگزاري مراس��م تجليل از خادمان نم��از را حائز 
اهميت دانست و افزود: كار تربيتي و فرهنگي تدريجي 
و بلندمدت بوده و مي تواند زمينه تشويق هر چه بيشتر 
كاركنان و فعالين اقامه نماز به اين فريضه مهم ديني را 
فراهم آورد. در پايان اين مراسم از خادمين و فعالين اقامه 

نماز با اهداي هداياي فرهنگي قدرداني و تقدير شد.

جزييات  تجارت كااليي ايران با اتحاديه اروپا نشان مي دهد

معاون فني گمرك به برخي جوسازي ها درباره ترخيص كاالها بدون انتقال ارز پاسخ داد 

افت تجارت ايران با  اروپا

مسير تازه براي ترخيص دپويي ها از گمرك 
معاون فني و امور گمركي گم��رك ايران با اعالم اينكه 
دغدغه گمرك ايران درخصوص كاالهاي مرتبط با توليد 
است نه كاالهاي لوكس و غير ضروري، چهار پيشنهاد 
گمرك براي ترخيص كاال را تشريح كرد. به گزارش ايسنا 
مه��رداد جمال ارونقي، در ادامه با اش��اره به تصميمات 
جلس��ه يكصدو پنجاه و دوم س��تاد اقتصادي دولت كه 
به تأييد رياس��ت جمهوري اسالمي ايران رسيده است، 
تأكيد كرد: ترخيص كاالهاي اساسي وارداتي كه داراي 
ثبت سفارش و قبض انبار تا تاريخ ۲۰ تيرماه سال جاري 
باشند، به صورت اعتباري سه ماهه، به تشخيص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت امكان پذير است و بانك مركزي 
بايد نس��بت به تعهد تأمين ارز كاالهاي اساس��ي گروه 
يك، به نرخ رس��مي و براي كاالهاي اساسي گروه دو، به 
نرخ نيمايي روز ترخيص، ظرف سه ماه آينده اقدام كند.

همچنين، ترخيص مواد اوليه اجزاء و قطعات وارداتي كه 
داراي ثبت سفارش و قبض انبار تا تاريخ اعالم شده باشند، 
به صورت با منشأ ارز متقاضي به تشخيص وزارت صنعت، 

معدن و تجارت امكان پذير بالمانع اعالم شده است.
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران درخصوص نحوه 
اجراي تصميمات ستاد اقتصادي دولت افزود: مشخصًا 
چهار پيشنهاد از سوي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
در اين زمينه به مراجع ذيصالح و ذيربط منعكس شده 
اس��ت كه درصورت پذيرش اين پيشنهادات، ترخيص 
اقالم موجود در بنادر و گمركات سرعت پذيرفته و مشكل 
واحدهاي توليدي در زمينه تأمين مواد اوليه و واسطه اي 

خطوط توليد برطرف خواهد شد.
پيشنهاد اول اين است كه »بانك مركزي در اسرع وقت 
نسبت به بررسي و تأمين ارز كاالهاي اساسي دپو شده 
در بنادر و گمركات كش��ور اقدام كرده يا طي مذاكره با 
صاحبان كاالهاي اساسي و به نحو مقتضي از جمله صدور 
اعالميه تأمين ارز به صورت اعتباري و مطابق مفاد مصوبه 
ش��عام، اطمينان الزم را در راستاي تأمين ارز اين اقالم 
ظرف موعد مقرر ايجاد كند تا صاحبان اقالم اساس��ي با 

اطمينان خاطر، نسبت به ترخيص كاالهاي خود از بنادر 
و گمركات كشور اقدام كنند.« در پيشنهاد دوم درخواست 
شده »بانك مركزي در اس��رع وقت نسبت به بررسي و 
»تأييد منشأ ارز« مواد اوليه و اجزاء و قطعات مربوط به 
واحدهاي توليدي كه در تصميمات ستاد اقتصادي دولت، 
با ترخيص آنها با منشأ ارز متقاضي موافقت شده، اقدام 
كند.« همچنين در پيشنهاد سوم تصريح شده »ترخيص 
كاالهاي اساس��ي، مواد اوليه و اجزاء و قطعات وارداتي 
گروه دوم كااليي، درصورت عدم درخواس��ت انتقال ارز 
از طريق بانك عامل توسط واردكننده، به صورت با منشأ 
ارز متقاضي، بدون نياز به ويرايش ثبت سفارش بانكي 
صادره و بدون مطالبه كدرهگيري بانك امكان پذير بوده، 
گمرك ايران به قيد فوريت نس��بت به انجام تشريفات 
گمركي و ترخيص كاالهاي اعالم شده، با صدور پروانه 
گمركي اقدام كرده و آمار و اطالعات مربوط به ترخيص 
كاال را ب��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در 
سوابق و بانك مركزي جهت رفع تعهد ارزي اعالم كند.« 
در ادامه، پيشنهاد چهارم به صورت كلي داده شده است كه 
» گمرك ايران جهت جلوگيري از توقف هر واحد توليدي، 
بتواند رأسًا نس��بت به ترخيص درصدي از مواد اوليه و 
اجزاء و قطعات مربوط به واحدهاي توليدي، همچنين 
كاالهاي خطرناك از جمله آتش زا و كاالهاي فسادپذير 
يا در آستانه فساد دپو شده در بنادر و گمركات كشور كه 
داراي ثبت سفارش و قبض انبار معتبر بوده و »درصف 

تخصيص يا تأمين ارز بانكي « قرار دارند، اقدام كند.«

    پاسخ به برخي جوسازي ها
معاون فني و امور گمركي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به درج اخباري در برخي رسانه ها با عنوان 
»تالش مافياي واردات براي دور زدن قانون و دادن جواز 
ترخيص به كاالهاي��ي كه بدون انتقال ارز از سيس��تم 
بانكي وارد مي شوند و به واقع، دادن پاداش به متخلفين 
و مجازات بازرگانان قانونمدار قرار گرفته در صف تأمين 

ارز« به ارايه پاره اي توضيحات پرداخته است كه به شرح 
زير است: ۱- وفق مفاد بند الف ماده ۳ قانون امور گمركي، 
صرفًا اِعمال سياس��ت هاي دول��ت در زمينه صادرات و 
واردات از جمله وظايف و اختيارات گمرك ايران برشمرده 
شده و به عبارت ديگر گمرك يك سازمان مجري است 
نه سياست گذار؛ ۲- در تصميمات ستاد اقتصادي دولت 
صرفًا به ترخيص مواد اولي��ه، اجزاء و قطعات واحد هاي 
توليدي كه داراي ثبت سفارش و قبض انبار معتبر باشند 
به صورت با منشأ ارز متقاضي اشاره شده و تشخيص اين 
امر برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده 
است؛ ۳- وظيفه گمرك رصد موجودي كاالهاي وارده 
به بنادر و گمركات و اعالم اين آمار جهت تعيين تكليف 
اين اقالم در راستاي جلوگيري از رسوب اين كاالها كه يا 
جزو كاالهاي اساسي و ضروري است يا مرتبط با خطوط 
توليد و واحدهاي توليدي و ماش��ين آالت سرمايه اي، 
جهت اتخاذ تصميم سريع و مناسب است تا خداي ناكرده 
اين اقالم به دليل ماندگاري زياد در گمركات، مشكالتي 
را متوجه كشور نكنند؛ ۴- مورد چهارم اينكه گمرك نيز 
مانند ساير سازمان ها دغدغه ورود اقالم لوكس، غير ضرور 
و داراي توليد مشابه داخلي به كشور را داشته و بارها و بارها 
پيشنهاداتي را درخصوص سياست گذاري مناسب در اين 
خصوص در راستاي صيانت از منابع ارزي كشور و ممانعت 

از كاالهاي غيرضرور ارايه كرده است؛
۵- مراجعه به سوابق مكتوب و مكاتبات عديده صورت 
پذيرفته از سوي سازمان گمرك بيانگر اين است كه بارها 
از مراجع ذيربط و ذيصالح خواسته شده است به محض 
ثبت سفارش كاال، وضعيت تأييد اين كاالها از نظر منشأ 
ارزي به قيد فوريت بررس��ي شده و تكميل فرآيند ثبت 
سفارش منوط به اعالم نظر بانك مركزي باشد و سپس 

كاال اجازه ورود به داخل كشور پيدا كند؛ 
۶- در مرحله ششم مراجعه به س��وابق و پيگيري هاي 
مكتوب بيانگر اين است كه گمرك بارها و بارها با مراجع 
ذيربط و ذيصالح تفاهم كرده اس��ت ت��ا اطالعات ثبت 

سفارش هاي مورد تأييد بانك مركزي به گمرك ارسال 
شود تا هيچ وقفه اي در روند اظهار كاالها و ترخيص آنها 
صورت نپذيرفته و از سوءاستفاده هاي احتمالي برخي 

افراد سودجو جلوگيري شود؛
۷- م��ورد اينك��ه مراجع��ه به س��وابق بخش��نامه ها و 
دستورالعمل هاي صادره از سوي گمرك نشان مي دهد 
اين سازمان بارها و بارها از گمركات اجرايي درخواست 
كرده است نس��بت به تنظيم اظهارنامه متروكه و اعالم 
مراتب به س��ازمان اموال تمليك��ي كاالهايي كه هيچ 
مشكلي براي ترخيص ندارند و با اين وجود برخي صاحبان 
كاال از ترخيص اين اقالم جهت گران شدن اين كاالها در 

بازار داخلي امتناع مي نمايند اقدام كند؛
۸- هش��تمين موضوع از نگاه مع��اون فني گمرك اين 
اس��ت كه تصمي��م واردات مواد اوليه و اج��زا و قطعات 
واحدهاي توليدي با منشأ ارز متقاضي جزو تصميمات 
س��تاد اقتصادي دولت در راس��تاي تامين مواد اوليه و 
نهاده هاي توليد خطوط توليد بوده كه الزم االجرا بوده و 
سازمان هاي ذيربط بايد كمافي السابق همكاري الزم را در 
راستاي اجراي سياست هاي اتخاذ شده به عمل آورند تا 
خداي ناكرده توليد و متعاقب آن صادرات در كشور دچار 

كوچك ترين توقفي نگردد؛
۹- در نهايت با توجه به مراجعات مكرر صاحبان اقالم و 
مواد اوليه مرتبط با توليد به سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت و گمرك ايران و درخواس��ت جهت ترخيص 
حداقل درصدي از كاالهاي اشاره شده جهت جلوگيري 
از توقف خط توليد، مكاتبات صورت پذيرفته از س��وي 
مراجع قضايي، دادستان هاي شهرستان هاي مختلف و 
استانداران استان هاي مختلف در راستاي تأمين اقالم 
اساس��ي و ضروري و نهاده هاي توليد، گم��رك ايران، 
پيگيري شبانه روزي تعيين تكليف اين اقالم ضروري را 
در سالي كه به فرمايش مقام معظم رهبري مزين به سال 
»جهش توليد« شده اس��ت از افتخارات و وظايف ملي، 

اصلي و سازماني خود مي داند.
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چهرهروز

99  سالگي استاد عبدالوهاب شهيدي در روزهاي كرونايي
عبدالوهاب شهيدي، خواننده موسيقي اصيل ايراني، آهنگساز، استاد آواز و نوازنده عود، 99 ساله شد. عبدالوهاب شهيدي 
از اوايل دهه ۱۳۲۰ فعاليت هنري خود را با فراگيري آواز، س��نتور و عود نزد اس��ماعيل مهرتاش آغاز كرد. اجراي آوازهاي 
محلي، در ميان آثار وي نقش برجس��ته اي دارند. از آوازهاي محلي او مي توان به تصنيف زندگي »معروف به اون نگاه گرم 
تو« اشاره كرد كه مربوط به آهنگي محلي در دستگاه ماهور است و همچنين تصنيف هاي ديگري مثل يار بي وفا،  اي سوزه 
و… همچنين وي قطعات قديمي معروفي مانند آثار عارف قزويني را نيز اجرا كرده كه از ميان آنها مي توان به تصنيف هاي 

»گريه را به مستي بهانه كردم« و »گريه كن كه گر سيل خون گريي« اشاره كرد.

كتابخانه

»چگونگي رشد و فروپاشي اقتصاد«
كتاب »چگونگي رشد و فروپاشي اقتصاد« نوشته »اندرو شف« و »پيتر شف« است كه هر دو پسر نويسنده مطرح امريكايي 
»اروين شف« هستند. كتابي كه با آن روبرو هستيم بازگويي تاريخ اقتصاد امريكاست كه بر اساس كتابي از »اروين شف« 
پدر اين دو نويسنده بازنويسي و تكميل شده است. اين داستان اقتصادي با لحني روان و شيوه اي بسيار ساده توانسته است 
يك نظام پولي و مالي را توصيف كند. خواندن اين كتاب مي تواند ديدگاه هركسي را نسبت به چرخه اقتصاد شفاف تر كند. 
كتاب »چگونگي رشد و فروپاشي اقتصادي« پس از انتشار در فهرست پرفروش ترين كتاب هاي نيويورك تايمز قرار گرفت 

و البته جوايز زيادي را هم ازآن خود كرد.

میراثنامهجامعه

مدير پاي��گاه ميراث جهاني ب��ازار تبريز از انجام 
پروتكل هايي ب��راي تنظيم خواهرخواندگي بين 
ب��ازار تبريز و بازار اس��تانبول خبر داد. حس��ين 
اسماعيلي س��نگري گفت: درحال حاضر تعداد 
گردش��گران اين مجموعه مي��راث جهاني، ۱۰ 
درصد س��ال هاي گذشته اس��ت. او تصريح كرد: 
سال گذشته براي حضور در اجالس بين المللي به 
استانبول رفتم و طي سخنراني و تعاملي كه عوامل 
شهرداري استانبول داش��تم، آنها از تجربيات ما 
درخصوص بازار اس��تانبول بهره جستند. بعد از 
آن نيز درصدد تب��ادل تجربيات برآمديم. اكنون 
نيز درصدد تعري��ف پروتكل خواه��ر خواندگي 
بين ب��ازار تبريز و بازار اس��تانبول هس��تيم. اين 
خواهرخواندگ��ي از ط��رف اداره كل مي��راث و 
گردش��گري آذربايجان ش��رقي، اس��تانداري و 
كنسولگري تركيه در تبريز در حال پيگيري است. 
اگر اين مهم محقق شود مي توانيم بيش از گذشته 
از تجربيات يكديگر اس��تفاده كنيم. مدير پايگاه 
ميراث جهاني بازار تبريز درخصوص بهره گيري 

از تجربيات بين الملل��ي براي مديريت بحران در 
بازار تبريز گف��ت: در خصوص بازارهاي تاريخي، 
ايران حرف هاي زيادي براي گفتن دارد و ازجمله 

قديمي تري��ن مراكز فعال در اين حوزه اس��ت از 
اين رو تجربيات جهاني در بس��ياري از موارد، از 
تجربيات ايران در اين خصوص استفاده مي كند.

خواهرخواندگي ميراث جهاني بازار تبريز و بازار استانبول

شناسايي ۳۷۴ روستا با  قابليت توسعه 
در راستاي توسعه روستاها با محوريت 
دهياري ه��ا و برنامه ري��زي در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتي، ۳۷۴ روستا در 
سه استان آذربايجان شرقي، لرستان و 
كرمان در سه محور كشاورزي، صنعت 
و گردشگري و صنايع دستي شناسايي 
و اطالعات آنها احصا شده است. معاون 
امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها 

و دهياري ها ضمن بيان مطلب فوق گفت: از مجموع 
۳۷۴ روستا منتخب در اين سه استان ۲۴۵روستا 
داراي قابليت توسعه در بخش كشاورزي، ۳۷ روستا 
داراي قابليت توسعه در بخش صنعت و 9۲ روستا 
هم داراي قابليت توس��عه در حوزه گردش��گري و 
صنايع دستي هس��تند.علي قرباني افزود: استان 
آذربايج��ان ش��رقي داراي ۷۲ روس��تا در بخش 
كشاورزي، ۱۱ روستا در بخش صنعت و ۱۷ روستا 

هم در بخش خدمات، استان لرستان 
داراي ۷۸ روستا در بخش كشاورزي، 
روس��تا در بخش صنعت و ۲۸روستا 
در بخش خدمات و در اس��تان كرمان 
هم 9۵روس��تا در بخش كشاورزي و 
۲۳روستا در بخش صنعت و ۴۷ روستا 
دربخ��ش خدمات در ح��وزه اقتصاد 
مقاومتي بودند. او خاطرنش��ان كرد: 
در حوزه كارآفريني، اقتصاد روستايي و محروميت 
زدايي، بانك اطالعات س��ه هزار نفر از كارآفرينان 
روس��تايي، شناس��ايي و بارگذاري آن در سامانه 
اطالع رساني سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها 
انجام شده و به منظور استفاده ار تجربيات آنها اين 
اطالعات در قالب دو جلد كتاب منتشر شده تا ديگر 
كارآفرينان روستايي از اين تجربيات الگو برداري و 

استفاده كنند.

آمار فوتي هاي كرونا در تهران به ۷۰  نفر رسيد
تعداد فوتي هاي كرونا در تهران پيش 
از اي��ن تا بيش از صد نف��ر در روز باال 
رفت و مجددا نزولي ش��د و به تعداد 
۴9 نفر رس��يد، اما مج��دد اين آمار 
افزايش يافت��ه و به ۷۰ نفر رس��يده 
اس��ت. رييس شوراي ش��هر تهران 
ضمن اعالم اين خب��ر درباره ناتواني 
مديريت ش��هري در توسعه حمل و 

نقل عمومي و ع��دم تحقق مصوبات دولت گفت: 
براي تامين اعتبار مصوبات الزم را از دولت گرفتيم 
و  بايد تمام تالش ما اجراي مصوبات باشد. هر جا 
كه به مانعي بر مي خوريم بايد با مس��ووالن آن را 
مطرح كنيم. مسووالن شهري بايد دقيقا بگويند 
كه چرا اجراي مصوبات فعلي دولت و مجلس در 

زمينه حمل و نقل شهري امكان پذير 
نيست. محسن هاش��مي ادامه داد: 
بايد تالش كرد تا اين مشكالت حل 
ش��ود و نبايد بهانه داشته باشند كه 
ما ب��ه داليل تحريم  ي��ا نبودن پول و 
بودجه نمي تواني��م كاري كنيم،  چرا 
كه مصوبات هست و بايد آنها را پيگري 
و اجرا كنند. ب��ه هر حال وزارت نفت 
موظف شده اس��ت كه در زمينه تامين اتوبوس ، 
از مح��ل صرفه جويي مصرف س��وخت، تضمين 
بازپرداخت وام هايي ك��ه براي اين منظور تامين 
مي شود را انجام دهد. شهرداري بايد قرارداد آن را 
ببندد و جواب آن را از وزارت نفت بگيرد، چرا كه 

قوانيني براي اين كار وجود دارد.

كاهش فرزندآوري و تخريب زيرساخت هاي اجتماعي
فرزندآوري با ش��يوع ويروس كرونا و 
ترس از مراجعه به بيمارستان ها كاهش 
يافته كه به گفته برخي از كارشناسان 
حوزه جمعيت و خانواده در سال هاي 
آتي با تحميل فش��ار ب��ه نيروي فعال 
و جوان، زيرس��اخت هاي اقتصادي را 
تخريب و حجم مناس��بات اجتماعي 
پايدار و غني جامعه را كاهش مي دهد. 

براساس منابع رسمي ميانگين رشد ساالنه جمعيت 
در كشور معادل ۱.۲ درصد و رشد مواليد برابر با ۱.۴ 
درصد اس��ت. به گفته مس��ووالن اين ميزان از نرخ 
رشد جمعيت در سال هاي آتي جامعه را با دشواري  
روبرو مي كند. شماري از كشورها به منظور افزايش 
فرزندآوري و رشد جمعيت بر سياست هاي تشويقي 
از جمله كاهش مالي��ات و افزايش درآمد متمركز 

ش��ده اند و به عنوان مث��ال در ژاپن به 
ازاي ه��ر فرزند زير ۱۵ س��ال، ماهانه 
۱۳ه��زار ين ژاپن پرداخت مي ش��ود. 
برخي از مسووالن كشور نيز حمايت از 
زنان شاغل را يك عامل موثر بر افزايش 
فرزندآوري تلقي مي كنند، سيدعلي 
موس��وي، نماينده مجلس ش��وراي 
اسالمي در اين باره مي گويد: تغيير در 
شرايط رشد جمعيتي كشور مستلزم حمايت از زنان 
شاغل در زمينه حقوق و مرخصي است و فرزندآوري 
بدون حمايت از زنان شاغل در دستگاه هاي اجرايي 
محقق نمي شود. در حال حاضر جامعه ايران با كاهش 
نرخ جايگزيني جمعيت مواجه است به عبارت ديگر 
نسل جايگزين توليد نمي ش��ود و تجديد نسل در 

كشور كاهش يافته است.

ادامهازصفحهاول

 چه كساني كرونا را
 جدي نگرفته اند؟

 اينكه دولت حتي به وعده هاي خود براي پرداخت 
دستمزد پزشكان و پرستاران عمل نمي كند، طرف 
ديگر ماج��را. اما كوتاهي دولتم��ردان به همين جا 
ختم نمي شود. سال هاس��ت كه قرار است دولت از 
محل افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي مبلغي را به 
گس��ترش وس��ايل حمل و نقل عمومي اختصاص 
دهد و اين مهم حتي االن هم كه با اين وضعيت كرونا 
نياز به افزايش وس��ايل حم��ل و نقل عمومي بيش 
از هر زمان ديگري احس��اس مي ش��ود، اين مهم به 
انجام نرسيده است. بيمارستان ها شلوغ شده و اتاق 
مراقبت هاي ويژه ديگر جايي براي بس��تري كردن 
بيماران تازه ندارند. پرستارها و دكترها توان خود را 
از دست داده اند. چه بس��ا كار كردن در شيفت هاي 
طوالني به قيمت جانشان تمام شود. در اين بين اما 
دولت چه كار مفيدي انجام داده اس��ت. جز هشدار 
دادن مسووالن چه راه حل ديگري براي جلوگيري از 
افزايش مبتاليان به اين ويروس مرگبار ارايه داده اند؟ 
آيا واقعا زمان آن نرسيده كه دولت دوباره محدوديت ها 
را بازگرداند كه تعداد تلفات كمتري داشته باشيم؟ اين 
كه مردم ماجرا را جدي نگرفتند به اين خاطر است كه 
مي بينند، دولتمردانشان هم چندان جدي به قضيه 
نگاه نمي كنند، وقتي هنوز دو ماه از اعالم محدوديت ها 
نگذشته ناگهان تصميم به برداشتن محدوديت ها 
مي گيرند، وقتي ناگهان تصميم به بازگشايي مدارس 
مي گيرند در حالي كه مي دانند، رعايت كردن فاصله 
اجتماعي توسط دانش آموزان حداقل مقطع ابتدايي 
امري محال اس��ت. چطور انتظار داريم كه مردم بار 
سفر نبندند و بي توجه به كرونا به فكر زندگي عادي 
خود نباشند. از سوي ديگر فشار اقتصادي كمر مردم 
را خم كرده است. چه كسي مي تواند بدون كار كردن 
از پس هزينه هاي معاش خود بر بيايد وقتي دالر مرز 
۲۸ هزار تومان را هم به راحتي رد مي كند و مسووالن 
هم هي��چ توجهي به آن ندارند.  ب��ه هر حال كرونا با 
كسي شوخي ندارد، اگر مسووالن كاري از دستشان 
بر نمي آيد، ما كه مي توانيم بايد به فكر حفظ سالمت 
خود باشيم.  اي كاش يك بار ديگر مردم ياد بگيرند كه 
در كنار هم و همكاري و همدلي يكديگر اين مشكل 
را هم پشت سر بگذارند. خيلي از ما مي توانيم به آنها 
كه توان تامين مخارجش��ان را ندارند، كمك كنيم. 
خيلي از كارفرماها مي توانند، براي حفظ امنيت جاني 
خود و كارمندانشان آنها را دوباره به خانه بفرستند تا 
دور كاري كنند. خيلي از صاحب خانه ها مي توانند، 
كمي منصف تر باشند. خيلي از صاحبان كسب و كارها 
مي توانند، با كمي گذشت و انسانيت به هم نوع خود هر 
طور كه مي توانند كمك كنند. كار سختي نيست. حاال 
كه دولت كاري از دستش برنمي آيد، خودمان كاري 
كنيم كه اين ويروس بيش از اين قرباني نگيرد. با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، با رعايت فاصله اجتماعي و 
رعايت تمام آنچه كه مي تواند به سالمت خود، خانواده 
و تمامي افراد جامعه كمك كند. كار سختي نيست. 

بايد ماجرا را جدي بگيريم. 

كارگران از ترس اخراج ابتال به كرونا را مخفي مي كنند

نان به نرخ جان
گليماندگار| بهداشت كار هميشه 
در ايران مساله اي بوده كه هيچ وقت 
مورد توج��ه قرار نگرفته اس��ت. چه 
زماني كه هن��وز كرونايي در كار نبود، بهداش��ت 
كار براي كارگران رعايت نمي ش��د و چه حاال كه 
بس��ياري از آنها از ترس بيكار شدن بيماري خود 
را مخفي مي كنند و در اين بين هيچ كس نيس��ت 
كه پاسخگو باشد. همان روزهاي اول اعالم حضور 
كرونا در ايران محدوديت هايي اجرا ش��د كه البته 
در اي��ن بين باز ه��م كارگران بس��ياري به داليل 
عديده از جمله فش��ارهاي اقتصادي نتوانس��تند 
اين محدوديت ها را به طور كامل اجرا كنند و بعد 
از اينكه دولت تصميم گرفت اين محدوديت ها را 
بردارد، باز هم اين كارگران بودند كه بدون توجه به 
سالمت و تنها براي اينكه بتوانند هزينه هاي سرسام 
 آور زندگي ش��ان را تامين كنند، به كار برگشتند. 
كاري كه البته ديگر مثل س��ابق نبود، از كارگران 
كارگاه ه��ا گرفت��ه ك��ه خيل��ي از آنها ب��ه دليل 
ورشكس��تگي صاحب كار بيكار شدند تا كارگران 
روز مزد كه به دليل وجود كرونا كسي آنها را براي 

كارهاي ساختماني نمي برد. 

   سكوت از ترس اخراج
اما حاال كه آمار شيوع كرونا هر روز بيشتر مي شود، 
در اين بين هس��تند كارگراني كه به اين بيماري 
مبتال ش��ده اند، اما اگر بروز بدهن��د، از كار اخراج 
مي ش��وند، الزم نيس��ت بگويند اخراجي، همين 
كه مرخصي بگيري و بروي بيرون كس��ي هست 
كه جايت را پر كند و قطعا ديگر برگش��تي در كار 
نيست. اين شرايط فقط براي ايران نيست، با سرد 
شدن هوا تمام كشورها با خيزش دوباره اين بيماري 
دست به گريبان شده اند، اما شرايط ما انگار با تمام 
كش��ورهاي دنيا فرق مي كند. بسياري از كشورها 
براي جلوگيري از رشد بيماري محدوديت ها را باز 
گردانده اند، اما اينجا خبري از اين حرف ها نيست، 
دولت اينقدر سرش شلوغ است و درگير بازار بورس، 

سكه و دالر شده كه ديگر به فكر كرونا نيست. 

   پروتكل داريم، اما در اجرا مشكل هست
ريي��س كان��ون انجمن ه��اي صنفي مس��ووالن 
كميته هاي حفاظت فني و بهداش��ت كار كشور در 
اين باره مي گويد: در ماده 9۱ قانون كار آمده است كه 
كارفرمايان و مسووالن كليه واحدهاي موضوع ماده 
۸۵ اين قانون مكلف هستند بر اساس مصوبات شوراي 
عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سالمت و 
بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات الزم 
را تهي��ه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد 
وس��ايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص 
رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. 
افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل 
حفاظتي و  بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل هاي 
مربوطه كارگاه هستند. ابوالفضل اشرف منصوري اين 
رابطه كه آيا مي توان اين ماده را به شرايط كرونايي هم 
تسري داد، مي افزايد: شيوع كرونا در ايران و جهان ما را 
با شرايط تازه اي روبرو كرده است. قبال چنين وضعيتي 
نداش��تيم كه درباره آن قانون يا آيين نامه اي داشته 
باش��يم. در ايران فقط پروتكل هاي وزارت بهداشت 
هستند كه در اجراي آن مشكالتي وجود دارد. هر چند 
اين پروتكل ها الزام آور هس��تند، اما براي اجرا شدن 
الزم است وزارت كار به عنوان متولي كار در كشور به 
موضوع ورود كند؛ اتفاقي كه رخ نداده است. در ايران 
نشانه هايي از بازگشت محدوديت ها نيست، عالوه بر 
اينكه اگر قرار باش��د محدوديت ها بازگردند با توجه 
به شكننده بودن وضعيت اقتصادي، خيلي ها از آن 
استقبال نمي كنند، مگر اينكه كمك هاي دولتي قابل 
توجهي صورت گيرد. در اين بين تنها چاره اي كه براي 

كارگران مي ماند اميدوار بودن به خودمراقبتي است. 
آنها انتظار دارند به كارش��ان ادامه دهند، اما وسايل 
ايمني و بهداشتي در اختيارشان قرار گيرد و اگر مبتال 

به بيماري شدند، از ترس اخراج آن را پنهان نكنند.

    وزارت كار ورود كند
تا وقتي وزارت كار به عنوان متولي كار در بحث رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي مداخله نكند، مشكالتي در 
حوزه كار پيش مي آيد. شرايط خوب اين است كه هم 
پروتكل ها رعايت شود و هم كارگر متضرر نشود. اشرف 
منصوري مي گويد: اين اتف��اق رخ داده كه كارگراني 
دچار كرونا شده اند و وقتي اين را اعالم كرده اند كارفرما 
اقدام به تعديل او كرده است. در واقع يك بعدي به ماجرا 
نگاه شده و فقط سالمت كارگاه مد نظر قرار گرفته و نه 
معيشت كارگر. وقتي يك پروتكل بهداشتي � كاري 
تهيه شود، همه اين موارد لحاظ مي شود. ما پيشنهاداتي 
براي وزارت كار داريم و انتظار داريم هر چه زودتر اين 
پيشنهادات در شوراي عالي حفاظت فني بررسي شود. 
همانطور كه عنوان ش��د قرار گرفتن در شرايط جديد 
باعث شده كه آيين نامه اي مشخص به جز پروتكل هاي 
وزارت بهداشت وجود نداشته باشد. پيشنهاد ما تدوين 
دستورالعمل بهداشت كار در ش��رايط بحراني مانند 
كروناس��ت. اين اتفاق بايد خيل��ي زود رخ دهد، چون 
ش��رايط كنوني مي تواند مش��كالت جدي به وجود 
بياورد. وقتي كارگر از ترس اخراج بيماري خود را پنهان 
مي كند به صورت هرمي با رشد بيمار مواجه مي شويم. 
دستورالعمل بهداشت كار در شرايط بحراني هم بايد 
قابليت اجراي مناسب داشته باشد، هم مشكالت بر سر 
خودمراقبتي را لحاظ كند و هم اين امكان را به وجود 
بياورد كه افراد بدون ترس و واهمه، از بيماري خود حرف 
بزنند و مواردي هم براي رفع خس��ارت در نظر بگيرد. 
دستورالعمل جامع بايد با اولويت پيشگيري از كرونا و 
در ادامه جبران خسارت ناشي از ابتال به بيماري باشد. 
جزيره اي عمل كردن از دو جنبه مشكل ساز است. از 
طرفي در بخش كالن اين جزيره اي عمل كردن سد راه 
مقابله با كروناست و از طرف ديگر در بعد فردي، منجر 

به صدمه ديدن كارگران مي شود.

گزارش
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مرزپرگهر

هنر

پرويز پرستويي تهيه كننده موسيقي نمايش علمدار، شب پاياني اين نمايش 
را در رث��اي حضرت عب��اس)ع( رواي��ت مي كند. پرويز پرس��تويي عالوه بر 
تهيه كنندگي، سه ش��نبه ۶ مهر ماه روايت گر افتخاري آخرين ش��ب اجراي 
موسيقي نمايش علمدار در سوگ و رثاي سردار آب و ادب حضرت عباس)ع( 
و با اهداف خيرخواهانه اس��ت. »علمدار« به كارگرداني حس��ين پارسايي، با 
آهنگسازي پوريا خادم با همراهي اركستر س��مفونيك تهران و گروه آوازي 
به رهبري برديا كيارس و خوانندگي پوريا اخواص با اهداف خيرخواهانه اول 
تا شش��م مهرماه با تماشاگران محدود و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و به 
صورت آنالين ساعت ۲۱ در تاالر وحدت اجرا مي شود و كليه درآمدهاي اين 
برنامه صرف امور خيريه در مناطق محروم كشور به ويژه سيستان و بلوچستان 
مي شود. موسيقي نمايش علمدار همچنين با حضور و همكاري افتخاري ديگر 
هنرمندان همچون داريوش ارجمند، حسين پاكدل، مهدي سلطاني، فرهاد 
قائميان، هادي حجازي فر و با مشاركت بنياد فرهنگي و هنري رودكي و موسسه 

خادمين علي ابن ابيطالب)ع( برگزار مي شود.

پرويز پرستويي 
آخرين راوي »علمدار« شد

هنر

يك تابلوي نقاشي از »ساندرو بوتيچلي« � نقاش نامدار فلورانسي � با قيمت 
تقريبي ۸۰ ميليون دالر در حراجي س��اتبيز به فروش گذاش��ته مي شود. 
پرتره اي از يك مرد جوان و ثروتمند اثر »ساندرو بوتيچلي« به عنوان يكي از 
مهم ترين تابلوهاي نقاشي هاي عصر رنسانس شناخته مي شود كه هنوز در 
مجموعه هاي خصوصي نگهداري مي شود. حاال با توجه به اهميت و خاص 
بودن اين اثر با عنوان »مرد جواني كه مدال در دست دارد«، قيمت آن بيش 
از ۸۰ ميليون دالر برآورد شده است. مسووالن گالري ساتبيز اعالم كرده اند 
اين تابلوي نقاشي را در ژانويه ۲۰۲۱ به فروش خواهند گذاشت. كارشناسان 
اين حراجي معتقدن��د، اين تابلو مي تواند به قيمت بي��ش از ۱۰۰ ميليون 
نيز فروخته ش��ود. ركورد گران ترين تابلوي نقاشي جهان در سال ۲۰۱۷ با 
به فروش رفتن تابلوي نقاشي »سالوادور موندي« اثر »داوينچي« به قيمت 
۴۵۰ ميليون دالر شكسته شد. تابلوي نقاشي »مرد جواني كه يك مدال در 
دست دارد« آخرين بار در سال ۱9۸۲ در جريان يك حراجي در بريتانيا به 

يك خريدار ناشناس فروخته شد.

۸۰ ميليون دالر 
براي نقاشي يك جوان ۵۰۰  ساله!
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