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يادداشت- 1

 محدوديت هاي تازه 
و حمايت هاي ضروري

بع��د از تصميماتي كه 
از س��وي س��تاد كرونا 
و دول��ت در خص��وص 
ايج��اد محدوديت هاي 
تازه در ته��ران و برخي 
كالن شهرها اتخاذ شده، 
يك ب��ار ديگ��ر مباحث 
مرتبط ب��ا حمايت هاي 
ضروري از اقشار آسيب پذيري كه محدوديت هاي 
اينچنيني باعث بروز مش��كالت معيش��تي براي 
آنها مي شود حس��ابي گرم شده اس��ت. اقشاري 
كه در ادبي��ات اقتصادي از آنها ذيل عنوان اقش��ار 
آسيب پذير ياد مي شود اغلب گروه هايي هستند كه 
شغل پايداري ندارند. گروهي كه قبل از كرونا شغل 
نداشتند و گروه ديگري كه بعد از كرونا به جمعيت 
ميليوني بيكاران پيوسته اند.واقعيت غير قابل انكار 
آن اس��ت كه اين جامعه هدف با توجه به تورم دو 
رقمي كه اقتصاد ايران سال هاست تجربه مي كند 
در بدتري��ن وضعيت ممك��ن ق��رار دارد.بنابراين 
نظام سياسي و دولت مي بايس��ت براي مساعدت 
و كاستن از بار فشار معيشتي اين اقشار وارد عمل 
ش��ود و برنامه ريزي هاي الزم را در دستور كار قرار 
دهد. پرسشي كه در اين ميان ممكن است مطرح 
شود آن است كه راهكار شناسايي اين خانواده هاي 
محروم بر اساس چه سازوكاري بايد انجام شود؟ در 
واقع همه خانوارهاي بيكار به اضافه خانواده هايي 
كه تحت پوشش نهادهاي امدادي و حمايتي قرار 
دارند و ساير گروه هايي كه در زمره دهك هاي پايين 
جامعه قرار دارند، در زمره گروه هايي قرار مي گيرند 
كه تمركز برنامه هاي حمايتي دولت بايد متوجه آنها 
باشد. به طور مشخص دولت و نهادهاي مربوطه در 
گام نخست بايد به اين خانوارها سبدهاي حمايتي 
برس��انند تا اين گروه ه��ا در تامين اقالم اساس��ي 
حداقلي مورد حمايت قرار بگيرند و در مرحله بعد 
بحث هاي مرتبط با س��المت اين اف��راد از طريق 
پوش��ش هاي بيمه اي فراگير مي بايست پيگيري 
شود. چرا كه نخستين تبعات بيكاري و مشكالت 
معيشتي، خود را در هزينه هاي مصرفي و سالمت 
خانواده ه��ا نماي��ان مي كند. به عبارت روش��ن تر 
بالفاصله پ��س از گراني ش��اهد اين هس��تيم كه 
برخي اقالم از سبد مصرفي مردم، حذف مي شود 
و در ادامه هزينه ه��اي ضروري از جمله مس��ائل 
مرتبط با سالمت نيز به دليل گراني ها كنار گذاشته 
مي شوند. نكته اي كه در اين ميان بايد مورد توجه 
قرار بگيرد آن است كه اين برنامه هاي حمايتي بايد 
از طريق يك شبكه توزيعي مطمئن انجام شود تا 
سرمايه گذاري دولت و نظام سياسي براي حمايت 
از اين اقشار سر از بازارهاي آزاد و... درنياورد. به نظر 
مي رسد شبكه گسترده و مويرگي نهادهايي چون 
كميته امداد و س��ازمان بهزيس��تي در اين زمينه 
بسيار به كار مي آيد، ضمن اينكه در كنار شبكه هاي 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي، آن دسته از افرادي 
كه در ليس��ت دريافت كنندگان بيمه بيكاري نيز 
قرار مي گيرند مي توانند مخاط��ب اين طرح هاي 
حمايتي شوند.آنچه مسلم است، وضعيت كنوني 
اقتصاد ايران به خاطر اخاللي كه در تجارت كشور 
از طريق تحريم هاي اقتصادي ايجاد ش��ده از يك 
سمت و مشكالت برآمده از كرونا از سوي ديگر در 
وضعيت حساس��ي قرار گرفته، شرايطي كه باعث 
شده تا سطح درآمدي خانوارها كاهش چشمگيري 
پيدا كند و متعاقب آن شكاف هاي عميقي در نظام 
طبقاتي ايجاد شود. طبيعتا وقتي اقتصادهاي قوي 
در جهان با رش��د اقتصادي منفي مواجه شده اند، 
مشخص اس��ت كه اقتصاد ايران هم از اين بحران 
فراگير آس��يب خواهد ديد و از اين مشكالت تاثير 
خواهد پذيرفت. آمارهاي اخير از افزايش جمعيتي 
1.5ميليوني به جمعيت بيكاران نش��ان مي دهد 
كه تكانه هاي برآمده از كرونا اقشار آسيب پذير را با 
فشار زيادي مواجه ساخته است. البته هرچند اين 
افراد مي توانند تحت پوش��ش بيم��ه بيكاري قرار 
بگيرند اما بس��ياري از افرادي كه بيكار شده اند در 
زمره افرادي قرار مي گيرند كه اساس��ا داراي بيمه 
نبوده اند و آماري از آنها در س��اختارهاي حمايتي 
وجود ندارد. از هم��ه اينها مهم ت��ر به دليل اينكه 
سطح تورم در كشور نسبت به 2سال قبل همواره 
سير صعودي داشته اس��ت، اين امر باعث شده تا 
دهك هاي پاييني جامعه در معرض فشار معيشتي 
زايدالوصفي ق��رار بگيرند. نباي��د فراموش كنيم 
زماني كه درباره مطالبات اقش��ار كمتربرخوردار 
صحبت مي كنيم، منظورم��ان خانه هاي لوكس 
و ماش��ين هاي گران قيمت و معيشت آنچناني 
براي اين طبقات نيس��ت، بلكه صحبت از تامين 
حداقل هاي معيش��تي و جلوگيري از گرسنگي 
و محروميت هاي بنيادين اس��ت. صورت مساله 
مشخص است؛ راه حل هم مشخص است، در اين 
ميان تدبيري مورد نياز است تا مطالبات حداقلي 
اين اقشار را كه همان تامين سبد كالري مورد نياز 
جامعه هدف اس��ت به درس��تي و با رعايت عزت 

نفس اين خانواده ها به انجام برسد.

هادي حق شناس

نگرانيازآينده،تورمراتشديدميكند

بازار ارز در روزهاي گذشته حركات نوساني خود را ادامه 
داده اس��ت. اين بازار كه از ابتداي تابستان، با شوك هاي 
متعددي مواجه ش��د و در نتيجه بار ديگر افزايش قيمت 
جدي را تجربه كرد، در روزهاي اخير نيز ش��رايط خوبي 

نداشته اس��ت. هرچند با يك تغيير كوتاه مدت، بازار ارز 
هفته جاري را با كاهش نس��بي قيمت ها آغاز كرد اما در 
روزهاي بعد، بار ديگر حركت صعودي قيمت ها ش��روع 
شد و به نظر مي رس��د مقاومت دالر در روزهاي آينده در 

برابر رسيدن به كانال 30 هزار تومان با اما و اگرهاي جدي 
مواجه شود. بازار طال و س��كه نيز، هر روز همزمان با بازار 
ارز تغيير ش��رايط مي دهد. افزايش جدي قيمت دالر در 
تابستان، باعث شد قيمت سكه نيز در مدتي كوتاه به شكل 

قابل توجهي افزايش پيدا كند و حتي در روزهايي ركورد 
تاريخي 15 ميليون تومان براي س��كه طرح جديد را نيز 
بشكند. اين بازار نيز از ابتداي هفته كاهشي نسبي را تجربه 

كرد اما بار ديگر صعودي شده است.

تعلل دولت، ترس مردم، شوك بازارها
گمركازبخشنامهاخير
وزارتصمتانتقادكرد

ركوردتازهابتالومرگ
بيمارانكروناييدرتهران

مانع تراشي 
»صمت«

 در ترخيص 
 كاالها

وضعيت 
بحراني است

 صفحه 2 

آياسيستمبانكيتوانتعديلتسهيالتخريدواحدهاي
مسكونيباقيمتهاينجوميمسكنرادارد؟
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 سياست هاي غلط را 
كنار بگذاريم

 روند بازرسي اتحاديه ها
 و اتاق هاي اصناف از بازار

 حال بورس
عجيب است!

 ستاره مربع هايي كه 
جور ضعف اينترنت را مي كشند

 خطر ظهور دوباره 
رفتارهاي پوپوليستي

ش��رايطي كه امروز بر اقتصاد 
ايران حكمفرما شده، شرايطي 
خاص و منحصر به فرد است. 
از اين رو براي عبور از ش��رايط 
فعلي و كاهش فش��ار بر مردم 
ني��ز بايد ب��ه س��مت اجراي 
سياست هايي رفت كه تاكنون 
كمتر به آنه��ا پرداخته ايم و به 
نوعي در فرآيند اجرايي آنها را فراموش كرده ايم. اقتصاد 
ايران براي دوره اي نس��بتا طوالني ب��ه درآمدهاي نفتي 
وابس��ته بوده و هر يك از دولت ها كه آمده  اند نيز هرچند 
شعارهايي درباره تغيير سياست ها و بهبود عملكرد داده اند 
اما در عمل، دسترسي به درآمدهاي سهل الوصول نفتي، 
آنها را نيز وسوس��ه كرده و در عمل اصالح سياست هاي 
كالن اقتصادي به فراموش��ي س��پرده ش��ده است. اين 
روش ثابت در ميان تمام دولت ها، در دو س��ال گذشته با 
مشكالت تحريم مواجه شده و دسترسي به درآمدهاي 
نفتي به حداقل خود رس��يده اس��ت. در چنين بستري، 
تصميم گيران مجبور شده اند به سراغ گزينه هايي بروند كه 
هرچند نهايي كردن آنها دشوار است اما در نهايت مي تواند 
به نفع اقتصاد كش��ور تمام شود. اس��تفاده از درآمدهاي 
مالياتي يا بهره گيري از ش��يوه هاي نوين كس��ب درآمد 
بخشي از اين برنامه هاست.   ادامه در صفحه 6

يك��ي از اركان بس��يار مه��م 
قانون و ني��ز س��از و كار نظام 
صنفي، »بازرس��ي و نظارت« 
اس��ت. واحدهاي بازرس��ي و 
نظ��ارت از ط��رف اتاق ه��اي 
شهرس��تان ها  اصن��اف 
مديريت مي شوند. همچنين 
اتحاديه ه��اي صنف��ي نيز بر 
اساس قانون نظام صنفي كميسيون بازرسي را در دستور 
كار دارند. در فصل هشتم قانون نظام صنفي، به بازرسي و 
جريمه متخلفان صنفي اشاره شده و براي همه واحدهاي 
صنفي اعم از توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني 
-با عنايت به فراخور كاري آن ها- تكاليفي در نظر گرفته 
شده است كه عدول از آن شرايط مي تواند مشكالتي را از 
نظر تعزيري براي اين واحدها به وجود آورد. قيمت گيري 
از كاالهاي اساس��ي با توجه به نوع كاال به صورت روزانه، 
هفتگي و در صورت لزوم موردي انجام مي شود. قيمت 
برخي از كاالها نظير انواع ميوه و تره بار به دليل نوسانات 
قيمتي مداوم به صورت روزانه كنت��رل و ميزان كمبود 
يا فراواني محصوالت پر مصرف رصد مي ش��ود. امروزه 
با توجه به شرايطي كه بيماري كرونا در كشور به وجود 
آورده است، س��تاد ملي مقابله با كرونا مصوباتي به تمام 
استان ها ابالغ مي كند.   ادامه در صفحه 6

ب��ازار س��رمايه اين روزه��ا را 
نمي توان به درستي پي  بيني 
كرد چراكه متغيرهاي گوناگون 
دست در دس��ت هم داده اند و 
روند بازار را به س��مت و سوي 
نوسان برده اند. در حال طبيعي 
ب��ازار باي��د در ب��ا افزايش نرخ 
دالر روند بازار صعودي ش��ود 
اما اتفاقي برعكس در بازار رخ داده ه��ر چه دالر صعودي 
مي ش��ود بازار نزول بيش��تري را پيش مي گيرد. مي توان 
س��ازمان بورس و مصوبات روز افزون را يكي از داليل اين 
سقوط دانست. با اضافه شدن مصوبات جديدبه بازار سرمايه 
ميزان نقدينگي در بازار كاهشي شد و در نتيجه بازار روند 
قرمزتري به خود گرفت. بازارس��هام به عجيب ترين حال 
خود طي ساليان گذشته رس��يده و به اخبار و اتفاقات روز 
واكنش نش��ان مي دهد در اكثر موارد واكنش بازار منفي 
اس��ت و تنها در چند مورد بازار مثبت شده است. در ميانه 
تمام مشكالت بازار و واكنش هاي منفي، انتخابات امريكا 
نيز تاثير مهمي در بورس دارد و اغلب سهامداران منتظرند 
تا ببينند كدام نامزد پيروز مي ش��ود و مي��زان تحريم ها و 
محدويت تا چه ميزان تغيير مي كند ام��ا؛ بازار نمي تواند 
بيش از اين سرخ ش��ود و تا مانند چهار ماهه ابتداي سال 
كامال سبز پوش شود.    ادامه در صفحه 4

تلفن همراه يك��ي از اجزاي 
جدايي ناپذير زندگ��ي افراد 
شده و در اين ش��رايط يكي 
از امكانات��ي ك��ه بانك��داري 
الكترونيكي در اختيار كاربران 
ق��رار مي ده��د، اس��تفاده از 
كده��اي ussd ي��ا هم��ان 
كدهايي است كه با ٭ شروع 
و با # تمام مي شوند. با اس��تفاده از اين كدها، كاربر به 
راحتي و در فضايي ساده مي تواند فعاليت هايي از قبيل 
انتقال وجه، اع��الم موجودي، خريد ش��ارژ و پرداخت 
قبوض را انجام دهد. شايد يكي از مهم ترين كاربردهاي 
كدهاي ussd مورد اس��تفاده دارندگان ش��ماره هاي 
اعتباري اپراتورها براي گرفتن ش��ارژ اعتباري باش��د. 
كدهاي ussd بدون اس��تفاده از هيچ نرم افزاري روي 
گوش��ي تلفن همراه، ارتباط با بان��ك را با گرفتن چند 
عدد فراهم كرده اند. دو س��ال پيش ب��ود بانك مركزي 
بخشنامه اي به بانك ها ابالغ كرد كه در نتيجه تغييراتي در 
انجام تراكنش هاي مالي، دسترسي به حساب  مشتريان 
بانك ها براي عواملي غير از بانك يا ارايه دهنده خدمات 
پرداخت محدود شده و اعالم شد با هدف تامين امنيت 
حس��اب كاربران، پردازش از كدهاي ussd محدود به 
پرداخت قبوض عمومي و ...   ادامه در صفحه 4

متاسفانه در ش��رايط فعلي 
يك ب��ار ديگ��ر آالرم ه��اي 
خص��وص  در  هش��دار 
ظه��ور برخ��ي رفتاره��اي 
غيركارشناسي و پوپوليستي 
و  مديريت��ي  فض��اي  در 
اقتصادي كش��ور به صدا در 
آمده اس��ت. رفتاري كه قبل 
از اين در ميانه هاي دهه 70 خورش��يدي تا سال هاي 
ابتدايي دهه 90، آس��يب هاي فراوان��ي را به اقتصاد و 
معيشت كشور وارد ساخت و ايران را در داخل و روابط 
بين الملل دچار بحران هاي عميقي كرد. مشكالتي كه 
تبعات آن تا همين امروز ه��م در بخش هاي مختلف 
قابل رديابي اس��ت. در اين مي��ان نمايندگان مجلس 
يازدهم كه قبل از تش��كيل اي��ن دور از فعاليت هاي 
پارلماني، وعده ه��اي فراواني درباره حل مش��كالت 
معيش��تي و اقتصادي و بازگرداندن قط��ار اقتصاد به 
مسير تصميم س��ازي هاي كارشناس��ي داده بودند تا 
به امروز نه بر اس��اس اص��ول و ضوابط علمي صحبت 
كرده اند و نه در راستاي ارزيابي هاي كارشناسي عمل 
مي كنند. صرفا يك سري اخبار در خصوص مطالبات 
ش��خصي نمايندگان مثل دريافت ماشين چند صد 
ميليوني، پرداخت وديعه مس��كن براي نمايندگان و 
ارايه تسهيالت تكميلي براي حل مشكالت نمايندگان 
و... در رسانه ها مطرح مي ش��وند، در واقع كمتر شاهد 
هس��تيم كه نماينده اي مبتني بر اصول آكادميك و 
علمي و بر اس��اس مطالبات واقعي م��ردم صحبت و 
تصميم سازي كند. بررس��ي طرح هاي اقتصادي مهم 
مجلس در همين چند ماه ابتدايي نيز نشان مي دهد 
كه اين طرح هاي خلق الساعه و غيركارشناسي باعث 
بروز انتقادات دامنه داري از سوي تحليلگران اقتصادي 
بي طرف شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اقتصاد 
ايران اگر مي خواهد از اين دوره حس��اس به س��المت 
عبور كند بايد فضايي ايجاد شود تا قواي سه گانه كشور 
به عنوان مكمل هم در صحنه تصميم سازي هاي مهم، 
عمل كنند نه در ش��مايل رقيب انتخاباتي و جناحي 
يكديگر كه هر كاري انج��ام مي دهد تا عملكرد رقيب 
را در صحنه سياسي كشور خدش��ه دار كند. مجلس 
بايد بداند كه مهم ترين وظيفه مجلس نظارت بر حسن 
اجراي قان��ون و ريل گذاري قانوني براي رس��يدن به 
بهترين دستاوردهاست. مجلس در تعامل دولت بايد 
ببيند كه در ك��دام بخش اقتص��ادي و در كدام حوزه 
معيش��تي مي تواند به دولت كمك كند تا دس��تاورد 
بيشتري حاصل شود. اين در حالي است كه تصويري 
كه م��ردم از اظهارنظرها و تصميم گيري هاي مجلس 
و ساير نهادهاي تصميم س��از دارند، برخي رفتارهاي 
حاشيه اي است كه اين نهادها در مواجهه با يكديگر از 
ادامه در صفحه 4 خود بروز مي دهند.    

يادداشت روز

سرمايهنمادينتاميناجتماعي
نقل است كه سال ها پيش يكي 
از دانش��جويان انسان شناسي 
از »مارگارت ميد« پرسيد كه 
نخستين نشانه تمدن در يك 
فرهنگ چيست؟ انتظار داشت 
تا »مي��د« درب��اره قالب هاي 
ماهيگيري، كاسه هاي سفالين 
يا س��نگ هاي آس��ياب حرف 
بزند. »ميد« ولي پاس��خ داد: »نخس��تين نش��انه تمدن 
در يك فرهنگ باس��تاني، اس��تخوان ران پاي��ي بود كه 
شكسته شده و س��پس جوش خورده«. »ميد« توضيح 
داد كه چنانچه پاي ش��ما در يك قلمرو حيواني بشكند، 
شما مي ميريد. ش��ما نمي توانيد از خطر بگريزيد، براي 
نوشيدن آب به رودخانه بزنيد يا براي غذا شكار كنيد. شما 
خوراكي هستيد براي جانوران پرس��ه زن، هيچ حيواني 
با پاي شكسته آنقدر دوام نمي آورد تا استخوانش جوش 
بخورد. استخوان شكس��ته ران پاي انس��اني كه جوش 
خورده اس��ت گواهي مي دهد بر اينكه كسي زمان صرف 
كرده تا با شخص پا شكسته همراهي كند، محل جراحت 
را بسته است، ش��خص بيمار را نگهداري و تيمار كرده تا 
سالمت و بهبودي پيدا كند. در انتها »ميد« گفت: »كمك 

به ديگري در عين دشواري، همان جايي است كه تمدن 
آغاز مي ش��ود«. اگرچه توزيع خطر )ريس��ك( را يكي از 
داليل ظهور پديده بيمه هاي اجتماعي و تامين اجتماعي 
مي دانند وليكن باتوجه به تبادالت بين النس��لي )شاغل 
و بازنشسته، جوان و س��المند و...( و بين قشري )كمك 
اقشار پردرآمد به اقشار كم درآمد و...( شايد بتوان نهادهاي 
بيمه گر اجتماعي همچون س��ازمان تامين اجتماعي را 
يك »س��رمايه نمادين اجتماعي«  قلمداد نمود و يكي 
از نمادها و نمودهاي تمدني جوامع دانست. به قول هلن 
كلر »تا زماني ك��ه توده مردم براي بهب��ود حال يكديگر 
احساس مسووليت نمي كنند، در آن جامعه هرگز عدالت 
اجتماعي تحقق نخواهد يافت.« بي ش��ك هر انساني از 
ديرباز توسط انسان ها و سازمان ها احاطه شده است و اين 
افراد و سازمان ها هس��تند كه جوامع و تمدن ها را شكل 
مي دهند و در اين ميان »سرمايه« وجه مميزه انسان ها، 
سازمان ها، جوامع و تمدن ها است و سرمايه انواع مختلفي 
دارد و توسط نظريه پردازان تقسيم بندي هاي مختلفي 
را براي آن پيش��نهاد داده اند كه معروف ترين آنها بورديو 
است كه آن را به سرمايه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
تقس��يم بندي مي كند و نوع چهارم س��رمايه را سرمايه 
نمادين مي دان��د و به تعبيري آن  را يك��ي از وجوه و ابعاد 

س��رمايه هاي س��ه گانه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
مي داند. به تعبي��ر بورديو، س��رمايه هاي نمادين يكي از 
انواع سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند 
كه بقيه س��رمايه ها را حول محور خود جمع مي كنند و 
نوع تغيير يافته اي از س��رمايه هاي اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي هستند كه به عنوان نماد و سمبل يك تمدن 
يا جامعه يا كش��ور ظهور و بروز مي يابند. س��رمايه ها در 
يك سيس��تم مبادله اي مانند يك رابط و حلقه واس��ط 
عم��ل مي كنن��د و س��رمايه اجتماعي عبارت اس��ت از 
عضويت در سازمان ها و شبكه هاي اجتماعي و نيز شامل 
مجموعه اي از ارتباطات، تماس ها، رابطه ها، آشنايي ها، 
دوس��تي ها و... اس��ت كه براي فرد ايجاد وزن اجتماعي 
و اعتبار و جايگاه اجتماعي مي نمايد.  از اين منظر شايد 
بتوان س��ازمان تامين اجتماعي را يك سرمايه نمادين 
اجتماعي دانست، سرمايه اجتماعي از نوع نهادينه شده 
كه مبتني بر مشاركت مالي شكل گرفته و بر وجود يك 
نهاد رس��مي ابتناء يافته اس��ت. اين نهاد از يك منظر به 
توزيع ريس��ك بين اعضاء مي پ��ردازد و از منظري ديگر 
موجبات تجميع و تمركز منابع خرد و كوچك را فراهم 
مي سازد كه ماحصل اين تجميع منابع، هم مي تواند صرف 
سرمايه گذاري و اندوخته گذاري ش��ده و عوايد حاصل از 

آن براي ارايه تعهدات بيمه اي در مواقع بروز خطر يا احراز 
شرايط استفاده شود )در روش حق بيمه معين يا DC( و 
هم مي توان منابع موصوف را كه ماحصل تالش شاغالن 
و جوانان اس��ت صرف ارايه خدمات به بازنشس��تگان، از 
كارافتادگان و بازماندگان نموده )در روش مزاياي معين 
يا DB( و هم نمادي است از »تمدن« كه در آن كارفرمايان 
به كمك كارگران مي شتابند و كارگران شاغل و سالم به 
كمك همنوعان خود كه دچار حادثه شده اند، مي شتابند. 
اين س��رمايه نمادين اجتماعي از حدود يك قرن پيش 
پا گرفته و نش��و و نما يافته است و بس��ياري از قوانين و 
مقررات آنكه ناظر بر الزام كارفرما و پيمانكار به پرداخت 
حق بيمه است، مربوط به قبل از انقالب است و حال آنكه 
حق كارگر و حقوق بنيادين نيروي كار داراي گزاره هاي 
متقن و محكمي در مضامين و احكام اسالمي است و بر 
همين اساس نفي استثمار و بهره كشي و لزوم بهره مندي 
عادالنه عوامل توليد در اصول قانون اساس��ي آمده است. 
نتيجه آنكه نظامات تصميم سازي، تصميم گيري، اجرايي 
و نظارتي و رسانه اي كش��ور بايستي اين سرمايه نمادين 
اجتماعي را صيانت نمايند ولي متاسفانه طي دو دهه اخير 
اين نهاد اجتماعي غيردولتي و برآمده از مشاركت كارگر و 
كارفرما مظلوم واقع شده است.  ادامه در صفحه 6
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بازار ارز در روزهاي گذشته حركات نوساني خود را ادامه 
داده اس��ت. اين بازار كه از ابتداي تابستان، با شوك هاي 
متعددي مواجه ش��د و در نتيجه بار ديگر افزايش قيمت 
جدي تجربه كرد، در روزهاي اخير نيز شرايط خوبي نداشته 
است. هرچند با يك تغيير كوتاه مدت، بازار ارز هفته جاري 
را با كاهش نسبي قيمت ها آغاز كرد اما در روزهاي بعد، بار 
ديگر حركت صعودي قيمت ها شروع شد و به نظر مي رسد 
مقاومت دالر در روزهاي آينده در برابر رس��يدن به كانال 
30 هزار تومان با اما و اگرهاي جدي مواجه شود. بازار طال 
و سكه نيز، هر روز همزمان با بازار ارز تغيير شرايط مي دهد. 
افزايش جدي قيمت دالر در تابستان، باعث شد قيمت سكه 
نيز در مدتي كوتاه به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند 
و حتي در روزهايي ركورد تاريخي 15 ميليون تومان براي 
سكه طرح جديد را نيز بشكند. اين بازار نيز از ابتداي هفته 
كاهشي نسبي را تجربه كرد اما بار ديگر صعودي شده است.
آنچه كه شرايط اقتصاد ايران را عجيب تر مي كند، وضعيت 
فعلي بازار بورس اس��ت. اين بازار كه در ماه هاي ابتدايي 
سال جاري، با ركوردشكني هاي پي در پي توانست براي 
بخ��ش قابل توجهي از جامعه به محل��ي امن براي پس 
اندازهايشان بدل شود، در هفته هاي اخير شرايط خوبي را 
پشت سر نگذاشته و همين موضوع بسياري از سهامداران 
را نگران آينده بورس و سرمايه هايش��ان كرده است. اين 
در حالي اس��ت كه برخي تحليل ها درباره چرايي رشد 
بورس به افزايش قيمت دالر اشاره داشت و اين نگاه مطرح 
مي شد تا زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا كند، بازار سرمايه 
نيز به حركت صعودي خود ادامه خواهد داد. در عمل اما 
حركات اخير اين بازار نشان داده كه در چارچوبي مستقل 
حركت مي كند و حتي در دوره ركوردشكني قيمت دالر 
نيز همچنان، شاخص در بس��ياري از روزها سقوط كرد. 
كنار هم قرار دادن مجموعه اين شرايط، يك سوال مهم 
را مطرح مي كند: برنامه دولت براي مديريت اين بازارها 
چيست و چه سرنوشتي انتظار آنها را مي كشد؟ سوالي 
كه هرچند اهميت��ي به اندازه چش��م انداز كوتاه مدت و 
ميان مدت اقتصاد ايران دارد اما در عمل هنوز هيچ پاسخ 

روشني براي آنها نيست.

    كسري بودجه ابهام ساز
دولت سال 99 را در حالي آغاز كرد كه در كنار باقي ماندن 
مشكالت و محدوديت هاي تحريم، شوك حاصل از شيوع 
كرونا نيز اقتصاد ايران را در برگرفته بود. در اين چارچوب 
با كاهش جدي تجارت خارجي و محدود شدن دسترسي 
به منابع ارزي، دولت با كسري بودجه قابل توجهي مواجه 
شد و برآوردها حكايت از آن مي كرد كه عدد حدود 150 

هزار ميليارد تومان كسري بودجه وجود خواهد داشت.
در ش��رايط عادي، دولت ها كس��ري بودجه خ��ود را با 
استقراض از بانك مركزي، استقراض خارجي و كاهش 
هزينه ها جبران مي كنند اما در شرايط فعلي با توجه به 
اينكه نرخ تورم دو رقمي اس��ت و در برابر كاهش بيشتر 
مقاومت مي كند، امكان استقراض از بانك مركزي وجود 
ندارد و از سوي ديگر تحريم هاي امريكا و قرار گرفتن در 
فهرست س��ياه اف اي تي اف نيز شانس استفاده از منابع 
خارجي را از بين برده است. در چنين بستري با توجه به 

اينكه در سال هاي گذشته نيز تالش شده هزينه هاي دولت 
كاهش يابد و آنچه كه باقي مانده براي كاهش مجدد نياز به 
بررسي هاي جدي دارد، امكان كاهش هزينه هاي در نظر 
گرفته شده در بودجه نيز وجود ندارد. اگر منابع حاصل از 
صادرات را كنار بگذاريم، افزايش درآمدهاي مالياتي نيز به 
داليلي امكان پذير نيست. از سويي شيوع كرونا، باعث ايجاد 
فشاري جديد بر كسب و كارها شده و افزايش فشار براي 

ماليات ستاني، خطر ورشكست شدن آنها را باال مي برد.
هرچند دولت اعالم كرده براي عبور از اين مش��كالت به 
سمت انتشار اوراق بدهي حركت كرده و به سمت منابع 
بانك مركزي نمي رود اما اختالف نظرهاي ايجاد ش��ده 
ميان رييس كل بانك مركزي و ساير مقامات دولت درباره 
استفاده از اين منابع به ابهام ها افزوده است. با وجود آنكه 
وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه به اظهارات 
همتي پاسخ دادند اما صرف مطرح شدن اين ابهام، مي تواند 

كار را براي تحليل اقتصاد ايران دشوار كند.
در كنار آن، با وجود شعارهايي كه از سوي بانك مركزي 
براي كنترل و كاهش تورم منتش��ر ش��د، گزارش مركز 
آمار نش��ان مي دهد كه اين نرخ در شهريورماه بار ديگر 
صعودي شده و اين زنگ خطري را به صدا درمي آورد كه 
ش��ايد فرآيند عبور اقتصاد ايران از مشكالت فعلي را نيز 

سخت تر كند.

     نگراني مردم از آينده
هرچند مقامات دولتي تالش كرده اند با دادن اين اطمينان 
خاطر كه فرآيند كس��ري بودج��ه را مديريت كرده اند و 
خط��ري از اين ناحيه اقتصاد ايران را تهديد نمي كند، به 

مردم و بازارها آرامش بدهند اما آنچه كه در ماه هاي اخير 
رخ داده، ميزان اعتماد مردم به اين وعده ها را به ش��دت 

كاهش داده است.
يكي از اصلي ترين عواملي كه بازگشت آرامش به اقتصاد 
ايران را دشوار مي كند، بي برنامگي دولت براي مديريت 
مش��كالت روزمره اس��ت. وضعيت بازار بورس، بهترين 
مثال براي نبود اين نگاه واحد در مديريت بحران هاست. 
در شرايطي كه بازار سرمايه حركت صعودي خود را ادامه 
مي داد و حتي برخي كارشناسان از رشد جدي تر آن در 
ماه هاي آينده سخن مي گفتند، اختالف نظر ميان وزارت 
اقتصاد و وزارت نفت در واگذاري س��هام دارا دوم سپس 
مشكالتي كه در حوزه واگذاري سهام عدالت به وجود آمد، 
شرايط اين بازار را بر هم ريخت و هنوز دولت نتوانسته مانع 
از روند كاهشي بازار شود. شرايط در ساير بازارها نيز مانند 
بورس است با اين تفاوت كه دولت درباره تمامي آنها وعده 
كاهش قيمت داده اما هيچ يك عملي نشده اند. بازار ارز با 
وجود وعده هاي دايم رييس كل بانك مركزي همچنان 
روند افزايشي دارد و بازار سكه نيز به تبعيت از آن همچنان 
رشد قيمت خود را ادامه مي دهد. در بازار مسكن، قيمت 
هر متر خانه در تهران به 24 ميليون تومان رسيده و با وجود 
از بين رفتن قدرت خريد بخش قابل توجهي از جامعه، 
خبري از طرح وزارت راه و شهرسازي براي بهبود اوضاع 
نيست. در بازار خودرو نيز با وجود طرح هاي پرسروصداي 
ماه هاي گذشته همچنان روند افزايشي قيمت ها ادامه 
دارد. در كنار هم قرار دادن تمام اين ش��رايط باعث شده 
مردم نسبت به آينده اقتصادي خود نگران باشند و براي 
حفظ قدرت پس انداز خود، دست به تقال بزنند. در كنار آن 

وضعيت سرمايه گذاران و توليدكنندگان نيز نامشخص 
است. بسياري از آنها در ماه هاي گذشته با توجه به مشكالت 
داخلي و خارجي با زيان هاي سنگين مواجه شده اند و از 
س��وي ديگر با تداوم تورم و افزايش فشار بر مردم، امكان 
افزايش قيمت محصوالتشان را نيز پيدا نكرده اند. در چنين 
بستري فشارهاي ارزي بانك مركزي بر صادركنندگان 
باعث شده تعدادي از آنها براي فرار از جرايمي مانند تعليق 
كارت هاي بازرگاني، خود به بازار ارز روي بياورند و با خريد 

ارز آزاد، رفع تعهد كنند.
با رسيدن به چنين فضايي، كارشناسان هشدار مي دهند 
كه بسياري از سرمايه گذاران نيز ترجيح مي دهند به جاي 
ريسك ورود به حوزه هاي مولد اقتصادي، نسبت به خريد 
ارز و س��كه اقدام كنند و صرف همي��ن موضوع به بر هم 

خوردن بيشتر نظم بازار منجر شده است.
در واقع شرايطي كه امروز اقتصاد ايران با آن رو به روست 
يك بح��ران دو مرحله اي اس��ت. دولت ابت��دا به دليل 
مشكالتي مانند تحريم و كرونا و عدم توانايي در مديريت 
شرايط، با مشكالتي چون كسري بودجه، ركود، تورم و بر 
هم خوردن نظم بازارها مواجه شده و نبود توانايي در عبور 
از آنها، خود به ايجاد ترس در جامعه، ورود مردم به بازارهاي 
متفاوت و چرخش پر سرعت نقدينگي انجاميده كه اين 
موضوع خود بحران دومي را ايجاد كرده است. در اين بستر 
جز ارايه يك راهكار و برنامه ريزي دقيق از سوي دولت كه 
ابهام ها را الاقل در كوتاه مدت كاهش دهد، هيچ راه حل 
ديگري براي وضعيت فعلي اقتصاد وجود ندارد و اين تعلل 
در حالي ادامه دارد كه از عمر دولت روحاني تنها حدودا 

10ماه باقي مانده است.

2 ويژهسياست

ايـران   Tue. Oct 6. 2020  1773   سه شنبه  15   مهر 1399   18 صفر 1442  سال هفتم    شماره 

تا پايان دولت همه روستاها 
برق دار مي شوند

رييس جمهور اعالم كرد كه تا پايان دولت دوازدهم 
تمام روستاهاي كش��ور به شبكه برق مي پيوندند. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني طي س��خناني در مراس��م بهره برداري از 
طرح هاي اشتغال زايي و عمراني روستايي و عشايري 
با بيان اينكه تا پايان كار دولت دوازدهم برق رساني 
تمامي روستاهاي كشور پايان مي يابد، اظهار كرد: 
در حال حاضر 99 درصد روستاهاي كشور به شبكه 
برق متصل هستند و تا پايان دولت دوازدهم تمامي 
روس��تاها به اين ش��بكه مي پيوندند كه اين براي 
دولت و نظام مايه افتخار اس��ت. وي افزود: در پايان 
دولت مان مي توانيم به مردم كشور اعالم كنيم كه 
كار گازرساني و برق رس��اني به روستاها در سراسر 
كشور پايان مي يابد و االن در حال برداشتن قدم هاي 
پاياني در اين زمينه هستيم، البته در اين آمار يكي، دو 
استان از جمله سيستان و بلوچستان در نظر گرفته 
نش��ده كه از ابتدا عقب بوده اند و بايد كارشان ادامه 
يابد. رييس جمهوري با اشاره به اينكه هميشه بايد 
در مساله مواد غذايي و محصوالت كشاورزي روي 
پاي خود بايستيم، گفت: بار اصلي در اين زمينه بر 
دوش روستاييان است كه در همه زمينه هاي توليد 
محصوالت غذايي فعال هستند. در سال هاي اخير در 
زمينه گردشگري هم روستاهاي ما نقش ويژه اي پيدا 
كردند. روحاني ادامه داد: كار دولت يازدهم و دوازدهم 
در زمينه روستاها قابل مقايسه با دولت هاي قبلي 
است كه براي انجام اين كارهاي عظيم در اين مدت 
بايد از همه افراد موثر تشكر كنيم. رييس جمهوري با 
بيان اينكه نه بدگويي كانال هاي ضدانقالب خارج از 
كشور، نه جنگ رواني دشمنان و نه سخنان نارواي 
برخي تزلزلي در كار ما ايجاد مي كند، تصريح كرد: 
ما دستمان را به سوي مردم خودمان دراز مي كنيم 
و با كمك آنان كارها را جلو مي بريم و خدمت رساني 
دولت به روستاها و مردم تا آخرين ساعت حضورمان 
ادامه مي يابد. وي يادآور شد: تمام كساني كه نسبت 
به شيوه كار ما در زمينه خدمت رساني به روستاها 
انتقاد يا ايرادي دارند، به آنان مي گوييم كه آمارها را 
بياوريد تا مقايسه و بررسي كنيم و ببينيم وضعيت ما 
نسبت به سطح جهاني چگونه است؟  روحاني يادآور 
شد: در زمينه گازرساني هم كار ما قابل توجه است. 
پيش از انقالب كه در همين تهران هم جز چند محله 
مابقي گاز نداش��تند چه رسد به روستاهاي مان. اما 
امروز افتخار بزرگي نصيب ما ش��ده است كه ما اوال 
در توليد آن خودكفا ش��ديم و نيز بخش اعظمي از 
روستاها گاز دارند.  ابتداي اين دولت 14هزار روستا 
گاز داشتند و االن دوبرابر شده و نزديك به 32 هزار 

روستا گاز دارند.

جنگ اقتصادي سال هاست كه 
به كشور تحميل شده است

رييس ق��وه قضايي��ه گف��ت: جن��گ اقتصادي 
سال هاس��ت كه به كش��ور ما تحميل شده است، 
اما آنچه جلوي »قلدري«هاي دشمن را مي گيرد، 
»اقتدار« نشان دادن است. به گزارش ايسنا به نقل 
از قوه قضاييه، حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي در 
جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه، با گراميداشت 
هفته ناجا، به نيروهاي انتظامي تأكيد كرد با كساني 
كه مي خواهند امنيت جامعه را مختل كنند و در دل 
مردم هراس به وجود آورند، قاطعانه برخورد كنند.

رييس قوه قضاييه گف��ت: نيروهاي انتظامي بايد 
مقتدرانه در برابر اشرار، سارقان و زورگيران ظاهر 
ش��وند و اجازه ندهن��د اين افراد ب��ا كوچك ترين 
شرارتي در سطح شهر يا حاشيه شهرها، كوچه ها و 

محله ها را براي زن و بچه مردم ناامن كنند.
رييسي با تقدير از عملكرد نيروي انتظامي و تأكيد 
بر تداوم همكاري دادس��تان ها و قضات با اين نيرو 
در تأمين امنيت جامعه، خاطرنشان كرد: ارفاقات 
قانوني كه در برخ��ي مجازات هاي قضايي در نظر 
گرفته شده، ش��امل افراد جسور، شرور و مجرمان 
سابقه دار نمي ش��ود. رييس قوه قضاييه در بخش 
ديگري از سخنانش بر لزوم توجه دولت به معيشت 
و زندگي مردم تأكيد كرد و نظارت بر بازار و فرآيند 
توليد تا توزيع كاالهاي اساس��ي و اقالم مورد نياز 
مردم را ضروري دانس��ت و تأكيد كرد هرچه اين 
روند شفاف تر باش��د، راه براي سوداگران و دالالن 
و مفس��دان اقتصادي بس��ته خواهد شد. رييسي 
با اش��اره به »نقش نظارت و ش��فافيت در كاهش 
قاچاق« به وزير جديد صمت متذكر ش��د كه كد 
رهگيري و سامانه هاي شفاف سازي چرخه توليد و 
تأمين تا توزيع و مصرف كاالها را فعال كند تا مردم 
نس��بت به خريد كاالهاي مورد نيازشان به قيمت 
واقعي اطمينان حاصل كنند. رييس قوه قضاييه در 
ادامه با اشاره به جنگ اقتصادي و رسانه اي دشمن 
كه سال هاس��ت عليه ملت ايران در جريان است، 
خاطرنش��ان كرد: آنچه جلوي قلدري دش��من را 
مي گيرد، نشان دادن اقتدار است و هر گونه ضعف 
و سستي و كم كاري در اين راه، دشمن را گستاخ تر 
مي كند. رييس��ي با بيان اينكه هرگاه مس��ووالن 
مقتدرانه مقابل دشمن ايستادند پيروزي حاصل 
شده است، به مس��ووالن هشدار داد رهنمودهاي 
امام و رهبري را سرلوحه كار خود قرار دهند و از هر 
گونه اظهار عجز و سستي و ضعف در برابر دشمن 
پرهيز نمايند. رييس دستگاه قضا »اميدآفريني« 
را راهبرد اساسي امروز نظام عنوان و تصريح كرد: 
مردم اظهار عجز و القاي ناتواني مسووالن در حل 
مشكالت كشور را نمي پذيرند و خواستار همت و 

كار و تالش آنها براي گره گشايي از امور هستند.
رييسي در همين راستا متذكر شد: دشمن به دنبال 
القاي ياس و ناكارآمدي اس��ت و در اين شرايط هر 
مسوولي در قوه مجريه يا دستگاه قضا و هر صاحب 
منصبي كه با اقدام و عمل خود در جامعه اميد ايجاد 
كند، در جهت راهبرد اساسي نظام حركت مي كند.

افتتاح فاز نخست »شبكه هوشمند 
مدارس« با مشاركت همراه اول

فاز نخست ش��بكه هوشمند مدارس عصر ديروز با 
اتصال ۶٢٧۶4 مدرس��ه شهري و روستايي توسط 
گروه مخابرات و همراه اول، افتتاح ش��د.به گزارش 
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، 
فاز نخست »شبكه هوشمند مدارس )دانا(« عصر 
دوشنبه ١4 مهرماه در آيين بهره برداري از طرح هاي 
ملي روستايي و عش��ايري با حضور رييس جمهور 
و به صورت نمادين در يكي از روس��تاهاي كنارك 
سيستان و بلوچستان افتتاح ش��د و بدين ترتيب 
بيش از ٧۶ هزار مدرسه شهري و روستايي در مناطق 
دور افتاده به شبكه ملي اطالعات متصل شدند.در 
اجراي اين طرح مل��ي و با همت »گروه مخابرات و 
همراه اول« به عنوان بزرگ ترين هلدينگ ارتباطي 
ايران، ۶٢٧۶4 مدرسه شهري و روستايي به اينترنت 
پرسرعت متصل شدند كه سهمي ٨٢ درصدي از 
مجموع مدارس حاضر در اين فاز را شامل مي  شود.

حسن روحاني رييس جمهور در اين مراسم ضمن 
تقدير و تشكر از وزارت ارتباطات بابت راهبري اين 
پروژه، از برقراري عدالت آموزش��ي ابراز خشنودي 
كرد.محمدجواد آذري جهرم��ي وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات هم با بيان اينكه بخش مهمي از 
توان وزارت ارتباطات براي تحقق عدالت ارتباطي 
صرف ش��د، اظهار كرد: تاكنون ح��دود ٩5 درصد 
روس��تاها به تلفن همراه و ٩٠ درصد روس��تاهاي 
باالي ٢٠ خانوار به شبكه ملي اطالعات دسترسي 
دارند.وي با اشاره به اينكه تالش مي كنيم اين ميزان 
دسترسي تا پايان كار اين دولت به ١٠٠ درصد براي 
روس��تاهاي باالي ٢٠ خانوار برسد و ضمن تشكر 
از اپراتورهاي مجري اي��ن پروژه بيان كرد: با توجه 
به دس��تور رييس جمهوري، پيگير آم��اده كردن 
زيرس��اخت هاي تحقق عدالت آموزشي در دوران 
كرونا با فراگيري آموزش الكترونيكي بوديم كه بر 
اين اساس توانستيم براي ١٣ ميليون دانش آموز، 
يك ميليون معلم و كادر آموزش��ي، چهار ميليون 
دانش��جو و ١٠٠ هزار استاد اينترنت رايگان فراهم 
كنيم.بنابر اين گزارش، با اتصال ٧۶ هزار مدرس��ه 
ديگر به شبكه هوش��مند مدارس، ميزان اتصال به 
»دانا« به ٩4 درصد رس��يد كه گ��روه »مخابرات و 
هم��راه اول« در برقراري اتصال ٢44٣١ مدرس��ه 
روستايي و ٣٨٣٣٣ مدرس��ه شهرهاي دور افتاده 
به اينترنت پرسرعت، در فاز نخست اين پروژه ملي 
نقش آفريني كردند. همچنين الزم به ذكر اس��ت، 
پيش از اين »همراه اول« در راس��تاي مس��ووليت 
اجتماعي خود ب��ا طراحي و پياده س��ازي پلتفرم 
شبكه آموزشي دانش آموز )شاد( نقش پررنگي در 
فراگيري آموزش مجازي در كشور ايفا و به برگزاري 
غيرحضوري كالس هاي دانش آموزان كمك كرده 
بود. هم اكنون بيش از ١١ ميليون دانش آموز و حدود 
١١4 هزار مدرسه در شبكه شاد احراز هويت شده اند 

و از خدمات اين پلتفرم استفاده مي كنند.

پرداخت ماهانه ۴۱۰  ميليارد ريال 
بيمه تامين اجتماعي در ايالم

مديركل تامين اجتماعي ايالم گف��ت: امكان اعالم 
غيرحضوري س��ابقه بيمه به موسس��ات در استان 
فراهم ش��ده اس��ت.مديركل تامين اجتماعي ايالم 
گفت: ماهانه 410 ميليارد ريال براي ارايه خدمت به 
مستمري بگيران، تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت در 
استان پرداخت مي شود.به گزارش آفتاب ايالم، سهيال 
ملكشاهي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
داش��ت: س��ازمان تامين اجتماعي ايالم داراي 101 
هزار و ۷00 نفر بيمه ش��ده و 15 هزار نفر مستمري 
بگير است.وي افزود: اين س��ازمان با توجه به بيانات 
مقام معظم رهبري و توجه خاص ايش��ان به توليد و 
توليد كنندگان و با وجود مطالبات خود سازمان تامين 
اجتماعي، نه تنها در مقابل توليدكنندگان نبوده بلكه 
در كنار آنها با تسهيل روند پرداخت حق بيمه توسط 
كارفرمايان و اقساط حضور داشته است.ملكشاهي با 
بيان اينكه در اس��تان سبب تعطيلي هيچ كارگاهي 
نشده ايم، گفت: يكي از بخش��نامه هاي اخير تامين 
اجتماعي كه خبر خوشي براي بخشي از بيمه شدگاني 
است كه بيمه كامل دريافت نمي كنند، تكميل سوابق 

بيمه اي آنها و پرداخت 30 روزه بيمه آنهاست. 

نگراني از آينده تورم را تشديد مي كند

معاون اول رييس جمهوري: 

تعلل دولت، ترس مردم، شوك بازارها

بخش صنعت با مشكالت جدي مواجه است
مع��اون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دانش��گاه ها 
مي توانند كانوني براي حل مشكالت صنعت كشور باشند، 
گفت: بخش صنعت امروز با مشكالت جدي مواجه است 
و اين مش��كالت جز از طريق ارتباط با دانش��گاه ها قابل 
حل نيس��ت. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري صبح 
روز )دوشنبه( در جلس��ه هيات امناي دانشگاه صنعتي 
شريف با اشاره به گزارش هاي ارايه شده توسط رييس اين 
دانشگاه مبني بر جايگاه نخست كشوري و هفدهم جهاني 
دانشگاه صنعتي شريف در بخش ارتباط با صنعت، اظهار 
كرد: جايگاه هفدهم دانشگاه صنعتي شريف در ارتباط با 
صنعت جايگاهي بس��يار مهم است البته اين دانشگاه از 
ظرفيت هاي بسيار بيشتري براي افزايش ارتباط با بخش 
صنعت برخوردار است. معاون اول رييس جمهور با اشاره به 
شرايط خاص و خطير پيش روي كشور، افزود: امروز از يك 
سو با بيماري كرونا و از سوي ديگر با مشكالت اقتصادي، 
تحريم هاي ظالمانه و فشارهاي متعدد روبه رو هستيم و 
دانشگاه ها مي توانند نقش تعيين كننده اي در اين شرايط 
ايفا كرده و در عبور از تنگناها و چالش هاي موجود به مردم و 
مسووالن كمك كنند. وي با اشاره به جلسات متعدد دولت 
با تعدادي از دانشگاه هاي اصلي كشور از جمله دانشگاه 
صنعتي شريف طي سال هاي اخير، خاطرنشان كرد: در 
نتيجه ارتباط دولت با دانشگاه ها، خوشه هايي تشكيل شد 
و اين خوشه ها بر موضوعات و مسائل اصلي كشور تمركز 
كردند و پيش��نهاداتي را نيز در حوزه هاي مختلف نظير 
اقتصاد كالن و افزايش سرمايه هاي اجتماعي به دولت ارايه 
دادند. جهانگيري ادامه داد: در مواجهه با حادثه سيل نيز 
رييس جمهور دستور داد كه مطالعاتي با محوريت دانشگاه 
تهران انجام شود و اقداماتي نيز در خصوص سد گتوند با 

استفاده از ظرفيت دانشگاه ها به انجام رسيد.
مع��اون اول رييس جمهور با ي��ادآوري اينكه مطالعه و 
طراحي برنام��ه احياي درياچه ارومي��ه نيز با محوريت 
دانشگاه صنعتي ش��ريف دنبال شد، افزود: خوشبختانه 
دانشگاه صنعتي ش��ريف اقدامات بسيار خوبي در حوزه 
احياي درياچه اروميه انجام داد و امروز ديگر دغدغه هايي 
كه در خصوص اين درياچه در س��ال 92 وجود داشت از 

بين رفته است.
وي تصري��ح كرد: انتظار ما اين اس��ت كه گفت وگوهاي 
دانش��گاه ها هم با دول��ت، هم با جامع��ه و هم با صنعت 
و اقتصاد اس��تمرار داشته باش��د و ظرفيت هاي علمي 

دانشگاه ها در خدمت كش��ور قرار گيرد. جهانگيري در 
ادامه با اشاره به اينكه امروز به دليل شرايط كرونايي بخش 
زيادي از آموزش مدارس و دانش��گاه ها از طريق مجازي 
انجام مي ش��ود، گفت: البته ارتباط حضوري دانشجو با 
استاد بسيار تعيين كننده است و هرچه ميزان اين ارتباط 
حضوري كمتر شود ممكن است با تبعات منفي علمي 
همراه باشد. الزم است دانشگاه صنعتي شريف در اين حوزه 
نيز چاره انديش��ي كرده و راهكاري ارايه دهد. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به تفويض برخي اختيارات به هيات 
امناي دانشگاه ها، تصريح كرد: خوشبختانه هيات امناي 
دانشگاه صنعتي شريف متشكل از شخصيت هاي علمي 
كشور است كه اين افراد مي توانند پشتوانه اي مناسب براي 
پيشبرد امور مالي و اداري اين دانشگاه باشند. وي با اشاره به 
شرايط سخت مالي و بودجه اي دولت، گفت: تنوع بخشي 
به منابع مالي دانشگاه ها و به طور خاص دانشگاه صنعتي 
شريف از اهميت ويژه اي برخوردار است كه خوشبختانه 
اتفاقات خوبي در دانش��گاه صنعتي شريف در اين حوزه 

رخ داده است.
جهانگيري با اشاره به اينكه باني ساخت برخي دانشگاه هاي 
كشور افراد خير عالقه مند به توسعه علم و دانش بوده اند، 
افزود: مجموعه اي از خيري��ن و افراد داراي توانايي مالي 
در كشور عالقه مند هس��تند منابع مالي خود را در امور 

علمي هزينه كنند كه الزم است فراخواني براي اينگونه 
افراد تدوين شود تا بتوانيم از توانايي مالي آنها در توسعه 

دانشگاه ها بهره مند شويم.
معاون اول رييس جمهور همچنين با تاكيد بر ضرورت 
توجه به نيازها و دغدغه هاي اساتيد دانشگاه ها، گفت: 
دولت براي سال جاري تغييرات نسبتاً خوبي در افزايش 
حقوق اس��اتيد ايجاد كرد كه نسبتًا اصالح مناسبي 
بود اما متاسفانه به دليل ش��رايط سخت اقتصادي و 
افزايش تورم، اس��اتيد همچنان با دغدغه هاي مالي 

روبه رو هستند.
وي در ادام��ه به ش��ركت هاي دانش بنيان نيز اش��اره و 
خاطرنشان كرد: بررس��ي ها نشان مي دهد مجموعه اي 
از ش��ركت هاي دانش بنيان كه پش��توانه آنها اساتيد و 
دانشجويان دانش��گاه ها نظير دانشگاه صنعتي شريف 

بوده اند، توانسته اند بيش از سايرين نقش ايفا كنند.
جهانگيري افزود: در روزهاي نخست شيوع كرونا به دليل 
كمبود لوازم حفاظت ش��خصي كادر درمان، تعدادي از 
پرسنل زحمتكش جامعه پزش��كي را از دست داديم اما 
با اتكا به ظرفيت دانش��گاه ها و شركت هاي دانش بنيان، 
امروز پس از گذشت چند ماه، در طراحي و توليد بسياري 
از تجهيزات نظير ونتيالتور كه از فناوري بااليي برخوردار 
است گام هاي بلندي برداشته ايم و حتي بخشي از اينگونه 

توليدات صادر مي شود. معاون اول رييس جمهور افزود: 
روزهاي گذشته با حضور رييس جمهور از 4 طرح مهم در 
حوزه علم و فناوري بهره برداري شد كه يكي از اين طرح ها 
توليد واكسن توس��ط تعدادي از جوانان فارغ التحصيل 
دانش��گاه هاي كشور بود كه به زودي ش��اهد استفاده از 
اين واكس��ن ها در داخل و صادرات آن به خارج خواهيم 
بود. وي با اش��اره به يكي از دغدغه هاي موجود مبني بر 
افزايش ماليات برنامه هاي پژوهشي اساتيد و دانشگاه ها، 
خاطرنشان كرد: اين موضوع هنوز در كميسيون دولت 
در دست بررسي اس��ت كه از آنها خواسته ايم نسبت به 
افزايش ماليات تجديدنظر ش��ود و قطعاً  ميزان ماليات 
از آنچه تاكنون بوده بيش��تر نخواهد ش��د تا برنامه هاي 
پژوهشي و علمي بدون دغدغه دنبال شود. معاون علمي 
و فناوري رييس جمهور نيز در اين جلس��ه گزارش��ي از 
فعاليت ش��ركت هاي دانش بنيان زيرمجموعه دانشگاه 
صنعتي ش��ريف ارايه كرد و گفت: در حال حاضر بيش 
از 500 ش��ركت دانش بنيان زيرمجموعه اين دانشگاه 
فعاليت دارند. س��تاري همچنين بر ضرورت توجه ويژه 
به دانشگاه هاي برتر تاكيد كرد و افزود: بايد دانشگاه هاي 
اصلي و برتر كشور در بودجه به صورت خاص ديده شوند 
و بيش از سايرين مورد توجه قرار گيرند. علي الريجاني 
عضو تشخيص مصلحت نظام نيز در اين جلسه بر ضرورت 
توجه هر چه بيشتر به نيروي انساني دانشگاه ها و اساتيد 
تاكيد كرد و خواستار ارايه برنامه هاي پژوهشي و تحقيقاتي 

از سوي دستگاه هاي اجرايي به اساتيد دانشگاه ها شد.
رييس دانش��گاه صنعتي ش��ريف نيز در اين جس��ه 
گزارش��ي از وضعيت دانشگاه در بخش هاي مختلف 
ارايه كرد و گفت: در سال هاي گذشته برخي دانشجويان 
پ��س از فارغ التحصيلي به خارج از كش��ور مهاجرت 
مي كردند اما اين روند در سال هاي اخير معكوس شده 
و فارغ التحصيالن دانشگاه در شركت هاي دانش بنيان 

در داخل كشور مشغول فعاليت مي شوند.
وي همچنين گزارشي از ارتقاء كيفيت جذب اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ارايه كرد و افزود: دانشگاه صنعتي شريف 
در زمينه ارتباط با صنعت از رتبه نخست كشوري و رتبه 

هفدهم جهاني برخوردار است.
معاون اول رييس جمهور پيش از حضور در اين جلسه، 
دانشكده مهندسي مكانيك و س��اختمان كالس هاي 

آموزشي دانشگاه صنعتي شريف را افتتاح كرد.

مديرعامل گروه فوالد مباركه: 

مديرعامل گروه فوالد مباركه در نشس��ت مش��ترك 
با انجمن توليدكنندگان لوله هاي فوالدي و پوش��ش 
خطوط انتقال، بر اهميت تعامل بيشتر ميان اين دوبخش، 
بررسي راهكارهاي رفع مشكالت خريداراِن ورق هاي 
فوالدي و تأمين مواد اوليه اين شركت ها كه همگي جزو 
مشتريان بزرگ فوالد مباركه اصفهان هستند، تأكيد 
كرد.  حميدرضا عظيميان در اين نشس��ت كه معاون 
فروش و بازاريابي فوالد مباركه نيز در آن حضور داشت، 
با بيان اينكه بر اساس قانون جاري در كشور، مديريت 
توزيع و قيمت گذاري بر عهده فوالد مباركه نيس��ت، 
تصريح كرد: تنها مس��ووليتي كه بر عهده بزرگ ترين 
فوالدساز كشور قرار گرفته، توليد است. وي در ادامه افزود: 
اكنون شاهديم كه به دليل دخالت هاي برخي نهادها و 
دستگاه هاي ذي ربط در بازار فوالد، شرايط نامساعد شده 
است. به گفته مهندس عظيميان، فوالد مباركه براي رفع 
اين مشكل، طرح هاي خود را به دولت و مجلس پيشنهاد 
داده و حتي دستگاه قضايي را در اين زمينه توجيه كرده تا 
مديريت واحد بر توزيع بازار توسط اين شركت انجام شود، 
هرچند فوالد مباركه به طور مشخص هيچ مسووليت 
قانوني در توزيع و قيمت گذاري ندارد. مديرعامل فوالد 
مباركه گفت: همچنين پيشنهاد داديم تا خط اعتباري 
10 هزار ميليارد توماني به صورت دايم برقرار باش��د تا 

مشكالت تأمين اعتبار مشتريان حل شود. 

فوالد مباركه مي تواند التهاب 
بازار فوالد را ساماندهي كند



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوش��نبه 14 مهر 99، بار ديگر ن��رخ ارز در بازار روند 
صعودي به خود گرفت و دالر ب��ه كانال 29 هزار تومان و 
سكه به كانال 14 ميليون تومان بازگشت. در بازار آزاد، دالر 
29350 تومان، يورو 34300، درهم 8100 تومان معامله 
شد و به دنبال اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1900 دالر، 
قيمت سكه طرح جديد 14 ميليون و 450 هزار، سكه طرح 
قديم 13 ميليون و 500 هزار، نيم سكه 7 ميليون و 900 
هزار، ربع سكه 5 ميليون و 100 هزار، سكه گرمي 2 ميليون 
و 600 هزار، مظنه مثقال 5 ميلي��ون و 797 هزار تومان، 
گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 338 هزار تومان، معامله 
شد. روند نزولي قيمت ارز كه در دو روز ابتدايي هفته آغاز 
شده بود، نتوانست به مسير خود ادامه دهد و روز دوشنبه 
بازار شاهد افزايش قيمت ها بود. صرافي هاي بانكي دالر را 
باقيمت 28 هزار و 200 تومان به فروش مي رسانند. بازار ارز 
چهاردهم مهر شاهد افزايش قابل توجه قيمت ها و بازگشت 
به محدوده قيمت ارز در هفته گذشته بود. اين در حالي است 
كه روز گذشته بازار در ساعاتي شاهد افت شديد قيمت دالر 
و يورو بود. صرافي هاي بانكي در ابتداي روز قيمت خريد 
فروش دالر را در ادامه روند كاهشي آغاز هفته، 300 تومان 
ارزان تر از آخرين بهاي دالر در روز گذشته، 26 هزار و 950 
تومان، قيمت گذاري كردند. در ساعات بعد در صرافي هاي 
مجاز بانكي نرخ فروش دالر 27300 و خريد دالر 27200 
تومان، نرخ فروش يورو 31950 نرخ خريد يورو 31850 
تومان اعالم شده است. اما به سرعت پس از شروع معامالت 
اين قيمت روند افزايشي از خود نشان داد و در ساعت عصر، 
دالر در صرافي هاي بانكي به بهاي 28 هزار و 200 تومان 
براي فروش و به قيمت 28 هزار و 100 تومان براي خريد 
در حال معامله است. اين ارقام حدود 1000 تومان گران تر 

از قيمت روز يكشنبه است.
همچنين تابلوي صرافي هاي بانكي براي خريد و فروش 
يورو نيز از ابتداي معامالت با افزايش يك هزار و 450 توماني 
همراه بود. اين صرافي ها هر يورو را به بهاي 32 هزار و 950 
تومان خريداري و با قيمت 33 هزار و 50 تومان به فروش 
مي رسانند. اين ارقام 750 تومان از قيمت روز شنبه يورو 
در اين ساعت گران تر است.مشاهدات بازار غيررسمي ارز 
هم حاكي از بازگشت قيمت دالر به كانال 29 هزار تومان 
است. روز شنبه قيمت دالر در اين بازار به 27 هزار و 800 
تومان هم رسيد، اما مجددا قيمت ها شيب صعودي به خود 
گرفتند و در نهايت قيمت دالر به رقم 28 هزار و 900 تومان 
رسيد و در محدوده قيمت 29 هزار و 350 تومان در حال 
خريد و فروش است.در سامانه سنا در روز كاري سيزدهم 
مهر، يورو به مبلغ ميانگين 32 هزار و 816 تومان فروخته 
شد. حواله دالر نيز با ميانگين قيمت 27 هزار و 942 تومان 
به فروش رسيد. در سامانه نيما نيز، قيمت فروش هر حواله 
يورو با ميانگين قيمت 27 هزار و 551 تومان ثبت شد. حواله 
دالر نيز در روز معامالتي گذشته، به ميانگين قيمت 23 
هزار و 259 تومان به فروش رفت. به عبارت ديگر، نرخ دالر 

نيمايي بار ديگر به باالي 23 هزار تومان رسيد.
قيمت طال و سكه در بازار از ابتداي هفته نزولي شد و اين 
روند قيمتي با توجه به كاهش قيمت ارز همچنان ادامه 
داشت؛ برهمين اساس قيمت سكه از كانال 15 ميليون 
تومان به 14 ميليون تومان بازگشت و با ادامه روند نزولي 
قيمت ها در معامالت ظهر روز يكشنبه قيمت سكه به كانال 
13 ميليون تومان بازگشت. در بازار جهاني نيز در حالي كه 
سرمايه گذاران در جست وجوي خبرهايي دقيق تر در مورد 
وضعيت جسماني دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
پس از ابتالي وي به ويروس كرونا هس��تند، قيمت طال 

روز دوشنبه شاهد اندكي كاهش بود. به گزارش رويترز، 
قيمت هر اونس طال با 0.39 درصد كاهش به 1892 دالر 
و 50 س��نت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز 
براي تحويل در ماه دسامبر با 0.56 درصد كاهش به 1896 
دالر و 90 سنت رسيد. از صبح شنبه و با انتشار خبرهاي 
اميدوار كننده بازار ارز و طال مسير نزولي را پيش گرفت و 
برهمين اساس نيز دالر آزاد از كانال 29 هزار تومان به كانال 
28 هزار تومان، دالر رسمي از كانال 28 هزار تومان به كانال 
26 هزار تومان و سكه از كانال 15 ميليون تومان به كانال 13 
ميليون تومان بازگشت.هرچند فعاليت دالالن و سوداگران 
ارزي مانع از كاهش بيشتر قيمت ارز شد و مسير قيمت ها در 

بازار طال و ارز از روز دوشنبه بارديگر صعودي شد.
همچنين رييس سازمان توس��عه و تجارت ايران گفت: 
تعداد صادركنندگاني كه تا پايان مرداد ماه امسال 100 
درصد تعهدات ارزي خود را ايفا كرده اند 2286 نفر است.

بانك  مركزي چندي پيش اعالم كرده بود كه 27 ميليارد 
يورو ارز از سوي بخش خصوصي به كشور بازنگشته است 
و حاال در تازه ترين خبر از سوي رييس كل بانك مركزي 
اعالم شد: صادركنندگان بيش از 8 ميليارد دالر از تعهدات 
ارزي 27 ميليارد دالري ايفانشده شان، مربوط به پروانه هاي 
صادراتي س��ال هاي1398 - 1397  خود را به تدريج به 
چرخه اقتصاد كشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود 19 
ميليارد دالر كاهش يافته است. در همين باره حميد زادبوم 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: تاكنون 35 
ميليارد يورو ارز به كشور بازگشته است و اين امر نشانگر 
بازگشت 68 درصدي ارز صادراتي به چرخه اقتصادي كشور 
است.زادبوم همچنين با اشاره به اينكه 21 هزار و 254 نفر 
صادركننده در مدت زمان 22 فروردين 97 تا فروردين 99 
ارز خود را به اقتصاد كشور بازگرداندند، تصريح كرد: تعداد 
صادركنندگاني كه تا پايان مرداد ماه امسال 100 درصد 
تعهدات ارزي خود را ايفا كرده اند 2286 نفر صادركننده 
بود كه اين رقم در بازه زمان��ي فروردين تا تيرماه، 2014 
نفر بود.3225 نف��ر صادركننده تعه��دات ارزي خود را 

بين يك تا 99 درص��د ايفا كرده اند كه 19 درصد از تعداد 
كل صادركنندگان ب��وده و 53 درصد از ميزان صادرات و 
همچنين 54 درصد از ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات 
را به خود اختصاص داده اند. 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 موقتاً در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.به 
دنبال كاهش روز شنبه و يكشنبه فعاالن بازار ارز مي گويند 
از ظهر يكشنبه بر تعداد فروشنده هاي ارزي اضافه شده 
و خريداري در بازار نداريم؛ صراف ها تحوالت در امريكا و 
سخنان اخير رييس كل بانك مركزي را خبر مثبتي براي 
بازار قلمداد كرده و مي گويند كاهش قيمت دالر احتمااًل 
ادامه دار باش��د. صراف هاي خيابان فردوس��ي خبرهاي 
مربوط به ابتالي رييس جمهور امريكا به كرونا را تأثيرگذار 
در ب��ازار مي دانند و مي گويند: بيم��اري ترامپ و كاهش 
محبوبيت او در مناظرات و احتمال شكستش در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا به مثبت شدن جو بازار كمك كرده 
است.برخي ديگر اما معتقدند: ريزش قيمت ها در بازار به 
دليل تغيير انتظارات در بازار است و معامله گران برداشت 
مي كنند قيمت ها در بازار به سقف رسيده بود زيرا توان عبور 
از مرز 30 هزار را نداشت.عده اي هم به صحبت هاي اخير 
رييس كل بانك مركزي براي مديريت بازار ارز اشاره كرده 
و مي گويند: مشخص بود بانك مركزي اجازه نمي دهد كه 
قيمت دالر همينطور باال رود و همه مي دانستيم اگر بانك 
ورود كند حتما ريزش سنگين در قيمت ها خواهيم داشت.

يكي از صراف ها مي گويد: تعداد فروش��نده هاي بازار ارز 
بيشتر از روز قبل اس��ت و با ادامه روند نزولي قيمت ها بر 
تعداد فروشنده هاي بازار افزوده مي شود.فعاالن بازار ارز در 
پاسخ به اين سوال كه قيمت دالر چه قدر كاهش خواهد 
يافت؟ مي گويند: با توجه به وضعيت سياسي و اقتصادي 

اصال وضعيت قيمت ها قابل بيش بيني نيست ولي نكته 
مهم اين اس��ت كه در يكي دو روز گذشته آرامش به بازار 
بازگشته است.برخي از فعاالن اقتصادي با اشاره به كاهش 
قيمت ارز در بازار آزاد و صرافي ها از روند فروش ارز در سامانه 
نيما مي گويند و تأكيد دارد كه اگر صادركنندگان نسبت 
به فروش ارز در حاش��يه مشخص شده در نيما مقاومت 
نكنند، روند نزولي قيم��ت ارز در روزهاي آينده نيز ادامه 
خواهد داشت.گفتني است، تشديد نوسانات ارزي موجب 
شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.البته با انتشار خبرهاي اميدوار كننده بازار ارز و طال 
مسير نزولي را پيش گرفته است و برهمين اساس نيز دالر 
آزاد از كانال 29 هزار تومان به كانال 28 هزار تومان، دالر 
رس��مي از كانال 28 هزار تومان به كانال 27 هزار تومان و 
سكه از كانال 15 ميليون تومان به كانال 13 ميليون تومان 

بازگشته است.

    كاهش تقاضاي مصنوعات طال  
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر افت قيم��ت از را عامل 
كاهش تقاضا براي مصنوعات طال عنوان كرد. ابراهيم 
محمدولي در گفت وگو با ايِبنا درباره وضعيت بازار طال 
و س��كه با توجه به روند نزولي بازار ارز در كشور، اظهار 
داشت: به طور حتم افت قيمتي اونس جهاني، بازار ارز و 
همچنين كاهش تقاضاي طالي خام، بر افزايش ثبات 
بازار و سپس قيمت ها تاثير خواهد داشت.در همين راستا 
طي روزهاي اخير شاهد افت قيمت ها و به تبع آن كاهش 
تقاضاي مصنوعات در بازار هستيم. داد و ستدها نيز در 
بازار براي طالي  آب شده وجود دارد، اما تقاضاي خريد 

مصنوعات همچنان در ركود است.
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رعايت پروتكل و ارايه خدمات 
بانك هاي خصوصي تا ساعت 2

كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي طي 
ابالغيه درخصوص رعاي��ت دقيق پروتكل هاي 
بهداشتي در اوج گيري پاندمي كرونا به اعضاي 

اين كانون بر رعايت 7 بند تاكيد كرد. 
 كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي طي 
ابالغيه در خصوص رعاي��ت دقيق پروتكل هاي 
بهداشتي در اوج گيري پاندمي كرونا به اعضاي 
اين كان��ون اعالم ك��رد: با توجه ب��ه اوج گيري 
پاندميك ويروس كرونا و به لحاظ حفظ سالمت 
كاركنان بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
و كليه مراجعين محترم آنها، خواهشمند است 
همچون گذش��ته دس��تورات اكيدي بر رعايت 
نكات بهداش��تي زير صادر فرماييد تا بر اساس 
پروتكل هاي اعالمي س��تاد ملي بيماري كرونا 
در كليه واحدهاي بانكي م��ورد اجرا قرار گيرد. 
استفاده از ماسك در داخل شب و ساختمان هاي 
اداري توس��ط كليه كاركنان و مراجعين آنها و 
عدم ارايه خدمات به مراجعي كه فاقد ماس��ك 
و عدم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي ميباشند. 
در دس��ترس بودن مواد ض��د عفوني كننده در 
كليه واحدها براي كاركن��ان و مراجعين و عدم 
اس��تفاده از ل��وازم التحري��ر مش��ترك. رعايت 
فاصله هاي بهداشتي مطمئن في مابين كاركنان 
و مراجعين و حتي االمكان نصب شيشه يا نايلون 
هم تراز با پيش��خوان هاي بانكي. كوتاه نمودن 
س��اعات ارايه خدمات براي مشتريان تا ساعت 
14 و ب��راي كاركن��ان حداكثر تا س��اعت 16 و 
صرف غ��ذاي كاركنان در من��زل. در چارچوب 
امكانات، دوركاري كاركناني كه داراي زمينه هاي 
بيماري هاي حاد مي باش��ند و بانواني كه دوران 
فرزند آوري را مي گذرانند. در صورتي كه امكانات 
و تع��داد كاركن��ان در هر واحد ايج��اب نمايد، 
استفاده از روش حضور نوبتي كاركنان در هريك 
از واحدها. نظارت كامل مديران محترم واحدها 
بر رعايت موضوعات فوق الذكر و توجه به سالمت 

دايمي كاركنان.

مداخله در بازار
فردايي موثر نيست 

تا وقتي كس��ري بودجه و مشكالت ناشي از آن 
وجود دارد، مداخله در بازار نقد و آتي در شرايط 
فعلي به يك نتيجه منتج شده و اثر معناداري بر 

نرخ نخواهد داشت. 
به گزارش تس��نيم، در رابطه با داليل اقتصادي 
روند افزايش نرخ ارز در نيمه دوم س��ال گذشته 
در اقتصادايران دو عامل اقتصادي موثر مشاهده 
مي شود. اول كسري تجاري كه به واسطه كاهش 
درآمدهاي ناش��ي از فروش نفت ايجاد ش��ده و 
ديگري كس��ري بودجه دولت كه موجب رش��د 
پايه پولي، نقدينگي و تورم و سرانجام بي ثباتي 

ارزي مي شود.
 وقتي دول��ت مي تواند مانع اي��ن تقاضاي بازار 
براس��اس انتظارات پيش نگر عامالن اقتصادي 
ش��ود كه يك برنامه مدون و مشخص را به مردم 
اعالم كند و آنان را مطمئن س��ازد كه كس��ري 
بودجه درآينده كامال مهار مي شود. دولت اگر اين 
اطمينان را به فعاالن دهد كه هزينه هاي دولت 
كاهش پيدا مي كن��د آن گاه فعاالن در مي يابند 
در آينده تصوي��ر اقتصادي متفاوت اس��ت و از 
همين امروز تقاضاي خود را در بازار هاي دارايي 
كاهش خواهند داد. اما نه سازمان برنامه و بودجه 
و نه وزارت امور اقتصادي و دارايي به آن س��مت 
حركت نكرده اند.ب��ه هر صورت گرچه نمي توان 
زمان مشخصي را براي برگشت درآمدهاي نفتي 
پيش بيني كرد اما مي توان ابعاد كسري بودجه 
را مورد بررسي قرار داده و راهكارهايي براي آن 
ايجاد كرد. طي س��ال هاي اخير دولت به سمت 
تامين مناب��ع از محل هايي رفته كه عاملي براي 
افزايش پايه پولي و تورم بوده است؛ به طوري كه 
استفاده از ارز صندوق توسعه ملي براي جبران 
كس��ري بودجه منبع��ي تحريك كنن��ده براي 

افزايش تورم بوده است.
چرا ك��ه مناب��ع ارزي صندوق توس��عه ملي در 
دسترس نيس��ت كه بانك مركزي آن را به ريال 
تبديل ك��رده و در اختيار دولت قراردهد در اين 
ش��رايط پرداخت مناب��ع به دول��ت از محل ارز 
صندوق توس��عه ملي به نوعي ب��ه معناي چاپ 
پول براي جبران كس��ري بودجه اس��ت كه آثار 
آن بر افزايش ت��ورم و در ادامه ب��ر افزايش نرخ 
ارز مشخص است و سياس��ت گذار پولي بايد در 
برابر اين خواسته ها و برداشت ريالي از صندوق 
مقاومت كند.از سوي ديگر ولي اهلل سيف رييس 
كل س��ابق بانك مرك��زي- در رابط��ه با داليل 
افزاي��ش ن��رخ ارز اظهاراتي داش��ته و در آن بر 
معام��الت فردايي و آث��ار آن بر بازار ارز اش��اره 
ك��رده و معتقد ب��ود مداخل��ه در آن معامالت 
مي تواند بازار نقدي را آرام كند. هر چند به طور 
كلي مي تواند از سياس��ت گذار ارزي خواست در 
همه بازاهاي نقدي و آت��ي مداخله كند اما بايد 
توجه داشت در حال حاضر، اين اقدام نمي تواند 
موثر باش��د زيرا اكن��ون يك ريس��ك عمومي 
)Aggregate Risk( بر بازار ارز سايه افكنده 
و وقتي بازار با ريس��ك عمومي مواجه باشد، نه 
يك ريسك مختص بازار نقدي، آن گاه بازار آتي 
نمي تواند ب��ه كنترل نرخ ارز كمك كند.تا وقتي 
كس��ري بودجه و مشكالت ناش��ي از آن وجود 
دارد، مداخله در بازار نقد و آتي در شرايط فعلي 
به يك نتيجه منتج ش��ده و اثر معناداري بر نرخ 
نخواهد داشت. بنابراين تنها راه باقي مانده حذف 
انتظارات منف��ي و اطمينان به مردم در رابطه با 

پوشش كسري بودجه در آينده خواهد بود.

همتي: عملكرد ما را با توجه به 
شرايط متغير كنوني قضاوت كنيد

دكتر عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
در حاش��يه »آيين تقدير از صادركنندگان عرصه 
بازگشت ارز به كشور« گفت: قضاوت عملكرد بانك 
مركزي بايد برمبناي شرايط متغير كنوني باشد و 

نه شرايط عادي.

 ناكامي چندباره بيت كوين
 در فتح كانال جديد

براي دومي��ن هفته، بيت كوين از رس��يدن به كانال 
11 هزار دالري بازماند. به گزارش س��ي ان بي سي، 
مقاومت بيت كوين در مرز رواني مهم 10 هزار دالري 
در روزهاي اخير باعث افزايش نگراني معامله گران از 
متوقف شدن اين ارز ديجيتالي شده است و اين مساله 
مي تواند زمينه س��از كاهش بيت كوين و رسيدن به 
كانال 10 هزار دالري شود. در آخرين دور از معامالت 
ارزه��اي ديجيتالي، بيت كوين با ثب��ت صعود 0.56 
درصدي به 10 هزار و 608.20 دالر رس��يد. ارزهاي 
ديجيتالي در هفته هاي اخير نوسانات زيادي را تجربه 
كرده اند و تحليلگران نگراني معامله گران از پيامدهاي 
كرونا ب��ر روي اقتصاد جهاني را اصلي ترين دليل اين 
نوسانات عنوان مي كنند. اخيرا اتحاديه اروپا اعالم كرده 
است وارد كار قانون گذاري معامالت ارزهاي ديجيتالي 
خواهد شد و اين مساله حاكي از پذيرش نقش ارزهاي 

ديجيتالي در آينده نظام مالي جهان خواهد بود. 

انتشار نخستين اوراق 
آزادراهي كشور 

نخس��تين اوراق آزادراهي كش��ور در بازار سرمايه 
منتشر شد.بانك مس��كن ضمانت تعهدات اوراق 
منفعت به ارزش 2 هزار ميليارد ريال جهت احداث 
و بهره برداري آزادراه گرمس��ار- س��منان )حرم تا 
حرم( را برعهده گرفت.شركت احداث، نگهداري و 
بهره برداري آزادراه حرم تا حرم در نظر دارد به منظور 
تامين بخشي از منابع مالي موردنياز ساخت قطعه 
گرمسار-سمنان را از طريق واگذاري بخشي از منافع 
حاصل از استفاده از ارايه خدمات عوارض آزادراه قم-

گرمسار اوراق منفعت به ارزش 2 هزار ميليارد ريال 
منتشر كند و براساس پيشنهاد مطرح شده، ضمانت 

تعهدات اوراق برعهده بانك مسكن خواهد بود.

پياده سازي دولت الكترونيك
و كمك به سالمت بانكي 

 معاون رييس جمهوري گفت: مجموع اقداماتي كه در 
جهت الكترونيكي شدن خدمات بانكي در مدت 20 
سال گذشته انجام شد، دستاورد آن به سالمت نظام 
بانكي كمك كرده است. جمشيد انصاري روز يكشنبه 
در آيين رونمايي از خدمات و محصوالت سامانه سدف 
)سامانه ديجيتال فرآيندي(، سامانه هدف )همراه 
بانك ديجيت��ال فرآيندي(، س��امانه پات )پذيرش 
اينترنتي تس��هيالت( و س��امانه س��احب )سامانه 
اعتبارات حدي بانك( افزود: امروز شرايط كرونا در 
كشور موجب شتاب برنامه هاي دولت الكترونيك شد 
و انتظار مي رود تحقق اين مهم سبب بهبود بخشيدن 

به وضعيت شاخص هاي اقتصادي شود. 

ايجاد كانال هاي هدايت 
نقدينگي به توليد

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: به منظور 
جلوگيري از رش��د يك باره نرخ ارز و همچنين حفظ 
ارزش پول ملي، بايد كانال هاي��ي به منظور هدايت 
نقدينگي به س��مت توليد ايجاد كنيم.جعفر قادري 
در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد 
برخي از كارها مانند به وجود آوردن زمينه تس��هيل 
صادرات و برگش��ت ارز كه در دس��ت انجام است را 
سريع ترعملياتي سازد، گفت: بدون شك براي تامين 
مواد اوليه خطوط توليدي نياز است تا ارز اختصاص 
داده شود، زيرا چنانچه مواد اوليه وارد نشود، صادرات 
هم وجود نخواهد داشت.وي اضافه كرد: تمام تالش ها 
بايد بر اين اصل استوار باش��د كه نيازهاي ارزي را در 
داخل كشور تامين كنيم و وابسته به خارج نباشيم. 
عالوه بر اين بايد كانال هايي كه مي توانند نقدينگي را 
به سمت بخش توليد ببرند را مدنظرقرار داد زيرا اين 
نقدينگي ها به صورت سرگردان در هر بخشي ايجاد 
مشكل مي كند و مي تواند به سرعت افزايش قيمت 
ارز و كاهش ارزش پول ملي را به همراه آورد.اين عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه در اين رابطه يادآور شد: 
مشكل فوق با حركات كند و الك  پشتي حل نخواهد 
شد، بنابراين نياز است تا به سرعت مقررات زدايي در 
دستور كار دولت قرار گيرد. همچنين دقت و توجه به 
شركت هاي دانش بنيان كه توانايي كاهش فاصله فني 
و تكنولوژي با كشورهاي پيشرفته را دارد، افزايش يابد 
زيرا اين مساله نياز به واردات را كاهش و زمينه براي 
توسعه صادرات را فراهم مي آورد.قادري تاكيد كرد: 
حمايت از توليد شاه كليد تمام سياست هايي است كه 
مي تواند در اين شرايط مشكل را حل كند. اين مساله 
از ورود نقدينگي و كانال هايي كه با رانت همراه هستند 
را مش��كل دارمي كند زيرا چنانچه نس��بت به توليد 
بي توجهي صورت گيرد زمينه رشد نقدينگي بيشتر 
فراهم خواهد شد كه در مقاطع مختلف مشكل زا است.

وي در اين رابطه اظهار داشت: عالوه براين بايد درنظر 
داشت كه حل مشكالتي مانند بازار بورس، كمك به 
تسهيل ساخت مسكن و ... به بخش هاي مختلف توليد 
كمك موثري خواهد كرد كه اين مساله نبايد دور از نظر 
باقي بماند.اين عضو خانه ملت درباره كمك مجلس به 
دولت در اين زمينه تصريح كرد: نمايندگان لوايحي كه 
توسط دولت به مجلس تقديم مي شود را مورد حمايت 
قرارمي دهند و هر جا نياز بود، هماهنگي هاي الزم را 

صورت خواهند داد. 

بازگشت دالر به كانال 29 هزار و سكه به كانال 14 ميليون 

نرخ ارز بار ديگر صعودي شد

ارزيابي فيچ از ريسك بي ثباتي مالي و بانكداري ايران 
موسسه تحقيقاتي فيچ با اشاره به اينكه دارايي هاي نظام 
بانكي ايران به 4 برابر توليد ناخالص داخلي مي رسد معتقد 
است ريسك بروز بي ثباتي مالي در ايران در بازه كوتاه مدت 
بسيار محدود است. موسسه بين المللي فيچ طي گزارشي 
از وضعيت صنعت بانكداري ايران با بيان اينكه دارايي هاي 
نظام بانكي ايران 4 برابر توليد ناخالص داخلي است نوشت: 
ايران در حالي كه از دوره پيك بحران كرونا خارج مي شود، با 
چند مساله مهم اقتصادي مواجه است. ايران بعد از برداشت 
حجيم از صندوق توسعه ملي و درخواست كمك از صندوق 
بين المللي پول، ش��اهد افت ارزش ريال خواهد بود. ماه 
جوالي 2020 ارزش پول ملي افت تاريخي در برابر دالر 
داشت و در نتيجه بانك مركزي باز هم از صندوق توسعه 

ملي برداشت كرد.
افت ارزش ري��ال در كنار ادامه تحريم هاي امريكا، ضعف 
نظارت بانك مركزي و مشكالت لجستيكي در پردازش 
تراكنش ها باعث مي شود سرمايه گذاران خارجي تمايل 
زيادي به تعامل با بخش بانكداري ايران نداش��ته باشند.

افزودن به درآمد دولت از طريق فروش تعدادي از بانك ها 
و ش��ركت هاي دولتي مي تواند بخش خدم��ات مالي را 
رون��ق دهد و امضاي توافق اقتصادي و امنيتي با چين در 
جوالي 2020 نيز احتمااًل منجر به سرمايه گذاري جديد 
چيني ها در بخش بانكي و ديگر بخش هاي ايران خواهد 
شد.اولين واحد از صندوق هاي قابل معامله در بورس در 
ژوئن 2020 راه اندازي شد تا حدود 165 هزار ميليارد ريال 
سهام بانك هاي ملت، تجارت و صادرات و دو شركت بيمه 
در بورس عرضه شود.هم راستا با استراتژي افزايش كارايي 
بانك ها، پنج بانك و موسسه اعتباري نظامي در حال ادغام 
شدن با بانك سپه هستند. اين ادغام شامل بانك هاي انصار، 
حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد، قوامين و موسسه اعتباري 
كوثر مي شوند.تالش براي خصوصي سازي دارايي هاي 
غيرمالي بانك ها باعث مي ش��ود بانك سپه سهام خود را 
از طريق بازوي س��رمايه گذاري ب��ورس خود يعني گروه 
س��رمايه گذاري اميد عرضه نمايد.بحران كرونا اختالل 
شديدي در فعاليت اقتصادي در ايران به وجود آورده، بر 

حاشيه سود كسب وكارها و درآمد خانوارها فشار وارد كرده 
و توانايي آنها براي بازپرداخت اقساط بانكي را كاهش داده 
است. به همين دليل ما در فيچ انتظار داريم نسبت وام هاي 
بالوصول بانك ها كه اكنون هم بيشتر شده در سال جاري 
به طور قابل توجهي باال رود و سطح كفايت سرمايه نيز در 
اين بخش ضعيف بماند.با اين حال، ريسك بروز بي ثباتي 
مالي ش��ديد در كوتاه مدت محدود است، چون بانك ها و 
دولت اتكاي محدودي به منابع بيروني دارند.بيماري كرونا 
در حال زدن آسيب به اقتصاد ايران است. اين كشور با ثبت 
بي��ش از 260 هزار مورد ابتال به بيماري كوويد-19 و 13 
هزار فوت بر اثر اين بيماري )تا 15 جوالي( بيشترين ضربه 
را از كرونا در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا متحمل شده 
است. دولت مجموعه اي از تدابير فاصله گذاري اجتماعي را 
براي مهار ويروس به اجرا گذاشته كه باعث اختالل شديد 
در فعاليت اقتصادي شده است. نمود اين مساله در پايين 
آمدن شاخص مديران خريد )PMI( ديده مي شود، اين 
شاخص در ماه مارس و آوريل به 28.1 رسيده كه رقمي 
بي سابقه محسوب مي شود. اگر چه اين محدوديت ها در 
حال كاهش هستند، انتظار داريم روند احياي اقتصادي 
كند و ناهموار باشد، چرا كه شيوع محلي ادامه دارد و كاهش 
تقاضاي خارجي همچنان بخش هاي صادرات محور را با 
فشار مواجه خواهد كرد. به طور كلي، ما پيش بيني مي كنيم 
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال جاري منفي 4.1 
درصد باشد كه سومين سال متوالي كوچك شدن اقتصاد 

تحريم زده ايران خواهد بود.
در اين شرايط، س��ود كسب وكارها پايين خواهد آمد كه 
باعث كاهش نرخ اشتغال و سطح دستمزدها و در نهايت 
پايين آمدن قدرت خريد خانوار مي شود. اين مساله اهميت 
بااليي دارد، چون توان مالي دولت به شدت محدود است 
و ارايه كمك به اقتصاد داخلي در بحران فعلي دشوار شده 
اس��ت. در نتيجه پيش بيني مي كنيم وام هاي بالوصول 
بانك ها افزايش چش��مگير پيدا كند، خصوصًا وام هاي 
كسب وكارهاي كوچك و متوس��ط و وام هاي شخصي و 
صنايعي كه به شدت تحت تأثير بيماري كرونا قرار گرفته اند. 

قابل توجه است كه نسبت وام هاي بالوصول بانك ها قباًل 
نيز باال بوده و نرخ رس��مي آن حدود 12 درصد بوده و به 
علت مسائلي چون دسته بندي وام ها، اين نرخ بيشتر نيز 
مي شود. دس��ته بندي اصواًل به دخالت دولت و نهادهاي 
مرتبط با دولت در فرآيندهاي وام دهي )خصوصًا در دوره 
رياس��ت جمهوري محمود احمدي نژاد تا سال 2013( 
مربوط مي شود. ضمنًا طوالني شدن دوره ضعف اقتصاد 
كالن، مشكل بازپرداخت وام ها را تشديد كرده است.ضمنًا 
با توجه به محدوديت هاي مالي، دولت نيز احتمااًل توان 
تزريق سرمايه به بانك ها كه شديداً موردنياز است را نخواهد 
داشت و برنامه دولت روحاني در دور دوم براي بازسازي و 
تأمين س��رمايه مجدد بانك ها تحت تأثير قرار مي گيرد. 
درآمدهاي بودجه اي تحت تأثير كاهش شديد صادرات 
نفت و قيمت نفت و كاهش درآمد ماليات در جريان ركود 
فعلي قرار گرفته است. در نتيجه دولت احتماالً هزينه كرد 
مصارف بودجه اي نظير يارانه كاالهاي اساس��ي، حقوق 
كارمندان و حمايت از طرح هاي رفاهي را نسبت به تأمين 
سرمايه بانك ها در اولويت قرار خواهد داد. هشدار مي دهيم 
كه نسبت مجموع كفايت سرمايه بانك ها از قبل نيز بسيار 
ضعيف و در حدود 4.9 درصد بوده كه بس��يار پايين تر از 
استانداردهاي منطقه و الزامات بازل است. بنابر گزارش ها، 
بسياري از بانك ها چند س��الي است كه ضرر مي دهند و 
به شدت نيازمند تزريق سرمايه بانك مركزي هستند تا 

بتوانند به اعتباردهي خود ادامه دهند.
علي رغ��م افزايش آس��يب پذيري در اي��ن بخش، هنوز 
هم بر اين عقيده ايم كه ريس��ك بي ثباتي مالي ايران در 
كوتاه مدت بسيار محدود اس��ت. دليل اصلي اين مساله 
اتكاي بسيار محدود بانك ها به س��رمايه خارجي است. 
به عالوه تحريم هاي امريكا مانع خروج س��رمايه از ايران 
هس��تند و ضعف پول ملي و تورم باال به اين معني است 
ك��ه ايراني ها گزينه هاي محدودي ب��راي نگهداري پول 
خود در خارج از بانك ها دارند. به همين دليل در سه ماهه 
پيش رو، برداشت هايي دفعي و بزرگ از سپرده هاي بانكي 
غيرمحتمل است. با اين وجود، با انباشت تراز منفي، احتمااًل 

به طور كلي احياي بخش بانكي البته به صورت دردناك تر 
هم براي بانك ها و هم براي اقتصاد الزم خواهد بود.نهادهاي 
دولتي اكثر اموال بانكي را در ايران در اختيار دارند، در حالي 
كه برخي از بانك هايي كه خصوصي شناخته مي شوند، به 
نهادهاي شبه دولتي تعلق دارند. دولت در راستاي راهبرد 
اصالح بخش خدمات مالي و كاهش نقش آن در بانك هاي 
كش��ور، صندوق هاي قابل معامله در ب��ورس )ETF( را 
تأسيس نموده تا سهام خود در تعدادي از بانك ها را بفروشد. 
اين فروش در راس��تاي سياس��ت هاي دولت در مقابله با 

تحريم هاي امريكا و بيماري كرونا نيز هست.
بانك هاي ملت، تجارت و صادرات اولين بانك هايي هستند 
كه سهم شان عرضه ش��ده است. دولت در بانك ملت 17 
درصد، در بانك تجارت 17 درصد و در بانك صادرات نيز 18 
درصد سهام دارد. سهم هايي نيز در بانك هاي اقتصاد نوين، 
پست بانك و توسعه تعاون قرار است با صندوق قابل معامله 
سوم عرضه بشود.در همين حال دولت فرايند ادغام پنج 
بانك نظامي و موسسه اعتباري در بانك دولتي سپه را آغاز 
كرده است. اين ادغام در راستاي اصالح بخش بانكي و در 
راستاي افزايش كارايي آن است و بانك هاي انصار، حكمت، 

مهراقتصاد، قوامين و موسسه كوثر را در برمي گيرد.
با ادامه تحريم هاي بين المللي، بخش بانكي ايران تحت 
تسلط شركت هاي داخلي باقي مي ماند و انتظار داريم اين 
تسلط در ميان مدت ادامه يابد. گروه كوچكي از موسسات 
خارجي در ايران فعاليت مي كنند؛ نظير بانك تجارت ايران 
و اروپا كه مقر آن در هامبورگ است و بانك سرمايه گذاري 
همكاري اس��المي كه مقر آن در بغداد است. مشاركت با 
نهادهاي مالي خارجي ني��ز وجود دارد، مانند مورد بانك 
دومليتي ايران و ونزوئال.به گزارش رادار اقتصاد، فيچ در پايان 
اين گزارش نوشته است: بعيد است با توجه به تحريم هاي 
امريكا تعداد طرف هاي خارجي حاضر در بخش بانكي ايران 
افزايش يابد، ضمن اينكه تعدادي از موسسات مالي معتبر 
مانند استاندارد چارترد، كرديت سوييس، اچ اس بي سي، 
بي ان پي پاريبا،  اي ان جي و كرديت اگريكول به دليل نقض 

تحريم ها با مجازات هاي شديد مواجه شده اند. 



رقيه ندايي| 
طي سال هاي اخير نقدينگي عظيمي وارد بازار سرمايه 
شده است و اغلب مردم س��رمايه خود را در بازار هاي 
مختل��ف از جمله بورس، بانك و ارز س��رمايه گذاري 
مي كنن��د. در اين ميان رقابت س��ختي ميان بانك و 
بورس مطرح است و برخي هم كه پذيراي ريسك زياد 
هستند در بازار ارزي سرمايه گذاري مي كنند. با وجود 
تورم باالي اقتصادي باز هم بازار پول مسير جذابي را 
طي مي كند و سرمايه گذاراني كه اهل ريسك نيستند 
س��عي مي كنند پول خود را در بانك ها و سپرده هاي 
بانكي س��رمايه گذاري كنند. درس��ت است ميزان 
نقدينگي در كشور افزايش يافته است اما؛ ميزان سود 
مردم كاهش يافته است و تنها بورس طي اين مدت 
بازدهي خيلي بااليي داشته است ولي بانك ها ميزان 
سود نرخ سپرده هاي خود را كاهش دادند و در نهايت 
سود اين سپرده ها به پايين تر از 18 درصد رسيد. اين 
درحالي اس��ت كه ميزان نرخ تورم نقطه به نقطه در 

آخرين ماه هاي تابستان 30 درصد بوده است. 
در نتيجه ميزان س��ود دهي براي اف��راد حقيقي به 
پايين ترين حد خود در بانك ها رسيده و پيش آمده 
كه س��ود و بازدهي براي اين افراد منفي بوده اس��ت. 
با اين ح��ال بازدهي در بازارهاي موازي مانند بورس، 
س��كه و ط��ا و همچنين ارز بس��يار باال ب��ود و تنها 
افرادي كه توانايي تحمل ريسك ندارند و دنبال يك 
سرمايه گذاري با سود كم و بدون استرس هستند بانك 

را انتخاب مي كنند. 
در اين بين رييس بانك مركزي از بانك ها و سودهي 
آنان حمايت مي كند و به نظر مي رسد اين رييس سعي 
دارد ميزان جذابيت بازار خود را از بازار س��هام بيشتر 
كند. اما؛ يك نكته بس��يار مهم در سرمايه گذاري در 
بانك ها وجود دارد آنكه نرخ سود مثبت واقعي است 
و اگر نرخ س��ود كمتر از تورم باشد جذابيت بانك ها 
كم مي شود و درنتيجه شرايط فعلي پيش مي آيد. با 
اين شرايط پيش آمده بسياري از مردم سرمايه خود 
را بانك، بازار س��هام، س��كه و طا، ارز و ديگر بازارها 
سرمايه گذاري نمي كنند و ترجيح مي دهند سرمايه 
خود را در بالشت و پتو نگه داري كنند. اين افراد اغلب 
ريسك پذير نيستند و توانايي تحمل سود كم بانك ها 
را ندارند در نتيجه ذخيره كردن پول در بالشت و پتو 
را بهتر از س��رمايه گذاري در بانك، بازار سهام و امثال 

آن مي دانند.
بورس بازدهي 300 درصدي را در ابتداي سال تجربه 
كرد و با ورود سهام عدالت به اين بازار بيش از 90 درصد 
مردم به عنوان س��رمايه گذار در بازار سهام شناخته 
شدند. اغلب مردم تجربه خوبي از سرمايه گذاري در 
اين بازار دارند و تنها درصد پاييني زيان را تجربه كردند 
دليل اينكه برخي از مردم زيان را در پرتفوي خود ثبت 
كردند فقط از دانش كم يا خريد هاي اشتباه سرچشمه 
مي گيرد. برخي از افراد با تكيه ب��ر دانش افرادي كه 
ادعاي كارشناسي در فضاي مجازي مي كردند اقدام 
به خريد سيگنال با هزينه هاي هنگفت كردند كه در 
بيشتر موارد اين سيگنال ها اشتباه از آب درآمد و در 
نهايت زيان براي سرمايه گذاران باقي ماند. سيگنال 
فروش��ي را مي توان بزرگ ترين افت بورس دانس��ت 
چراكه افرادي با تكيه بر دانش كم خود اقدام به فروش 
سيگنال مي كنند و در نتيجه صف هاي طوالني براي 
خريد يا فروش يك سهم پديد مي آيد كه باعث مي شود 
رنگ تابلوي بازار س��رمايه براي مدتي س��رخ يا سبز 
ش��ود. با اين اوضاع بازار سرمايه بانك ها سعي كردند 
خود را جذاب تر از حد ممكن نشان دهند اما؛ در اينجا 
يك مش��كل وجود داش��ت آنكه ميزان سود سپرده 
اعامي از سوي بانك مركزي و نرخ پرداخت شده در 
بانك ها، هيچ هماهنگي نيس��ت و در بهار و تابستان 
اين عدم هماهنگي رخ بيش��تري نش��ان داد. در اين 

بين بانك هاي خصوصي نيز سياست زرنگي را پيش 
گرفتند و براساس قانون سود سپرده دوساله بايد 18 
درصد باشد اما؛ در اصل سپرده هاي بانكي يك ماهه 
به نام سپرده بانكي دوساله ثبت شدند و سود دوساله 
در حس��اب س��رمايه گذاران يك ماهه رفت. با اينكه 
بانك ها بايد نشانگر عملكرد بانك مركزي باشند ولي 
در اصل اين نيست و هر بانكي به نفع خود يك سري از 
تبصره ها رو دور مي زند و سود بااليي براي سپرده هاي 
كوتاه مدت خود پرداخت مي كند. اين نكته نيز حائز 
اهميت است كه در اغلب كشورهاي پيشرفته نرخ بهره 
بسيار پايين است اما؛ در اقتصاد ما اينچنين نيست و 
بي ثباتي اقتصادي وجود دارد و هركدام با يك روش 
و سيس��تم جديد تبصره ها و مقررات را دور مي زنند 
و تنها به س��ود اقتصادي خود فكر مي كنند. در حال 
حاضر بانك ها، بازار س��رمايه را رقيب خود مي دانند 
و سقف سود س��پرده پرداخت خاصي وجود ندارند 
و بيش��تر بانك ها مي توان با نرخ سود 16 و 18 درصد 
يك حساب با اندك موجودي افتتاح كرد. تنها تفاوت 
بانك ها در زمان برداشت سود و اعمال نرخ شكست بر 
سود سپرده است. در بانك هاي دولتي برداشت سود 
قبل از سر رسيد دوساله يا يك ساله، سود كامل 18 يا 
16 درصد به سپرده گذار تعلق نمي گيرد و سود سپرده 
را با ضريبي پايين تر با توجه به زمان سپرده گذاري و 
زمان برداش��ت، به سپرده گذار تحويل مي دهند. اما؛ 
تمام اين س��ود ها بر روي برگه است و برخي بانك ها 
براي افزايش سود خود تمامي اين قوانين و مقررات 
دور مي زنن��د و برخ��ي بانك ها نيز س��عي مي كنند 
سند س��ازي كنند. تنها دليل اين كار برخي بانك ها 
افزايش جذابيت سرمايه گذاري بانك در مقايسه با بازار 
سهام است. در اين بين صندوق هاي سرمايه گذاري 
بانك ها نيز وجود دارد تا حد زيادي شبيه همان سپرده 
بانكي است. براي سرمايه گذاري در آنها مي توانيد به 
سايت صندوق موردنظرتان مراجعه كنيد يا به شعبه 
بانك برويد تا برايتان واحد سرمايه گذاري صادر شود. 

س��ود صندوق ها تضمين شده نيست ولي با توجه به 
پرداختي هاي صندوق طي يك سال گذشته مي توان 
فهميد كه در پايين تري��ن حالت، كمتر از 19 درصد 
پرداخ��ت نخواهد ش��د. تمامي اينها ب��راي افزايش 
جذابيت بانك هاست. در نهايت مي توان گفت تنها در 
موارد خيلي كم پيش مي آيد كه ميزان جذابيت بانك ها 
در مقايسه با بازار سرمايه افزايش يابد و رييس كل بانك 
مركزي و بانك هاي دولتي و خصوصي بايد در اين راه 
تاش كنند تا بلكه بانك كمي جذاب شود اما؛ كمتر 
افرادي پيدا مي شوند كه از بازدهي 300 درصدي عبور 

كنند و به سوي بانك ها بروند.
 در نظرس��نجي كه بين افراد مختلف برگزار ش��ده 
تنها 30 درص��د بانك ها را بهتري��ن و مطمئن ترين 
راه سرمايه گذاري دانس��تند و 70 درصد گفتند اگر 
در بازارهاي موازي مانند بورس، طا و س��كه، ارز و ... 
سرمايه گذاري كنند سود بيشتري دريافت مي كنند 
و درنتيجه بانك تنها براي آنان تجمات است و نتيجه 

خوبي براي سوددهي ندارد.

    ادامه روند كاهشي در بورس
پيش بيني مي شد بازار اين روزها جذاب تر شود و رخت 
سبز بر تن كند اما؛ بخت با بورس يار نشد و اين بازار چند 
روزي است به رنگ قرمز اغلب سهم هاي خود رضايت 
داده است. روز گذشته حقوقي ها خريد وفروش خوبي 
در بازار داشتند و تقريبا 420 ميليارد تومان وارد اين 

بازار كردند.
 ارزش كل معامات خرد حدود هش��ت هزار و 900 
ميليارد تومان شد و اشخاص حقوقي 20 درصد يعني 
هزار و 750 ميليارد تومان س��هام خريداري كردند و 
مازاد خريدش��ان 5 درصد از تمامي معامات شد. در 
روز گذشته حقوقي ها اغلب خريدار گروه هاي »فلزات 
اساسي«، »محصوالت ش��يميايي« و »فرآورده هاي 
نفتي« بودند اين درحالي اس��ت ك��ه حقيقي ها در 
گروه هاي »سرمايه گذاري ها« و »هتل و رستوران ها« 

اقدام به خريد سهم كردند. نمادهاي »فوالد«، »بصار« 
و »فملي« بيشترين افزايش سهام حقوقي ها را داشتند 
و حقيقي ها روي »وگردش«، »وس��پهر« و »سگما« 
تمركز داشتند. ارزش معامات امروز »سمگا« نيز به 
رقم 83 ميليارد تومان رسيد. همچنين 96 درصد از 
سهام »سمگا« را حقيقي ها و 3.5 درصد را حقوقي ها 
خريداري كردند. از س��وي ديگر، 7 ميليون س��هم 
را اش��خاص حقيقي و 31 ميليون س��هم را اشخاص 
حقوقي به فروش رساندند اين سهم امروز صف خوبي 
را تش��كيل داد و پيش بيني مي شود با حمايت هاي 
صورت گرفته رش��د خوبي كند. همچني��ن در روز 
گذش��ته بازار افزايش س��هام حقيقي ها در 57 نماد 
و افزايش س��هام حقوقي ه��ا در 104 نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رس��يد كه جم��ع تغيير مالكيت 
دسته اول 720 ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته 
دوم ه��زار و 110ميليارد تومان ب��ود. اما؛ نمادهاي 
»بانك دي« به همراه دو ش��ركت داروسازي »تهران 
ش��يمي« و »گلوكوزان« براي تصويب صورت هاي 
مالي، انتخ��اب هيات مديره و تكميل اعضا به مجمع 
عادي به طور فوق العاده مي روند و در نتيجه معاماتي 
روي اين سهم ها انجام نخواهد گرفت و اين نمادها با 
زمان برگزاري بسته مي مانند. در اين بين سهامداران 
»شستا« خوشحال خواهند شد چراكه اين نماد شستا 
به دليل افشاي اطاعات بااهميت گروه الف متوقف 
شده بود جلس��ه مجمع عمومي اين نماد در 23 مهر 
ماه برگزار خواهد شد و ش��رايط بازگشايي اين نماد 
شرايط مناسب بازار اعام شده است. سهام عدالت نيز 
در مقايسه با روزهاي گذشته 2.7 درصد يعني 417 
هزار تومان افت كرد و با اين احتساب، ارزش سبد 532 
هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام عدالت در روز 
جاري به ترتيب به 14 ميليون و 882 هزارتومان و 28 
ميليون و 21 هزارتومان رسيده است. در نتيجه ارزش 
60 درصد قابل فروش س��بد 532 هزارتوماني سهام 

عدالت امروز به 8 ميليون و 929 هزارتومان رسيد.
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 ستاره مربع هايي كه 
جور ضعف اينترنت را مي كشند

اپليكيشن هايي كه خود بانك ها طراحي كردند، 
جايگزي��ن بانك ها ش��وند. ب��ا اين بخش��نامه، 
مقرر ش��ده بود پرداخت هايي كه با اس��تفاده از 
كدهاي ussd انجام مي ش��دند، تنها با استفاده 
از اپليكيش��ن  بانك ها امكان پذير باشد. اگرچه 
ارتق��اي امنيت ح��وزه پرداخت هم��واره مورد 
تاكيد كارشناس��ان و مس��ووالن مرب��وط بود و 
پرداخت هاي الكترونيكي نيز با توجه به گسترش 
بانكداري الكترونيكي و س��هولت استفاده از اين 
خدمات و بعضا بدون نياز به اينترنت، روزبه رو به 
اس��تفاده از چنين خدماتي مي افزايد، مشخص 
بود كه بدون ي��ك خدمت جايگزين، ش��رايط 
را ب��راي كاربران دش��وارتر خواهد كرد. هرچند 
چني��ن تصميمي ب��ا مخالفت نماين��دگان هم 
روبرو ش��د و هم��ان زم��ان آنها اع��ام كردند 
بس��ياري از كاربران تلفن هم��راه از طريق اين 
كدهاي دستوري سرويس هايي مانند پرداخت 
و ش��ارژ اعتب��اري درياف��ت مي كنن��د و اغلب 
مشتركان موبايل در مناطق محروم و روستايي 
و نيز مش��تركان بي بضاعت و كساني كه گوشي 
هوشمند ندارند از اين سرويس استفاده مي كنند 

و نبايد بدون روش جايگزين، آن را قطع كرد.
ح��ذف كده��اي USSD و جايگزين��ي آنها با 
اپليكيشن هاي بانكي، اگرچه روشي براي ارتقاي 
امنيت پرداخت هاي الكترونيكي در نظر گرفته 
شده بود، اما به گفته كارشناسان در شرايطي كه 
هنوز زيرساخت هاي اينترنت براي تمامي نقاط 
فراهم نيست، احتماال كاربران تلفن هاي همراه 
اعتب��اري را حداقل براي دريافت ش��ارژ، دچار 
مش��كل مي كند. بايد توجه داش��ت ussdها، 
كدهايي هستند كه كار كاربر را آسان مي كنند. 
اگرچه برخي از كش��ورها حتي به خاطر سرعت 
باالي اينترنت و اقتصادي ديجيتالي خود اساسا 
تجربه USSD ها را از س��ر نگذرانده اند، چرا كه 
اين فناوري ضعف هاي امنيتي جدي را در خود 
دارد. درواقع تجربه USSD در كش��ور، مناسب 
زمان��ي بود كه اينترن��ت رايج نب��ود، زماني كه 
 USSD اينترنت در كش��ور رايج نب��ود فناوري
تنها مج��راي جايگزين براي پرداخت هاي خرد 
به شمار مي رفت. اگرچه در سال هاي گذشته و 
پيش از اينكه اينترنت مانند امروز گسترده شود، 
اس��تفاده از ussdها ضرورت بيشتري داشت و 
حتي ش��ايد بدون اس��تفاده از اين كدها، انجام 
بس��ياري از فعاليت هاي بانكي ممكن نبود، اما 
بايد پذيرفت امروز همچنان هم در تمامي نقاط 
نمي توان از اينترنت خوب و با سرعت باال بهره برد 
و اين موضوع در مناطق كمتر  توس��عه يافته هم 
بيش��تر خود را نشان مي دهد. كما اينكه آخرين 
گزارش هاي تراكنش هاي مالي هم حاكي از آن 
 USSD است كه در ابزار پذيرش موبايلي با همان
بيشتر در اس��تان هاي كمتر توسعه يافته مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد و هر چه ميزان توس��عه 
يافتگي اس��تان بيشتر ش��ود ميزان استفاده از 
USSD يا كدهاي دستوري كه دستور پرداخت 
را مي دهن��د كاه��ش مي يابد. ح��ذف كدهاي 
ussd و جايگزيني آنها با اپليكيشن هاي بانكي، 
ش��ايد بتواند امنيتي را كه مورد نظر مس��ووالن 
اس��ت فراهم كند، اما در ش��رايطي كه هنوز هم 
زيرساخت هاي اينترنت براي تمامي نقاط فراهم 
نيست، استفاده از اپليكيشن ها در تمامي موارد 
هم معنايي نخواهد داش��ت. چه بس��ا كاربران 
تلفن هاي همراه اعتباري در يكي از همين نقاط 
كور اينترنتي نياز به شارژ اعتبار تلفن خود داشته 
باشند و اپليكيشن هاي بانكي هم بدون اتصال به 

اينترنت نتوانند كمكي كنند.

حال بورس عجيب است!
در نتيجه و تا پايان سال بازار روي خودش و تعادل 
به خود مي بيند و به سهامداران اجازه مي دهد تا به 
راحتي بدون محدوديت توسط سازمان بورس به 
خريد و فروش سهام بپردازند. اين روزها را مي توان 
فرصت مناسبي براي ورود به بورس دانست و ورود 
در اين زمان تنها متخص افراد هوش��مند اس��ت 
چراكه اغلب سهم هاي موجود در بازار به ارزندگي 
تمام خود رس��يده اند و ميزان قميت س��هم هاي 
بنيادي و شاخص ساز نيز كاهش يافته است. بازار 
سرمايه متخصص به افرادي است كه توانايي قبول 
كردن ريس��ك در بازار را دارند و باتوجه به ماهيت 
بازار خريد مي كنند ن��ه صف هاي خريد و فروش. 
بازار س��هام اي��ن روزها بيش از ه��ر زمان ديگري 
نيازمند بهبود زيرساخت ها است و اين مورد بايد با 
تصميمات درست و به موقع انجام نمي شوديعني 
محدود كردن بيشتر بازار نه تنها كمكي به تثبيت 
بازار نمي كند بلكه منجر به طوالني تر شدن ركود 
فعلي شده و بي اعتمادي را به وجود مي آورد. در اين 
بين س��هام عدالت نيز يكي از عوامل سرخ پوشي 
بورس شد. اين سهام در زمان عرضه دوم خود بازار 
را چندين روز به حالت س��رخ درآورد و فروش آن 
نقدينگي مناسبي به حس��اب سرمايه گذاران اين 
سهام وارد نشد و در نهايت توانست بي اعتمادي و 
خروج سهامداران را از بازار پديد بياورد. مساله مهم 
اين روزها اين است سهامداران بايد با دقت و صبر 
در بازار خريد كنند و به اخبار سياسي توجه نكند 
چراكه؛ درحال حاضر جو اخبار سياسي است كه 
بازار را بر هم مي زند. س��هامداران نبايد سهام خود 
را مطابق با صف هاي حقوقي هاي بزرگ به فروش 
برس��انند و خود بايد دقت و دانش الزم را در خريد 
س��هام به كار گيرند. در نهايت مي توان گفت بازار 
سرمايه اين روزها قابل پيش بيني نيست و عجيب 
است و تنها سهامداران با صبوري و معامات درست 

و به موقع مي توانند روند بازار را تغيير دهند.

پذيره نويسي اوراق منفعت 
حرم تا حرم آغاز شد

ندا بش��يري، مدي��ر ابزارهاي نوين مال��ي ايران از 
پذيره نويس��ي اوراق منفع��ت ش��ركت احداث، 
نگهداري و بهره ب��رداري آزادراه ح��رم تا حرم در 
فرابورس خبر داد و گفت: هدف از انتشار اين اوراق 
تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت احداث 
قطعه آزادراهي گرمسار- سمنان )از قطعات مربوط 
به پروژه آزادراه حرم تا حرم( است كه از شهر مقدس 
قم آغاز و به شهر مقدس مشهد مي رسد. وي باني 
اين اوراق را شركت احداث، نگهداري و بهره برداري 
آزادراه حرم تا حرم )س��هامي خاص( كه در حوزه 
احداث، نگهداري و بهره ب��رداري از آزادراه حرم تا 
حرم و تاسيسات جانبي آن فعاليت مي كند، معرفي 
كرد و گفت: شركت مذكور در نظر دارد، بخشي از 
منابع مالي مورد نياز جهت احداث قطعه آزادراهي 
گرمسار- سمنان را در قالب اوراق منفعت و از طريق 
واگذاري بخشي از منافع حاصل از حق استفاده از 
ارايه خدمات عوارض آزادراه قم- گرمس��ار به نهاد 
واسط )شركت واسط مالي دي دوم(، تامين كند. 
وي ادامه داد: اين اوراق با نماد »حرم03« به تعداد 
دو ميليون ورقه از روز 14 مهرماه، به مدت سه روز 
كاري در فرابورس پذيره نويسي مي شود. بشيري 
دوره عمر اوراق منفعت »حرم03« را 48 ماه از زمان 
انتشار اوراق، با نرخ سود علي الحساب 17.5 درصد 
ساالنه و بازپرداخت هر 3 ماه يك بار از تاريخ انتشار 
اعام كرد و افزود: نرخ اعمال اختيار خريد توسط 
باني 18 درصد ساالنه است و همچنين مبلغ اسمي 
هر ورقه يك ميليون ريال بوده و مبلغ كل آن به دو 

هزار ميليارد ريال مي رسد. 
براس��اس گفته هاي مدي��ر ابزاره��اي نوين مالي 
فرابورس ايران، شركت تامين سرمايه بانك مسكن 
ركن بازارگردان و متعهد پذيره نويس��ي اين اوراق 
را برعهده دارد. وي همچنين در مورد ساير اركان 
اوراق منفعت »حرم03« افزود: بانك مس��كن به 
عنوان ركن ضامن، شركت كارگزاري بانك مسكن 
به عنوان عامل فروش و ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه نيز به عنوان 
عامل پرداخت اوراق منفع��ت »حرم03« در نظر 

گرفته شده اند. 
بش��يري تاكيد كرد كه تمامي كارمزدها و هزينه 
پذيره نويس��ي اين اوراق توس��ط باني اوراق يعني 
ش��ركت احداث، نگهداري و بهره ب��رداري آزادراه 
حرم تا حرم )سهامي خاص( پرداخت خواهد شد. 
به اين ترتيب اوراق منفعت »حرم03« جهت تامين 
بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت احداث قطعه 
آزادراهي گرمس��ار- سمنان )از قطعات مربوط به 
پروژه آزادراه حرم تا حرم( از دوش��نبه 14 مهرماه 
تا چهارشنبه 16 مهرماه از طريق شبكه كارگزاران 
عضو فرابورس ايران در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي 

پذيره نويسي خواهد شد.

 خطر ظهور دوباره 
رفتارهاي پوپوليستي

در ش��رايطي كه مديران و نماين��دگان در حال 
تخري��ب برنامه هاي ه��م هس��تند، بدخواهان 
كش��ور در حال بهره برداري حداكث��ري از اين 
ناهماهنگي ها هس��تند تا حلقه فشار را بر مردم 
بيش��تر كنند. مجل��س بايد ببيند ك��ه در كدام 
بخش ه��ا نيازمند قان��ون پوياتري هس��تيم در 
كدام حوزه ها قوانين موجود به درس��تي انجام 
نمي ش��ود، براي مش��كل فراره��اي مالياتي و 
مشكات گمركي كور برنامه ارايه كنند. راه حل 
براي كاهش تورم، رشد توليد، پايان بروكراسي 
و كاغذبازي در اقتصاد و... توصيه كنند، مشخص 
كنند كه چگونه مي توان ضريب جيني را اصاح 
ك��رد و...به جاي اي��ن امور ضروري متاس��فانه 
ش��اهد اين امر هس��تيم كه برخ��ي چهره هاي 
شناخته ش��ده تر در مجلس از همين امروز گارد 
تبليغاتي به خود گرفته اند و به جاي رس��يدگي 
به مش��كات مردم، راهي سفرهاي غيرضروري 
مي ش��وند تا به مخاطب بگويند كه ما در صحنه 
هستيم. اما ارزيابي عملكرد مجلس نه از طريق 
سفرهاي استاني و وعده هاي بر زمين مانده، بلكه 
از طريق طرح ه��ا و تصميماتي صورت مي گيرد 
كه در مجلس به تصويب رسيده است كه در اين 
زمينه تا به امروز مجل��س عملكرد قابل دفاعي 
نداشته اس��ت. همان طور كه اشاره كردم جداي 
از مش��كات مرتبط با تحريم ه��اي اقتصادي و 
كرونا، دچار ن��وع خاصي از تحريم هاي داخلي و 
سوءمديريت هايي هستيم كه بر دامنه مشكات 

مي افزايند. 
يكي از نش��انه هاي ب��ارز اي��ن خودتحريم هاي 
داخلي بحث اف اي تي اف اس��ت. اگر در گذشته 
با تدبير بيش��تري را موضوع برخورد مي شد و به 
هشدارهاي كارشناسان و دلسوزان توجه مي شد، 
امروز شرايط بهتري براي تامين ارز و اقام مورد 
نياز كشور را داشتيم. اما حتي روسيه و چين كه 
روابط نزديكي با كشورمان دارند اعام كرده اند 
كه بدون تصويب اف اي تي اف، حاضر به مراودات 
مالي و اعتباري با ايران نيستند و اصرار مي كنند 
كه ايران اين س��ند بين المللي را بپذيرد. يكي از 
راهكارهايي كه بايد به آن توجه شود راهكارهايي 
است كه از طريق آن بتوانيم مشكات ارتباطي 
با ساير كشورها را حل كنيم. بايد در زمينه هاي 
منطقه اي و جهاني ش��رايطي را ايجاد كنيم كه 
مناف��ع كان ملت م��ورد توجه ق��رار بگيرد. نه 
اينكه در داخل اظهارنظرها و ديدگاه هاي تندي 
را پيگي��ري كنيم كه بر فاصله ما با افكار عمومي 

بين المللي بيفزايد.

»تعادل« بازدهي سرمايه گذاري در بورس و سپرده هاي بانكي را بررسي مي كند

بورس و بانك به رقيب يكديگر تبديل شدند

راهكار درست سرمايه گذاري در بورس
آموزش|  

در گزارش هاي پيشين گفتيم كه اگر دانش و زمان كافي 
براي س��رمايه گذاري در بازار سرمايه نداريد بهتر است 
از صندوق هاي سرمايه گذاري اس��تفاده كنيد. در اين 
بين چند سوال مطرح مي ش��ود كه انواع صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در بازار چيست؟ چگونه در صندوق ها، 
سرمايه گذاري كنيم؟ و اينكه براي هر فردي كدام صندوق 
مناسب است؟ پاسخ به سواالت تنها به شما بستگي دارد 
و ش��ما مي توانيد با مجموعه راهنمايي ها به راحتي به 
سواالت پاسخ دهيد و در نهايت در صندوق سرمايه گذاري 
كنيد؟ صندوق هاي سرمايه گذاري انواع مختلفي در بازار 
دارد برخي از انواع آن عبارتند از: صندوق سرمايه گذاري 
در پروژه: اين صندوق از منابع مالي سرمايه گذاران براي 
تامين مالي پروژه هاي صعنتي، معدني، نفت و پتروشيمي 
جذب مي كند و هدف از تش��كيل اين صندوق ها، جمع 
آوري س��رمايه از متقاضيان و اختص��اص اين وجوه به 

ساخت و بهره برداري پروژه هاي داراي توجيه است. 
صندوق بعدي صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري است. 
اين صندوق نوعي جديد و جذاب از سرمايه گذاري هاست 
كه به ص��ورت نيكوكاران��ه انجام مي ش��ود. همچنين 
براي اهداف خاص مانند حماي��ت از جايزه بين المللي 
المصطفي )مشهور به نوبل اس��امي( ورزش كشتي و 
حتي باشگاه هاي ورزشي تاسيس مي شود. افرادي كه 
در اين صندوق ها سرمايه گذاري مي كنند و سود ناشي از 
اين سرمايه گذاري به صورت هميشگي به آن هدف اعطا 
مي ش��ود. البته فرد مي تواند بخشي از سود ناشي از اين 
سرمايه گذاري را براي خود و بخش ديگر براي آن هدف 
در نظر بگيرد.  صندوق سرمايه گذاري جسورانه نيز يكي 

از صندوق هاي جذاب براي سرمايه گذاران است چراكه به 
جاي طي يك مسير خطي، مسيرنمايي شتاب گونه را طي 
مي كنند. البته يا به سمت رشد و موفقيت يا به سمت نزول 
و ورشكستگي. البته امكان نزول و ورشكستي به  مراتب 
بيش از اولي است اما همان تجربه هاي معدود موفقيت 
مانند »گوگل«، »آمازون«، »ديجي كاال«، »اسنپ« و … 
به  قدري پول ساز و سودآور هستند كه همه شكست ها 
را جبران مي كنند.  صندوق سرمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني ني��ز نوع تخصصي از صندوق هاس��ت كه 
بازارگرداني سهام شركت يا صنعت از پيش تعيين شده اي 
را برعه��ده دارد. )بازارگرداني ب��ه معناي خريدوفروش 

س��هم هاي ش��ركت يا صنعتي خاص است كه موجب 
بهبود نقدشوندگي و متعادل نگه داشتن بازار مي شود.( 
آخرين صندوق؛ صندوق سرمايه گذاري شاخصي است 
كه صندوق هاي سرمايه گذاري شاخصي، صندوق هايي 
هستند كه منابع مالي جمع آوري  شده را درست به شكلي 
سرمايه گذاري مي كنند كه عملكردي مشابه با عملكرد 
يكي از شاخص هاي بازار سرمايه را به دست بياورند؛ نه 
كمتر، نه بيشتر. اما؛ چگونه در صندوق ها سرمايه گذاري 
كنيم؟ براي سرمايه گذاري در صندوق ها بايد با در دست 
داشتن مدارك مورد نياز به شعب منتخب آن صندوق 
مراجعه كنيد. اين شعب از طريق خود صندوق معرفي 

مي ش��وند؛ مثا بانك، شركت كارگزاري يا يك شركت 
تامين سرمايه مي توانند شعب منتخب صندوق باشند. 
اين شعبه، مداركي مانند شناسنامه، كارت ملي و شماره 
حسابتان را از شما درخواست مي كند. همچنين بايد به 
اندازه مبلغي كه مي خواهيد در صندوق سرمايه گذاري 
كنيد، به ش��ماره حس��ابي كه از طرف صندوق معرفي 
مي ش��ود پول واريز كنيد. پس از تكميل فرم هاي مورد 
ني��از و گذران��دن تش��ريفات الزم، گواه��ي واحدهاي 

سرمايه گذاري، براي شما صادر خواهد شد. 
ك��دام صن��دوق براي ش��ما مناس��ب اس��ت؟ ميزان 
سرمايه گذاري ش��ما در اين صندوق ها به شرايط شما 
در معامله گيري در بازار س��هام دارد. اگر فردي هستيد 
كه تمايل زيادي به سرمايه گذاري در بازار بورس داريد 
اما وقت، دانش و مهارت الزم را در اين حوزه نداريد بدون 
ترديد، صندوق سرمايه گذاري سهامي و مختلط، گزينه 
ايده آلي براي شما محسوب مي شوند. با توجه به حجم 
سنگين سرمايه در اختيار صندوق هاي سرمايه گذاري، 
معم��وال در دوران رونق بازار س��رمايه ارزش واحدهاي 
س��رمايه گذاري صندوق ها با رش��د قابل توجهي روبرو 
مي شود و در س��اير دوران، عملكردي خنثي از خودش 
نش��ان مي دهد. با اين وجود، بس��ياري از معامله گران 
بازار س��رمايه، بخشي از سرمايه بورسي خود را به خريد 
واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري با سابقه درخشان 
تخصيص مي دهند تا بتوانند عملكرد مضاعفي را در بازار 
تجربه كنند. بنابراين، با توجه به سابقه معاماتي خود 
و ارزياب��ي صندوق هاي مختلف پيش��نهاد مي گردد تا 
بخشي از سرمايه خود را به خريد واحدهاي صندوق هاي 

سرمايه گذاري اختصاص بدهيد.

    بورس بازدهي 300 درصدي را در ابتداي سال تجربه كرد و با ورود سهام عدالت به اين بازار بيش از 90 درصد مردم به عنوان سرمايه گذار در بازار 
سهام شناخته شدند. اغلب مردم تجربه خوبي از سرمايه گذاري در اين بازار دارند و تنها درصد پاييني زيان را تجربه كردند دليل اينكه برخي از 

مردم زيان را در پرتفوي خود ثبت كردند فقط از دانش كم يا خريد هاي اشتباه سرچشمه مي گيرد.

برش



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه در پي جهش هاي قيمتي مسكن طي 
س��ال هاي اخير، ميزان پوش��ش دهي وام هاي خريد 
مسكن به شدت كاهش يافته است، محمد اسالمي وزير 
راه و شهرسازي در گفت وگو با يك روزنامه صبح كشور 
از ارايه پيشنهاد افزايش سقف تسهيالت مسكن به بانك 
مركزي خبر داده و گفته است: پيشنهادي براي افزايش 
سقف تسهيالت خريد مسكن ارايه كرده ايم. البته بسته 
تأمين مالي آن بايد توسط بانك مركزي تدوين و ارايه 
شود تا اين بانك نظر خود را اعالم نكند، نمي توانيم در 
مورد افزايش تسهيالت تصميم گيري كنيم. افزايش 
تسهيالت مس��كن به اين بس��تگي دارد كه آيا بانك 
مركزي مي تواند منابع آن را تأمين كند يا خير. به گزارش 
»تعادل«، طي 30 ماه گذشته، يعني از ابتداي سال 97 
و آغاز دور جديد نوس��ان هاي ارزي و تورمي در كشور، 
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران از 
5 ميليون و 530 هزار تومان به 24 ميليون و 290 هزار 
تومان در شهريورماه سال جاري رسيده است. اين در 
حالي است كه ميزان وام هاي خريد مسكن از تاريخ ياد 
شده تا كنون، تغيير معناداري نداشته است. با توجه به 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران، 
اگر فردي در فروردين سال 97 با 100 ميليون تومان 
وام مي توانس��ت، حدود 18 متر آپارتمان بخرد، حاال 
همان فرد با همان مبلغ وام مي تواند حدود 4 متر مربع 
مسكن خريداري كند. اين ارقام در صورتي كه زوجه نيز 
از وام مشابه بهره مند مي شد به ترتيب به 36 متر مربع 
در فروردين 97 و 8 متر مربع در ش��هريور 99 افزايش 
مي يابند. حال، در چنين ش��رايطي است كه از سويي 
وام مسكن جوانان )با سپرده گذاري 15 ساله!( به 400 
ميليون تومان افزايش يافته و از سوي ديگر، پيشنهاد 
وزارت راه و شهرسازي روي ميز شوراي پول و اعتبار رفته 
است. اگر چه اسالمي مبلغ و جزييات وام پيشنهادي را 
اعالم نكرده است، اما مي توان حدس زد كه وام خريد در 
صورت افزايش نيز، نمي تواند گرهي از مشكالت تامين 
مسكن اقشار متوسط جامعه را باز كند. همانطور كه در 
سال 97 تامين هزينه خريد 18 يا 36 مترمربع بسيار 
پايين تر از استانداردهاي ملي و بين المللي بود، در سال 

99 نيز چنين خواهد بود.

    ناتواني بانك ها و خانوارها
به گزارش »تعادل« افزايش وام خريد مسكن با موانعي 
در نظام بانكي و در خانوار مواجه است. از سويي، نظام 
بانكي توان يا تمايل تخصيص وام مس��كن را ندارد و از 
سوي ديگر، با افزايش وام، مردم توان بازپرداخت اقساط 
هنگفت وام هاي شارژ شده را نخواهند داشت. چرا كه در 
مسابقه ميان تورم، هزينه خريد مسكن، تسهيالت بانكي 
و حقوق و دستمزدها، اين عامل دستمزدها است كه در 
رتبه آخر قرار دارند و نتوانسته با تورم همگام شود. در اين 
شرايط، اگر بانك مركزي به افزايش وام خريد مسكن به 
400 ميليون تومان )معادل خريد حدود 18 متر مربع( 
براي زوج يا 800 ميليون تومان )معادل خريد حدود 
36 متر مربع مسكن( براي زوج و زوجه راي دهد تا توان 
خريد فردي يا دو نفري به سطح توان خريد فروردين 97 
بازگردد، سرپرست خانوار يا در حالت دوم زوج و زوجه 

توان بازپرداخت اقساط اين وام هاي كالن با سودهاي باال 
)دستكم ماهي 4 تا 8 ميليون تومان قسط( را نخواهند 
داشت. ضمن اينكه خانوار براي خريد يك آپارتمان 50 
متري )در حالت مش��اركت زوج و زوجه( دستكم بايد 
500 ميليون تومان ديگر روي اين وام بگذارند تا بتوانند 

از عهده تامين هزينه هاي خريد اين خانه برآيند.

    پس انداز 80 تا 100 سال درآمد!
برخي برآوردها حاكي از اين است كه به واسطه، جهش 
قيمت هاي مسكن، شاخص طول مدت دسترسي به 
خانه به 80 تا 100 سال افزايش يافته است. به عبارت 
ديگر، خانوارها با افزايش اخير قيمت مسكن، بايد 80 
تا 100 س��ال درآمد خود را پس انداز كنند تا بتوانند 
يك واحد مس��كوني 50 متري در ته��ران خريداري 
كنند. در صورتي كه متوسط درآمد هر خانوار بر اساس 
دريافتي يك كارگر قرارداد مس��تقيم را رقمي حدود 
3 ميليون تومان در هر ماه فرض كنيم و از آنجايي كه 
مركز آمار، سبد هزينه اي خانوار از بخش مسكن را يك 
سوم درآمدهاي آنها مي داند، درنتيجه يك خانوار تا 11 
ميليون تومان از درآمد ساالنه خود را به بخش مسكن 
اختصاص مي دهد. با توجه به اينكه متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در تهران طي شهريورماه سال 
جاري تا 24.2 ميليون تومان افزايش يافته است؛ متوسط 
قيمت يك واحد مسكوني 50 متري به يك ميليارد و 
200 ميليون تومان است، در صورتي كه رشد ساالنه 
قيمت مسكن را با رشد ساالنه حقوق كارگر برابر و يكسان 
در نظر بگيريم، بيش از 100 سال طول مي كشد تا اين 
خانوار بتواند از طريق سيستم پس انداز، مسكن مورد نياز 
خود را خريداري كند. اگر اين فرد بخواهد بخشي از زمان 

مورد نظر را با تسهيالت مسكن جبران كند، اين شاخص 
براي متقاضي فردي دريافت تسهيالت )100 ميليون 
توماني( به 90 س��ال و براي زوجين )تسهيالت 200 

ميليون توماني( به 80 سال كاهش مي يابد.

     سهم مسكن از تسهيالت بانكي؟
بر اس��اس، تازه ترين گزارش بانك مرك��زي از وضعيت 
تسهيالت بانكي در 5 ماهه نخس��ت امسال، در اين دوره 
زماني 500 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي پرداخت 
شده و سهم بخش مسكن، 11 هزار و 181 ميليارد تومان 
معادل 2.2 درصد از كل تسهيالت بانكي پرداخت شده، 
بوده است. اين در حالي است كه وزير راه و شهرسازي بارها 
با يادآوري دستور رييس جمهور به بانك مركزي مبني بر 
اختصاص 20 درصد از تسهيالت بانكي به بخش مسكن، 
خواس��تار تحقق اين موضوع شده است. مساله اي كه در 
طرح دو فوريتي جهش توليد و تأمين مسكن نيز آمده و 
بر اختصاص 20 درصد از تسهيالت بانكي به توليد مسكن 
تأكيد شده است، طرحي كه دو فوريت آن تصويب شده و 
براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي )عمران( ارجاع 
ش��ده اس��ت. هر چند كه در گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، از اختصاص 20 درصد تسهيالت بانكي به بخش 
مسكن كه در طرح »جهش توليد مسكن« آمده، انتقاد 
ش��ده و اعالم كرده كه اين اتفاق به ورشكستگي صنايع 
توليدي مي انجامد؛ چون بانك ها از اعطاي تس��هيالت 
به سرمايه در گردش صنايع، به سمت تسهيالت بخش 
مسكن هدايت مي ش��وند. به فرض محاسبه اختصاص 
20 درصد از تسهيالت بانكي به بخش مسكن، به عنوان 
مثال در 5 ماهه نخست امسال، 100 هزار ميليارد تومان 
مي بايست تسهيالت مسكن اعم از ساخت يا خريد اعطا 

پرداخت مي شد كه عماًل به معناي 10 برابر )هزار درصد( 
شدن ميزان وام هاي فعلي بخش مسكن بود. بر اساس اعالم 
بانك مركزي، در سال گذشته 342 هزار واحد مسكوني 
احداث شد؛ اين در حالي است كه بر اساس آمار، 4 ميليون 
واحد مسكوني در كشور كمبود داريم، بنابراين با 100 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت بانكي مي شد تا 3.5 ميليون واحد 
مسكوني در س��ال احداث كرد. البته با رقم مذكور )100 
هزار ميليارد تومان( و احتساب تورم 30 درصدي نهاده هاي 
ساختماني )بر اس��اس اعالم مركز آمار ايران از تورم اين 
نهاده ها در بهار امسال( شايد بتوان پاسخگوي ساخت 2.5 

تا 3 ميليون واحد مسكوني در كشور بود.

    پاشنه آشيل تسهيالت مسكن
همانطور كه »تعادل« در گزارش ها و يادداشت هاي متعدد 
بارها درباره اثرات مخرب ت��ورم بر بازارها و به ويژه بر بازار 
مسكن و كاهش توان خريد مردم و تشديد شكاف طبقاتي 
و نابرابري نوشته است، جهش قيمت در بازارهاي مختلف 
از مسكن و خودرو گرفته تا سكه و ارز و… به ويژه طي دو 
سال و نيم گذشته، حاصل تشديد تورم عمومي است و اين 
مساله ريشه در كسري بودجه و سياست هاي اقتصادي 
دولت دارد. دولت با عدم ايجاد درآمدهاي پايدار، كسري 
بودجه خود را از طريق شيوه هاي تورم زا جبران مي كند و 
با اتخاذ سياست هاي غلط بر طبل تشديد تورم مي كوبد. 
براين اساس براي كاستن از فشاري كه هم اكنون بر گرده 
مردم سنگيني مي كند راهي جز كاهش تورم عمومي از 
طريق اصالح سياست هاي كالن اقتصادي دولت وجود 
ندارد و تا زماني كه دولت موتور توليد تورم خود را متوقف 
نكند، با ُمسكن هاي بي اثر نمي تواند گامي در جهت خانه دار 

شدن مردم بردارد.
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معرفي 5  منطقه كرونازده 
پايتخت 

مديرعامل شركت شهر سالم شهرداري تهران گفت: 
بيش��ترين آمار مراجعات كرونايي ب��ه مراكز درماني 
ش��هرداري تهران مربوط ب��ه مناط��ق 5، 3، 1، 8 و 6 
شهرداري تهران است. حميد چوبينه، مديرعامل شركت 
ش��هر س��الم در گفت وگو با ايلنا درباره توزيع واكسن 
آنفلوآنزا در بين كادر درمان مراكز درماني ش��هرداري 
تهران گفت: همانطور كه آمار رسمي وزارت بهداشت 
نشان مي دهد، ابتال به كرونا در كشور اوج گرفته است 
و مراجعات نيز به تب��ع آن به درمانگاه هاي مختلف به 
ويژه درمانگاه هاي ش��هرداري تهران نيز افزايش پيدا 
كرده است. او ادامه داد: مراجعات شبه كرونايي با اين 
پيش فرض كه با اطمينان بيشتري مي توان آنها را كرونا 
فرض كرد، خيلي بيشتر از گذشته شده است و پزشكان 

مراكز درماني ما افزايش مراجعات را گزارش مي كنند.

پروازهاي ايرالين عراقي
تا اطالع ثانوي لغو شد

رييس س��ازمان هواپيمايي كش��ور از قطع پروازهاي 
ايرالين العراقيه از 13 مهر تا اطالع ثانوي خبر داد و اظهار 
كرد كه پروازهاي اين ايرالين به دليل تخلف از مقررات 
لغو شده است. به گزارش خبرگزاري مهر، تورج دهقاني 
زنگنه با اشاره به توافقات انجام شده بين ايران و عراق 
در خصوص انجام پروازهاي يك س��ويه بين دو كشور 
به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي و جلوگيري از 
ش��يوع كرونا، افزود: مطابق اين توافقات، مقرر شد كه 
ايرالين هاي هر كشور، فقط ديپلمات ها و اتباع مقيم 
كشور خود را جابه جا كنند. وي گفت: متأسفانه شركت 
هواپيمايي العراقيه بدون در نظر گرفتن توافقات، اقدام به 
جابه جايي مسافراني كه داراي ويزا از يك شركت بودند 
كرد كه اين موضوع تخلف محسوب شده و به همين 
دليل سازمان هواپيمايي كشوري طي اطالعيه اي مجوز 
پروازهاي اين ايرالين عراقي را لغو كرد. رييس سازمان 
هواپيمايي كشور تأكيد كرد: از 13 مهر مجوز پروازهاي 
شركت هواپيمايي العراقيه لغو شده است و تا اطالع ثانوي 

اين لغو مجوز ادامه خواهد داشت.

 انجام پروازها
 با 60  درصد ظرفيت از آبان 99

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: طبق مصوبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر فاصله گذاري اجتماعي 
در پروازها و ابالغ س��ازمان هواپيمايي، ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي از اول آبان 99، مجازن��د فقط 60 درصد 
ظرفيت هواپيماه��اي خود را عرض��ه كنند. مقصود 
اس��عدي س��اماني در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: 
به تازگي س��تاد مقابله با كرونا ابالغ كرده است كه در 
راستاي فاصله گذاري اجتماعي در پروازها، شركت هاي 
هواپيمايي فقط 60 درصد ظرفي��ت هواپيما را براي 
فروش عرضه كنند. وي افزود: اين موضوع از سوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا به س��ازمان هواپيمايي ابالغ شده 
است و سازمان هواپيمايي كشوري هم به شركت هاي 
هواپيمايي ابالغ كرده است كه از اول آبان ماه 99 فقط 
60 درصد ظرفيت هواپيماها فروخته شود. دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به اين سوال كه اين 60 
درصد مشمول همه تايپ هواپيما است؟ گفت: در همه 
نوع هواپيما با هر نوع تايپ بايد اين مصوبه اجرا شود. وي 
ادامه داد: همزمان با اين موضوع، شركت هاي هواپيمايي 
به تازگي با مشكل نوسان شديد ارزي و افزايش قيمت 
ارز هم مواجه ش��ده اند، حدود 60 درصد هزينه هاي 
شركت هاي هواپيمايي، ارزي است. قطعات هواپيما و 
موتور از خارج كش��ور تهيه مي شود كه بايد شركت ها 
براي تأمين آن ارز پرداخت كنند. وي افزود: بنابراين اين 
دو موضوع )فروش ظرفيت 60 درصد و نوسانات ارزي( 
تأثير مستقيم روي هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي 
دارد و شركت ها ناگزير هستند با توجه به اين دو مورد، 

قيمت هاي جديد براي پروازها تعيين كنند.

طرح شكايت اتحاديه امالك 
در ديوان عدالت اداري

رييس اتحاديه مش��اوران امالك از پيگيري دس��تور 
معاون اول رييس جمهوري در ديوان عدالت اداري خبر 
داد و گفت: دولت ديواري كوتاه تر از مشاور امالك پيدا 
نكرده است. به گزارش تسنيم، كمي بيش از دو هفته 
از صورتجلسه كميس��يون نظارت تهران در خصوص 
كاهش 50 درص��دي حق الزحمه مش��اوران امالك 
مي گذرد. اين اقدام واكنش مصطفي قلي خس��روي، 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك را به همراه داشته و 
وي چندي پيش در گفت وگو با تسنيم با تاكيد بر اينكه 
كاهش حق الزحمه مشاوران تاثيري بر كاهش قيمت 
مسكن نخواهد داشت به دستور معاون رييس جمهوري 
در اين رابطه به شدت انتقاد كرد. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك در تازه ترين اظهارنظر خود در اين باره از طرح 
شكايت عليه دستور كاهش نرخ حق الزحمه كميسيون 
مش��اوران در دي��وان عدالت اداري خب��ر داد و گفت: 
اقتصاددانان مي گويند بانك ها ورشكسته هستند و بايد 
ساماندهي شوند، سازمان امور مالياتي بايد ساماندهي 
شود. اگر مالياتي اخذ مي شود بايد در جهت سالمت 
اقتصاد كشور هزينه شود و چنانچه نفت مي فروشيم 

بايستي در راستاي ثبات قيمت ها كار كنيم. 

شناسايي ۴۷ گلوگاه سيالبي
در پايتخت

حبيب پوش پارس، مديرعامل ش��ركت خاكريز آب 
شهرداري تهران درباره آخرين وضعيت آمادگي تهران 
در مقابله با سيالب احتمالي اظهار كرد: تهران در بستر 
سيل قرار دارد و از آنجايي كه در تهران شاهد اختالف 
شيب زيادي هستيم وقوع بارندگي هاي شديد در شمال 
تهران هر لحظه ممكن است موجب ايجاد سيالب در 
پايين دست شود و اين در حالي است كه تهران هفت رود 
دره دارد كه خطر سيالب را افزايش مي دهد و به همين 
دليل تهران همواره در معرض خطر سيالب قرار دارد. او 
در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در دهه 60 سيالب در 
گالب دره و تجريش آسيب جاني و مالي زيادي به شهر 
تهران وارد كرد، گفت: پس از وقوع اين سيالب شهرداري 
در راستاي مديريت سيالب تهران با بانك جهاني مذاكره 
كرد تا وامي براي بهسازي مديريت سيالب در تهران 
دريافت كند و به همين دليل يك ش��ركت براساس 
مدل تجارت آزاد كه همان شركت خاكريزآب است در 
راستاي اجراي طرح جامع مديريت آب هاي سطحي 
تهران تشكيل شد.  پوش پارس با بيان اينكه طرح جامع 
مديريت سيالب در سال 1392 به روزرساني شد و به 
عنوان نقشه راه توسعه در دستور كار قرار گرفت، اظهار 
كرد: يكي از اقدامات شهرداري تهران در سال هاي اخير 
انجام مطالعات براي شناسايي گلوگاه سيالب بود به 
گونه اي كه ما در مطالعاتمان متوجه شديم كه تهران 
47 نقطه دارد كه در مواقع وقوع سيالب پتانسيل وقوع 
حادثه را دارد كه به آن گلوگاه سيالبي گفتيم. او با بيان 
اينكه گلوگاه سيالبي در س��ه مدل پرخطر و بحراني، 
خطرناك و كم خطر دسته بندي شدند، تصريح كرد: 
ش��هرداري تهران امس��ال رفع گلوگاه هاي پرخطر و 
بحراني را در دستور كار قرار داد كه تاكنون 65 درصد اين 
گلوگاه هاي پرخطر رفع خطر شدند كه مي توان به همان 
كانالي اشاره كرد كه سيالب را وارد مترو كرد يا در ضلع 
جنوب غربي ميدان صادقيه پل تقديري را اصالح كرديم 
و متخصصان و كارگران خاكريز آب بعضا به صورت 24 
ساعته مشغول رفع خطر گلوگاه هاي بحراني بودند. وي 
با بيان اينكه در زي��ر تهران بزرگ ترين تونل مديريت 
سيالب كشور به طول 4200 متر با قطر 3.7 متر وجود 
دارد، اظهار كرد: در زير بزرگراه فتح كارگران مشغول 
كار هستند كه اميدواريم تابستان سال آينده كل تونل 

بزرگراه فتح را بتوانيم افتتاح كنيم.

افزايش كرايه هاي مترو
و اتوبوس از سر ناچاري است

حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به 
تصويب يك فوريت افزايش دوباره كرايه حمل و نقل 
عمومي در پايتخت گفت: اين موضوع از س��ر ناچاري 
پي��ش آمده و اميدواريم ش��هروندان ما را ببخش��ند. 
خليل آب��ادي در گفت وگو با ف��ارس، درباره تصويب 
يك فوريت افزايش دوباره نرخ كرايه هاي حمل و نقل 
عمومي اظهار داشت: نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي 
كه در حال حاضر از شهروندان دريافت مي شود، معادل با 
نرخ تمام شده نيست و بسيار كمتر از آن است.  وي افزود: 
در حال حاضر مشكالت مالي در شهرداري تهران ايجاد 
شده و با افزايش قيمت قطعات يدكي و خدمات ديگر 
هم مواجه هستيم، بنابراين اين موضوعات سبب شده 
كه افزايش دوباره نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي 
مدنظر مديريت ش��هري قرار گيرد.  اين عضو شوراي 
شهر تهران ادامه داد: براي اينكه بتوانيم ناوگان حمل 
و نقل عمومي را سرپا نگه داريم، ناچاراً مجبور به طرح 
افزايش دوباره كرايه هاي حمل و نقل عمومي شده ايم.  
وي گف��ت: در حال حاضر ش��هرداري درآمد خاصي 
غير از مشاركت مردم جهت سرپا نگه داشتن ناوگان 
حمل و نقل عمومي و ارايه خدمات ندارد كه اميدواريم 
شهروندان بابت اين موضوع ما را ببخشند، چرا كه ناچار 
شده ايم امس��ال براي بار دوم، افزايش نرخ كرايه ها را 
مدنظر قرار دهيم.  خليل آبادي در پاسخ به اين پرسش 
كه افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي براي بار 
دوم چند درصد خواهد بود، گفت: ميزان دقيق آن را در 
حال حاضر اطالعي ندارم، ولي روز گذشته يك فوريت 
اين موضوع به تصويب رس��يد و به صورت تخصصي، 
مساله در كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران 
بررسي خواهد شد. در همين حال، زهرا نژادبهرام، عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه تهران به 
9000 دستگاه اتوبوس نياز دارد، گفت: ضدعفوني حمل 
و نقل عمومي و اماكن پايتخت علي رغم محدوديت هاي 
مالي همچنان ادام��ه دارد. او درباره كمبود اتوبوس در 
پايتخت اظهار داش��ت: تأمين امكانات و حمل و نقل 
عمومي با هزينه هاي باال همراه است و دولت بايد قطعا 
همكاري هاي الزم را در اين زمينه با شهرداري تهران 
داشته باشد. بيش از 10 سال است كه دولت حتي يك 
اتوبوس براي پايتخت خريداري نكرده و تحويل نداده 
است و در حال حاضر فقط 5 هزار و 500 اتوبوس داريم 

در حالي كه نيازها فراتر از اين عدد است.

آيا سيستم بانكي توان تعديل تسهيالت خريد واحدهاي مسكوني با قيمت هاي نجومي مسكن را دارد؟

موانع افزايش وام خريد مسكن

تاخت و تاز زمين خواران در رودهن
بس��ياري از اراضي منطقه رودهن در چهار روس��تاي، 
عباس آب��اد، خورين، نوده و چش��مه ها م��ورد تعرض 
زمين خ��واران واق��ع ش��ده اس��ت و ردپ��اي برخي از 
دس��تگاه هاي اجرايي منطقه ني��ز در اين موضوع ديده 
مي شود. به گزارش فارس، واژه زمين خواري مدت هاست 
كه در بي قانوني هاي مرسوم كشور ما جا خوش كرده و 
پول هاي هنگفتي را عايد زمين خواران كرده است. به طور 
كلي، زمين خواري به فرآيندي اطالق مي شود كه طي 
آن كاربري زمين به چيزي جز كاربري مش��خص شده 
براي آن تغيير مي كند. زمين خواري حالت هاي متفاوت 
تغيير كاربري را شامل مي شود اما در بخش عمده اي از 
زمين خواري ها شاهد تغيير كاربري زمين از حالت زراعي 
به سكونت گاه هاي غيررسمي نظير باغ ويال ها و تفرج گاه ها 
هستيم.  در زمين خواري به شيوه تغيير كاربري زراعي به 
سكونتگاه هاي غيررسمي، ابتدا شاهد ديواركشي حول 
قطعه زمين زراعي مد نظر هس��تيم. پس از ديوار كشي 
پيراموني، نوبت به تفكيك زمي��ن به واحدهايي تحت 
عنوان چارديواري مي رسد. پس اين تقسيم بندي نيز به 
استناد اسناد عادي چارديواري ها به عنوان تفرجگاه به 
افراد فروخته خواهد شد. پديده زمين خواري در اكثريت 
استان هاي كشور قابل مش��اهده است اما اين پديده در 
استان تهران بيش از هر اس��تان ديگري قابل مشاهده 
است. يكي از آخرين موارد ديده شده از زمين خواري در 
استان تهران مرتبط با بخش رودهن واقع در شهرستان 
دماوند تهران است. به استناد شواهد به دست آمده، بخش 
عمده اي از اراضي متعلق به منابع طبيعي واقع در رودهن 

مورد دست درازي زمين  خواران واقع شده است.

    تاييد مقام قضايي
در همين راستا يداهلل خداياري رييس حوزه قضايي رودهن 
در حاشيه بازديد از منطقه رودهن، ضمن اشاره به حجم 
گسترده زمين خواري در اين منطقه، گفت: »در اين منطقه 
زمين خواري گسترده و تخريب كوه وجود دارد كه پس از 

رصد ميداني، اين زمين خواري محرز شده است.«
رييس حوزه قضايي رودهن، در تش��ريح نحوه برخورد 
دستگاه قضا با زمين خواران تاكيد كرد: »دستور تشكيل 
پرونده قضاي��ي و توقف عمليات مجرمانه داده ش��د و 
متهمان نيز احضار ش��دند. همچنين متخلفان منتظر 

برخورد زود هنگام و عبرت آموز دستگاه قضايي باشند.« 
خداياري با اشاره به دس��تگيري يك عضو شوراي حل 
اختالف منطقه، اظهار داش��ت: »مس��ووالن و متوليان 
حفظ حقوق بيت المال، در جهت اهمال از انجام وظايف 
قانوني منجر به تضييع حقوق بيت المال، مصون از برخورد 
قانوني و قضايي نخواهند بود.« به منظور پيگيري ابعاد 
پرونده زمين خواري واقع در شمال غرب استان تهران، 
س��ري به اين منطقه زديم و با تني چند از اهالي بومي 
گفت وگوي كوتاهي ترتيب دادي��م. در همين ارتباط، 
يكي از اهالي روس��تاي خورين، با اش��اره به روند تغيير 
كاربري اراضي موج��ود در اين ناحيه به خبرنگار فارس 
گفت: »وس��عت عظيمي از زمين هاي متعلق به منابع 
طبيعي در اين منطقه ديوار كشي و سپس به مردم عادي 
با قيمت گزاف فروخته شد.« اين روستانشين با تاكيد 
بر اينكه دست اندازي زمين خواران به اراضي روستايي 
سبب بروز مش��كالت بزرگي در اين منطقه شده است، 
اظهار داشت: »متاسفانه عده بسياري از بوميان منطقه از 
وقوع زمين خواري خوشحال هستند زيرا اين امر سبب 
قيمت گرفتن زمين هاي آنها شده است و اين در حالي 
است كه به واسطه تبديل شدن اين اراضي به تفرجگاه، 
درآمد خانوارهاي روستانشين كه پيشتر از كشاورزي و 
دامپروري در اين حوزه به دست مي آمد در شرايط كنوني 
از مش��اغل خدماتي و بنگاه هاي مشاور امالك مستقر 
به دس��ت مي آيد.« يكي ديگر از اهالي بومي منطقه، در 
تشريح وس��عت زمين خواري صورت گرفته در منطقه، 
به خبرنگار فارس گفت: »وس��عت زمين خواري شكل 
گرفته در منطقه رودهن، 4 روستاي عباس آباد، خورين، 
نوده و چش��مه ها را در بر مي گيرد و شدت آن به حدي 
است كه براي هيچ كس قابل تشخيص نيست روزگاري 
در اي��ن مناطق، اراضي متعلق ب��ه منابع طبيعي وجود 

داشته است.«

    ردپاي نهادهاي اجرايي 
اي��ن فرد بومي منطقه، با اش��اره به داليل ش��كل گيري 
زمين خواري در منطقه، اظهار داشت: »بدبختانه شاهد 
آن هستيم كه بسياري از متوليان مستقر در دهياري هاي 
مناطق ياد شده در حال حاضر به عامل اصلي زمين خواري 
مبدل ش��ده اند و با مس��تقر كردن تعداد بي ش��ماري از 

بنگاه هاي مشاوره امالك، نسبت به كسب سود از طريق 
زمين خواري اقدام مي كنند.« به اس��تناد اظهارات افراد 
محلي، مدتي قبل به دس��تور معاون دادستان منطقه و 
سرپرست دادسراي ناحيه 37 به همراه رييس دبيرخانه 
شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي 
استان تهران ضمن ورود به موضوع، دستور بررسي آخرين 
وضعيت اراضي مورد تعرض ياد شده را صادر كرده اند اما به 
راستي چگونه مي توان جلوي اين بي  قانوني محرز در كشور 
ايستاد. به منظور يافتن پايخ سوال مذكور به سراغ يكي از 
كارشناسان حوزه فساد كشور، رفته ايم. سجاد طاهري كه 

مدت ها در زمينه مبارزه با زمين خواري فعاليت كرده است، 
ضمن تش��ريح جزئيات زمين خواري شهرستان دماوند 
گفت: »برخورد موضعي با زمين خواري در سال هاي اخير، 
مدنظر دستگاه قضا بوده است اما بررسي نتيجه اين برخورد 
نشان از موفق نبودن آن دارد.« طاهري در بيان اين نكته بايد 
به صورت ريشه اي با پديده زمين خواري مواجهه كرد، اظهار 
داشت: »ريشه ناهنجاري هاي اقتصادي نظير زمين خواري 
در اسناد عادي نهفته است، زيرا به وسيله اين اسناد است كه 
زمين خوار موفق به فروختن اراضي موردنظر و نقد كردن 

پول خود مي شود.«
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اس��تان هاي كمتر توسعه يافته همچنان اس��تفاده از ابزار 
پذي��رش موبايلي يا USSD را به اس��تفاده از ابزار پذيرش 
اينترنتي ترجيح مي دهند. در اس��تان هاي ايالم، خراسان 
شمالي، كهگيلويه و بوير احمد، سيس��تان و بلوچستان، 
كردستان، هرمزگان سهم استفاده از يو اس اس دي بيشتر 
از پرداخت اينترنتي است. اين در حالي است كه در استان 
ته��ران، اصفهان، خراس��ان رضوي، فارس و خوزس��تان، 
سهم اس��تفاده از ابزار پذيرش اينترنتي در مقايسه با ابزار 
پذيرش موبايلي يا USSD افزايش مي يابد. اين امر مي تواند 
نش��ان دهنده محدوديت بيش��تر ابزارهاي موجود در اين 
استان ها براي استفاده از ابزار پذيرش اينترنتي باشد. يكي از 
پيش نيازهاي استفاده و رشد پرداخت هاي اينترنتي عالوه 
بر در دسترس بودن اينترنت در استان هاي مختلف كشور 
ابزارهاي خاص استفاده از آن از قبيل موبايل هاي هوشمند 
و كامپيوتر است. به نظر مي رسد در اين استان ها بيشترين 
استفاده از ابزار پذيرش موبايلي براي خريد شارژ و پرداخت 
قبوض است و اين خدمات از طريق گوشي هاي غيرهوشمند 
و با USSD نيز قابل ارايه است. اين در حالي است كه براي 
استفاده از ابزار پذيرش اينترنتي عالوه بر زيرساخت اينترنت 

نيازمند ابزار خاص از قبيل گوشي هاي هوشمند هستند.
هرچند طب��ق اعالم وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
زيرساخت توس��عه اينترنت در تمامي استان هاي كشور 
حتي استان هاي كمتر توسعه يافته نيز فراهم شده، اما به نظر 
مي رس��د همچنان امكان دسترسي آنان به ابزارهاي مورد 
نياز براي استفاده از خدمات اينترنتي و انجام تراكنش هاي 
اينترنتي محدود است. گزارش شاپرك نشان مي دهد ابزار 
پذيرش موبايلي يا همان USSD بيش��تر در استان هاي 
كمتر توس��عه يافته مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و هر چه 
ميزان توسعه يافتگي استان بيشتر شود ميزان استفاده از 
USSD يا كدهاي دستوري كه دستور پرداخت را مي دهند 
كاهش مي يابد. در اين استان ها محدوديت فقط در ابزارهاي 
اينترنتي نيس��ت بلكه تعداد كارتخوان هاي فعال در اين 
استان ها نيز نسبت به س��اير استان هاي ديگر كمتر است. 
ايالم، كهگيلويه و بوير احمد و خراس��ان جنوبي كمترين 
ميزان كارتخوان فعال سيستمي را به خود اختصاص داده اند 
ودر مقابل در استان هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، 
فارس و خوزستان بيشترين تعداد دستگاه هاي كارتخوان 

فروشگاهي فعال هستند.

    كل تراكنش هاي شاپرك
مجموع مبلغ تراكنش هاي انجام ش��ده روي شبكه كارتي 
كشور و از طريق شاپرك در شهريور ماه به بيش از ۴۸۷ هزار 
ميليارد تومان رسيد. طبق آمار منتشرشده از سوي شاپرك 
هرچند كه به صورت اسمي ميزان مبلغ تراكنش ها در حدود 
۲.۲۳ درصد رشد داشته، اما اگر اثرات تورمي را در نظر نگيريم 
ارزش حقيقي تراكنش ها در حدود ۱.۲۹ درصد نسبت به 
ماه ماقبل آن )مرداد ماه ۹۹( كاهش را نشان مي دهد. ميزان 
مبلغي تراكنش هاي شاپركي در شهريور ماه ۹۹ در مقايسه با 
مدت مشابهش در سال گذشته رشدي معادل ۹۴.۵۹ درصد 
را نش��ان مي دهد. اگر اثرات تورمي را در نظر نگيريم ارزش 
حقيقي تراكنش ها در شهريورماه ۹۹ نسبت به شهريور ماه 

۹۸ در حدود ۴۴.۷۳ درصد رشد را نشان مي دهد. اين رشد 
در بخش تعداد تراكنش ها به حدود ۲۷.۰۳ درصد مي رسد. 
در شهريور ماه گذشته تعداد تراكنش هايي كه روي شاپرك 
انجام ش��ده، در حدود ۲ ميليارد و ۹۲۲ ميليون تراكنش 
مي رسيد اين در حالي است كه تعداد تراكنش هايي كه از 
طريق شاپرك در شهريور ماه ۹۸ پردازش شده ۲ ميليارد و 

۳۰۰ ميليون تراكنش اعالم شده بود.

     دسته بندي تراكنش ها
تراكنش هاي شاپركي مجموع تراكنش هاي انجام شده از 
طريق ابزار پذيريش كارتخوان فروش��گاهي، ابزار پذيرش 
اينترنتي و ابزار پذيرش موبايلي را شامل مي شود. در اصل 
هر نوع پرداختي ك��ه از طريق كارت براي انجام خريد كاال 
و خدمات يا پرداخت قبوض صورت مي گيرد )به جز كارت 
به كارت( جزو تراكنش هاي شاپركي به شمار مي آيند. در 
اين ميان با وجود اينكه طي سال هاي گذشته پرداخت هاي 
اينترنتي طرفداران زيادي پيدا كرده، اما همچنان س��هم 
پرداخت از طريق دستگاه هاي كارتخوان قابل توجه است. 
البته همه گيري ويروس كرونا نيز طي ش��ش ماه گذشته 
موجب شده است تا ميزان تراكنش هاي اينترنتي رشد قابل 
توجهي را تجربه كنند. اين ميزان رش��د در افزايش تعداد 
ابزار پذيرش نيز خود را نشان مي دهد، تعداد ابزار پذيرش 
اينترنتي در ش��هريورماه ۱.۵۳ درصد افزايش يافته است، 
هر چند س��هم از بازار كارتخوان هاي فروشگاهي هنوز در 
كشور بيش از ۷۵ درصد است اما سهم از بازار ابزار پذيرش 
اينترنتي در شهريور ماه به ۱۱.۸۴ درصد رسيد. با توجه به 

اينكه سهم از بازار كارتخوان فروشگاهي در كشور قابل توجه 
اس��ت طبيعي اس��ت كه ۸۹.۸۷ درصد تراكنش ها به اين 
بخش اختصاص داشته باشد و ابزار پذيرش اينترنتي ۶.۱۶ 
درصد تراكنش هاي شاپركي را به خود اختصاص دهد. طبق 
اعالم شاپرك متوسط تراكنش  هر ابزار پذيرش شاپركي در 
شهريور ماه ۹۹ در حدود ۲۵۴ تراكنش است كه اين تعداد 
نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته، ۰.۵ درصد كاهش را 
تجربه كرده است. بيشترين كاهش متوسط تعداد تراكنش 
مربوط به ابزار پذيرش اينترنتي است. تراكنش هاي اينترنتي 
با كاهش ۴.۸۹ درصدي از ۱۳۷ تراكنش در مرداد ماه به ۱۳۲ 
تراكنش در شهريور رسيد. متوسط تعداد تراكنش هر ابزار 
پذيرش موبايلي ۸۳ تراكنش است كه اين مقدار نسبت به 
ماه گذشته با كاهش ۳.۰۱ واحدي همراه بوده است. متوسط 
تعداد تراكنش هر ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز با ۱.۲۸ واحد 
افزايش نسبت به مرداد ماه ۹۹ به ۳۰۱ عدد در شهريور رسيده 
است. همين موضوع نشان مي دهد كه تعداد رفت و آمد در 
شهر و ميزان مراجعه حضوري مردم براي خريد كاال و خدمات 
افزايش يافته است و در نهايت اين روزها سرعت همه گيري 

ويروس كرونا نيز افزايش يافته است.
در دوران قرنطين��ه و در دوره اي كه ميزان رفت و آمد افراد 
در سطح شهر به خاطر شيوع كرونا كاهش يافته بود، ميزان 
تراكنش هاي انجام شده نيز كمتر از ميزان فعلي بود. تعداد 
تراكنش هايي كه از طري��ق ابزارهاي پذيرش اينترنتي در 
شهريور ماه انجام شده به ۱۷۹ ميليون و ۹۸۹ هزار تراكنش 
مي رس��يد كه ارزش اين تعداد تراكنش در مجموع بيش 
از ۷۶ هزار و ۵۴۱ ميليارد تومان اعالم ش��ده اس��ت. تعداد 

تراكنش هاي انجام شده از طريق كارتخوان فروشگاهي نيز 
بيش از ۲ ميليارد و ۶۲۵ ميليون تراكنش به ارزش بيش از 
۴۰۹ هزار و ۹۸۴ ميليارد تراكنش اعالم شده است. گزارش 
شاپرك نشان مي دهد كه ۸۶.۹۹ درصد خدمات ارايه شده 
توسط شاپرك از نوع خريد كاال و خدمت بوده كه اين رقم 
نسبت به ماه گذشته افزايش ۰.۱ درصدي را نشان مي دهد. 
خدمت مانده گيري با ۴.۷۱ درصد سهم كمترين سهم از كل 

خدمات در بين خدمات ارايه شده را داراست.

    ميزان تراكنش ها
طبق گزارش شاپرك بيش��ترين تعداد تراكنش هاي ابزار 
كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغي بين پنج تا ۱۵ هزار تومان 
بوده است. همچنين ۱۹.۲۵ درصد تعداد تراكنش هاي ابزار 
  كارت خوان فروشگاهي مبلغي كمتر از ۵۰۰۰ تومان داشته و 
۳۸.۲۲ درصد تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي در بازه 
مبلغي بين پنج تا ۲۵ هزار تومان بوده اند. طبق اين گزارش 
در شهريور ماه تعداد تراكنش هاي با مبلغ كمتر از ۵۰۰۰ در 
ابزار كارتخوان فروشگاهي برابر با ۵۰۵ ميليون و ۵۷۵ هزار 
تراكنش بوده است. همچنين تعداد تراكنش هاي با مبالغ بين 
پنج تا ۲۵ هزار تومان به يك ميليارد و ۳ ميليون تراكنش 
و كل تراكنش هاي باالي ۲۵ ه��زار تومان به بيش از ۹۸۱ 
ميليون تراكنش مي رسد. گزارش شاپرك نشان مي دهد 
كه نزديك به ۹۰ درصد تراكنش هاي ابزار پذيرش كارتخوان 

فروشگاهي داراي مبلغ كمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.
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 روند بازرسي اتحاديه ها
 و اتاق هاي اصناف از بازار

بنابراين اتاق هاي اصناف، اتحاديه هاي صنفي و نيز افراد 
صنفي مكلف هستند از آن مصوبات پيروي كنند.

  مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا
در مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا، به جز مباحث تعطيلي 
يا بازگش��ايي واحدهاي صنفي، دو بخ��ش ديگر هم به 
مجموعه صنفي برمي گردد. نخست، رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي در ادارات كه اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف نيز 
از اين امر مستثني نيستند. بنابراين رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي در اتحاديه ه��ا و اتاق ها از س��وي كاركنان و 
مراجعان الزامي است و رعايت نكردن آن موجب برخورد 
تعزيري خواهد بود. و دوم، رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
واحدهاي صنفي كه اجتناب از آن نيز ممكن است منجر به 
برخوردهاي تعزيري شود. بازرسان اصناف در گشت هاي 
مشترك با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 

تالش هستند تا اين امر مهم نهادينه و اجرا شود.
  انواع بازرسي

بازرسي ها به چند صورت انجام مي شود: 
بازرسي نوبه اي: در اين نوع از بازرسي ضمن تعيين مسير 
مشخص، بازرسان به محل اعزام و تمامي واحدهاي صنفي 

را مورد نظارت قرار مي دهند.
طرح هاي نظارتي: بازرسي هدفمند از واحدهاي صنفي 
عرضه كنن��ده يك يا چند ن��وع كاال ي��ا خدمات خاص 
در قال��ب طرح هاي نظارتي انجام مي ش��ود. اي��ن نوع از 
بازرس��ي ها مي تواند در سطح ش��هر يا مناطق خاصي از 
شهر كه عرضه كننده كاال يا خدمات مذكور هستند، انجام 
ش��ود. از مهم ترين طرح هاي نظارتي كه به طور مستمر 
در طول س��ال انجام مي ش��ود طرح هاي نظارتي بر روي 
كاالهاي اساسي نظير آرد و نان، لبنيات، مواد پروتئيني، 
برنج، همچنين خواروبار، ميوه و تره بار، پوشاك، كيف و 
كفش و نيز س��نجش ترازوي مورد استفاده در داد و ستد 
هستند. عالوه بر اين، برخي از طرح هاي نظارتي با توجه به 
مناسبت هاي ملي و مذهبي يا فصلي بودن برخي كاالها و 
خدمات اجرايي مي شود كه طرح هاي نظارتي عيد نوروز، 
ماه رمضان، بازگشايي مدارس، شب يلدا، عيد قربان، سفر، 
امالك، خودرو، محرم و صفر، روز پدر، روز مادر و ... از اين 

جمله هستند.
گش��ت هاي مش��ترك: در تمام فصول سال گشت هاي 
مش��تركي با توجه به ش��رايط اقتصادي، بهداشتي، ايام 
بازگش��ايي مدارس، ماه مبارك رمضان، س��ال ن��و و ... با 
همكاري ديگر سازمان ها انجام مي شود. اين كار به منظور 
هم افزايي و اثر بخشي بيشتر با بهره گيري از توان تخصصي 
و بازدارندگي دستگاه هاي ديگر انجام مي شود كه با توجه به 
حوزه صنفي و بنا بر نوع ماموريت، مراجعي مانند، دادستاني، 
فرمان��داري، اتحاديه هاي صنفي، تعزي��رات حكومتي، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، جهاد 
كشاورزي، دامپزشكي، بهداشت محيط، نيروي انتظامي 
اداره غله، علوم پزشكي با بازرسان اتاق اصناف همكاري 
مي كنند.  رس��يدگي به گزارش ها و ش��كايات مردمي: 
گزارش ها و ش��كايت مردمي از چند طري��ق به صورت 
تلفني، حضوري و سامانه اي دريافت يا از طريق گزارشات 
كتبي از سوي تعزيرات حكومتي يا سامانه ۱۲۴، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و اتحاديه هاي 
صنفي واصل مي ش��ود. مراحل رسيدگي به شكايات به 
ترتيب، »اخذ شكايت و گزارش هاي مردمي و تنظيم برگه 
ستاد خبري«، »پااليش ش��كايات«، »تعيين بازرس«، 
»رسيدگي اوليه پرونده توس��ط بازرس«، »جمع بندي 
مدارك و تنظيم صورت جلسه و استعالم از اتحاديه صنفي« 

و »اخذ پاسخ« است.
  بهبود وضعيت بازرس�ي با اجراي قانون از سوي 

دولت
بازرسي هاي انجام شده از واحدهاي صنفي چنان كه منجر 
به تشكيل پرونده و جريمه شود، اين مبلغ به حساب خزانه 
واريز مي شود. بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي، 
بايد معادل آن در بودجه هاي سنواتي منظور و توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده )۶۲( اين 
قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، 
اتاق اصناف اي��ران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
 گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه كنند. اما در سال هاي 
گذشته به جز مبلغي جزئي به اصناف برگردانده نشده و به 
همين علت اصناف با وجود بهره مندي از سازو كار مشخص، 
بازرسان متخصص و امكان بالفعل همكاري با سازمان ها، 
كمترين بودجه  جهت بازرسي و نظارت بازار را در اختيار 
دارند. ما اميدواريم دولت با اجراي قانون و بازپرداخت اين 
مبالغ به اصناف، به افزايش نظارت ها در رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي و نيز اجراي ساير قوانين در بازار كمك كند.

 سياست هاي غلط را 
كنار بگذاريم

در ط��رف ديگر ماج��را، اقتص��اد اي��ران ب��راي دوران 
طوالني بانك محور بوده و چه دولت و چه ش��ركت هاي 
خصوصي براي تامين منابع مالي مورد نياز خود از تسهيالت 
بانكي اس��تفاده كرده اند. اين موضوع در كنار فشاري كه 
بانك ها آورده، سود بردن از گزينه هاي مناسب تري مانند 
بازار سرمايه را نيز كنار گذاشته اس��ت. در شرايط امروز، 
مي توان الاقل براي كاهش نس��بي مشكالت، دست به 
اقداماتي مهم زد و با عبور از سياست هاي غلط گذشته، راه را 
براي ابزارهاي نوين باز كرد. نگاهي به امكانات موجود در بازار 
سرمايه يكي از اين انتخاب هاست. بازار سرمايه در حركت 
نخست مي تواند به محلي براي كاهش فعاليت شركت هاي 
دولتي در اقتصاد ايران و كاهش تصدي گري آنها منجر شود. 
دولت ايران بسيار بزرگ است و از اين رو وقتي مشكلي در 
سطح كالن ايجاد مي شود، ساير بخش ها نيز از آن آسيب 
مي بينند، در صورتي كه اگر تصدي گري دولتي كاهش 
پيدا كند و بخش خصوصي واقعي امكان فعاليت پيدا كند، 
قطعا مي توان به كاهش فشارها اميدوار بود. از سوي ديگر با 
توجه به اينكه امروز يكي از مهم ترين دغدغده هاي دولت، 
جبران كسري بودجه است، بازار سرمايه مي تواند در اين 
حوزه نيز كمك حال باشد و چه با فروش سهام دولت و چه با 
فروش منابع و دارايي ها، مي توان از اين بازار كمك گرفت. در 
شرايط فعلي بايد براي عبور از مشكالت تصميماتي كليدي 
گرفت و عبور از سياست هاي سنتي گذشته و حركت به 
سمت شيوه هايي كه در ساير كشورها، مفيد بودن خود را 
ثابت كرده اند، يكي از بهترين راهكارهاي باقي مانده است.

 استراتژي فيس بوك براي 
جدا شدن اينستاگرام و  واتس اپ

فيس بوك مشغول تنظيم استراتژي براي جلوگيري از 
جدا شدن اينستاگرام و  واتس اپ است. به گزارش مهر 
به نقل از انگجت، نشريه وال استريت ژورنال به اسنادي 
دست يافته كه ابزار دفاعي فيس بوك در مقابل دستور 
تجزيه اين شركت و جدا شدن اينستاگرام و  واتس اپ را 
نشان مي دهد. اين شبكه اجتماعي معتقد است با توجه 
به اقدامات پيشين مقامات، چنين تجزيه اي انجام نشدني 
است. فيس بوك ادعا مي كند تحقيقات »كميسيون 
فدرال تج��ارت )FTC( « درباره ادغام اينس��تاگرام و 
 واتس اپ ب��دون هيچ گونه مانعي انجام و در نتيجه آن 
مبلغ كالني براي يكپارچه سازي عمليات هر دو شركت 
با فيس بوك صرف شد. تجزيه اين شركت  ها نيازمند 
هزينه اي چند ميليارد دالري و سيستم هاي عملياتي 
جداگانه است كه امنيت كمتري خواهند داشت و روي 
كاربران تاثير مي گذارند. فيس بوك از اظهارنظر درباره 
اين اسناد خودداري كرده است. تيم وو استاد دانشگاه 
كلمبيا و يكي از كارشناسان سياست گذاري در حوزه 
فناوري معتقد است اشاره به تاييديه »كميسيون فدرال 
تجارت« براي ادغام ش��ركت ها، اس��تراتژي ضعيفي 
است. قانونگذاران اين احتمال را در نظر نگرفته بودند 
كه فيس بوك براي درهم شكستن رقابت اينستاگرام و 
 واتس اپ را بخرد. بنابراين با تغيير شرايط اين استراتژي 
از تجزيه فيس بوك جلوگيري نخواهد كرد. چالش هاي 
تجزيه عاملي درباره تصميم گي��ري در اين زمينه به 
حساب نمي آيد. اين درحالي است كه طبق گزارش هاي 
مختلف كميسيون فدرال تجارت مشغول تدارك ثبت 
يك شكايت آنتي تراست )ضدانحصار( در پايان ۲۰۲۰ 
است و نتيجه تحقيقات آنتي تراست پارلمان امريكا نيز 

در ماه جاري )اكتبر( منتشر مي شود.

موافقت مديران شركت هاي 
فناوري با اداي شهادت در سنا

م��ارك زاكرب��رگ، مديرعامل فيس بوك ب��ه همراه 
مديرعامل توييتر، جك دورسي و همچنين مديرعامل 
گوگل موافقت كرده اند كه در برابر كميته بازرگاني سنا 
درباره ماده ۲۳۰ قانون شايستگي ارتباطات شهادت 
دهند. به گزارش ديجياتو ، اين خبر يك روز پس از اينكه 
كميته راي به احضار شركت هاي آنها به همراه گوگل 
داد، منتشر شده است. در حالي كه گوگل هنوز چنين 
موضوعي را رسما تاييد نكرده، منابع مختلف از شهادت 
ساندار پيچاي مديرعامل آلفابت خبر داده اند. ماده ۲۳۰ 
قانون شايستگي ارتباطات از سال ۱۹۹۶ از پلتفرم هاي 
آنالين مانند فيس بوك، توييتر و يوتيوب در برابر عواقب 
قانوني پست هاي كاربران محافظت مي كند. در حقيقت 
اين قانون مانع از ايجاد دردس��ر ب��راي كمپاني هايي 
مي شود كه وابستگي شديدي به محتواي كاربران دارند 
و در صورتي كه اين محافظت از بين برود، احتماال نظارت 
آنها روي كاربران بسيار شديدتر مي شود. در ماه هاي 
گذشته سياستمداران حزب دموكرات و جمهوري خواه 
قدم هايي براي تغيير در ماده ۲۳۰ برداشته اند و به اين 
موضوع اش��اره دارند كه از زمان تصوي��ب اين قانون، 
اينترنت تغييرات قابل توجهي داش��ته است. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امري��كا، چندين ماه پيش با 
امضاي يك دستور اجرايي، پيشنهاد كرد كه محافظت 
از پلتفرم هاي ش��بكه هاي اجتماعي محدود شود. در 
ماه ژوئيه، دولت با يك دادخواست از FCC درخواست 
كرد تغييراتي در ماده ۲۳۰ اعمال شود تا عالوه بر حفظ 
آزادي بيان، پاسخگويي پلتفرم ها را نيز در پي داشته 
باشد. وزارت دادگستري در گذشته پيشنهادي براي 
كاهش محافظت هاي قانوني ماده ۲۳۰ براي پلتفرم هاي 
اينترنتي ارايه كرد. عالوه بر اين يك اليحه سنا كه توسط 
س��ناتورهاي دموكرات و جمهوري خواه ارايه شده، به 
دنبال مدرن س��ازي ماده ۲۳۰ است كه البته مربوط 
به محدودسازي محافظت هاي ايجاد شده توسط آن 
نمي شود. سناتورها مي خواهند پلتفرم هاي آنالين را به 
ارايه توضيحات درباره روش هاي نظارت خود از طريق 
يك سياست قابل قبول و در دسترس مجبور كنند و 
گزارش هاي دقيقي درباره حذف پس��ت ها و نظرات 
در اختي��ار آنها قرار دهند. انتظ��ار مي رود مديرعامل 
فيس بوك و توييتر عالوه بر م��اده ۲۳۰، درباره حريم 
شخصي مصرف كننده و تقويت رسانه ها نيز بحث كنند. 
اين افراد در تاري��خ ۷ آبان به صورت مجازي در مقابل 

كميته شهادت خواهند داد.

سوني به دنبال كسب مجوز از 
امريكا براي تامين قطعات هواوي

تحريم هاي اياالت متحده امريكا مانع از همكاري 
ش��ركت ها با هواوي ش��ده و حاال به نظر مي رسد 
كمپاني هاي ژاپني سوني و »Kioxia« براي تامين 
قطعات اين غول فناوري چيني از دولت واشنگتن 
درخواست مجوز كرده اند. به گزارش ديجياتو، در 
صورتي كه گزارش اخير م��ورد تاييد قرار بگيرد، 
اين كمپاني ه��اي ژاپني پس از چندين برند ديگر 
مانند اينت��ل با دريافت مج��وز مي توانند قطعات 
موردنياز هواوي را تامين كنند. با افزايش تنش ها 
ميان امريكا و چين، دولت واشنگتن تحريم ها عليه 
هواوي را افزايش داد و مانع از همكاري شركت هاي 
مختلف با اين كمپاني چيني ش��د. در حال حاضر 
اين شركت نمي تواند برخي قطعات موردنياز خود 
را تامين كند. هواوي يكي از بزرگ ترين مشتريان 
سنسورهاي دوربين گوشي هاي هوشمند سوني 
است و Kioxia دومين سازنده بزرگ حافظه فلش 
در جهان محسوب مي شود كه قطعات موردنياز اين 
غول فناوري چيني را تامين مي كند. در صورتي كه 
اي��ن دو كمپاني ژاپني موفق ب��ه دريافت مجوز از 
اياالت متحده امريكا نشوند، با كاهش شديد درآمد 
مواجه خواهند شد. سخنگوي سوني اعالم كرده 
كه از تمام قواني��ن پيروي كرده و نمي تواند درباره 
 Kioxia مشتريان خاص اظهارنظر كند. سخنگوي

نيز در اين زمينه صحبتي نكرده است.

امكان دسترسي استان هاي كمتر توسعه يافته به ابزارهاي استفاده از خدمات اينترنتي محدود است

غلبه تراكنش هاي USSD به تراكنش هاي اينترنتي 

سرمايه نمادين تامين اجتماعي
و صد البته اين نوشتار درصدد دفاع بي چون و چرا از كاركرد 
و عملكرد تمامي مديران و پرس��نل سازمان طي يك قرن 
گذشته نيست و قطعاً عملكرد و كاركرد و رفتار هر سازماني 
نيازمند نقد و اصالح مستمر است ولي بايستي بين رويكرد 
كلي يك سازمان با عملكرد يك مدير يا يك كارمند يا يك 
شعبه تفاوت قائل ش��د و از تعميم آن به كل افراد يا كليت 
سازمان پرهيز كرد. طرفه آنكه منتقدين اين نهاد اجتماعي 
هيچ بديل و جايگزين ديگري ارايه نمي كنند و آن را عملياتي 
نمي سازند به طور مثال اگر افرادي معتقدند كه سازمان تامين 
اجتماعي نبايستي باشد يا نبايستي حق بيمه بگيرد. بايستي 
سازمان و سازوكار جايگزين خود را ارايه دهند. مثاًل بگويند 
نظام مالياتي و سازمان امور مالياتي جايگزين نظام بيمه هاي 
اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در حيطه وصول حق 
بيمه مي شود و بجاي اخذ حق بيمه تامين اجتماعي از فعاالن 
اقتصادي، از آنها يا از همگان ماليات مي گيريم و در اختيار 
سازمان تامين اجتماعي يا يك نهاد دولتي قرار مي دهيم و 
سازمان تامين اجتماعي يا نهاد مزبور خدمات و حمايتهاي 
مورد نياز كارگران و بيمه شدگان را ارايه مي نمايد. بسم اهلل 

اين گوي و اين ميدان! 
باالخره در دنيا بيش��تر از دو روش اصلي براي ارايه خدمات 
رفاه و تامين اجتماعي وجود ندارد. روش بيسماركي و روش 
بوريجي و در برخي كشورها تلفيقي از اين دو روش در قالب 
نظام چنداليه و چندسطحي به كار گرفته مي شود. حال بايد 
ديد كه چرا اين موضوع بديهي از سوي متوليان، مسووالن و... 
ناديده گرفته مي شود و فقط ديوار سازمان تامين اجتماعي 
كوتاه است. بايستي پرسيد كه چه شده است كه در دهه ۴۰ 
و ۵۰ اشرف پهلوي به سازمان تامين اجتماعي درخواست 
مي دهد كه كارگران و كاركنان موسسه خيريه اشرف پهلوي 
تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي قرار بگيرند و اشرف 
پهلوي حق بيمه آنها را بپردازد ولي در دهه ۸۰ و ۹۰ بعضي ها 
خيريه مي سازند كه بيمه و ماليات ندهند و از اين محمل براي 
فرار بيمه اي استفاده كنند و علي رغم اينكه ادعاي انجام كار 

خير دارند از حق و حقوق كارگر و كارمند خود مي زنند؟!
علت العلل اين نوع رفتار با سازمان تامين اجتماعي را مي توان 
در ع��دم اجراي صحيح و دقيق اصل ۱۴۱ قانون اساس��ي 
دانست. وگرنه علي القاعده وقتي اين سازمان و برقراري اين 
ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيمانكار مربوط به زماني است 
كه گفته مي شد خان ها، فئودال ها، بورژواها و ... بر كشور حاكم 
هستند، در حال حاضر بايستي همه اجزاء حاكميت به تقويت 

بيشتر تامين اجتماعي مي پرداختند نه تضعيف آن.
اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي گويد:  

»رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان 
دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و 
داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي 
از س��رمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و وكالت دادگستري و 
مش��اوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت 
در هيات مديره انواع مختلف ش��ركت هاي خصوصي، جز 
شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. 
سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي 
از اين، حكم مس��تثني است.« متاس��فانه اين اصل مهم و 
مترقي كه مي توانست مانع ايجاد »تعارض منافع« و »تضاد 
نقش« كارگزاران نظام گردد به فراموشي سپرده شده است 
و در حال حاضر ما در كش��ور با »جنگلي از تعارض منافع« 
در تمامي سطوح تصميم س��ازي، تصميم گيري، اجرايي 
و نظارتي مواجه هستيم و غالب مس��ووالن در كنار شغل 
دولتي اصلي خود و مشاغل شبه دولتي )مشاغلي دوم، سوم 
و چندم ناشي از شغل انتصابي به عنوان رييس يا عضو هيات 
امناء يا هيات مديره شركتها و موسسات دولتي، شبه دولتي، 
مادر- تخصصي و...( داراي مشاغل و مشغوليت هاي خصوصي 
زيادي هستند و هر كدام مالك يك دانشگاه غيرانتفاعي، 
يك مدرس��ه غيرانتفاعي، يك انديشكده و پژوهشكده و... 
هستند و در چندين ش��ركت خصوصي مالك سهامدار و 
عضو هيات مديره مي باشند يا به كار س��اخت و ساز و اداره 
واحدهاي تجاري مشغولند و در حين ايام و ساعات كار اداري 
به رتق و فتق امور مربوط به مجموعه هاي انتفاعي و به ظاهر 
غيرانتفاعي خويش مشغول بوده و طبيعتا دوست دارند حق 
بيمه و ماليات كمتري بپردازند يا اصال بيمه و ماليات نپردازند. 
عارضه مهم ديگري كه پس از قانون برنامه چهارم با هيات 
امنايي شدن دانشگاه هاي دولتي حادث گرديد اينست كه 
حكم مندرج در ختام اصل ۱۴۱ از حيز انتفاع خارج گرديد 
بدين ترتيب كه در انتهاي اصل مزبور به درستي سمت هاي 
آموزشي و تحقيقاتي از شمول ممنوعيت بيش از يك شغل، 
مستثني گرديده بود و اين در حالي بود كه در زمان تصويب 
قانون اساسي، تمامي دانشگاه ها و غالب موسسات تحقيقاتي 
دولتي بودند و ذيحساب و خزانه داريكل داشتند و از درآمد 
اختصاصي و خودگرداني و... خبري نبود و در نتيجه شغل 
هيات علمي مي توانست شغلي در تعارض با شغل دولتي 
و حاكميتي افراد تلقي نشود ولي بهر تقدير با هيات امنايي 
شدن دانشگاه هاي دولتي پزشكي و غيرپزشكي و مستثني 
شدن آنها از احكام اداري و استخدامي و مالي و معامالتي، 
خزانه داري كل و ذيحسابي، محاسبات عمومي، مناقصات 

دولتي و...، عمال دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي دولتي از 
زمان دولت قبل كاركردي كامال تجاري و انتفاعي يافته و در 
حال حاضر دانشگاه هاي سابقا دولتي، در نقش كارتل هاي 
بزرگ اقتصادي عمل نموده و مجموعه هاي تجاري و انتفاعي 
زيادي دارند و بالنتيجه آندسته از مسووالن كه عضو هيات 
علمي هستند عمال در كنار شغل دولتي و مشاغل خصوصي 
خود، يك ش��غل خصولتي ديگر در دانش��گاه دارند و آنجا 
نيز بايستي حق بيمه و ماليات براي پرسنل خود بدهند و 
اين موضوع برايشان سخت است و همين افراد در نظامات 
تصميم س��ازي، تصميم گيري، اجرايي و نظارتي بايستي 
درخصوص س��ازمان تامين اجتماعي قضاوت كنند و اين 
پديده كار س��ازمان تامين اجتماعي را در استيفاي حقوق 
بيمه شدگان سخت تر مي كند. به عبارت ديگر در حال حاضر 
فرار بيمه اي تئوريزه شده و پشتوانه مديريتي و علمي يافته 
است و در هر حال فرار بيمه اي اصل است و فقط مستمسك 
آن متفاوت اس��ت مثاًل در دولت هش��تم بحث طرح تكفا 
مطرح شد و به استناد اينكه سازمان تامين اجتماعي بايد 
به شكل گيري دولت الكترونيك كمك كند، نرخ حق بيمه 
پيمان هاي مربوطه و... كاهش يافت ولي سال هاس��ت كه 
هنوز صبح اين دول��ت الكترونيك از افق صفحات نمايش 
ندميده اس��ت و فقط اسم آن در دولت بعد از تكفا شد فاوا و 
ايضًا همين موضوع در ارتباط با پژوهش و نهضت علمي و... 
اتفاق افتاده است و فقط اسم موسسه تحقيقات و مطالعات 
شد پژوهشكده و االن دارد مي شود انديشكده و... . نتيجه آنكه 
تصميم سازي ها و تصميم گيري ها در قبال حقوق بنيادين كار 
و تامين اجتماعي به دست كساني افتاده است كه خودشان به 
سبب مشاغل دوم و سوم و ... و شغل هاي غيردولتي چندان 
و چندين خويش با مقوالت كار و تامين اجتماعي تعارض 
منافع و تضاد نق��ش دارند. به طور مثال نماينده مجلس يا 
استانداري كه خودش از فعاالن بخش خصوصي است يا در 
دانشگاه هيات امنايي يا مثاًل غيرانتفاعي كار تجاري مي كند، 
در ش��غل دولتي و حاكميتي خود مي نشيند و مي خواهد 
درمورد قواني��ن كار و تامين اجتماعي تصميم بگيرد ولي 
چون »ذو موبايلتين« نمي تواند بين موبايل مربوط به مشاغل 
دولتي و حاكميتي و موبايل مربوط به مشاغل خصوصي خود 
صف بندي مشخصي را رعايت كند. به طور كلي عدم رعايت 
دقيق اصل ۱۴۱ قانون اساسي و بروز و ظهور پديده فراگير 
»تعارض منافع« و »تضاد نقش« در تمامي اجزاء و عناصر 
حاكميت و دولت و نظامات تصميم سازي، تصميم گيري، 
اجرايي و نظارتي و حتي رسانه اي و ركن چهارم دموكراسي 
يعني ارتباطات و رس��انه باعث گرديده اس��ت كه احقاق و 

استيفاي حقوق كارگران و كاركنان براي متوليان اجراي 
قوانين كار و تامين اجتماعي بيش از هر زمان ديگري سخت 
شود. نتيجه آنكه شاهديم اثرات تحريم و حصر اقتصادي، 
واردات بي رويه و قاچاق افسار گسيخته، تغيير پايه پولي و 
كاهش ارزش پول ملي، تعديل ساختاري اقتصاد، بي ثباتي 
نرخ ارز، وضعيت نابسامان بازارهاي پولي، مالي و بانكي، عدم 
رعايت اصول آمايش سرزمين، نيروي كار غيرمجاز خارجي 
و... بر بنگاه هاي اقتصادي به فراموشي سپرده مي شود و فقط 
و فقط مشكل بنگاه ها و كارگاه ها مي شود »تامين اجتماعي« 
و حق بيمه اي كه كارفرما و پيمان��كار آن را در هزينه هاي 
عملياتي لحاظ و از مصرف كننده اخذ مي كنند و سهم آن در 
هزينه هاي توليد غالب بنگاه ها حدود يك درصد است. آن هم 
در فضايي از كسب و كار كه بسياري از احكام قانون تجارت 
)مصوب س��ال ۱۳۱۱( به ويژه م��اده ۴۱۲ آن يعني حكم 
»توقف تاجر« كه در قانون اداره تصفيه امور ورشكس��تگي 
)مصوب سال ۱۳۱۸( آمده، مغفول مانده و اجرايي نمي شود 
و در اثر عدم اجراي اين حكم مترقي قانون قديمي »منافع 
ملي« و »مصالح عامه« و »حقوق بنيادين« كارگران در حوزه 
بيمه اي سال هاست به مسلخ مي رود. در قانون تجارت حكمي 
داريم به عنوان »توقف تاجر« و مي گويد وقتي تاجر يا فعال 
اقتصادي با تقصير و قصور ورشكست شد بايد قاضي حكم به 
»توقف تاجر« بدهد و فرد مزبور ديگر نتواند شركت جديدي 
ثبت كند يا دسته چك بگيرد يا كارت بازرگاني بگيرد ولي 
مدت ها است كه چنين حكمي صادر نمي شود و افراد يك 
شركت مي زنند به نام »شركت شمال آوران« و وام مي گيرند 
و حق بيمه نمي دهند و... بعد اين شركت اعالم ورشكستگي 
مي كند و دوباره شركت ديگري مي زنند به نام »شمال آوران 
جنوب پرور« و بعد دوباره وام و مجوز واردات و... مي گيرند و 
يك سوله مي زنند و بقيه پول را مي برند توي كار بساز بفروشي 
ملك و... مدتي بعد باز اعالم ورشكستگي و دوباره يك شركت 
به نام »شركت دانش بنيان شمال آوران جنوب پرور« تاسيس 
مي كنند و باز روز از نو و روزي از نو و بعد در ش��وراي تامين 
استان و استانداري كميته بحران صنايع و... تشكيل و تصويب 
مي كنند كه سازمان تامين اجتماعي دفترچه درمان را بدون 
ليست تمديد كند و ليست بدون وجه بگيرد و كارگران را هم 
از طريق قانون سخت و زيان آور و نوسازي صنايع و... بازنشسته 
كند يا آنقدر مقرري بيمه بيكاري و... بدهد تا بازنشسته شوند 
ولي تاكنون و طي چند دهه يك حكم توقف تاجر براي اين 
قبيل افراد صادر نشده است. ولي باز هم تقصير همه مشكالت 
كشور متوجه يك »سرمايه نمادين اجتماعي« يعني سازمان 

تامين اجتماعي است؟!

ادامه از صفحه اول
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تعادل - گروه تجارت| 
»تغيير تعرفه كاال نياز به اصالح ثبت سفارش دارد.«؛ اين 
را وزارت صم��ت مي گويد. موضوعي كه واكنش گمرك 
را در پي داش��ت. چندي پيش، گمرك ايران در راستاي 
تسهيل فرايند ترخيص دپويي ها، »حذف مشروط تمديد 
ثبت سفارش« را در دستور كار خود قرار داد كه به موجب 
اين تصميم، كاالهايي كه در زمان اعتبار ثبت س��فارش 
داراي قبض انبار باشند، در زمان اظهار به گمرك و صدور 
مجوزه��اي قانوني، بدون تمديد ثبت س��فارش بالمانع 
است. به عبارتي ديگر، در صورت داشتن اعالميه تأمين 
ارز )كد رهگيري( جهت ترخيص قطعي كاال نياز به تمديد 
ثبت سفارش اين كاالها نيست. حال اما وزارت صمت با 
صدور بخشنامه اي از اصالح ثبت سفارش و كد تخصيص 
ارز براي كاالهايي كه تعرفه آنها تغيير كرده خبر داده كه 
منجر به طوالني شدن فرايند ترخيص كاال و رسوب آن در 
بنادر مي شود. اين در حالي است كه عمدتا تعرفه كاال به 
دليل جابه جايي گرو ه هاي كااليي تغيير مي كند و شرح 
كاال عوض نمي شود. به طور نمونه، اگر شرح كاال يخچال 
فريزر باشد و فقط تعرفه آن تغيير كند، گمرك مي گويد 
كه ديگر نيازي به اصالح ثبت سفارش ندارد و امكان انجام 
تشريفات گمركي فراهم است. در مقابل اما، وزارت صمت 
معتقد است كه بايد ثبت سفارش و كد تخصيص ارز آن نيز 
اصالح شود، كه در چنين حالتي، فرايند ترخيص براي چند 
ماه با تاخير مواجه شده و امكان رسوب كاالها با بخشنامه 
وزارت صمت وجود دارد. اين اقدام وزارت صمت در حالي 
است كه به گفته معاون فني گمرك، اين پيشنهاد از سوي 
رييس جمهور مورد موافقت قرار گرفته، اما وزارت صمت 
نظر ديگري دارد. از اين رو، به نظر مي رسد، با توجه به اينكه 
اين كاالها عمدتا مواد اوليه توليد و اقالم ضروري و اساسي 
هستند، اين اقدام وزارت صمت، »فساد احتمالي، خوابيدن 
خطوط توليد، افت توليد و تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي و 
همچنين برهم خوردن تنظيم بازار« را به همراه داش��ته 
باشد. حال بايد ديد نهادهاي باالدستي براي رفع اين مانع 

چه تصميمي را اتخاذ خواهند كرد. 

     آخرين وضعيت كاالهاي دپويي
آخرين وضعيت موجودي كاالهاي وارداتي در گمرك و 
بنادر بيانگر اين است كه در حال حاضر بيش از ۷ ميليون 
تن كاالي غيركانتينري در بنادر وج��ود دارد كه بالغ بر 
۳.۴ ميليون تن آن را كاالهاي اساسي تشكيل مي دهند. 
براساس آمار ارايه شده از سوي گمرك، تا هشتم مهرماه 
س��ال جاري حدود هفت ميليون و ۲۱۸ هزار تن كاالي 
غيركانتينري در ۱۳ بندر وجود داش��ته كه ۳ ميليون و 
۴۱۰ هزار تن آن را كاالهاي اساس��ي و مابقي را كاالهاي 
غيراساسي تشكيل مي دهد. همچنين ارزيابي ها نشان 
مي دهد، موجودي كاالهاي كانتينري به ۹۵ هزار و ۶۲۸ 
كانتينر )TEU( مي رسد كه اين رقم تعداد كل كانتينرهاي 
موجود در بنادر و گمركات را تشكيل مي دهد. از موجودي 
كاالهاي اساسي كه ش��امل ۸ قلم كاال از جمله»گندم، 
ذرت، جو، سويا، برنج، شكر، روغن خام و دانه هاي روغني« 
مي ش��ود كه عمده آن به ذرت با بيش از ۱.۶ ميليون تن 
اختصاص دارد. همچنين بي��ش از ۲۲۱ هزار تن گندم، 
۲۹۴.۵ هزار تن جو، ۲۰۱.۴ هزار تن سويا، ۲۳۰ هزار تن 
برنج، ۳۹۳.۷ هزار تن شكر، ۴۲۰.۹ هزار تن روغن خام و 

۱۹۴.۵ هزار تن دانه هاي روغني تشكيل داده اند.

     بخشنامه دردسرساز صمت
با نگاه به اين آمارها، هرچند متوليان گمرك در تالش��ند 
تا با ترس��يم مس��يرهايي جديد و ارايه پيش��نهادهايي، 
روند ترخيص كاال از گمركات را تس��هيل كند، اما اخيرا با 
مانع تراشي وزارت صمت، نه تنها ترخيص كاالهاي مانده 
در گمرك كند ش��ده، بلكه به ايس��تايي و رسوب كاال در 

گمرك نيز دامن زده است. اما ماجرا چيست؟ وزارت صمت 
با صدور بخشنامه اي از اصالح ثبت سفارش و كد تخصيص 
ارز براي كاالهايي كه تعرفه آنها تغيير كرده خبر داه است. 
در نامه علي وكيلي مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد 
و ويژه گمرك آمده است: ضمن ارسال نامه مورخ شانزدهم 
شهريور ۹۹معاون محترم فني و امور گمركي گمرك ايران 
با عنوان سرپرست محترم وقت وزارت صمت جهت تسهيل 
در انجام تشريفات گمركي و كاهش رسوب كاال در بنادر و 
گمركات كشور و پاسخ واصله در مورخ ۹نهم مهرماه ۹۹ 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مبني بر لزوم 
اخذ اصالحيه ثبت سفارش جهت كاالهايي كه حين انجام 
تشريفات گمركي و بر اساس بررسي هاي تعرفه اي صورت 
پذيرفته، رديف تعرفه آنها تغيير مي يابند، به منظور اجراي 
دقيق مفاد نامه فوق االشاره اعالم مي دارد: »در صورت بروز 
هرگونه اختالف رديف تعرفه اس��تنباطي با رديف تعرفه 
مندرج در ثبت س��فارش )چه در داخ��ل يك گروه )مثال 
۲۱( و چه از گروهي به گروه ديگر )مثال از ۲۲ به ۲۳( حتى 
مواردي كه در جهت كاهش گروه كااليي باشد )مثال از ۲۴ 
به ۲۲(، تمامي تغييرات و موارد اشاره شده نياز به اصالح ثبت 
سفارش داشته و گمركات مجاز به ادامه تشريفات گمركي 
با صدور پروانه بدون اصالح ثبت سفارش اظهارنامه نيست. 
براي نيل به اين منظور دستور فرماييد در صورت بروز هر 
گونه اخت��الف در رديف تعرفه كااله��اي اظهاري، پيش 
از صدور پروانه و ترخي��ص كاال حتي به صورت درصدي، 
نسبت به مطالبه ثبت سفارش اصالحي بر اساس رديف 
تعرفه استنباطي آن گمرك اقدام كنند. بديهي است موكدا 
دستور فرمايند در اين خصوص از هر گونه مكاتبه با اين دفتر 
خودداري و صاحبان كاال با نمايندگان قانوني آنها جهت 
اصالح ثبت سفارش و عنداللزوم كد ساتاي صادر شده به 
مراجع ذيربط وزارت صمت و با مراجع صدور ثبت سفارش 
كاال هدايت شوند. ضمنا اگر صاحب كاال با نماينده قانوني 
وي نسبت به رديف تعرفه استنباطي گمرك معترض باشد 
با رعايت مقررات مربوطه مي تواند درخواست ارجاع پرونده 
به دفتر تعرفه گمرك ايران و عنداللزوم مراجع رسيدگي به 
اختالفات گمركي نمايد و تا رسيدگي به اين اختالف، هيچ 
گونه اقدامي در راس��تاي ترخيص كاال بدون اصالح ثبت 
سفارش مقدور نيست.«  در ادامه نيز آورده شده: »همچنين 

با توجه به تغيير مشخصات ثبت سفارش و كد ساتا، ترخيص 
درصدي كاالي اظهاري نيز تا اصالح كامل ثبت سفارش 
مجاز نخواهد بود و در صورت درخواس��ت صاحب كاال با 
نماينده قانوني وي ب��راي پرداخت مابه التفاوت و جريمه 
أحتمالي مطابق استنباط گمرك، بصورت سپرده نقدي 
با ضمانتنامه بانكي و ترخيص كاال، پذيرش موضوع منوط 
به ويرايش ثبت سفارش وزارت صمت خواهد بود و قبل از 
ويرايش ثبت سفارش ترخيص كاال از گمرك ولو  به صورت  

درصدي  با صدور حكم، مقدور نخواهد بود.« 

     رييس جمهور  پذيرفته  
وزارت صمت مانع تراشي مي كند

اما اي��ن اقدام وزارت صمت، در حال��ي صورت گرفته كه 
عمدتا تعرفه كاال به دلي��ل جابه جايي گرو ه هاي كااليي 
تغيير مي كند و شرح كاال عوض نمي شود مثال اگر شرح 
كاال يخچال فريزر باشد و فقط تعرفه آن تغيير كند گمرك 
معتقد است نيازي به اصالح ثبت سفارش نداشته و امكان 
انجام تش��ريفات گمركي فراهم اس��ت اما وزارت صمت 
معتقداست بايد ثبت سفارش و كد تخصيص ارز آن نيز 
اصالح شود كه در اين صورت فرايند ترخيص براي چند 

ماه با تاخير مواجه شده و امكان رسوب كاال وجود دارد.
در همين رابطه، معاون فني گمرك در مورد بخش��نامه 
اخير وزارت صمت در رابطه با لزوم ويرايش ثبت سفارش 
كاال متعاقب تغيير تعرفه در گمركات كشور، در گفت وگو 
با »خبرگزاري فارس« به ارايه توضيحاتي پرداخته است. 
بنابه اظهارات مهرداد جمال ارونقي، گمرك معتقد است در 
صورتيكه شرح كاال و نوع آن تغيير نكند و فقط تعرفه آن بنا به 
استنباط گمرك تغيير يابد، نيازي به اصالحيه ثبت سفارش 
ندارد، چرا كه در صورت اصالح ثبت س��فارش كل فرايند 
تشريفات با مشكل مواجه شده و امكان ترخيص كاال وجود 
ندارد و اين موضوع به رسوب كاال در بنادر دامن خواهد زد.  
او مي افزايد: در مكاتبات با مسووالن وزارت صمت اين نكته 
اعالم شد اما آنها معتقدند كه در صورت تغيير رديف تعرفه 
دريافت اصالحيه ثبت سفارش الزامي است، در اين صورت 
بايد كد تخصيص ارز نيز تغيير كند. ارونقي با بيان اينكه در 
صورت اصالح ثبت سفارش و پيگيري فرايندهاي اداري، 
ترخيص كاال ممكن است ماه ها به تعويق بيفتد، مي گويد: 

با توجه به اينكه اين كاالها عمدتا مواد اوليه توليد و اقالم 
ضروري و اساسي هستند، اين امر برهم خوردن تنظيم بازار 
و افت توليد و تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي را به همراه دارد. 
معاون گمرك با اشاره به اينكه اصالح ثبت سفارش زمان بر 
است و صف تشكيل مي دهد و همين طور صاحب كاال كه 
منتظر ترخيص كاالست با مش��كالت عديده اي مواجه 
مي شود، تاكيد مي كند: در اين بين بروز فساد و رويكردهاي 

سليقه اي نيز محتمل است.
ارونقي با بيان اينكه اين موضوع صراحتا به سرپرس��تان 
قبلي وزارت صمت اعالم ش��د، اما منتج به نتيجه نش��د، 
تصريح مي كند: اين موضوع جزو پيشنهادات گمرك به 
رياست جمهوري بوده و مورد موافقت رييس جمهور قرار 
گرفت، اما وزارت صمت بازهم نظر بر ويرايش ثبت سفارش 
را اعالم كرد. حال اگر باز هم آن مرجع تخصصي اصرار بر 
ويرايش ثبت سفارش متعاقب تغيير رديف تعرفه كاال دارد 
گمرك درخواس��ت دارد تا كاالهاي اساسي و نهاده هاي 
توليد، مواد اوليه و اجزا و قطع��ات و تجهيزات واحدهاي 
توليدي از اين امر مستثنا ش��وند تا در سالي كه مزين به 
شعار جهش توليد اس��ت ترخيص كاالهاي اشاره شده با 
تاخير مواجه نگردد، چرا كه رييس جمهور نيز تأكيد دارند 

واحدهاي توليدي نبايد درگير تشريفات اداري شوند.
اين مقام مسوول در اظهارات خود بر اين نكته تاكيد مي كند 
كه مطمئناً اگر كاالي غيري با رديف تعرفه ديگري به گمرك 
اظهار شود و شرح تجاري كاال تغيير كند، گمرك با ادامه 
تشريفات مخالفت كرده و منوط به اصالح ثبت سفارش 
صادره خواهد كرد. اما به هيچ وجه قابل قبول نيست، اگر كاال 
همان كاال باشد و صرفاً رديف تعرفه آن تغيير كند صاحب 
كاال در اين شرايط، دستخوش بروكراسي هاي زايد و دست 
و پاگير ش��ود.  ارونقي با تاكيد بر اينكه بررسي تعرفه كاال 
وظيفه گمرك است نه سازمان ديگر، مي گويد: همچنين 
وزارت صمت مطمئن باشد، اگر تغيير رديف تعرفه منجر به 
تغيير مأخذ شود گمرك مابه التفاوت و جريمه را از صاحب 
كاال دريافت و س��پس اجازه ترخيص كاال را خواهد داد. او 
همچنين تاكيد كرده كه گمرك آمادگي دارد در مواردي كه 
شرح كاال تغيير نمي كند، ضمن ترخيص كاال، مشخصات 
اين اقالم و اظهارنامه ها را با ذكر ش��ماره ثبت سفارش به 

وزارت صمت اعالم كرده تا در سوابق مربوطه اعمال شود.

گمرك از بخشنامه اخير وزارت صمت انتقاد كرد

معاون معدني وزارت صمت خبر داد

مانع تراشي »صمت« در ترخيص كاالها

معادن حبس شده تعيين تكليف مي شوند
تعادل| 

»مع��ادن حب��س ش��ده، تعيي��ن تكليف مي ش��وند.« 
رييس جمهور اخيرا بر سرعت بخشي به »فعال سازي معادن 
غيرفعال و در حبس مانده كشور« تاكيد كرد و از وزير جديد 
صنعت خواس��ت كه توجه ويژه اي به اين موضوع داشته 
باشد تا موانع فعال شدن اين ذخاير معدني برطرف شود 
و در عين حال، معادني كه در قبضه برخي افراد يا ارگان ها 
مانده، آزادسازي شوند. در همين راستا، وزير جديد صمت 
هم به تازگي از تفويض ۹۰ درصد از اختيارات شوراي عالي 
معادن به استان ها ظرف يكماه آينده خبر داد. بنابه اظهارات 
»رزم حسيني« آزادسازي معادن حبس شده ظرف سه ماه 
آينده عملياتي خواهد شد و در اختيار استان ها قرار خواهد 
گرفت تا ظرفيت هاي جديد هم براي توس��عه و اشتغال 
ايجاد شود، هم مجوزفروشي ها تا حد زيادي كاهش يابد. در 
همين حال، معاون معدني وزارت صمت، نيز ضمن اشاره به 
دستور رييس جمهور مبني بر تعيين تكليف معادن حبس 
شده، خبر داده كه حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداري معدن 
صادر شده كه از اين تعداد حدود ۴۵۰۰ مورد آن غير فعال 
است. به گفته او، طبق تاكيد رييس جمهور زماني كه معدني 
وجود دارد كه قابليت استخراج و نيز پروانه بهره برداري دارد، 

اما تعطيل و راكد مانده، بايستي به چرخه توليد بازگردد.

     ضرورت احياي معادن
احياي معادن غيرفعال نقش مهمي در ايجاد جهش توليد 
و درآمدزايي ريالي و ارزي كشور خواهد داشت و با توجه به 
اين بخش مي توان هدف جايگزيني درآمد معادن به جاي 
درآمدهاي نفتي را محقق كرد. در حال حاضر از ۱۰ هزار و 
۷۰۰ معدن موجود در كشور، ۵ هزار و ۶۵۰ معدن فعال و 

بقيه غير فعال اند. به همين دليل وزارت صنعت براي احياي 
هزار معدن غيرفعال طي سال جاري برنامه ريزي كرده و قرار 
است اجراي برنامه فعال سازي معادن كوچك و متوسط 
تداوم داشته باشد. طبق آمار وزارت صنعت، سال گذشته 
۱۴۶ معدن غيرفعال در كشور احيا شده و امسال نيز قرار 
است هزار و ۳۰۰ معدن ديگر فعال شود. بر اين اساس يكي 
از اولويت ها در بخش استخراج و بهره برداري از معادن، فعال 
كردن معادن كوچك اس��ت كه سال گذشته به تصويب 
رسيد و در اين زمينه در سال گذشته ۱۴۶ معدن از بيش از 
۴ هزار معدن غيرفعال كشور احيا شد. در عين حال، طبق 
تفاهم نامه هاي فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس 
كه بهمن ماه ۹۶ به امضا رسيد، مقرر شده بود، در يك دوره 
پنج ساله تعداد ۵۰۰ معدن غيرفعال، فعال شوند تا باعث 
اشتغال ۲۵ هزار نفر ش��ود. اما حاال با هدف گذاري وزارت 
صنعت اين رقم بايد افزايش يابد و تعداد بيشتري از معادن 
غيرفعال كشور، احيا شوند. بر اساس آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، از بين معادن غيرفعال در همه گروه هاي 
مواد معدني ۹ درصد مربوط به معادن فلزي و ۲۱ درصد 
مربوط به معادن س��نگ تزييني است، در عين حال ۵۱ 
درصد به معادن مصالح ساختماني و ۱۵ درصد نيز به ساير 
معادن مانند نسوزها و غيره اختصاص دارد.  ازسوي ديگر، 
طبق آمار وزارت صنعت، در سال گذشته ۲۵ درصد از كل 
صادرات غيرنفتي كشور به حوزه معدن و صنايع معدني 
اختصاص داشته و طبق برنامه ريزي انجام شده قرار است، 
امس��ال نيز ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخاير معدني كشور، ۳۰ 
درصد به ميزان استخراج و ۲۵ درصد به توليدات صنايع 
معدني اضافه شود كه اين موضوع نيز مي تواند نقش مهمي 
در رشد ارزآوري بخش معدن داشته باشد. قطعا اين رشد 

درآمدزايي عالوه بر تامين نياز بخش معدن و صنايع معدني 
به ارز، مي تواند عاملي براي تامين ارز مورد نياز بخش هاي 
ديگر اقتصاد نيز داشته باشد چرا كه هم اكنون بحث تامين 
ارز مورد نياز خودروسازان و قطعه سازان از محل ارزآوري 
بخش معدن و به راهبري سازمان توسعه و نوسازي معادن 

و صنايع معدني مطرح است.

     تاكيد  رييس جمهور 
بر فعالسازي  معادن  حبس شده

در اين باره اخيراً رييس جمهور بر تس��ريع فعال سازي 
معادن غيرفعال و در حبس مانده كشور تاكيد داشته و از 
وزير جديد صنعت خواسته كه توجه ويژه اي به اين موضوع 
داشته باشد تا موانع فعال شدن اين ذخاير معدني برطرف 
ش��ود و در عين حال، معادني كه در قبضه برخي افراد يا 
ارگان ها مانده، آزادسازي ش��وند. در همين راستا، وزير 
جديد صمت نيز به تازگي از تفويض ۹۰ درصد از اختيارات 
شوراي عالي معادن به استان ها ظرف يكماه آينده خبر داد 
و گفت: آزادسازي معادن حبس شده ظرف سه ماه آينده 
عملياتي خواهد شد و در اختيار استان ها قرار مي دهيم تا 
ظرفيت هاي جديد براي توسعه و اشتغال ايجاد شود. به 
گفته رزم حسيني، با آزادسازي معادن حبس شده عالوه 
بر ايجاد اشتغال و ظرفيت جديد، مجوزفروشي ها تا حد 
زيادي كاهش خواهد يافت. داريوش اسماعيلي با حضور 
در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: حدود ۱۱ هزار پروانه 
بهره برداري معدن صادر شده كه از اين تعداد حدود ۴۵۰۰ 
مورد آن غير فعال است. طبق تاكيد رييس جمهور زماني 
كه معدني وجود دارد كه قابليت اس��تخراج و نيز پروانه 
بهره ب��رداري دارد، اما تعطيل و راكد مانده، بايس��تي به 

چرخه توليد بازگردد. معاون امور معادن و صنايع وزارت 
صمت دررابطه با داليل تعطيلي اين تعداد معدن، اظهار 
كرد: برخي از اين معادن با مسائل مربوط به منابع طبيعي 
درگير هستند؛ به طور مثال استخراج بخش اوليه معدن 
به پايان رسيده اما براي ادامه كار، در اصطالح به سينه كار 
جديد نياز است كه اخذ مجوز آن، تاييديه منابع طبيعي را 
الزم دارد. برخي از معادن تعطيل نيز با مشكالت زيست 
محيطي مواجه شده اند، بدينگونه كه منطقه اي كه معدن 
در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعالم شده و معدن 
براي ادامه فعاليت خود به مجوز جديد نياز دارد. وي افزود: 
بخش ديگ��ري از معادن به صنايع ف��رآوري نياز دارند، 
اما معدن توان ايجاد اي��ن بخش را ندارد و رو به تعطيلي 
گذاشته است. برخي از اين معادن هم به سبب اينكه ماده 
معدني آنها خريدار ندارد يا قيمت فعلي مقرون به صرفه 
نيست، تعطيل ش��ده اند. ضمن اينكه گاهي هم دارنده 
پروانه بهره برداري توان مالي ب��راي ادامه كار ندارد. اين 
مقام مسوول در وزارت صمت معاون امور معادن و صنايع 
وزارت خاطرنشان كرد: اما باتوجه به تاكيد رييس جمهور 
و اهتم��ام وزير صمت تمام اين مع��ادن كه در اصطالح 
حبس شده اند تعيين تكليف مي شوند. اسماعيلي ضمن 
تاكيد براينكه براي حذف امضاهاي طاليي ضروري است 
كه سيستم به طور كامل الكترونيكي و شفاف شود، گفت: 
اينكه تاييد نهايي صادرات به جاي وزارت صمت، بر عهده 
گمرك گذاشته شود، فقط انجام يك جابه جايي است و 
به معني حذف امضاهاي طاليي نخواهد بود. در چنين 
ساختاري در صورت كاهش كيفيت سنگ يا افزايش آن، 
به طور اتوماتيك تاييد يا رد انجام مي شود و اشخاص در 

آن دخيل نخواهند بود.

امسال سامانه جامع اطالعات 
تجارت كشور تكميل مي شود

ش�اتا|مدير س��امانه جامع تجارت ايران از آمادگي 
مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت براي بهره برداري س��امانه جامع اطالعات 
تجارت كشور خبر داد. محمد شيرازيان افزود: سامانه 
جامع اطالعات تجارت كشور در حوزه تجارت خارجي 
از سال ۹۵ بهره برداري خود را آغاز كرده و اگر گمرك 
كش��ور همكاري الزم ايجاد نمايد امسال اين سامانه 
به بهره برداري كامل مي رس��د. وي ادام��ه داد: رصد 
و پيگيري كاال تا حد عرضه محص��ول به عنوان يك 
موضوع مهم و اولويتمند ياد مي شود در اين راستا در 
خصوص كاالي تاير سنگين، اختالف نرخ كاال نسبت 
به بازار آزاد به ۵ درصد رسيده و اين در حالي است كه 
افزايش نرخ ارز بيش از اين رقم بوده است. شيرازيان 
از آمادگي كامل زيرساخت هاي اين سامانه خبر داد و 
افزود: اگر ديگ��ر ارگان ها همكاري الزم ايجاد نمايند 
ش��اهد بهره برداري هاي مثبت و اثرگ��ذار فراواني در 

صحنه تجارت خواهيم بود.

تخصيص۳,۵ ميليارد دالر 
سهميه ارزي براي ۵ قلم كاال

ايلنا | سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت 
اعالم كرد: بر مبناي گزارش بانك مركزي در شش ماهه 
اول بيش از ۳.۵ ميليارد دالر سهميه ارزي، ۵ قلم كاالي 
اساسي تخصيص يافته است. محمدرضا كالمي گفت: 
تدارك تامين كاال از حوزه حفظ تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار برقرار شده است. وي افزود: ۵ قلم كاالي اساسي 
شامل ارز ۴۲۰۰ هستند و سهميه ارزي حدود ۶ ميليارد 
دالر براي يكسال براي اين ۵ قلم كاال در نظر گرفته شده 
است. سخنگوي ستاد تنظيم بازار كشور اضافه كرد: اين 
۵ قلم شامل روغن خام، دانه روغني، كنجاله سويا، جو 
و ذرت مي باشند. كالمي افزود: بر مبناي گزارش بانك 
مركزي در شش ماهه اول بيش از ۳.۵ ميليارد دالر اين 
سهميه تخصيص يافته است. وي اعالم كرد: حدود ۳ 
ميليارد دالر اين اعتبار نيز در شش ماهه اول سال تامين 
ارز شده است. وي ادامه داد: فرآيند تخصيص و تامين 
ارز اين نوي��د را مي دهد كه با توجه به موجودي خوب 
ذخاير روند مناسب تامين كاالهاي اساسي استمرار دارد. 
سخنگوي ستاد تنظيم بازار تصريح كرد: با مصوبه معاون 
اول رييس جمهور در بازديدي كه از گمرمات بندرعباس 
داشتند، مقرر شد تمام كاالهايي كه بندرهاي كشور 
بصورت رسوب وجود دارند ترخيص گردد. كالمي تاكيد 
كرد: اين اقدامات فضاي آرامش بازار را حفظ مي كند 
.سخنگوي ستاد تنظيم بازار اعالم كرد: نبايد به فضاي 
رواني متاثر از نوس��انات قيمت ارز دامن بزنيم. كالمي 
گفت: مقادير تامين و تخصي��ص ارز باالي ۵۰ درصد 
است عالوه بر كاالهايي كه در بندر بوده و تعيين تكليف 
شده است، مابقي كشتي هاي حمل بار نيز در راه هستند.

۲۰۰ ميليون يورو لوازم يدكي 
خودرو در آستانه ترخيص 

تسنيم | سخنگوي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
گفت: ۲۰۰ ميليون يورو لوازم يدكي خودرو بر اساس 
ماده ۴۲ قانون امور گمركي بدون نياز به كد ساتا و بر 
اساس حكم ترخيص مي شوند. سيد روح اهلل لطيفي 
گفت: سرپرس��ت وقت وزارت صمت طي نامه اي به 
گمرك خواس��تار ترخيص ۲۰۰ ميليون يورو لوازم 
يدكي دو شركت خودرو س��ازي يعني سايپا و ايران 
خودرو شد. وي اظهارداشت: اين نامه بر اساس دستور 
رييس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران به تمامي 
گمركات اجرايي كش��ور ارجاع داده شد. سخنگوي 
گمرك گفت: تمامي اين كاالها بر اس��اس ماده ۴۲ 
قانون امور گمركي بدون نياز به كد س��اتا و بر اساس 
حكم ترخيص مي ش��وند. وي افزود: بخش��ي از اين 
كاالها هم بر اس��اس مصوبه »اس��حاق جهانگيري« 
معاون اول رييس جمهوري كه در سفر به گمرك شهيد 
رجايي در استان هرمزگان با حضور رييس كل بانك 
مركزي، رييس كل گمرك، مديرعامل سازمان بنادر 
و دريانوردي و مسووالن وزارت صمت صورت گرفته 
ترخيص خواهد شد. لطيفي يادآورشد: لوازم و قطعات 
يدكي خودرو موجود در گمركات آماده ترخيص است 
از اين رو دو ش��ركت خودرو ساز يعني ايران خودرو و 
سايپا بر اساس دستوري كه صادر شده بايد به گمرك 

مراجعه و نسبت به ترخيص كاالي خود اقدام كنند.

تعطيلي ۵۰۰۰  قهوه خانه 
استان تهران تا ۱۸ مهر

اتاق اصناف تهران| رييس اتحاديه قهوه داران 
و س��فره  خانه هاي س��نتي ته��ران گف��ت: طبق 
دس��تورالعمل س��تاد كرونا، ۵ هزار قهوه خانه در 
سطح استان تهران تا ۱۸ مهرماه سال جاري تعطيل 
شدند. محس��ن نظري گفت: هم اكنون در سطح 
استان بازرس��ان اين اتحاديه و اتاق اصناف تهران 
فعال شده اند تا همه قهوه خانه ها دستورالعمل هاي 
صادره ستاد كرونا را به دقت رعايت كنند. وي گفت: 
در صورتي كه فعاالن اين صنف دستورالعمل ستاد 
كرونا را رعايت نكنند اتحادي��ه صنف قهوه داران 
و سفره خانه هاي س��نتي طبق ضوابط و مقررات 
با آنها برخورد خواهد كرد. وي با اش��اره به اهميت 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي براي جلوگيري از 
انتش��ار ويروس كرونا افزود: همه اصناف مكلفند 
هر دس��تورالعملي كه از س��تاد ملي كرونا صادر 
مي ش��ود به دقت رعايت كنند تا اي��ن بيماري با 
اقدامات سختگيرانه در كش��ور مهار شود. نظري 
گفت: به طرق مختلف دستورالعمل تعطيلي همه 
قهوه خانه ها در سطح استان تهران به اعضاي اتحاديه 
صنف قهوه داران و سفره خانه هاي سنتي ابالغ شده 
است و تا ۱۸ مهرماه س��ال جاري همه واحدهاي 

صنفي ياد شده تعطيل خواهند بود. 

شناسايي ۵۰۰  سايت 
عرضه كننده كاالي قاچاق 

فارس|  سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، گفت: طي دو مرحله ۵۰۰ سايت و دامنه 
عرضه كننده كاالهاي قاچ��اق در فضاي مجازي 
شناس��ايي و براي اعمال قانون به مراجع مربوطه 
معرفي ش��ده اند. حميدرضا دهقاني ني��ا در مورد 
ممنوعيت فروش كاالهاي قاچاق در فروشگاهاي 
برخط گفت: در مرحله اول با همكاري تمام اعضا 
بيش از ۳۰۰ دامنه و سايت عرضه كننده كاالهاي 
قاچاق شناس��ايي ش��ده كه با برگزاري جلساتي 
با مسووالن اين س��ايت ها گفت وگو انجام شد لذا 
پيرو اين جلسات برخي اقدام به اصالح و از عرضه 

كاالهاي قاچاق در اين سايت ها خودداري كردند.
دبير س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان 
داش��ت: اما برخي ديگر همچنان به فعاليت خود 
در خصوص عرضه كاالهاي قاچاق ادامه دادند كه 
براين اساس اين متخلفين را براي اعمال قانون به 
مراجع مربوطه معرفي كرده ايم. سخنگوي ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان داشت: پس 
از آن مرحله باز هم ۲۰۰ سايت و دامنه عرضه كننده 
كاالي قاچاق در فضاي مجازي شناسايي شده است. 
دهقاني نيا بيان داشت: برخورد با كسب و كارهاي 
اينترنتي متخلف در درجه اول از طريق كشف آن 
واحد متخلف انجام مي ش��ود و سپس در كارگروه 
مربوطه در ستاد موارد و دامنه هايي كه اقدام به اين 
كار در فضاي مجازي كرده اند اعالم مي شود، آنگاه 
اين موارد و مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي به 
معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور معرفي 
شده و به عنوان كارگروه كشف مصاديق محتواي 
مجرمانه، براي تصميم س��ازي به درگاه پرداخت 
به بانك مركزي معرف��ي و همچنين براي تعليق 
نماد اعتماد الكترونيكي به مركز توس��عه تجارت 
الكترونيك وزارت صمت معرفي مي ش��وند و در 
نهايت نيز براي تعليق كسب و كار به اتحاديه كسب 

و كارهاي اينترنتي معرفي مي شوند.
رضا الفت نسب عضو هيات مديره اتحاديه كسب و 
كارهاي مجازي درباره ممنوعيت فروش كاالهاي 
قاچاق در فروش��گاه هاي برخط گفت: ۸۰ درصد 
كس��ب و كارهاي اينترنتي در م��ورد عدم عرضه 
كاالهاي قاچاق در فضاي مج��از همكاري الزم را 
دارند. وي بيان داشت: اين در حالي است كسب و 
كارهاي عضو اتحاديه ۱۹۰۰ مورد است اما بيش از 
سي هزار فروشگاه اينترنتي داراي نماد الكترونيكي 
بدون جواز كس��ب داريم كه ممكن اس��ت اقدام 
به عرضه كاالي قاچاق در فض��اي مجازي كنند. 
الفت بيان داشت: ضمن اينكه فضاي مجازي فقط 
وب سايت نيست و شبكه هاي اينستاگرام و مزون 
هم وجود دارد كه عرضه كننده كاالهاي قاچاق در 

آنجا جوالن مي دهند.

 قرار نيست تخم مرغ 
گران تر شود

ايسنا| رييس سازمان صمت استان تهران درباره 
قيمت تخم م��رغ گفت: رون��د تامين م��واد اوليه 
براي واحده��اي توليد تخم مرغ با ثب��ات نبوده و 
توليدكنندگان معتقدند قيمت اعالم ش��ده براي 
آنها مقرون به صرفه نيست كه اين موضوع در ستاد 
تنظيم بازار كشور در حال بررسي است. البته قرار 
نيست تخم مرغ گران تر شود، بلكه مقرر شده شرايط 
پشتيباني از توليدكنندگان براي ارايه قيمت هاي با 
ثبات تقويت شود. يداهلل صادقي كه در يك برنامه 
تلويزيوني سخن مي گفت، درباره جبران آسيب هاي 
تعطيلي واحدهاي صنفي در پي شيوع ويروس كرونا 
گفت: ۱۴ رسته صنفي براي دريافت وام براي جبران 
خسارات ناشي از كرونا تعيين شده است، اما اصناف 
معتقدند اين منابع كافي نيست و كارمزد آن زياد 
است و امكان بازپرداخت آن با سود ۱۲ درصد را نيز 
ندارند. عده اي هم هن��وز در صف دريافت در بانك 
هستند كه مسووليت اجراي آن وزارت كار، تعاون 
و رفاه تجتماعي اس��ت. ما پيگيري هستيم منابع 
تخصيص داده شده پرداخت شود، اما اقرار مي كنيم 
منابع محدود است و تناسبي با خسارات وارد شده با 
اصناف ندارد. رييس سازمان صمت تهران در پايان 
درباره داليل افزايش قيمت تخم مرغ نيز گفت: روند 
تامين مواد اوليه ب��راي واحدهاي توليد تخم مرغ 
با ثبات نبوده و توليدكنندگان تخم مرغ معتقدند 
قيمت اعالم شده براي آنها مقرون به صرفه نيست. 
اين موضوع در س��تاد تنظيم بازار كشور در دست 
بررس��ي اس��ت. در ماه اخير نرخ مصوب تخم مرغ 
دو بار تغيير ك��رده كه علت آن نوس��ان در تامين 
نهاده هاي توليد بوده كه اميدواريم از سرمنشا آن 
يعني تخصيص به موقع ارز و توزيع مناسب نهاده 
بين توليدكنندگان حل شود. وي در پاسخ به اينكه 
آيا تخم مرغ دوباره گران مي شود؟ تصريح كرد: قرار 
نيست تخم مرغ گران تر شود، بلكه مقرر شده شرايط 
پشتيباني از توليدكنندگان براي ارايه قيمت هاي با 
ثبات تقويت شود كه در اين زمينه ستاد تنظيم بازار 
وزارت جهاد كشاورزي را مكلف كرده نهاده توليد 
را در ازاي تزريق مرغ و تخم مرغ به شبكه توزيع به 
توليدكنندگان تحويل دهند. هفته گذشته ستاد 
تنظيم بازار قيمت مصوب تخم مرغ را افزايش داد 
و اع��الم كرد كه تخم مرغ ۳۰ عددي بس��ته بندي 
شناسنامه دار داراي زنجيره سرد حداكثر ۳۱ هزار 
تومان، تخم مرغ ۲۰ عددي ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ 
۱۵ ع��ددي ۱۸ هزار تومان، تخم مرغ ۹ عددي ۱۱ 
هزار تومان و تخم مرغ ش��ش عددي ۷۰۰۰ تومان 
عرضه شود. اما آخرين گزارش ميداني ايسنا در روز 
دوشنبه هم نشان مي دهد كه در خرده فروشي هاي 
سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ با قيمت ۳۵ تا 
۳۸ هزار تومان و هر كيلو مرغ گرم نيز با قيمت ۱۸ 

تا ۲۲ هزار تومان عرضه مي شود.
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چهرهروز

استاد آواز ايران باز در بيمارستان
محمدرضا شجريان كه شهريور پس از گذراندن ۱۰ روز بستري شدن در بيمارستان جم، به منزل منتقل شد، عصر يكشنبه )۱۳ مهر ماه( به 
دليل شرايط عمومي ناپايدار در بيمارستان بستري شد. استاد آواز شرايط جسمي مساعدي ندارد و بنا به گفته پزشكان بيمارستان با مشكالت 
تنفسي، افت سطح هوشياري، افت فشار خون و پالكت در بخش مراقبت هاي ويژه بستري شده است. شرايط جسمي محمدرضا شجريان 
پايدار نيست و بايد براي سالمتي او دعا كرد. بيماري استاد شجريان از 2۰ سال پيش با توموري در كليه شروع شد و بعد از چندين عمل جراحي 
طي 5 سال اول بيماري توانست سالمتي نسبي خود را به دست آورد. اما از سال 95 بيماري استاد شدت بيشتري گرفت و در تمام اين سال ها 
بارها و بارها در بيمارستان بستري و تحت درمان قرار گرفت. استاد آواز ايران حاال دعاي ميليون ها ايراني را براي بهبودي پشت سر خود دارد. 

كتابخانه

درباره  كتاب  »راهبردهاي كاهش فقر شهري«
كتاب »راهبردهاي كاهش فقر شهري« نوشته »دي. كي سريواستاوا« است. نويسنده درباره اين كتاب و رويكرد آن مي گويد: فقر 
شهري به اين دليل كه ازلحاظ درآمدزايي و الگوهاي مكاني ناهمگون تر است، به طرز چشمگيري با فقر روستايي تفاوت دارد. فقر 
روستايي، در ارتباط با كشاورزي و اراضي مشخص مي شود. در مقابل، فقراي شهري الگوي بسيار متنوعي از فعاليت ها و مسائل را 
نشان مي دهند. در واقع فقير روستايي تمايل دارد مهاجرت به نواحي شهري را براي اشتغال افزايش دهد كه اين امر به نوبه خود، 
اندازه نسبي بخش اشتغال غيررسمي شهري را گسترش مي دهد. جذب باقيمانده نيروي كار در بخش غيررسمي با بهره وري پايين، 

هزينه  مصرف سرانه را كاهش مي دهد و به اين ترتيب نسبت فقر شهري را باالتر مي برد.

میراثنامه

سرپرست هيات باستان شناسي گورستان مرسين از 
افزايش شمار گورهاي باستاني كشف شده در محل 
احداث سد فينسك و گورستان مرسين به 25 عدد 
خبر داد. مهرداد ملك زاده گفت: ۱۰ گور باس��تاني 
جديد به ۱5 گور پيشين افزوده شده است. او با اشاره 
به اينكه اين فصل از كاوش ت��ا اواخر مهرماه ادامه 
خواهد داشت، گفت: مسووالن احداث سد فينسك 
نيز در مراحل اوليه كار خود هستند و بايد در سال 
آينده نيز كاوش را ادامه دهيم. ملك زاده افزود: اين 
گورستان متعلق به دوره هاي عصر آهن ۳ )دوره ماد 
و اوايل دوره هخامنشي( است و پيش از راه اندازي سد 
فينسك، تخليه آثار موجود در اين گورستان ضروري 
است. او با اشاره به اينكه گورستان باستاني مرسين در 
شرق روستاي تالجيم و در ارتفاعات شرق رودخانه 
سفيدرود در بخش پشتكوه شهرستان مهدي شهر 
قراردارد، گفت: كاوش نجات بخش��ي گورس��تان 
مرسين از اواسط تابس��تان ۱۳9۳ آغاز شده است. 
ملك زاده افزود: بررسي باستان شناختي، شناسايي 
و مس��تندنگاري آثار تاريخي – فرهنگي محدوده 
سد فينسك و به دست آوردن اطالعات از محوطه ها 

پيش از به زي��ر آب رفتن آنها در فصل قبلي كاوش 
مورد توجه ق��رار گرفت و با توجه ب��ه اينكه پس از 
آب گيري مخزن سد، گورستان غرق مي شود، كار 
نهايي كاوش و تخليه آثار از گورها در حال انجام است. 
او با بيان اينكه گورهاي كاوش ش��ده در فصل هاي 
قبل��ي كاوش، بيانگر فرهنگ عصر آه��ن پاياني و 

اوايل دوره هخامنشي است، بيان كرد: فصل جديد 
كاوش با هدف بررسي تعداد و پراكندگي آثار و نجات 
بخشي آثار و خروج اشياء از گورستان انجام مي شود. 
سرپرست هيات باستان شناسي گورستان مرسين 
گفت: مجموعه هاي سفالي و زيورآالت يافت شده از 

اين منطقه متعلق به كوچندگان است.

كشف   25 گور در كاوش نجات بخشي مرسين

آبشارنمكي»پتاس«،درنزديكي»خوروبیابانك«قرارگرفتهويكيازجاذبههايطبیعيبهشدتزيبايايراناستكهخیليازماحتيازوجود
اينجاذبهطبیعيگردشگريخبرهمنداشتهباشیم.اينآبشارباارتفاع25متردرشمالمجتمعمعدنيپتاسدر40كیلومتريشرقشهرستان
خوروبیابانكودردهكدهنمكيتوريستيپتاسواقعشدهاست.اينآبشاراولینآبشارنمكيجهانمحسوبميشود.آبشارنمكي»پتاس«

هميكيازهزارانجاذبهگردشگرياينجغرافیاستكهدورازچشمماندهاست.

مرزپرگهر

هنر

فيلم كوتاه مينا برنده تنديس بهترين بازيگر زن جشنواره ملل اتريش شد. چهل و 
هشتمين سال جشنواره ملل اتريش به پايان رسيد و »نيكا شهباززاده« براي فيلم 
كوتاه مينا برنده  تنديس بهترين بازيگر زن شد. »آوازه شاهنواز« كارگردان اين فيلم 
كه به دعوت جشنواره در اختتاميه حضور داشت، اين جايزه را به نمايندگي از بازيگر 
فيلمش دريافت كرد. اين هفتمين حضور بين المللي »مينا« بود كه اولين جايزه اين 
فيلم را به همراه داشت. پيشتر »مينا« كانديداي جايزه بهترين فيلمنامه از جشنواره 
فيلم كوتاه مستقل استكهلم شده بود كه اين رويداد به جهت محدوديت هاي كرونايي 
در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. عوامل اصلي اين فيلم عبارتند از: نويسنده و كارگردان: 
آوازه شاهنواز، تهيه كننده: محمدرضا رسولي، بازيگران: نيكا شهباززاده، امير بهادر 
اورعي، شراره رنجبر، دنيا طاهونه چي، مدير فيلمبرداري: نيما ممتاز، طراح گريم: 
عباس عباسي، صدابردار: ميثم حسن لو، تدوين: نيما ممتاز، صداگذاري: محمد مهدي 

جواهرزاده، موسيقي: سياوش راد، دستيار كارگردان: شراره جعفري جوزاني و...

 جايزه   بهترين  بازيگر  زن
جشنواره  ملل اتريش براي »مينا«

هنر

در س��يزدهمين دوره جش��نواره فيلم هاي ايراني سان فرانسيسكو، مستند 
»ِگلك«ب��ه عن��وان بهترين فيلم مس��تند انتخاب ش��د. مس��تند ِگلك به 
كارگرداني سيروس كفاش براي سيزدهمين دوره جشنواره فيلم هاي ايراني 
سان فرانسيسكو كه در ۱9 و 2۰ س��پتامبر برگزار مي شود، انتخاب شد و در 
اختتاميه اين جشنواره به عنوان بهترين فيلم مستند، جايزه سپنتا را كسب كرد. 
اين مستند پيش تر به فينال جشنواره »پونا« هندوستان نيز راه پيدا كرده بود و 
در مسير جشنواره اي خود جايزه بهترين فيلمبرداري را از اين جشنواره كسب 
كرد. »گلك« قصه اي سرشار از اميداست و فرياد فروبرده دختركان هرمزي 
است كه حاضر نيستند براي هنرش��ان خاك سرزمينشان را بفروشند. اين 
مستند پيش از اين به بخش مسابقه چندين جشنواره بين المللي ديگر راه پيدا 
كرده بود و در جشنواره بين المللي پارس موفق به گرفتن تنديس خليج فارس 

و ديپلم افتخار بهترين فيلم، بهترين كارگرداني و بهترين تدوين شده بود.

 »ِگلك« بهترين فيلم مستند 
جشنواره  سان فرانسيسكو  شد

جامعه

رسيدگي تعزيرات تهران به ۶۹۰ گزارش تخلف كرونايي
از ابتداي امس��ال ۶9۰ گزارش احتكار، گرانفروشي 
و امتناع از عرضه اقالم بهداش��تي و دارويي از س��وي 
س��ازمان ها و دس��تگاه هاي نظارتي به ارزش بالغ بر 
۱۶ ميليارد ريال به تعزيرات استان تهران ارجاع شده 
است. مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران با بيان 
مطلب فوق گفت: در راستاي طرح مبارزه با بيماري 
كرونا و تخلفات اي��ن حوزه، در بازه زماني هفت ماهه 
اخير، گزارش هاي احتكار، گرانفروش��ي و امتناع از 
عرضه اقالم بهداشتي و دارويي از جمله محلول و ژل 
ضدعفوني پزشكي، اسپري ضد عفوني، دستكش هاي 
پزشكي و محصوالت مرتبط، ماسك جراحي و انواع 
الكل ها به اداره كل تعزيرات اس��تان تهران ارسال و 
براي رسيدگي به شعب مربوطه تعزيرات تهران ارجاع 
شد. محمد علي اسفناني افزود: شعب تعزيرات پس از 
رسيدگي به گزارش ها، در مجموع 5۰9 پرونده را پس 

از رسيدگي مختومه اعالم كردند كه از اين تعداد براي 
9 پرونده حكم برائت، براي ۳29 پرونده ديگر قرار منع 
تعقيب و س��اير انواع قرارهاي قانوني صادر، براي ۴۳ 
پرونده عدم صالحيت به شايستگي محاكم قضايي و 
براي تعداد ۱2۸ فقره ديگر، متهمان عالوه بر ضبط كاال 
به نفع دولت، به پرداخت جزاي نقدي درحق صندوق 

دولت محكوم شده اند.

محموله هاي جديد واكسن آنفلوآنزا وارد كشور مي شوند
در حوزه تبادالت ارزي و بانكي براي واردات واكسن 
آنفلوآنزا مشكالتي وجود داشت كه اكنون حل شده و 
محموله ها به تدريج وارد كشور خواهند شد. سخنگوي 
س��ازمان غذا و دارو ضمن بيان اي��ن مطلب گفت: 
محموله اول واكسن آنفلوآنزا تامين و از چندي پيش 
توزيع آن در شبكه بهداشت كشور آغاز شد و اكنون 
در شبكه بهداشتي توزيع شده است. محموله هاي 
بعدي واكس��ن آنفلوآنزا كه وارد شود، بعد از رفع نياز 
كامل نياز گروه هاي اولويت دار در شبكه بهداشتي و 
مراكز بهداشت شامل كادر بهداشت و درمان، مادران 
باردار و بيماران خاص، س��پس در داروخانه ها براي 
ساير افراد نيازمند و متقاضي توزيع خواهد شد. دكتر 
كيانوش جهانپور درباره مش��كل نقل و انتقال ارزي 
كه براي تامين واكسن آنفلوآنزا وجود داشت، گفت: 
در حوزه تبادالت ارزي و بانكي براي واردات واكسن 

آنفلوآنزا مش��كالتي وجود داشت كه در حال حاضر 
حل ش��ده و محموله ها به تدريج وارد كشور خواهد 
شد. او با بيان اينكه 2.5 ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا 
در شبكه بهداشتي توزيع مي شود، اظهار كرد: معموال 
هر محموله اي به ميزان 2 ميليون دوزي وارد كشور 
مي شود و مجموعا بنا شده كه ۱۶ ميليون دوز واكسن 

آنفلوآنزا را براي امسال تامين كنيم.

اخباركوتاه

هواي اهواز ناسالم است
هواي اهواز با ش��اخص ۱۳9 در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حس��اس قرار دارد. رييس گروه 
پاي��ش آلودگي هوا و صوت س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: هواي شهرهاي ساري با 
ش��اخص ۱۳، زنجان 2۰، بيرجند 2۸، گرگان 
29، سنندج ۳۰، اردبيل ۳۳، سمنان ۳9، تبريز 
۴۷، قزوين 5۰ و ياس��وج 5۰ پاك است. شهرام 
سپهرنيا اظهار داشت: هواي شهرهاي شيراز با 
شاخص ۱۰5 و اهواز ۱۱۷ در شرايط ناسالم براي 

گروه هاي حساس قرار داشت.

وام ۵۰  ميليوني براي فرزندان 
بازنشستگان  نيروهاي  مسلح

مديرعامل موسسه توانمندسازي بازنشستگان 
نيروهاي مس��لح ضمن اع��الم جزئيات طرح 
»كوكب��از« )س��امانه ب��ازار كس��ب و كارهاي 
بازنشس��تگي( و راه اندازي ۱2۰۰ غرفه در اين 
پلتفرم، از اعطاي وام خوداش��تغالي به فرزندان 
بازنشستگان نيروهاي مسلح خبر داد. غالمرضا 
رحيمي با بيان اينكه همه بازنشستگان نيروهاي 
مسلح، جامعه هدف ما محسوب مي شوند افزود: 
اين مبلغ در سال گذشته نزديك به ۳۰ ميليارد 
بوده كه امسال هر فرزند بازنشسته كه شرايط 
احراز وام را داش��ته باشد و نيز كميته تخصصي 
تاييد كند كه مدارك ارايه شده طبق شيوه نامه 
ارسالي به استان، منتج به كسب و كار مي شود 
تا سقف 5۰ ميليون تومان وام تعلق گيرد و افراد 
پس از راه اندازي كسب و كار در سامانه كوك باز 

غرفه خود را براي فروش تشكيل بدهند.

 همكاري دو اورژانس 
براي كمك به مددجويان

رييس س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از انعقاد 
تفاهم نامه بين اورژانس اجتماعي اين سازمان 
و اورژان��س ۱۱5 وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��كي براي كم��ك و ارايه خدمات 
به آس��يب ديدگان اجتماعي و مددجويان اين 
سازمان خبر داد. وحيد قبادي دانا گفت: با اين 
تفاهم نام��ه، بين خدم��ات اورژانس اجتماعي 
و خدمات پزش��كي هم افزايي ايجاد مي ش��ود. 
همچنين اين هم��كاري ب��راي جامعه هدف 
سازمان بهزيس��تي يعني آنهايي كه در معرض 
آس��يب هستند يا آس��يب ديده اند، افرادي كه 
س��المت اجتماعي آنها به خطر افت��اده يا افراد 
داراي معلوليت و سالمندان مي تواند بسيار كمك 
كننده باشد. با امضاي اين تفاهم نامه مي توان 
تجميع خدمت بين دوس��ازمان بهزيس��تي و 
سازمان اورژانس ايجاد كرد تا سازمان اورژانس 

بتواند به دورنمايي كه در نظر دارد برسد.

انهدام باند بزرگ ارسال پيامك هاي كالهبرداري
معاون مبارزه با جع��ل و كالهبرداري پليس آگاهي 
ته��ران ب��زرگ از انهدام بان��د ارس��ال پيامك هاي 
كالهب��رداري خبر داد. س��رهنگ جهانگير تقي پور 
گفت: تمامي اعضاي اين گروه دس��تگير ش��دند و تا 
به االن اين پرونده هزار ش��اكي داشته است. او اظهار 
داشت: شركت هاي مختلفي هستند كه كار آنها ارسال 
پيامك هاي انبوه به شماره تلفن هاي همراه مردم است. 
اين شركت ها ش��ماره ها را به صورت رندوم انتخاب 
مي كنند و هيچ دليلي براي ارسال پيامك به يك شماره 
خاص يا يك گروه خاص مانند بازنشستگان ندارند. اين 
شركت ها در پيامكي كه ارسال مي كنند يا تماسي كه 
با افراد مي گيرند اعالم مي كنند كه شما در قرعه كشي 
برنده شده ايد و به عنوان مثال قابلمه اي كه ۱۰۰ هزار 
تومان قيمت دارد را به ارزش 5۰۰ هزار تومان به آنها 
مي فروشند. معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس 

آگاهي تهران بزرگ گفت: در مرحله هاي بعدي اين 
شركت ها به همين افراد كه در مرحله اول اعتمادشان 
را جلب كرده اند اعالم مي كنند شما برنده سكه بهار 
آزادي يا ماش��ين ش��ده ايد و براي دريافت اين اقالم 
بايد فالن مبلغ را به ش��ماره حسابي كه به شما اعالم 
مي كنيم واريز كنيد و متأسفانه مردم هم دست به اين 

كار مي زنند و مبالغي از آنها كالهبرداري مي شود.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

ركورد تازه ابتال و مرگ بيماران كرونايي در تهران 

وضعيت بحراني است 
گليماندگار| شرايط بيش از آنچه كه 
باور كنيم بغرنج و غيرقابل انكار است. 
هر روز بر تعداد افرادي كه جان خود را 
بر اثر كرونا از دست مي دهند، افزوده مي شود و تعداد 
مبتاليان هم سير صعودي دارد. آخرين آمار اعالم 
شده از سوي وزارت بهداشت حكايت از جان باختن 
2۳5 بيمار كرونايي و ابتالي بيش از ۳ هزار نفر تنها 
در بازه زماني 2۴ س��اعت دارد. اين در حالي است 
كه بنا به درخواست ستاد مقابله با كرونا استانداري 
تهران اين كالن ش��هر را به مدت يك هفته تعطيل 
اعالم كرده اس��ت. اما نه به ط��ور كامل و همين امر 
باعث شده تا همچنان خيابان ها همان بار ترافيكي 
را داشته باشند. وس��ايل حمل و نقل عمومي پر از 
افرادي است كه براي رفتن به سر كار از اين وسايل 
استفاده مي كنند. بسياري از مردم هنوز از ماسك 
استفاده نمي كنند و خالصه اينكه هيچ كس انگار 
نمي خواهد باور كند كه مرگ در يك قدمي آنها در 

حال گام برداشتن است. 

    تمام مراكز درماني با كرونا درگيرند
تا قبل از اينكه همه گيري كرونا تا اين حد زياد شود، 
تنها بيمارستان هايي كه از سوي وزارت بهداشت و 
درمان اعالم ش��ده بودند اقدام به پذيرش بيماران 
كروناي��ي مي كردند، اما در ح��ال حاضر و به گفته 
معاون س��تاد مقابله با كرونا تم��ام مراكز درماني 
تهران در حال حاضر با كوويد ۱9 درگير هس��تند. 
تمام بيمارس��تان هاي دولتي و نيمه دولتي و حتي 
بيمارستان هاي خصوصي و تخصصي هم اقدام به 
پذيرش بيماران كروناي��ي كرده اند. دكتر توكلي با 
تاكيد بر اينكه وضعيت در تهران اصال مساعد نيست، 
اظهار كرد: جلساتي با استانداري داشتيم، بايد تدابير 
سختگيرانه اي اتخاذ ش��ود. يكي از موضوعات در 
دست بررسي اين است كه افرادي را كه به سفرهاي 
غيرضروري مي روند، رصد و پايش كنيم تا در صورت 
ابتال به كرونا موظف باش��ند خودشان هزينه هاي 
درماني را تقبل كنند. با اتخاذ تدابير سختگيرانه تر 

مي توانيم شرايط را به طور نسبي كنترل كنيم.

    سير فوتي هاي كرونا 
فزاينده خواهد بود، اگر...

او درخصوص روند بيماري كرونا در تهران، خاطرنشان 
كرد: اگر مردم نكات بهداشتي را رعايت نكنند و سير 
بيماري و زنجيره انتقال كنترل نشود، سير فوتي ها قطعا 
فزاينده خواهد بود. تعداد فوتي هاي كرونا در تهران قابل 
توجه است؛ طي روزهاي اخير ركورد بستري و فوتي ها 

را در اين استان تجربه كرديم.

     تعطيالت براي سفرنيست
خيل��ي از افراد به مح��ض اينك��ه خبرتعطيلي را 
مي ش��وند، بار س��فر مي بندند، اين در حالي است 
كه تمام مس��ووالن و متخصص��ان باره��ا و بارها 
اعالم كرده اند كه در ش��رايط كنوني سفر رفتن كار 
عاقالنه اي نيس��ت. دكتر ايرج خسرونيا در اين باره 
به »تعادل« مي گوي��د: واقعا چرا برخي از مردم اين 
بيماري را شوخي گرفته اند و به آن توجهي ندارند. 
هر گونه سفر و حضور در اماكن پر جمعيت مي تواند 
تعداد فوتي هاي ناش��ي از كرونا را ب��ه روزانه بيش 
از 5۰۰ نفر هم برس��اند. اگر همين روند ادامه پيدا 
كند ديگر جايي براي بستري بيماران جديد باقي 
نمي ماند، اين حرف ها براي ترساندن مردم نيست، 

اينها واقعيت است و مردم بايد آن را جدي بگيرند.

  كادر درمان  خسته  و  نا اميد
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: تا همين 
جا ه��م كادردرمان ما غي��رت به خ��رج داده اند و 
كار كرده ان��د. وگرنه با اين ش��رايط خيل��ي از آنها 

مي توانستند استعفا دهند. چرا كه نه مردم به آنها 
توجه مي كنند و نه مس��ووالن حق و حقوشان را به 
موقع مي دهند. چرا بايد پرس��تاري كه ۱۸ ساعت 
كار مي كند ۳ ماه حقوق و مزاياي عقب افتاده داشته 
باشد در حالي كه در كشورهاي ديگر كادر درمان از 
هميشه بيشتر دريافتي دارند تا به نوعي قدر زحماتي 
را كه مي كشند، دانسته شود. كادر درمان ما خسته 
و نااميد است. آنها از جان مايه گذاشته اند، تا همين 
االن هم بسياري از آنها در اين راه جان خود را از دست 
داده اند و آن وقت تا اسم تعطيلي مي آيد يك عده فكر 
مي كنند بايد حتما به سفر بروند. چرا مردم ما اينگونه 

رفتار مي كنند؟

    گنجايش بيمارستان ها  پر شد
از سوي ديگرعضو س��تاد ملي كرونا مي گويد: اگر 
اين روزها، سفرهاي پايان هفته  آغاز شود، احتماال 
مجبوريم از بيمارستان هاي صحرايي استفاده كنيم.

مسعود مرداني، عضو س��تاد ملي كرونا مي افزايد: 
گسترش كرونا در تهران، فراتر از حاد و نگران كننده 
است و روند مقابله با كرونا، بسيار بد است. بستري ها 
در پايتخت به شكل چشم گيري افزايش پيدا كرده اند 
و گنجايش بيمارس��تان ها پر اس��ت و جايي براي 
پذيرش بيمار جديد ندارند، ش��مار جان باختگان 

كرونايي در تهران مدام رو به افزايش است.
 

   136 فوتي روزانه در تهران
بحران كرونا ته��ران را با چالش هاي فراواني مواجه 
كرده است. اما از سوي ديگر مردم گويا نمي خواهند 
آمارها و هش��دارها را باور كنند. طبق آخرين آمار 
اعالم شده تنها در 2۴ ساعت ۱۳۶ بيمار در تهران به 
دليل ابتال به كوويد ۱9 جان خود را از دست داده اند. 
هر چند اس��تاندار تهران اين آم��ار را ۶۸ نفر اعالم 
مي كند. اما هر چه باشد، نشان مي دهد كه كرونا با 
كسي شوخي ندارد و خيلي راحت جان انسان ها را 
مي گيرد. در حال حاضر و در شرايط بحراني كنوني 
هم دولتمردان و هم مردم بايد دس��ت به دست هم 
بدهند و از شيوع بيش از پيش آن جلوگيري كنند.

گزارش
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