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يادداشت- 1

درس نگرفتن دولت از 
تكرار تجربه صف دالر

صف خريد ارز در مقابل 
صرافي ه��ا، ازدح��ام و 
شلوغي و كتك كاري، 
پدي��ده اي اس��ت ك��ه 
براي چندمي��ن بار در 
چهار دهه اخير تجربه 
مي ش��ود و جالب اين 
اس��ت كه اين بار زماني 
رخ داده ك��ه نه تنه��ا هيچ س��فر خارجي وجود 
ندارد و مرز اكثر كش��ورها به روي ما بسته است، 
بلكه در داخل نيز بر ضرورت حفظ پروتكل هاي 
بهداش��تي و فاصله اجتماعي تاكيد مي شود و به 
افراد سفارش شده كه از دس��ت دادن و روبوسي 
خودداري كنند.  اما در اين ش��رايط، سودي كه 
از فاصله نرخ صرافي ب��ا بازار آزاد ب��راي خريدار 
ايجاد مي ش��ود و انتظ��ارات تورمي و احس��اس 
افزايش قيمت ها در ماه هاي آينده، موجب شده 
كه اكثر خريداران بدون نياز واقع��ي به دالر، در 
صف هاي ش��لوغ و پر ازدحام مقاب��ل صرافي ها 
س��اعت ها منتظر نوبت بمانند تا بتوانند 2100 
دالر در مقابل هر كد ملي دريافت كنند.  پرسش 
اصلي اين اس��ت كه چرا اين وضعي��ت هر چند 
سال يك بار و آن هم در ش��رايط سخت كاهش 
درآمدهاي ارزي رخ مي دهد و چرا مكانيزم بازار 
و قيمت ها در ايران به خوب��ي كار نمي كند. چرا 
در زمان وفور درآمد نفت، براي روزهاي س��خت 
پس ان��داز ارزي نداري��م و ه��ر دالر را با قيمت 
ارزان 800 ت��ا 1200 تومان ب��راي مدت تقريبا 
10 سال در دهه 80 به بازار عرضه مي كنيم و به 
توليد كننده خارجي ياران��ه مي دهيم تا اجناس 
خود را ارزان در ايران بفروش��د و توليد داخلي را 
تحديد مي كنيم و در مقابل در ش��رايط سخت و 
كاهش درآمد ارزي، يك باره فنر ن��رخ ارز را رها 
مي كنيم و به دنبال آن با رش��د شديد نقدينگي 
زمينه س��از نوس��انات و التهاب هاي بيش��تر در 
بازار مي ش��ويم.  اين در حالي است كه اگر دولت 
در ايران به مفهوم نوين آن چابك و توس��عه گرا 
و كارآمد باش��د نباي��د اينقدر ب��زرگ و حجيم 
باش��د كه تمام درآمد نفت را خرج كند و بازهم 
به بانك مركزي و رش��د نقدينگي وابسته باشد. 
وقتي دولت كارايي و مديريت مناس��ب نداشته 
باش��د، در طول 4 يا 8 س��ال زمامداري، هرچه 
درآمد دارد خرج مي كند و به فكر آينده نيس��ت 
و در نتيجه اگر درآمد بيشتري داشته باشد دالر 
را ارزان مي فروش��د و قبل از فروش دالر در بازار، 
نقدينگي را افزايش مي دهد تا مخارج بيش��تري 
داشته باشد و سعي مي كند كه دالر ارزان باشد تا 
فروش بيشتري داشته باشد و تنظيم بازار را بهتر 
انجام دهد و قيمت ها رشد كمتري داشته باشد.  
اما وقتي درآمد نفتي و ارزي ندارد، تقاضاي بازار 
و رش��د نقدينگي و تورم موجب مي شود كه فنر 
نرخ ارز رها شده و هر ماه باالتر برود و نتيجه اين 
مي شود كه ظرف سه سال اخير نرخ دالر تقريبا 7 
برابر شده است. در حالي كه اگر براساس مكانيزم 
بازار و قيمت ها عمل شود، نرخ دالر بايد متناسب 
با رش��د نقدينگي و تورم هر روز اج��ازه افزايش 
اندك را داشته باش��د و همين موضوع به واردات 
و صادرات عالمت مي دهد كه نقطه بهينه و تعادل 
بازار كجاست و همين موضوع همه عوامل بازار را 
به تخصيص درست منابع و تصميم گيري درست 
هدايت مي كند. از سوي ديگر، دولت نبايد اجازه 
مصرف بيش از حد درآمد ارزي را داش��ته باشد 
و به هر اندازه ك��ه درآم��د ارزي دارد تنها مقدار 
مش��خصي از درآمد را مي تواند خرج كند و بقيه 
آن متعلق به نس��ل هاي آينده و ب��راي روز مبادا 
ذخيره مي ش��ود تا در ش��رايط بحراني و كاهش 
درآمدها كش��ور بتواند از اين ذخاير براي ايجاد 
تعادل در بازار اس��تفاده كند.  به عقيده بسياري 
از كارشناس��ان، تنها با مكانيزم بازار يعني اجازه 
دادن به عوامل بازار و قيمت ه��ا، مي توان زمينه 
ساز رش��د صادرات و كنترل واردات بود و فضاي 
كسب وكار و توليد، صادرات و واردات مي توانند 
بدون دخالت دولت، تخصيص منابع ايجاد كنند و 
عرضه و تقاضاي ارز را به تعادل برسانند.  اما تاكيد 
بر ارزان نگه داش��تن ارز در 6 ده��ه اخير و قبل و 
بعد از انقالب، عمال سياستي اش��تباه بوده و چه 
بسا باعث ش��ده كه نرخ دالر بيش از حد طبيعي 
خود و فراتر از نرخ رشد نقدينگي و تورم افزايش 
يابد و عالوه بر اثر تورم، اكنون اثر فضاي سياسي، 
تحريم، سياس��ت داخل��ي، سياس��ت خارجي، 
انتظارات تورم��ي، انتظارات از آين��ده، اعتبار يا 
بي اعتبار ش��دن اقتصاد و خالصه مجموعه اي از 
عوامل غيراقتصادي نيز روي نرخ دالر موثر بوده 
و هس��تند.  در حالي كه اگر نرخ دالر از 60 سال 
پيش تاكنون بدون دخالت دولت تعيين مي شد 
و دولت نيز مانند ساير عرضه كنندگان ارز عمل 
مي كرد و به اندازه معقول ارز در بازار مي فروخت، 

اكنون با اين وضعيت مواجه نبوديم.  
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محسن شمشيري 

»تعادل« آخرين تحوالت در بازار 
سرمايه را بررسي مي كند

گزارش »تعادل« از روند صعودي قيمت ها  در بازار خودرو

پيشنهاد مجلسي ها براي افزايش درآمد نفت 

ماجراي تهاتر نفت و غالت چه بود؟ 

مهدي بيك| متهم اصلي بروز نوس��انات بازار سرمايه و از ميان رفتن س��رمايه هاي دامنه وسيعي از 
سرمايه گذاران خرد چه فرد يا نهادي اس��ت؟ آيا دولت مسوول اين نوسانات اس��ت؟ بانك مركزي در 
روند تصميم س��ازي هاي اجرايي اش اهمال كرده؟ آيا حقوقي هاي با نفوذ بازار علت اين افول هستند؟ 
كارگزاران بورس متهم اين ماجرا هس��تند يا اينكه هيچكدام از اين گزاره ها دليل اصلي اين نوسانات 

نيست و اين طبيعت بورس است كه گاهي اوج مي گيرد و گاهي نزول مي كند؟ 

 نقش بورس 
در تورم

 فرمان گراني خودرو 
دست كيست؟ 

طرح آماك زنده مي شود؟ 

رونمايي از پيشنهاد سامورايي 
بعد از ١٥ ماه

 از سقوط شاخص بورس و انتقال نوسانات سهام و خودرو 
به بازار ارز تا كتك كاري در صف خريد دالر 

 زد وخورد 
به خاطر يك مشت دالر 
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اصالح سياست گذاري 
اقتصادي

 تمركز ايران و هند
 بر منافع مشترك

 سرنوشت 
بورس

 اينجا همه چيز 
خريد و فروش مي شود

 درد مزمن 
و درمان مشترك 

يكي از مسائلي كه در اقتصاد 
ايران هم��واره با فراموش��ي 
روبه رو شده و از سوي نهادهاي 
تصميم گير چه در دولت و چه 
در مجلس ناديده گرفته شده، 
اصالح ساختار اقتصادي كشور 
و برطرف كردن مش��كالتي 
اس��ت كه اقتصاد ايران براي 
دوراني طوالني با آنها دست و پنجه نرم كرده است. براي 
آنكه بتوان اصالح ساختار اقتصادي را در دستور كار قرار 
داد، بايد نحوه نگاه به مسائل تغيير كرده و سياست گذاري 
اصالح شود. در مسائلي مانند مقابله با نرخ تورم، افزايش 
درآمدهاي مالياتي و ديگر مس��ائل زيربنايي، آنچه كه 
تعيين كننده است، نحوه تصميم گيري و سياست گذاري 
در اين بخش هاس��ت. نگاهي به سياس��ت هايي كه در 
اقتصاد ايران اجرايي ش��ده نش��ان مي دهد كه بسياري 
از طرح ها ب��دون در نظر گرفتن ابعاد مختل��ف ماجرا و 
دورانديشي اجرايي شده اس��ت. طرح هايي كه بسياري 
از آنها در ابتدا حتي با نيت خير و با هدف اصالح شرايط 
در دستور كار قرار گرفته اند اما در عمل هيچ آورده مثبتي 
نداشته و حتي بعضا شرايط را دش��وارتر نيز كرده اند. در 
كنار سياست گذاري، نبود نظارت نيز مانعي براي اصالح 
ساختارها و تصميمات شده است.  ادامه در صفحه 7

بع��د از برنامه ري��زي ب��راي 
س��فر وزير امور خارجه هند 
ب��ه كش��ورمان بس��ياري از 
تحليلگران به دنب��ال يافتن 
پاس��خي براي اين پرس��ش 
هستند كه اين سفر در شرايط 
حس��اس فعلي منطق��ه اي و 
جهاني چه معن��ا و مفهومي 
مي تواند داشته باشد و دو كشور از دل توسعه مناسبات 
چه مواردي را دنبال مي كنند؟ بايد بدانيم كه مناسبات 
هند و ايران مناسباتي تاريخي اس��ت و بر اساس منافع 
دولت كشور در طي دوره هاي مختلف تعريف مي شود. 
اگر از اين زاويه به موضوع نگاه كنيم اين مناسبات ممكن 
اس��ت در برخي برهه ها تحت تاثي��ر برخي متغيرهاي 
بيروني دچار فراز و فرود ش��ود اما در كل مي توان گفت 
كه همواره ظرفيت هاي ارتباطي دو كش��ور بر چالش ها 
و مشكالت چربيده است و دو كش��ور نسبت به پويايي 
روابط متعهد بوده اند. اگر مساله كوريدور شمال و جنوب 
كه توافق آن بين ايران و روسيه و هند امضا شده و مساله 
چابهار كه توافق آن بين هند و افغانس��تان و ايران امضا 
ش��ده را در نظر بگيريم؛ متوجه خواهيم شد كه منافع 
دامنه داري در مس��ير روابط دو كش��ور در اين طرح ها و 
ساير طرح ها تعريف شده و ...  ادامه در صفحه 6

پس از رش��د بي س��ابقه بازار 
مي��ان  در  ته��ران  ب��ورس 
هيجان مردم و اظهار رضايت 
و  دولتم��ردان  حماي��ت  و 
همچنين هشدار اقتصاددانان 
و برخي فعاالن ب��ازار، مدتي 
اس��ت ك��ه ب��ازار حرك��ت 
نزولي به خود گرفته اس��ت 
كه باعث نگراني و تش��ويش بس��ياري از معامله گراني 
شده است كه ضرر كرده اند و يا بخش��ي از سود خود را 
ازدست داده اند و اين سوال اساسي را براي آنها به وجود 
آورده اس��ت كه سرنوش��ت بورس و سرمايه شان چه 
خواهد شد؟ اما چيزي كه س��رمايه گذاران از آن غافل 
هستند اين است كه سرنوش��ت بورس به دست خود 
آنها رقم مي خورد و آنها هستند كه با واردكردن سرمايه 
به اميد كسب س��ود و تش��كيل صف هاي خريد باعث 
صعود موشك وار قيمت ها مي شوند و همچنين به دليل 
ترس از دست دادن سود و سرمايه و تشكيل صف هاي 
سنگين فروش باعث سقوط آن مي شوند. البته حرجي 
بر بسياري نيست چون برخي افراد از بانك يا دوستان 
و آشنايان استقراض كرده اند و بايد پاسخگو باشند؛ يا 

خودرو و خانه خود را فروخته اند و درحالي كه ...
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روزي ك��ه ب��راي اولي��ن بار 
آگهي فروش كلي��ه را به درو 
ديوار شهر ديدم زمان زيادي 
مي گذرد، 20 س��ال و ش��ايد 
هم بيش��تر، اما از همان موقع 
به اين فكر كردم كه واقعا چه 
اتفاقي مي افتد كه فردي حاضر 
مي شود عضوي از اعضاي بدن 
خود را به فروش بگذارد؟  شايد اولين جوابي كه به ذهن 
هر كدام از ما برسد، فقر اس��ت، وگرنه چه دليل ديگري 
مي تواند م��ا را به اين كار وادار كن��د، اما حاال فروش مغز 
استخوان و كبد و حتي نوزادان تازه متولد شده هم به اين 
ليست اضافه شده اند. حاال اينجا همه چيز خريد و فروش 
مي شود، اينكه پليس فتا حواسش به همه چيز هست و 
اينكه فروشندگان نوزادان در اينستاگرام را مورد پيگرد 
قانوني قرار داده و چند نفري را هم بازداش��ت كرده اند، 
چه دردي را دوا مي كند. تم��ام آن نوزاداني كه به فروش 
مي رسند، دزدي نيس��تند، يك مادر حاضر مي شود در 
قبال دريافت مبلغي فرزندي را كه از گوش��ت و خونش 
است به كس ديگري واگذار كند، يك پدر با دست هاي 
خود فرزند را در آغوش غريب��ه اي مي گذارد و به جايش 
پول فروش نوزادش را بغل مي كند و به خانه بازمي گردد. 
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گزارش اخي��ر مركز آم��ار از 
رش��د اقتصادي كشور در بهار 
امس��ال براي م��ن صنعتگر و 
فعال اقتصادي و تشكلي بسيار 
غم انگيز و ناراحت كننده بود. 
منفي بودن رش��د اقتصادي 
چه با نفت و چه بدون نفت . با 
نفت، منفي 3.5 درصد و بدون 
نفت، منفي 1.7 درصد . بخش »صنايع و معادن« )شامل 
زير بخش هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج 
س��اير معادن، صنعت، تأمين آب، ب��رق و گاز طبيعي و 
ساختمان( نيز رقم غم انگيز رشد منفي 4.4 درصد را به 
نام خود ثبت كرده است. البته بدحالي بخش »صنعت« 
كمتر و رش��د آن فقط 0.4 درصد منفي بوده است. اين 
وضعيت ناگوار رشد اقتصادي و صنعتي را بايد در نامناسب 
بودن فضاي كسب و كار و فقدان ثبات و پويايي مولفه هاي 
اقتصاد كالن و البته مش��كل بس��يار ح��اد تحريم هاي 
ظالمانه بين المللي و شيوع بيماري كرونا دانست . در واقع 
اگر با نگاهي عميق ت��ر و در عرصه تجربيات اينجانب در 
طول چند دهه به عوامل ركود و رخوت در فعاليت هاي 
صنعتي به موضوع بنگريم، آنگاه به گمانم بايد به فقدان 
يك چارچوب شفاف و سازگار سياست گذاري مبتني بر 
علم اقتصاد و فقدان فضاي رقابتي و آزاد و حرمت نهادن 
به مالكيت خصوصي چه به لحاظ مالكيت بر كارخانه و 
بنگاه و چه مالكيت بر محصول و امكان مبادله آزادانه آن 
تاكيد نمود و رفتارهاي خالف اصول اقتصادي دولت ها در 
نقض يا سلب اين مالكيت ها با مصادره ها و قيمت گذاري ها 
و ايجاد ديوارهاي تعرف��ه اي و... را در اين ركود و رخوت و 
رشدهاي منفي بس��يار مهم و اساسي دانس��ت. در واقع 
جايگاه نا مناسب دولت و نحوه حضور اين نهاد در اقتصاد 
به عنوان متصدي و نه سياست گذار و داور بازي و چيرگي 
مالحظات سياس��ي بر تصميمات اقتصادي، مهم ترين 
عوامل اختالل زا و غيرمفيد و محدود كننده ارتقاي توسعه 
اقتصادي و توليدات صنعتي به لحاظ كمي و كيفي طي 
دهه ها بوده است. امري كه پيكره اقتصاد و توليد صنعتي 
را بسيار رنجور و در معرض انواع ضعف ها قرار داده است.  
اين در حالي اس��ت كه باالترين مقامات نظ��ام و قوانين 
راهبردي كشور بر ايجاد فضاي رقابتي و عدم دخالت هاي 
دولت جز در موارد مشخص شده تاكيد نهاده اند و بسياري 
از مواد برنامه هاي توسعه اي و منشور اقتصاد مقاومتي نيز 
در نفي اقتصاد بسته و درونگرا و در جهت ايجاد اقتصادي 
باز و رقابتي اس��ت؛ چنانك��ه در اين نظام��ات قانوني بر 
اقتصادي مولد، پيش��رو، درون زا و برون گرا تاكيد شده 
است . اما متاسفانه اين دخالت هاي اختالل زاي دولت ها 
و علي الخصوص سياس��ت كنترل و تثبيت قيمت ها و 
قيمت گذاري غيرمنطقي محصوالت توليدي در شرايط 

سخت تورمي، سبب عدم تضمين حقوق مالكيت و ... 
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

 ماجراي تهاتر 
نفت و غالت چه بود؟

نرگس رس�ولي |   بعد از گذش��ت ١٥ ماه از س��فر 
شينزو آبه به ايران تازه ابعاد پنهان اين سفر مطرح و به 
تحليل گذاشته مي شود. روز گذشته يك خبرگزاري 
ژاپني برگي از اين تاريخ را ورق زد و از پيشنهادي خبر 
داد كه در راستاي توافقات ايران و امريكا بود و تالشي 
بود در جهت رفع تيرگي هاي روابط دو طرف. نخست 
وزير سامورايي ها در جريان سفرش كه بعد از ٤١سال 

مريم شاهسمنديسيد محمود حسينيپيرمحمد مالزهيحيدر مستخدمين حسيني محسن خليلي

رونمايي 
از پيشنهاد 
سامورايي 

بعد از ١٥ ماه 
انجام ش��ده بود و اتفاقا حاش��يه هاي زيادي داش��ت 
پيش��نهاد كرده بود تا ايران در قبال نفت صادراتي به 
امريكا از آنج��ا غالت مورد ني��ازش را وارد كند. بحث 
تهاتر نفت وكاال سابقه قديمي دارد و برخي از كشورها 
در زمان سختگيري هاي اقتصادي شان به اين مرحله 
رسيدند تا براي تداوم حضورشان در بازار نفت و البته 
تامين كاالهاي اساسي مورد نياز كشورشان به سمت 

تهاتر كاال پيش بروند. روالي كه در كشور عراق بصورت 
نفت در برابر غذا شاهد آن بوديم . درماه هاي گذشته 
برخي كش��ورها كه تالش داش��تند تا ميانجي روابط 
ايران و امريكا باشند سعي كردند تا نقش واسطه اي را 
بر اس��اس طرح برد-برد دو طرف مطرح كنند.   و اين 
پيش��نهاد هم ظاهرا در همين راستا شكل گرفته بود 
و مورد حمايت خاص دولت ژاپن اس��ت. برخي منابع 

دولتي ژاپ��ن اعالم كردن��د كه دولت »آبه ش��ينزو« 
نخس��ت وزير ژاپن سال گذش��ته در راستاي كاهش 
تنش ها مي��ان اي��ران و امريكا، به ص��ورت مخفيانه 
پيش��نهاد مبادله نفت خام ايران با غ��الت امريكا از 
طريق ژاپن را مط��رح كرده بود. دو منب��ع دولتي به 
خبرگزاري ژاپني كيودو گفتند كه اين پيش��نهاد به 
صورت رسمي در ژوئن 201۹ و زماني كه آبه شينزو 
به صورت رسمي و براي نخستين بار به عنوان نخست 
وزير ژاپن طي 41 سال گذش��ته به ايران سفر كرده 
بود، مطرح ش��د. در ديدار روز 12 ژوئن )22 خرداد( 
آبه شينزو با »حس��ن روحاني« رييس جمهور ايران 
به صورت رسمي توافق مبادله كه چند ميليارد دالر 
ارزش داش��ته مطرح ش��د و به صورت اوليه با پاسخ 
مثبتي از س��وي تهران و واشنگتن مواجه شده است. 
اين طرح در واقع دور زدن تحريم ه��اي امريكا عليه 
ايران بوس��يله مبادله ذرت و س��وياي توليد شده در 
امريكا و با نفت ايران از طريق ژاپ��ن و انتقال آن پس 
از دريافت موافقت از س��وي امريكا بوده است. اما اين 
تالش ديپلماتيك كه به صورت اوليه با هدف تشويق 
ايران براي موافقت با مذاكره با اي��ران بوده در نهايت 
با موفقيت همراه نبود، چون ژاپن نتوانس��ت بر اصرار 
ايران در اين باره فائق ايد كه پيش از هرگونه مذاكره، 
امريكا بايد تحريم ها را لغو كند.  ادامه در صفحه 6
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همين صفحه 



سازمان امور مالياتي در جديدترين گزارش خود به تشريح 
عملكرد مالياتي كشور در سال 98 و چهار ماهه ابتدايي 
سال جاري پرداخته اس��ت، گزارشي كه نشان مي دهد 
هرچند سهم اين درآمدها از منابع اعتباري كشور افزايش 
يافته اما همچنان فرار مالياتي به عنوان دغدغه اي مهم بر 

جاي خود باقي است.
در شرايطي كه بررس��ي وضعيت اقتصادي كشورهاي 
توسعه يافته نشان مي دهد، بسياري از دولت ها توانسته اند 
با اتكا به درآمدهاي مالياتي بخش قابل توجهي از منابع 
درآمدي خود در بودجه را به دس��ت بياورن��د، در ايران 
استفاده از اين درآمدها هيچگاه به شكل جدي اجرايي 
نشده است. وابستگي طوالني مدت دولت هاي ايران به 
درآمدهاي مالياتي باعث شده در شرايطي كه بسياري از 
كارشناسان بر لزوم تغيير در ساختار درآمدي دولت تاكيد 
مي كنند اما در عمل، پول تمام نش��دني نفت، بسياري 
از دولت ها را بر آن داش��ته تا بدون نگاه به س��اختارهاي 
اقتصادي، صرفا از اين درآمدهاي در دس��ترس استفاده 

كنند.
در دو سال گذشته ش��رايط تاريخي اقتصاد ايران تغيير 
كرده اس��ت. بازگش��ت تحريم هاي امري��كا به كاهش 
جدي درآمدهاي نفتي دولت منجر ش��ده و همين امر 
تصميم گيران را بر آن داش��ته تا به س��مت اس��تفاده از 
درآمدهاي فراموش شده فكر كنند. يكي از اين درآمدها، 
بازگشت به ماليات اس��ت. هرچند در سال هاي گذشته 
شعارهاي زيادي درباره استفاده از ماليات در منابع اعتباري 
دولت مطرح ش��ده بود اما قطع دسترسي به درآمدهاي 
نفتي باعث ش��د، حركت به اين سمت سرعت بيشتري 

پيدا كند.
افزايش س��هم ماليات از درآمدهاي دولت در ايران چند 
مانع مهم داش��ت. نخس��ت نبود قوانين و مقررات الزم 
اجرايي در اين مسير است. اليحه اصالح قوانين مالياتي 
كه در س��ال هاي گذشته مطرح شده و البته هنوز نهايي 
نشده، يكي از گام هاي دولت براي بهبود اين شرايط است. 
در كنار آن راه هاي فرار مالياتي در ايران همچنان بسيار 
گسترده اس��ت. از مرحله اخذ اطالعات موديان مالياتي 
گرفته تا زمان تسويه حس��اب، گزينه هاي زيادي براي 
دور زدن قوانين وجود دارد كه در سال چند هزار ميليارد 
تومان از درآمدهاي دولت را از دس��ترس خارج مي كند.

درگيري سازمان امور مالياتي با برخي از اصناف، بخشي از 
اين ماجراي پيچيده است. با توجه به نقش تعيين كننده 
دس��تگاه هاي كارت خوان در رص��د اطالعات درآمدي 
موديان مالياتي، دولت تاكيد كرده كه همه اصناف بايد 
دس��تگاه هاي كارت خوان نصب كنند. در سال گذشته 
اصرار بر لزوم نصب اين دستگاه ها در مطب هاي پزشكي 
و دفاتر وكالت حواش��ي زيادي به وج��ود آورد و دولت بر 

پيگيري قانوني اين فرآيند تاكيد كرد.
در كنار دس��تگاه هاي كارت خوان، رصد حس��اب هاي 
اقتصادي افراد نيز گزينه ديگري اس��ت كه در بسياري 
از كشورهاي دنيا اجرايي مي شود و به اين ترتيب دولت 
با نظارت بر اين حساب ها، مبلغ نهايي ماليات را تعيين 
مي كن��د. در ايران با وجود گمانه زني هاي فراوان، در اين 
زمينه، هنوز تصميم نهايي گرفته نشده و همين امر راه را 
بر رصد اطالعات موديان بسته است، هرچند با مجوزي 
كه در سال گذشته صادر شد، سازمان امور مالياتي توانسته 
حساب موديان را بررسي كند و همين امر به كشف رقم 

قابل توجهي از فرار مالياتي منجر شده است.

   31 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي
سازمان امور مالياتي در جديدترين گزارش خود آورده: 
در سال 1398 گذار از نظام مالياتي الكترونيكي به نظام 
مالياتي هوشمند به عنوان اصلي ترين راهبرد توسعه نظام 
مالياتي كشور براي تأمين منابع عمومي بودجه دولت 
و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و نيز س��اير روش هاي 
تأمي��ن مالي تورمي بودجه و همچني��ن ارتقاي عدالت 
مالياتي، مبارزه موثر با فرار مالياتي، ارتقاي سالمت اداري 
و افزايش رضايت مندي موديان مالياتي بوده است. عالوه 
بر اين، پيگي��ري اصالحات الزم در قواني��ن و مقررات و 
فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي اين مهم در دستور 
كار سازمان امور مالياتي قرار دارد و نقشه راه هوشمند و 
مدرن سازي نظام مالياتي كشور پس از تصويب شوراي 
فناوري اطالعات وزارت متبوع براي اجرا و پياده س��ازي 

ابالغ شده است.
 ارتقاي نس��بت درآمدهاي مالياتي ب��ه هزينه جاري از 
45/2 درص��د در س��ال 1397 به 47/8درصد در س��ال 
1398 همچنين ارتقاي نس��بت درآمدهاي مالياتي به 
منابع عمومي بودجه دولت از 35درصد در سال 1397 به 
37 درصد در سال 1398 از جمله دستاوردهاي سازمان 
امور مالياتي در يك س��ال گذشته بوده است. همچنين 
ابالغ و اجراي بخشنامه مربوط به عدم ورود سازمان امور 
مالياتي كش��ور نسبت به حس��اب هاي سنوات گذشته 
ش��ركت هايي كه در س��ال 1399 وارد بورس مي شوند 
نيز از جمله اقداماتي است كه توس��ط اين سازمان و در 
جهت تسهيل ورود ش��ركت ها به بازار سرمايه كشور در 
سال جاري انجام داده است . پس از اين مقدمات، سازمان 
امور مالياتي به جزييات برنامه ري��زي خود براي مقابله 
با فرار مالياتي پرداخته اس��ت. انعقاد تفاهم  نامه با بيش 
از 100 دس��تگاه اجرايي جهت دريافت داده و اطالعات 
موضوع م��اده 169 مكرر براي توس��عه و تكميل پايگاه 

اطالعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي و 
دريافت داده و اطالعات بيش از 30 دس��تگاه طراحي و 
اجراي پايلوت مبارزه با فرار مالياتي و جلب حمايت موثر 
و اجم��اع و همگرايي همه اركان نظ��ام در مبارزه با فرار 
مالياتي حمايت از توليد و بخش��ودگي جرايم مالياتي و 
قطعي س��ازي 1,300,000 پرونده مش��اغل متوسط و 
كوچك در اجراي تبصره ماده 100 ق.م.م ايجاد پنجره 
واحد به منظور مراجعه فعاالن اقتصادي به يك سامانه 
براي پرداخت ماليات بر درآمد حقوق و سهم بيمه تأمين 
اجتماعي از ديگر دس��تاوردهاي س��ازمان امور مالياتي 
كشور در يك س��ال گذشته بود . بررسي اطالعات بانكي 
14,542 مودي مش��كوك به فرار مالياتي طي يك سال 
گذش��ته منجر به صدور برگ مطالبه بالغ بر317,480 
ميليارد ريال براي موديان ياد شده است.همچنين تهيه و 
تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي الزم براي اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در راستاي 
شفاف سازي مبادالت اقتصادي و برقراري عدالت مالياتي 
و رشد 35 درصدي رسيدگي  پرونده هاي موديان و كاهش 
25 درصدي ورودي پرونده ها به بخش دادرسي مالياتي 
و صدور دو بخش��نامه مهم و حياتي در زمينه رسيدگي 
به تراكنش هاي مش��كوك بانكي و صورتحس��اب هاي 
غيرواقعي در راس��تاي مبارزه با ف��رار مالياتي و وصول 
ماليات از بخش خاكستري اقتصاد نيز در زمره برنامه هاي 
تاثيرگذار سازمان امور مالياتي كشور است كه در راستاي 
توسعه عدالت مالياتي و شفاف سازي اقتصاد كشور صورت 

گرفته است.

   گذار به ماليات ستاني هوشمند
در بخش ديگري از گزارش سازمان مالياتي به طرح هاي 
اجرايي شده براي رسيدن ماليات ستاني هوشمند اشاره 
شده است.  اين س��ازمان در سال گذشته سياست هاي 

چندگانه اي را رس��يدن به ماليات ستاني هوشمند اجرا 
كرده اس��ت. اين طرح ملي مش��تمل ب��ر 7 طرح اصلي 
است كه به ترتيب شامل: 1- توسعه و استقرار نظام خود 
اظهاري به جاي تش��خيص علي الراس )اجراي ماده 97 
ق.م.م( 2- بازنگري، تكميل و توسعه خدمات الكترونيكي 
معماري  مالياتي )پنجره واحد خدمات( 3- توسعه و تحول ِ
س��ازماني و تدوين اس��تراتژي حاكميت داده با رويكرد 
هوشمندس��ازي داده مبن��ا 4- طراحي و پياده س��ازي 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان 5- بازنگري، بهبود 
و بازمهندسي فرآيندهاي مالياتي6- هوشمندسازي داده- 
مبنا )BPR( نظام مالياتي با استفاده از تكنولوژي علوم داده 
7- طراحي و اس��تقرار سيستم هاي نوين برنامه ريزي و 
مديريت منابع و كنترل پروژه هاست و پيش بيني مي شود 
با طراحي و راه اندازي اين هفت طرح نظام مالياتي هوشمند 
در كشور اجرايي شود.اين گزارش ضمن اشاره به وصول 
1,412 هزار ميلي��ارد ريال درآمدهاي مالياتي عملكرد 
سال 1398 با تحقق 102 درصدي و رشد 29 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مي افزايد: تحقق 86 درصد 
درآمدهاي مالياتي در پايان تيرماه سال 1399 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل و همچنين واريز مبلغ 278,626 
ميليارد ريال عوارض ارزش افزوده از ش��هريورماه سال 
1398 لغايت تيرماه سال 1399 به حساب شهرداري ها و 
دهياري هاي سراسر كشور از ديگر دستاوردهاي سازمان 

امور مالياتي كشور در يك سال گذشته بوده است.
تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده و كشف 31 هزار 
ميليارد تومان فرار مالياتي هرچند نشان از بهبود عملكرد 
در اين حوزه مي دهد اما همچنان راهي طوالني تا قطع 
وابستگي به نفت و اتكا به درآمدهاي مالياتي مانده، راهي 
كه اگر در كوتاه مدت طي نشود، همچنان دست امريكا را 
در تحت فشار قرار دادن دولت ايران از طريق تحريم هاي 

نفتي باز مي گذارد.
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برنامه 5  ساله اصفهان
تقديم شوراي شهر شد

ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اينكه چش��م انداز 
برنامه اصفهان 1405 ش��هري زيس��ت پذير و 
رقابت پذير اس��ت، افزود: براس��اس اين برنامه، 
تاب آوري ش��هري در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، 
اجتماع��ي و كالب��دي افزايش خواه��د يافت و 
بنگاه هاي اقتص��ادي و كارآفرين��ان در فضاي 
منصفانه از تجربيات يكديگر استفاده و به توليد 

و رونق بخشي شهر كمك خواهند كرد.
وي با بيان اينكه اج��راي برنامه اصفهان 1405 
باعث ايجاد هماهنگي، هم س��ويي و هم افزايي 
در مديريت شهري مي شود، تصريح كرد: قلمرو 
برنام��ه اصفه��ان 1405 كل مديريت ش��هري 
اصفه��ان را در ب��ر مي گيرد.: اي��ن برنامه داراي 
ش��فافيت زياد بوده و براي نخستين بار از اسناد 

پشتيبان برخوردار است.
وي از برنامه اصفهان 1405 به عنوان برنامه  اي 
نتيجه محور و سنجش پذير ياد و اظهار اميدواري 
كرد كه ب��ا اجراي دقيق آن در طول پنج س��ال 
شاهد رش��د همه جانبه و زيس��ت پذيري شهر 
باشيم.برنامه راهبردي اصفهان 1405 به عنوان 
ششمين برنامه پنج ساله شهر در سايت شفافيت 
شهرداري بارگذاري شده و شهروندان مي توانند 

آن را مشاهده كنند
قدرت اهلل نوروزي در يكصد و س��ي و هشتمين 
جلسه علني شوراي شهر اصفهان اظهار داشت: 
بودجه عمراني در س��ال 97 يك ه��زار و 100 
ميليارد ب��ا 734 قرارداد و در س��ال 98، هزار و 
800 ميليارد تومان با 787 قرارداد شد، بودجه 
عمراني در س��ال 98 نس��بت به 97، 60 درصد 
رشد داشته و تعداد قراردادهاي ما 7 درصد رشد 
داشت، اين در حالي است كه در سال 98 ما 461 

قرارداد را نيز اجرا كرديم.
وي با بيان اينكه در اجراي آس��فالت سطح شهر 
تن��اژ روكش معاب��ر اصلي و فرعي رش��د 142 
درصدي نسبت به س��ال 97 داشته است، ادامه 
داد: تناژ آس��فالت پروژه هاي شاخص نزديك به 
1200 درصد نس��بت به س��ال 97 رشد داشته 
است. مركز همايش هاي بين المللي كه سال 90 
آغاز ش��ده و قرار بود سال 91 به پايان برسد، در 
سال 96 كه ما آمديم نيمه تعطيل و با پيشرفت 
51 درصدي بود كه تا پايان س��ال 98 پيشرفت 

آن را به 80 درصد رسانديم.
وي اضافه كرد: 660 ميليارد تومان تا س��ال 98 
براي اين پروژه هزينه شد كه هم اكنون به 750 
ميليارد تومان رس��يده و 250 ت��ا 300 ميليارد 
ديگر ني��ز ني��از دارد، اين ج��داي از 72هكتار 
زميني اس��ت كه به اي��ن كار اختص��اص داده 
شده اس��ت و البته بخش زيادي از اين زمين كه 
داراي چالش هاي بسياري بود در دو سال اخير 
مسائلش حل ش��د و آزادس��ازي هاي آن انجام 
گرفت و اميدواريم تا پايان س��ال 99 اين پروژه 

به اتمام برسد.
نوروزي با بيان اينكه پروژه نمايشگاه بين المللي 
تاكنون 93 درصد پيش��رفت داشته و هم اكنون 
رو به اتمام است، افزود: اين شركت 30 ميليارد 
تومان سرمايه داشته كه ما آن را به 235 ميليارد 
تومان رسانده ايم، سهم شهرداري در اينجا 144 
ميليارد تومان شده و هم اكنون 150 قرارداد در 

حال اجراست.

2.4 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارجي مصوب شد

وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش داد كه در 
4 ماه نخست سال جاري 2.4 ميليارد دالر براي 

طرح هاي سرمايه گذاري خارجي مصوب شد.
 وزارت امور اقتص��ادي و دارايي گزارش داد، در 
س��ال 98 بالغ بر 5 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارجي مصوب شده است.جزييات اين گزارش 
نش��ان مي دهد، در 4 ماه نخست سال جاري نيز 
ميزان سرمايه گذاري مصوب در كشور به حدود 

2,4 ميليارد دالر رسيده است.
تعداد 590 فرصت س��رمايه گذاري در س��طح 
كش��ور شناس��ايي ش��ده كه از اين تعداد 192 
فرصت سرمايه گذاري پااليش ش��دند و داراي 
استانداردهاي الزم و انجام بازاريابي بين المللي 
است.اين گزارش نش��ان مي دهد، در بازه زماني 
ش��هريورماه 98 تا 15 مرداد م��اه 99 به ميزان 
63,28 ميليون يورو تس��هيالت از بانك توسعه 
اس��المي جذب شده اس��ت.از ديگر اقدامات در 
حوزه سرمايه گذاري خارجي زمان صدور مجوز 
سرمايه گذاري خارجي از 45 روز به 22 روز كاري 

كاهش يافت.
 يك��ي از ش��اخص هاي مهم، رقم جذب ش��ده 
سرمايه هاي خارجي است كه صندوق بين المللي 
پول ني��ز گزارش آن را منتش��ر مي كن��د و اين 
وزارتخانه در اين زمينه اطالعاتي منتشر نكرده 
اس��ت.مصوب شدن طرح هاي س��رمايه گذاري 
لزوما به معناي جذب اين منابع نيست و شرايط 
و ثبات اقتصادي به ويژه در حوزه ارز و فرآيندهاي 
اداري بيشترين نقش را در اين زمينه ايفا مي كند.

همچنين در 10 س��ال اخير در مقاطعي بيش از 
15 ميليارد دالر طرح س��رمايه گذاري خارجي 
مصوب شده بود كه در باالترين رقم عملكردي، 
جذب س��رمايه حدود 5 ميليارد دالر ثبت شده 
اس��ت.عالوه بر اين نيز س��هم س��رمايه گذاري 
مستقيم خارجي و فاينانس )وام خارجي( در اين 

گزارش مشخص نشده است.

 پيام رهبر انقالب در پي اهانت 
 يك نشريه فرانسوي 

به ساحت مقدس پيامبر اعظم: 
مسلمانان به ويژه در غرب آسيا 

هوشيار  باشند
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در پيام��ي، اهانت اخير 
يك نشريه فرانسوي به س��احت نوراني پيامبر اعظم 
م را محكوم كردند.متن پيام  صّلي اهلل عليه وآله وس��لّ
رهبر انقالب اسالمي به شرح زير است: بسمه تعالي گناه 
بزرگ و نابخشودني يك نشريه فرانسوي در اهانت به 
چهره نوراني و قدسي حضرت رسول اعظم )صّلي اهلل 
عليه و آله( بار ديگر عناد و كينه شرارت بار دستگاه هاي 
سياس��ي و فرهنگي دني��اي غرب با اس��الم و جامعه 
مسلمانان را آشكار ساخت.بهانه آزادي بيان براي محكوم 
نكردن اين جرم بزرگ كه از سوي برخي سياستمداران 
فرانسوي گفته شده كاماًل مردود و غلط و عوام فريبانه 
است. سياست هاي عميقاً ضّد اسالمي صهيونيست ها 
و دولت هاي اس��تكباري عام��ل اينگونه حركت هاي 
دش��منانه اس��ت كه هر چند يك بار ُبروز مي يابد.اين 
حركت در اين برهه زماني نيز مي تواند به انگيزه منصرف 
كردن ذهن ملت ها و دولت هاي غرب آسيا از نقشه هاي 
شومي باشد كه امريكا و رژيم صهيونيستي براي اين 
منطقه در سر دارند. ملت هاي مسلمان به ويژه كشورهاي 
غرب آسيا، ضمن حفظ هوشياري در مسائل اين منطقه 
حّس��اس، بايد هرگز دشمني هاي سياس��تمداران و 
سردمداران غربي نسبت به اسالم و مسلمين را فراموش 

نكنند. واهلل غالب علي امره
سيدعلي خامنه اي ۹۹/۶/۱۸

هيچ اجباري در رفتن
به مدرسه وجود ندارد

س��خنگوي دولت در توصيف عملك��رد دولت در 
حوزه مبارزه با كرون��ا برگزاري و ايجاد تعادل بين 
دوگانه هاي��ي مثل نان و جان، دي��ن و جان و حاال 
آموزش و جان را رمز موفقيت دولت در امر مبارزه 
با كرونا خواند. به گزارش ايسنا، علي ربيعي در نشست 
خبري هفتگي خود با نمايندگان رسانه هاي داخلي و 
خارجي ابتدا با بيان اينكه موضوع مدرسه، آموزش و 
شيوع كرونا از مهم ترين مسائل هفته اخير بود، اظهار 
كرد: مبارزه ما ب��ا دو ويروس تحريم و كرونا مبارزه اي 
براي بقاي ملي است. ما بايد حمايت از دانش آموزان و 
سالمت شان را در كنار انجام امر آموزش به خوبي پيش 

ببريم و اين يك آزمون ملي براي ماست.
وي اف��زود: امروز معلمان متعهد ما در خط مقدم اين 
پيكار قرار دارند و مناس��بات آنان ب��ا دانش آموزان و 
اولياءش��ان كامال متفاوت با هميش��ه است. ضرورت 
تحرك دانش آموزان و تاكيد بر تمرين اجتماعي شدن، 
شيوه استفاده از فضاي مجازي و انجام امور مربوط به 
تعليم و آموزش از جمله مواردي است كه در ستاد ملي 
كرونا و دولت درباره آن بحث شد و به دغدغه اوليا هم 
در اين زمينه توجه كافي داده شد.ربيعي در پاسخ به 
اين پرسش كه علت تاكيد بر حضور دانش آموزان در 
مدارس چيست، تصريح كرد: آقاي رييس جمهوري در 
همان جلسه به طور صريح اعالم كردند كه هيچ اجباري 
در مدرس��ه رفتن وجود ندارد اما تمام كارشناس��ان 
پرورشي و آموزشي حساسيت داشتند كه مدرسه باز 
ش��ود و در اين زمينه به آسيب هاي جسماني و رواني 
كه در پي مدرس��ه نرفتن بچه ها پيش مي آمد اشاره 
مي كردند و به همين داليل هم مدرسه ها باز شد.وي 
يادآور ش��د: البته از امكانات آموزشي شبكه شاد هم 
مي توان اس��تفاده كرد ولي بازهم تاكيد مي كنيم كه 
حضور در مدرسه اجباري نيست اما مدارس باز است و 
نيز الزم است كه ارتباط دانش آموزان با مدارس حفظ 
ش��ود، حال يا به صورت حضور فيزيكي يا به صورت 
مجازي.سخنگوي دولت با اشاره به اس��تفاده از واژه 
پادگان در سخنان رييس جمهوري درباره مدارس و 
مفهوم آن اظهار كرد: پادگان دو مفهوم دارد، يكي اداره 
جامعه به صورت پادگاني كه مش��خص است ما با آن 
مخالف هستيم و ديدگاه ما اين نيست و نظام جمهوري 
اسالمي هم بر اين مبنا قرار نگرفته است پس جامعه را 
اينطور اداره نمي كنيم چه برسد به مدرسه. اما مفهوم 
دوم در اين زمينه وجود آن نظمي است كه در پادگان ها 
ديده مي ش��ود و تاكيد رييس جمهوري هم بر همان 
بخش بود. ربيعي ادامه داد: اين به معناي شرايطي 
است كه در آن پروتكل ها در مدارس با نظمي دقيق 
رعايت ش��ود. پس در اين زمينه هم ما شاهد يك 
بازنمايي جهت دار هستيم كه اخيراً هم باب شده و 
در سخنان مقامات دولتي به ويژه رييس جمهوري 
يك بخش برجسته مي ش��ود و مدام بر آن تأكيد 
صورت مي گيرد، درحالي كه مي دانيم گاهي اين 
برجسته سازي ها مغرضانه است.سخنگوي دولت 
تاكيد كرد: همچنين در طرح ملي مسكن قرار شد 
انگيزه ايجاد شود و تصميم گرفته شد كه 50 درصد 
از اراضي مازاد دستگاه ها كه به وزارت مسكن براي 
خانه س��ازي واگذار مي ش��ود، به مسكن دارشدن 
كاركن��ان خود آن دس��تگاه ها بينجام��د و تصور 
مي كنيم كه اين كار در پيش برد طرح مسكن ملي 

اثر مثبتي دارد.
ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه امريكا اصرار دارد 
كه 20 سپتامبر تمامي تحريم هاي بين المللي سازمان 
ملل عليه ايران برگردد و واكنش جمهوري اسالمي در 
قبال آن، اظهار كرد: همانطور كه قباًل  هم بارها تكرار 
كرده ايم، آنچه اياالت متحده امريكا به آن استناد مي كند 
از اساس مبناي حقوقي ندارد؛ اين كشور عضو برجام 
نيست كه بخواهد از يكي از بندهاي برجام استفاده كند. 
ضمن آنكه در همان بند قطعنامه و بندهاي مرتبط در 
برجام )بندهاي 36 و 37(، اشاره شده كه تمامي راه هاي 
حل و فصل اختالفات بايد طي شده باشد، در صورتي 

كه هيچ كدام از آنها طي نشده است.

جديدترين گزارش از وضعيت مالياتي در سال 98

وزير امورخارجه هند ديدار با ظريف را سازنده توصيف کرد

31 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي كشف شد

سابرامانيام جايشانکار وزير امورخارجه هند روز سه شنبه 
در پيام توييتری، ديدار خود با محمدجواد ظريف همتای 
ايرانی خود در ته��ران را مثبت و س��ازنده توصيف کرد.

جايشانکار در اين پيام افزود: يک ديدار سازنده با محمد 
جواد ظريف وزي��ر امورخارجه اي��ران در طول توقف در 

تهران داشتم. 
وی افزود: در اين دي��دار در مورد همکاری های دوجانبه 
گفت وگو و تحوالت منطقه ای را بررس��ی کرديم. من از 

محمد جواد ظريف برای مهمان نوازيش تشکر می کنم. 
وزارت امور خارجه هند نيز با انتشار تصويری در وب سايت 
رسمی خود اعالم کرد که وزرای امور خارجه هند و ايران 

در تهران ديداری مثبت و سازنده داشته اند. 
به گزارش ايرنا محمدجواد ظريف نيز در حساب کاربری 
خود در توييتر نوشت: »با وزير خارجه هند درباره گسترش 
روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل 
مهم منطقه ای به تبادل نظر پرداختيم«. ظريف تصريح کرد: 
»از ميزبانی همتای هندی  خود، سابرامانيام جايشانکار برای 
گفت وگوی امروز در تهران خرسندم. درباره گسترش روابط 
دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل مهم 
منطقه به تبادل نظر پرداختيم و تعامل فعال با همسايگان، 
اولويت اصل��ی ماست.«س��خنگوی وزارت امور خارجه 
يادآور ش��د: در طول گفت وگوها، دو ط��رف بر اراده خود 
برای گسترش بيش از پيش روابط دوجانبه در همه ابعاد 
تأکيد کردند. وزير امور خارجه هند پيش از سفر به روسيه 
و برای ديدار و گفت وگو ب��ا محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه وارد تهران شد. سفر او بعد از ديدار غيرمنتظره روز 
گذشته »راجنات سينگ« وزير دفاع اين کشور به تهران و 
ديدار با سرتيپ امير حاتمی وزير دفاع انجام می شود.  وزير 
امور خارجه هند چند ساعتی در تهران توقف دارد و پس از 
رايزنی با ظريف برای نشست وزيران امور خارجه شانگهای 

به مسکو می رود.

   رسانه های هند درباره سفر وزير خارجه اين 
کشور به ايران چه نوشتند؟

در آستانه سفر »سابرامانيام جايشانکار« وزير امور خارجه 
هند به ايران، رسانه های هندی اعالم کردند که اين سفر 

نشان دهنده عالقه دهلی نو به گسترش همکاری ها با ايران 
در چابهار اس��ت.به گزارش نشريه »هندوستان تايمز«، 
مقامات هند اعالم کردند: جايشانکار روز سه شنبه و پيش 
از سفر به روسيه در ايران توقف خواهد کرد تا با محمد جواد 

ظريف همتای ايرانی خود ديدار و گفت و گو کند. 
جايش��انکار با هدف ش��رکت در س��ازمان همکاری 
ش��انگهای به مسکو س��فر می کند. هند، پاکستان، 
چين، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان و 
ازبکستان بخشی از اين سازمان هستند. ايران يکی 
از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای می باشد. 

مقامات هندی افزودند: انتظار می رود وزرای امور خارجه 
هند و ايران عصر روز سه شنبه در تهران با يکديگر ديدار 
ک��رده و در مورد رواب��ط دو جانبه و همچنين مس��ائل 
منطقه ای گفت و گو کنند. اين اولين سفر خارجی وزير امور 
خارجه هند پس از آغاز بحران کوويد-19 است و زمانی 
انجام می شود که هند به دنبال گسترش همکاری های خود 

با ايران برای افزايش فعاليت اقتصادی بندر چابهار است. 
بندر چابهار ايران به داليل مختلف برای هند اهميت زيادی 
دارد که مهمترين آن موقعيت راهبردی آن اس��ت. هند 

تصميم گرفته است تا يک مسير جديد برای دسترسی به 
کشورهای غرب و آسيای مرکزی ايجاد کند و منافع خود را 

در افغانستان محصور در خشکی گسترش دهد. 
بندر چابهار که در دريای عمان قرار دارد، دسترسی هند به 
افغانستان از طريق دريا را آسان می کند. دولت هند متعهد 
به سرمايه گذاری 500 ميليون دالری برای توسعه چابهار 
و همچنين سرمايه گذاری يک ميليارد و پانصد ميليون 
دالری برای ساخت مجموعه ای از جاده ها و راه آهن شده 
اس��ت. در دو سال گذشته هند چندين محموله کاال را از 
طريق بندر چابهار به افغانس��تان صادر کرد. اين اقدام با 
هدف اثبات اعتبار اين مسير و گسترش ورود محموله های 
جهانی پيش از فعال شدن کامل بندر چابهار صورت گرفت. 

 
   وزير دفاع ايران خواس�تار رويکرد مستقل 

هند در مسايل جهانی شد
 نشريه »اکونوميک تايمز« نيز در اين زمينه نوشت: اين 
دومين سفر يکی از مقامات عالی رتبه هند به ايران در 
هفته جاری می باشد. راجنات سينگ وزير دفاع هند 
که نقش تعيين کنن��ده ای در دولت »نارندرا مودی« 

دارد، پس از پايان ديدار سه روزه از مسکو، روز يکشنبه 
در سفری اعالم نشده به ايران سفر کرد تا با امير حاتمی 
وزير دفاع ايران ديدار کند.پايگاه اطالع رسانی وزارت 
دفاع ايران روز يکش��نبه گ��زارش داد که موضوعات 
منطقه ای، دوجانبه و مسائل بين المللی در ديدار وزرای 
دفاع ايران و هند مورد بررسی قرار گرفت. دفتر وزارت 
دفاع هند نيز در بيانيه  جداگانه ای در خصوص ديدار 
وزرای دفاع ايران و هند نوش��ت: هر دو مقام هندی و 
ايرانی، روش های موجود برای پيشبرد همکاری های 
دوجانبه را بررس��ی کرده و در مورد مس��ايل امنيتی 
منطقه ای از جمله صلح و ثبات در افغانستان به تبادل 
نظر پرداختند. مذاک��رات وزرای دفاع هن��د و ايران 
همچنين شامل مسائل امنيتی منطقه ای شده است 
و هر دو طرف توافق کرده اند که امنيت در منطقه تنها 
با مشارکت کشورهای محلی و منطقه قابل دستيابی 
است. در اين راستا، مقامات هند و ايران نظرات خود را 
در مورد صلح و ثبات در افغانستان به اشتراک گذاشتند. 

   ايران و هند پيش از اين نيز در افغانستان با 
يکديگر همکاری داشتند. 

وزارت دف��اع هند در بياني��ه خود اف��زود: دو طرف 
همچنين در مورد مس��ائل جغرافيايی و سياسی به 
تبادل نظر پرداختند. در ارتباط با تحريم های آمريکا 
عليه اي��ران، امير حاتمی وزير دفاع اين کش��ور ابراز 
اميدواری کرد که هند به عنوان يک کش��ور مستقل 
و آزاد، رويکردی عادالنه و بی طرف نسبت به مسائل 

جهانی در شورای امنيت سازمان ملل اتخاذ کند. 
هند از ماه ژانويه سال 2021 به عضويت غير دائم شورای 
امنيت درمی آيد. وزرای دفاع هند و ايران همچنين در مورد 
پروژه بندر چابهار گفت و گو کرده اند و وزير دفاع ايران در 
اين ديدار اعالم کرده است که پروژه چابهار يک عامل مهم 

برای توسعه و رشد افغانستان است. 
هند از موافقت ايران ب��ا ايجاد يک منطقه آزاد تجاری در 
چابهار استقبال کرده است. صادرات کاال از چابهار به مناطق 
ديگر جهان از جمله جنوب آسيا و آسيای شرقی با وجود 

شيوع ويروس کرونا در ماه های اخير، افزايش يافته است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
عكس ها و فيلم هاي كتك كاري متقاضيان خريد دالر در 
يكي از پاساژها، تشكيل صف براي خريد ارز در صرافي هاي 
بازارهاي مختلف كش��ور، آن هم در بازاري كم عمق و با 
گردش مالي اندك كه به گفته بانك مركزي كل گردش 
مالي و فروش آن روزانه بين 5 تا 8 ميليون دالر اس��ت، در 
كنار سقوط قيمت سهام، افزايش قيمت خودرو، اجاره، 
مسكن و قيمت كاالهاي مورد نياز مردم و... حكايت از ورود 
اقتصاد ايران به مرحله اي جدي��د دارد و براي رهگذران و 
سرمايه گذاران، سهامداران و مردم كوچه و بازار اين پرسش 
اساسي را مطرح س��اخته كه رشد قيمت كاالها، قيمت 
دارايي، مس��كن، خودرو، ارز، وضعيت بورس تا كجا ادامه 
خواهد يافت و براي ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف چه بايد 
كرد؟ و مديريت نامناسب بازارهاي مالي و دارايي تا كي ادامه 
دارد؟ درگيري در پاساژ اسكان ميرداماد به خاطر خريد دالر 
و صف ش��لوغ مقابل صرافي ها در پاساژي كه در روزهاي 
عادي افراد اندكي به آن رفت و آمد مي كنند، نشان مي دهد 
كه تب دالر دوباره باال گرفته و به خاطر خريد دالر و كسب 
سود عده اي مش��ت و لگد به هم حواله مي دهند.  برخي 
فعاالن بازار ارز و سهامداران بورس مي گويند: اتفاقاتي كه 
باعث شده شاخص كل بورس با سقوط 400 هزار واحدي 
به كانال 1.5 ميليون واحدي برسد و قيمت خودرو را با عدد 
سرس��ام آوري به چند صد ميليون افزايش دهد، موجب 
شده كه عده اي رفتار پله اي را در پيش بگيرند و پس از آنكه 
متوجه شدند قيمت سهام فعال رشدي ندارد بخشي از سهام 
خود را فروخته و پول خود را به سمت بازار ارز، خودرو و طال 
و مسكن منتقل كرده اند و در نتيجه خراب شدن وضعيت 
بورس عمال روي بازارهاي ديگر تاثير گذاشته است.  برخي 
صاحب نظران نيز معتقدند كه با وجود حضور بانك مركزي 
و اش��باع بازار اس��كناس در بازار كم عمق 5 تا 8 ميليون 
دالري صرافي ها و بازار آزاد، آنچه موجب شده كه قيمت ارز 
همچنان روبه افزايش باشد انتظارات تورمي و وضعيت بازار 
در ماه هاي آينده است و عده اي با اين تحليل كه انتخابات 
امريكا، مش��كالت كالن اقتصاد ايران و رشد نقدينگي و 
تورم در ماه هاي آينده، عامل رش��د قيمت ها خواهد بود، 
به سمت خريد ارز رفته اند و معتقدند كه قيمت ارز هر چه 
باشد نسبت به آينده پايين تر است و همين موضوع موجب 
شده كه با وجود عرضه سنگين ارز در سامانه نيما و تامين 
ارز صرافي ها، همچنان قيمت دالر همچنان روبه افزايش 
باشد و براي خريد دالر صف تشكيل شود. در حالي كه اين 
بازار چند ميليون دالري در مقايسه با كل واردات كشور و 
نيازهاي ارزي، حجم اندكي دارد و نبايد رشد آن ساير بازارها 

و كاالها و قيمت ها را تحت تاثير قرار دهد. 
عده اي ديگر مي گويند كه كنترل برخ��ي بازارها و عدم 
تناسب رشد قيمت در بازارهاي مختلف باعث شده كه در 5 
ماه ابتداي سال عمدتا قيمت سهام افزايش يابد اما متناسب 
با آن قيمت ارز و مسكن و خودرو رشد نكند، در نتيجه پس 
از مدتي، بورس به اوج خود رسيد و از هيجان و رشد باال باز 
ايستاد و در نتيجه عده اي پول خود را به بازارهاي ديگر مانند 
ارز و طال و خودرو، مسكن و كاالهاي ديگر منتقل كردند. 

 اكنون نقدينگي سرگردان و س��فته بازان و سوداگران از 
بازاري به بازار ديگر در حال حركت هستند و رفتار پله اي 
را در پيش گرفته اند و به دنبال آن هستند كه اكنون نوبت 
سوددهي و سوداگري در كدام بازار است تا پول خود را به آن 
بازار ببرند.  برخي كارشناسان مي گويند كه دانم نمي شود 
حجم نقدينگي را روزانه 2.2 هزار ميليارد تومان و قيمت 
ارز را هر روز چند صد تومان افزايش داد تا بورس همچنان 
به هيجان و رش��د خود ادامه دهد. زيرا رشد قيمت ها به 
شكل افسارگس��يخته همه بازارها و كاالها را تحت تاثير 
قرار مي دهد و كافي است كه يك بازار از بازار ديگري به هر 
دليلي عقب بيافتند و در نتيجه باعث مي شود كه عده اي 
از يك بازار خارج ش��وند و به بازار ديگري بروند. اين رفتار 
سوداگري و كسب سود، موجب شده كه سهامدار به سهام 
شركتي كه آن را خريده احساس تعلق نكند و حداقل براي 
يكسال صبر و حوصله را تعهد نكند، در نتيجه بدون آنكه 
منتظر گزارش هاي مالي و مجمع باشد، هر لحظه به دنبال 
جابه جايي از اين سهم به آن سهم و از اين بازار به بازار ديگري 
است.  همين موضوع باعث مي شود كه عده اي دچار رفتار 
عصبي و هيجاني شوند و گمان كنند كه بازنده هستند و هر 
چه زودتر بايد دارايي خود را بفروشند و وارد بازار ديگري 
شوند و همين عصبيت باعث شده كه در صف خريد ارز اقدام 
به فحاشي و كتك كاري كنند. سرمايه هاي سرگردان بعد 
از ريزش اخير بورس همه بازارهاي دارايي مانند خودرو، 
ارز و طال را تحت تاثير قرار داده و حتي به معيش��ت مردم 
و قيم��ت كاالها و خدمات مصرفي، لوازم خانگي، و حتي 
اجاره خانه نيز وارد شده است. در حال حاضر، بخش قابل 
توجهي از مردم ايران اجاره نشين هستند و بازار مسكن با 
رشد ماهانه 10 درصدي قيمت مواجه شده است و اين نوع 
جهش قيمتها مي تواند تبعات بسيار خطرناكي در معيشت 
و زندگي روزمره مردم داشته باشد. در حال حاضر براي رهن 
يك واحد آپارتمان بايد بين 300 تا 500 ميليون تومان 
پرداخت ش��ود در حالي كه با اين پول قبال مي توانستند 

مسكن خريداري كنند و مالك شوند. 

    دالر در كانال 25 هزار تومان 
 روز سه شنبه 18 ش��هريور 99، در بازار آزاد قيمت دالر با 
افزايش نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 25 
ه��زار تومان، يورو 29 هزار و 400 توم��ان و درهم امارات 
6 هزار و 900 تومان اعالم ش��ده اس��ت. در ساعات عصر 
سه شنبه نيز دالر 25200، درهم 6930 و يورو 29400 
تومان معامله شده است.  برخي فعاالن بازار ارز گفته اند كه 
به دنبال تحوالت بازار سهام و سقوط آن به كانال 1 ميليون 
و 500 هزار واحد، و همچنين افزايش قيمت خريد دالر در 
سامانه نيما به 21 هزار و 863 تومان و ايجاد فاصله بين دالر 
صرافي و دالر آزاد، صف خريد دالر از صرافي ها افزايش يافت 
و عده اي پول خ��ود را به بازار ارز برده اند و در نتيجه ظرف 

روزهاي گذشته قيمت دالر به 25 هزار تومان رسيده است. 
عده اي ديگر از كارشناسان مي گويند شايد افزايش قيمت 
دالر در بازار ارز بتواند جلوي سقوط قيمت سهام را بگيرد و 
سهامداران با اين تحليل كه با رشد قيمت ارز، قيمت سهام 

افزايش مي يابد از فروش سهام خود جلوگيري كنند. 
در اين راستا به دنبال افزايش قيمت دالر به 25 هزار تومان، 
قيمت ارز در صرافي ها نيز افزايش يافت تا فاصله آن با بازار 
آزاد را كاهش دهد. صرافي ها بانكي قيمت خريد و فروش 
دالر را نسبت به روز كاري قبل 150 تومان افزايش دادند 
و برهمين اساس قيمت دالر در صرافي هاي بانكي براي 
فروش 22 هزار و ۷50 تومان است.اين صرافي ها دالر را از 
مردم با قيمت 22 هزار و 650 تومان خريداري مي كنند. 
همچنين قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها با 150 
تومان افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
26 هزار و 950 تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو 

در اين صرافي ها 26 هزار و 850 تومان درج شده است.
قيمت خريد و فروش دالر و ي��ورو در صرافي هاي بانكي 
همزمان با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد افزايش يافته است. 
اين صرافي ها نرخ هاي آغاز معامالت را مشابه روز قبل اعالم 
كرده بودند ولي ب��ا ورود دالر آزاد به كانال جديد 25 هزار 

توماني، قيمت ها در صرافي هاي بانكي هم افزايش يافت.

     سكه ۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شد
به دنب��ال افزايش قيمت دالر به كان��ال 25 هزار تومان و 
اعالم ن��رخ اونس جهاني به قيم��ت 1934 دالر، قيمت 
طال ني��ز افزايش يافت و قيمت ط��الي 18 عيار هرگرم 
يك ميليون و 122 هزار تومان، مظنه طالي آبشده يا هر 
مثقال طالي ۷ عيار 4 ميليون و 860 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 600 هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم 11 ميلي��ون و 50 هزار 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و ۷00 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 200 هزار تومان و 
سكه گرمي يك ميليون و ۷50 هزار تومان تعيين شده و 

به فروش مي رسد.

    دالر 25هزار توماني از كجا آمد؟
قيمت هر اونس طال با 0.32 درصد كاهش به 192۷ دالر 
و 4۷ سنت رسيد. قيمت طال در معامالت آتي براي تحويل 
در ماه دسامبر نيز با 0.01 درصد كاهش به 1934 دالر و 10 
سنت رسيد. ايليا اسپيواك تحليلگر موسسه ديلي اف ايكس 
گفت: ارزش دالر تقويت شده و اين مساله تا حدودي قيمت 
طال را تضعيف كرده اس��ت. حفظ قيمت در سطح باالي 
1900 دالر براي طال خيلي اهميت دارد.شاخص ارزش 
دالر در برابر ارزهاي رقيب شاهد افزايش بود و موجب گرانتر 
شدن طال براي سرمايه گذاراني شد كه با ارزهاي غيردالري 
خريد مي كنند. پس از آنكه آمارها نش��ان داد كه اقتصاد 
ژاپن در س��ه ماهه دوم امسال بيش از آنكه تصور مي شد 
كوچك تر شده و ميزان هزينه هاي سرمايه اي در نتيجه 
كرونا آسيب ديده اس��ت، اميدها نسبت به ترميم سريع 
اقتصادي كمرنگ شد. دولت ها و بانك هاي مركزي جهان 
ميلياردها دالر نقدينگي به اقتصادهاي ملي تزريق كرده اند 
تا جلوي افت بيشتر رشد اقتصادي را بگيرند و همين مساله 
سبب شده تا سرمايه گذاران براي در امان ماندن دارايي هاي 
خود از افزايش نرخ تورم به بازار طال هجوم ببرند و موجب 
رشد بي سابقه قيمت فلز زرد شوند.فعاالن بازار اكنون روي 
تصميم سياست گذاري بانك مركزي اروپا در روز پنجشنبه 
متمركز شده اند تا ببينند آيا اين بانك سياست هاي محرك 

مالي بيشتري را به اجرا خواهد گذاشت يا نه.
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا روز دوشنبه بار ديگر 
ايده قطع ارتباط اقتصاد امريكا از چين را مطرح كرد و گفت 
كه كشورش اگر با دومين اقتصاد جهان داد و ستد اقتصادي 

نكند چيزي از دست نخواهد داد.

    افزايش 2۰۰ هزار توماني قيمت سكه
طبق اعالم كشتي آراي، قيمت س��كه 200 هزار تومان 
افزايش يافته ولي در بازار طال و سكه خريدهاي هيجاني 
وجود ندارد.محمد كش��تي آراي در گفت وگو با تسنيم، 
درباره وضعيت بازار طال و سكه در روزجاري اظهار داشت: 
با افزايش قيمت ارز در بازار داخلي، قيمت طال و سكه نيز 
افزايش يافته اس��ت.هر گرم طالي 18 عيار نيز 22 هزار 
تومان افزايش يافت��ه ولي خريد و فروش ها در بازار تغيير 

چنداني نكرده اس��ت. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تصريح كرد: معموال در سال هاي قبل در ماه شهريور بازار 
طال و سكه با ركود همراه مي شد امسال شهريور همزمان 
شده با محرم و صفر اين ركود توأمان شده بنابراين در بازار 
افزايشي در خريد و فروش ها نداشتيم. وي با تأكيد براينكه 
داد و ستدها در بازار معمولي است، گفت: پيش بيني مي شد 
كه بعد از ريزش بورس، پول وارد بازار طال و سكه هم شود 
ولي اين اتفاق نيفتاد؛ بنابراين درحالي كه قيمت ها درحال 
افزايش است حباب سكه تغيير نكرده و همان 550 هزار 

تومان است چراكه تقاضاي جديد وارد بازار نشده است.
كشتي آراي با بيان اينكه قيمت جهاني طال به دليل تقويت 
ارزش دالر در بازارهاي جهاني اندكي كاهش يافت، گفت: 
بنظر مي رسد نرخ ارز در بازار داخلي نيز به دليل برابري با 

ارز بين المللي افزايشي شده است.

    اثر بورس و خودرو بر بازار ارز و طال
برخي فعاالن بازار ارز معتقدند آنچه اين روزها در بازار ارز رخ 
مي دهد حاصل اتفاقاتي است كه در بازار سرمايه و خودرو 
افتاده و گراني ارز بهانه اي شده براي گران فروشي هاي ديگر!

بازار ارز مدتي اس��ت كه با نوس��انات شديد همراه شده و 
نوسانات لحظه اي در بازار ارز موجب شد تا قيمت دالر بار 
ديگر وارد كانال 25 هزار تومان شود.البته در ماه هاي اخير 
با تشديد نوسانات ارزي، قيمت دالر ركورد 26 هزار تومان 
را هم زده بود ولي بعد از مدتي با ورود بانك مركزي به بازار 
قيمت ها تا كانال 20 هزار تومان هم بازگشت و مدتي نيز در 
محدوده 22 هزار تومان در نوسان بود. اما از روزهاي گذشته 
بار ديگر نوسان صعودي در بازار ارز شكل گرفته و قيمت 
ارز وارد كانال جديد قيمتي شد. نوسانات لحظه اي درحالي 
بارديگر در بازار طال و ارز ثبت مي ش��ود كه از هفته هاي 
گذش��ته بازار س��رمايه با ريزش همراه ش��د و برخي در 
پيش بيني هايشان گفتند بعد از ريزش بورس، تازه واردهاي 
بورسي از بازار سرمايه خارج شده و به سراغ بازار ارز و سكه 
مي روند. اين موضوع هرچند با اختالف نظرهايي از سوي 
كارشناسان اقتصادي همراه شده ولي بي تاثير در بازار طال 
و ارز نب��ود؛ مويد آنهم صف هاي طوالني اي اس��ت كه در 

روزهاي گذشته مقابل صرافي ها تشكل شده و مي شود.
برخي فعاالن ب��ازار ارز در مورد اتفاقاتي كه باعث افزايش 
مجدد قيمت ارز ش��ده مي گويند وضعيت بورس كار را 
خراب كرد و ريزش بورس در افزايش قيمت ها و خريدهاي 
هيجاني ارز سهم بااليي دارد برخي فعاالن بازار ارز مي گويند 
كه تقاضاي ارز در بازار آزاد رقم زيادي نيس��ت اما متاثر از 
وضعيت بازار سهام و خودرو و انتظارات تورمي، با افزايش 

صف خريد ارز و رشد قيمت ها همراه شده است. 

    تقاضاي روزانه بازار رسمي اسكناس
۵ تا ۸ ميليون دالر 

طبق اعالم بانك مركزي حجم معامالت اسكناس در بازار 
غيررسمي بس��يار پايين و حجم تقاضاي روزانه در بازار 
رسمي اسكناس نيز طي چند روز اخير رقمي بين 5 تا 8 
ميليون دالر بوده است.بانك مركزي در راستاي وظايف و 
مسووليت هاي قانوني خود و سياست هاي كالن اقتصادي، 
علي رغم محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي بين المللي، 
سياست تسهيل تجارت، حفظ ارزش پول ملي و قدرت 
خريد خانوارها و صاحبان كسب وكار، تعادل منابع و مصارف 
ارزي و كمك به رشد اقتصادي را دنبال مي كند.بنابراين، 
در اين شرايط سخت جنگ اقتصادي، سياست گذار پولي 
نمي تواند صرفاً دنباله روي شاخص ارزي اسكناس و حواله 
در بازار غيررسمي ارز باشد، چراكه شكل گيري نرخ هاي 
اسمي باالي ارز در بازار يادشده، عمدتًا ناشي از انتظارات و 
نه عوامل بنيادين، كمكي به ايجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و 
بخش هاي واقعي و مالي اقتصاد نخواهد كرد و اقتصاد ايران 

را با چالش هاي جدي مواجه خواهد ساخت.
در اين راستا، بانك مركزي متناسب با شرايط و روند امروزه 
بازار نسبت به تأمين تقاضاهاي واقعي ارز به صورت اسكناس 
و حواله اقدام كرده است، بنابراين سياست اين بانك حفظ 
ثبات بازار ارز براساس عوامل بنيادين است.بازار اسكناس 
توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر مي رسد 
بازارساز با اين اقدام دست دالالن را از بازار كوتاه كرده است 
و تأمين نيازهاي ارزي متقاضيان واقعي توسط نظام بانكي 
و ش��بكه صرافي هاي مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل 

بنيادين ادامه خواهد داشت.

    بورس كار را خراب كرد
يكي از فعاالن ب��ازار ارز مي گويد: اگر همين وضعيت 
در بورس ادامه داش��ته باش��د، تازه وارده��اي بورس 
سرمايه هاي خود را وارد بازارهاي موازي مي كنند و اين 
موضوع نگران كننده است. برخي از فعاالن بازار علت 
افزايش تقاضاي خرد براي خريد ارز را ناشي از اتفاقات 
اخير بورس مي دانند و مي گويند: مردم كه عمدتاً اقشار 
متوسط هستند اين روزها خريداران اصلي بازار هستند. 
ش��اخص بورس در معامالت بازار سرمايه با ادامه روند 
نزولي به كانال 1.5 ميليون واحدي وارد شد.شاخص 
بورس از نقطه اوج خود تاكنون بيش از 500 هزار واحد 
كاهش يافته و حمايت هاي لفظي و عملي از اين بازار 

نتوانسته است مانع افت ريزش شاخص شود.
روند نزولي بازار از زماني آغاز شد كه اخباري از اختالف بين 
دو وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر عرضه سهام پااليشي در 
قالب ETF دولتي منتشر شد. اگرچه پذيره نويسي سهام 
پااليشي آغاز شد اما به عقيده تحليلگران اين اخبار اعتماد 
س��رمايه گذاران به ويژه سهامداران خرد كه عمدتا رفتار 

هيجاني دارند را به اين بازار سلب كرد.

    دالر نيمايي 2۱ هزار و 8۶3 تومان
اما عده اي ديگر از فعالن بازار ارز به وضعيت تأمين ارز در 
س��امانه نيما گله دارند و مي گويند افزايش قيمت ارز در 
سامانه نيما و عدم تامين ارز به قيمت مناسب مشكلي براي 
فعاالن اقتصادي شده است. گفتني است قيمت خريد دالر 

روز سه شنبه در سامانه نيما 21 هزار و 863 تومان بود.
يكي از بازاري ها در همين ارتباط مي گويد: عدم وجود ارز 
كافي با نرخ مناسب در سامانه نيما براي صرافان غيربانكي 
و  خريد ارز محدود با شرايط مناقصه بسيار رقابتي و ارايه 
نرخ هاي باال براي خريد مح��دود ارز از مهم ترين داليل 
افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير بوده است. بازاري ها از 
افزايش تقاضا بين صرافي ها مي گويند و تأكيد دارند كه ارز 
با نرخ مناسب كم شده ضمن اينكه فضاي رقابتي در خريد 

و فروش ها باعث افزايش نرخ ارز شده است.

    گرانفروشي به بهانه گراني دالر
عده اي از كسبه مي گويند كه افزايش قيمت خودرو نيز 
منجر به افزايش قيمت ارز شده است. اين درحالي است 
كه خودرو سازان نيز توپ گراني خودرو را در زمين ارز 
مي اندازند. ولي فعاالن بازار ارز مي گويند: دالر بهانه اي 
شده براي گران فروشي در بازارهاي ديگر و هر كااليي 
به اين بهانه افزايش مي يابد. گويا عده اي منتظر رشد 
قيمت دالر هستند تا بهانه اي باشد براي رشد قيمت 

كاالهاي ديگر.
عدم تطابق ميزان افزايش قيمت ارز با خودرو نكته مورد 
توجه فعاالن ارزي اس��ت؛ آنها مي گويند: دالر نسبت به 
خودرو چقدر باال رفته است؟ پايان سال 9۷باالترين نرخ 
دالر بين 18 تا 19 هزار تومان ب��وده و االن بين 24 تا 25 
هزار تومان است. ولي قيمت خودرو چند درصد افزايش 
يافته است؟ آقايان دالر را بهانه گران فروشي  شان كرده اند 

درحالي كه واقعيت چيز ديگري است.
بانك مركزي تأكيد كرده كه بازار اسكناس توسط بازارساز 
در حال اشباع شدن است و به نظر مي رسد بازارساز با اين 
اقدام دس��ت دالالن را از بازار كوتاه كرده اس��ت و تأمين 
نيازهاي ارزي متقاضيان واقعي توسط نظام بانكي و شبكه 
صرافي هاي مجاز به نرخ بازار و براس��اس عوامل بنيادين 

ادامه خواهد داشت.

  به هم ريختگ�ي همزمان بورس، مس�كن، 
خودرو و ارز 

بهم ريختگي همزمان بازارهاي ارز، مسكن، خودرو، سكه 
و طال و بورس در روزهاي اخير با توجه به شرايط كالن 
اقتصاد ايران عادي به نظر نمي رسد؛ برخي گمانه زني ها 
از وجود اقدامات عمدي با هدف قفل ش��دن اقتصاد و 
امتيازگيري هاي سياسي خبر مي دهند. زيرا در روزهاي 
اخير به صورت همزمان تمام بازارهاي اصلي از جمله 
مسكن، ارز، سكه و طال، بورس، خودرو و.... دستخوش 
نوسانات جدي ش��ده اند، بورس تهران كه در گذشته 
تالشهاي جدي براي ورود سرمايه هاي عمومي به آن 
صورت گرفته بود حاال با افت زياد در بسياري از سبدها 

همراه شده است.

اخباررويداد

ادامه از صفحه اول
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تمديد قانون تسهيل تسويه 
بدهي بدهكاران بانكي

رييس كل بانك مركزي گفت: در نشست امروز با اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مقرر شد 
فرصت استفاده از قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران 
بانكي براي توليد كنندگان حقيقي و حقوقي مجددا 
تمديد شود. عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
پس از نشست روز )سه شنبه 18 شهريورماه( با اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، گفت: 
سال گذشته قانون تسهيل تس��ويه بدهي بدهكاران 
بانكي بعد از تصويب مجلس شوراي اسالمي در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با اصالحاتي به تصويب رسيد 
و ابالغ شد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه آغاز 
اجراي قانون تسهيل تس��ويه بدهي بدهكاران بانكي 
با ش��يوع ويروس كرونا در كشور مصادف شد، تصريح 
كرد: بسياري از بدهكاران بانكي نتوانستند با مراجعه به 
بانك ها از اين قانون استفاده كنند و بانك ها نيز آمادگي 
الزم را نداشته اند. وي با اشاره به اينكه نمايندگان مردم 
در مجلس ش��وراي اسالمي در دوره گذشته از مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام درخواست كردند تا مهلت 
اجراي قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكارن بانكي به 
مدت 3 ماه و تا پايان شهريورماه تمديد شود، به خانه 
ملت گفت: تاكنون 11 هزار مورد درخواست تسهيل 
تسويه بدهي به بانك ها ارايه ش��ده كه از اين تعداد 2 
هزار مورد شرايط الزم را نداشته است. همتي با تاكيد 
بر اينكه 9 هزار پرونده متقاضي تسهيل تسويه بدهي 
بانكي معادل 4 هزار 500ميليارد بايد توسط بانك ها 
بررسي ش��ود، عنوان كرد: در نشست امروز با اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مقرر شد 
فرصت استفاده از قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران 
بانكي براي توليد كنندگان حقيقي و حقوقي مجددا 
تمديد شود. وي، گفت: مقرر شد من و رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي طي نامه اي به رييس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از وي درخواست كنيم 
تا فرصت اجراي قانون تسهيل بدهي بدهكاران بانكي 
تا پايان سال تمديد شود تا تمامي متقاضيان بر مبناي 
اين قانون بدهي خود را تسويه كنند. رييس كل بانك 
مركزي با تاكيد بر اينكه هدف از اجراي قانون تسهيل 
تسويه بدهي بدهكارن بانكي حذف ربح مركب است، 
عنوان كرد: اميدواريم تمامي توليدكنندگان از مزاياي 
قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران بانكي در چارچوب 

مقررات شرع اسالمي بهره مند شوند.

مهلت اجراي قانون تسهيل تسويه 
بدهكاران بانكي تمديد مي شود

 رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت كه اين 
كميس��يون با نظر موافق رييس كل بانك مركزي 
نامه اي به مجمع تش��خيص مصلحت نظام ارسال 
خواهد كرد تا مجوزهاي تمديد مهلت اجراي قانون 
تسهيل تسويه بدهكاران بانكي را تا پايان سال دريافت 
كند. محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به جلسه روز 
)سه شنبه( كميس��يون اقتصادي مجلس با رييس 
كل بانك مرك��زي، گفت: به دلي��ل اهميت قانون 
تسهيل تس��ويه بدهي بدهكاران بانكي كه از سال 
گذشته تصويب شده بود امروز يكي از نشست هاي 
نظارتي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
برگزار شد. به دليل اختالف نظر بين مجلس و شوراي 
نگهبان قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران بانكي 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت نظر مجلس 
شوراي اس��المي در خصوص قانون تسهيل تسويه 
بدهكاران بانكي را پذيرفت. وي افزود: گزارش هاي 
ميداني از فعاليت هاي اقتصادي كشور نشان مي داد 
قانون تس��هيل تس��ويه بدهكاران بانكي به صورت 
كامل اجرايي نشده است. نشست امروز كميسيون 
اقتصادي با رييس كل بانك مركزي و معاونين وي 
به منظور بررسي اجراي قانون تسهيل تسويه بدهي 
بدهكاران بانكي بود. پورابراهيم��ي ادامه داد: با در 
نظر گرفتن شرايط كشور و محدوديت هاي خدمات 
بانكي به واسطه ش��يوع ويروس كرونا طي ماه هاي 
اخير امكان استفاده همه متقاضيان قانون تسهيل 
تسويه بدهي بدهكاران بانكي فراهم نشده است. در 
نشست امروز نماينده اتاق بازرگاني به عنوان متولي 
بخش خصوص��ي نظرات خ��ود را ارايه كرد. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس همچنين گفت: با نظر 
موافق رييس كل بانك مركزي و همچنين موافقت 
اعضاي كميسيون مقرر شد با ارسال نامه اي به مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام مجوزهاي تمديد مهلت 
اجراي قانون تسهيل تسويه بدهكاران بانكي تا پايان 
س��ال را دريافت كنيم چرا كه تمديد مهلت اجراي 
قانون مذكور منجر به برطرف ش��د مشكالت تعداد 

بسيار زيادي از فعاالن اقتصادي مي شود.

بانك هاي دولتي مجاز  به 
حساب هاي نظامي نيستند

بان��ك مركزي با صدور بخش��نامه اي اعالم كرد كه 
بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيردولتي مجاز به 
افتتاح حساب براي نيروهاي مسلح نيستند. بانك 
مركزي در بخشنامه اي به تمامي بانك ها و موسسات 
اعتباري اعالم كرد: به موجب ماده 9 نسخه اصالحي 
دستورالعمل »بند ب ماده 1۷ قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اس��المي ايران« و »بند الف م��اده 23 قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توس��عه كشور« نيروهاي مسلح 
مي توانند حس��اب بانكي خ��ود را صرف��ًا نزد يكي 
از بانك هاي عامل��ي كه به اس��تناد »قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي« بانك 
دولتي محسوب مي شوند و به تاييد ستادكل نيروهاي 
مسلح رسيده باشند، افتتاح و نگهداري كنند و ساير 
موسسات اعتباري مجاز به افتتاح حساب بانكي براي 

نيروهاي مسلح نيستند.

خبر مهم ربيعی برای بورسی ها
ابهامات سپرده گذاری يک درصد از دارايی صندوق 

توسعه ملی در صندوق تثبيت بازار رفع شد.
به گزارش اقتصادآنالين، سخنگوی دولت با بيان 
اينکه »ابهامات سپرده گذاری يک درصد از دارايی 
صندوق توس��عه ملی در صندوق تثبيت بازار رفع 
شده اس��ت« گفت:  اين س��پرده گذاری از ابتدای 
هفته بعد انجام خواهد شد که موجب پايداری بازار 

سرمايه و بورس خواهد شد.
ربيعی با بيان اين که موضوع بورس در جلسه ديروز 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شد گفت: از 
سال 94 مصوبه ای وجود داشته که صندوق توسعه 
ملی يک درص��د از دارايی های خود را در صندوق 
تثبيت بازار سپرده گذاری کند، تاکنون ابهام داشت 
و اين کار انجام نشده بود و به همين دليل هم تاکنون 
انجام نشده است و اخيرا ابهامات رفع شد و از ابتدای 
هفته آينده اين س��پرده گذاری انجام می ش��ود و 
کارشناس��ان معتقدند اين اقدام موجب پايداری 

بازار بورس می شود.  
وی گفت: در اين  جلس��ه تصمياتی اتخاذ شد که 
پش��توانه های خوبی خواهد داشت؛ در اين جلسه 
به برخی گاليه ها نسبت به حضور حقوقی ها اشاره 
شد؛ حقوقی ها متناس��ب با ضوابط شواری عالی 
بورس موظف هستند حداکثر همکاری را انجام داده 
و به اين ضوابط عمل کنند تصميمات قاطعی گرفته 

شد که تاثيراتی در بازار خواهد داشت.

درد مزمن و درمان مشترك
اس��تحكام قرارداده��ا و رش��د و توانمندي بخش 
خصوصي و... شده است كه از ضرورت هاي رشد و 

بالندگي توسعه اقتصادي و صنعتي است .
اكنون اما هنوز دير نشده و الزم است هر چه سريع تر 
با تعامل هوشمندانه با جهان و كاهش شكاف دولت 
–ملت و ارتقاي سرمايه اجتماعي، روند نامناسب 
فعلي را تغيير داد و رشد و شكوفايي را به اقتصاد و 

صنعت بازگرداند.
 در اين مس��ير و در ش��رايطي كه ميه��ن مان در 
سخت ترين شرايط تحريم هاي ظالمانه و بعضا سوء 
سياست هايي داخلي قرار دارد، بي شك تشكل ها 
بهترين و صادق ترين ي��ار و ياور دولت و حاكميت 
در اين روزگار دشواري اند. اكنون بيش از هر زمان 
ديگري به فعاليت هاي تش��كلي و مدني و همساز 
كردن توانايي هاي بالقوه، به ويژه در عرصه اقتصادي، 
براي گذر از اين بحران ها نياز منديم . از سوي ديگر 
عالقه اي كه مردم در ماه هاي اخير و به خصوص با 
حضور در بازار بورس براي فعاليت اقتصادي نشان 
داده اند، فضاي مس��اعدي را ب��راي تقويت بيش از 
پيش تشكل ها و تشكل يابي اقتصادي جامعه فراهم 
كرده است. لذا به نظر مي رسد كه الزم است دولت 
محترم با ايجاد بستر هاي مناسب، شرايط ارتقاي 
فعاليت هاي تشكلي اعم از اصالح قوانين حاكم بر 
تاسيس و رسمي شدن تشكل ها )به ويژه تشكل هاي 
صنعتي كه تشكل هاي غيرسياسي و غيرانتفاعي 
نيز هستند( و نيز واگذاري هر چه بيشتر اختيارات 
و تصميم گيري هاي به تشكل ها و حمايت از آنها، 
امكان اين همراهي و همكاري ملي را فراهم نمايد . 
باشد كه چنين شود و ميهن عزيزمان هرچه سريع تر 
در مدار پيشرفت و توسعه آنچنانكه شايستگي آن 

را دارد قرار گيرد .

درس نگرفتن دولت از تكرار 
تجربه صف دالر

به ياد داش��ته باش��يم كه در 60 س��ال گذشته بر 
اساس برآوردهاي مختلف بيش از 4 هزار ميليارد 
دالر درآمد نفتي و صادراتي داشته ايم و با اين حال 
اكنون عرضه ارز محدود ش��ده است. در حالي كه 
ذخيره سازي آن مي توانست براي سال هاي سخت، 
پشتيبان اقتصاد باشد. اما تاكيد بر ارزان فروشي، 
دخالت و نظ��ارت دولتي بر بازار ارز، قيمت گذاري 
نامناسب و... باعث شده كه در سال هاي وفور دالر، 
ارزان فروشي شود و در سال هاي سخت، صف هاي 

طوالني براي خريد آن ايجاد شود.
اين نوع عملكرد نامناسب دولت و افزايش مخارج و 
بزرگ شدن حجم دولت، باعث شده كه ارزش پولي 
ملي كاهش يابد، اعتبار اقتصاد تضعيف شود و عمال 
اقتصاد دالريزه شود و حتي قيمت زمين و مسكن 
در گوشه و كنار كشور با قيمت دالر سنجيده شود 
و از راننده تاكس��ي تا كس��ب وكارهاي ديگر همه 
وضعيت درآمد هزينه خود را با دالر بس��نجند تا 
جايي كه قيمت سهام نيز متاثر از رشد نرخ دالر و 
۷ برابر شدن آن، به شدت رشد كرده است در حالي 
كه رشد اقتصادي 10 سال اخير عمدتا نزديك به 

صفر بوده است. 
براين اساس، به نظر مي رسد كه دولت بايد خود را 
آماده كند تا با اين مديريت ناكارآمد بازار ارز، ميزان 
دخالت خود را در بازار كاهش دهد و نظارت بر آن را 
به نخبگان بسپارد و مجلس نيز قانوني براي ميزان 
مخارج ارزي كشور داشته باشد تا اقتصاد با اين همه 
تالطم و رشد هاي عجيب و غريب و كنترل هاي 10 
ساله نرخ ارز مواجه نباشد. زيرا اين دولت ها كه تنها 
به دوره 4 يا 8 ساله خود مي انديشند قادر به ايجاد 
تعادل در بازار و آينده نگري نيستند و مردم و كسب 
وكارها را دچار مشكل مي كنند و پس از اين همه 
سال درآمد نفت، مكانيزم درستي براي قيمت ها و 
تخصص ارز ارايه نمي دهند يا حداقل ذخاير عظيم 
چند هزار ميليارد دالري ايجاد نمي كنند. در حالي 
كه كشوري با اين همه ثروت، نبايد به جايي برسد 
كه ب��دون ذخاير و مديريت مناس��ب ارزي، با اين 

تالطم ها مواجه شود. 

از سقوط شاخص بورس و انتقال نوسانات سهام و خودرو به بازار ارز تا كتك كاري در صف خريد دالر 

زد وخورد  به خاطر يك مشت دالر 



مهدي بيك|
مته��م اصلي بروز نوس��انات بازار س��رمايه و از ميان رفتن 
سرمايه هاي دامنه وسيعي از سرمايه گذاران خرد چه فرد 
يا نهادي است؟ آيا دولت مسوول اين نوسانات است؟ بانك 
مركزي در روند تصميم سازي هاي اجرايي اش اهمال كرده؟ 
آيا حقوقي هاي با نفوذ بازار علت اين افول هستند؟ كارگزاران 
بورس متهم اين ماجرا هس��تند يا اينكه هيچكدام از اين 
گزاره ها دليل اصلي اين نوسانات نيست و اين طبيعت بورس 
است كه گاهي اوج مي گيرد و گاهي نزول مي كند؟ يا شايد هم 
مجموعه اي از اين عوامل هر كدام به اندازه اي در اين معضالت 
نقش آفرين هس��تند؟ اين پرسش ها و پرسش هايي از اين 
دست اين روزها بيشترين فراواني را در ميان اخبار اقتصادي 
و عمومي كشور دارند. موضوعي كه افكار عمومي، حساس 
و دقيق در حال بررسي آن است تا تصويري از واقعيت سيال 
جريان يافته در بازارها به دست آورد. در اين ميان اما برخي 
معتقدند نطفه نوسانات در بازار سرمايه كشورمان زماني شكل 
گرفت كه تصميم سازان اقتصادي دولت به اين نتيجه رسيدند 
كه يكي از راه هاي مهار تورم افسارگسيخته در كشورمان مهار 
رشد فزاينده در بازار سرمايه است. اينكه چرا و چگونه اين 
تصميم در ذهن مردان اقتصادي رييس جمهوري جرقه زد 
موضوع اين گزارش نيست، اما به هر حال در برنامه ريزي هايي 
كه در آن زمان براي مهار تورم تدارك ديده مي شد؛ ظاهرا 
يك بخش مهم را براي مهار بازار سرمايه اختصاص داده بودند 
تا به زعم مسووالن تصميم ساز از طريق مهار رشد بورس، 
بتوانند ثباتي در قيمت ها و نرخ تورم ايجاد كنند. روايت هاي 
متفاوت و در برخي موارد متضادي درباره پشت پرده نوسانات 
بازار سرمايه و داليل اصلي بروز اين نوسان در فضاي عمومي 
جامعه و محافل اقتصادي جريان دارد. موضوعي كه باعث 
شده واژه »نوسان بازار سهام« به يكي از پركاربردترين كلمات 
در موتورهاي جست وجو بدل شود. براي آگاهي از كم و كيف 
اين ماجرا اما بايد قطعات مختلف اين پازل را در كنار هم قرار 
داد تا در پايان تصويري از چرايي بروز اين نوس��انات پيش 
روي مخاطبات »تعادل« گش��وده شود. با اين مقدمات در 
اين گزارش تالش شده تا با كنار هم قرار دادن اخبار مرتبط 
با بورس طي بازه زماني چند ماهه اخير يك روايت شفاف از 

مشكالت بازار سرمايه كشور ارايه كنيم.

روايتاول؛همهراههابهبورسختمميشود
يك نقطه كانوني در تحوالت بورس وجود دارد كه شايد تا به 
امروز به اندازه الزم به آن توجه نشده است و آن اينكه اولين 
سكانس از شروع بي اعتمادي ها از ماجراي عدم عرضه دارا 
دوم در بورس آغاز شد. از آن زمان بود كه اين پيام جدي به 
بورس مخابره شد كه راهبرد دولت در خصوص بورس تغيير 
كرده است. هرچند عوامل فرامتني ديگري هم در موضوع 
دخي��ل بودندو برخي از مخالفان سياس��ي دولت ترجيح 
مي دانند دستاوردي چون رشد مستمر بورس يكجا به نام 
دولت ميانه روي روحاني ثبت نش��ود و بخشي از فتوحات 
بورس��ي نيز براي دولت آينده ذخيره سازي شود، اما به هر 
حال بعد از اين تصميم بود كه رسما رويارويي هاي جدي 
جريانات بانفوذ در بازار سرمايه آغاز شد. رفتار دولت اما نه 
به اين دليل بود كه ميلي به درآمدزايي نداشت و كارش با 
بورس به سر آمده بود؛ بلكه دليل اصلي آن به نظر مي رسد 
هشدارهاي پشت پرده اي بود كه برخي نهادهاي نظارتي 
و اطالعاتي در اين زمينه به دولت داده بودند. اين دس��ته 
از افراد و جريانات ك��ه ارتباطات نزديكي هم با چهره هاي 
بانفوذ دفتر رييس جمهوري داشتند، مدام هشدارهايي در 
اين خصوص به دولت مي دادند كه اين رش��د فزاينده بازار 
سرمايه است كه باعث افزايش نرخ تورم شده است و چنانچه 
دولت با عرضه دارادوم و... بر رش��د بورس تاكيد كند؛ بايد 
منتظر تورم بيشتر در جامعه باشد. اين جريانات در فضاي 

رسانه اي هم فضاسازي ها را با اين محتوا آغاز كردند كه رشد 
فزاينده بورس متوقف خواهد شد و در قالب انتشار نامه ها و 
بيانيه هاي برخي فعاالن اقتصادي اين تفكر آرام آرام در ذهن 
مردان اقتصادي نزديك به دولت هم رسوب كرد كه يكي از 
راه هاي مهم مهار تورم كنترل رشد بازار سرمايه است. اين 
بود كه به تدريج اين موضوع در گفتمان مسووالن اقتصادي 
دولت هم ديده شد كه در رسانه ها مطرح مي كردند كه »بايد 
مراقب رشد بورس باشيم.« ويژگي اين رويكرد اين بود كه 
براي اجرا كنندگان آن دو سر برد بود؛ اگر بر اساس گفته هاي 
آنان بورس دچار ريزش و افت شاخص مي شد؛ اين دسته از 
تحليلگران به سرعت وارد عمل مي شدند و اعالم مي كردند 
كه» ديديد همانطور كه ما گفتيم، بورس ريزش كرد.«و اگر 
هم رشد بازار ادامه داشت باز هم اين جماعت پيروزمندانه 
وارد عمل مي شوند كه »چون دولت به هشدارهاي ما توجه 

كرد، مشكالت احتمالي حل شد.«

روايتدوم؛برپاييصفهايفروش
با رشد اين هش��دارها طبيعي بود كه افكار عمومي هم 
نسبت به اين تذكارها واكنش نش��ان دهد. در آغاز روز 
ريزش بازار سهام كه مصادف بود با اعالم رسمي دولت 
كه نمي خواهد دارادوم را عرضه كند، بس��ياري از افراد 
از 8صبح در صف خريد ايستاده بودند تا سهام بخرند و 
زماني كه دولت تصميم به عدم عرضه گرفت؛ زمزمه ها 
شدت بيشتري گرفت. اشتباه بعدي دولت هم اين بود كه 
در برابر فشار حقوقي ها كه در يكي دو روز اول كليت بازار 
را منفي كردند كوتاه آمد و به سرعت به 2 وزارتخانه اش 
دستور داد كه ماجراي خيالي يك ناهماهنگي اجرايي 
را براي رسانه ها روايت كنند و به سرعت بيانيه دادند كه 
عرضه دارادوم به زودي از سر گرفته خواهد شد. اين كنش 
و واكنش را ساده تصور نكنيد، استارت مشكالت بورس 
از اين نقطه خورده شد. جالب اينجاست كه فرداي روزي 
كه دولت اعالم كرد عرضه دارادوم اجرايي خواهد ش��د 
به حقوقي هاي خودش فرمان داد كه سهام را بفروشند. 
چرا كه هنوز معتقد بود قيمت دارادوم زياد اس��ت و اگر 
به فروش برس��ند بعدا انتقاد خواهد ش��د كه دولت سر 
مردم را كاله گذاشته است. پس تالش كرد تا روز عرضه 
قيمت ها را در داالن كاهشي قرار دهد. وقتي حقوقي هاي 
دولت عرضه خودشان را آغاز كردند دوباره رنگ بورس 
كه تازه سبز شده بود، قرمز شد. اين تغيير رنگ هرچند 
براي مسووالن اقتصادي كشور حداكثر يك شگفتانه 
بود اما براي مردم و سهامداران خرد به معناي از دست 
دادن بخش قابل توجهي از سرمايه هايشان در بورس بود. 
بنابراين اين دسته از سهامداران كه نگران از دست دادن 
باقي مانده دارايي شان بودند راهي تاالرها شدند تا نسبت 

به فروش سهام شان اقدام كنند.

روايتسوم؛هركنشواكنشيبهدنبالدارد
مجموعه حركاتي كه ش��رح داده شد در نهايت اثرات خود 
را در افكار عمومي باقي گذاش��ت و از بازار تا اندازه اي سلب 
اعتماد شد؛ تكنيكال هاي بازار و ساير بازيگران كه مي ديدند 
بازار ناگهان سبز مي ش��ود و دوباره قرمز مي گردد و بعد در 
ادامه دوباره دچار نوسان ديگري برآمده از جنگ حقوقي ها 
و دولتي ها مي شود؛ به سرعت دستور فروش را صادر كردند؛ 
يكي از ايرادات روش تكنيكال اساس��ا اين است كه با بروز 
نشانه ها فرمان قطعي صادر مي كند و حد ضرر را فعال مي كند. 
اين در حالي است كه بازار سرمايه در ايران هنوز از ربات ها در 
سامانه ها استفاده نمي شود و اين فناوري هنوز در بورس ايران 
به كار گرفته نشده، بر اساس اظهارنظر برخي كارشناسان اگر 
در بورس ايران هم مانند بورس نيويورك يا لندن و...ربات ها، 
راهبردهاي كلي بازار س��رمايه را پيش مي بردند، س��قوط 
شاخص هاي بورس ايران با سرعت بيشتري دنبال مي شد. 
در اين ميان حتي حمايت هاي دولت هم نتايج عكسي به بار 
آورد و معامله گران آن را فرصت خروج تفسير كردند. حتي 
حمايت هاي حقوقي هاي ميانه هم نتوانست نتايج مورد نظر 
را ايجاد كند و بسياري از سرمايه گذاران تازه به بازار در اين 
شرايط از بازار خارج شدند. اما اگر تصور كرده ايد كه توقف 
رشد بازار سرمايه اثري در كاهش تورم داشته است، سخت 
در اشتباهيد؛ چرا كه علي رغم نزولي شدن شاخص ها تورم 

فزاينده در كشور همچنان ادامه دارد. 

رواي�تچه�ارم؛مقصرت�ورمبورساس�تيا
بانكها؟

واقع آن اس��ت كه بازار سرمايه كه پول توليد نمي كند كه 
بخواهد اثري در تورم عمومي اقتصاد داش��ته باشد؛ اين 
ساختار بانكي است كه دليل اصلي چاپ اسكانس، تورم و 
افزايش نقدينگي و... است. فرد پولش را در بانك ها مي گذارد 
و سرماه پيامك افزايش پولش برايش ارسال مي شود. خلق 
پول در آنجاس��ت، اين پول اضافي كه به س��پرده گذاران 
داده مي ش��ود، از وام گيرها اخذ شده؛ وام گيرها اين مبلغ 
را روي خدمات و كاالها مي كش��ند و مجددا اين پول را از 
سپرده گذاران پس مي گيرند. بعد از اين مرحله حاكميت 
بايد راهكارهايي را تدارك ببيند ك��ه اين نقدينگي را در 
بازار ديگ��ري به ارزش افزوده بدل كن��د. بورس تا قبل از 
مشكالت اخير به خوبي در حال انجام اين وظيفه بود اما به 
دليل تصورات اشتباهي كه به وجود آمد، اين روند متوقف 
شد. س��از و كاري در اقتصاد ايران وجود نداشت كه بتواند 
تكانه هاي تورمي را تا حدي مهار كند، اقتصاد ايران شرايط 
دش��واري را با ظهور ابرتورم هاي هولناك تجربه مي كرد. 
بنابراين دولت هم تورم را به ص��ورت فزاينده پيش روي 
اقتصاد مي بيند و هم ديگر بورس مانند گذشته قادر نيست 
اين نقدينگي را به صورت ارزش افزوده پمپاژ كند. در واقع 

مشخص شد كه اين رشد بورس است كه مي تواند تورم را 
مهار كند نه ريزش بورس. اما آيا ماجراي جذاب رشد بورس 
به پايان راه خود رسيده است؟ داليل بسياري وجود دارد كه 
اين گزاره، گزاره درستي نيست و بورس ايران ظرفيت هاي 
فراواني دارد كه با اتخاذ تصميمات درست مي توان آن را به 

مسير درست خود باز گرداند.

روايتپنجم؛دخالتممنوع
كارشناسان معتقدند براي روشن شدن دوباره موتور بورس 
باي��د پكيجي از تصميم س��ازي هاي اجراي��ي و اقتصادي 
براي رشد دوباره بازار س��رمايه تدارك ديده شود تا بتواند 
انرژي هاي منفي را از بازار سرمايه بتاراند. واقع آن است كه 
سهام ما حتي در زمان ريزش ها هم نشانه هاي روشني بروز 
داده اند. اينكه يك هفته دولت به نحوي نقدينگي تزريق كند 
كه ملت فرار كنند و هفته ديگر هيچ تحركي نداشته باشد به 
معناي حمايت نيست. يكي از منبع آگاه روزنامه تعادل در 
بازار سرمايه در جريان گفت وگو با »تعادل« در پاسخ به اين 
پرسش كه راهكار بهبود وضعيت بورس و تداوم رشد بازار 
سرمايه چيست؟ مي گويد: دولت يا حاكميت بايد به صورت 
شارپ و مستمر چند روزه مجموعه اي از حمايت ها را صورت 
دهد تا شاخص چند روز سبز باقي بماند و اين پالس را به افكار 
عمومي صادر كند كه بازار بورس چشم انداز روشني دارد. در 
حال حاضر ارزان تر از سهم در بازارهاي ايران هيچ كااليي در 
كشور معامله نمي شود. تنها راهكار نجات، آن است كه كل 
نظام و حاكميت اراده اش را از اين بازار نشان دهد. حمايت 
هم به اين معنا نيست كه اينطور وانمود شود كه دلم برايتان 
مي سوزد، بلكه به اين معنا بايد باشد كه دولت حريص است 
تا دارايي ارزشمند مردم را از آنها خريداري كند. اين حمايت 
به معناي دخالت نيست. او ادامه مي دهد: آقاي واعظي در 
صداوس��يما مي گويد كه دولت مي خواهد شاخص را روي 
1600 نگه دارد؛ مگر اين روش مديريتي اقتصادي درست 
است؟ ظرفيت بورس ايران حتي شاخص 4ميليون را نيز 
مي تواند متصور شود. اين اظهارنظرها بيشترين آثار منفي را 

در سرمايه گذاري هاي اين موضوع داشته است.

روايتپاياني؛مرهمزخمبورساعتماداست
در ش��رايطي كه دولت به دنبال راهكاري بود تا از طريق آن 
بتواند اين حمايت هاي بنيادين را در بورس استارت بزند. يكي 
از چهره هاي اقتصادي كابينه خبر از قانوني داد كه از سال 94 
خاك مي خورد. قانوني كه به دولت اجازه مي داد يك درصد 
از منابع صندوق توسعه ملي را براي ايجاد زيرساخت هاي 
الزم و توازن بخشي به بازار سرمايه وارد بورس كند. اجراي 
اين قان��ون در واقع به مهم ترين تصميم دولت براي احياي 
دوباره بازار سرمايه كشور بدل شد. اما بايد توجه داشت كه 
اين قوانين بايد با ارزيابي تمام جوانب ماجرا عملياتي شود تا 
تزريق اين منابع خود به عاملي در جهت خروج حقيقي ها از 
بورس نشود. دولت بازهم بايد مانند ماه هاي ابتدايي سال، 
جلساتي را با حقوقي هاي اثرگذار برگزار كند تا از طريق آن 
سازوكاري هماهنگ براي رسيدن به بهترين نتايج فراهم 
شود. بايد بدانيم تا زماني كه خاطر سرمايه گذاران نسبت به 
بازار سرمايه جمع نشود نمي توان تصور سرمايه گذاري هاي 
بلندمدت را در بورس داش��ت. اگر مردم در بازار مسكن ياد 
گرفته اند كه با بروز نوس��انات ملك خود را نفروشند و صبر 
كنند تا بعد از بهبود وضعيت و مطلوب تر شدن قيمت ها مال 
خود را به فروش برسانند در بازار سرمايه هم مردم بايد اين 
اعتماد را به صورت تدريجي كسب كنند كه با بروز نوسانات 
نبايد به سرعت و هيجاني تصميم بگيرند بلكه بايد صبر كنند، 
تا با عبور ابرهاي تورم زا و نوسان آفرين، آسمان بازار سرمايه 
دوباره آفتابي شود. اين مهم ترين نيازي است كه بازار سرمايه 
كشورمان در شرايط فعلي براي احياي دوباره به آن نياز دارد.
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پذيرهنويسي
۵هزارميليارديبورسمسكن

چند وقتي بود كه بحث بورس امالك توس��ط بورس 
مطرح ش��ده بود و درنهايت »بورس امالك« به عنوان 
پنجمين بورس ايران شروع به كار كرد. ارزش اين بازار 
حدود ۵ هزار ميليارد تومان است كه قرارشد بستر اصلي 
معامالت و سرمايه گذاري در بازار امالك و مستغالت 
باش��د تا دولت، بخش خصوصي و بانك ها به سهولت 
دارايي خ��ود را وارد اين بازار كنند.روزش��ماري براي 
پذيره نويسي س��هام اين بورس از هم اكنون آغاز شده 
است. و صبح روز چهارشنبه 18 تيرماه، نخستين نشست 
هيات موسس بورس امالك ايران با حضور ۳ تن از اعضاي 
شوراي بورس در محل تاالر بورس كاالي ايران برگزار 
شد. قرار است مجمع عمومي موسسان شركت بورس 
امالك ايران ۳0 تيرماه جاري برگزار شود. همچنين در 
اين بورس، امكان داد و ستد امالك موجود، پيش فروش 
مسكن به شيوه هاي مختلف، تامين مالي شركت هاي 
سازنده و عرضه امالك مازاد دولت و بانك ها فراهم شود.

   فروش امالك مازاد دولتي در بورس 
امالك و مس��تغالت اين نوع عرضه امالك در واقع در 
راستاي قانون رفع موانع توليد انجام مي شود. طبق اين 
قانون، شركت هاي دولتي تا پايان امسال فرصت دارند 
تا امالك و دارايي هاي مازاد خود را به فروش برسانند و 
در غير اين صورت با ماليات هاي سنگين مواجه خواهند 
شد. همچنين گفته مي شود بانك ها به تكاپو افتاده اند تا 
دارايي هاي غيرمولد خود را به نقدينگي نزديك كنند. اما؛ 
صندوق هاي زمين و ساختمان كه از آن به عنوان بورس 
مسكن ياد مي شود ماهيت متفاوت دارد. اين طرح كه 
حاصل همكاري وزارت راه و شهرسازي با سازمان بورس 
است كه در نهايت موجبات عرضه پروژه هاي ساختماني 
و حمل و نقل در بازار سهام فراهم شد. البته اين فرآيند 
هنوز عملياتي نشده و منتظر اصالح آيين نامه از سوي 
دولت به سر مي برد. مطابق اين برنامه قرار است نقدينگي 
ساخت پروژه هاي ساختماني و حمل و نقل از طريق 
واگذاري برگه هاي سهام به متقاضيان تامين شود. طبق 
طرحي كه وزارت راه و شهرس��ازي ارايه كرده پروژه ها 
به صورت متري عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به 
عنوان يك متر مربع در نظر گرفته مي شود. به طور مثال 
براي واحدي در طبقه چهارم يك س��اختمان معادل 
1000 برگه سهام با قيمت مشخص تعيين مي شود. 
اگر فردي تمام هزار برگه را خريداري كند در پايان پروژه 

مالك واحد مد نظر خواهد بود.

   انتظار پذيره نويسي هزار ميليارد توماني
 در بورس مسكن

 شاهين چراغي، رييس هيئت مديره بورس كاال گفت: 
كمترين س��رمايه در نظر گرفته شده براي آغاز به كار 
اين بازار همان رقم ۵ هزار ميليارد تومان است كه بين 
بخش هاي عمومي، خصوصي و مردم تقسيم خواهد شد. 
اين رقم كمترين ميزاني است كه در جلسات در مورد آن 
بحث كرديم و چنين سرمايه گذاري اوليه مي تواند مسير 
موفقيت و توسعه بورس مسكن را تسريع و تسهيل كند. 
پيشنهادهاي بسياري براي ارقام باالتر به بحث گذاشته 
شد تا جايي كه كف ميزان مورد توجه را انتخاب كرديم 
كه همين رقم ۵ هزار ميليارد تومان بود. نماينده توامان 
بخش دولتي و بخش خصوصي اعالم كرد: انتظار داريم 
كه تشكل ها، ش��ركت هاي سرمايه گذاري و نهادهاي 
عمومي بخش مهمي از اين س��رمايه را تامين كنند و 
بقيه آن در شرايط فعلي بازار در حداكثر ۳0 ثانيه تامين 

خواهد شد و از پذيره نويسي نگراني خاصي نداريم.

   اركان اصلي بورس مسكن
رييس هيات مديره بورس كاال در خصوص ۳ ركن اصلي 
بورس مسكن گفت: مالك زمين )به عنوان زيرساخت 
اصلي احداث واحدهاي مس��كوني( س��رمايه گذار و 
ش��ركت هاي داراي ت��وان فني و مهندس��ي )بخش 
خصوصي( ۳ ركن اصلي بورس مسكن خواهند بود و 
در اين بازار ب��ا همكاري و تعامل اين ۳ بخش مي توان 
به رونق معامالت و حماي��ت از بخش واقعي توليدي 
در بازار مس��كن خوش بين بود.وي ادامه داد: ابزارهاي 
مالي همچون صندوق پروژه يكي از ابزارهاي قدرتمند 
براي حمايت از احداث بيش��تر واحدهاي مس��كوني 
است كه با عملياتي شدن آن در بورس مسكن مي توان 
زيرس��اخت جديدي را براي ورود شركت ها و پروژه ها 
به بازار سرمايه در اختيار داشت. ايجاد يك بازار رسمي 
جديد به معني ايجاد يك زيرس��اخت قدرتمند براي 
توس��عه جدي ابزارهاي مالي است آن هم در شرايطي 
كه نيازمند نهادسازي هاي جديد هستيم كه با توجه 
به حضور فعاالن بخش مسكن در تصميم سازي هاي 
بورس جديد پتانسيل موفقيت و توس��عه اين بازار از 

هم اكنون وجود دارد.

    موافقان و مخالفان بورس مسكن چه مي گويند؟ 
از نظر كارشناس��ان هر مكانيزمي كه بتواند منجر به 
افزايش نقدينگي در حوزه س��اخت و ساز و رونق اين 
بخش شود مفيد خواهد بود. فرشيد پورحاجت، گفت: 
اگر بورس مسكن واقعاً بخواهد موفق باشد بايد يك بستر 
كاماًل رقابتي و اقتصادي براي فعاليت همه فعاالن عرصه 
ساخت و ساز فراهم كند. گروهي ديگر از كارشناسان از 
جمله ايرج رهبر، عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان 
تهران معتقدند كه ورود سنگين تقاضاي سرمايه گذاري 
به بازار مسكن، زمينه ساز افزايش قيمت در سال هاي 
اخير شده و حضور بخش مس��كن در بورس، افزايش 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني را تشديد خواهد كرد. 
به نظر مي رسد يكي از داليل مخالفت برخي كارشناسان 
با بورس مسكن، عدم تميز بورس مسكن در حوزه خريد 
و فروش با بخش س��اخت و ساز است. با اين حال بنا به 
گفته كارشناسان، قانون ماليات بر عايدي سرمايه كه 
هنوز از دولت به مجلس ارايه نش��ده و قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي كه از مرداد ماه قرار است شكل اجرايي 
به خود بگيرد، مكملي براي طرح هاي ساماندهي بازار 
مسكن از جمله تعيين سقف 2۵ درصدي اجاره بها و 

همچنين بورس مسكن خواهد بود.

حقوقيهافروشندهشدند
با افزايش تكنولوژي در حوزه هاي مختلف بازار سرمايه 
ني��ز از اين تكنولوژي ها بهره ب��رد و معامالت كاغذي 
و حضوري جاي خ��ود را به معام��الت آنالين دادند. 
مهم ترين نكته براي انجام معامالت آنالين احراز هويت 
در سامانه سجام است. سجام مخفف عبارت »سامانه 
جامع ثبت اطالعات مشتريان« است كه براي ارايه بهتر 
و سريع تر خدمات توسط شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه آغاز به كار كرد. سجام يك 
سامانه زير ساختي در بازار سرمايه است نه يك سامانه 
تجاري، زيرا هدف آن كسب درآمد نيست بلكه ايجاد 
يك سامانه مادر براي جمع آوري اطالعات مشتريان 
است. اين سامانه به صورت فراگير براي ثبت نام اوليه 
تمامي سرمايه گذاران حقيقي، حقوقي، ايراني و خارجي 
در بازار سرمايه استفاده مي شود. بنابراين مي توان آن 
را يك سامانه ملي نيز نام گذاري كرد. ثبت نام و احراز 
هويت در سامانه سجام بر اساس مصوبه سازمان بورس 
همه س��رمايه گذاران چه افرادي كه قبال كد بورسي 
دريافت كرده اند و چه افرادي كه ب��ه تازگي وارد بازار 
سرمايه شده اند و متقاضي دريافت كد بورسي هستند، 
بايستي به سامانه سجام مراجعه كرده و اطالعات خود 
را در اين سامانه ثبت يا در صورت لزوم ويرايش كنند. 
اخيرا بانك ها نيز از س��پرده گذاران خود درخواس��ت 
مي كنند تا براي دريافت وام در اين س��امانه ثبت نام و 

احراز هويت كنند.

  دام جديد كالهبرداران براي بورسي ها
طي ماه هاي گذشته بازار سرمايه بازدهي 100 الي 1۵0 
درصدي را تجربه كرد و باتوجه به اين بازدهي اغلب مردم 
به سمت و سوي اين بازار كشيده شدند. كاربران براي 
ورود به بازار سرمايه بايد از طريق شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( احزار هويت 
شوند اما؛ در ميان افرادي هستند با سايت هاي جعلي 
تنها جيب كاربران و افراد ت��ازه ورود به بورس را خالي 
مي كنند. س��رهنگ علي محمد رجبي، رييس مركز 
تشخيص  و پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتاي 
ناجا نس��بت به كالهبرداري از كاربران فضاي مجازي 
با راه اندازي س��ايت تقلبي سجام هشدار داد. مجرمان 
فضاي مجازي از فرصت پيش آمده اس��تفاده كردند و 
سايت و آدرس هاي جعلي مختلفي راه اندازي كردند. 
اغلب اين افراد با درج آگهي در سايت ها و فضاي مجازي 
مردم را تشويق مي كنند تا وارد بورس شوند اين افراد 
در قالب مشاور اقتصادي، افراد را تشويق مي كنند تا در 
بورس س��رمايه گذاري و پس از جلب نظر افراد آدرس 
جعلي به عنوان سامانه سجام را مي دهند و پس دريافت 
مبلغي از اين افراد تمامي ارتباط خود را با قطع مي كنند. 
در ميان برخي از افراد سامانه اي همانند سامانه سجام 
طراحي كرده اند و تنها تفاوت آنها در يك الي دو حرف 
سايت مي باش��د و بعد از ايجاد صفحات فيشينگ به 
س��رقت اطالعات بانكي كاربران و برداشت از حساب 
افراد مي پردازند. با اعالم اين خبر شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( با هماهنگي 
ايجاد شده با پليس فتا تمامي سايت هاي جعلي بالفاصله 

شناسايي و از دسترس خارج مي شوند.

  ترس مردم از بورس بيشتر شد
با خبر كالهبرداري از طريق سامانه سجام ترس مردم از 
اين بازار بيش از پيش شد و قبل از اين سهامداران بازار 
باتوجه به مصوبه ها جديد به بازار بي اعتماد شده بودند 
و سامانه سجام به اين بي اعتمادي دامن زد.  روزگذشته 
نيز در پي روزهاي گذش��ته بازار قرمز بود و تنها گروه 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله تا حدود قابل 
توجهي سبز بودند.  همچنين در اين روز يعني سه شنبه 
شاخص كل بازار سرمايه با ۳۷ هزار و 14۵ واحد كاهش 
به رقم يك ميليون و ۵۷0 هزار واحد رسيد. شاخص كل 
با معيار هم وزن نيز 4۵88 واحد كاهش يافت و رقم 4۳2 
ه��زار و 2۵4 واحد را ثبت كرد. معامله گران امروز 22۳ 
هزار معامله به ارزش 19 هزار و ۵8 ميليارد ريال انجام 
دادند. شاخص كل فرابورس نيز با ۳0۵ واحد كاهش رقم 
16 هزار و 66۷ واحد را ثبت كرد. معامله گران اين بازار 
۳26 هزار معامله به ارزش ۵۵ هزار و 199 ميليارد ريال 
انجام دادند. پس از جلسه سازمان بورس با حقوقي ها 
پيش بيني مي شد كه بورس روندي مثبت و متعادل به 
خود بگيرد اما؛ با گذشت چند روز بورس همچنان قرمز 
است و تنها گروه صندوق هاي سرمايه گذاري باتوجه 
به ماهيت فعاليت هاي خود مثبت ماندند. مصوبه هاي 
سازمان بورس و دخالت هاي بيجاي دولت باعث شده 
اعتماد مردم از بازار س��رمايه سلب ش��ود و در نهايت 
صف هاي طوالني فروش س��هام پديدآيد. همچنين 
صف هاي فروش روز گذش��ته بازار ارزشي باالي 600 
ميليارد تومان را تجربه كردند و ارزش صف هاي فروش 
بازار به بيش از 1۵ ميليارد تومان رسيد. در ساعات اوليه 
بازار شركت سرمايه گذاري پارس آريان با نماد »آريان« 
بيشترين صف فروش را به خود اختصاص داده بود و پس 
از آن گروه صنعتي ملي با نماد »وملي« بيشترين صف 
را تجربه كرد. »شركت هاي چندرشته اي صنعتي« كم 
اقبال ترين صنعت امروز با فروش تقربي ۵00 ميليارد 
تومان اس��ت و پس از آن گروه »بانك ها و موسس��ات 
اعتباري« قرار دارد كه برآيند سفارشات فروش آن به طور 
تقربيي 400 ميليارد تومان مي شود، از سويي ديگر گروه 
»فلزات اساسي« با تقاضاي خريد ۳۵0 ميليارد توماني 
همراه است. پيش بيني مي شود بازار طي روزهاي آينده 
همين روند را طي كند و برخي از سهم ها با توجه به نوع 
فعاليت و همچنين ميزان سهامداران حقيقي و حقوقي 
سبز شوند. البته س��ازمان بورس در تالش برگرداندن 
اعتماد از دست رفته سهامدارن در بازار است كه باتوجه 
به اتفاقات اخير ايجاد اعتماد و افزايش نقدينگي در بازار 
كمي بيش از اندازه به طول خواهد انجاميد. الزم به ذكر 
است كه طي روز مذكور حقيقي ها پرچمدار فروش سهام 
بودند كه باتوجه به جلسه سازمان بورس اين كار عدم 
رعايت حقوقي است در جلسه مطرح شده بود. حقوقي ها 
تا دو هفته قبل داخل صف خريد بودند، امروز داخل صف 
فروش. اين چند روز هم مي گذرد. مديران دولتي و نهادي 

به مردم پاسخگو باشند.

»تعادل« آخرين تحوالت در بازار سرمايه را بررسي مي كند

باكاهش 37هزار واحدي شاخص كل به كانال يك ميليون و 500 واحدي سقوط كرد

نقش بورس در تورم

4 اقتصاددان در نامه اي داليل بنيادين ريزش ش��اخص 
بورس را تشريح كردند و بايدها و نبايدهاي رفتار دولت در 
اين بازار را توصيف كردند. در اين نامه آمده است: شاخص 
كل بورس تهران از ابتداي سال تا 12 شهريور 218 درصد 
رشد داشت. در بازه 10 ساله هم رشد شاخص كل 8۷00 
درصد بوده اس��ت كه نشان از يك بازدهي باال در اين بازار 
دارد. حتي رش��د دالري اين بازار در 10 سال اخير 21۵ 
درصد بوده در حاليكه در همين دوره )تا 12 ش��هريورر 
99( رشد دالري بازارهاي جايگزين مثل مسكن منفي 
11 درصد و بازار طالي جهاني با همه فراز و نشيب آن تنها 

مثبت ۵۵ درصد بوده است! )نمودار شماره 1( 

چهعوامليموجبرشدبااليبازارسهامشد؟
عوامل متعددي در اين رشد سريع مطرحند اما به اختصار 
مي توان به موارد زير اشاره كرد:  رشد حجم نقدينگي كه 
در اين مقطع عمدتا از ناحيه كس��ري بودجه ايجاد شده 
بود هميشه موتور بازارهاي دارايي در اقتصاد ايران بوده و 
هست. اين رشد در كنار نرخ بهره حقيقي بسيار منفي )نرخ 
سود منهاي تورم( در سال هاي 9۷ و 98 و 99 كه در نمودار 
شماره 2 مي بينيد و در اقتصاد ايران كم نظير بوده يكي از 
مهمترين داليل ايجاد حباب در بازار دارايي ها محسوب 
مي شود.از ديگرس��و اقدامات درست براي محدودكردن 
تراكنش هاي بانكي )در قالب برنامه هاي مبارزه با پولشويي 
و فراتر از آن( هم جلوي بسياري از اقدامات سفته بازانه در 
س��اير بازارها خصوصا بازار ارز را گرفت و بخش عمده اي 
از تقاضاي س��فته بازانه ناش��ي از دو عامل ب��اال را به بازار 
بورس منتقل كرد.اما ايرادات س��اختاري اين بازار نظير 
 asset( درصد شناوري پايين و به اصطالح كمبود دارايي
shortage( در بازار بورس سبب شد اين حجم تقاضا با 
عرضه اي محدود روبرو شود. در كنار اين، وجود مقررات 

بيش از حد در بورس )over regulated( نظير دامنه 
نوسان ۵ درصد و حجم مبنا و... و نيز عدم واكنش به موقع 
اركان تنظيم گر بازار سبب ش��د تا با تشديد ۳ عامل باال 
بزرگ تري��ن دور خودفزاينده مثب��ت در دهه هاي اخير 
اقتصاد ايران براي بيش از 8 ماه در س��ال هاي 98 و 99 در 
بورس تهران شكل گيرد.  از طرف ديگر، ارزش گذاري پايين 
تاريخي بورس در دهه هاي گذشته در ايران نيز مي تواند 
يكي از عوامل رشد اخير باشد. اما نكته اصلي آن است كه تنها 
زماني مي توان به ميزان اهميت اين عامل پي برد كه نرخ 
بهره حقيقي بيش از حد منفي نباشد و مشكل محدوديت 

شديد عرضه دارايي ها نيز از بين برود.
اتفاقا اي��ن فرآيند اصالح بازار اس��ت ك��ه مي تواند 
به س��رمايه گذاران بنيادي فرصت تفكيك س��هام 
ش��ركت هاي ارزنده از س��هام هاي غير ارزن��ده و در 
نتيجه اصالح قيمت هاي نسبي را بدهد. اين امر قطعا 
بيشترين كمك را نيز به رشد پايدار و بلندمدت بازار 
سهام مي كند و هر گونه اخالل در اين فرآيند اصالح 
قيمت هاي نسبي ش��ركت هاي بورسي تنها به رشد 
بلندمدت بازار سهام آسيب وارد مي كند.  در اين دوره 
هش��دارهاي متعدد نس��بت به افزايش ريسك هاي 
سرمايه گذاري در بازار سهام و احتمال كاهش جدي 
شاخص داده ش��د. از جمله اين هش��دارها نامه 2۵ 

پژوهشگر مالي و اقتصادي بود.

حاالچهنبايدكرد؟
1- ابعاد بورس ما در حال حاضر بسيار بزرگ تر از آن است كه 
در صورتي كه قيمت تعادلي سهام  شركت ها از قيمت فعلي 
آنها كمتر باشد بتوان با حمايت هاي دستوري و مقطعي 
برخي بازيگران حقوقي از افت بيشتر آن جلوگيري كرد. مثال 
اگر در شرايطي كه بازار حدس مي زند قيمت تعادلي كمتر 
از قيمت هاي موجود است با اجبار شركت هاي حقوقي و 
يا با اعطاي تسهيالت براي خريد سهام سعي در حفظ بازار 
داشته باشيم، اين سياست تنها مسير خروج سفته بازان از 
بازار را هموار كرده و ناترازي هاي بورس به سرعت به ساير 
بازارها علي الخصوص بازار ارز منتقل مي ش��ود. اين اقدام 
ريسك باالي بازار بورس را به كل اقتصاد گسترش داده و 
مي تواند ماشه تورم هاي باال در اقتصاد ايران را فعال كند. 
دقت به اين نكته ضروري است كه نظارت بر عملكرد تعداد 
بسيار زيادي بازيگر حقيقي و جلوگيري از سفته بازي آنان 
در بازار ارز بسيار سخت تر از نظارت بر تعداد محدودي بازيگر 
حقوقي است. از طرف ديگر در صورتي كه قيمت تعادلي 
بازار بيش از قيمت هاي فعلي باشد نيازي به حمايت دولت 
نيست و اين افت شاخص توسط خود بازار و سرمايه گذاران 

با افق برنامه ريزي بلندمدت اصالح مي شود.
2- حمايت هاي دس��توري از س��هام هاي خاص –

علي الخصوص س��هام هاي شاخص ساز- تنها منجر 
به تعويق فرآيند اصالح قيمت هاي نس��بي سهام ها 

مي ش��ود و به زيان كل بازار خواهد ب��ود. اين خالف 
سياست گذاري در جهت منافع عمومي است و قطعا 
منجر به فساد شديد شده و در راستاي كمك به خروج 
سريع تر سرمايه گذاران كالن از سهام هاي غيرارزنده 
و در نهايت س��قوط شديدتر آن  س��هام ها و كل بازار 
مي شود.۳- نبايد با ايجاد محدوديت هاي بيشتر جلوي 
اص��الح قيمت ها را گرفت. ه��ر افزايش محدوديتي 
مثل افزايش حجم مبنا يا كاهش دامنه نوسان سبب 
كاهش نقدشوندگي بازار شده، فرآيند فزاينده كاهشي 

و سقوط را تقويت مي كند .

چهبايدكرد؟
1- تنها راه��كار واقعي حمايت از بورس، كم كردن و 
كنار گذاشتن مداخالت در قيمت محصول نهايي و در 
نتيجه افزايش سوددهي شركت ها است. اگر تعزيرات 
و قيمت گذاري ه��اي تصنعي، فس��ادآميز و خالف 
مسلمات علم اقتصاد كنار گذاشته شود سود بسياري 
از شركت هاي بورسي افزايش يافته و در قيمت هاي 

فعلي ارزنده خواهند شد.
2- كاهش محدوديت ها بر رشد صندوق هاي سبدگردان 
)و نه درآمد ثابت( و در مقابل منوط ش��دن هر گونه رشد 
صندوق هاي درآمد ثابت به خري��د اوراق قرضه دولتي. 
اين امر منجر به ايجاد پرتفوي متنوع براي سرمايه گذاران 
مي شود و در نتيجه از رفتارهاي هيجاني در بازار مي كاهد.

۳- جلوگيري از رانتهاي فني ايجاد شده نظير سر خطي 
زدن كه سبب مي ش��ود عده اي با دسترسي هاي خاص 
بتوانند زودتر از بقيه از بازار منفي خارج شده و فرصت هاي 

برابر بازار را از بين ببرند.
امضاكنندگان:  امير كرماني،  عل��ي مدني زاده، علي 

مروي، صادق الحسيني

نامه چهار اقتصاددان درباره داليل بنيادين ريزش شاخص بورس

دولتچهاقداماتيبايدانجامدهد؟



گروه راه و شهرسازي|
منطقه 22 ديروز زير ذره بين شوراي شهر تهران قرار گرفت. 
منطقه اي كه بارگذاري ساختماني در آن بيش از بارگذاري 
تعيين شده در طرح تفصيلي است وجمعيت چند برابر 
جمعيت پيش بيني شده در اين منطقه در آينده نيزديك 
ساكن خواهد شد و با مشكالت مختلفي از جمله نبود مراكز 
آموزشي دولتي و بهداشتي و همچنين حمل و نقل عمومي 
و ارزان دست و پنجه نرم خواهد كرد.  به گزارش »تعادل« 
ديروز اصغر قديمي رابط شوراياران منطقه 22 در نشست 
علني شوراي شهر تهران حاضر شد و از معضالت و مشكالت 
اين منطقه سخن گفت و در ادامه اعضاي شوراي شهر تهران 
درباره اين مشكالت اظهارنظر كردند. به گفته قديمي، نبود 
حمل و نقل عمومي، ابر چالش اين منطقه از تهران است و 
از همين رو، درخواست كرد كه امتداد خط 6 مترو به اين 
منطقه از سوي شوراي شهر پيگيري شود.  او با بيان اينكه 
نبود مدرسه دولتي و رشد قارچ گونه مدارس غيرانتفاعي 
در منطقه در حال رشد است به عمل نكردن شركت هاي 
انبوه ساز به وظايف خود از نظر رفاهي و اجتماعي انتقاد 
كرد، گفت: با وجود اراضي بي دفاع شهري در سطح منطقه 
ضريب امنيت به دليل كمبود كالنتري امنيت در سطح 
محله كم است. به گفته او، مهم ترين مشكالت منطقه 22 
به اين قرار است: ايجاد ترافيك در ايام تعطيالت در اطراف 
درياچه شهداي خليج فارس، كمبود سرانه هاي فرهنگي، 
آموزشي و ورزش��ي، قطع درختان پارك چيتگر، از بين 
رفتن فضاي سبز در بوستان هاي منطقه، عدم آبرساني به 
موقع بوستان جنگلي چيتگر كه سرمايه ملي است، عدم 
برخورداري آب شرب منطقه از استانداردهاي الزم، نبود 
درمانگاه، يك طرفه بودن زيرگ��ذر اتوبان تهران – كرج، 
ترافيك ناش��ي از سه ش��نبه بازار، بوي بد فاضالب بلوار 
كاشان، تاريكي بوستان مسافر، وجود سگ هاي ولگرد، 

وجود ساختمان هاي ناايمن منطقه و... 

    ارگ دولت و سازمان ها 
خدا كرمي، عضو شوراي شهر در واكنش به گزارش رابط 
منطق��ه 22 گفت: منطقه 22 را تبديل ب��ه ارگ دولت و 
وزارت خانه ها كرده ايم اين در حالي است كه مي توانستيم 
پروژه هاي ماندگار طبيعي و فرهنگي را آنجا ايجاد كنيم. 
خدا كرمي ادامه داد: يكي از مناطق��ي كه وقتي وارد آن 
مي ش��ويم موجب آزرده خاطري ما مي شود، منطقه 22 
است به خصوص كه وقتي برج هاي نوساز وزارت خانه هاي 
بهداش��ت، نيرو و برج هاي س��ازمان ها در مناطق 2، ۳ و 
تپه هاي عباس آباد را مي بينيم، اين افسوس بيشتر مي شود 
و از خود مي پرسيم كه شعور آينده پژوهي و شهر سازي 
پايتخت چه زماني از دست رفت كه منطقه 22 را تبديل 
به ارگ دولت كرديم و اين در حالي است كه مي توانستيم 

پروژه هاي ماندگار طبيعي و فرهنگي را آنجا ايجاد كنيم.

    يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان سفر 
شهربانو اماني، عضو شوراي شهر نيز گفت: ضعف شبكه 
حمل و نقل عمومي در منطقه 22 بيش��ترين فشار را به 
ش��بكه ارتباطي را در ساعات اوج تحميل مي كند. اماني 
با بيان اينكه ضعف شبكه حمل و نقل عمومي در منطقه 
بيشترين فشار را به شبكه ارتباطي در ساعات اوج تحميل 
مي كند، ابراز داش��ت: منطقه 22 به دليل عدم اختالف 
كاربري يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان سفر در ساعات 
اوج صبح و بعدازظهر است. وي گفت: توزيع نامتوازن و پر 
تعداد مال هاي بزرگ نه تنها مشكل ساكنين منطقه حل 
نكرده كه به شدت خودرومحوري را در منطقه تشديد كرده 
است. اماني با ابراز تأسف از اينكه منطقه 22 مي توانست 
نمونه شهرسازي مدرن و انسان محور باشد، اظهار كرد: 
به خاطر رويه بساز و بندازي و سواستفاده ها اين منطقه 
با مش��كالت جدي روبرو شده است. وي با اشاره به اينكه 
هيچ ارتباط بي��ن كاربري زمين و حمل و نقل در منطقه 
22 وجود ندارد، گفت: در بازنگري طرح تفصيلي منطقه 
نيز با وجود تذكرات مكرر، نتيجه ملموسي حاصل نشد. 
اين عضو شوراي شهر با تاكيد بر مصوبات متعدد شوراي 
عالي شهرسازي و معماري براي اتخاذ رويكرد TOD در 
برنامه ريزي شهري، خاطرنشان كرد: متأسفانه شاهد رشد 
افقي شهر تهران در سمت غرب هستيم اين نوع از توسعه 

هزينه هاي سنگيني در حوزه انتقال زيرساخت ها و توسعه 
حمل و نقل عمومي به مديريت شهري تحميل مي كند.

      بي اثري درياچه چيتگر در تصفيه هوا
مسجدجامعي، عضو شوراي ش��هر نيز با اشاره به اينكه 
درياچه ش��هداي خليج فارس به حوض برج هاي اطراف 
تبديل ش��ده اس��ت،گفت: عمال درياچه ديگر نقشي در 
تصفيه هوا ندارد. مسجدجامعي افزود: متأسفانه ساخت و 
سازها در اين منطقه انجام مي شود و بعد به ما مي گويند كه 
به آنها پايان كار بدهيم و اين در حالي است كه شهرداري 
بر روند س��اخت و ساز نظارتي ندارد. وي افزود: 2۵ درصد 
زمين هاي اين منطقه در اختيار پادگان هاي نظامي بوده 
كه در آن شهرك سازي انجام شده است. مسجد جامعي 
با اشاره به اينكه قرار بود باغ گياه شناسي تا پاي كوه برود 
اما زمين هايش تصرف شده است،گفت: قرار بود لويزان 
در ش��رق و چيتگر در غرب و درياچه باعث تصفيه هواي 
پايتخت شوند، اما اين طرح فراموش شده و درياچه شهداي 

خليج فارس به حوض برج هاي اطراف تبديل شده است.
رييس اسبق شوراي شهر تهران گفت: در دوران شهردار 
وقت ساخت يك برج كه كاماًل درياچه را محصور مي كرد 
متوقف ش��د اما حال باز ساخت و ساز آن آغاز شده و عماًل 
درياچه ديگر نقشي در تصفيه هوا ندارد. وي به هزينه هاي 
كالني كه براي پروژه آبشار در اين منطقه شده است گفت: با 
وجود اين هزينه ها اما گوشي تلفن همراه در اين منطقه آنتن 
 نمي دهد و ديگر خبري از پروژه آبشار نيست، زهرا نژاد بهرام، 
عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران نيز از نهايي 
شدن طرح احداث تصفيه خانه»خرگوش دره« خبر داد 
و گفت: اين طرح به رفع مشكل فاضالب و بوي نامطبوع 
اين منطقه كمك مي كند. نژادبه��رام اظهار كرد: يكي از 
معضالت اين منطقه شهرك مرواريد با 2۵ بلوك 2۵ طبقه 
است كه فاقد سرانه هاي شهرسازي و شهري است. كه قرار 
بوده در اين زمين به ش��يوه 7۰ – ۳۰ درصد ساخت و ساز 
انجام شود، اما متأسفانه شهرداري سهم 7۰ درصدي خود 
را نيز به جاي آنكه صرف سرانه كنند، فروخته است.  وي با 
اشاره به اينكه ش��هرك مرواريد مي تواند محل جذب ۵6 
هزار نفر باشد اما فاقد سرانه هاي شهري است و بايد فكري 
به حال آن كرد. عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر تهران 
گفت: خوشبختانه طرح توسعه دانشگاه عالمه طباطبايي 
كه با خريد زمين هاي دهكده المپيك در حال پيشروي بود 
متوقف شده است، اين طرح توسعه نه پيشنهاد و نه طرح 
مصوب داشت كه با كمك شهردار منطقه جلوي آن گرفته 
شد. وي از نهايي شدن طرح تصفيه خانه خرگوش دره خبر 
داد و گفت: اين طرح به رفع مشكل فاضالب و بوي نامطبوع 
اين منطقه كمك مي كند و اميدواريم بتوانيم مشكالت 

عمده اين منطق��ه را حل و فصل كنيم.آرش حس��يني 
ميالني، عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
اظهار كرد: منطقه 22 مي تواند از تبعات سيالبي رود دره 
كن تاثيرپذير باشد و شهردار منطقه بايد نسبت به وضعيت 
حريم و گسترش ساخت و سازها توجه داشته باشد. حسيني 
ميالني عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران پس 
از استماع سخنان نماينده شوراياري منطقه 22 با اشاره به 
اينكه اين منطقه از مناطقي است كه طرح كاپ به صورت 
پايلوت در آن اجرا مي شود ،گفت: انتظار مي رود اين روند 
 ادامه يابد. وي در مورد وضعيت تصفيه خانه خرگوش دره 
گفت: بايد پيگيري شتاب بيشتري بگيرد و شاهد كلنگ زني 
اين تصفيه خانه در همين دوره مديريت ش��هري باشيم. 
حسيني ميالني درباره تكميل شبكه فاضالب نيز گفت: ما 
هم در شواري شهر پيگير هستيم و اين مطالبه مهم اهالي 
اين منطقه است و ش��وراياران پيگيرند. او درباره وضعيت 
رود دره كن كه در مجاورت منطقه است نيز اظهار داشت: 
منطقه 22 مي تواند از تبعات سيالبي آن تاثيرپذير باشد و از 
همين رو بايد نسبت به وضعيت اطراف رودخانه آگاه بوده و 
شهردار منطقه 22 درباره وضعيت حريم و گسترش ساخت 
و سازها و كاهش رسوب از باال به پايين توجه داشته باشند.

    سند هزار و يك شهر به زودي قطعي مي شود
 رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
گفت: مديريت شهري در راستاي باز پس گيري امالك و 
اراضي شهر، س��ند هزار و يك شهر را احيا كرد و به زودي 
سند آن قطعي مي شود. او با اشاره به مسائل با ارزشي كه در 
طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 آمده است، بيان كرد: جهت 
استفاده از ظرفيت هاي باقي مانده اين منطقه در تأمين 
سرانه هاي خدماتي به عنوان اولين مشكل و چالش منطقه 
22، براي اولين بار در نظام تصميم گيري مديريت شهري، 
بانك زمين خدمات عمومي را در طرح تفصيلي منطقه 22 
تصويب كرديم، به اين مفهوم كه همه اراضي باز باقي مانده 
كه در طرح تفصيلي براي تأمين س��رانه ها در نظر گرفته 
شده بايد به صورت ليست در بانك زمين خدمات عمومي 
تجميع و براي تأمين سرانه هاي خدماتي به كار برده شوند 

و اگر در محله اي سرانه ها كافي بود از طريق تهاتر در محله با 
سرانه كمتر استفاده شود و از شهردار منطقه مي خواهم اين 
موضوع را مجدانه پيگيري كنند.ساالري با تشكر از احياي 
سند هزار و يك شهر ادامه داد: مديريت شهري دوره پنجم 
در راستاي باز پس گيري امالك و اراضي شهر، سند هزار 

و يك شهر را احيا كرد و به زودي سند آن قطعي مي شود.

     مشكالتي بيش از 3 منطقه تهران
فراهاني، عضو شوراي شهر نيز گفت: به زودي بايد شاهد 
سكونت بيش از دو برابر جمعيت فعلي در منطقه 22 باشيم، 
در صورتي كه هيچگونه زير ساخت و سرانه اي براي آن در 
نظر گرفته نشده است. فراهاني پس از استماع گزارش دبير 
شوراياري منطقه 22 گفت: اگرچه نزديك 2۰۰ هزار نفر در 
منطقه 22 ساكن هستند اما برج هاي ساخته شده زيادي 
وجود دارد كه پتانسيل جمعيت پذيري است و هيچ گونه 
زير ساخت و سرانه براي آن در نظر گرفته نشده است. بايد 
اعتقاد پيدا كنيم مش��كالت منطقه 22 بيش از دو يا سه 
منطقه شهرداري است. وي افزود: ظرفيت پذيري منطقه با 
توجه به برج هاي ساخته شده بيش از ۵۰۰ هزار نفر خواهد 
بود و به زودي بايد شاهد سكونت بيش از دو برابر جمعيت 
فعلي باش��د در صورتي كه در حال حاضر هم، سرانه هاي 
موجود را ندارد. فراهاني تصريح كرد: از حيث سرانه آموزشي 
مشكل داريم كه بيش از ۵۰ هزار سفر آموزشي از منطقه 
22 به منطقه ۵ به صورت روزانه انجام مي ش��ود. رييس 
كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر ادامه داد: بخشي 
از ترافيك منطقه به همين علت است. مساله آب منطقه به 
حالت بحراني رسيده بود كه با راه اندازي تصفيه خانه ششم 
با همت شوراي پنجم اين مشكل حل خواهد شد. وي افزود: 
هزار ميليارد تومان هزينه شد تا آب از سرچشمه هاي كرج 
و طالقان و… منتقل شود كه پروژه ملي قابل افتخار است 
و مشكل جدي آنجا حل شد. به گفته فراهاني منطقه 22 
مساله برق داشته و ساير سرانه ها هم مشكل دارند. عضو 
شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: از افتخارات ديگر، طرح 
تفصيلي منطقه 22 بود كه شوراي پنجم به آن ورود پيدا 

كرد. همچنان هم حمايت خواهيم كرد.
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غلظت آالينده ازن در تهران 
طي شهريور ماه كاهش يافت

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا از كاهش غلظت 
آالينده »ازن« در تهران از ابتداي شهريور ماه خبر داد. 
به گزارش ايسنا، حسين ش��هيدزاده گفت: در حالي 
شهريور از نيمه گذشته كه در ۱۸ روز ابتدايي آن، هواي 
شهر تهران تنها يك روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس قرار داشت و در ۱7 روز از شرايط سالم برخوردار 
بوده اس��ت. وي با اشاره به اينكه بر اس��اس داده هاي 
دريافتي از ايستگاه هاي سنجش كيفيت هوا در شهر 
تهران از ابتداي سال تاكنون ۳6 روز شرايط ناسالم براي 
گروه هاي حس��اس و دو روز شرايط ناسالم براي همه 
شهروندان ثبت شده است، اظهار كرد: اين در شرايطي 
است كه در همه روزهاي آلوده، »ازن« آالينده مسوول 
و شاخص بوده و همان طور كه در اخبار و گزارش هاي 
پيشين نيز اعالم شده است، اين آالينده به علت وجود 
برخي آالينده هاي ديگر مانند اكسيدهاي نيتروژن و 
تركيبات آلي فّرار در زير نور خورشيد بستر مناسب براي 
توليد و انتشار پيدا مي كند. شهيدزاده با بيان اينكه در 
سال جاري نيز همانند سال هاي قبل، از ابتداي خرداد 
و همزمان با گرم  ش��دن هوا، غلظت آالينده »ازن« به 
خصوص در ساعات بعدازظهر افزايش مي يابد، تصريح 
كرد: در روزهاي اخير به  علت كاسته شدن از شدت گرما، 
غلظت اين آالينده نيز كاهش يافته و در اغلب روزها، 
آالينده شاخص ش��هر نبوده و در شرايط مطلوب قرار 
داشته است. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران با اعالم اينكه پيش بيني مي شود در ماه هاي آتي 
تا آخر سال، غلظت آالينده »ازن« كاهش يابد، اظهار 
كرد: البته همزمان با سرد شدن هوا و كاهش ارتفاع اليه 
مرزي و بروز پديده هايي مانند وارونگي دما، بستر براي 
افزايش غلظت ساير آالينده ها مانند ذرات معلق ريز و 
اكسيدهاي نيتروژن فراهم مي شود كه كاهش زمان 
اجراي طرح ترافيك به علت شيوع ويروس كرونا امكان 

افزايش اين آالينده ها را تشديد خواهد كرد.

صورت هاي مالي پروژه صدر 
صادر نشده است

س��يد محمود ميرلوحي، رييس كميته اقتصادي 
شوراي شهر تهران نسبت به عدم درج ليست امالك 

در سايت شفافيت به شهرداري تهران تذكر داد.
به گزارش ايلنا، ميرلوحي در جريان دويست و سي 
و پنجمين جلسه ش��وراي شهر تهران در تذكري 
گفت: در زمان رس��يدگي به اليحه متمم بودجه 
سال ۹۹، رديفي درخصوص پرداخت بدهي هاي 
پل صدر پيشنهاد شد. آن زمان اعالم كرديم بايد 
صورت هاي مالي اين پروژه را ارايه دهند و همكاران 
در شهرداري قول دادند حتما اين كار را مي كنيم، 
اما متاسفانه هنوز محقق نشده و گزارش به دست 
من نرسيده است، آقاي مظاهريان حضور دارند و 
خواهش مي كنم آن قولي كه درباره بودجه دادند 
را محقق كنند. او درخص��وص امالك در اختيار 
غير ش��هرداري گفت: در شهريور ۹6 مصوبه اي را 
در خصوص امالك در اختيار غير داشتيم و سپس 
در بند ب تبصره 2۸ بودجه س��ال جاري نيز مقرر 
شد، شهرداري امالكي كه مربوط به اين بند است 
را بياورند و مج��وز آن را دريافت كنند. ميرلوحي 
گفت: م��ن از اين روند گل��ه دارم، اول مي گفتند 
متوجه نمي شويم منظور شما كدام امالك است، ما 
گفتيم همه امالك در اختيار غير را شامل مي شود و 
متاسفانه هنوز اليحه اي را نياورده اند. رييس كميته 
اقتصادي شوراي شهر تهران گفت: ما پيش بيني 
كرديم مواردي كه مجوز شورا را دريافت مي كنند 
بايد اجاره آنها ثبت شود تا مشخص شود شوراي 
شهر و مديريت شهري كنوني در حوزه فرهنگي 
هزينه مي كنند. از اين محل نيز مي توانيم معلوم 
كنيم به نهادهاي فرهنگي چقدر كمك مي كنيم. 
او با اش��اره به عدم درج امالك در سايت شفافيت 
نيز گفت: قرار بود در س��ايت شفافيت ثبت شود و 
متاسفانه هرسه كار انجام نشده و از اين بابت نسبت 
به تسريع در ارايه اليحه بند 6 ماده ۵ به شهرداري 
تهران تذك��ر مي دهم، چرا كه مي بينيم برخي در 
بيرون شورا تحت نهادهاي اجتماعي تقاضاي اين 
ليس��ت را دارند و وقتي انجام نمي شود، متاسفانه 
پرچمي كه همكاران ما سه سال است افراشته نگه 

داشتند رقبا روي آن تبليغ مي كنند.

وام اجاره زير 30 ميليون تومان 
ضامن نمي خواهد

پروانه اصالني مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت 
راه و شهرس��ازي با حضور در ش��بكه خبر به سواالت 
شهروندان در خصوص وام وديعه مسكن و طرح اقدام 
ملي مسكن، پاسخ داد. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرسازي، پروانه اصالني مديركل دفتر اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرسازي در برنامه تيتر امشب 
با موضوع پاسخ به سواالت هموطنان درباره وام وديعه 
مسكن و طرح اقدام ملي مسكن به سواالت و ابهامات 
شهروندان پاسخ داد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي، اعالم كرد: كليه اجاره نامه هايي كه از 
اول فرودين ۹۹ امضا شده اند مي توانند از اين تسهيالت 
وديعه مسكن استفاده كنند. بنابراين اگر در سال جديد 
اجاره نامه هايي تنظيم ش��ده باش��د مي توانند از اين 
تسهيالت استفاده كنند. وي گفت: در دستورالعملي كه 
بانك مركزي به كليه بانك ها ابالع كرد، وام هاي زير ۳۰ 
ميليون تومان نياز به آوردن ضامن ندارند و فقط با چك 
و سفته متقاضي قابل پرداخت است. براي افراد معرفي 
شده توس��ط كميته امداد و بهزيستي اساسا نيازي به 
ضامن نيست. همچنين، راجع به پرداخت وديعه مسكن، 
پنج سال سكونت لحاظ نمي شود. مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي در خصوص طرح اقدام 
ملي مسكن نيز توضيحاتي را ارايه كرد و گفت: متقاضيان 
حائز شرايط مسكن ملي كه در سامانه طرح اقدام ملي 
مس��كن ثبت نام كرده و حائز شرايط شناخته شدند 
تا جمعه ش��ب 2۱ شهريورماه فرصت دارند به سامانه 
اقدام ملي مسكن به نشاني tem.mrud.ir مراجعه 
و اطالعات خود را تكميل و بانك خود را انتخاب كنند. 
اصالني ادامه داد: متقاضياني كه به سامانه مراجعه كرده، 
اطالعات خود را تكميل و شعب بانك خود را انتخاب 
مي كنند به سرعت تعيين تكليف شده و منابع وديعه 
مسكن در اختيارش��ان قرار خواهد گرفت. بعد از آنكه 
افراد به سامانه مراجعه و بانك خود را انتخاب كردند در 
كارتابل بانك قرار مي گيرند. در اين شرايط از سوي بانك 
براي آنها پيامكي ارسال مي شود و به شعب بانكي مراجعه 
مي كنند و تشكيل پرونده مي دهند و در فرآيند پرداخت 

تسهيالت قرار مي گيرند.

 داليل جهش قيمت مسكن 
طي 3  سال دولت دوازدهم 

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به جهش 
قيمت مسكن از سال ۹6 تا ۹۹، گفت: افزايش تقاضاي 
سرمايه اي تعادل بازار مسكن را بر هم زده است. حسام 
عقبايي در گفت وگو با تسنيم در خصوص وضعيت بازار 
مسكن اظهار كرد: نوسانات بازار مسكن يك نوسانات 
سينوسي داشت؛ طي 4۰ س��ال اخير اوايل تغييرات 
قيمت هر 7 تا ۸ سال روي مي داد، اما به مرور تحوالت 
قيمت به دوره هاي 4 تا ۵ ساله كاهش يافت. وي افزود: 
در برخي مواقع اين تغييرات همزمان با روي كار آمدن 
دولت ها بود و در برخي مواقع ممكن بود در دو دوره يك 
دولت تلرانس اتفاق افتاد كه نمونه آن در دولت نهم و 
دهم بود. در س��ال ۹۱ يكي از سال هايي بود كه قيمت 
مسكن رشد سونامي گونه اي داشت. وي تصريح كرد: 
به طور معمول هر 4 تا ۵ سال شاهد رشد قيمت در بازار 
مسكن بوديم يا بازار با همان روند پايدار خود طي مسير 
مي كرد يا با ركود مواجه مي شد. اين ركود در دهه 7۰ و 
۸۰ بسيار كم رنگ بود، اما در دهه ۹۰ به بعد ركود بازار 
مس��كن به لحاظ حجم معامالت عميق تر مي شد. او 
يادآور شد: پس از رشد نامتعارف قيمت مسكن در سال 
۹۱، بازار وارد ركود شد. از سال ۹2 تا سال ۹6 نيز قيمت 
مسكن افزايش معمول هر ساله را داشت و جهش قيمتي 
نداشتيم. از سال ۹6 به بعد جهش قيمت هايي داشتيم 
و نرفت براي سال ۱4۰۰. عقبايي بيان كرد: سال انتظار 
تكرار اين افزايش قيمت ۱۳۹۹ يا ۱4۰۰ نشد؛  چراكه 
سال ۹7 باز هم قيمت مسكن افزايش نامتعارف داشت.

»تعادل« از پارلمان شهري پايتخت گزارش مي دهد

ريسك هاي رشد ناموزون منطقه 22   تهران

http://sapp.ir/nidc_pr کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآوردشماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره مناقصهنام مناقصه گزار

144/000/000/000  ریال99/33/06/557217/489/078شرکت ملی حفاری ایران

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دومتاریخ شروع دریافت
10 روز از تاریخ شروع توزیع اسناد ارزیابی کیفی )10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم(آخرین مهلت دریافت

نشانی: اهواز -  بلوار پاسداران-باالتر از میدان فرودگاه -  شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی محل دریافت
-  طبقه اول  -  پارت A -  اداره قراردادها- خدمات هماهنگی قراردادها- 06134146525

نحوه دریافت
1- ارائه فیش واریزی به مبلغ 000ر190 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

  DVD آخرین مهلت ارائه
14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالمهای ارزیابی کیفیارزیابی کیفی

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - محل تحویل
طبقه اول پارت B - اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 - 34148580

٭   ارزیابی کیفی مناقصه گران :

این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و براس�اس کار برگ های استعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه روش ارزیابی
صورت می پذیرد. )حداقل امتیاز کیفی الزم 60 می باشد(

تعادل نوبت اول  99/6/18 و نوبت دوم 99/6/19

٭  تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار پنج میلیارد و پانصدو هشتاد میلیون )000ر000ر580ر5( ریال می باشد.مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان 
تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90 روز ) و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

تجديدآگهی مناقصه دومرحله ای به روش نيمه فشرده
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت دوم

1399.2982 موضوع مناقصه : تامین 12 مجموعه کامل H2S بروی دستگاه های حفاری 
Call Out خشکی و سایر جزایر ایران به روش

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 138665 / 98 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات/ مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه  Setad.ir  الزامی می باشد. 

www.nidc.ir

به اطالع مي رس�اند مجمع عمومي فوق العاده شركت سبدگردان 
س�رآمد بازار )س�هامي خ�اص( س�اعت 17 روز دوش�نبه مورخ 
1399/06/31 به نشاني تهران، میدان ونك، خیابان مالصدرا، خیابان 
شیرازي جنوبي، خیابان سامان، پالك 79، طبقه دوم با دستور جلسه 

زیر برگزار مي گردد: 
٭ تصمیم گیري در خصوص افزایش سرمایه، 

٭ سایر موارد قابل طرح كه در صالحیت مجمع عمومي فوق العاده 
باشد. 

بدین وسیله از سهامداران محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع 
یاد شده حضور به هم رسانند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711 

هیئت  مدیره شركت سبدگردان سرآمد بازار 

به اطالع مي رساند مجمع عمومي عادي سالیانه شركت سبدگردان 
س�رآمد بازار )س�هامي خ�اص( س�اعت 15 روز دوش�نبه مورخ 
1399/06/31 به نشاني تهران، میدان ونك، خیابان مالصدرا، خیابان 
شیرازي جنوبي، خیابان سامان، پالك 79، طبقه دوم با دستور جلسه 

زیر برگزار مي گردد: 
٭  اس�تماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملكرد س�ال مالي 

منتهي به 1399/02/31،
٭  اس�تماع گزارش بازرس قانوني در خص�وص صورت هاي مالي و 

گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 1399/02/31، 
٭  بررس�ي و تصوی�ب صورت ه�اي مال�ي س�ال مال�ي منتهي به 

1399/02/31
٭  تعیین بازرس اصلي و علي البدل شركت براي سال مالي منتهي به 

1400/02/31 و تعیین حق الزحمه بازرس قانوني، 
٭  تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت براي 

سال مالي منتهي به 1400/02/31، 
٭  تعیین پاداش و حق حضور اعضاي هیئت مدیره، 

٭  سایر موارد قابل طرح كه در صالحیت مجمع عمومي عادي باشد. 
بدین وسیله از سهامداران محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع 

یادشده حضور به هم رسانند. 

آگهي دعوت به مجمع عمومي  عادي ساليانه 
شركت سبدگردان سرآمد بازار  )سهامي خاص( 

هیئت مدیره شركت سبدگردان سرآمد بازار

به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



نرگس رسولي|
س��ال هاي اخر دولت اصالحات بود ك��ه طرح آماك به 
عنوان طرح موفق نفتي بعد از س��ال ها ممارست جواب 
داد و قرار شد تا باالخره گازهاي همراه با نفت كه در طي 
سنوات گذشته سوزانده مي شد و الودگي هواي زيادي 
ايجاد كرده بود جمع آوري شود. طرحي كه سال ها فعاليت 
مهندس��ي روي آن انجام شد اما بهد از رونمايي همانند 
بسياري از طرح هاي قبلي بالتكليف ماند و احرايي نشد 
اما حاال هادي بيگي نژاد عضو هيات رييسه كميسيون 
انرژي مجلس اين طرح را زنده كرده و بدون ذكر نام طرح 
اماك در مورد پيشنهادش گفته است: صنعت پتروشيمي 
مي تواند با ممانعت از سوزاندن بخشي از گازهاي همراه 
نفت آنها را به محصوالت مختلف تبديل كند لذا مي توان با 
جلوگيري از سوختن گاز فلر درآمدزايي بااليي ايجاد كرد.

وي، ضمن تاكيد بر جمع آوري و بازيافت گازهاي فلر 
پااليشگاه ها و تبديل آن به فراورده هاي مختلف اظهار 
داش��ت: وزارت نفت بايد طبق برنامه شش��م توسعه 
كل كشور، ساالنه 20 درصد سوختن گازهاي فلر را 
كاهش دهد تا در پايان برنامه ششم، گازهاي همراه 
نفت مهار شود.وي افزود: به نظر نمي رسد وزارت نفت 
توانسته باشد طبق برنامه ششم توسعه عمل كرده و 
موفق به مهار يا كاهش س��وختن گاز فلر شده باشد، 
چرا كه بر اساس مشاهدات و شواهد اين گاز به مقدار 
قابل مالحظه اي در حال س��وختن است. عضو هيات 
رييسه كميسيون انرژي ادامه داد: صنعت پتروشيمي 
مي تواند با ممانعت از س��وزاندن بخش��ي از گازهاي 
همراه نفت آنها را به محصوالت مختلف تبديل كند 
لذا مي توان با جلوگيري از سوختن گاز فلر درآمدزايي 

بااليي ايجاد كرد.
بيگي نژاد تصريح كرد: باوجود آنكه دولت هاي مختلف 
مهار اين گازها را در برنامه خود داشته اند اما اين اقدام 
هنوز محقق نش��ده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه بايد 
گازهاي همراه نفت رايگان در اختيار بخش خصوصي 
قرار گيرند چراكه تنها در اين ش��رايط فلر به فرآورده 
تبديل خواهد ش��د، گفت: تبديل فلر به محصوالت 
مختلف نياز به منابع مالي دارد بنابراين الزم اس��ت 
مش��وق هايي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد 
تا انگيزه ايجاد ش��ده و تبديل گازهاي همراه نفت به 

فراورده هاي ديگر امكان پذير شود.

    اماك چيست؟ 
طرح جمع آوري گازهاي هم��راه ميدان هاي آب تيمور، 
منصوري،  مارون، اهواز و كوپال موسوم به »آماك« يكي از 
طرح هايي است كه پيش از انقالب و با فشار سازمان ملل 
آغاز شد. قرار اس��ت با اجراي كامل اين طرح، از سوزانده  
ش��دن 82ميليون مترمكعب گاز ترش همراه نفت اليه 
بنگس��تان مخازن نفت ميدان هاي ياد شده جلوگيري 
شود و به اين  ترتيب شاهد كاهش روزانه 18هزار تن مواد 
آالينده در منطقه باش��يم. اين طرح با گذشت قريب به 
40سال هنوز به صورت كامل به سرانجام نرسيده است. در 
نهايت نيز با وجود اينكه قرار بود فاز 2 آماك با حضور حسن 
روحاني رييس جمهوري به بهره برداري برسد؛ اين اتفاق 
رخ نداد. جمع آوري گازهاي همراه اليه بنگستان پروژه يي 
است كه نقطه آغاز آن به پيش از پيروزي انقالب و اوايل 
دهه50 باز مي گردد. جايي كه با فشار سازمان ملل دولت 
وقت پروژه يي براي جمع آوري و پااليش گازهاي همراهي 
كه در نقاط مختلف خوزستان مي سوختند تعريف مي كند 
تا مواد زايد اين گازها نظير گوگرد و كربن  دي  اكسيد دفع 
شود. اجراي اين پروژه با توجه به تحوالت سياسي دهه 

50 و متعاقب آن جنگ تحميلي متوقف مي ماند تا اينكه 
در اواخر دهه 70 پرونده پروژه آماك مجددا باز مي شود. 
بنابراين مي توان گفت كه عمر پروژه جمع آوري گازهاي 
همراه استان خوزستان قريب به 40سال است و در صورتي 
كه در طول اين 4دهه توجه بيشتري به اين طرح مي شد، 
بدون شك وضعيت محيط زيستي اين استان مساعدتر از 
آن  چيزي بود كه امروز شاهد آن هستيم. هدف از اجراي 
طرح آماك اين است كه در كنار هر يك از ايستگاه هاي 
بهره برداري، يك ايس��تگاه تقويت فش��ار براي گازهاي 
همراه نيز احداث شود تا بدين ترتيب گازهاي همراه پس 
از جمع آوري از طريق خطوط لوله متعدد به پااليش��گاه 
 ،H2S شيرين سازي منتقل شوند و پس از جدا كردن گاز
گاز شيرين توليد شود. اين گاز شيرين غني توليد شده به 
كارخانه هاي گاز و گاز مايع 700 و 800 منتقل مي شوند 
تا در آنجا تبديل به مايعات گازي يا Row NGL شوند. 
مايعات گازي كه قرار اس��ت به عن��وان خوراك تحويل 
پتروشيمي بندرامام و به عنوان گاز سبك براي مصارف 
صنعتي و خانگي تحويل ش��ركت ملي گاز شود. يكي از 
اهداف طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه ازجمله طرح 

آماك، استفاده از آن در توليد برق و صنعت پتروشيمي 
اس��ت.عالوه بر اختالف��ات مديريتي و فن��ي كه باعث 
فرسايشي  شدن اين پروژه مهم زيست محيطي شده  بود 
در سال هاي اخير تحريم هاي بين المللي نيز مزيد بر علت 
شده  بود تا پيشرفت اين طرح با كندي همراه شود. هرچند 
به نظر مي رسد با اجراي توافق هسته يي دست اندازهايي از 
جنس تحريم در مسير تكميل آماك ديگر وجود نخواهند 
داشت. علي  كاردر، معاون وزير و مديرعامل شركت ملي 
نفت در نشست خبري خود در بهمن ماه به اين موضوع 
اش��اره كرد و گفت: »متاسفانه در دوران تحريم به دليل 
ممنوعيت حضور برخي ش��ركت ها در پروژه هاي نفتي 
ايران، زمينه اجرايي شدن اين طرح فراهم نشده  بود. اما در 
دوران پسابرجام با مذاكرات مثبتي كه صورت گرفت موفق 
شديم اين طرح مهم در حوزه زيست محيطي را به مرحله 
اجرا درآوريم«. الزم به ذكر است كه كارفرماي طرح آماك 
شركت ملي نفت ايران، مجري طرح شركت مهندسي و 
توسعه نفت )متن( و پيمانكار آن كنسرسيومي متشكل 
از شركت بين المللي مهندسي ايران ايريتك و ايراسكو 

)زيرمجموعه ايريتك( است.

6 دنياي فناوريرويداد
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 باليي كه فيلترينگ 
بر سر كاربران اينترنت مي آورد

استفاده از فيلترش��كن  از زمان آغاز فيلترينگ در 
كشور گسترش پيدا كرد كه آلودگي سيستم، شنود 
ترافيك رد و بدل ش��ده و نقض حريم خصوصي از 
اصلي ترين مشكالت ناشي از استفاده از آنهاست. 
ب��ه گزارش ايرنا، فيلترش��كن ك��ه م��ا آن را با نام 
VPN  مي شناسيم، يك تكنولوژي ارتباطي است 
ك��ه كاربردهاي مش��خصي دارد. در واق��ع، از آنها 
براي اس��تفاده هدفمند در بخش هاي خاص مثل 
شركت ها استفاده مي شود. اما در كشور ما VPN و 
فيلترشكن براي دور زدن فيلترينگ مورد استفاده 
ق��رار مي گيرد ك��ه تهديدات امنيتي و س��ايبري 
را متوج��ه كارب��ران مي كند. محمدج��واد آذري 
جهرمي، وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات نيز 
در اين باره مي گويد: »فيلترش��كن ها گوشي هاي 
مردم را آلوده مي كنند و آنها را در معرض آس��يب 
قرار مي دهند. فيلترينگ براي تمام كشورها الزم 
اس��ت. اما نمي توانيم تم��ام پلتفرم هايي كه مورد 
استفاده مردم هستند را محدود كنيم. آنها جلوي 
اين محدوديت مي ايستند و مقررات درست را زير 
پا مي گذارند. برخي مي گويند فيلترشكن ها را نيز 
فيلتر كنيد اما نمي ت��وان اين كار را كرد. مگر فقط 
يك فيلترشكن وجود دارد؟ زماني كه ۳0 ميليون 
نفر دنبال فيلترش��كن هستند و ش��رايط اقتصاد 
بسياري از افراد باعث مي شود به اين فضا دسترسي 
داش��ته باش��ند، حتما راه خود را براي استفاده از 
فيلترشكن پيدا مي كنند. نمي توان لشكري درست 
كرد كه دنبال اين موضوع باشند.« حسين قاسمي، 
مسوول تيم cdn شركت ارايه دهنده خدمات ابري، 
در گفت وگو با ايرنا، در خص��وص اين راه ارتباطي 
و اس��تفاده اي كه در كش��ورمان از آن مي ش��ود، 
توضيحاتي ارايه داد. او درباره پيشينه VPN اظهار 
 VPN كرد: تقريب��ا از س��ال 2000 پروتكل هاي
كاربردي شدند. استفاده اي كه اكنون در كشور ما از 
اين تكنولوژي انجام مي شود، دور زدن فيلتر است 
كه در بقيه نقاط جهان خيلي متداول نيست. اين 
استفاده مصادف اس��ت با پيدايش فيلترينگ و از 
همان اوايل آغاز اينترنت در كشور رواج پيدا كرده 
است. بسياري از افراد VPN را مترادف با دور زدن 
فيلترينگ مي دانند اما اين تنها يكي از موارد استفاده 
VPN اس��ت و از كاربردهاي اصلي آن به حس��اب 
نمي آيد، كاربرد اصلي آن اين است كه فرد شاغل در 
يك كمپاني براي اتصال به شبكه داخلي كمپاني 
مي تواند از VPN استفاده كند. او در پاسخ به اينكه 
چرا در چند سال اخير استفاده از اين تكنولوژي در 
ايران سرعت گرفته اس��ت؟ توضيح داد: هرقدر در 
كشور با بسته شدن فضاي س��ايبري و دسترسي 
مردم به س��رويس هاي كاربردي كه مطلوب شان 
است مواجه شديم استفاده از VPN باالتر رفته است. 
زماني تلگرام، پيام رسان پركاربرد كشور بود كه بنا به 
داليلي مسووالن تصميم گرفتند آن را فيلتر كنند، 
استفاده از VPN از همان زمان شدت گرفت. مردم 
ب��ا اين كار اعالم كردند كه قصد دارند به اس��تفاده 
خودش��ان از اين پيام رسان ادامه دهند. علت رشد 
استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلترينگ كامال به بسته 
شدن فضا مجازي توسط سازمان هاي حاكميتي در 
كشور برمي گردد و آمار نشان مي دهد كه اين رويكرد 
هيچ وقت روند كاهش��ي نداشته و در حال افزايش 
اس��ت. البته در مورد توئيتر، بخشي از دولت سعي 
كردند براي رفع فيلتر آن كارهايي را انجام بدهند 
كه شاهد بوديم اين تالش موفقيت آميز نبوده است. 
 VPN اگر بخواهيم نموداري راجع به اس��تفاده از
ترس��يم كنيم، كامال صعودي است. سرويس هاي 
جديدي فيلتر ش��ده كه تا مدتي قبل در دسترس 
بودند. او با بيان اينكه به واسطه فيلتر فضاي مجازي، 
VPN ها به يك تجارت پرسود تبديل شده اند، اظهار 
كرد: حتي گاهي اوقات البي هايي كه به واسطه اين 
تجارت انجام شده باعث فيلتر سايت ها و شبكه هاي 
اجتماعي مي شود. اين تجارت در كشور فعال است. 
درگاه بانكي و ش��ركت هاي مشخص كه به فروش 
اين تكنولوژي مشغول هستند، نشان مي دهد كه 
اراده اي براي مقابله با آن وجود ندارد كه اين يكي از 
نكات جالب اين تجارت است. برخي ها از كلمه مافيا 
براي اين تجارت استفاده مي كنند اما به گمان من 
مافيا وجود ندارد و بيشتر مساله يك تجارت پرسود 
اس��ت. او با اش��اره به نگاه حاكميت به فيلترينگ 
گفت: گاهي از بيرون كه به اين مس��اله نگاه كنيم، 
ممكن اس��ت تمام حاكميت را موافق فيلترينگ 
ببينيم، اما اظهارنظرهاي رسمي  در اين خصوص 
وجود دارد كه نش��ان مي دهد درباره فيلترينگ در 
جناح هاي مختلف، اختالف نظر جدي وجود دارد. 
مانند جناحي كه در كشور به دنبال قطع اينترنت 
 IT است و اين مي تواند خطر بزرگي باشد كه فضاي
كشور را تحت تاثير خود قرار دهد. فضايي كه اين 
روزها به اقتصاد كش��ور كمك شاياني كرده است. 
قاسمي درباره اختالل در اينترنت و اتصال  VPN ها 
در چن��د هفته اخير بيان كرد: مهم ترين مس��اله، 
توسعه فيلترينگ است كه باعث شده سرويس هاي 
پركاربردي مانند وارپ و كلودفرر با اختالل جدي 
روبرو ش��وند. او درباره آسيب رساني VPN ها بيان 
كرد: فيلترش��كن مي تواند سيستم را آسيب پذير 
كند. آلودگي سيستم، شنود ترافيك رد و بدل شده و 
نقص حريم خصوصي از اصلي ترين معايب استفاده از 
فيلترشكن ها است كه اين روزها در اغلب گوشي هاي 
تلفن همراه ايرانيان نصب شده است. مثال همين يك 
ماه قبل خبري منتشر شد درباره يك VPN كه ادعا 
مي كرد حريم خصوص��ي را كامال رعايت مي كند. 
خبر به اين مساله اشاره داشت كه اين مجموعه براي 
تحليل ديتاي مخاطبين خود، حريم خصوصي شان 
را نقض مي كند. اگر سرويسي وجود داشته باشد كه 
فيلترينگ نبايد روي آن اعمال ش��ود، مردم براي 
برطرف كردن نيازش��ان، چاره اي جز اس��تفاده از 

فيلترشكن ندارند.

 اصرار پنتاگون 
براي عقد قرارداد با مايكروسافت

وزارت دف��اع امريكا مي گويد بعد از بررس��ي هاي 
داخل��ي ب��ه اي��ن نتيجه رس��يده كه با ش��ركت 
مايكروسافت قراردادي به ارزش 10 ميليارد دالر 
در حوزه خدمات كلود منعقد كند. به گزارش فارس 
به نقل از انگجت، قرارداد مايكروسافت و وزارت دفاع 
امريكا در حوزه ارايه خدمات كلود پس از آن منعقد 
مي شود كه مذاكرات آمازون و پنتاگون در اين زمينه 
به نتيجه نرسيد. رابطه بد شركت آمازون با ترامپ 
رييس جمهوري امريكا از جمله ديگر عواملي بود 
كه موجب شد اين شركت قرارداد با پنتاگون را از 
دست بدهد و نتواند با وزارت دفاع امريكا به توافق 
برسد. جف بزوس رييس شركت آمازون با دونالد 
ترامپ اختالفات زيادي دارد و همين مساله بر تمايل 
پنتاگون براي عقد قرارداد با مايكروسافت تاثيرگذار 
بوده اس��ت. پنتاگون با ص��دور اطالعيه اي در اين 
زمينه تاكيد كرده كه اميدوار است مايكروسافت 
بهترين كيفيت خدمات را به دول��ت امريكا ارايه 
كند. در عين حال آمازون در تالش است با شكايت 
حقوقي عليه قرارداد دوجانب��ه مذكور در صورت 
امكان آن را از آن خود كند. در صورت نهايي شدن 
اين قرارداد مايكروسافت خدمات خود را در حوزه 
كلود، پردازش هوش مصنوعي و غيره به پنتاگون 
ارايه خواهد كرد. اوراكل و آي بي ام از جمله رقباي 
آمازون و مايكروسافت براي ارايه اين خدمات بودند 

كه در سال گذشته كنار گذاشته شدند.

امكانات جديد شبكه شاد؛ از 
پخش زنده كالسي تا آزمون ساز 

شبكه ش�اد در س�ال تحصيلي جديد به يك 
پلتفرم آموزشي تبديل شده است كه امكانات 
خوب�ي را در اختي�ار دانش آم�وز و معلم قرار 
مي ده�د. تاكنون بي�ش از ١٠ ميلي�ون كاربر 
بدون هيچ مشكلي شبكه شاد جديد را نصب 
كرده اند و طي چند روز آتي ساير دانش آموزان 
و معلم�ان ني�ز مي توانن�د نس�خه جديد كه 
قابليت هاي آموزش�ي-تعاملي فراواني دارد 

را نصب نمايند. 

  امكانات و تغييرات نسخه جديد شاد  
    زيباسازي و بازطراحي رابط كاربري

 با توجه به اينكه بازه س��ني كاربران ش��اد گستردگي 
دارد و بر اساس مطالعه روانشناسي و استفاده از نظرات 
كارشناسان، گرافيك و فناوري اطالعات رابط كاربري 
و تجربه كاربري در نس��خه جديد شاد تغييرات قابل 
توجهي داشته است، از جمله جذابيت هاي بصري رنگي 

و كاراكتر استفاده شده است.
    احراز هويت و اعطاي نقش به كاربران

 در شاد س��ه گروه كاربري مدير، معلم و دانش آموز بر 
اساس ش��ماره همراه ثبت شده است كه احراز هويت 
مي ش��وند.  بر اس��اس يكي از اين س��ه نقش مي توان 
فيچرهاي مناسب همان نقش را ارايه داد؛ براي مثال 
به محض ورود و احراز هويت مدير مدرسه كالس هاي 
مدرسه به صورت خودكار تعريف مي شوند و نيازي به 

ساخت گروه هاي كالسي نيست.
    حضور و غياب هوشمند

 معل��م مي تواند با تعيين برنامه هفتگي كالس��ي 
و با مراجعه به ليست كالس��ها از وضعيت حضور 
هر يك از دانش آم��وزان اطالع حاص��ل كند؛ در 
كالس آنالين به صورت خ��ودكار هر هفت دقيقه 
حض��ور دانش آموزان ثبت ش��ده و به معلم اطالع 

داده مي شود.
    ارتباط زنده يك طرفه

سرويس ارتباط زنده يك طرفه تعريف مي شود كه در 
حال حاضر هر فردي كه عضو گروه اس��ت مي تواند با 
انتخاب گزينه پخش زنده ب��راي افراد آن گروه ارتباط 
اليو يك طرف ايجاد كند و پخش زنده تا ٢4 س��اعت 

قابل دانلود است.
    پخش زنده كالسي ارتباط زنده دوطرفه

 بعد از ارايه سرويس يك طرفه، توسعه سرويس ارتباط 
زنده دوطرفه با هدف برگزاري جلسات آنالين مديران، 
برگزاري جلسات اوليا و مربيان و كالس هاي تعاملي 
ايجاد ش��ده اس��ت. معلم در كالس آنالين مي تواند با 
انتخاب پخش زنده دوطرفه كالس هاي آنالين تعاملي 

با هدف پرسش و پاسخ دانش آموزان برگزار كند.
    تماس دوسويه

 به صورت رايگان اس��ت و براي برگ��زاري آزمون هاي 
شفاهي و پرسش و پاسخ قابل استفاده است.

پيشنهاد مجلسي ها براي افزايش درآمد نفت

طرح آماك زنده مي شود؟ 

رونمايي از پيشنهاد سامورايي بعد از ١٥ ماه 

سرنوشت بورس

تمركز ايران و هند  بر منافع مشترك

در كنار عدم اعتماد عميق ايران به امريكا، سياست متناقض 
دولت دونالد ترامپ نيز به عنوان عاملي در شكست تالش 
ميانجي گرانه ژاپن به ش��مار آمده است.در زماني كه اين 
پيشنهاد مطرح شده، واشنگتن در ميانه جنگ تجاري با 
پكن بوده و به دنبال خريداراني براي غالت خود به خصوص 
ذرت و س��ويا بوده اين در حالي بود كه ايران نيز به دليل 
تحريم هاي خرد كننده نيازمند صادرات نفت بوده تا بتواند 
ذخاير غالت در حال كاهش خود را تامين كند.پيشنهاد آبه 
شينزو پيشتر با گفت وگو هاي محرمانه ميان ايران و ژاپن 
همراه بوده و در همان ماه نيز تهران از توكيو درخواست كرده 
تا دارو و ماشين آالت نيز به اين بسته پيشنهادي اضافه شود.
با وجود عالقه ايران براي از سرگرفتن صادرات نفت خام، 
ايران درباره پذيرش پيش��نهاد ژاپن توسط امريكا ترديد 
داشت و بر تعهد امريكا در اين زمينه اصرار كرد.پيشنهادي 
كه نشان داد ژاپن قادر نيست فاصله هاي موجود ميان تهران 
و واشنگتن را كاهش دهد.يك منبع دولتي ژاپن به كيودو 
گفت اگر چه پيشنهاد ژاپن در نهايت با شكست همراه شد، 
اما پيشنهادات كشور هاي دوست به صورت جدي مد نظر 
قرار مي گيرد.در سپتامبر سال گذشته نيز فرانسه تالش كرد 
طي طرحي به ميانجي گري پرداخته و خط اعتباري 15 

ميليارد دالري براي ايران در نظر بگيرد.اين منبع دولتي 
گفت كه پيشنهاد ژاپن با مطالعه و فرمول بندي بهتري 
نسبت به پيشنهاد فرانسه بوده است.در اواخر سال 201۹، 
تحركاتي براي تش��ويق ايران براي در نظر گرفتن هر دو 
پيشنهاد ژاپن و فرانسه براي افزايش شانس يك توافق وجود 
داشته است.اين منبع دولتي گفت: »هر دو پيشنهاد به دليل 

عدم همكاري امريكا، با وجود چراغ سبز اوليه واشنگتن با 
شكست همراه شد.«البته عدم انجام اين تهاتر به معناي 
مخالفت ابران براي انجام تهاتر نيست اتفاقا پيش از اين ايران 
براي تامين كاالهاي اساسي مورد نياز داخل طرح تهاتر با 
برخي كشورها همچون روسيه را در دستور خودقرار داده 
بود و حتي با تشديد شرايط اقتصادي بعد از كرونا دولت از 

تهاتر كاال هاي اساسي با نفت حمايت مي كند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور تيرماه و 
زماني كه از برنامه دولت براي تهاتر خبر داد اين طرح 
را در قال��ب ضرورت ص��ادرات و واردات بدون نياز به 
مبادالت بانكي خواند و گفت: تهاتر كاال هاي اساسي با 
نفت براي كشور جزو ضروري ترين نياز ها است و دولت 
با قاطعيت از اين برنامه حمايت خواهد كرد.پيش از اين 
و از سال ٢٠١٤ بحث تهاتر نفت و كاالي كشاورزي با 
روسيه مطرح و بحث هايي در خصوص اجرايي شدن 
آن طرح شده است. آلكسي يوليوكايف؛ وزير اقتصاد 
اعالم كرده بود كه مسكو قصد دارد قراردادي را براي 
آغاز تحويل غالت و توليدات صنعتي در مقابل دريافت 
نفت، با ايران منعقد كند.وي ابراز اميدواري كرد كه اين 
قرارداد در آينده نزديك منعقد شود.به همين منظور در 
يازدهمين نشست كميسيون دايمي همكاري هاي تجاري 
و اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه 
كه شهريورماه امسال در تهران برگزار شد، يك تفاهمنامه 
اقتصادي بين دو كشور با هدف توسعه روابط امضا شد.اما 
تالش هاي ١٥ ماه پيش شينزو آبه به نتيجه نرسيد و بدون 

موافقت دو طرف نخست وزير ژاپن راهي توكيو  شد.

قيمت خودرو روبه فلك گذاشته است سرمايه آنها در بورس 
در سراشيبي سقوط قرارگرفته است. اين شرايط باعث شده 
است كه آنها به دنبال يك دست شفابخش و ناجي براي 
شرايط بغرنج خود باشند و اين موضوع را فراموش كنند 
كه خود بايد با تغيير نگرش سرنوشت بورس و سرمايه خود 
را رقم بزنند. عدم نگرش درست به بازار سرمايه و تمايل به 
سوداگري در آن بجاي سرمايه گذاري يكي از مهم ترين 
عواملي است كه باعث مي ش��ود سرمايه گذاران عالوه بر 
اينكه از قدرت جمعي خود غافل ش��وند و در شبكه هاي 
اجتماعي و اخبار به دنبال سرنوشت نامعلوم بازار باشند 
و دس��تاويزي براي اشخاص حقوقي و حرفه اي هاي بازار 
بدهند تا به راحتي از اين س��ردرگمي سرمايه گذاران به 
نفع خود بهره ببرند و فرمان بازار را به دست بگيرند. گفته 
و باوري كه در ميان آنها وجود دارد كه سرمايه گذاران خرد 
طعمه بزرگان بازار هستند و نهايتًا آماتورها ضرر خواهند 
كرد. چه بس��ياري اش��خاص حقوقي كه در سقف سهام 
خود را واگذار كردند و منتظر خريد دوباره در پايان نزول 

قيمت ها هستند، چيزي كه براي آنها سودهاي هنگفتي 
دارد و براي س��رمايه گذاران خردي كه در سقف قيمتي 
خريد كرده اند زيان هاي هنگفت. اش��خاص حقوقي كه 
افراد حرفه اي و مشاوراني زبده در كنار خود دارند حركت ها 
و نوسان هاي بازار را بخوبي مي شناسند، از ظرفيت خود نيز 
آگاه هستند مي دانند كه يا بايد سوار موج بشوند و يا اينكه 
موجي ايجاد كنند. البته بيشتر اميد و اتكاي آنها به عدم 
اطالع سرمايه گذاران خردي است كه قطره قطره سرمايه 
آنها دريايي عظيمي ايجاد كرده است و كافي است كه به اين 
درياي عظيم جهت بدهند. البته كار آنها هم اشتباه نيست 
چون به دنبال منافع خود هستند. اما مشكل اينجاست كه 
خرده معامله گراني كه تبحر در بازار ندارند منافعشان درگرو 
حركت بازار است يعني اگر بازار رو به رشد باشد آنها هم سود 
خواهند كرد در اين شرايط آنها با ايجاد صف هاي سنگين 
خريد و ميزان تقاضاي باال، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم 
مي زنند و قيمت ها با حداكثر شتاب به سمت باال حركت 
مي دهند. اما هيچ وقت قيمت ها يك نفس به سمتي حركت 

نكرده اند و درصدي ازآنچه رفته اند را برمي گردند، كه به اين 
حركت اصالح قيمتي گفته مي شود. حرفه اي ها و حقوقي ها 
در نقطه مناسب سهام خود را عرضه مي كنند جايي كه هنوز 
عطش خريد در سرمايه گذاران خرد وجود دارد و سهام آنها 
را در سقف قيمتي خريد مي كنند. اما اين رشد چندان دوام 
پيدا نمي كند و قيمت ها شروع به ريزش مي كنند، همان 
معامله گراني كه براي خريد صف كشيده بودند اين بار براي 
جلوگيري از ضرر بيشتر صف هاي فروش ايجاد مي كنند. 
هرچه صف فروش بيشتر، شتاب ريزش قيمت هم بيشتر.

بس��ياري از نيمه حرفه اي ها ورود و خ��روج حقوقي ها و 
اصطالحاً پول هوشمند را عامل اصلي تصميم گيري خود 
قرار مي دهند كه استراتژي قابل قبولي است و حتي معامله 
گران آماتور را هم مي توانند از آن پيروي كنند. البته اين 
استراتژي در خلع صحيح ترين كار يعني سرمايه گذاري 
بلندمدت قابل قبول است. هرچند اين استراتژي مستحكم 
نيست ولي تا حدودي مانع آن آنهايي مي شود كه مي دانند 
چگونه به راحتي بر موج ناآگاهي ديگران سوار شوند و به 

قيمت ضرر ديگران سود كنند. بنابراين اگر معامله گري 
آماتور و نيمه حرفه اي اس��ت بهتر است از اين استراتژي 
پيروي كند. در يك جمع بندي مي توان گفت كه سرنوشت 
بازار به دست معامله گراني اس��ت كه عمدتًا احساسات 
آنها باعث نوسان قيمت ها مي ش��وند. تحقيقات زيادي 
در اين رابطه انجام شده اس��ت كه نشان مي دهد بيشتر 
معامله گران غيرحرفه اي عمدتاً از احساسات خود تبعيت 
مي كنند تا اصول شركت داري و سهام داري. اما بازهم در 
غيبت اين اصول بهترين كار اين اس��ت افرادي كه قصد 
ورود به بازار سرمايه را دارند نگرش خود را از معامله گري 
به سرمايه گذاري تغيير دهند. در اين شرايط ضمن اينكه 
خود را از نوسانات بازار و فشارهاي رواني آن مصون مي دارند 
به شكوفايي اقتصاد و همچنين به رسالت اصلي بازار بورس 
كه جذب و هدايت سرمايه هاي كوچك به بخش توليد و 
اشتغال است كمك واقعي را مي كنند. در پايان هم صنعت 
فرصت توسعه خواهد داشت و هم اين سرمايه گذاران سود 

مناسب و معقولي به دست مي آورند.

بر اساس همين منافع هم مي توان تصويري از دورنماي 
روابطي دو كشور به دست آورد. هرچند نبايد انتظار داشت 
كه مناسبات ارتباطي ايران و هند در حد روابط استراتژيك 
رشد كند اما در هر حال يك واقعيت وجود دارد و آن اين 
است كه دو كش��ور خواهان توسعه روابط در بخش هاي 
گوناگون اقتصادي، تجاري، انرژي، ترانزيتي و... هستند. 
مساله افغانس��تان را هم اگر در نظر بگيريم و شرايط اين 
كش��ور در مواجهه با ايران و هند را بررسي كنيم متوجه 
خواهيم شد كه منافع ايران و هند در افغانستان صلح و رشد 

افغانستان است و ايران دو كشور خواستار بهبود وضعيت و 
آرامش در افغانستان دفاع مي كنند. اين موضوع بر مي گردد 
به نگراني مش��ترك ايران و هند از گسترش راديكاليسم 
اسالمي كه توسط داعش و القاعده و... در افغانستان به ساير 
نقاط منطقه صادر مي شود. در واقع پيشرفت افغانستان 
براي ايران هند واجد اهميت فراواني است چرا كه مي تواند 
زمينه رشد راديكاليسم را در منطقه مسدود سازد. با عبور 
از اين مقدمات به نظر مي رس��د كه دو كش��ور بر اساس 
مجموعه اي از مطالبات چندجانبه رشد و توسعه روابط را 

دنبال مي كنند. به نظرم هم جنبه هاي اقتصادي و تجاري و 
ترانزيتي ايران براي هند اهميت دارد و هم هند ظرفيت هاي 
اقتصادي و ارتباطي خاصي دارد كه ايران در شرايط حساس 
فعلي مي تواند از آنها بهره ببرد، ضمن اينكه از منظر سياسي 
هم مناسبات دو كشور حايز اهميت است. در كنار اين موارد 
بايد نقش هند در خاورميانه هم بررسي شود. هند بيش از 
۹ميليون كارگر و مهندس در منطقه خليج فارس دارد و اين 
جمعيت از مهاجران هرساله درآمد فراواني را از كشورهاي 
خليج فارس راهي هند مي كنند. اين باعث مي ش��ود كه 

متغيرهاي فراواني در روابط دو كش��ور نقش آفرين باشد 
و تنظيم روابط ميان دو كشور به يك منشور چندوجهي 

نياز داشته باشد.
به اضافه اينكه 60درصد انرژي مورد نياز هند از تنگه هرمز 
و از حاشيه كشورهاي خليج فارس عبور مي كند. بنابراين 
هند به ايران نگاهي استراتژيك و راهبردي هم در خصوص 
اقتصاد و تج��ارت و نيازهاي ان��رژي و... دارد و در جريان 
ديدارها، سفرها و مالقات هايي كه با مقامات كشورمان دارند 

بر روي پيگيري اين منافع تاكيد مي كنند.

ادامه از صفحه اول

چين براي امنيت جهاني 
اطالعات پيشقدم شد

دولت چين طرح��ي براي ايجاد اس��تانداردهاي 
جهاني امنيت اطالعات تدوين كرده و از دولت ها 
مي خواهد از آن پش��تيباني كنند. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، چين براي تنظيم استانداردهاي 
جهاني امنيت اطالعات پيش��قدم شده است. اين 
اقدام در حقيقت با تالش هاي امريكا براي ترغيب 
كشورها به منع استفاده از تجهيزات فناوري چيني 
مقابله مي كند. وال اس��تريت ژورنال در گزارشي 
اشاره مي كند، چين در طرحي به نام »ابتكار جهاني 
در امنيت اطالعات« از تمام كش��ورها مي خواهد 
امنيت داده ها را به روشي جامع، عيني و مبتني بر 
شواهد كنترل كنند. اين طرح در حقيقت از كشورها 
مي خواهد با نظارت گسترده عليه كشورهاي ديگر 
مخالفت كنند. همچنين از ش��ركت هاي فناوري 
مي خواهد در محصوالت و خدمات خود راهي براي 
جمع آوري غيرقانوني اطالعات، كنترل سيستم ها 
و دستگاه هاي كاربران ايجاد نكنند. قرار است وزير 
امور خارجه چين در سميناري كه با موضوع »دولت 
ديجيتال« در پكن برگزار مي ش��ود، جزييات اين 

طرح را اعالم كند.



تعادل | فرشته فريادرس |
»بازار خودرو پريش��ان و متقاضيان بالتكليف« قيمت ها 
هرروز رك��ورد جديدي را ثبت مي كنند و خريداران براي 
حفظ ارزش پول شان تنها به دنبال خريد هستند، اما هر بار 
كه صحبت از گراني خودرو شده، پاي دالر به وسط ماجرا 
كشيده مي شود، چراكه سركشي هاي ارز، منحني قيمت 
خودرو را هم صعودي مي كند. آيا واقعا دالر مقصر گراني 
خودرو است؟ نقش سياست گذار براي تعادل بخشي به بازار 
چيست؟ خودروسازاني كه كليد عرضه در دست شان است، 
براي آرام كردن بازار خودرو چه كرده اند؟ آيا در بازار خودرو 
تقاضاي كاذب وجود دارد؟ و ده ها پرسش ديگر. كارشناسان 
در تشريح داليل گراني خودرو در بازار عواملي چون » اتخاذ 
سياست هاي اشتباه در صنعت خودرو، تقاضاي انباشته، 
كاهش توليد وعرضه قطره چكان��ي، وزارتخانه اي بدون 
وزير، حجم باالي نقدينگي و بي برنامه گي وزارت صمت، 
نحوه اشتباه توزيع خودرو و...« را در اين رابطه موثر مي دانند.

اما فروشندگان خودرو، س��ه عامل »نوسانات ارزي، عدم 
عرضه كافي به بازار و نبود سقف قيمتي براي خودروها« را 
مسبب اصلي افزايش قيمت انواع خودروها اعم از داخلي و 
مونتاژي در بازار مي دانند. در اين ميان اما از قيمت سازي در 
فضاي مجازي نبايد غافل شد. هرچند طي ماه هاي گذشته 
قيمت ها در سايت هاي خودرويي نظير »باما« و »ديوار« 
برداشته شد، اما برخي افراد با تشكيل گروه هايي در فضاي 
مجازي و كانال هاي واتس آپي، تلگرامي و اينس��تاگرامي 
به قيمت سازي براي خودروها مي پردازند و فرمان گراني 
خودرو را به دس��ت گرفته اند. با اين حال، معاون صنعتي 
وزارت صمت، قيمت خودرو ها را كاذب، اما شيوا آن را عادالنه 
خواند. اما مشاهدات بازار خالف اين گفته ها را ثابت مي كند. 
به طوري كه خودروهاي مونتاژي در حال ثبت ركوردهاي 
جديد هستند كه نشان از افزايش ۱۰ تا ۲۵ ميليون توماني 
دارد. مانور قيمت ها در بازار خودرو موجب ش��د تا رييس 
دولت روز گذشته به وزارت صمت دستور دهد كه با اعمال 
نظارت دقيق و سريع، آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و 
مانع از آشفته كردن بازار توسط دالالن و سودجويان شود. 

    بازار به هم ريخته خودرو 
بازار خودرو در روزهاي پايان شهريور سال ۹۹ همچنان 
به روند صعودي خود ادامه مي دهد. اختالف قيمت بسيار 
باالي خودروها از كارخانه تا بازار باعث ش��ده تا بخشي از 
نقدينگي سرگردان مردم راهي بازار خودرو شود. درحالي 
روند افزايش قيمت ها در بازار خودرو وجود دارد كه مردم 
براي حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده اند. البته خريداران 
نمي دانند خودرو به چه دليل گران شده و فقط در پي خريد 
خودرو براي كسب سود هستند. از آن طرف فروشندگان نيز 
تمايلي به فروش نداشته و حتي در پاسخ به قيمت خودروها 
رقم هاي نجومي را اعالم مي كنند تا در نهايت سود هنگفتي 
را كسب كنند. حال متوليان صنعتي مي گويند كه قيمت 
خودرو در روزهاي اخير واقعي نيست و هيجاني است و وعده 
مي دهند كه قيمت ها شكسته خواهد شد. رييس شوراي 
رقابت هم قيمت هاي تعيين شده توسط اين شورا را عادالنه 
مي داند. اما كارشناسان، اتخاذ سياست گذاري غلط دولت و 
متوليان صنعتي را عامل موثر در گراني خودرو مي دانند. در 
اين ميان تعزيرات حكومتي هم مي گويد: مبنا براي عرضه 
خودروساز، قيمت اعالمي شوراي رقابت است و در عرضه، 
متاسفانه با توجه به اينكه سقف قيمت، مشخص نشده 
است نمي توانيم در خودرو مصداق گرانفروشي را تعيين 
كنيم، هر چند كه گرانفروش��ي وجود دارد، چون سقف 
قيمتي براي خودرو تعريف نش��ده است بنابراين از نظر 
قانوني، دست سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي به 
عنوان گرانفروشي بسته است.« اما آنچه واضح است اينكه 
در حال حاضر هيچ سياست مشخصي براي مديريت بازار 
اعمال نشده و هيچ سازماني خود را متولي ساماندهي بازار 
نمي داند. دراين گ��زارش به بحث گراني خودرو از زواياي 

مختلف خواهيم پرداخت. 

    شيوا: قيمت ها عادالنه است
ش��وراي رقابت كه از ارديبهش��ت ماه امسال با تصميم 
سياس��ت گذار صنعتي به چرخه تعيين قيمت خودرو 
بازگشت و وظيفه اش تنظيم دستورالعمل قيمت و مشخص 
كردن دس��تورالعمل قيمت كاالهاي انحصاري است، به 
گفته رييسش، بايد قيمت ها متعادل تعيين شود تا خودرو 
به دست مصرف كننده واقعي برسد. از ارديبهشت امسال 
كه مجددا قيمت گذاري خودروها از سوي وزارت صمت 
به ش��وراي رقابت س��پرده و در حقيقت بازگردانده شد، 
حدود ۱۴ ماه مي شد كه افزايش قيمتي براي خودروها در 
كارخانه اعمال نشده بود. رضا شيوا مي گويد: قيمت هاي 
تعيين شده توسط ش��وراي رقابت عادالنه است. اين در 

حال است كه خودروس��ازان تمايل به دريافت سود ۱۷ 
درصدي داش��تند اما ش��وراي رقابت سود منطقي براي 
خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. البته 
در فرمول قيمت گذاري خودرو، هزينه هاي مالي به ميزان 
۵ درصد و هزينه معامالت به س��بب وضعيت فوق العاده 
موجود نيز ۵ درصد لحاظ شده است. حتي به گفته شيوا، 
كاهش ۲.۵ درصد بهره وري نيز در دستوركار قرار نگرفته 
است. او در عين حال با توجه به محاسبه نرخ تورم و تغيير 
نوسان نرخ ارز، درخواست افزايش قيمت خودرو را در هر 
سه ماه يك بار حق خودروسازان مي داند. شيوا تاكيد دارد 
كه قيمت هاي اعالمي اين شورا عادالنه است، اما مشكل در 
نحوه توزيع خودرو است و اگر خودرو عادالنه توزيع شود، 

شايد مشكالت تا حدودي حل شوند.

    نياركي: قيمت ها كاذب است
در سوي ديگر، معاون امور صنايع وزارت صمت مي گويد: 
ورودي صنعت خودروس��ازي، س��يال است و نهاده هاي 
توليد نيز به صورت روزانه خريد مي شوند. نرخ ارز هم سيال 
و ماهيت بورس كاال متغير است و نهاده ها هم با قيمت روز 
خريداري مي شود و ساير نهاده ها تابع نرخ ارز است. به گفته 
او، ورودي صنعت خودرو س��يال است، اما در خروجي ها 
نسبت به گذشته در وضعيت خوب و روبه جلو قرار داريم؛ 
حداقل اين است كه تا س��ه ماه آينده، چنانچه بازار ثابت 
شود، چه بسا ممكن است قيمت ها كاهش هم پيدا كند.

البته مهدي صادقي نياركي معتقد است كه قيمت كنوني 
در مقايسه با گذشته، عادالنه تر، منطقي تر و واقعي تر است. 
او مي گويد: قيمت خودرو طي هفته گذشته و هفته جاري 
كاذب و هيجاني بوده و عده اي سوداگر در فكر استفاده از اين 
شرايط هستند؛ . قطعاً اين قيمت ها شكسته خواهد شد و 
افرادي كه در اين شرايط وارد بازار خودرو شدند حتماً زيان 
خواهند كرد. به گفته او، باتوجه به اينكه شوراي نظارت بر 
فضاي مجازي نظارت مي كند، با دستور قضايي سايت هاي 
قيمت گذاري خودرو متوقف شده اند، اما همچنان در فضاي 
مجازي همچون اينستاگرام، بعضي از صفحات كه داراي 
دنبال كنندگان باال هستند، هر روز قيمت سازي مي كنند 
و قيمت ها را كاذب افزايش مي دهند كه بازار را متش��نج 
مي كند. اين مقام مس��وول در وزارتخان��ه، در يك برنامه 
تلويزيوني به روند تعهدات دو خودروساز بزرگ نيز گريزي 
زد و گفت: كل تعهدات ايران خودرو ت��ا امروز ۳۴۳ هزار 
دستگاه و تعهدات معوق آن در حال حاضر ۴۱ هزار دستگاه 
است. اين در حالي است كه در سال گذشته در همين زمان، 
تعهدات اين شركت ۳۹۲ هزار دستگاه و معوقات آن ۱۷۹ 
هزار دستگاه بوده است. براساس آمار اعالمي او، كل تعهدات 
شركت سايپا نيز در سال گذشته ۴۵۰ هزار دستگاه بوده كه 
امسال حدود ۳۹۰ هزار دستگاه است و تعهدات معوق آن 
از ۲۴۰ هزار دستگاه در سال گذشته به ۷۲ هزار دستگاه 

كاهش پيدا كرده است.

    فرمان قيمت در دست قيمت سازان
البته برخي نيز استفاده از فضاي مجازي براي قيمت سازي 
را يكي از شگردهاي سوداگران براي گراني خودرو توصيف 
مي كنند. هرچند طي ماه هاي گذش��ته كه قيمت ها در 

س��ايت هاي خودرويي نظير »باما« و »ديوار« برداش��ته 
ش��ده، اما برخي افراد با تش��كيل گروه هاي��ي در فضاي 
مجازي و كانال هاي واتس آپي، تلگرامي و اينستاگرامي 
به قيمت سازي براي خودروها مي پردازند. به گفته سعيد 
موتمني رييس اتحاديه فروش��ندگان خودرو، ش��رايط 
به گونه اي اس��ت كه گاهي اوقات چندين نفر به صورت 
هماهن��گ با يكديگر در يك��ي از گروه هاي يادش��ده به 
قيمت س��ازي براي خودرويي خاص مي پردازند و همان 
نيز به سرعت در كانال ها و گروه ها دست به دست شده و به 
عنوان قيمت روز آن خودرو تعيين مي شود؛ اين مساله به 
هيچ عنوان قابل كنترل نيست. به گفته اين مقام صنفي، 
وقتي سقف قيمتي براي خودروها نبوده و بازار به حال خود 
رها شده باشد، با كوچك ترين نوسان ارزي شاهديم افراد 
از فروش خودرو دس��ت بر مي دارند. به گفته او، در هفت 
ماهه اخير به طور متوس��ط قيم��ت خودروهاي داخلي، 
خارجي و مونتاژي بيش از ۸۰ درصد رش��د كرده است و 
عمده قيمت گذاري ها از سوي افرادي كه خودرو ثبت نام 
كرده و تحويل گرفته اند، انجام مي شود و نمايشگاه داران 
كه هيچ س��هميه خودرويي ندارند، نقش��ي در قيمت ها 

بازي نمي كنند.

    گراني خودرو از زوايه ديد كارشناسان 
اما كارشناسان خودرويي موضوع گراني خودرو را درسطح 
كالن وباالتري نگاه مي كنند. آنها مهم ترين فاكتور در افزايش 
قيمت خودروها را ريل گذاري غلط در سياست گذاري ها از 
سوي متوليان امر مي دانند. سياست هايي كه آثار آن امروز 
در بازارهاي مختلف از جمله خودرو نمود بيش��تري پيدا 
كرده است. وقتي تورم افسارگسيخته باعث شده پرايد به 
۱۰۰ ميليون تومان يا دنا پالس توربو ش��ارژ اتوماتيك به 
۶۰۰ ميليون تومان، س��كه به نزديك ۱۲ ميليون تومان، 
دالر ۲۵ هزار تومان برس��ند، بايد زاويه ديد را تغيير داد و 
اين معضل را ريشه يابي كرد تا به علت اصلي رسيد.  فربد 
زاوه كارشناس خودرويي در رابطه با وضعيت اين روزهاي 
بازار خودرو مي گويد: ضعف مديريتي امروز باعث شده كه 
گراني در بازار هاي مختلف از جمله خودرو بيداد كند. به 
گفته او، صنعت خودروي كشور امروز از معضالت بسيار 
زيادي رنج مي برد و عمده آن به اين مساله بر مي گردد كه 
صنعت خودرو توسط دولت اداره مي شود، براي نمونه پرايد 
به عنوان محصولي كه نزديك به سه دهه توليد مي شد، امروز 
از خط توليد خارج شده، اما قيمت آن به ۱۰۰ ميليون تومان 
رسيده، اين درحالي است كه اكثر توليدات داخلي چنين 
وضع مشابهي دارند و بايد از مدت ها پيش از چرخه توليد 
خارج مي شدند، اما به دليل اصراري كه بر توليد آنها وجود 
دارد، كماكان توليد آن ادامه دارد. زاوه در عين حال تاكيد 
مي كند كه در حال حاضر يك مافيايي در صنعت خودرو 
قدرت اصلي را در دست دارد و با توجه به منافعي كه در اين 
صنعت براي آنها وجود دارد، مانع اصالح وضعيت صنعت 
خودرو هستند، مادامي كه چنين قدرتي وجود داشته باشد، 
خودروسازي نمي تواند در مسير درستي گام بردارد، راه حل 
نيز مشخص اس��ت، دولت بايد از تصدي گري و حضور در 
صنعت خودرو دست بكشد و تنها به سياست گذاري كه 
وظيفه اصلي اش است، بپردازد و توليد و بازار را رها كند. اما 

برخي ديگر از كارشناسان، بدعت قيمت گذاري خودروها آن 
هم هر سه ماه يك بار خودروهارا عامل تحريك و التهاب بازار 
آزاد مي دانند. به گفته آنها، شوراي رقابت بايد هزينه تمام 
شده محصوالت را محاسبه و سود متعارفي را براي شركت ها 
لحاظ كند و سپس كسي در بازار حق فروش ۱۰ درصد باالتر 
از آن را نداش��ته باشد، اما اين اتفاق در بازار رخ نداده است. 
وحدت رويه در قيمت گذاري خودرو ديده نمي شود، لذا در 
قيمت گذاري ها بايد بازنگري صورت گيرد. برخي هم در 
اين ميان قرعه كشي براي تحويل خودرو هاي ثبت نامي 
را يك نمونه از تصميمات نادرستي مي دانند كه از سوي 
دولت اتخاذ شد. منتقدان اين شيوه توزيع خودرو مي گويند 
كه سياست گذاري متناقض در موضوع قرعه كشي خودرو 
مشكل ساز شده است، چراكه در قرعه كشي خودرو، سود 
مشاركت صفر و خودروساز هر سه ماه قيمت محصوالت 
خود را باال مي برد. همچنين به گفته آنها، اين شيوه  مانند 
مسابقات بخت آزمايي است و احتمال كمي وجود دارد، 
كسي كه متقاضي واقعي خودرو است بتواند در اين قرعه 
كشي بخت ياري اش كند، از سويي شرط و شروطي كه نيز 
مي گذارند براي ثبت نام به راحتي قابل دور زدن است. به طور 
مثال با اجاره كارت ملي كساني كه خودرو ندارند، دالالن 
مي توانند در اين قرعه كشي شركت كرده و دوباره قصه ثبت 
نام هاي اينترنتي كه با رانت و فساد زيادي همراه بود را تكرار 
كنند.هرچند رييس جمهور روز گذشته بازهم به وزارت 
صمت براي بازگرداندن آرامش به بازار خودرو دستور داد، 
اما غافل از اينكه با دستور مشكل بازار خودرو حل نخواهد 
شد، وقتي كساني در راس وزارتخانه صمت سكان توليد را 
به دست مي گيرند كه قدرت راهبري و سياست گذاري به 
شيوه درست را ندارند، وضعيت بازار خودرو به همين منوال 
اس��ت و اين كاال در كنار س��اير بازار هاي سرمايه اي مدام 
در التهاب و نوس��ان خواهد بود. البته خود دولت هم بايد 
با اتخاذ سياست هايي درست تورم را كنترل كند تا افسار 
افزايش قيمت ها كشيده شود. اما اگر قرار باشد صنعت با 
همين فرمان و با همين متوليان اداره شود، نيمه دوم سال 
۹۹ شرايطي مشابه نيمه اول سال خواهيم داشت و ديگر 
خودروي زير ۱۰۰ ميليون توماني در بازار نخواهيم داشت. 

    قيمت برخي خودروها در بازار ديروز 
رصد ديروز بازار خودرو نشان مي دهد، قيمت هر دستگاه 
سمند ال ايكس ۱۷۰ ميليون تومان، سمند سورن ۲۱۲ 
ميليون تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۱۶۸ ميليون تومان، پژو 
پارس TU۵ معادل ۲۳۰ ميليون تومان و پژو پارس ۱۹۷ 
است. همچنين هر دستگاه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ معادل ۱۹۲ 
ميليون تومان، پ��ژو ۲۰۶ تيپ ۵ مع��ادل ۲۲۲ ميليون 
تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار ۲۱۵ ميليون تومان، رانا ۱۸۳ 
ميليون تومان و هايما S۷ معادل ۶۳۲ ميليون تومان معامله 
مي شود. در عين حال هر دستگاه پژو ۲۰۷ اي دستي ۲۵۶ 
ميليون تومان و پژو ۲۰۷ اي اتوماتيك ۳۷۵ ميليون تومان 
به مشتريان عرضه مي ش��ود. همچنين مشاهدات بازار 
نشان مي دهد. قيمت سايپا ۱۱۱ به ۱۰۴ ميليون تومان، 
سايپا ۱۳۱ به ۹۵ ميليون تومان، سايپا ۱۳۲ به ۹۶ ميليون 
تومان، تيبا ۲ به ۱۱۸ ميليون تومان، تيبا صندوق دار به ۱۰۹ 
ميليون تومان و ساينا به ۱۲۰ ميليون تومان رسيده است.

خبراخبار

ادامه از صفحه اول
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هفت روز تا تعيين تكليف 
خودروهاي دپويي

ايس�نا | هفت روز ديگر تا پايان مهلت تعيين 
تكليف و ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرك 
باقي مانده، اما همچنان وضعيت تعداد زيادي از 

آنها مشخص نيست.
۲۶ شهريورماه پايان چهارمين مهلت براي تعيين 
تكليف و ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرك 
اس��ت، مهلتي كه بعد از به پايان رس��يدن زمان 
مصوبه ۲۹ بهمن ماه س��ال گذش��ته بار ديگر در 
اختيار صاحبان خودرو قرار گرفته تا با طي فرايند 

قانوني نسبت به ترخيص اقدام كنند.
در پايان ارديبهش��ت ماه گ��زارش گمرك از اين 
حكايت داشت كه از ۵۱۰۸ دستگاهي كه بايد در 
فاصله بهمن ماه تا آن زمان ترخيص مي شد فقط 
۱۳۸۹ دستگاه خارج و ۳۷۰۰ دستگاه ديگر باقي 
ماند كه اين تعداد همگي نياز به تمديد زمان براي 
ترخيص و فقط ۱۲۴۸ دس��تگاه مشمول زمان 
بودند، مابقي براساس مصوبه هيات دولت با توجه 
به اينكه جزو خودروهاي داراي پرونده قضايي و 
همچنين خودروهاي باالي ۲۵۰۰ س��ي سي يا 
مربوط به جانبازان بودند در قيد زمان قرار نگرفته 

و بعد از حل مشكل آنها امكان ترخيص دارند.
اما از ۱۲۴۸ دستگاهي كه بايد در مهلت تعيين 
شده خارج مي ش��د ۱۱۰۰ دس��تگاه فاقد ثبت 
س��فارش بود والزم بود وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نسبت به باز كردن سامانه ثبت سفارش 
اقدام كند در غير اين طورت امكان ترخيص براي 
آنها وجود نداش��ت، اما هنوز اي��ن اتفاق نيفتاده 
اس��ت. در مورد مابقي خودروها ني��ز آنهايي كه 
داراي پرونده قضايي هس��تند فقط در شرايطي 
ك��ه حكم برائت براي آنها صادر ش��ود بدون نياز 
به زمان ترخيص مي ش��وند و ديگ��ر خودروها با 
ط��ي فرايند تعيين ش��ده و بدون قي��د زمان در 
اختيار صاحبانشان قرار مي گيرند. اين در حالي 
اس��ت كه از زمان تعيين ش��ده فقط هشت روز 
ديگر باقي مانده و مش��خص نيس��ت كه اگر در 
اين فاصل��ه تكليف اين ۱۲۴۸ دس��تگاه در قيد 
زمان مش��خص نشود چه سرنوش��تي در انتظار 
آنه��ا خواهد بود، آيا با تمدي��د مجدد زمان ثبت 
س��فارش براي آنها باز خواهد ش��د و ي��ا اينكه 
تصمي��م بر اع��الم متروكه ش��دن آنها ش��ده و 
 ب��راي تعيين تكليف به س��ازمان اموال تمليكي

 سپرده مي شوند.
اين در حالي است كه فعاالن بازار خودرو پيش  از 
اين با انتقاد از برخي سنگ اندازي ها در خصوص 
ترخيص خودروها معتقد بودند كه تمديد زمان 
تا هنگامي كه اين ناهماهنگي وجود دارد گرهي 
از كار آنها باز نخواهد كرد. اين تعداد خودرو باقي 
مانده در گم��رك در جريان ورود ۱۲ هزار ۲۶۰ 
دستگاه در سال هاي اخير هستند كه به داليلي 
از جمله تغيير مقررات ارزي و يا ضوابط واردات 
خودرو و ممنوعيت ثبت سفارش آن در گمرك 
و بنادر دپو شده و بعد از چند مرحله تعيين زمان 
از س��وي هيات وزيران بيش از ۷۰۰۰ دستگاه 
ترخيص و حدود ۳۸۰۰ دستگاه ديگر باقي ماند 
كه بايد از خرداد تا ۲۶ شهريورماه تعيين تكليف 

مي شد كه هنوز وضعيت آن مشخص نيست.

كمبود روغن نداريم
تس�نيم | رييس اتاق اصن��اف تهران از عدم 
كمبود روغن در ب��ازار و كافي بودن مواد اوليه 
توليد روغن در انبارها خبر داد و گفت: اين هفته 
جلسه اي با استاندار تهران براي باز شدن صنوف 
تعطيل  خواهيم داشت. قاسم نوده فراهاني در 
خصوص وضعيت صنوفي كه هنوز در ش��رايط 
كرونا تعطيل هس��تند، اظهار داش��ت: شرايط 
براي اين صنوف مناس��ب نب��وده و همچنان 
تاالرها، آرايش��گاه ها، قهوه خانه ها، باشگاه ها و 
استخرها تعطيل هستند ولي با توجه به اينكه 
مدارس باز شده، در حال پيگيري هستيم تا در 
صورت امكان اين صنوف نيز فعاليت خود را از 
سر بگيرند. وي با اشاره به اينكه تاالرها به دليل 
محرم و صفر باز شدنش��ان فرقي نمي كند ولي 
براي س��اير صنوف در حال پيگيري هس��تيم، 
ادامه داد: قرار اس��ت در هفته جاري جلسه با 
استاندار تهران در اين خصوص داشته باشيم تا 

اين موضوع را مطرح كنيم.
رييس اتاق اصناف ته��ران در خصوص گراني 
روغن موتور در بازار نيز گفت: بخشي از روغن 
موتور موجود در بازار وارداتي اس��ت و با توجه 
به نوسان نرخ ارز، قيمت آن نيز تغيير مي كند، 
بنابراين فردي كه به جاي روغن موتور داخلي 
از وارداتي اس��تفاده مي كند، بايد اين هزينه را 
پرداخت كند. نوده فراهاني در خصوص قيمت 
روغن موتور داخلي و درخواست توليدكننده ها 
براي افزايش قيمت نيز خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر با نرخ مصوب قبلي به فروش مي رسد و 
در ش��رايط فعلي بعيد اس��ت با افزايش قيمت 
موافقت شود، زيرا بايد مستندات كامل و دقيقي 
ارايه كنند تا پس از تأييد سازمان حمايت، ستاد 
تنظيم بازار در اين خص��وص تصميم نهايي را 

اتخاذ  كند. 
رييس اتاق اصناف تهران در خصوص افزايش 
قيمت و كمبود روغن جامد در بازار و همچنين 
دو حس��ابه بودن برخ��ي توليدكنن��دگان در 
ف��روش، تصريح كرد: فعاًل هي��چ كمبودي در 
بازار گزارش نش��ده و مواد اولي��ه روغن نيز به 
اندازه كافي در انبارها وجود دارد. به گفته وي، 
قيمت ه��ا نيز با نرخ مص��وب در بازار به فروش 
مي رسد و ش��كايتي نيز در اين خصوص چه از 
نظر قيمتي و چه دو حس��ابه بودن به دست ما 

نرسيده است.

شرط پرداخت مشوق هاي 
صادراتي چيست؟ 

ايرنا |  مديركل دفتر توس��عه خدم��ات بازرگاني 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران گف��ت: پرداخت 
مش��وق هاي صادراتي در بودجه امس��ال با اولويت 
بازگشت ارز توسط صادركنندگاني است كه به كشور 
بازگردانده اند و مورد تش��ويق قرار خواهند گرفت.

احس��ان قمري افزود: اعم��ال تحريم و محدوديت 
صادرات نف��ت عليه ايران يك فرصت براي افزايش 
صادرات غيرنفتي است. وي افزود: اكنون نقشه راه، 
درون زايي و برون نگري اقتصاد )اجراي سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي( و اولويت فعلي وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت تأمين ارز ب��راي واردات كاالهاي 
اساسي، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحدهاي 
توليدي و صادراتي است.قمري گفت: بازنگرداندن 
ارز حاصل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادي، واردات 
كش��ور را هم متاثر خواهد كرد، بنابراين بسياري از 
واحدهاي تولي��دي عالوه بر تأمين تقاضاي داخل، 
صادرات هم انجام مي دهند.وي با اشاره به بازگشت 
۱۴ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات توسط دو 
ه��زار و ۵۶ صادر كننده در س��ال هاي ۹۷ و ۹۸، 
گفت: ۹۰ درصد اي��ن صادركنندگان واحدهاي 
توليدي دارند كه هم ص��ادرات انجام مي دهند و 
هم در زمان مقرر ارز صادراتي خود را به كش��ور 
برمي گردانند. قمري اضافه كرد: سازمان توسعه و 
تجارت آماده حل مشكالت صادركنندگان براي 
بازگش��ت ارز صادراتي اس��ت و از اواسط تيرماه 
»كارگروه اقدام ارزي« تشكيل شده و هفته آينده 
خبرهاي آن اعالم خواهد ش��د.اين مقام مسوول 
افزود: پرداخت مش��وق هاي صادراتي در بودجه 
امس��ال با اولويت بازگش��ت ارز پيش بيني شده 
و صادركنندگاني كه ارزش��ان را به كشور بازمي 
گردانند، مورد تش��ويق سازمان توسعه و تجارت 
قرار خواهند گرفت. قمري گفت: اطالعات منتشر 
شده در ش��بكه هاي مجازي مبني بر واردات بي 
رويه تكذيب مي ش��ود و واردات ب��ي رويه در هر 
جامعه اولي��ن ضربه را به توليدكنن��ده مي زند و 

در ادامه اين ضربه به نيروي كار منتقل مي شود.

اصالح سياست گذاري اقتصادي
امروز كه اقتصاد ايران با دشواري ها و پيچيدگي هاي 
زيادي رو به روست، براي كسب درآمدهاي جديد 
دولتي و عبور از مشكالت، نياز به طرح هايي خواهد 
بود كه با نظر كارشناسي و پس از بررسي هاي دقيق 
گرفته شده باشند. در ماه هاي گذشته نمايندگان 
مجلس ضمن انتقاد از ش��رايط اقتصادي، نسبت 
به لزوم تغيير در سياس��ت ها صحبت كرده اند. در 
اين موقعيت نيز بايد در نظر داشت كه تصميمات 
ناگهاني و بدون نظر كارشناس��ي به اقتصاد كمك 
نخواهد ك��رد. مجلس مي تواند ب��ا اصالح برخي 
قوانين، مقدمات تغييرات در سياست هاي اقتصادي 
را فراهم كند و در دولت، سياست گذاري هاي كالن 

اصالح شود.
اين تجربه كه صرفا يك مشكل را ببينيم و بدون در 
نظر گرفتن به ديگر ابعاد قصد اصالح آن را داشته 
باش��يم، نه تنها اصولي نيست كه در نهايت نتيجه 
مطلوب مورد نظر را نيز به همراه نمي آورد.يكي از 
عمده ترين مشكالتي كه اقتصاد ايران در سال هاي 
گذش��ته با آن رو ب��ه رو بوده، بح��ث تصدي گري 
اقتصادي دولت است. اين تصدي گري به دخالت 
دولت در بخش هاي مختلف اقتصاد منجر مي شود 
و براي مثال ورود به نظام بانكداري و فشار بر آن، خود 
تبعات گسترده اي به همراه مي آورد كه بنگاه داري 
بانك ها يا افزايش ديون دولت به بانك ها بخش��ي 
از نتايج اين امر اس��ت. اين مشكالت در بسياري از 
ديگر بخش هاي اقتصاد ايران نيز بارها خود را نشان 
داده و براي عبور از اين شرايط، چاره اي جز اصالح 
ساختار تصميم گيري و سياست گذاري در مسائل 

كالن اقتصادي وجود ندارد.

دستورالعمل تنظيم بازار 
محصوالت پتروشيمي تصويب شد

ايس�نا | سرپرس��ت معاونت بازرگان��ي داخلي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به الزام 
وزارت جهاد كش��اورزي به تعيين سهميه نهاده 
دام و طيور براساس ميزان جوجه ريزي و محصول 
نهايي گفت: دستورالعمل پيشنهادي تنظيم بازار 
محصوالت پتروش��يمي توسط كميته تخصصي 
تنظيم بازار پتروشيمي در جلس��ه كارگروه ملي 
مطرح و كليات آن به تصويب رس��يد.محمدرضا 
كالمي اظهار كرد: در اين جلس��ه مقرر ش��د نظر 
دس��تگاه هاي مختل��ف در زمين��ه قيمت عرضه 
محصوالت پتروش��يمي، سياس��ت هاي افزايش 
عرضه و توليد مواد پتروش��يمي و همچنين روند 
واقعي س��ازي طرف تقاضا با پيش بيني ابزار هاي 
سياستي الزم از جمله تامين مواد اوليه، صادرات 
و استفاده از ظرفيت دس��تگاه هاي نظارتي براي 
تحقق تكاليف كف عرض��ه، در قالب كميته اي با 
حضور دستگاه هاي نظارتي نهايي و با ابالغ دبيرخانه 
تنظيم بازار كشور اجرايي شود. دبير ستاد تنظيم 
بازار كش��ور در خصوص وضعيت تامين كاالهاي 
ضروري و اساسي نيز تصريح كرد: در راستاي رفع 
مشكالت نقل و انتقال ارز و امكان استفاده از منابع 
در اختيار، هماهنگي الزم از س��وي بانك مركزي 
جهت به كارگيري ظرفيت هاي ديپلماسي اين بانك 
و وزارت امور خارجه در تعامل با كشورهاي مرتبط 
متناس��ب با نوع ارزهاي موجود ص��ورت پذيرد و 
نماينده اي از سوي بانك مركزي جهت پيشبرد اين 
اهداف تعيين و در كشورهاي مربوطه مستقر شود.

»تعادل« از روند صعودي قيمت ها در بازار خودرو گزارش مي دهد

فرمان گراني خودرو دست كيست؟ 

عقب نشيني از سياست قبلي؛ 

صدور كارت بازرگاني دوباره آزاد شد
پس از آنكه رييس اتاق بازرگاني تهران در پي مشكالت 
ايجاد ش��ده براي فعاالن اقتصادي بخش خصوصي در 
فرآيند صدور كارت بازرگاني، به سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نامه نوشت، امروز طي ابالغيه اي از سوي 
اين وزارتخان��ه، انجام صدور و تمدي��د كارت بازرگاني 
براي دو ماه آينده به روال قبل و به سامانه هوشمند اتاق 

بازرگاني بازگشت.
به دنبال انتقال فرآيند صدور و تمديد كارت بازرگاني از 
سامانه اتاق بازرگاني به سامانه جامع تجارت با تولي گري 
سازمان توس��عه تجارت، كه صاحبان كارت بازرگاني و 
فعاالن اقتصادي را با مش��كالت متعددي مواجه كرد، 
ريي��س اتاق بازرگاني تهران طي نامه اي به سرپرس��ت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين مشكالت 

و آماده نبودن س��امانه جامع تجارت، پيش��نهاد داد تا 
راه اندازي كامل س��امانه جامع تجارت فرآيند صدور و 
تمديد كارت بازرگاني همچون گذشته از طريق سامانه 

يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند انجام شود.
مسعود خوانساري در نامه خود به جعفر سرقيني عنوان 
كرد كه اخالل هاي فراوان موجود در امور جاري صدور 
و تمديد كارت بازرگاني از طريق سامانه جامع تجارت، 
سبب بالتكليفي و استيصال فعاالن اقتصادي را فراهم 
ساخته و روزانه ده ها نفر به اتاق تهران مراجعه و درخواست 
اعاده به وضع سابق و انجام تمامي فرآيند صدور و تمديد 
كارت بازرگاني از طريق سامانه يكپارچه كارت بازرگاني 
هوشمند را دارند.پس از اين نامه بود كه جعفر سرقيني، 
سرپرست وزارت صمت طي ابالغيه اي به سازمان توسعه 

تجارت، دستور ادامه بازگش��ت فرآيند صدور و تمديد 
كارت بازرگاني به سامانه هوش��مند كارت بازرگاني را 
صادر كرد. بر اساس ابالغيه جديد وزارت صمت، سامانه 
هوش��مند كارت بازرگاني به مدت دو م��اه و به موازات 
سامانه جامع تجارت به فعاليت خود ادامه مي دهد و به نظر 
مي رسد كه طي اين مدت، اقداماتي در راستاي رفع برخي 

ايرادات فني سامانه جامع تجارت بايد صورت گيرد.
جعفر سرقيني، سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در اين ابالغيه  تصريح كرده اس��ت: »ايجاد و 
استقرار س��امانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي 
اعتباري براي صدور و تمديد كارت بازرگاني، به دقت 
عمل و شفافيت در اين خصوص كمك شاياني كرده؛ 
لذا به منظور رفع ايرادات و نواقص احتمالي سامانه و در 

نظر گرفتن آن دسته از متقاضيان و فعاالن اقتصادي 
كه تاكنون به فرآيند سامانه جديد آشنايي و تسلط پيدا 
نكرده اند، ضروري است ترتيبي اتخاذ شود تا به مدت 
دو ماه، هر دو سامانه به صورت همزمان و به موازات، 
به فعاليت خ��ود ادامه دهن��د.«وي همچنين اعالم 
كرده اس��ت: »محدوديت ارايه خدمات و تسهيالت 
به صادركنندگاني كه نسبت به بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات خود اقدام نكرده اند، براب��ر با توافقات به 
عمل آمده ميان سازمان توسعه تجارت ايران و بانك 
مركزي، به قوت خود باقي خواهد بود.« به اين ترتيب 
در دو ماه آينده فعاالن اقتصادي خواهند توانست براي 
صدور و تمديد كارت بازرگاني خود از هر دو س��امانه 
اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت استفاده كنند.
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چهرهروز

فرهنگ شريف؛ »بداهه« موسيقي اصيل ايراني 
 هفدهم شهريورماه چهارمين سالگرد درگذشت فرهنگ شريف )موسيقي دان، آهنگساز و نوازنده( ايراني بود. شريف  زاده سوم فروردين ماه سال 
1310 و اهل شهر آمل است. او كه از چهره هاي ماندگار موسيقي ايراني به شمار مي رود از چهار سالگي نزد پدرش كه با بزرگان موسيقي معاشرت 
داشت، آموزش موسيقي ديد و از همان مقطع بود كه نزد عبدالحسين شهنازي و مرتضي ني داوود تار نوازي را فرا گرفت. او براي نخستين بار در 
سن دوازده سالگي به تكنوازي در برنامه زنده راديو پرداخت. فرهنگ شريف با ابداعاتي كه در نحوه انگشت گذاري و مضراب زني در نقاط مختلف 
سيم هاي تار انجام مي داد، از تار صدايي كاماًل متفاوت به وجود آورد كه بسياري معتقدند زيباترين صداي توليدشده از ساز تار است. زنده ياد 
فرهنگ شريف در هفدهم شهريور 1395 در سن 85 سالگي چهره در نقاب خاك كشيد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

كتابخانه

درباره كتاب »اقتصاد خوب براي دوران سخت« 
اين كتاب با موضوع بررسي راهكارهاي اقتصادي در جهان براي عبور از مشكالت بزرگ اقتصادي و اجتماعي در مقياس ملي تدوين شده است. 
قلم »آبجيت وي بانرجي« و »استر دوفلو« دو برگزيده جايزه نوبل تاليف شده است. اين كتابي است كه نويسندگانش به دليل نگارش آن در 
سال ۲019 برنده جايره نوبل اقتصاد شدند و طبيعتا كتاب بسيار ارزشمندي است. اين كتاب به مسائل روز جهان از منظر اقتصاد پرداخته 
است. اين كتاب يك تحليل عميق و رويكرد جدي را در زمينه اقتصاد توسعه محور و سالمت و زندگي مردم معرفي كرده و نقش مهاجرت در 
جهان را در تعديل يا تشديد آن مورد توجه قرار داده است. اين كتاب با هدف آموزش نوشته نشده است ولي به خاطر اينكه بسياري از كشورها در 
دوران سختي ازنظر اقتصادي و اجتماعي به سر مي برند و بسياري از مديران مياني و رهبران و مسووالن اجرايي كشورها با چالش هاي عميق و 
عجيبي در اين زمينه مواجه هستند، در متن خود سعي كرده پاسخ هايي براي اين دست از مسائل كه جامعه بشري با آن مواجه است ارايه دهد.

میراثنامهجامعه

سوزن دوزي كه در اصطالح محلي به آن ُسوِچن دوزي »نيز گفته مي شود، از 
اصلي ترين هنرهاي رايج در ميان اقوام بلوچ است، اما به رغم اصالت چشمگير 
و قابل مالحظه اين هنر بايد خاطرنشان ساخت كه به دليل فقدان مطالعات 
مستمر و در دسترس نبودن منابع تاريخي بررسي پيشينه سوزن دوزي بلوچ 
و تعيين قدمت تاريخي آن به راحتي امكان پذير نيست. باوجود اين، مي توان 
گفت س��وزن دوزي با صنعت توليد ابريش��م رابطه اي مستقيم دارد و قراين 
تاريخي مبين آن اس��ت كه در گذش��ته پرورش كرم ابريشم در بلوچستان 
معمول بوده و تجارت ابريشم بازار گرمي داشته است. در برخي از منابع زمان 
شروع اين هنر 100 تا ۲00 سال پيش از اسالم و شواهد موجود حاكي ازآن 
اس��ت كه اين شيوه دوخت از اوايل اس��الم در ميان قوم بلوچ رايج بوده و در 
دورة ايلخاني و به خصوص دور ه هاي تيموري و صفوي به اوج خود رس��يده 
اس��ت. شايد نتوان سند دقيقي از تاريخچه هنر س��وزن دوزي ارايه كرد، اما 
مي توان در س��نگ نگاره ها و س��فال هاي پيش از تاريخ، اش��كالي هندسي 
مشابه نقوش سوزن دوزي بلوچ مشاهده كرد. در حقيقت »هنرمندان بلوچ 
با ارايه طرح ها، نقش و نگارها، محيط، جامعه، باورها و رفتارها، خواست ها و 
آرزوهاي خودشان را بازگو مي كنند. همچنين به اعتقاد برخي پژوهشگران 
و بر اساس شواهد موجود نقوش سوزن دوزي بلوچ قرابت و نزديكي خاصي 
با نقوش س��نگ نگاره هاي پيش از تاريخ دارد كه همين قدمت سوزن دوزي 
باعث ش��ده بر جذابيت و اعتبار اين هنر رازآلود افزون ش��ود. به گفته برخي 
پژوهشگران تا سال هاي ۶5 و۶۶ خريد محصوالت سوزن دوزي و هنر دست 
زنان بلوچ در بازارهاي جهاني از س��طح قابل قبولي برخوردار بوده، به طوري 

كه فرانس��ه با بيشترين خريد مقام اول، آلمان دوم، امريكا سوم و كشورهاي 
ژاپن، س��وييس، انگليس و ايتاليا در رده هاي بعدي خريد محصوالت سوزن 
دوزي بلوچ قرار داش��ته اند. اما حاال همه چيز فرق كرده، اين هنر رو به زوال 
است. زنان بلوچ هنوز هم سوزن دوزي مي كنند، اما ديگر بازار كارشان مثل 
سابق پر رونق نيست. خيلي از آنها عطاي اين شغل را به لقايش بخشيده اند و 
برخي ديگر كه اصرار بر اين كار دارند، از بي توجهي مردم و مسووالن به اين 
هنر رو به فراموشي گله مند. سوزن دوزي بلوچ هنري نيست كه زوالش را به 

تماشا بنشينيم. تا دير نشده بايد كاري كنيم.

هنر زنان بلوچ رو به زوال است

اسهال و استفراغ مي تواند نشانه كرونا در كودكان باشد
»اگ��ر بخواهيد ابت��ال به كرون��ا را در 
كودكان شناسايي كنيد بايد به عالئمي 
مانند اسهال و استفراغ توجه كنيد و 
تنها به دنبال نش��انه هايي در دستگاه 
تنفسي نباشيد.« نتيجه يك تحقيق 
جديد نش��ان مي دهد كه اس��هال و 
استفراغ مي تواند نشانه اصلي ابتال به 
ويروس جديد كرونا در ميان كودكان 

باشد. محققان در دانشگاه كوئينز بلفاست در ايرلند 
شمالي وضعيت بيش از 990 كودك دو تا 15 ساله 
از سراسر بريتانيا را در جريان تحقيق خود بررسي 
كردند. به گفته آنها در ميان كودكاني كه بدن آنها 
پادتن )آنتي بادي( بيماري »كوويد 19« را توليد 
كرده بود عالوه بر عالئمي همچون تب و س��ردرد، 
اس��هال و استفراغ نيز گزارش ش��ده است. اين در 
حالي اس��ت كه تاكنون تنها از تب، سرفه و تغيير 
حس هاي بويايي و چشايي به عنوان عالئم ابتال به 
ويروس جديد كرونا در ميان كودكان ياد مي شد. 
در مقابل پژوهش ها نشان مي دهد كه درد عضالني، 
خستگي، احس��اس گيجي، درد قفس��ه سينه و 
مشكل گوارشي عالئم اصلي ابتال به »كوويد 19« 

در ميان بزرگساالن است. تام واترفيلد، 
يكي از مسووالن تحقيق دانشمندان 
در دانش��گاه كوئينز بلفاست در مورد 
نتيجه اي��ن پژوه��ش مي گويد: »در 
گروه ]مطالعه[ ما اس��هال و استفراغ 
بيش از س��رفه و تغيير در حس هايي 
بويايي و چشايي نش��ان دهنده ابتال 
بود.« او مي افزايد: »اگر بخواهيد ابتال 
ب��ه كرونا را در كودكان شناس��ايي كني��د بايد به 
عالئمي مانند اسهال و استفراغ توجه كنيد و تنها به 
دنبال نشانه هايي در دستگاه تنفسي نباشيد.« به 
گفته واترفيلد با در نظر گرفتن تب، سرفه و تغيير 
حس هاي بويايي و چشايي تنها مي توان ۷۶ درصد 
موارد ابتال به نوع جديد ويروس كرونا را با آزمايش 
شناس��ايي كرد اما با توجه به عالئم گوارش��ي در 
كودكان مي توان اين رقم را به 9۷ درصد رس��اند. 
از سوي ديگر بس��ياري از كودكان در فصل پاييز 
از عالئم س��رماخوردگي رنج خواهن��د برد اما تام 
واترفيلد بر اين باور است كه آبريزش بيني و عطسه 
در ميان كودكان نشانه ابتال به ويروس جديد كرونا 

محسوب نمي شود

هنر

آلبوم »جهان گذران« تازه ترين اثر پش��نگ كامكار )نوازنده و آهنگساز( با 
صداي س��االر عقيلي و همراهي گروه »ژاو« منتشر ش��د. »پيش درآمد«، 
تصنيف »نسيم« براساس دوبيتي هاي باباطاهر، »ساز و آواز« با اشعار فروغ 
فرخزاد و حافظ، »چهارمضراب افشاري«، تصنيف »جهان گذران« بر اساس 
رباعيات خيام، »ده ضربي افش��اري«، »س��از و آواز« با اشعار فروغ فرخزاد، 
تصنيف »چهره گل« بر اساس رباعيات عطار و خيام قطعاتي هستند كه براي 
اين آلبوم در نظر گرفته است. پشنگ كامكار نوازنده سنتور، ارژنگ كامكار 
نوازنده تمبك، احس��ان امامي نوازنده عود و رباب، نيريز كامكار نوازنده تار، 
امين جهانگيري نوازنده سنتور، مرتضي مومنيان نوازنده تمبك و سازهاي 
كوبه اي، س��ياوش كامكار نوازنده سنتور، اميرناصر رنجبر نوازنده كمانچه، 
س��ياوش كامكار و كمال حسيني )صدابردار گروه ژاو(، رامين پير ميكس و 

مستر گروه نوازندگان آلبوم را تشكيل مي دهند.

انتشار»جهان گذران«
با صداي ساالر عقيلي 

هنر

تصاويري چشم نواز و گاهي غم انگيز، منتخبي از آثار پنجاه و ششمين دوره رقابت 
عكاسي حيات وحش سال است كه اخيرا منتشر شده اند. مسووالن برگزاري رقابت 
»عكاسي حيات وحش سال«  �  قديمي ترين رقابت عكاسي جهان در نوع خود � 
اخيرا تعدادي از تصاوير منتخب اين رقابت عكاسي را منتشر كرده اند. عكس هايي 
كه به تازگي توسط موزه تاريخ طبيعت لندن منتشر شده اند بخشي از 100 عكس 
منتخبي هستند كه در نمايشگاه اين رقابت به نمايش گذاشته خواهند شد. اين 
100 عكس از بين هزاران عكس ارسال شده توسط عكاسان آماتور و حرفه اي سراسر 
جهان انتخاب مي شوند كه داستان هايي از گونه هاي مختلف جهان را براي يادآوري 
مسووليت ما در حفاظت از زمين و طبيعت روايت مي كنند. اين نمايشگاه از شانزده 
اكتبر تا ششم ژوئن ۲0۲1 برپا خواهد شد. برندگان نهايي از جمله برنده اصلي اين 
رقابت در سيزدهم اكتبر درحالي معرفي خواهند شد كه براي نخستين بار مراسم 

اعالم برندگان به صورت مجازي خواهد بود.

حيات وحش در موزه 
تاريخ طبيعي لندن

دانش آموزان از حضور در مدارس پرهيز كنند
هميش��ه ش��روع اپيدمي بيماري هاي 
ويروس��ي مث��ل آنفلوآن��زا از مدارس 
آغاز مي ش��ود و در مورد كرونا و س��اير 
بيماري هاي ويروس��ي ديگر هم غير از 
اين نيست، از همين رو نبايد تجمعي در 
مدارس شكل بگيرد تا بچه ها اين ويروس 
را به س��اير افراد انتق��ال دهند. رييس 
بخش بيماري هاي عفوني بيمارستان 

مس��يح دانش��وري ضمن بيان مطلب ف��وق گفت: 
طبق پيش بيني ميزان ابتال به ويروس كرونا بيشتر 
خواهد شد و نبايد ديگر بحراني به وجود بيايد كه باز 
هم وضعيت را خطرناك كند. پيام طبرس��ي با اشاره 
به حضور برخي دانش آموزان در م��دارس ادامه داد: 
هميشه ش��روع اپيدمي بيماري هاي ويروسي مثل 
آنفلوآن��زا از م��دارس آغاز مي ش��ود و در مورد كرونا 
و س��اير بيماري هاي ويروس��ي ديگر هم غير از اين 
نيس��ت، از همين رو نبايد تجمعي در مدارس شكل 
بگيرد ت��ا بچه ها اين ويروس را به س��اير افراد انتقال 
دهند. طبرسي با تاكيد بر خودداري دانش آموزان از 
حضور در مدارس به منظور جلوگيري از شكل گيري 
تجمع بيان افزود: در واقع ما ترسي از بچه ها نداريم، 
چون اگر درگير اين بيماري شوند بخش عمده آنها به 
اندازه يك سرماخوردگي و تب بعد از چند روز خوب 
مي شوند، اما موضوع مهم اين است كه كودكان وقتي 
به خان��ه مي روند، اين وي��روس را منتقل مي كنند و 
دقيقا اين جزوه خطرهاي بازگش��ايي مدارس است. 

اين متخصص بيماري هاي عفوني ادامه 
داد: معلمي��ن، والدين، خواهر و برادرها 
و پرس��تارهاي كودك همه اين افراد در 
معرض خطر هستند. حتي اگر مدارس 
طبق تمهيداتي باز شده باشد و پروتكل ها 
هم رعايت ش��ود، باز امكان خطر وجود 
دارد، چون در بيمارستان ها كه پروتكل ها 
به صورت كامل رعايت مي شود، باز هم 
پرستارها و پزشك ها به اين ويروس مبتال مي شوند، 
البته كادر درمان چاره اي ندارد، چون شغلش همين 
اس��ت، اما در رابطه با بچه ها بايد از تمهيدات ديگري 
استفاده كرد. طبرس��ي در ادامه گفت: با وجودي كه 
ما مي دانيم آموزش امر بسيار مهمي است و هيچ چيز 
جاي آموزش حضوري را براي كودك نمي گيرد، اما 
االن ش��رايط به گونه اي است كه نبايد اجازه دهيم تا 
بحران ديگري در كشور به وجود بيايد، بنابراين آموزش 
مجازي بهترين راه اس��ت تا تجمعي هم در مدرسه 
صورت نگيرد و همينطور رفت و آمدهاي درون شهري 
بر اثر بازگش��ايي مدارس افزايش پيدا نكند. او افزود: 
بخش ك��ودكان معموال در همه ج��اي دنيا محدود 
است، به اين دليل كه بيماري هايي كه منجر به بستري 
طوالني مدت مي شود در كودكان خيلي شايع نيست، 
معموال در بخش هاي اطفال يكسري افراد خاص كه 
بيماري هاي مزمن و مادرزادي دارند، بستري هستند. 
كرونا اگر فراگير شود و نياز باشد تا تعداد زيادي كودك 

بستري شوند ما تختي براي آنها نداريم.

ادامهازصفحهاول

 اينجا همه چيز 
خريد و فروش مي شود

چرا بايد چنين اتفاقي رخ بدهد، چرا بايد مردم مجبور 
باشند، آگهي فروش اعضاي بدنشان را به در و ديوار شهر 
بچسبانند و دور از چشم پليس فرزندانشان را به فروش 
برسانند؟ قطعا كس��اني كه اين كار را مي كنند، براي 
خوش��گذراني دنبال پول نيستند، براي اينكه بتوانند 
گره هاي كور اقتصادي زندگي شان را باز كنند، تن به اين 
كار مي دهند. فروش فرزند، آن هم به قيمتي كه شايد 
با آن بتوان در حومه ش��هر يك خانه اجاره كرد، دردي 
است كه تا پايان عمر بر دل مادر و پدر آن بچه مي ماند. 
جاي اين زخم خوب نمي شود. اما مگر چاره اي جز اين 
دارند. خيلي از آنها از پس هزينه فرزنداني كه دارند هم 
بر نمي آيند، پس يك فرزند تازه يعني يك هزينه تازه، 
پس ترجيح مي دهند، او را به دست كساني بسپارند كه 
قطعا از لحاظ مالي آنقدر دستشان به دهانشان مي رسد 
كه اين نوزاد را در ش��رايط بهتري ب��زرگ كنند.  حال 
سوال اينجاست آيا واقعا مي توان با دستگيري دالالن 
نوزاد در ش��بكه هاي اجتماعي مان��ع از اين اتفاق تلخ 
شد، اصال اين راهكار براي اينكه پدر و مادر بي بضاعتي 
از فروش فرزندش��ان منصرف ش��وند، منطقي است؟ 
قطعا نه! مس��ووالني كه خود را به خ��واب زده اند، بايد 
بدانند كه اوضاع اقتصادي آنقدر بد شده كه پدري براي 
هزينه درمان فرزند معلولش كليه اش و كبدش و مغز 
استخوانش را به حراج گذاشته. چطور مي شود به چنين 
پدري گفت اين كار را نكن. ش��رايط اقتصادي هر روز 
بحراني تر از روز قبل مي شود و در اين ميان مردم بيشتر 
از پيش كمرشان زير بار فشار زندگي خم مي شود و خيلي 
از مسووالن ما هنوز در حال شعار دادن و وعده و وعيد 
هستند. وقتي هزينه هاي زندگي در ايران روزانه افزايش 
پيدا مي كند، ديگر نه يارانه، نه آن مبلغ ناچيز معيشتي 
و نه حتي فروش كليه و فرزند دردي را دوا نمي كند. اگر 
مي خواهيم از معضالتي مانند، فروش نوزادان در فضاي 
مجازي جلوگيري كنيم، اگر مي خواهيم مانع اين شويم 
كه دالالن اعضاي بدن كسب و كارشان پر رونق ترشود، 
دس��تگيري افراد دردي را دوا نمي كند، رس��يدگي به 
وضعيت معيشتي مردم است كه بايد در اولويت كاري 
تمام س��ازمان ها و نهادها قرار بگيرد. اي كاش مي شد 
قانوني تصويب كرد تا تم��ام وزارت خانه ها و نهادهاي 
دولتي موظف ش��وند كه قبل از ه��ر چيز به وضعيت 
سالمت و معيشت مردم رسيدگي كنند، اي كاش مي شد 
در اين بحران پاندمي كرونا دست از بازي هاي سياسي 
برداشت و كمي هم به فكر مردم بود. اي كاش مسووالن 
مي توانستند به جاي اينكه از حاال به انتخابات 1400 فكر 
كنند و در تدارك ستادهاي انتخاباتي و خرج هاي كالن 
باشند، فارغ از تمام اين مسائل به داد مردمي مي رسيدند 
كه ديگر توان تحمل اين همه س��ختي و مشكالت را 
ندارند. چه كسب و كارهايي كه در اين هشت ماه و اندي 
از بين نرفت، چه جان هاي شيريني كه قرباني نشد، آيا 
واقعا وقت آن نرسيده كه كمي هم به مردم و مشكالتشان 
رسيدگي شود. فرزند فروشي نتيجه فقر است، بزه هاي 
اجتماعي همه و همه ريشه در فقر دارند، حراج اعضاي 
بدن به دليل فقر است و... شايد به همين دليل است كه 
حضرت علي )ع( فرمودند: »فقر كه از يك در وارد شود، 

ايمان از در ديگر بيرون مي رود.«

علي طالشي، كارشناس حوزه گردشگري: 

انفجار سفرها در راه است
گليمان�دگار| كرونا با آمدن خود 
سبك زندگي كل مردم دنيا را عوض 
كرد، اما در اين ميان كسب و كارهاي 
بس��ياري هم از بين رفتند و هر كشور به فراخور 
وضعيتي كه داش��ت دستخوش تغيير و تحوالت 
عميق اقتصادي شد. صنعت گردشگري اما بيش 
از همه آسيب ديد. بسياري از كشورها كه بخش 
اعظم اقتصادشان بر پايه گردشگري بود ناگهان 
با افت چشم گير حضور گردشگران مواجه شدند، 
در اين بين كش��ورهاي اروپايي مانند فرانس��ه و 
اس��پانيا و ... بيش از همه آسيب ديدند. ضررهاي 
اقتصادي كشورها در اين زمينه بيش از آن چيزي 
اس��ت كه در تصور بگنجد. اين شايد براي ما كه 
س��ال ها تالش كرديم تا اقتصادم��ان را به جاي 
نفت به گردش��گري وابسته كنيم و البته به لطف 
بي توجهي مسووالن موفق هم نشديم، شايد يك 
اتفاق خوشايند باش��د، البته نبايد از اين موضوع 
غافل شويم كه به مدد تحريم ها حاال ديگر نفت را 
نمي توانيم بفروشيم و اقتصادمان هر روز بيشتر از 
روز قبل در سراشيبي سقوط قرار دارد. اما در اين 
بين مساله مهم اين است كه هر چند كرونا باعث 
شد تا شمار گردشگران در اقصي نقاط دنيا به صفر 
برسد، ولي حاال مردم كم كم با اين موضوع كنار 
آمده اند كه ممكن اس��ت زندگي شان از اين پس 
تا ابد با كرونا همراه باشد، پس بهتراست رويه اي 
مسالمت آميز با اين بيماري در پيش بگيرند. طبق 
آخرين آمار ارايه شده بس��ياري از بليت ها براي 
روزهاي پاياني س��ال ۲0۲0 از همين االن رزرو 
شده اس��ت و خيلي ها تصميم دارند كه با وجود 
كرونا سفرهايشان را انجام دهند، اين اتفاق يعني 

رونق دوباره صنعت گردشگري.

    ضرورت گردشگري مسووالنه و پاك
روز گذش��ته اما مديران پلتفرم گردشگري اتاقك 
نشس��ت خبري آنالين برگزار كردند و از اهميت 
گردشگري در ايران و نقشي كه مي تواند در رشد 

اقتصادي كشور داشته باشند گفتند. 

علي طالشي، كارشناس حوزه  گردشگري ضمن 
اش��اره به اهميت صنعت گردش��گري در رشد و 
توس��عه جامعه و عدالت اجتماعي و توزيع ثروت 
گف��ت: »از اوايل دهه 80 در كش��ور ك��ه مردم با 
گردش��گري محلي و داخلي به واس��طه تورهاي 
تفريحي و ظهور اينترنت آش��نا شدند و به واسطه 
ظهور اماكن اقامتي كوچك همچون بومگردي ها، 
ديگر مقاصد گردشگري منحصر به سواحل شمال 
و جنوب و ش��هرهاي بزرگ نيس��ت، بلكه كم كم 
اقتصادي ش��كل گرفته كه تبديل به ش��ريان ها، 
رگ ها و مويرگ هاي رش��د اقتص��ادي در جوامع 
كوچك و محلي ش��د. اين جريان اقتصادي كه به 
نوعي سرريز درآمد مناطق شهري و پردرآمدتر به 
مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي بود، با خود 
نه فقط درآمد براي جوامع محلي و كسب وكارهاي 
مستقر در آنها فراهم كرد بلكه به عدالت اقتصادي 
و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، احياي جوامع 
محلي، مهاجرت معكوس و حفظ محيط زيس��ت 

كمك كرد.«

    فرصت ها در سايه تغييرعادات سفر
او در زمينه اثرات كلي كرون��ا بر جامعه و اقتصاد 
محلي و كوچك گردشگري گفت: »امروز همه ما 
در خانه ها و محل كارهايمان در شهرها، از عوارض 
مبارزه ب��ا كرونا در امان نبوده اي��م. از بيماري كه 
متاسفانه جان هزاران نفر از هموطنان ما را گرفته 
تا بيكاري و مش��كالت اقتصادي و اس��ترس هاي 
تنهايي و س��فر نرفتن. اما آن وجه از اثرات كرونا 

كه هن��وز از معرض دي��د اكثر ما پنه��ان مانده، 
اتفاقي اس��ت كه براي ميليون ها ايراني شاغل در 
كسب وكارهاي كوچك گردشگري در شهرهاي 
كوچك و روس��تاها افتاده و آسيب هايي است كه 
به آنها خورده اس��ت. حتي پس از واكسيناسيون 
گس��ترده و كاه��ش ابتال ب��ه كرونا ه��م صنعت 
گردشگري تا س��ال هاي سال تحت تاثير ويروس 
كرون��ا خواهد بود و عادات س��فر هيچگاه به قبل 
باز نمي گردند. به همين دلي��ل اگر همين امروز 
تمامي مس��ووالن، كارشناسان و كسب وكارهاي 
بزرگ ملي، براي آن اقدام��ي نكنند، بايد منتظر 
فاجعه اي بزرگ در كشور بود ولي از طرفي دنيايي 
از فرصت ها در س��ايه تغيير عادات سفر همچون 
تغيير اجباري از گردشگري بين المللي به داخلي 
و س��فرهاي نزديك ايجاد شده است كه مي توان 
در سايه آنها رشد گردش��گري را شاهد باشيم.« 
او در اي��ن زمينه گفت: »ب��ه زودي چه بخواهيم 
چه نخواهيم، ش��اهد انفجار س��فر در كشور و به 
خصوص ن��وروز 1400 خواهيم بود كه در آن هم 
همچنان كرونا با ماست و بايد براي توزيع سفر به 
جاي مناطق توريستي عادي به مناطق متنوع تر، 
آموزش سفر مسووالنه و حفظ بهداشت و نظارت 
بيشتر آماده شويم كه نقش پلتفرم هاي گردشگري 
در اين زمينه حائز اهميت و تاثيرگذار خواهد بود.«

    زندگي ادامه دارد
به هر حال بايد به زندگي مس��المت آميز در كنار 
كرونا عادت كنيم، حتي اگر واكسني هم براي اين 
بيماري كشف ش��ود و در اختيار عموم مردم دنيا 
قرار گيرد اين بيماري هم قرار است مثل آنفلوآنزاي 
فصلي هر س��ال چند ماهي را مهمان ما باشد، به 
همين خاطر نمي توانيم زندگي معمول خود را رها 
كنيم و به انتظار رفتن كرونا بمانيم، اما مي توانيم 
با رعايت نكات بهداش��تي نه تنها سالمتي خود را 
تضمين كنيم كه زندگي گذشته مان را با سبكي 
تازه پي بگيريم و به اين فكر كنيم كه زندگي ادامه 

دارد، چه با وجود كرونا چه بدون آن.

گزارش

تا اواخر دوره قاجار، قلعه كرشاهي از قلعه هايي به شمار مي رفت كه گروه هاي بدنام سارقان، فعاليت هاي خودشان را در آن سر و سامان مي دادند. اين قلعه خشتي، 
پنج برج مراقبت دارد و در بازديد از آن به راحتي مي توانيد تصور كنيد كه در روزهاي اوجش، چه شكوه و عظمتي داشته است. قلعه كرشاهي كه به قلعه دزدها هم 
معروف است در شهر ابوزيدآباد استان اصفهان قرار دارد. زير اين قلعه، مسيرها و هزارتوهايي ساخته بوده اند كه به كوهستان پشت بنا راه داشته است. در بيابان هاي 
اطراف قلعه كرشاهي هم درختان زيباي انار وجود دارند كه هر گردشگري را براي چادر زدن در كنار آنها و در حوالي قلعه وسوسه مي كنند. اگر اهل خوابيدن در 
طبيعت و كمپ زدن باش��يد حتما دراز كشيدن روي زمين كويري و خيره شدن به آسمان پرستاره شب را مي پسنديد. قلعه كرشاهي براي كساني كه به دنبال 
ديدني ترين نقاط ايران و كشف مكان هاي خاص و كمتر ديده شده هستند، قطعا و حتما انتخابي ايده آل است. البته شايد االن به دليل كرونا امكان سفر به اين نقطه 

زيبا را نداشته باشيد، اما باالخره اين روزها هم تمام مي شود شما مي توانيد با آرامش خاطر به نقاط ديدني ايران سفر كنيد.

مرزپرگهر
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