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پاي مجلس به انتخاب وزير جديد 
صمت باز شد

 نابساماني سفرهاي درون شهري 
در دوران كرونا 

تعداد مسافران مترو با وجود لغو طرح ترافيك افزايش يافتسرنوشت نامعلوم معرفي وزير جديد به نمايندگان

يادداشت-3

جرايم يقه سفيدان
1- هفته گذشته، نتايج 
ي��ك پژوه��ش علمي 
در خص��وص پراكنش 
زورگي��ري،  س��رقت، 
قتل، خودكشي، اعتياد 
و انحراف��ات جنس��ي 
منتشر شد و نشان داد، 
در بين مناطق ۲۲گانه 
ش��هر تهران، به ترتيب مناط��ق 1۵، 1۲، 1۸، 
1۷، 1۹، ۲1، 1۶، 11، 1۳، 1۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ 

بيشترين آسيب هاي اجتماعي را دارند.
بر اساس اين پژوهش كه توس��ط دو محقق از 
دانش��گاه هاي خوارزمي و تهران انجام ش��ده 
است، مناطق 1۲ و 1۸ داراي بيشترين ميزان 
و مناطق 1 و ۳ داراي كمترين ميزان س��رقت 
هستند. از كل مناطق تهران فقط دو منطقه ۳ 
و ۶ داراي اعتياد خيلي كم و س��ه منطقه ۵، ۴ 
و 11 ميزان اعتياد كمي دارند. در بقيه مناطق 
اعتياد متوسط، زياد و خيلي زياد است. مناطق 
1۲ و 1۷ داراي بيش��ترين مي��زان زورگيري 
هستند و مناطق 1، ۳، ۶ و ۲۲ كمترين ميزان 
زورگي��ري را دارند. بر اس��اس اي��ن پژوهش، 
بررس��ي پراكنش خودكشي نشان مي دهد كه 
منطقه 1۵ بيشترين ميزان خودكشي را به خود 
اختصاص داده است. نكته قابل توجه اين است 
كه مناطق ۲1 و ۲۲ از نظر س��اير آس��يب هاي 
جرم زا در وضعي��ت بهتري ق��رار دارند ولي در 
ميزان خودكشي از ساير مناطق )به جز منطقه 
1۵( آمار بيش��تري دارند. همچنين پراكنش 
آسيب اجتماعي قتل بيشتر به سمت مناطق 
توس��عه نيافته و جنوب شهر اس��ت و مناطق 
شمال شهر كمتر با اين آسيب روبه رو هستند. 
مناط��ق ۲1، ۲۲، ۹، 1۵، 1۶ و 1۲ بيش��ترين 

ميزان قتل را دارند.
نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي دهد كه 
شدت انحرافات جنسي در تهران زياد است و در 
بين آسيب هاي جرم زا، داراي بيشترين مناطِق 
با شدت خيلي زياد است. انحرافات جنسي در 
مناط��ق ۴، ۵، ۸، 1۵، 1۷ و ۲۲ خيلي زياد، در 
مناط��ق 1، 1۶، 1۸، 1۹ و ۹ زياد، در مناطق ۲، 
۶، ۷، 1۳، 1۴، ۲۰ و ۲۲ متوس��ط و در مناطق 
11 و 1۲ كم و در منطق��ه ۳ خيلي كم گزارش 
شده است. بررسي اين پراكنش نشان مي دهد 
كه ميزان انحرافات جنس��ي در مناطق شرق و 
غرب تهران بس��يار زي��اد و در مناطق جنوب 
شهري، زياد اس��ت. به گفته پژوهشگران اين 
تحقيق، »آسيب هاي اجتماعي در شهر تهران 
عمدتا هويت منطقه اي و محل��ه اي دارند و لذا 
انجام مطالعه جغرافيايي آنها براي رس��يدن به 

يك الگوي پيشگيري جامعه مورد نياز است«.
ادامه در صفحه7  

مجيد اعزازي

يادداشت- 1

يادداشت- 2

بيماري مهلك اقتصاد ايران

فضاي كسب وكار و بهره وري 
پايين عامل اصلي رشد تورم 

 )GBS( گيل��ن ب��اره
ي��ك بيم��اري مهلك 
اس��ت كه اعصاب بدن 
و دست ها و پاها مبتال 
و به م��رور و بدون درد 
ش��روع به فلج كردن 
بدن مي كن��د.  زماني 
كه در س��ال 1۳۹۰ در 
س��تاد يكي از نمايندگان مجلس كه براي يك 
س��خنراني اقتصادي دعوت ش��دم، به عواقب 
شوم نرخ بهره ۲۰ درصدي و باالتر اشاره كردم 
و هشدار دادم كه به زودي بحران هاي اقتصادي 
شروع خواهند شد...  ادامه در صفحه6

ك��ه  اس��ت  مدت��ي 
سازمان هاي اقتصادي 
مانند س��ازمان برنامه، 
بانك مرك��زي، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي 
و برخ��ي مس��ووالن 
ن��گاه  از  اقتص��ادي، 
بخشي خود به تحليل 
داليل افزايش قيمت ه��اي اخير پرداخته و هر 
يك س��عي دارد كه س��هم خود را از رشد تورم 

سال ۹۹ كمتر معرفي كند. 
س��ازمان برنامه اع��الم كرده كه س��ال ۹۸ نيز 
كسري بودجه داشته ايم اما تورم به اندازه امروز 
نبوده و به نظر مي رس��د كه به دنب��ال افزايش 
نرخ ارز و نرخ نيمايي به عن��وان لنگر نرخ ارز و 
تامين كننده كااله��اي وارداتي و... تورم تيرماه 
افزايش يافته و كسري بودجه دولت در سال ۹۹ 

عامل اصلي تورم نيست. 
بانك مركزي نيز براي آنكه اثر ناترازي بانك ها و 
رشد نرخ ارز و عملكرد بازار بين بانكي در خلق 
پول، هزينه س��نگين بانك ها در پرداخت سود 
س��پرده و زيان بانك ها، رش��د بدهي بانك ها و 
مطالبات معوق و... بر تورم را كمتر نشان دهد، 
به موضوع كس��ري بودجه دولت و اس��تقراض 
دولت از بانك مركزي، تامين منابع از صندوق 
توسعه ملي و شيوع كرونا و تسهيالت مختلف 
در اين مدت اش��اره كرده كه عامل رشد باالي 
پايه پولي بوده اس��ت.  واقعيت اين اس��ت كه 
هيچ كدام از اي��ن نهادها به تنهايي مس��وول 
افزايش قيمت ه��ا و تورم نيس��ت و البته هيچ 
يك نمي توانند س��هم خود را كتم��ان كنند. 
اگرچه همه به جمله معروف رش��د نقدينگي و 
پايه پولي عامل تورم است اشاره دارند اما رشد 
نقدينگي تنها در بانك رخ نمي دهد بلكه عامل 
اصلي آن از فضاي كس��ب وكار و مخارج دولت 
به بانك ها تحميل شده و باعث رشد نقدينگي و 
تورم مي شود.  حتي مسوول اصلي تورم در اين 
شرايط تنها دولت نيست و هر نهاد و سازماني 
و هر فعال اقتصادي و سياسي در اين وضعيت 
سهيم و مسوول است و همه س��عي داريم كه 
نتيجه ك��م كاري، عقب ماندگ��ي در فناوري، 
پايين بودن به��ره وري و نبود اس��تانداردهاي 
بين المللي را با دريافت پ��ول از بانك ها جبران 
كنيم و عده اي نيز پول از بانك ها مي گيرند تا به 
خريد وفروش و كسب سود و سوداگري پرداخته 
و س��ود بزرگ دريافت كنن��د.  براين اس��اس، 
دلي��ل اصلي افزاي��ش قيمت ه��ا و چالش هاي 
ب��زرگ اقتصاد كش��ور، پايين ب��ودن بهره وري 
است كه از س��اختار اقتصاد، فضاي كسب و كار 
و توليد، دستگاه هاي اجرايي، سياست خارجي 
و داخلي گرفته تا ب��ازار دارايي ها تاثيرپذيرفته 
و رش��د س��رمايه گذاري و اقتص��اد و تولي��د را 
كاهش داده اس��ت. در نتيجه هم بانك ها براي 
تامين هزينه ه��اي خود به نقدينگ��ي نيازمند 
هس��تند و رفتار آنه��ا موجب رش��د نقدينگي 
و تورم شده اس��ت و هم دولت و سازمان برنامه 
براي تامين منابع مورد نياز خود به نوعي رفتار 
مالي دس��ت زده اند ك��ه نتيجه اش رش��د تورم 
اس��ت.  حتي ش��ركت ها و افرادي كه س��رمايه 
درگ��ردش خ��ود را در بورس ب��ه كار گرفته اند 
تا سود ببرند و به بانك ها فش��ار مي آورند كه به 
هر بهانه اي تس��هيالت بگيرن��د در نهايت روي 
رفتار بانك ها اثرگذار هس��تند. مس��ووالني كه 
تصور كرده اند نقدينگي جذب بورس مي شود و 
به بازار ارز نمي رود، نيز مس��وول هستند و عمال 
باعث رشد بيشتر نقدينگي ش��ده اند زيرا براي 
كسب سود بيشتر از بانك ها تسهيالت گرفته و 
تسهيالت دهي بانك ها در سه ماه اول ۹۹ حدود 
۵۰ درصد رش��د كرده اس��ت.  به عبارت ديگر، 
عملكرد امروز بانك مركزي غير مستقل ايران، 
سياس��ت هاي پولي وابس��ته به سياست مالي 
دولت، متاثر از رفتار تمام فع��االن اقتصادي در 

كشور و دولت و دستگاه هاي دولتي است. 
  ادامه در صفحه3

 مجيد گودرزي

محسن شمشيري

 ارزش معامالت بورس
 ۲۳ هزار ميليارد تومان شد

»تعادل« از بازار خودرو 
و دردسرهاي آن براي 

خريداران گزارش مي دهد

فايل قيمت خودروها در گرماگرم تابستان، همچنان 
روند صعودي را نشان مي دهد. بازار خودرو، در حالي 
روزهاي داغ قيمتي خود را تجربه مي كند كه خبري 
از كشش مشتريان براي خريد خودرو نيست. هرچند 
طرح هاي قرعه كشي از سوي دو خودروساز با هدف 
ايجاد شرايطي براي مشتريان واقعي خودرو در حال 
اجراست، اما با اين حال روند افزايش قيمت خودرو 
ش��تاب بااليي گرفته اس��ت. دامنه نوس��ان قيمتي 
خودروها تا جايي است كه خودرويي مثل »پرايد«، 
كه شاخص بازار اس��ت، جاي پايش را در كانال ۹۰ 

ميليون توماني تثبيت كرده است. 

پرواز شاخص 
بر قله ۲ ميليون  
واحدي بورس

 »پرايد«  
 يك قدم 

تا 100 ميليون

مهدي بيك| س�هم هاي »مادر ي�ا اورجينال«و 
سهم هاي »ُبنُجل«؛ اين عباراتي است كه برخي 
فعاالن بازار س�رمايه ب�ا اس�تفاده از آنها تالش 
مي كنن�د تا تصويري از س�هم هاي ارزش�مند و 
س�هم هاي فاق�د ارزش ارايه كنند؛ س�هم هايي 
كه اين روزها شناس�ايي آنها بسيار دشوار شده 
و به وفور در دس�ت حقيقي ه�اي تازه ب�ه بازار 
آمده مي چرخد. حقيقي هايي كه با اميد كس�ب 
سودهاي فزاينده همه يا بخشي از سرمايه هاي 
خود را وارد اين ب�ازار كرده اند اما از سرنوش�ت 
اين س�هم هاي فاق�د ارزش اطالع�ي ندارند. بر 
اساس اين ش�رايط متفاوت و بعضا متضاد است 
كه بس�ياري از كارشناس�ان معتقدند؛ تابستان 
۹۹ آبس�تن تحوالت مهم�ي در اقتصاد كش�ور 
و متعاق�ب آن در بط�ن بازارهاي 5گانه كش�ور 
خواهد بود. تابس�تاني ك�ه در آن ب�ورس كه از 
ماه هاي قبل رشد خود را آغاز كرده بود همچنان 
در مدار رش�د فزاينده قرار گرف�ت؛ دالر يك بار 
ديگر بي تابي هايش را آغاز كرد؛ مسكن در فراز 
و نش�يب افزايش رهن و اجاره قرار گرفت و بازار 
سكه و طال هم تكانه هاي متعددي را تجربه كرد. 
اما آيا اين فضاي آش�وبناك و پرنوس�ان به رشد 
نهايي خود رسيده اس�ت و با پشت سر گذاشتن 
مرداد و ش�هريور داغ و از راه رسيدن پاييز هزار 
رنگ، بايد منتظر تعديل و فرونشستن هيجانات 
بازارها در كش�ورمان باش�يم؟ در اين ميان زير 
پوست بازار بورس كشور به عنوان مهم ترين بازار 
فعلي كشور از نظر جذب سرمايه چه مي گذرد؟ 
آيا نظارتي توس�ط ناظران مس�تقل بر اين بازار 
صورت مي گيرد؟ اين پرسش ها و پرسش هايي از 
اين دست ما را به جلسه گفت وگو با عباس هشي 
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي رساند 
تا رواي�ت ت�ازه اي از بايدها و نبايده�اي بورس 
براي مخاطبان »تعادل« تدارك ببينيم. هش�ي 
با اشاره به ضرورت ورود حسابرسان مستقل به 
مقوله بررسي حساب هاي بورسي، شفاف سازي 
ب�ورس را مهم تري�ن عام�ل در نهادينه ش�دن 
مش�اركت هاي عمومي مردم در ب�ورس ارزيابي 

مي كند. 

  در ش�رايطي ك�ه ش�اخص ب�ورس از كانال 
دو ميليوني ه�م عبور كرده؛ اين پرس�ش كه 
چش�م انداز بورس در ميان مدت و بلندمدت 
چگونه اس�ت همچنان مهم ترين ابهام پيش 
روي افكار عمومي اس�ت. ش�ما چش�م انداز 

بورس را چطور مي بينيد؟
پاسخ بسياري از اين پرسش ها را بايد از وزير اقتصاد و 
رييس كل بانك مركزي بپرسيد. بورس فعال به مركز 
جذب نقدينگي بدل شده است؛ نظرات كارشناسي 
مواف��ق و مخالف ه��م گفته ش��ده؛ به نظ��رم حاال 
وقت اين اس��ت كه خبرنگاران خودش��ان داده هاي 

اطالعاتي را بگيرند و بعد دست به تحليل بزنند.
  اما دولت به دنب�ال اينكه همه تخم مرغ هاي 

اقتصادي اش را در سبد بورس بگذارد...

شما بايد اين سوال را از كسي بپرسيد كه مي خواهد 
تخم بگذارد )خنده( من چون مخالف اين داس��تان 
هس��تم ممكن اس��ت حرفي بزن��م كه دوس��تان 

خوششان نيايد.
  اتفاقا ما به دنبال همين روايت هاي منتقدانه 
در خص�وص بورس ه�م هس�تيم. مي خواهم 
بدانم رويكردي كه دولت در خصوص توس�عه 
بورس و هدايت نقدينگي به س�مت اين بازار 
در پيش گرفته اس�ت تصميم�ي اقتصادي و 
در راس�تاي بهب�ود ش�اخص هاي اقتصادي و 

معيشتي كشور است يا خير؟
اين كار دول��ت و واگذاري بنگاه ه��اي دولتي از يك 
منظر قابل تقدير اس��ت؛ چ��ون اين دول��ت، اولين 
دولتي است كه در پايان سال هشتم فعاليت هايش 
)درست است دولت ها ۴ساله اند اما در ايران دولت ها 
۸ساله زاييده مي ش��وند( يكي از بدهي هاي قديمي 
خود به م��ردم و رهب��ري را پرداخت كرده اس��ت. 
كاه��ش بنگاه��داري و كاهش تصديگ��ري دولت 
در اقتصاد يك الزام قانوني اس��ت كه از س��ال ۷۲ تا 
به امروز مس��كوت باقي مانده بود. يعن��ي به مدت 
۲۵س��ال هيچ دولتي اين ضرورت تصريح شده در 

قانون را اجرا نكرده اس��ت؛ علي رغم احكام رهبري 
و گله مندي ايشان در ۲سال قبل كه گفتند »در باب 
مبارزه با فس��اد و كاهش بنگاهداري و تصدي گري 
من شايد كمتر تذكر داده ام، آقايان هم كمتر توجه 
كرده اند.«پس در اين بابت دولت روحاني انصافا تنها 
دولتي است كه يك بدهي ۲۵ساله را در سال هشتم 
عمر دولت خود پرداخت كرده است. چون سال آخر 
عمر دولت ها، سال بيخيالي اس��ت؛ سالي براي فكر 
براي آينده شغلي است؛ كسي از آينده خود اطالعي 
ندارد و همه دنبال پس��ت بعدي شان هستند. وزير 
و مديركل و ... هم مش��غول تكميل مدارك و اسناد 
ناقص شان هستند تا دولت بعدي به اينها گير ندهد. 
پس قبل از هر تحليلي بايد از دولت تشكر كرد براي 

واگذاري ها.
  اما آيا اين حرك�ت و اين تصميم يك حركت 
اقتصادي مناسب است يا خير؟ يعني در زمان 

مناسب و به شيوه اي مناسب اجرا شده است؟
اين موضوع، مس��اله دوم اس��ت؛ درباره اينكه بورس 
رونق پيدا كرده و مردم به اين سمت هدايت مي شوند؛ 
بايد گفت كه هرچقدر پول سرگردان به سمت بورس 

بيشتر هدايت شود و به سمت افزايش سرمايه ها يعني 
عرضه اوليه در بورس ب��رود؛ معني آن رونق اقتصادي 
است؛ حاال ش��ما در بورس وقتي پول مي گذاريد؛ اين 
س��رمايه گذاري كه فردا و بالفاصله جواب نمي دهد؛ 
وقتي پ��ول تزريق مي ش��ود به بخش اقتص��اد، بازده 
آن معموال چند س��ال بعد است. كس��ي هم كه سهم 
در بورس مي خرد براي س��ود آتي مي خرد. متاسفانه 
سرنوش��ت بورس ما بي��ش از ۹۰درص��دش در بازار 
ثانويه تعيين مي ش��ود. يعني اينكه س��هام دست به 
دست مي چرخد و اين ورودي پول به اقتصاد و توليد 
تزريق نمي ش��ود؛ دس��ت يك عده خاص اس��ت كه 
بعد از كسب سود يا س��هم جديدي مي خرند؛ يا طال 
مي خرند؛ يا دالر مي خرند يا مسكن مي خرند و به هر 

حال رفتارهاي سوداگرانه در بازار دارند.
  يعن�ي ش�ما معتقديد كه مس�ير ب�ورس را 

واسطه ها و دالل ها تعيين مي كنند؟
بورس ه��ا را در تم��ام دني��ا هزاردس��تان و مافي��ا 
مي چرخانند؛ در ايران ه��م دالل ها، بازارس��ازها و 
دست هاي پنهاني هس��تند كه بورس را مي سازند. 
اگر فضا براي اين افراد فراهم باش��د و بستر مناسبي 
در مقابل داشته باش��ند قادرند اثرگذاري خود را در 

بازارها افزايش هم دهند.يك زماني، قيمت يك سهم 
الكي را باال مي برند، به اوج مي رسانند؛ بعد آن سهم 
را مي فروش��ند و بيرون مي روند؛ اين سهم به دست 
مردم عادي مي رس��د و دس��ت به دس��ت مي شود 
و در نهايت آس��يب هايش را مردم ع��ادي متحمل 
مي شوند. پس مردم بايد بدانند كه زير پوست بورس 

چه مي گذرد.
  آيا نظام سياس�ي و دولت ها نباي�د در برابر 
يك چنين كلوني هاي مخربي، بايستند و آنها 
را از جريان س�يال بازار سرمايه خارج كنند يا 

حداقل ميزان اثرگذاري آنها را كمتر كنند؟
البته دولت به مردم اطالع داده ك��ه در زمان خريد 
س��هم خودتان بدون اطالع وارد بازار نشويد و تاكيد 
كرده كه از طريق ساختارهاي مشاورتي و اطالعاتي 
اقدام كنيد تا با پس لرزه هايي مثل بحران هاي مالي 
سال هاي ۷۴ و ۸۴ روبه رو نشويد. در زمان موسسات 
غيرمجاز هم مدت ها به مردم اطالع رس��اني شد كه 
مردم پولتان را در اين موسس��ات نگذاري��د؛ در آن 
زمان ه��م رييس جمهوري و هم ريي��س كل بانك 
مركزي اعالم كردند كه مردم در اين موسسات پولي 

نگذارند. خود من آن زمان به اين هشدار گوش دادم 
و پولم را از اين موسسات خارج كردم. 

  ب�ه ه�ر ح�ال بخش�ي از مش�كالت امروز 
اقتصادي ما محصول نظام تصميم سازي غلط 
دولت است. نوسانات بازار ارز و تورم فزاينده، 
محصول همين نظام تصميم سازي نيست؟اين 
تصميم س�ازي هاي اش�تباه اعتماد م�ردم به 

دولت را از ميان نمي برد؟
درس��ت مي گوييد؛ معتق��دم كه س��ال۹۷معرفي 
دالر ۴۲۰۰بي مطالعه بود؛ قبال دولت در س��ال۹۲ 
توانس��ت، ارز را از ۴۵۰۰ به ۲۷۰۰ برساند و دستش 
در جيب خودش بود. بعد در فروردين ۹۷ اعالم كرد 
كه صادراتي ها و خصولتي ها باي��د ارز بازار را تامين 
كنند و ظرفيت هاي ارزي در اختي��ار اين گروه قرار 
گرفت. اي��ن خصولتي ها ام��ا در روز روش��ن حرف 
دولت را گوش نمي دهند چه برسد به دوران بحراني. 
ناگهان دالر ۴هزار توماني در مردادماه ش��د 1۸هزار 
تومان؛ قيمت ها رفت باال، ديگر هم پايين نيامد. من 
عباس هش��ي نوعي، اگر دولت بيايد بگويد پولت را 
بگذار فالن جا، ديگر حرف دولت را گوش نمي دهم؛ 
چون به اعتبار دولت، پولم را در بانك گذاشتم، بعد 
با نظام تصميم س��ازي هاي دول��ت و كاهش ارزش 
پول ملي اين نقدينگي ام به يك س��وم كاهش پيدا 
كرد. بنابراين نظام تصميم سازي هاي دولت به طور 

مستقيم با اعتبار دولت در ارتباط است. 
  در اي�ن ش�رايط ك�ه ش�ما تصويرس�ازي 
كرديد؛ ب�ورس هم يك�ي از گزينه ه�اي روي 
ميز براي جذب س�رمايه ها بود؛ ام�ا اين بازار 
چطور توانس�ت اين ميزان نقدينگي را جذب 
كند؟آن ه�م در ش�رايطي كه اقتص�اد ايران 

رونقي ندارد؟
 پس گفتيم كه مردم ب��ا مانده پول خ��ود به دنبال 
بازاري مي گشتند تا از دارايي خود حفاظت كنند يك 
مسير هم بورس بود. برخي كه زرنگ بودند و اطالع 
داشتند از چش��م انداز آينده بورس، زودتر نقدينگي 
خود را راهي بازار سرمايه كردند و سودهاي بيشتري 
بردند.اما بازار سهام بازاري بود با مقداري سهم درجه 
يكي و انبوهي ازس��هم هاي بنجل، وقت��ي پول آمد 
و سهمي هم وجود نداش��ت؛ بازارسازي ها در بورس 
شروع شد؛ همه س��هم هاي بنجل ناگهان چند برابر 
شدند. در اين شرايط تشخيص س��هام مادر از سهام 
بنجل و فاقد ارزش سخت ش��د؛ بنابراين مردمي كه 
بدون آگاهي سرمايه خود را در بورس آورده بودند با 
خطر بزرگي مواجه ش��دند. اينها ضايعاتي است كه 

ساختار بورس در سرمايه هاي عمومي دارد.
  در اين ش�رايط چرا دولت تم�ام عزم خود را 

براي رشد بورس جزم كرده است؟
اول اينك��ه ب��ورس بهتري��ن راه ب��راي عرض��ه 
شركت هاست، چون يك عده اي از بيرون مي توانند 
قيمت ها را تشخيص دهند. يعني بورس قيمت ها را 
تعديل مي كند. در بورس عرضه و تقاضا حرف اصلي 
را مي زند و حاكميت دولت چندان در قيمت گذاري 
اثرگذار نيست. ضمن اينكه مش��كالتي چون ترك 
ادامه در صفحه7 مناقصه و ...   
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 عباس هشي
  عضو هيات علمي 

دانشگاه شهيد بهشتي 
در گفت و گو با »تعادل«  

عنوان كرد

 بورس
 عامل جبران
كسري بودجه
 وكوچك 
شدن دولت

 بانك مركزي نوعي جديد از استقراض دولت 
و  سازمان برنامه  جهش نرخ ارز نيمايي را  عامل لنگر تورمي مي دانند

فرار به جلو متهمين رشد تورم
 صفحات 2 و 3 

     حسابرسان مستقل بايد حساب هاي مالي بورس را بررسي كنند
    بازارسازي ها باعث شد تا سهم هاي بنجل چند برابر شوند

    در شرايط فعلي هيچ حمايتي از حضور حسابرس هاي مستقل در بورس نمي شود 
    دولت بايد پول فروش سهام را در طرح هاي ناتمام عمراني به كار بگيرد

    آسيب ها  را مردم عادي متحمل مي ش�وند. پس مردم بايد بدانند كه زير پوست بورس چه 
مي گذرد

   من عباس هشي نوعي، اگر دولت بيايد بگويد پولت را بگذار فالن جا، ديگر حرف دولت را 
گوش نمي دهم

   متاسفانه سرنوشت بورس ما بيش از ۹0درصدش در بازار ثانويه تعيين مي شود
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فرار به جلو متهمين رشد تورم
»خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، جهت 
تأمين كسري بودجه توسط بانك مركزي )آنچنان كه 
در بودجه س��ال ۹۸ تكليف شد( در شرايط تحريمي، 
تأمين كسري بودجه از محل پايه پولي است.اين روش، 
در كوتاه مدت، همانند استقراض از بانك مركزي خواهد 
بود. لذا، بانك مركزي به حكم وظيفه، نظر كارشناسي 
خود را درخصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش 
تأمين بودج��ه، گزارش كرده ب��ود.« اين جديدترين 
توضيحي است كه از سوي عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي درباره نحوه تعامل بانك مركزي با دولت 
منتش شده است، توضيحي كه هرچند در نگاه نخست، 
به نظر نمي رسد نكته عجيبي را روشن كند اما در عمل از 
روشي پرده برداري مي كند كه همان استقراض از بانك 

مركزي است اما با شيوه اي جديد.
معماي ت��ورم در اقتصاد ايران در دهه هاي گذش��ته 
همواره بي جواب مانده اس��ت. دولت هاي مختلف هر 
يك با شيوه و وعده هايي اعالم كرده اند كه براي بالي 
تورم راهكارهايي جدي دارند اما آنچه در عمل رخ داده 
افزايش چندين باره تورم و به دنبال آن ضربه هايي كاري 

به اقتصاد كالن كشور بوده است.
دولت روحاني نيز در حالي بر سر كار آمد كه نرخ تورم 
در پايان دولت قب��ل به مرز 40 درصد رس��يده بود و 
نب��ود راهكاري جدي، اقتصاد اي��ران را با چالش تورم 
مهارنشدني مواجه كرده بود. در چنين بستري يكي از 
اصلي ترين انتقادهاي وارد شده به عملكرد دولت قبل، 
استقراض دايمي از بانك مركزي بود. شيوه اي كه دولت 
احمدي نژاد به كار مي بست، بسيار ساده بود. دولت هرجا 
كه در تامين منابع مالي خود به مش��كل بر مي خورد، 
دست به دامان بانك مركزي مي شد و با اضافه كردن به 
پايه پولي و تزريق پول پرفشار به اقتصاد، كسري بودجه 
را در كوتاه مدت درمان مي كرد. در اين بستر پايه پولي 
به افزايش سرعت نقدينگي منجر مي شد و در نهايت 

افزايش پر سرعت تورم، تنها رهاورد اين برنامه بود.
دولت يازدهم كار خود را با چند شعار عمده تبليغاتي 
آغاز ك��رد و در برنامه اقتصادي، يك��ي از اصلي ترين 
وعده هاي دولت، كاهش نرخ تورم بود. در س��ال هاي 
ابتدايي دولت روحاني، اين ش��يوه ج��واب داد و حتي 
نرخ تورم اي��ران پس از دوره اي نس��بتا طوالني، تك 
رقمي شدن را تجربه كرد. با اين وجود محدوديت هاي 
اقتصادي داخلي و تحريم هاي هسته اي عاملي شد تا 
دولت باز هم براي تامين منابع مالي خود به دردس��ر 
بيفتد و اين بار، استقراض غير مستقيم از بانك مركزي 
در دس��تور كار قرار گرفت. در اين ش��يوه دولت منابع 
مالي مورد نياز خود را با واسطه بانك ها از بانك مركزي 
گرفت كه هرچند در عمل استقراض مستقيم نبود اما در 

نتيجه، همان افزايش تورم را به همراه داشت.

   رابطه ارز و تورم
كاهش درآمدهاي ارزي دولت، تورم انتظاري موجود 
در جامعه به دنبال نامش��خص بودن شرايط سياست 
خارجي و سودجويي و گران فروشي در برخي بازارهاي 
مهم، بخشي از عواملي است كه در طول ماه هاي گذشته 
به عنوان داليل احتمالي باال بودن نرخ تورم از آنها ياد 
شده است. با اين وجود بسياري از كارشناسان معتقدند 
باال رفتن نرخ ارز نه علت افزايش تورم كه خود معلول اين 
اتفاق است. اين كارشناسان مي گويند، ارز نيز به عنوان 
كااليي كه در بازار عرضه ش��ده و تحت تاثير منحني 
عرضه و تقاضا ق��رار دارد، در كنار افزايش قيمت ديگر 
كاالها، با رشد قيمت مواجه مي شود و نمي توان به ارز 
به شكل مستقل نقشي در كليدي در افزايش نرخ تورم 
داد. اين كارشناسان مي گويند عامل اصلي رشد تورم، 
باال رفتن سرعت رشد نقدينگي است كه در سال هاي 

گذشته همواره روند رو به رشد خود را ادامه داده و حتي 
از مرز 2000 هزار ميليارد تومان نيز گذشته است. 

در اين تفاوت ديدگاه يك سوال مهم به وجود مي آيد: 
اگر وعده دولت در عدم ورود به منابع مالي بانك مركزي 
و عدم اس��تقراض از اين بانك درس��ت اس��ت، دليل 
افزايش نقدينگي چيس��ت؟ آيا همچنان پول پرفشار 
جديد و افزايش پايه پولي مهمان اقتصاد ايران است؟ 
براي پاسخ به اين سوال دو نهاد در دولت صاحب راي 
هستند كه صحبت هاي مطرح شده در روزهاي اخير 
نشان دهنده اختالف نظر جدي آنها در مديريت منابع 

مالي دولت است.
چند روز قبل، س��ازمان برنامه و بودجه به عنوان مدير 
اصلي دخ��ل و خرج كش��ور، در توضيحاتي، هرگونه 
استقراض دولت از بانك مركزي را رد كرد و افزايش نرخ 
تورم را به مشكالت ارزي روزهاي گذشته ربط داد. در 
توضيحات اين سازمان آمده بود: عملكرد بودجه سال 
۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدي ارقام كالن بودجه 
مي دهد. عليرغم تحمي��ل هزينه هاي اجتناب ناپذير 
ناشي از س��يل و كرونا در سال گذشته، دولت توانست 
كل تنخواه گردان خزانه را در انتهاي سال مالي تسويه 
كند، پرداخت حق��وق، يارانه نق��دي و كمك هزينه 
معيشتي، مستمري و پاداش بازنشستگان را به موقع 
پرداخت كند. حتي يك برگ از اوراق مالي دولت نكول 
نشده است. اين دستاورد بزرگ در سال گذشته به دليل 
انضباط بودجه اي و با همكاري دستگاه هاي مختلف 
اعم از وزارتخانه هاي اقتصاد و نفت انجام ش��د و تمام 
پرداخت هاي اجتناب ناپذير دولت در بودجه عمومي 

و مصارف هدفمندي به موقع انجام شد.
سازمان برنامه و بودجه به اين حد هم اكتفا نكرد و توپ 
را به شكل غيرمستقيم به زمين بانك مركزي فرستاد. 
اين س��ازمان اعالم كرد: اگر قرار بود نگراني از كسري 
بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار 
نمايان مي گشت. لذا به نظر مي رسد علت موج تورمي 
اخير و مخصوصًا افزايش ۶,۵ درصدي تورم تير نسبت 
به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر 

اسمي تورم است.

   استقراض دولت به شيوه اي جديد
همان طور كه قابل پيش بيني بود، توضيحات سازمان 
برنامه و بودجه و انتقاد غيرمس��تقيم از سياست هاي 
بانك مركزي، از س��وي اين بانك بي ج��واب نماند. 
عبدالناصر همتي، رييس كل اين بانك در مطلبي كه 
در صفحه شخصي خود منتشر كرد، از نوعي جديد از 
استقراض دولت از بانك مركزي رونمايي كرد. همتي 
گفت كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كه نزد 
بانك مركزي بوده، در كوتاه مدت همان نقش تورمي 
اس��تقراض را ايفا مي كند و باال رفتن نرخ تورم را بايد 
از اين سياست جويا شد. آنچه كه اتفاق افتاده واضح 
اس��ت. دولت تحت تاثير تحريم هاي امريكا و شيوع 
ويروس كرونا، از س��ويي با كاهش جدي درآمدهاي 
ارزي خود مواجه شده و از سوي ديگر، امكان انتقال 
همان منابع ارزي محدودش��ده به كشور را نيز ندارد. 
تحت تاثير اين فضا، بر اساس گفته هاي وزير اقتصاد، 
احتماال در س��ال مال��ي جاري، دولت ح��دود ۱۵0 
هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه خواهد داش��ت. 
براي برطرف كردن اين مش��كل، در ماه هاي گذشته 
سياست هايي مانند انتشار اوراق بدهي در دستور كار 
قرار گرفته و از س��وي ديگر با حمايت از بازار بورس و 
مناب��ع دولت در اين بازار بخش��ي از درآمدهاي الزم 
تامين شده اما به نظر اين اقدامات نيز كفاف نمي دهد. 
در اين بستر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي يكي 

از تنها گزينه هاي باقي مانده است.
بر اساس قوانين بودجه و قوانين پنج ساله توسعه، هر 
سال بخش��ي از درآمدهاي نفتي دولت به حساب اين 
صندوق واريز مي ش��ود و هر ساله بايد، سهم صندوق 
از اين درآمدها افزايش پيدا كند اما با توجه به شرايط 
خاص اقتصادي كشور، دولت با گرفتن مجوزهاي الزم، 
بخشي از س��هم صندوق توسعه ملي را به حساب اين 
صندوق واريز نكرده و از آن براي برطرف كردن مشكالت 
تامين بودجه استفاده كرده است. از سوي ديگر با توجه 
به اينكه اين حس��اب نزد بانك مركزي اس��ت، دولت 
در ماه هاي گذش��ته از بخشي از منابع اين صندوق به 
شكل ريالي استفاده كرده است. در شرايطي كه بانك 

مركزي در حال حاضر به ارز قرار گرفته در اين حساب ها 
دسترسي ندارد، دولت از ارزي كه نيست، ريال قرض 
كرده و همين امر باعث شده، استقراضي جديد شكل 
بگيرد. بانك مركزي از حساب صندوق توسعه به دولت 
پول ريالي داده و در شرايط فعلي دسترسي به ارز آن نيز 
ندارد و همين امر در عمل به افزايش پايه پولي كشور و 

باال رفتن دوباره تورم منجر شده است.
در اختالف نظر افشا شده ميان بانك مركزي و سازمان 
برنامه چند نكته مهم به چش��م مي خورد. از س��ويي 
همانطور كه همتي نيز به ش��كل غير مستقيم به آن 
پرداخته، اس��تقالل بانك مركزي زير س��وال رفته و 
همچنان در اس��تقراض از اين بانك باز مانده است. از 
سوي ديگر در شرايط خطير اقتصادي كشور كه باالترين 
هماهنگي ميان دستگاه هاي تصميم گير و مجري نياز 
است، بانك مركزي و سازمان برنامه با يكديگر هم نظر 
نيستند و به اين ترتيب حتي در تعيين علت تورم نيز 

نظرها يكي نيست. 
بانك مركزي چندي پيش از هدف گذاري يك س��اله 
براي رساندن نرخ تورم ايران به مرز 22 درصد خبر داد 
و آمار تير ماه نش��ان مي دهد كه نرخ تورم دوازده ماهه 
كشور به 2۶ درصد رسيده است اما بر خالف ظاهر امر 
كه نشان مي دهد ميان هدف گذار اين بانك و آمارهاي 
رسمي فاصله زيادي نيست، تورم ماهانه تير ماه به بيش 
از ۶ درصد رسيده و با تداوم اين شرايط در ماه هاي آينده، 
باز هم تورم افزايش خواهد يافت. سازمان برنامه هنوز به 
نكته جديدي كه همتي به آن اشاره كرده واكنشي نشان 
ن��داده و بايد ديد در ماه هاي پيش رو دولت در دوراهي 
دشوار خود به كدام س��مت خواهد رفت. دوراهي كه 
يك سوي آن كسري بودجه قابل توجه تحت شرايط 
تحميلي به كشور است و سوي ديگر آن افزايش دوباره 
تورم كه تمامي بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير خود 
قرار خواهد داد. به نظر مي رسد تا رسيدن به جواب اين 
دوراهي، اولين اولويت بايد كاهش اختالف نظرها ميان 
دس��تگاه هاي زيرنظر دولت باشد تا الاقل براي درمان 
همزمان ركود و تورم، صداي��ي واحد از قوه مجريه به 

گوش برسد.

سرنوشت نامعلوم معرفي وزير جديد به نمايندگان

پاي مجلس به انتخاب وزير جديد صمت باز شد
در شرايطي كه تنها چند روز تا پايان مهلت دولت براي معرفي 
وزير صمت به مجلس باقي مانده است، هنوز مشخص نيز 
تيم تصميم گير دولت به چه گزينه اي خواهد رس��يد و به 
دنبال تداوم اين شرايط، نمايندگان مجلس نيز به اين بحث 
ورود كردند. در روزهاي پاياني ارديبهشت، رييس جمهوري 
در حكم��ي ناگهاني، رضا رحماني وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت را بركنار كرد و حسين مدرس خياباني، قائم مقام 
بازرگان��ي اي��ن وزارت خانه را به عنوان سرپرس��ت جديد 
معرفي كرد. در ش��رايطي كه به نظر مي رس��يد با توجه به 
حمايت هاي صورت گرفته از مدرس خياباني، نام او به عنوان 
وزير پيشنهادي دولت به مجلس در زماني كوتاه، اعالم شود 
اما در شرايطي كه تنها چند روز تا پايان مهلت دولت باقي 
مانده، هنوز از اين گزينه رونمايي نش��ده است.  همان طور 
كه »تعادل« چند روز قبل در گزارشي مطرح كرد، به نظر 
مي رسد در دولت اختالف نظرهاي جدي درباره معرفي وزير 
جديد وجود دارد. از سويي مشخص نيست دولت همچنان 
به تفكيك وزارت صنعت و معدن از بازرگاني اميدوار مانده يا 
همچنان براي سال پاياني دولت، يك وزير براي تمامي اين 
بخش ها معرفي مي شود يا خير. از سوي ديگر، اختالف نظرها 
ميان اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور و محمود 
واعظي رييس دفتر روحاني بر وزير معرفي شده دولت ادامه 
دارد و مشخص نيست آيا مدرس خياباني به مجلس معرفي 
خواهد شد يا گزينه ديگري از پاستور به بهارستان مي رود. 
تداوم اين اختالف نظرها باعث شده، نمايندگان مجلس، 
از جمله محمد باقر قاليباف - رييس مجلس يازدهم - نيز 
به اين موضوع ورود كنند. رييس مجلس شوراي اسالمي 
گفته: موضوع انتخاب وزير براي وزارتخانه صمت از شوراي 
نگهبان اعاده شده و دولت بايد طبق قانون در زمان مشخص 
وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي كند. محمدباقر قاليباف 
در جلسه علني روز-يكشنبه-مجلس شوراي اسالمي در 
پاسخ به تذكر عليرضا سليمي نماينده محالت و عضو هيات 

رييسه مجلس شوراي اسالمي در مورد انتخاب وزير صمت 
اظهار داشت: موضوع انتخاب وزير براي وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت از ش��وراي نگهبان اعاده شده و دولت بايد 
طبق قانون در زمان مشخص وزير پيشنهادي را به مجلس 
معرفي كند.  حجت الس��الم عليرضا سليمي عضو هيات 
رييسه مجلس در تذكري گفت: »آقاي رييس جمهور بايد 
يك وزير براي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت معرفي كند 
زيرا از 22 مرداد امضا و تصرفات مدرس خياباني سرپرست 
فعلي اين وزارتخانه غيرقانوني است. آقاي رييس جمهور بيان 
كرد حقوقدان است، پس بدانيد طبق قانون تا 22 مرداد براي 
معرفي وزير پيشنهادي مهلت داريد. رييس مجلس شوراي 
اسالمي در پاسخ به اين تذكر با بيان اينكه مجلس و معاون 
پارلماني رييس جمهوري پيگير اين موضوع هستند، اظهار 
داشت: “تذكر آقاي سليمي در مورد انتخاب وزير صمت به 
جا است و اين هفته اين موضوع در دستور كار مجلس قرار 
مي گيرد.« نماينده مردم محالت و دليجان همچنين به 

بدهي دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: دولت اكنون بيش از 
۵00 هزار ميليارد تومان و شركت هاي دولتي هم ۵40 هزار 
ميليارد تومان بدهي دارند و اين بدهي سنگين متاسفانه 
براي دولت بعد باقي خواهد ماند. از س��وي ديگر، تعدادي 
از نمايندگان نيز درخواست مسكوت ماندن طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني را به هيات رييس��ه مجلسه ارايه كرده اند. 
مهدي عسگري نماينده مردم كرج، فرديس و اشتهارد در 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
خبرگزاري فارس، از ارايه درخواست مسكوت ماندن طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني به هيات رييسه مجلس خبر داد. 
عس��گري با اش��اره به اينكه طرح يا اليحه تشكيل وزارت 
بازرگاني در مجلس دهم چندبار در دستور كار صحن علني 
مجلس قرار گرفت و با مخالفت نمايندگان مواجه شد، گفت: 
در طول اين سه سال داليل فراواني از طرف كارشناسان و 
نمايندگان مجلس در مخالفت با تشكيل وزارت بازرگاني 
مطرح شد. نماينده مردم كرج، فرديس و اشتهارد در مجلس 

با اش��اره به اينكه با اصرار دولت در اواخر مجلس دهم طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس تصويب شد، افزود: شوراي 
محترم نگهبان اين طرح را مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسي 
دانست و به مجلس اعاده شده است. وي با ابراز تعجب از تداوم 
اصرار دولت مبني بر تشكيل وزارت بازرگاني و حتي منوط 
كردن معرفي وزير صمت به تشكيل اين وزارتخانه، اظهار 
داشت: در شرايط فعلي كه بازار و معيشت مردم مساله اول 
كشور است شايسته نيست كه دولت مديريت اين حوزه را به 
تشكيل يك وزارتخانه جديد گره بزند. دولت براي مديريت 
بازار همه ابزار هاي الزم را در اختي��ار دارد و مجلس نيز در 
اين مسير مصمم و همراه دولت است. نكته مهم ديگر اينكه 
تشكيل يك وزارتخانه جديد در سال آخر دولت در فرصت 
محدود باقي مانده، منطقي نيست و نمي تواند در اين بازار 
آشفته دردي را از جامعه دوا كند. بنابراين دولت بهتر است 
با معرفي هرچه سريع تر وزير صمت، اين وزارتخانه مهم را از 
بالتكليفي خارج كند. براي تعيين تكليف اين موضوع و با 
توجه به ظرفيت ماده ۱۹۳ قانون آيين نامه داخلي مجلس، 
امروز درخواستي را براي مسكوت ماندن طرح تشكيل وزارت 
بازرگاني تنظيم كرديم كه با بيش از 4۵ امضاء نمايندگان به 
رييس مجلس تقديم ش��د. نماينده مردم كرج، فرديس و 
اشتهارد در مجلس با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان به درستي 
به ابهام در تعيين وظايف دو وزارتخانه در طرح مذكور ايراد 
وارد كرده، گفت: بديهي اس��ت تدوين اين وظايف تا پايان 
مهلت دولت براي معرفي وزير صمت به مجلس امكان پذير 
نيست. از طرفي با توجه به زمان باقي مانده از دولت دوازدهم 
تشكيل يك وزارتخانه جديد در سطح كشور نه تنها كمكي 
به اصالح امور نمي كند بلكه در عمل توان دولت را مصروف 
ساختارسازي و تشكيل ادارات استاني و شهرستاني مي كند 
كه تبعات آن تا دولت بعد نيز ادامه خواهد داشت. عالوه بر 
اين بار مالي جديدي را در شرايط سخت اقتصادي به دولت و 

بودجه عمومي كشور تحميل مي كند.

اخبار

رشد 326 درصدي
بدهي دولت به بانك مركزي

بدهي دولت به بانك مركزي در پايان خرداد 
پس از كس��ر تنخ��واه بودج��ه ۹۹، ماليات 
۹۸00 ميليارد توماني بودجه ۹7 و ۱0 هزار 
و ۵۸0 ميليارد تومان اس��ناد به تعهد دولت، 
در مجموع به ۵۶ ه��زار و ۶0 ميليارد تومان 
مي رسد كه نسبت به س��ال ۹۱ معادل ۳2۶ 

درصد افزايش داشته است.
به گ��زارش خبرنگار اقتص��ادي خبرگزاري 
فارس، بررسي وضعيت بدهي دولت به بانك 
مركزي در س��ال هاي ۹۱ تا خ��رداد ماه ۹۹ 
نشان مي دهد كه اين بدهي از رقم ۱۳ هزار و 
۱۶۱ ميليارد تومان به ۹۶ هزار و ۹70 ميليارد 

تومان رسيده است.
اما در اين رش��د ارقام بده��ي دولت به بانك 
مركزي چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد 
كه در صورت لحاظ ك��ردن اين نكات ميزان 

رشد واقعي بدهي دولت تغيير مي كند. 
از مجموع كل بدهي دولت به بانك مركزي، 
۱0 ه��زار و ۵70 ميليارد توم��ان از اين رقم 

اسناد به تعهد بوده است. 
طبق تعريف بانك مركزي »اس��ناد به تعهد 
دولت، اسنادي است كه بابت مطالبات بانك 
مركزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و 
به موجب ماده ۸ قانون پولي و بانكي كش��ور 
)مص��وب س��ال ۱۳۵۱( به عنوان پش��توانه 

اسكناس هاي منتشره منظور شده است.
بخشي ديگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به 
س��فته هايي است كه از سوي بانك مركزي و 
به نيابت از دولت جمهوري اسالمي ايران به 
عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين المللي 

پول به امانت گذاشته مي شود.«
بنابراين اين ۱0 ه��زار و ۵70 ميليارد تومان 
ص��رف هزينه ه��اي دول��ت و هزينه ه��اي 

بودجه اي نشده است.
همچنين در چارچوب قانون بودجه سال ۹7 
دولت ۳4 ه��زار ميليارد تومان از بدهي خود 
به بانك ها را با بدهي بانك ها به بانك مركزي 

تهاتر كرد.
 پيگيري ما نش��ان مي دهد در س��ال ۹۸ هم 
حدود ۳ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها 
به بان��ك مركزي با بدهي دول��ت به بانك ها 

تهاتر شده است. 
با اين اق��دام ۳7 هزار ميليارد تومان از بدهي 
بانك ها ب��ه بانك مركزي به حس��اب بدهي 

دولت به بانك مركزي منظور شد.

 كارگزاري ها در ثبت سفارش 
عرضه اوليه تعهدي ندارند

عرضه هاي اولي��ه به دليل اينكه از يك س��و 
معموال سودده هستند و از سوي ديگر خريد 
آنها به دانش و مه��ارت خاصي نياز ندارد، به 
جذابيت اي��ن روزهاي بازار س��رمايه تبديل 
شده است؛ به طوري كه مشاركت سهامداران 
در خريد عرضه هاي اوليه به عدد سه ميليون 

نفر نيز رسيده است.
 در اين ميان برخ��ي كارگزاري ها به صورت 
اتوماتيك نس��بت به خريد عرضه هاي اوليه 
اقدام مي كنند؛ خدمتي ك��ه دبيركل كانون 
كارگ��زاران بورس اوراق به��ادار آن را اضافه 

مي داند نه ضروري.
به گزارش ايسنا، از ابتداي سال جاري تاكنون 
ش��اهد حدود ۱2 عرضه اولي��ه در بازارهاي 
بورس و فرابورس بوده ايم. در اين ميان برخي 
هفته ه��ا دو عرض��ه اوليه، يك��ي در بورس و 
ديگري در فرابورس صورت مي گرفت؛ مانند 
هفته گذش��ته ك��ه عرضه اولي��ه بگيالن در 

فرابروس و غزر در بورس انجام شد.
در اين راس��تا، برخ��ي كارگزاري ها با اطالع 
مش��تري، به صورت خودكار نسبت به خريد 
عرضه هاي اوليه اقدام مي كنند اما برخي ديگر 
اين فرايند را بر عهده مشتري مي گذارند. اما 
هفته گذشته تعدادي از كارگزاري ها يكي از 
عرضه هاي اوليه را خريداري كردند اما عرضه 

اوليه ديگر را نخريدند. 
اين موضوع باعث مي ش��ود اين سوال مطرح 
ش��ود كه آيا كارگزاري ها تعهدي نس��بت به 
خريد عرضه هاي اولي��ه دارند يا خير؟در اين 
راس��تا، روح اهلل ميرصانعي-دبي��ركل كانون 
كارگزاران ب��ورس اوراق بهادار- در گفت وگو 
با ايس��نا، با تاكي��د بر اينكه خري��د خودكار 
عرضه اوليه توسط كارگزاري ها يك خدمات 
اضافي اس��ت كه كارگزار به مش��تري خود 
اراي��ه مي دهد، اظه��ار كرد: هر س��همي كه 
مش��تري قصد خريد آن را دارد، شخصا بايد 
س��فارش گذاري كند. مش��تريان دسترسي 
برخط دارند و به راحتي مي توانند س��فارش 

خود را ثبت كنند.
وي ادام��ه داد: در خريد عرضه اوليه كارگزار 
يك خدم��ات اضاف��ي را ارائ��ه مي دهد و به 
مش��تري اعالم مي كن��د اگر مان��ده اي نزد 
كارگزاري دارد و مشتري در روز عرضه اوليه 
به هر دليلي به س��امانه دسترس��ي نداشت، 
سفارش عرضه اوليه را ثبت مي كند. درواقع 
كارگ��زار بر اس��اس مجوزي كه از مش��تري 
مي گيرد مي تواند سفارش خريد عرضه اوليه 

را ثبت كند.
دبيركل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار 
در پاس��خ به اين سوال كه آيا امكان خريد دو 
عرضه اوليه در يك روز براي مش��تري وجود 
دارد؟ گفت: اگر مشتري به سامانه معامالت 
برخط وصل شود، در يك روز براي دو عرضه 

اوليه مي تواند سفارش گذاري كند.

گزارش كوتاه

ويژه

هدف جنگ اقتصادي
از نگاه رييس جمهور

رييس جمهور ب��ا تبيين فرصت ها و چالش هاي 
اقتصادي كشور، گفت: بي ترديد حركت در مسير 
رونق و جهش اقتصادي كشور مي بايست مبتني 
ب��ر واقعيت هاي اين عرصه ب��وده و نبايد گرفتار 
تحليل هاي غير واقع بينانه برگرفته از بدبيني و 

سياه نمايي باشد.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم والمسلمين 
حس��ن روحاني روز يكشنبه در يكصد و پنجاه و 
ششمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
اظهار داش��ت: رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
در روز عيد قربان درباره مسائل اقتصادي كشور 
و سياس��ت گذاري و برنامه ري��زي در اين حوزه، 
دربرگيرنده راهبردهاي اصلي و كالن كش��ور و 
راهگش��اي سياس��ت گذاران اقتصادي دولت و 

تقويت كننده مديران اقتصادي است.
رييس جمهور تصريح كرد: واقعيت هاي اقتصادي 
كشور نش��ان دهنده آن است كه با بهره گيري از 
توانايي ها و ظرفيت هاي اقتصادي و هماهنگي 
ميان همه اركان كش��ور و انسجام در مديريت و 
اجراي برنامه هاي هماهنگ مي توان از تنگناهاي 
بي سابقه ناش��ي از فش��ار حداكثري دشمنان 
خارج و در جنگ اقتصادي پيروز شد؛ كما اينكه 
تاكنون پس از گذشت بيش از دو سال و چندماه 
توانسته ايم به موفقيت هاي بزرگي در خنثي كردن 
توطئه دشمنان دست پيدا كنيم. در اين جلسه 
نقشه راه مديريت اقتصاد كالن كشور در 2۶ محور 
ارايه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. روحاني با 
اشاره به نقشه راه طراحي شده در اقتصاد كالن 
كش��ور، گفت: هدف اصلي در جنگ فرسايشي 
اقتصادي تحميلي دش��منان به اي��ن مرز و بوم، 
اين است كه مديريت كشور در تصميم گيري ها 
و اقدامات دچار هيجانات و بي برنامگي شود و در 
همين زمينه ايجاد و القاء انتظارات منفي و ترسيم 
آينده مبهم از فضاي كشور در چارچوب همين 
اهداف است كه بايد با تصميم گيري هاي منطقي 
و بر اساس داشته هاي كالن و وفاق ملي اين توطئه 
دشمنان را نيز خنثي كنيم. رييس جمهور ادامه 
داد: دشمنان انتظار داشتند پس از شيوع كرونا 
و محدوديت هاي ناش��ي از اعم��ال تحريم هاي 
غير انساني آنان، اقتصاد كشور دچار تالطم هاي 
شديد و غير قابل كنترل ش��ده و با خطر مواجه 
ش��ود. روحاني افزود: آنچه ام��روز عليرغم همه 
محدوديت ها و فشارها بر مردم، در حوزه معيشت، 
بازار سرمايه و ارز، نقدينگي و ارايه تسهيالت به 
كسب و كارهاي مختلف در جهت تقويت توليد 
و تمركز بر تامين نيازهاي اساس��ي مردم و مواد 
اوليه توليد صورت مي گيرد، حاصل لطف خدا و 
تالش شبانه روزي براي سياست گذاري، مديريت 
ستادي و بخشي، همراهي مردم و عملكرد مثبت 

فعاالن اقتصادي كشور است.

توضيحات تامل برانگيز همتي درباره روش تامين منابع مالي بودجه كشور
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راه اندازي مركز مديريت بحران 
صنعت آبفاي كشور در اصفهان

معاون راهب��ري و نظارت بر بهره برداري ش��ركت 
مهندسي آب و فاضالب كشور در بازديد از تاسيسات 
آبرساني اصفهان بزرگ گفت: اولين مركز مديريت 
بحران صنعت آبفاي كشور به منظور خدمت رساني 
به مردم و امدادرساني مطلوب به آسيب ديدگان از 
حوادث غير مترقبه در اقصي نقاط كشور، در استان 
اصفهان تشكيل شد. حميدرضا كشفي بيان كرد: 
در ۱0 سال گذشته ارايه خدمات شركت آبفا استان 
اصفهان به بهترين شكل در اختيار مردم قرار گرفته 
و اين ام��ر يكي از عوامل موثر در انتخاب اصفهان به 
عنوان اولين مركز مديريت بحران صنعت آبفا كشور 
بوده است. مركز مديريت بحران صنعت آبفاي كشور 
مجهز به بهترين تجهيزات اس��ت و در حال حاضر 
داراي بزرگ ترين ديزل ژنراتور سيار كشور مي باشد. 
همچنين مقرر شده است بهترين تجهيزات روز دنيا 
از محل كمك هاي بين المللي كه حدود ۳ ميليون 
يورو است تامين شود. وي افزود: در حال حاضر ۹۹ 
درصد جمعيت شهري كشور تحت پوشش آب شرب 
و بهداشت سالم و بهداشتي هستند در حالي كه اين 
شاخص در دنيا به ۸۵ درصد مي رسد. كشفي فرآيند 
يكپارچه سازي آبفاي شهري و روستايي در استان 
اصفهان را بسيار مطلوب برشمرد و عنوان كرد: اين 
فرآيند در اصفهان از لحاظ علمي، فني و ساختاري به 
بهترين شكل ممكن اجرا شده است و در اين زمينه 
استان اصفهان مي تواند مانند هميشه الگوي مناسبي 
براي ديگر شركت ها در كشور باشد. كشفي با بيان 
اينكه شركت آبفا اصفهان در دهه اخير با توجه اجراي 
طرح هاي توس��عه اي كه منجر به ارتقا و گسترش 
خدمات به مردم ش��د، به مشروعيت خاصي در اين 
صنعت دست يافته تصريح كرد: شركت آبفا اصفهان 
بايد با تالش شبانه روزي و ايجاد طرح هاي خالقانه در 
ارايه خدمات پايدار به مردم، در حفظ جايگاه مطلوب 
خود در صنعت آبفاي كشور كوش��ا باشد. در ادامه 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به اجراي خط ۱400 ميليمتري از شيرخانه 
نجف آباد به مركز كنترل و توزيع آب اصفهان گفت: 
در سال جاري در كمتر از 47 روز، هفت كيلومتر از 
اين پروژه كه به طول ۱2,۵ كيلومتر است، اجرايي 
شد و قطعا با تامين اعتبارات الزم در كمترين زمان 
ممكن مابقي اين طرح عملياتي مي ش��ود.  هاشم 
اميني با اشاره به فرآيند يكپارچه سازي شركت هاي 
آبفا شهري و روس��تايي در استان اصفهان تصريح 
كرد: با يكپارچه سازي از بسياري از موازي كاري ها در 
راستاي خدمات رساني به مردم جلوگيري به عمل 
مي آيد و در سال جاري طرح تامين پايدار آب شرب 
۱۱۸ روس��تا كه در مجاورت ش��هرها قرار داشتند 

عملياتي شد.



ادامه از صفحه اول 3 .Mon  بانك و بيمه Aug 3. 2020  1721   دوشنبه  13 مرداد 1399   13 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره 

بانك مركزي در گزارش اقتصادي خود اعالم كرد

رشد پايه پولي و تورم متاثر از رفتار مالي دولت
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

در ماه هاي اخير اعالم شاخص تورم و همچنين رشد قيمت 
كاالها و خدمات در بازارهاي مختلف با انتقادهايي از سوي 
مردم ومسووالن وكارشناسان همراه بوده است و در اين رابطه 
بانك مركزي، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ودارايي و دولت، 
ديدگاه هاي مختلف��ي را در مورد داليل افزايش قيمت ها 
مطرح كرده اند. برخي اعالم كرده اند كه سياست هاي مالي و 
تامين كسري بودجه دولت از محل رشد پايه پولي و استفاده 
از منابع بانك مركزي و استقراض از اين بانك نبوده است اما 
در عين حال بانك مركزي اعالم كرده كه بابت استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي و تنخواه گردان دولت، از منابع 
بانك مركزي استفاده شده و پايه پولي رشد قابل توجهي 
در سال 98 و سال 99 داشته است.  به گزارش »تعادل«، از 
سوي ديگر، بايد توجه داشت كه مردم و كارشناسان درك 
متفاوتي از مفهوم نقدينگي و تورم در ذهن دارند و تورم را 
تنها قيمت كاالهاي مصرفي ارزيابي نمي كنند بلكه هر نوع 
افزايش قيمت دارايي مانند س��هام و مسكن، خودرو، ارز و 
طال وزمين و حتي خدمات مس��افرتي و كاالهايي كه در 
سبد تورم كاالهاي مصرفي وجود ندارد، نيز روي برداشت 
آنها از مفهوم تورم اثرگذار است و در نتيجه بايد مفهوم رشد 
نقدينگي و تورم را بيش از آنچه كه مسووالن دولتي اشاره 
مي كنند ارزيابي كنيم تا به درك درستي از افزايش قيمت ها 
در سال 99 برسيم. سازمان برنامه به اين نكته اشاره كرده 
كه چرا كس��ري بودجه 98 موجب تورم نزولي ش��ده ولي 
در س��ال 99 تورم صعودي شده است و لذا كسري بودجه 
دولت عامل اين تورم امسال نيست.  در اين زمينه بسياري 
از كارشناس��ان معتقدند كه در ادبيات اقتصادي، كسري 
بودجه همواره مي تواند به طور سريع يا باتاخير عامل تورم 
باشد و لذا بايد توجه داشت كه كنترل نرخ ارز در سال 98 
مي تواند خود عاملي در جهت كنترل آثار كسري بودجه و 
نقدينگي باشد و اقتصاد از ظرفيت هاي خود براي كنترل 
قيمت ها بهره برده اس��ت اما در سال 99 با تشديد شرايط 
كرونا، ركود تورمي، افزايش نرخ ارز، رشد شاخص بورس، 
و اتفاقات ديگر، شرايط براي رشد نقدينگي بيشتر فراهم 
شده است.  لذا اگرچه بايد عوامل مختلف را در ايجاد تورم 
مورد توجه قرار دهيم اما نمي توان اثر كسري بودجه دولت 
روي استقراض از بانك مركزي و رشد نقدينگي انكار كرد 
و كسري بودجه به هر شكلي كه تامين شده باشد منابع و 
پول را از جايي به جاي ديگر هدايت كرده و متاثر از آن روي 
خلق پول و تسهيالت دهي بانك ها و... نيز اثرگذاشته است.  
بسياري از صاحب نظران اقتصادي در چند دهه اخير بارها 
در اين زمينه تذكر داده اند كه به دليل وابس��تگي دولت به 
درآمد نفت و همچنين افزايش مداخله دولت در حوزه هاي 
مختلف اقتصاد، سياست هاي مالي و پولي عمال مرتبط و 
اثرگذار بر يكديگر هستند وبانك مركزي استقالل كافي ندارد 
و لذا اينكه برخي مسووالن دولتي اعالم مي كنند كه فروش 
اوراق دولتي بدون اثرگذاري بر پايه پولي و نقدينگي بوده يا 
رشد شاخص بورس به جذب نقدينگي كمك كرده، درست 
نيست. زيرا بانك ها، بيمه ها، صندوق هاي سرمايه گذاري، 
افراد حقيقي و حقوقي كه سهام از بورس مي خرند يا اوراق 
مي خرند، ب��ه نوعي از منابع بانك ها اس��تفاده مي كنند و 
تسهيالت مي گيرند و لذا روي خلق پول در بازار بين بانكي، 
مطالبات معوق، بدهي بانك ها به بانك مركزي، پايه پولي و 
نقدينگي اثرگذار است.  بسياري از افراد سرمايه در گردش 
شركت ها و كارخانه ها، منزل مسكوني يا دارايي هاي ديگر 
را به كار گرفته اند يا از سپرده هاي بانكي استفاده كرده اند 
تا س��هام يا ارز و طال و مس��كن خريداري كنند. تمام اين 
موارد، به نوعي روي رفتار بانك ها و بازار بين بانكي، اضافه 
برداشت از منابع بانك مركزي و رشد پايه پولي و نقدينگي 

 اثرگذار است و سرعت گردش پول را نيز افزايش مي دهد.  
در نتيجه وقتي دولت هدايت منابع به سمت بورس را تشويق 
مي كند يا اوراق دولتي مي فروشد يا منابع صندوق توسعه 
ملي را اس��تفاده مي كند عمال روي سياس��ت پولي يعني 
افزايش پايه پولي و نقدينگي اثرگذار است و لذا نمي توان اين 
ادعا را پذيرفت كه تامين منابع براي دولت و كسري بودجه 
يا سياست هاي مالي دولت بدون اثرگذاري بر نقدينگي و 
تورم بوده و اينكه گفته مي ش��ود فعاليت هاي مالي دولت 
بدون استفاده از منابع بانك مركزي بوده و روي نقدينگي 
اثرگذار نيست، حرف كاملي نيس��ت زيرا هر حركتي كه 
روي تقاضاي پول و نقدينگي اثرگذار باشند در نهايت روي 
تورم نيز اثرخواهد داشت.  براين اساس، نمي توان تنها با ذكر 
اين جمله كه نقدينگي بانك ها عامل رشد تورم است، از بار 
مسووليت سياست هاي مالي دولت شانه خالي كرد.  در اين 
زمينه سازمان برنامه اعالم كرده كه جهش ناگهاني نرخ ارز 
نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم عامل رشد تورم بوده است 
و كسري بودجه دولت عامل تورم نيست زيرا در بهار 99 نيز 
كسري بودجه دولت وجود داشته اما تورم شديد نبوده است.  
در اين رابطه، برخي كارشناسان به اثر تاخيري كسري بودجه 
و رشد نقدينگي بر تورم معتقدند كه هر نوع كسري بودجه 
و رشد نقدينگي با تاخير چند ماهه يا چند ساله اثر خود را بر 
تورم نمايان مي كند. زيرا دولت بابت كسري بودجه از تنخواه 
بانك مركزي اس��تفاده مي كند و پايه پولي رشد كرده و به 
تدريج نقدينگي و سرعت گردش پول در اقتصاد را موجب 
مي ش��ود و مدتي بعد اين نقدينگي از طريق متقاضيان و 
مصرف كنندگان روي قيمت كاالها و خدمات اثر مي گذارد 
و به تدريج قيمت ها باال مي رود. لذا رفتار مالي دولت ممكن 
است به س��رعت روي تورم اثر نداشته باشد.  ضمن اينكه 
نقدينگي تنها پول نيس��ت و تنها از يك منبع يعني بانك 
مركزي صادر نمي شود بلكه اجزايي دارد و عوامل مختلفي 
روي رشد آن تاثيرگذار هستند. پايه پولي و ضريب فزاينده 
دو عامل عمده تشكيل دهنده نقدينگي هستند كه هر يك 
با عوامل مختلفي رشد مي كنند. پايه پولي از بدهي بانك ها، 

افزايش در ارزش دارايي هاي خارجي بانك ها، بدهي دولت به 
بانك مركزي، منابعي كه در مقابل استفاده از منابع صندوق 
ذخيره ارزي منتشر شده، تنخواه گردان دولت و استفاده از 
منابع بانك مركزي عامل تشكيل دهنده پايه پولي است و در 
مقابل سرعت حركت پول نيز متاثر از خلق پول در بازار بين 

بانكي و تسهيالت دهي بانك هاست.
روي اين عوامل نيز رفتار مالي دولت و مردم و بانك ها اثرگذار 
است. به عنوان مثال تشويق مردم به خريد سهام از بورس و 
رشد شاخص ها، عمال روي جذب نقدينگي و رشد نقدينگي 
و تسهيالت دهي بانك ها و بازار بين بانكي اثر گذار است و 
به رشد نقدينگي منجر مي شود و اشتباه بزرگي است اگر 
تصور كنيم كه فروش اوراق و سهام هيچ اثري بر نقدينگي 
و بانك ها ندارد.  بانك مركزي بار ديگر به اثر كسري بودجه 
دولت، استفاده از منابع بانك مركزي جهت استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي تنخواه گردان خزانه و وام هاي پرداخت 
شده به دوره ش��يوع كرونا اشاره كرده كه عمال باعث رشد 
پايه پولي و نقدينگي شده است.  همچنين مصوبه شوراي 
پول و اعتبار در مجاز شمردن بانك ها به افتتاح سپرده هاي 
كوتاه مدت ويژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ هاي 12 
و 14 درصد و س��پرده  سرمايه گذاري دو ساله با سقف نرخ 
سود 18 درصد و سقف نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري 
يكساله به 16 درصد افزايش داد از ديگر اقدامات تشريح شده 
در اين گزارش است.  بانك مركزي همچنين به منظور ايجاد 
تعادل در بازار ارز، ضمن تدوين بسته سياستي نحوه برگشت 
ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ايفا نشده 
س��ال هاي 1397 و 1398، به صادركنندگان تا پايان 31 
تير ماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در 
سامانه نيما عرضه كنند كه اين اقدام در ده روز منتهي به سوم 
مرداد ماه 1399 درحدود 2.5 ميليارد دالر از ارز صادراتي 
براي واردات تامين شد. در چهار ماهه اول سال جاري، فشار 
تحريم هاي اعمال شده بر اقتصاد كشور كماكان ادامه يافت. 
عليرغم فشارهاي وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غيرنفتي 
كشور در سال گذشته روند رشد مناسبي را طي كرد. اگرچه 

در ماه هاي پاياني و تحت تاثير شيوع ويروس كوويد 19 از اين 
رشد كاسته شد، ولي در سال 1398 رشد بخش غيرنفتي به 
سطح 1.1 درصد رسيد. در پي استفاده دولت از تنخواه گردان 
خزانه و بخشي از منابع صندوق توسعه ملي بابت هزينه هاي 
كرونا و نيز سياست هاي اعتباري تسهيل گرانه مبتني بر 
بهره گيري از منابع آزاد شده از محل كاهش سپرده قانوني 
بانك ها نزد بانك مركزي و تلفيق آن با منابع بانك ها جهت 
اعطاي وام ضروري به سرپرستان خانوارهاي يارانه بگير و 
كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، پايه پولي در سه ماهه 
اول سال جاري نسبت به پايان سال به ميزان 8.6 درصد رشد 
يافت. در اين مدت، رشد نقدينگي معادل 7.5 درصد شد. 
ذكر اين نكته ضروري است كه بر اساس آخرين ارقام موجود، 
نقدينگي در هفته منتهي به 26 تير ماه 1399 نسبت به پايان 

سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است.
متاسفانه شيوع ويروس كرونا باعث شد با مختل شدن روابط 
تجاري در سطح جهاني، صادرات غيرنفتي و جريان وصول 
عوايد آن و درآمدهاي ارزي دولت نيز به دليل افت قيمت 
نفت و فرآورده هاي نفتي با اختالل و كاهش مواجه گردد. 
تحت تاثير اين عوامل و به ويژه شوك انتظاراتي ايجاد شده 
كه برگرفته از عوامل سياسي- امنيتي نيز مي باشد، نرخ ارز 
در بازار با افزايش مواجه شد و همين امر باعث گرديد نرخ تورم 

ماهانه در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تيرماه افزايش يابد.
شاخص توليد صنعتي صنايع بورسي در ارديبهشت و خرداد 
1399 در مقايسه با فروردين رش��د داشته و رشد خرداد 
نسبت به ارديبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه 
به نقطه ارديبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل كه 3.3- 
درصد )منفي 3.3 درصد( بود در خرداد ماه 1399 نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به صفر رسيده است، به اين معني كه اثر 
منفي كرونا بر توليد اين صنايع مرتفع شده است. لذا، نگراني 
تعميق ركود كاهش يافته و به نظر مي رسد اقتصاد در مسير 
بهبود عملكرد بخش حقيقي قرار گرفته است كه تا ماه هاي 
پاياني سال 1398 نيز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دليل 

شيوع كرونا به طور موقتي دچار وقفه شده است.

كاهش قيمت ارز و سكه با افزايش اختالف خريد و فروش دالر
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

 روز يكش��نبه 12 مرداد 99 صرافي ها قيمت دالر را براي 
فروش به مردم با افزايش 200 توماني 21 هزار و 500 تومان 
اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 19 هزار 
و 900 تومان خريداري مي كنند. همچنين قيمت فروش 
يورو در صرافي هاي بانك ها با 200 تومان افزايش 25 هزار 
و 300 تومان اعالم ش��ده است؛ قيمت خريد يورو در اين 
صرافي ها 23 هزار و 400 تومان درج شده است. بانك ها نيز 
هر دالر امريكا را به قيمت 20 هزار و 700 تومان و هر يورو را 
معادل 23 هزار و 100 تومان مي خرند. به گزارش »تعادل«، 
در سامانه سنا نرخ لحظه اي خريد دالر 19900، نرخ فروش 
دالر 21500 تومان و اختالف خريد و فروش دالر به 1500 
تومان رسيد. همچنين نرخ خريد يورو 23400، نرخ فروش 
يورو 25300 و اختالف خريد و فروش يورو به 1900 تومان 
رسيد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در 11 
مرداد را ب��راي دالر 22839، يورو 26473، درهم 6188، 
تومان اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله دالر را 18067، 
يورو 21039 و درهم 5037 تومان اعالم كرد. براين اساس 
اختالف دالر نيما و سنا به 4700 تومان رسيده است.  در 
بازار آزاد قيمت ارز كاهش يافت و قيمت دالر 22 هزار و 800 
تومان، يورو 27 هزار توم��ان و درهم امارات 6 هزار و 300 
تومان اعالم شده است. در بازار طال نيز با كاهش قيمت دالر 
به 22 هزار و 800 تومان و اونس جهاني به قيمت 1977 
دالر، قيمت طال و سكه اندكي كاهش يافت و قيمت طالي 
18عيار هر گرم يك ميليون و 28 هزار تومان، سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 10 ميليون و 850 هزار تومان و قيمت 
سكه طرح قديم 10 ميليون و 400 هزار تومان، نيم سكه 
بهار آزادي 5ميليون و 450 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
3 ميليون و 200 هزار تومان و س��كه گرمي يك ميليون و 
750 هزار تومان معامله ش��د.  قيمت خريد و فروش دالر 
در اي��ن صرافي ها 1600 تومان و قيم��ت خريد و فروش 
يورو 1900 تومان اختالف داش��ت. فعاالن بازار معتقدند 
بازارساز بزودي با ورود جدي به بازار قيمت ها را برمي گرداند 
و اختالف باالي قيمت خريد و فروش در صرافي ها باعث 
كاهش قيمت ارز در بازار آزاد خواهد شد.   قيمت طال نيز در 
بازار نسبت به روز شنبه كاهش يافت. بازار سكه و طال روز 

)شنبه( پس از يك هفته افزايش قيمت، شاهد روند نزولي 
قيمت ها بود و سكه تمام بهار آزادي با بهاي 11 ميليون و 
300 هزار تومان معامله شد. همچنين در بازار رسمي ارز، 
بانك مركزي روز يكشنبه بهاي رسمي 47 ارز عمده را اعالم 
كرد كه به علت تعطيلي بازارهاي بين المللي، نسبت به ديروز 
تغييري نداشته است. هر دالر امريكا 42 هزار ريال، هر پوند 
انگليس 54 هزار و 949 ريال و هر يورو 49 هزار و 469 ريال 
نرخ گذاري شدند. اين تغيير نشان مي دهد روند عميق تر 
شدن فاصله ميان قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي 
بانكي براي سومين روز متوالي ادامه يافته است. ارزيابي بازار 
غيررسمي ارز گوياي آن است كه نرخ خريد و فروش دالر 
از حدود 23 هزار 100 تومان آغاز ش��د و در روندي نزولي 
به حدود 22 هزار و 600 تومان هم رس��يد، اما در ساعات 
عصر نرخ خريد و فروش نقدي دالر در بازار غيررسمي در 
محدوده 22 هزار و 900 تومان معامله شد.. بازار سكه و طال 
روز )يكشنبه( پس از يك هفته افزايش قيمت، شاهد روند 
نزولي قيمت ها بود و سكه تمام بهار آزادي كه براي ساعاتي 
به كانال 10 ميليون تومان نيز بازگش��ته بود به بهاي 11 
ميليون و 85 هزار تومان معامله شد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز كاهش 300 توماني داشت وبه قيمت 10 
ميليون و 500 هزار تومان معامله شد. نيم سكه پنج ميليون 
و 450 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 200 هزار تومان 
و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و 750 هزار تومان 
تعيين قيمت شد.همچنين يك گرم طالي خام 18عيار 
نيز به ارزش يك ميليون و 44 هزار تومان فروخته ش��د و 
هر مثقال طال نيز با بهاي چهار ميليون و 525 هزار تومان 

به فروش رسيد.

     خروج سوداگران از بازار ارز
رصد تح��والت اخير بازار ارز نش��ان مي ده��د، برخالف 
هفته هاي گذشته، ديگر از صف هاي طوالني متقاضيان 
خريد ارز در مقابل صرافي ها خبري نيس��ت و همچنين 
پديده كارت هاي ملي اجاره اي براي دريافت ارز سهميه اي 
نيز جذابيت خود را از دس��ت داده اس��ت كه اين موضوع 
مي تواند نش��انه خروج آرام سوداگران از بازار ارز و متعادل 

شدن قيمت ها در روزهاي آتي باشد.

بازگشت 2.5 ميلياد دالر ارز حاصل از صادرات به سامانه 
نيما تنها طي 10 روز ابتدايي ماه مرداد، واقعيتي است كه 
رييس جمهوري چهارشنبه گذشته آن را اعالم كرد. اهميت 
اين عدد زماني بيشتر مي شود كه بدانيم كه پس از پايان 
ضرب االجل بانك مركزي براي صادركنندگان متخلف، اين 
آمار، اميد بازگشت تعادل و آرامش به بازار ارز را بيش از پيش 
تقويت مي كند. همچنان نمي توان شرايط حاكم بر بازار 
ارز را كامال آرام توصيف كرد. آمادگي رواني براي افزايش 
مجدد قيمت ها، زمينه را مهياي سوداگراني ساخته است 
كه از نوسانات اين بازار سود مي برند. همين آمادگي رواني 
در هفته هاي گذشته، علي رغم روند رو به كاهش قيمت 
ارز، پديده كارت ملي اج��اره اي را هم به بازار ارز وارد كرد. 
براي پاسخ گويي به نيازهاي واقعي و آرام كردن بازار، پيش 
از اين مقرر شده بود تا هر كارت ملي به صورت ساالنه تنها 
مجاز به خريد معادل 2000 يورو باشد. اما پس از كاهش 
قيمت ارز از آخرين روزهاي تيرماه برخي اقشار، تحت تاثير 
شايعات و به اميد حفظ سرمايه خود مبادرت به خريد ارز 

از صرافي ها كردند. 
تشكيل صف هاي خريد ارز در مقابل صرافي هاي طي هفته 
گذشته حاكي از اين تقاضا در بازار بود. در اين ميان برخي 
س��ودجويان به فكر اجاره كارت ملي به اميد خريد ميزان 
بيشتر ارز افتادند. در نتيجه، كارت ملي افراد با قيمتي در 
حدود 250 تا 300 هزار تومان اجاره مي شد.  عطش براي 
خريد ارز در هفته جاري كاهش قابل توجهي داشته است 
و ديگر از صف خريد مقابل صرافي ها نشاني نيست و فعال 
پديده كارت ملي اجاره اي، جذابيت خود را از دست داده 
است. شيوع بحران كرونا در كنار تحريم هاي امريكا عليه 
اقتصاد كش��ور، تعادل تقاضا و عرضه در ب��ازار ارز را طي 
ماه هاي آغازين سال 1399 به هم ريخت و به همين دليل 
بانك مركزي با تعيين مشوق هايي براي صادركنندگان، 
آنها را به بازگشت هر چه سريعتر ارزهاي حاصل از صادرات 
خود به بازارهاي داخلي تشويق كرد. البته صادركنندگان 
متخلفي هم كه تا 31 تير نسبت به بازگرداندن تعهدات ارزي 
سال هاي گذشته خود اقدام نكرده بودند نيز با معرفي بانك 
مركزي، براي انجام برخوردهاي حقوقي و قضايي الزم به 

مراجع مربوطه معرفي شدند.

همين اقدامات در كنار تالش ب��راي بازگرداندن ازرهاي 
بلوكه شده در برخي بانك هاي خارجي، باعث شد تا بازار ارز 
كه طي ماه هاي خرداد و تير دچار التهاب بود، در دو هفته 
اخير به سمت آرامش نسبي حركت كند. بازگشت بهاي 
دالر از حدود 25 هزار تومان به حدود 20 هزار تومان و توقف 
آن در اين بازه قيمتي، نشانه اي از موفقيت اين تالش هاست.

 نش��انه هاي ديگر اين تحول را مي توان در مقايسه رفتار 
صرافي ها مشاهده كرد. در روزهايي كه بازار ارز شاهد التهاب 
و افزايش روزبه روز قيمت ها بود، عمده صرافي ها در پاسخ به 
مراجعه مشتريان، اعالم مي كردند تنها آمادگي خريد ارز از 
مشتري دارند و از فروش خبري نيست. اما ديروز و پس از 
اعالم رقم 2.5 ميليارد دالر از سوي رييس جمهوري، رفتار 
صرافي ها روندي معكوس داشت و مشاهده خبرنگار ايرنا 
نشان مي دهد، عمده صرافان تنها حاضر به فروش ارزهاي 
خود هستند و از مشتريان خود ارز نمي خرند. همين مساله 
موجب استيصال برخي از مشترياني شد كه به دنبال فروش 

ارزهاي خود بودند.
 رييس جمهوري در سخنان چهارشنبه هفته گذشته خود 
كه در هيات دولت مطرح شده بود، از حركت خوبي در كشور 
خبر داد كه براي مبارزه با التهاب آفريني در بازار ارز شكل 
گرفته است. او تاكيد كرده بود بايد نظارت در سطح كالن 
و خرد اضافه ش��ود و وزارت صنعت و دادگستري وظيفه 
نظارت بر بازار را جدي تر پيگيري كنند تا مقررات، قانون و 

چارچوب هاي قيمتي اجرا شود.
به اعتقاد گروهي از كاشناسان اجتناب از ارزپاشي گسترده 
در بازار ملتهب تيرماه ارز و تالش براي كنترل قيمت ها از 
طريق بازار س��از، اقداماتي است كه طي سه هفته اخير با 
اتكا به آنها موفق به كنترل نسبي بازار شده است. البته به 
نظر مي رسد تدابير بانك مركزي براي كنترل هيجان بازار 
همچنان ادامه دارد و فاصله معنادار و كم سابقه ميان قيمت 
خريد و ف��روش ارز هاي دالر و يورو در صرافي هاي بانكي، 
كه دو روز كاري اخير عميق تر هم شده و به حدود 1500 
تومان رسيده است، از برنامه هاي آتي بازارساز در بازار ارز 
خبر مي دهد. امري كه احتماال از جمله داليل خودداري 
صاحبان صرافي هاي كشور از خريد ارز و تمايل آنها براي 

فروش آسان تر و بيشتر ارز به مشتريان است.

استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و منابع صندوق توسعه ملي بابت هزينه هاي كرونا و نيز سياست هاي اعتباري پايه پولي 8.6 درصد رشد كرد

ويژه

خبر

 حمايت بانك آينده 
از شركت هاي دانش بنيان

بانك آينده در راس��تاي اولويت ه��اي خود، مبني 
بر حمايت از اقتصاد دانش بني��ان، افزايش توليد و 
اشتغال، برنامه هاي هدف مندي را در جهت تأمين 
مالي شركت هاي خرد و متوس��ط، در دست اقدام 
دارد. دس��تاورد حاصل از اين رويكرد، پرداخت 88 
)هشتاد و هشت( فقره تس��هيالت با رقمي بالغ بر 
٧٠٠٠ميليارد ريال طي سال 1398 به شركت هاي 
دانش بنيان بوده است. اين بانك، همچنين در طول 
همين مدت، بيش از 40 )چهل( فقره ضمانتنامه با 
ارزش��ي بيش از يك هزار ميليارد ريال، با شرايطي 
مناس��ب براي ش��ركت هاي مذكور، صادر نموده 
است. بر اساس اين مس��تندات، بانك آينده موفق 
شد به عنوان شريك استراتژيك صندوق شكوفايي 
و نوآوري، رتبه نخست همكاري با اين صندوق طي 
س��ال 1398 را به خود اختصاص دهد. بانك آينده 
همچنين در س��ال 1399، مرحله سوم پرداخت 
تس��هيالت با ه��دف حمايت از كس��ب وكارهاي 
آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا را آغاز كرده است. 
پرداخت تسهيالت مرحله س��وم با نرخ 9درصد و 
بازپرداخت 18ماهه و براي شركت هاي دانش بنيان 
در نظر گرفته شده است. يادآور مي شود؛ از آغاز اين 
تعامل تاكنون 143 شركت دانش بنيان از تسهيالت 

حمايتي بانك آينده، بهره مند شده اند.

 20 هزار ميليارد تومان
 براي وام مستاجران 

ريي��س كل بانك مرك��زي ضمن اع��الم آمادگي 
بانك مركزي براي پرداخت تس��هيالت مستاجران 
)كمك وديعه مسكن( گفت: مبالغ اين وام براساس 
طبقه بن��دي ش��هرها 15، 30 و 50 ميليون تومان 
اس��ت. بازپرداخت تس��هيالت وديعه مس��كن نيز 
سه ساله در 36 قسط اس��ت.  به گزارش »تعادل«، 
پرداخت تس��هيالت كمكي به مس��تأجران، تحت 
عنوان تسهيالت »مرابحه خريد كاال وخدمات« به 
محض اعالم مشخصات اشخاص واجد شرايط از سوي 
وزارت راه وشهرسازي، آغاز خواهد شد. »عبدالناصر 
همتي«، تاكيد كرد: مبالغ اين وام براساس طبقه بندي 
ش��هرها 15، 30 و 50 ميليون تومان ب��وده و به دو 
روش قابل پرداخت اس��ت. در روش اول، گيرندگان 
وام )مس��تأجران( مي توانند تسهيالت را يك ساله 
دريافت كنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در 
پايان س��ال، اصل آن را پرداخت كنند؛ در روش دوم 
متقاضيان مي توانند وام را سه ساله دريافت كنند و در 
مدت 36 ماه اصل و فرع آن را به بانك بپردازند. رييس 
كل بانك مركزي ضمن اعالم اينكه اعتبار تخصيصي 
براي اين وام به صورت كلي 20 هزار ميليارد تومان 
است، خاطرنشان كرد: اين وام صرفا كمكي است به 
مس��تاجران براي وديعه و لذا به هيچ وجه وام وديعه 
نيست. همچنين در اين وام، موجران نقشي نخواهند 
داشت و كسي كه وام را دريافت مي كند با بانك عامل 
ط��رف خواهد بود و به تصميم خ��ود از وام دريافتي 
اس��تفاده خواهد كرد. 19 بانك عامل از سوي بانك 
مركزي براي پرداخت تسهيالت وديعه مسكن معرفي 
شده و مستاجران واجد شرايط قبل از 20 مرداد براي 
دريافت وام وديعه مسكن به بانك ها معرفي مي شوند. 
در خصوص زمان پرداخت وام كمك وديعه مسكن 
مس��تاجران و اينكه چه افرادي واجد شرايط براي 
دريافت اين نوع از تسهيالت هستند، اعالم شده كه 2 
ميليون و 220 هزار نفر متقاضي در مدت زمان يك 
هفته از 4 تا 9 م��رداد براي دريافت وام كمك وديعه 
مسكن ثبت نام كردند. از 11 مردادماه پااليش هاي 
متقاضي��ان دريافت وام كمك وديعه مس��كن آغاز 
شده اس��ت برنامه ريزي ها به گونه اي است كه قبل 
از 20 مردادماه اسامي واجدان شرايط و مستاجران 
نيازمند حمايت هاي دولتي براي دريافت تسهيالت 
كمك وديعه مسكن به بانك هاي عامل معرفي شوند. 
در خصوص پرداخت وام وديعه مس��كن، 19 بانك و 
موسسه اعتباري توسط بانك مركزي معرفي شدند 
كه به زودي سهميه هر بانك به تفكيك استان و شعبه 
مشخص مي شود و وزارت راه و شهرسازي افراد واجد 
ش��رايط را به بانك هاي معرفي ش��ده از سوي بانك 
مركزي معرفي مي كند تا واجدان شرايط در كمترين 
زمان ممكن تسهيالت را دريافت كنند. دولت طي 
هفته هاي اخير از طرح تسهيالت 50 ميليون توماني 
براي مس��تاجران با اعتبار 20 هزار ميليارد توماني 
رونماي��ي كرد كه بر اس��اس آن تس��هيالت كمك 
وديعه با نرخ سود 13 درصد در شهرهاي بزرگ براي 
واحده��اي زير 70 متر و در ش��هرهاي كوچك زير 
100 متر در نظر گرفته ش��ده كه به تسهيالت 30، 
15 و 50 ميليوني تبديل مي شود. گروه هاي مشمول 
دريافت تسهيالت موضوع اين مصوبه شامل كارگران 
و حقوق بگيران ثابت، )با اولويت ازدواج هاي جديد و 
خانواده هاي 5 نفره و بيشتر(، مشمولين تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني )ره(، س��ازمان بهزيستي 
كش��ور و زنان سرپرست خانوار هس��تند كه در اين 
زمينه وثايق الزم براي اخذ وام متعاقبا از طريق سامانه 
طرح اقدام ملي اعالم مي شود. طبق اعالم وزارت راه و 
شهرسازي، مستأجراني كه قراردادهاي خود را بدون 
كد رهگيري تمديد كرده اند نمي توانند از وام وديعه 

مسكن استفاده كنند.

    رشد 2.3 درصدي بدهي بانك ها در بهار 99
براساس آمار بانك مركزي، بدهي بانك ها و موسسات 
اعتباري غير بانكي به بانك مركزي در پايان خرداد 
ماه س��ال جاري به 113 هزار و 290 ميليارد تومان 
رسيده اس��ت. اين ميزان بدهي در پايان خرداد 98 
معادل 134 هزار و 550 ميليارد تومان بوده كه بيانگر 
كاهش 15.8 درصدي در مدت بازه يكساله است. اين 
آمار همچنين نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد 

2.3 درصدي داشته است.

فضاي كسب وكار و بهره وري 
پايين عامل اصلي رشد تورم 

 زيرا بانك مركزي نمي تواند مستقل از سياست هاي 
مالي دولت، براي خود سياست پولي داشته باشد. 
وقتي دولت قرار اس��ت اوراق بدهي بفروشد، روي 
رفت��ار بانك ها اثردارد. وقتي بورس رش��د مي كند 
و فع��االن اقتصادي از بانك ها تس��هيالت دريافت 
مي كنند يا براي رو پا ماندن كارخانه ها نياز به سرمايه 
در گردش و وام بانكي دارند، روي عملكرد بانك ها 

اثرگذار است. 
وقتي دولت به بانك ها بدهكار است و براي طرح هاي 
خود به بانك ها تكليف مي كند كه تسهيالت بدهند، 
عمال روي رشد نقدينگي و كسري بانك ها اثرگذار 
است.  همچنين دولت در شرايط كرونا، به بانك ها 
تكليف كرده كه وام كرونا، وام وديعه مسكن، وام هاي 
مختلف به مردم بدهن��د و بانك مركزي نمي تواند 
جلوي انتشار پول را بگيرد و حتي اگر از منابع موجود 
بانك ها استفاده شود، روزي كه يك بانك به دليل 
عملكرد دولت و فعاالن اقتصادي با كسري مواجه 
شود، چاره اي جز برداشت از منابع بانك مركزي و 

رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم ندارد. 
همه اين موارد يعني سياست پولي بانك مركزي و 
حتي سياست ارزي و نرخ سود سپرده و... وابسته به 
وضعيت امروز اقتصاد ايران و پايين بودن بهره وري 
است. براين اساس، هر فعال اقتصادي و هر سازماني 
براي تامين مخارج خود به بانك ها و بانك مركزي 
مراجعه مي كند و نتيجه آن رشد نقدينگي و تورم 
اس��ت.  به عبارت ديگر، رشد پايه پولي و نقدينگي 
و تورم حاصل پايين بودن بهره وري در تمام اقتصاد 
كشور اس��ت و هر كس براي پوشش دادن شرايط 
خود و سرپا ماندن و تامين مخارج، چاره اي جز قرض 

كردن از بانك ها و بانك مركزي ندارد.
از سوي ديگر، عالوه بر تامين مخارج و هزينه هاي 
دولت و فعاالن اقتص��ادي و بانك ها، نوع ديگري از 
عملكرد اقتصاد و مسووالن دولت و فعاالن اقتصادي 
نيز روي تورم و نقدينگي اثرگذار است و آن هدايت 
نقدينگي موجود به س��مت بازارهاي دارايي است. 
زماني كه به هر دليلي، گردش پول در بازار مسكن، 
بانك ها و س��ود س��پرده، ارز و طال، بورس و سهام 
افزايش مي يابد و دولت نيز آن را تش��ويق مي كند، 
عمال حجم بزرگي از نقدينگي به آن سمت هدايت 
مي شود. اما فقط به نقدينگي موجود اكتفا نمي كنند. 
عده اي خانه و ماش��ين خود را مي فروشند تا سود 
ببرند، عده اي سرمايه در گردش شركت و كارخانه 
را به جاي توليد براي خريد سهام به كار مي گيرند. 
عده اي با اعمال نفوذ يا درخواس��ت هاي معمولي و 
تامين وام براي شركت، به بانك ها فشار وارد كرده تا 
پول جديد را به بازار مسكن، بورس، خودرو، ارز و طال 

و... ببرند و سود بيشتري كسب كنند. 
اين وضعيت باعث ش��ده كه در س��ه ماه اول سال 
99، ميزان تسهيالت دهي بانك ها عمال 50 درصد 
افزاي��ش يابد بدون آنكه س��رمايه گذاري يا رش��د 
اقتصادي و توليد كشور افزايش داشته باشد. نتيجه 
اين وضعيت باعث رشد 19 درصدي مطالبات معوق 
در بهار 99 ش��ده است. باعث رشد نقدينگي و پايه 
پولي باالي 8 درصد شده و اگر در آينده بانك ها به 
هر دليل با كمبود منابع مواجه ش��وند و بدهكاران 
اقساط خود را به موقع پرداخت نكنند، باعث رشد 
اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي مي شود و 
اين موضوع به رش��د بيشتر پايه پولي و نقدينگي و 
تورم منجر خواهد ش��د.  در يك كالم بايد گفت كه 
پايين بودن بهره وري در هم��ه جاي اقتصاد ايران 
باعث ش��ده كه همه به دنبال پول بيشتر باشند تا 
كار خود را انجام دهند. اما اگر بهره وري باال باش��د 
سرمايه گذاري و توليد رشد مي كند ودرآمد كشور و 
مردم بيشترمي شود و دولت ماليات بيشتر مي گيرد 
و مخارج كشور تامين مي شود و نيازي به رشد روزانه 
2 هزار ميليارد تومان در ش��رايط فعلي نيست.  در 
نتيجه بايد گفت كه تورم مزمن و ساختاري در چند 
دهه اخير ريشه در فضاي كسب وكار، پايين بودن 
بهره وري، كارايي و اثرگذاري سياست هاي ارزي و 
پولي ومالي دارد و تا زماني كه فضاي كس��ب وكار، 
سياست داخلي و سياست خارجي گشايش نيابد، 
نمي توان انتظار داش��ت كه بهره وري بهتر ش��ود و 
كارايي اقتصاد و اثرگذاري سياست هاي مالي و پولي 
كشور بهتر ش��ود و موجب رشد اقتصاد و درآمدها 

شود و در نتيجه چالش امروز بزرگ تر خواهد شد. 
سال گذشته كسري بودجه بوده اما نرخ ارز تقريبا 
ثابت بود و در نتيجه اثر رشد 31 درصدي نقدينگي 
روي تورم كمتر نمود داشت اما امسال نرخ ارز دوباره 
افزايش يافته، شاخص سهام و بورس دچار افزايش 
شديد شده، بانك ها نگران سپرده ها بوده و نرخ سود 
سپرده را افزايش داده اند. كرونا هزينه هاي جديدي 
اضافه كرده و خالصه فضاي كس��ب و كار متفاوت 
از سال 98 است و همين موضوع باعث شده كه اثر 
كسري بودجه دولت بيشتر نمود داشته باشد و دولت 
مجبور است كه وام هاي مختلفي را به مردم پرداخت 
كند و نقدينگي نيز رشد 34 درصدي دارد و اثر كسر 

بودجه روي تورم بيشتر نمود دارد. 
لذا دولت و ساير قواي كشور و مسووالن ارشد، بايد 
در كنار سياست هاي فعلي پولي و مالي و ارزي، 
به دنبال راهكاري براي گشايش در فضاي كسب 
وكار و توليد، سياس��ت داخلي و خارجي باشند. 
زيرا بيش از اين نبايد از بانك مركزي و س��ازمان 
برنامه و دولت انتظار داش��ت و اين سياست هاي 
به كار گرفته شده سال 99 از جمله رشد بورس، 
فروش اوراق بدهي دولت و افزايش سود سپرده ها 
عمال قادر به مهار رش��د نقدينگي و تورم نيست. 
زيرا نقدينگي روزي 2 هزار ميليارد تومان در حال 
افزايش اس��ت و عامل آن پايين بودن بهره وري 
اس��ت و هر كس براي پوشش مشكالت خود به 
پول جديد نياز دارد تا سر پا بماند. پس موضوعات 
اقتص��اد اي��ران را از طريق ش��اخص هاي روز و 
تغييرات آن بايد بررسي كنيم و مغالطه ها را كنار 
گذاشته و واقعيت ها را بپذيريم و براساس شرايط 
متفاوت سال هاي قبل نتيجه گيري اشتباه نكنيم.



محمودلنديمعاونبهرهبرداري: در جهان رقابتي امروز، 
افزايش به��ره وري و كاهش هزينه ها عنص��ري كليدي براي 
عملكرد بهتر سازمان ها و واحدهاي توليدي محسوب مي شود. 
به همين دليل، شركت ها سعي دارند تا با اتخاذ سياست هاي 
مناس��ب در زمينه مديريت بهينه دارايي هاي فيزيكي خود، 
بيش��ترين بازده��ي را از فراين��د توليد خود حاص��ل كنند و 
هزينه هاي تعمير و نگهداري خود را به حداقل برسانند. توجه 
به اين مس��اله در صنايع معدني و فلزي، كه فرايند توليد آنها 
وابس��تگي زيادي به عملكرد تجهيزات و ماشين آالت دارد، از 

اهميت دوچنداني برخوردار است.
دارايي هاي فيزيكي هر سازمان به دارايي هايي اطالق مي شود 
كه عيني و قابل شمارش و محاسبه باشند. براي مثال، در يك 
كارخانه توليدي، تمامي تجهيزات فرايند توليد، تاسيس��ات، 
ماشين آالت، ساختمان ها، زمين ها، خودروها و هرآنچه ماهيت 
فيزيكي داشته باش��د و سازمان براي كسب آن هزينه كرده و 
پول پرداخته باش��د دارايي هاي فيزيكي س��ازمان محسوب 
مي شوند. بديهي است كه مديريت صحيح دارايي هاي فيزيكي 
و تجهيزات در حوزه هاي مختلف، خصوصا در س��ازمان هاي 
بزرگ صنعتي و معدني، بر مواردي همچون كاهش هزينه ها 
در دوره عمر هر دارايي ، افزايش توليد و بهره وري نيروي كار، 
كنترل بهتر و موثرتر بودجه، افزايش بازگشت سرمايه گذاري 
و رش��د، ارتقاي عملكرد زيس��ت محيطي، ايمني و سالمت، 
پش��تيباني موثر در فرايند تصميم گيري، مهندس��ي مجدد 
سازمان، مديريت ريسك، افزايش رضايت مندي مشتريان و 

ارتقاي شهرت كسب وكار تاثيرگذار خواهد بود.
 

گامدرراهمديريتداراييها
 صنايع معدني و فلزي از جمله صنايعي هستند كه فرايند توليد 
آنها وابس��تگي زيادي به برنامه ريزي و فرايند پيوسته توليد 
دارد و در صورت فقدان نظام نت مناسب براي ماشين آالت و 
تجهيزات در معدن و صنايع معدني و مواجه شدن با خرابي هاي 
ناگهاني كه گاهي موجب از دس��ت دادن كامل ماشين آالت 
مي شود، صدمات جبران ناپذيري بر توليد و پايداري آن وارد 
خواهد آمد. بنابراين اس��تقرار سيس��تم مديريت دارايي هاي 
فيزيكي به بهبود س��طح قابليت  اطمينان و دسترس پذيري 
تجهيزات كمك ش��اياني مي كند و با توج��ه به رابطه معمول 
عمليات ها و مديريت دارايي در معدن و صنايع معدني، مي توان 
اظهار كرد كه برنام��ه مديريت دارايي بايد يكي از اصلي ترين 

عوامل و نيز محركي براي عمليات آنها باشد.
با وجود اس��تقبال صنايع مختلف از ح��وزه مديريت دارايي 
فيزيكي صنايع متعدد در سطح دنيا، از جمله صنايع معدني، 
با توجه ب��ه جديد و كم س��ابقه بودن اين موض��وع در ايران، 
تاكنون برنامه ريزي جدي و گس��ترده اي در اين حوزه انجام 
نشده است. البته مديريت دارايي فيزيكي در صنايع مختلف، 

از جمله ش��ركت هاي فوالدي و مجموعه هاي نفتي، با ايجاد 
پايگاه دانشي، بر اس��اس اصول علمي در حال تدوين شدن و 
استقرار است. در س��ازمان هاي بزرگ صنعتي، اجراي چرخه 
نگهداري و تعميرات بسيار كليدي، مهم و نيز بسيار سخت و 
زمان بر است. شركت فوالد خوزستان، با توجه به برخورداري 
از نيروي انس��اني متخصص و همكاري با شركت هاي پيشرو 
در اين زمينه، يكي از پيشروان نظام هاي نت در سطح كشور 

به شمار مي رود.
 در اين ش��ركت، تجهيزات به طور كلي به س��ه بخش »خيلي 
حس��اس«، »حساس« و »غيرحساس« تقس��يم  شده اند و با 
توجه به عملكرد آنها، فارغ از محل قرارگيري، از سيستم هاي 
EM )تعمي��ر بعد از خراب��ي(، PM )نگه��داري و تعميرات 
پيش��گيرانه(، TPM )نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير( و 
RCM )نت مبتني بر قابليت( در كميته هاي كاهش توقفات 
 RCM استفاده مي شود. نمونه اي از فعاليت هاي صورتگرفته
در بخش فوالدسازي، اجراي طرح پنل هاي آبگرد كوره هاست 

كه با انجام فعاليت هاي اصالحي روي آن، توقفات حدود 30 
درصد كاهش يافت و با تثبيت اقدامات، روند بهينه و كاهشي 
توقفات در طي س��اليان بعدي به وجود آمد. گفتني است كه 
شركت فوالد خوزس��تان در زمينه تامين قطعات و تجهيزات 
مورد نياز خود نيز، با تقويت واحدهاي س��اخت و سفارش ها، 
انجام بومي سازي و كنترل دقيق بر كيفيت تجهيزات و قطعات 
تامين ش��ده، بخش بزرگي از مش��كالت اين ح��وزه را مرتفع 
ساخته اس��ت. به عالوه، با ارايه بازخورد به واحدهاي مرتبط 
و پيگيري اج��راي آنها، اقدامات بس��يار مطلوبي براي بهبود 

محدوديت ها در فرايند نت حاصل شده است.
 

كاهشهزينههاباتكيهبرنظامهايمديريتي
 در خصوص اجراي نظام مديريت دارايي فيزيكي، سازمان ها 
به پنج دسته تقسيم مي شوند: »بدون اطالع« )نداشتن آگاهي 
و اطالعاتي در اين زمينه(، »مطلع« )در حال يادگيري دانش 
مديريت دارايي فيزيكي(، »درحال توسعه« )مديريت دارايي 

فيزيكي در حال اجرا و توسعه و اجراي نگهداشت پيشگيرانه(، 
»خوب« )اجراي سيستم مديريت دارايي فيزيكي( و »عالي« 
)سيستم مديريت دارايي فيزيكي كامال يكپارچه و نيز دانش 
مديريت دارايي فيزيكي بس��يار برجس��ته( . گفتني است كه 
ش��ركت فوالد خوزستان هم اكنون توانس��ته است خود را به 

گروه چهارم برساند.
در زمين��ه مديري��ت دارايي ه��اي فيزيك��ي، معياره��ا و 
 ISO 55000 اس��تانداردهاي مختلفي ش��امل اس��تاندارد
)نم��اي كلي، اص��ول و واژگان مديريت دارايي(، اس��تاندارد 
 ISO 55001 )الزام��ات مديري��ت داراي��ي(، اس��تاندارد 
 ISO 55002 )رهنموده��ا و دس��تورالعمل ها(، اس��تاندارد 
 PAS  1-55 )نماي كلي مديريت دارايي هاي فيزيكي( و استاندارد 
PAS 2-55 )دس��تورالعمل ه��ا( تعريف ش��ده اس��ت. اين 
استانداردها در بخش هايي از شركت فوالد خوزستان به طور 
كامل اجرا ش��ده اند، در بخش هايي در حال اجرا هستند و در 

بخش هايي در دست بررسي اند.

ابزار و دانش هايي وجود دارد كه به سازمان ها كمك مي كند 
از تاكتيك هاي نگهداري و تعميرات در موقعيت مناسب خود 
اس��تفاده كنند. در شركت فوالد خوزس��تان از يك سو براي 
اجراي شيوه هاي نت )PM، CMو...( متناسب با تجهيزات و 
ماشين آالت و از طرف ديگر براي ثبت، كنترل، نظارت و تحليل 
دقيق توقفات اضطراري در قالب فرايندهاي سوانح تجهيزاتي 
اق��دام مي ش��ود؛ بنابراين هزينه ه��اي نت با توجه به بس��تر 
مناس��ب MIS مورد محاسبه قرار مي گيرد. مهم ترين عوامل 
تشكيل  دهنده هزينه هاي نت شامل نفر/ ساعت، نيروي انساني 
و قطعات مصرف شده در زمان نگهداري يا تعميرات هستند. 
ذكر اين نكته مهم است كه افزايش نرخ ارز و تورم ناشي از آن 
و نيز، با توجه به گس��ترد گي شركت فوالد خوزستان و تعداد 
اورهال ها كه در سال هاي مختلف متفاوت اند، هزينه هاي نت 
در سال هاي مختلف قابل بررسي و تحليل است. با اين حال، 
كاهش مجموع توقفات اضطراري و برنامه اي و افزايش آماده 
به كاري تجهيزات، گواه كاهش هزينه هاي نت در طول ساليان 

گذشته بوده است.
 

فوالدخوزس�تان،پيش�گامدرمديريتداراييهاي
فيزيكي

 در شرايطي كه وضعيت اقتصادي و تحريم ها سبب شده اند تا 
برخي از ش��ركت ها با مشكالتي در زمينه تامين ماشين آالت 
مورد نياز خود مواجه ش��وند، در ش��ركت فوالد خوزس��تان، 
بخش تامين قطعات و تجهيزات با تقويت واحدهاي ساخت و 
سفارش ها و انجام بومي سازي و كنترل دقيق كيفيت تجهيزات 
و قطعات خريداري يا ساخته شده، بخش عمده اي از مشكالت 
را مرتفع و با نظارت و بازرسي فني دقيق و سيستماتيك و ارايه 
بازخورد ب��ه واحدهاي مرتبط و پيگيري اجراي آنها، اقدامات 
بس��يار مطلوبي براي بهبود محدوديت ها در فرايند نت انجام 
داد. گفتني اس��ت كه در س��ال 1398 تعداد 870 قلم قطعه 
يدك��ي و تجهيز به ارزش 11 ميلي��ون و 330 هزار يورو براي 

اولين بار در شركت فوالد خوزستان بومي سازي شده است.
شركت فوالد خوزستان براي مديريت مناسب دارايي فيزيكي 
خود، رويكردهاي متنوعي را اتخاذ كرده است كه از آن جمله 
مي توان به آموزش نظام هاي نگهداري و تعميرات و شيوه هاي 
 RCM، TPM، VCM، TCM، OCM، استقرار آنها شامل
PM و... توسط استادان برجسته اشاره كرد. طبيعي است كه 
اتخاذ اين رويكردها و استقرار اين نظام ها با آگاهسازي نيروي 
انس��اني متخصص و تسلط آنها بر اين سيستم ها برنامه ريزي 

مي شود. 
واحد آموزش و توسعه منابع انساني فوالد خوزستان، در قالب 
تقويم آموزشي شش ماهه، دوره آموزشي تخصصي مربوطه را 
تدوين و طراحي و براي كارشناسان و نيروي انساني متخصص 

برگزار مي كند.

مديريتداراييهايفيزيكي،الزمهاساسيافزايشتوليد

    ش��ركت ايده پردازان صنعت فوالد در راس��تاي صيانت و 
حفظ س��المت كاركنان خود و اجراي دستورالعمل مقابله 
با وي��روس كرونا در محيط ه��اي كاري، كميته اي با عنوان 

كميته پيشگيري از ويروس كرونا تشكيل داده است.
ميثم شهنياني مديرعامل شركت ايده پردازان صنعت فوالد

در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومي اظهار داشت: با توجه 
به ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور و به تبع آن در اس��تان 
خوزستان، جلس��ه كميته پيش��گيري از ش��يوع ويروس 
كرونا با حضور كارشناس��ان HSE تمام پروژه ها در شركت 
ايده پردازان صنعت فوالد برگزار شد. در اين جلسه با تشريح 
عالئم وي��روس كرونا و خط��رات احتمال��ي آن، همچنين 
راه هاي پيش��گيري از شيوع آن به اس��تناد منابع رسمي و 
معتبر باتوجه به نوع فعاليت پروژه هاي شركت مورد بررسي 

قرار گرفت.
همچنين مقرر ش��د، تمامي موارد مهم بهداشتي ذكر شده 
درباره پيشگيري از انتشار ويروس كرونا در راستاي صيانت از 
سالمت كاركنان انجام و تا زمان اعالم وضعيت عادي از سوي 
وزارت بهداش��ت و كميته پيشگيري از شيوع ويروس كرونا 
شركت فوالد خوزستان پايش گردد. در نتيجه نيازسنجي 
مواد ضدعفوني پروژه ها در اسرع وقت تهيه و در اختيار كليه 

پروژه هاي فعال در شركت ايده پردازان قرار گيرد.
ش��هنياني گف��ت: با توج��ه به اهميت بس��يار زي��اد موارد 
بهداشتي در رستوران ها و آشپزخانه ها تمهيدات بهداشتي 
سختگيرانه اي در رستوران ها آغاز و در حال انجام است كه 

بخشي از اقدامات به شرح زير است: 
آشپزخانههاورس�تورانها: با توجه به بحران به وجود 
آمده در خصوص ش��يوع وي��روس كرونا و ل��زوم اقدامات 
پيش��گيرانه، از اولين اطالعيه صادر ش��ده از سوي وزارت 
بهداشت و همچنين كميته پيشگيري از شيوع ويروس كرونا 

شركت فوالد خوزستان، فعاليت هاي ويژه اي در رستوران ها 
در حال انجام مي باش��د و هدف اصلي، اطمينان از سالمت 

بهداشتي مواد غذايي توزيع شده به كاركنان مي باشد.
شايان ذكر است، گندزدايي و جمع آوري ميز و صندلي هاي 
س��رو غذا، بس��ته بودن كليه درب هاي تردد رس��توران ها 
درطول ساعات كاري، قرنطينه كاركنان رستوران در محل 
كار و ممنوعيت حضور و تردد در محوطه اطراف رستوران، 
گندزدايي مكرر كليه سطوح و تجهيزات در تمام ساعات كار، 

خودروهاي حمل و توزيع غذا در حال انجام است.
برگزاري جلس��ات آموزش��ي و توجيهي ويژه ب��ا كاركنان 
بصورت روزان��ه، كنترل ورود بهداش��تي و ايزوله كاركنان 
تعمير كار در محوطه آش��پزخانه و اعالم شرايط اضطراري 
بهداشتي، نظارت و كنترل بس��ته بندي مواد غذايي قبل از 
توزيع آن، در حوزه كاركنان نيز كنترل روزانه كاركنان شامل 
بهداشت فردي، سالمت باليني )شناسايي افراد داراي عالئم 
شبه سرماخوردگي(، تب س��نجي در سه نوبت صبح، ظهر، 
و تايم پايان فعاليت كاركن��ان، اعزام نفرات داراي عالئم به 
درمانگاه، تهيه و نصب دستگاه آبس��رد كن در سالن پخت 
جهت كنترل بهداشت آب شرب كاركنان رستوران، نصب 
پنجره دو جداره بازنش��و جهت اتاق آماده س��ازي پروتئين 
)جايگزين پنجره آهني بازشو بدليل مالحظات بهداشتي(، 
انجام گشت هاي ويژه و سرزده در رستوران ها، نصب دستگاه 
مايع ضدعفوني كننده دست در ورودي رستوران، نظافت و 
گندزدايي كامل آش��پزخانه بعد از اتمام پخت، گندزدايي 
خودروهاي حمل غذاي بس��ته بندي بصورت روزانه بعد از 
ورود خودروها به شركت، شست و شو و گندزدايي اجاق هاي 
پخت بص��ورت روزانه، نصب پوس��تر، پنفلت و لمينت هاي 
آموزش��ي در بخش هاي مختلف رستوران، گندزدايي كليه 
سطوح و تجهيزات موجود در رستوران بصورت روزانه، قفل 

بودن درب هاي رستوران و ممنوعيت تردد كاركنان اكسين 
جهت دريافت آمار غذا، تحويل غذا با تمهيدات بهداش��تي 
توسط كاركنان رستوران در ساعت مشخص، تهيه دستگاه 
پرس و توزيع غذاي بسته بندي در پك هاي غيرقابل نفوذ از 

ديگر اقدامات انجام شده است.
شهنياني در خصوص پروژه تعميرات امور منازل و مستغالت گفت: 
در اين بخش با برگزاري كالس هاي توجيهي اقدامات پيشگيرانه 
در مقابل ويروس كرونا در پروژه دپو و قراضه و همچنين ضدعفوني 
كردن ماش��ين آالت فعال در پروژه به صورت روزانه، ضدعفوني 
كردن مكان هاي پرتردد شركت، جلسه هاي آموزشي و توجيهي 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا در واحدهاي فضاي سبز، پروژه 
نت ساختماني و ضد عفوني كردن كارگاه، تهيه مايع ضدعفوني 
در پروژه نظافت صنعتي سايت احياء به همراه ضدعفوني كردن 
تمام��ي كارگاه و پايش روزانه آن، اقدامات پيش��گيرانه صورت 

گرفته است.
وي درب��اره اقدامات ص��ورت گرفت��ه در پروژه فضاي س��بز و 
آبدارخانه هاي 200 دس��تگاه براي پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا تصريح نمود: در ابتداي هرروز كاري مخزن ماشين كارواش 
به نسبتي كه در دس��تورالعمل هاي بهداشتي قيد شده از آب و 
هيپوكلريدسديم يا آب و محلول ضدعفوني پر شده و كار خود را 

بر اساس برنامه تدوين شده شروع مي كنند.
تمامي محوطه هاي عمومي ش��هرك از قبيل محوطه هاي 
اطراف دفاتر امور منازل، كنترل زمان، محوطه هاي اطراف 
كارگاه ها، بازارچه، محوطه بيروني درمانگاه، پارك هاي بازي 
كودكان، اطراف مهمان سراها، اطراف كانكس هاي كارگران 
و ديگر مناطق عمومي، اتوبوس واحد، تاكسي سرويس هاي 
منطقه 200 دس��تگاه، عابر بانك هاي سطح شهرك روزانه 

ضدعفوني مي شود.
همچنين دفاتر، كارگاه ها و نمازخانه هاي واحد، اتاق كنترل 

زمان و در كل جاهايي كه امكان ورود ماشين وجود ندارد به 
وسيله امكانات دستي توسط كارگران آموزش ديده خدمات 

گندزدايي مي شود.
مديرعامل شركت ايده پردازان صنعت فوالد، از تالش هاي 
مديريت و كارشناسان HSE و همراهي كاركنان اين شركت 

در مسير مبارزه با شيوع ويروس كرونا تشكر نمود.
وي درپايان س��خنان خود خاطرنشان كرد: ساير اقدامات و 
دس��تورالعمل هاي مورد نياز مصوب در كميته پيشگيري، 
تصميم گيري و اجرايي مي ش��وند و با توكل برخدا كرونا را 

شكست مي دهيم.

متينس�يرت ابراهي�م
كارش�ناسرسانه: به دليل 
اينكه ارتباط موث��ر مي تواند 
درك بيشتر، مسرت از ارتباط، 
نفوذ در نگرش ها و گس��ترش 
روابط را براي كارمندان ايجاد 
كن��د، يادگي��ري روش هاي 
آن ضروري اس��ت. سه اصل 
اعتماد به نفس فرستنده پيام، 
ش��ناخت مخاطب و در نظر گرفتن محي��ط ارتباطي در ايجاد 
ارتباط موثر نقش بنيادي ايفا مي كنند. اما هميش��ه شرايط به 
گونه اي نيست كه انتظار داريم و ارتباط موثر دستخوش شرايط 
محيط مي شود. وجود اختالل باعث مي شود پيام به شكل كامل 

به گيرنده نرسد.
اغلب مردم، به پيام هايي توجه مي كنند كه با آنها موافق هستند 
و توجهي ب��ه پيام هايي كه ب��ا آنها موافق نيس��تند، ندارند. به 
عبارتي ساده تر گيرنده آن بخشي از پيام را كه خود مي خواهد و 
با نيازهايش تطبيق دارد، انتخاب مي كند. به اين حالت گزينش 

ادراكي مي گويند، كه به عواملي مانند ميزان شدت، تكرار و تازگي 
بس��تگي دارد و عالوه بر اين، تجربه، انگيزش و شخصيت نيز بر 
آن اثر دارد. براي درك بهتر، حروف درشت در يك روزنامه باعث 
مي شود توجه ما از ميان عوامل مختلف به آنها جلب شود. عوامل 
ديگري مانند: تعبير و تفسير مختلف از يك پيام، دريافت ناقص 
اطالعات، عواطف، ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي پيام، ارسال 
ناق��ص پيام و در نهايت پيش داوري و قض��اوت پيام در دريافت 

ناقص پيام و شكل نگرفتن ارتباط موثر دخيل هستند.
 

تكنيكهايارتباطموثردرمحيطكار:
  به بازخورد پيام هاي ارس��الي تان توجه كني��د و تا مي توانيد 

اثرگذاري را استمرار دهيد.
  لباس مناسب با ضوابط محيط كار همراه با آراستگي، به ويژه 
در برخورد اول با اش��خاص، كه قضاوت اوليه را شكل مي دهد، 

موثر است.
  بي حوصلگي و بداخالقي همان قدر در محيط كار بد است كه 
خنده و شوخي نابجا ناراحت كننده است. خوش رويي يك حالت 
تعادلي است كه الزمه محيط كار براي ارتباط موثر با همكاران 

و ارباب رجوع است.
  آرام��ش را در جريان ارتباط و پرهي��ز از كارهايي نظير تكان 
دادن پا كه باعث حواس پرتي طرف مقابل مي شود بايد با تمرين 

به دست آورد.
  خوب شنيدن حرف ديگران يك مهارت مهم ارتباطي است. 
خوب شنيدن از ايجاد سوءتفاهم جلوگيري مي كند. براي ايجاد 
اثر مطلوب در ديگران، داشتن توانايي كافي براي خوب شنيدن، 

مطالب بهتر از مهارت در صحبت كردن، عمل مي كند.
با توجه به اهميت خوب شنيدن مطالبي را يادآور مي شويم كه 

شايد كمابيش آنها را به كار برده ايد.
گ��وش كردن فرآين��د انتخابي اس��ت كه فرد به وس��يله آن از 
محرك هاي اط��راف خود، آنهاي��ي را كه با نيازه��ا و اهدافش 

سازگارتر است انتخاب مي كند. 
مراحل گوش دادن: دريافت، توجه، درك، پاسخ، به ياد سپاري

براي اينكه مطمئن شويد گيرنده منظور شما را درك كرده است، 
در بين صحبت ها سواالتي بپرسيد. تظاهر به فهميدن نقطه آغاز 

قطع ارتباط خواهد بود.
ب��راي هرچه كه مي خواهيد بگوييد برنامه داش��ته باش��يد، تا 

گفتارتان منسجم باشد.
محيطي كه در آن ارتباط برقرار مي كنيد، بس��يار مهم است و 

مي تواند اثرات پيام را تغيير دهد.
ش��يوه ارايه پيام و انطب��اق آن با ابزار انتق��ال، نقش مهمي در 
تاثيرگذاري آن دارد. روانشناس��ان اجتماعي معتقدند، هر قدر 
پيام بر هيجانات استوار باش��د، پيام گير زودتر آن را مي پذيرد. 

)همراهي احساس و ارتباط غير كالمي با كالم( 
گفتن به زبان مخاطب، رمز اثرگذاري اس��ت. ارتباط با كودك 

متفاوت با ارتباط با افراد در سنين ميانسالي و كهنسال است.
»چونكه با كودك س��ر و كار فتاد پس زبان كودكي بايد گشاد« 

موالنا
قضاوت را به تاخير اندازيد. معمواًل با توجه به زمينه فرهنگي كه 
داريم، گفتار ديگران را تفسير كرده يا مورد ارزيابي قرار مي دهيم. 
بنابراين بهتر اس��ت تا پايان ارتباط و انتقال كامل پيام منتظر 
بمانيم و از نتيجه گيري، قض��اوت و به دنبال آن تصميم گيري 

عجوالنه پرهيز كنيم.
پيش از ارسال پيام خود را جاي ديگران قرار دهيم.

برخي از رفتارها مي توانند در تقويت ارتباط موثر باش��ند كه به 

شرح زير مي باشد.
  بيان مودبانه و صميمانه، به همراه ابراز تشكر

 وقت گذاشتن براي شنيدن صحبت همكاران
 يكي بودن قول و عمل

  افراط نكردن در موعظه
  مخالفت كردن با نظرات ديگران به ش��يوه مودبانه و به دور از 

جر و بحث
  توجه به مشكالت كاري همكاران و همدلي و همدردي كردن

  كهنه نش��دن رابطه ها، يعني حداقل تم��اس تلفني دوره اي 
براي احوال پرسي

  اعتراف به اشتباه گامي براي ايجاد صميميت است.
  رعايت اخالق اسالمي در محيط كار يك ضرورت است.

  نگاه مثبت و اميدوارانه در محيط كار ارتباط را تقويت مي كند.
  به موضوعاتي كه ديگران مي گويند ابراز عالقه نشان دهيد.

  تحقير و شوخي بي مورد دو نكته ممنوعه مهم است.
  واسطه تراش��ي نكنيم. چندبار خودمان را امتحان كنيم، اگر 
موفق نشديم مي توانيم از شخصي با صالحيت و مقبول كمك 

بگيريم. 

مبارزهباويروسكرونادرشركتايدهپردازانصنعتفوالد

ارتباطوروابطموثربينكارمندانرمزموفقيتدريكسازماناست
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ايرانشهر 5اخبار بورس

ارزش معامالت بورس  ۲۳ هزار ميليارد تومان شد

تعداد مسافران مترو با وجود لغو طرح ترافيك افزايش يافت

پرواز شاخص بر قله ۲ ميليون  واحدي بورس

نابساماني سفرهاي درون شهري در دوران كرونا 

در پايان معامالت روزگذشته بازار سهام، شاخص كل 
با رش��دي ۲٫۵ درصدي و ورود به ابر كانال ۲ ميليون 
واحدي ركورد تازه اي را به ثبت رساند كه به نظر بسياري 
از كارشناسان بازار سرمايه دليل آن ورود نقدينگي، عدم 

جذابيت ساير بازارها و پيش بيني تورم است.
يكش��نبه ۱۲ مردادماه، ش��اخص كل با رشدي ۲٫۵ 
درص��دي )۴۹ هزار و ۷۸۲ واح��دي( و ورود به كانال 
۲ ميليون واحدي به قله ۲ ميلي��ون و ۱۱ هزار و ۴۰۴ 
واحدي رسيد. ش��اخص كل هم وزن نيز رشدي ۱٫۷ 
درصدي را تجربه كرد تا كل بازار سبز پوش شده باشد.

 روز گذش��ته بيش از ۲ ميليون و ۵۶۴ هزار معامله در 
بورس انجام شد كه طي آن ۱۳ ميليارد و ۵۸۴ ميليون 
سهم با ارزش��ي بالغ بر ۲۳ هزار و ۵۵۸ ميليارد تومان 
دادوس��تد تا ركوردجديدي در ارزش معامالت بورس 
به ثبت رس��يده باشد. سه نماد شس��تا، فارس و فوالد 
روي هم رفته با ۱۵ هزار واحد، بيشترين تاثير مثبت را 

در سبزپوشي شاخص كل داشتند
در جري��ان معامالت روز گذش��ته بازار س��هام، گروه 
خودرويي و فلزات اساسي معامالتي متعادل داشتند 
و اگر چه برخ��ي نمادهاي آن گروه در محدوده مثبت 
معامله شدند اما برخي نمادهاي ديگر با صف فروش به 
كار خود خاتمه دادند. گروه بانكي اما معامالت سبزي 
را پشت سر گذاشت و به جز يكي، دو نماد مابقي نمادها 
عملكردي مثبت از خود به جاي گذاش��تند. در پايان 
س��ه گروه خودرو، فرآورده هاي نفتي و چندرشته اي 
ب��ه ترتيب ب��ا ۳۴٫۵، ۳۱ و ۲۷٫۷ ه��زار ميليارد ريال 
بيش��ترين ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند 
و دو گروه فلزات اساسي و بانك ها نيز ديگر گروه هاي 

برتر ديروز بودند.
صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه اصفهان، 
پااليش نفت اصفهان، . نفت و گاز و پتروشيمي تامين، 
سرمايه گذاري غدير، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 
و گسترش نفت و گاز پارسيان نسبت به ساير نمادها 

بيشترين تاثير مثبت را روي بورس گذاشتند..
همچنين ب��ه لطف معام��الت مثبت شس��تا، گروه 
چندرشته اي ديروز رشدي ۴٫۹۶ درصدي را به ثبت 
رس��اند تا بهترين عملكرد را به خود اختصاص دهد. 
س��ه گروه اطالعات و ارتباطات، تامين آب، برق و گاز 
و انتشار و چاپ نيز ديگر گروه هاي يكدست سبزپوش 
بورس بودند. ش��اخص كل فرابورس نيز با ۵۱۵ واحد 
رش��د، رقم ۲۰ هزار و ۷۹۸ واح��د را ثبت كرد. در اين 
بازار ۷۷۲ هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۶۶۰ ميليارد 

ريال انجام دادند.
س��نگ آهن گهر زمي��ن، هلدينگ صناي��ع معدني 
خاورميانه، پتروشيمي تندگويان، سرمايه گذاري صبا 
تامين و پتروش��يمي زاگرس نس��بت به ساير نمادها 
بيش��ترين تاثير مثبت و در مقابل پتروشيمي مارون 
و س��هامي ذوب آهن اصفهان نس��بت به ساير نمادها 

بيشترين تاثير منفي را روي فرابورس گذاشتند.
همچنين ديروزسه نماد شپنا، وبانك و خساپا بيشترين 
ارزش معامالت و س��ه نماد خس��اپا، خودرو و وبصادر 

بيشترين حجم معامالت را به خود اختصاص دادند.

بازار س��هام در حالي به كار خود پايان داد كه مجموع 
رشد شاخص كل از ابتداي هفته تاكنون بيش از ۱۰۰ 

هزار واحد بوده است

    چرايي شاخص دو ميليوني؟
 اين در حالي اس��ت كه فردين آقابزرگي كارش��ناس 
بازار س��رمايه درباره داليل اين رشد به ايسنا مي گويد 
ورود نقدينگي حجيم به بازار سرمايه همزمان با ركورد 
نسبي درساير بازارها مزيت سرمايه گذاري در بورس و 
بازار سرمايه راتشديدكرده است. البته دليل مشخص 
رس��يدن ش��اخص به دو ميليون انتظ��ارات تورمي و 

پيش بيني آثار تورم است. 
وي اظه��ار كرد: در واقع نمي توان حمايت بي ش��ائبه 
مسووالن اقتصادي و حاكميت از بازار سرمايه و ورود 
نقدينگي به اين ب��ازار را ناديده گرفت. اقداماتي مانند 
راه اندازي بورس مسكن يا راه اندازي مجدد معامالت 
آتي س��كه، جايزترين روشي اس��ت كه مي توان اين 
ميزان نقدينگي را در بازار سرمايه حفظ كرد و از رشد 
حباب گونه برخي سهام ها كه دغدغه برخي افراد است 
جلوگيري كرد، زيرا خروج نقدينگي از اين بازار ممكن 

است به بازارهاي ديگر آسيب برساند
همچنين مهدي طحاني كارش��ناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با ايرنا به بازدهي ۲۸۰ درصدي شاخص بورس 
از ابتداي امسال تاكنون اشاره كرده و مي گويد: چنين 
رشدي در بازار باعث شده تا برخي از سرمايه گذاران به 
سمت شناسايي سود و فروش سهام خود در بازار پيش 

روند. معامالت بورس اين روزها در حال نوس��ان است 
كه بخش عمده اي از اين موضوع ناش��ي از ورود حجم 
گسترده نقدينگي به اين بازار است.وي با بيان اينكه از 
ابتداي امس��ال تاكنون به طور خالص نزديك به ۱۰۶ 
هزار ميليارد تومان خريد از سوي سهامداران حقيقي در 
بازار صورت گرفته است، گفت: اكنون جوي بين مردم 
حاكم شده مبني بر اينكه با ورود سرمايه هاي خود به 
بورس، در مدت زمان كوتاه، بازدهي و سود خوبي عايد 
آنها خواهد شد كه اين موضوع باعث شده تا شاهد ورود 

حجم گسترده اي از نقدينگي به اين بازار باشيم.

    مقاومت كانال دو ميليون واحد
طحاني به ديگر عامل تاثيرگذار در نوسان اين روزهاي 
بورس اشاره و اظهار كرد: مقاومت كانال دو ميليون واحد 
از جمله مسائلي است كه به شدت بر روند اين روزهاي 

بازار موثر بوده است.
اين كارش��ناس با بيان اينكه شاخص بورس از ابتداي 
س��ال تاكنون با بازدهي ح��دود ۲۸۰ درصدي همراه 
بوده است، گفت: برخي از س��رمايه گذاران با توجه به 
رشد پرشتابي كه شاخص بورس از ابتداي سال كسب 
كرده است، بازدهي چشمگيري را به دست آورده اند و 
به سمت شناسايي سود در بورس پيش رفته اند كه اين 
موضوع در كنار ديگر عوامل در اصالح شاخص بورس 

بي تاثير نبوده است.
وي خرابي سيستم معامالت در بورس را از جمله عوامل 
تاثيرگذار در ايجاد اصالح اين روزهاي بورس دانست و 

گفت: در صورتي كه تراكنش برخي از نمادها باال باشد 
معامالت در برخي از س��هام، بسته و دوباره بازگشايي 

مي شود.

    خروج فوالد از بورس كاال
طحاني اظهار داش��ت: برخي در داخل كشور تصميم 
گرفته اند تا نظام قيمت گذاري دوباره به بازار بازگردد و 
همچنين محصوالت از بورس كاال خارج و در بازار مورد 
معامله قرار گيرند، بنابراي��ن در وضعيت فعلي وجود 
چنين فضاي خاصي در بازار منجر به ايجاد نوسان در 
معامالت شده است.به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، 
با خروج فوالد از بورس، ذات بورس از بين مي رود و باعث 
از بين رفتن شفافيت در معامالت اين كاال خواهد شد.

    پيش بيني تداوم اصالح شاخص بورس
وي با بيان اينكه براساس پيش بيني هاي صورت گرفته 
بازار باز هم وارد فاز اصالحي خواهد ش��د، گفت: روند 
معامالت در بازار هفته جاري مانند هفته گذشته خواهد 
بود و روند متعادلي را در پيش مي گيرد.طحاني افزود: 
مقاومت كانال دو ميليون واحد، مقاومت سختي است 
كه مي تواند بازار را وارد فاز اصالحي ش��ديد كند اما به 
دليل ورود گسترده نقدينگي به بازار، اصالح سنگيني 

را در بازار شاهد نخواهيم بود.
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان گفت: در وضعيت 
فعلي سهام بزرگ در كنار سهام كوچك مورد اقبال بازار 

و قابل توجه سهامداران است.

گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه تنها دو روز از لغو دوباره طرح ترافيك 
گذشته است، مس��ووالن شهرداري اعالم كرده اند كه 
اين مس��اله اثري روي كاهش سفر شهروندان با مترو 
نداشته است، بلكه تعداد مسافران مترو افزايش يافته 
است. به عبارتي افزايش مسافران مترو، حاكي از جنب 
و جوش و سفر بيشتر در شهر است كه در صورت تداوم، 
مي تواند منجر به محدوديت هاي بيشتر و صدور دستور 
تعطيلي شهر از سوي ستاد كرونا شود. در همين حال، 
گشايش هاي مالي تازه براي مترو صرفا به اندازه اي است 
كه به گفته مسووالن شهري تا پايان سال ۱۲ ايستگاه 
به ايستگاه هاي مترو افزوده مي شود. از اين رو، به نظر 
نمي رسد كه در س��ال جاري و در دوران كرونا، تعداد 
ناوگان مترو افزايش يابد ت��ا فاصله گذاري اجتماعي 
در واگن ه��اي مترو با اس��تانداردهاي باالتري رعايت 
شود. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو اعالم ك��رد كه با وجود عدم اجراي طرح ترافيك 
در پايتخت، تعداد مسافران مترو كاهش نيافته است. 
نوبخت در گفت وگو با ايسنا، در خصوص آمار مسافرين 
شبكه مترو در پي لغو اجراي طرح ترافيك گفت: از روز 
شنبه ۱۱ مردادماه، اجراي طرح ترافيك بنا بر مصوبه 
س��تاد ملي كرونا لغو ش��د و انتظار مي رفت كه تعداد 
مسافرين شبكه حمل و نقل مترو نيز كاهش يابد. وي 
با اعالم آمار مسافرين روز شنبه مترو گفت: نكته قابل 
توجه اين است كه با وجود اينكه اجراي طرح ترافيك 
از روز شنبه لغو شده اما روز شنبه تعداد مسافرين مترو 
از سه ش��نبه و چهارشنبه هفته قبل كه طرح ترافيك 
اجرا مي شد، بيشتر بوده است و به عبارتي ديگر در روز 
سه شنبه و چهارشنبه هفته گذش��ته مسافران مترو 
كمتر از تعداد مس��افران روز گذش��ته بودند. نوبخت 
با بيان اينكه آمار مس��افران مترو در روزهاي شنبه و 
يكشنبه هفته جاري نسبت به روزهاي ديگر كه طرح 
ترافيك اجرا مي شد تغيير چشمگيري نكرده و هنوز 
سقف مسافران مترو همان ۸۲۰ هزار نفر است، گفت: 
شبكه مترو از اينكه تعداد مسافران كمتر شود استقبال 
مي كند چرا كه مي تواني��م فاصله گذاري اجتماعي را 
بيشتر رعايت كنيم. وي با بيان اينكه مترو همچنان با 
قدرت و حداكثر ظرفيت به ارايه خدمات مشغول است، 
گفت: سرفاصله حركت قطارها همان سه و نيم دقيقه 
است و برخي شايعات مبني بر اينكه تعداد قطارها را كم 
كرديم، صحت ندارد. بر اساس اين گزارش، هم زمان با 

شيوع كرونا در اسفند سال ۹۸ طرح ترافيك لغو شد. 
اين اقدام به دليل جلوگي��ري از انتقال اين ويروس در 
سيستم حمل و نقل عمومي انجام شد تا مردم بيشتر 
از خودروي شخصي استفاده كنند. از ۲۴ خرداد سال 
جاري ام��ا دوباره پس از بحث ه��اي طوالني در ميان 
نهادهاي ذي مدخل، طرح ترافيك در تهران اجرا شد. 
البته مديران شهري تغييراتي در اجراي طرح ترافيك 
داده و س��اعات طرح كاهش و براي افرادي كه قبل از 
ساعت ۸ وارد محدوده مي شدند هزينه اي در نظر گرفته 
نمي شد  همچنين يك خروج رايگان بعد از ساعت ۱۴ 
و ۳۰ براي افراد درنظر گرفته شده بود. البته براي كادر 
درمان و تاكسي هاي اينترنتي و... هم تردد به صورت 
رايگان انجام مي شد.   نگراني مسووالن با اجراي طرح 
ترافيك اين بود كه ميزان مسافران در مترو و اتوبوس 
افزايش مي يابد. بعد از اج��راي طرح ترافيك به گفته 
مسووالن شهري فقط ۱۰ درصد به مسافران مترو اضافه 
شد. هفته گذشته اما، با شدت شيوع كرونا در تهران، قرار 
شد كه دوباره محدوديت هايي در شهر رخ دهد و يكي 
از محدوديت ها لغو طرح ترافيك به مدت يك هفته و از 
شنبه هفته جاري بود. قرار است در اين مدت، اثرات لغو 
طرح ترافيك، روي ميزان استفاده شهروندان از مترو و 

اتوبوس و همچنين آلودگي هوا سنجيده شود.

  آزادسازي پول مترو از گروي بانك 
در همين حال، مديرعامل متروي تهران از پرداخت 
كل پول اوراق مشاركت سال ۱۳۹۷مترو، كه بيش از 
يك سال در بانك آينده مانده بود، خبر داد. علي امام 
با اعالم خبر واريز تمامي مبلغ اوراق مش��اركت سال 
۱۳۹۷ از س��وي بانك آينده پس از گذشت يك سال 
اظهار كرد: اوراق مشاركت سال ۱۳۹۷ به ميزان ۱۳۰۰ 
ميليارد تومان توسط دو بانك عامل آينده و صنعت و 
معدن در ۳۱ تيرماه سال گذشته منتشر شد و به فروش 
رسيد. وي با بيان اينكه بخش كوچكي از اين اوراق با 
عامليت بانك صنعت و معدن ب��ه فروش رفت كه در 
مهرماه سال گذش��ته پول آن را به حساب شهرداري 
واريز كردند كه براي توسعه خطوط ۶ و ۷ به كار گرفته 
ش��د، اظهار كرد: اما متاسفانه بانك آينده كه عامليت 
۹۱۰ ميليارد تومان را برعهده داشت، به داليل مختلف 
وثيقه هاي ش��هرداري را نپذيرفت و اين پول به مدت 
يك سال در حساب بانك آينده باقي ماند. مديرعامل 
متروي تهران با بيان اينكه حدود س��ه هفته پيش با 

تالش معاونان مالي و حمل و نقل شهرداري و مديران 
بانك آينده، ضمانتنامه بين بانكي براي آزادسازي ۵۰ 
درصد سهم شهرداري انجام شد، تصريح كرد: براساس 
قانون ۵۰ درصد اين اوراق را دولت بايد تضمين مي كرد 
كه نهايتا در هفته گذشته با استناد به مصوبه شوراي 
شهر تحت عنوان بسته »محرك اقتصادي« توانستيم 
۵۰ درصد پول باقي مانده را نيز آزادسازي كنيم و حاال 
۹۱۰ ميليارد تومان از پول متروي تهران كه در اختيار 
بانك آينده بود آزاد ش��د. وي با بيان اينكه براس��اس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته و برنامه عملياتي كه از 
ابتداي سال جاري تهيه شد نسبت به تكميل و توسعه 
خطوط مترو اقدام خواهيم كرد، گفت: متعهد شديم 
كه ۱۲ ايس��تگاه مترو در خط ۶، ۷ و ۳ تا پايان س��ال 
راه اندازي كنيم همچنين دو پست برق نيز در خطوط 
۳ و ۷ راه اندازي ش��ود. امام ابراز اميدواري كرد با اين 
۹۱۰ ميليارد تومان و بهاي ۱۰۰۰ ميليارد تومان اوراق 
مشاركت سال ۱۳۹۹  همچنين دريافت حداقل ۵۰ 
درصد بودجه مصوب مترو در ش��هرداري بتوانيم ۱۲ 

ايستگاه خطوط ۳، ۶ و ۷ را افتتاح كنيم.

      احتمال تشكيل سازمان متروي حومه اي تهران
در تحولي ديگر، محمد تقي زاده، معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري تهران با اشاره به لزوم پيگيري روند 
احداث خطوط حمل و نقل ريلي جديد در سطح استان 
تهران از احتمال تشكيل سازمان متروي حومه اي تهران 
ذيل سازمان همياري شهرداري هاي استان تهران خبر 
داد.  تقي زاده در گفت وگو با ايسنا، در تشريح پيشرفت 
خطوط حمل و نقل ريلي در سطح استان تهران گفت: 
در موض��وع حمل و نقل ريلي مباحثي ب��ا وزارت راه و 
شهرسازي براي قطارهاي حومه اي مطرح شد كه در 
حال حاضر اسالمشهر با شركت متروي تهران در حال 

پيشبرد پروژه خط ريلي است.
وي افزود: در مورد مت��روي پرند نيز با متروي تهران 
مش��كل منابع مالي داريم كه ح��دود ۱۵۰ ميليارد 
تومان منابع مالي نياز است و شركت شهر جديد پرند 
پذيرفت تا بخش��ي از اين پول را پرداخت كند؛ اما با 
اين اختالف قيمت ش��هرداري تهران اعالم مي كند 
نمي تواند كار را پيش ببرد و شهر جديد پرند هم توان 
افزايش اين بودجه را ندارد لذا به دنبال اين هستيم تا 
بتوانيم مشكل مالي متروي پرند را با شيوه هايي مثل 
مشاركت حل كرده و به پيش ببريم. معاون استاندار 

تهران، ادامه داد: اما به صورت كلي با تعامل دفتر فني 
وزارت كشور، در تالش هستيم ساختاري براي حمل 
و نقل عمومي در استان تهران ايجاد كنيم. در حقيقت 
س��اختار حمل و نقل عمومي به ويژه ريلي در استان 
تهران مغفول مانده اس��ت؛ چرا كه بر اس��اس قانون 
وزارت راه و شهرسازي خودش تحت عنوان راه آهن 
بايد موضوعات حمل و نقل ريلي را پيگيري كند؛ اما راه 
آهن فلسفه اش انتقال و جابه جايي مسافر و بار در بين 
استان هاست. وي تاكيد كرد: در كل كشور خط ريلي 
وجود دارد مثل تهران-مشهد و يا تهران-اهواز كه اين 
خطوط ريلي اساسا س��اختارش براي برون شهري و 
بين استاني است و الزامات درون شهري خاص همانند 
متروي تهران و اسالمشهر را ندارد. در حقيقت نگاه، 
تجهيزات، امكانات و نيروي انس��اني و حتي ساختار 
سازماني براي بحث درون شهري متفاوت است. معاون 
استاندار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
به برگزاري جلسات متعدد با راه آهن و وعده هاي هاي 
داده ش��ده توسط راه آهن براي احداث راه آهن ريلي 
غرب تهران و جنوب ش��هر ورامين و پاكدشت اشاره 
كرد و افزود: هيچ يك از اين وعده ها محقق نشده است 
و حتي تاكنون به مرحله مطالعه نيز نرسيده و كاري 
انجام نشده است. وي افزود: بر همين اساس دو اقدام 
مهم را در دستور كار داريم؛ نخست آنكه مجموعه اي 
ذيل سازمان همياري ش��هرداري هاي استان تهران 
به نام سازمان حمل و نقل ريلي )مترو( حومه تهران 
براي استان تهران ش��كل دهيم و در مرحله بعدي با 
نمايندگان مجلس رايزني كني��م تا در قانون بودجه 
ذيل تبصره بودج��ه اين بح��ث را بگنجانند كه اين 
اجازه براي استان ها اخذ شود تا سازمان حمل و نقل 
ريلي در سطح استان ها را ش��كل دهند. تقي زاده در 
پاسخ به س��والي درباره مخالفت شهرداري تهران با 
چنين طرحي تاكيد كرد: شهرداري تهران نمي تواند 
مخالفت كند چرا كه بر اس��اس قانون، شهرداري ها 
نمي توانند در حريم خود سرويس دهي داشته باشند. 
درحقيقت مناب��ع مالي ش��هرداري ها بايد در درون 
شهرها صرف شود و قانون هم چنين اجازه اي به آنها 
نمي دهد كه بيرون از شهر خود پولي را هزينه كنند. 
از سوي ديگر اين پيشنهاد براي كل كشور است يعني 
تبريز، اصفهان، مشهد و ساير كالنشهرها نيز با چنين 
مشكلي مواجه هستند و تأس��يس چنين سازماني 

مي تواند براي أنها راهگشا باشد.

 الزام مالكان چند واحدي
 به ثبت اطالعات در سامانه امالك 
مدير كل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه گفت: 
بر اساس س��امانه امالك و اسكان كشور قابليت 
شناس��ايي مالكان حقيق��ي و حقوق��ي و تعداد 
خانه هاي خالي بر اس��اس كد ملي وجود دارد. به 
گزارش مهر، پروانه اصالني اظهار كرد: بر اس��اس 
س��امانه امالك و اسكان كشور قابليت شناسايي 
مالكان حقيقي و حقوقي و تعداد خانه هاي خالي 
بر اساس كد ملي وجود دارد. هفته آينده از طريق 
اين س��امانه به افرادي كه بيش از يك خانه دارند 
پيامك داده مي ش��ود و آنها وارد سامانه امالك و 
اسكان كشور خواهند شد تا اطالعات ملك خود را 
مشاهده و تأييد و اطالعات سكونتي را خود اظهاري 
كنند. وي اضافه كرد: در اين ميان خانه هاي خالي 
شناسايي ش��ده و اطالعات آن در اختيار سازمان 
امور مالياتي قرار مي گيرد. مدير كل دفتر اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي درب��اره افتتاح 
خانه هاي طرح اقدام ملي مسكن در مرداد گفت: تا 
پايان مرداد با حضور رييس جمهور مراسم افتتاح و 
تحويل واحدهاي مسكوني طرح اقدام ملي مسكن 
در برخي شهرها از جمله كرمان برگزار خواهد شد.

مسوول كنترل كيفيت قير 
مشخص شد

با ابالغيه وزير راه و شهرسازي، مسووليت كارگروه 
كنترل كيفي و ارزيابي واحدهاي توليدكننده قير به 
كارگروهي با محوريت مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي واگذار شد. بر اس��اس اين حكم، اين 
كارگروه با محوريت مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي و عضويت نمايندگان معاونت برنامه ريزي 
و مديريت منابع، س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور و شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، 
به منظور استمرار فرآيند ارزيابي واحدهاي قيرساز 
و آگاهي از كيفيت و روند توليد قير مورد اس��تفاده 
توس��ط پيمانكاران در وزارت راه و شهرسازي و در 
نتيجه ارتقاي كيفيت قيرهاي مورد اس��تفاده در 

پروژه هاي عمراني اقدام خواهند كرد.

مجوز پروازهاي تركيه به ايران 
صادر شده است

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري گفت: 
مجوز پرواز شركت هواپيمايي تركيش صادر شده 
است، اما اينكه پروازهاي اين شركت هواپيمايي 
چه زماني به ايران آغاز مي ش��ود، هنوز مشخص 
نيست. اسفندماه سال گذشته و همزمان با شيوع 
ويروس كرونا در ايران، پروازهاي تركيه به ايران و 
بالعكس متوقف شد اما با تالش وزارت امورخارجه 
و همزمان س��فر وزير امور خارجه كش��ورمان به 
تركيه در خ��رداد ماه، اين كش��ور اعالم كرد كه 
مرز هوايي دو كش��ور از اول ماه اگوس��ت برابر با 
۱۱ مردادماه باز مي ش��ود. با اين حال ش��ركت 
هواپيمايي تركيش ايرالين تاريخ زودتري را اعالم 
و در اطالعيه اي خب��ر داد كه پروازهاي تركيه به 
ته��ران از ۱۶ جوالي )۲۶ تيرماه( از س��ر گرفته 
مي ش��ود و در پي اين اطالعيه بليت فروشي در 
مسير تهران- استانبول هم آغاز شد اما نه پروازي 
انجام ش��د و نه ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي 
توانس��تند به پروازهاي برنامه اي خود به مقصد 
استانبول ادامه دهند. رضا جعفرزاده به ايرنا گفت: 
مجوز پرواز شركت هواپيمايي تركيش صادر شده 
است اما اينكه پروازهاي اين شركت هواپيمايي چه 
زماني به ايران آغاز مي شود، هنوز مشخص نيست.

هشدار دوباره به بدحسابان 
در طرح ملي مسكن

چند روز بعد از اولتيماتوم وزارت راه و شهرسازي 
به متقاضيان بدحس��اب مسكن ملي براي واريز 
۴۰ ميليوني آورده اوليه، مديركل راه و شهرسازي 
استان تهران گفت: يك هزار و ۳۰۰ نفر آورده ۴۰ 
ميليوني خود را واريز كردند و در صورت بدحسابي 
متقاضيان، ظرفيت جديدي براي ثبت نام مجدد 
مسكن ملي در تهران فراهم مي شود. متقاضيان 
مس��كن ملي در تهران بيش از ي��ك ماه بود كه 
به مراحل واريز وجه رس��يده بودند، اما خبري از 
تكميل مدارك و واريز آورده اوليه نبود، موضوعي 
كه به تكميل به موقع ساخت مسكن ملي ارتباط 
مستقيم دارد و در صورتي كه متقاضيان سر وقت 
آورده خود را براي تزريق ب��ه پروژه واريز نكنند 
ساخت واحدها تا س��ال ۱۴۰۰ تكميل نخواهد 
شد. در همين راستا وزارت راه و شهرسازي طي 
اطالعيه اي اعالم كرد كه واريز نشدن قسط اوليه 
متقاضيان مسكن ملي در تهران در موعد مقرر 
به منزله انصراف از پروژه تلقي خواهد شد. خليل 
محبت خواه مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان 
تهران، در خصوص نتيجه اولتيماتوم وزارت راه 
به متقاضيان بدحس��اب به ايرن��ا گفت: تا هفته 
گذشته فقط ۲۴۰ نفر نسبت به تكميل موجودي 
و واريز وجه اقدام كرده بودند اما بعد از اعالم حذف 
متقاضيان بدحساب ۱۳۰۰ نفر موجودي خود 
را تكميل كردند. او در خصوص احتمال تمديد 
مهلت زمان واريز آورده ۴۰ ميليون توماني، گفت: 
ممكن اس��ت با اعالم وزارت راه و شهرسازي اين 
مهلت تمديد ش��ود. وي ب��ا پيش بيني ثبت نام 
قطعي ۷۰ درصد از متقاضيان، گفت: در صورتي 
كه مشتري هاي بدحساب آورده خود را تكميل 
نكنند، ظرفيت جديدي ب��راي ثبت نام مجدد 

مسكن ملي در تهران فراهم مي شود.

بيمارستان ها ضد زلزله مي شوند
قاسم قربانعلي زاده، عضو هيات مديره سازمان 
مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي 
با اشاره از ابالغ دستورالعمل لرزه اي اجزاي سازه اي 
و غير سازه اي ساختمان بيمارستان ها از جانب 
سازمان برنامه و بودجه، خبر داد. به گزارش مهر 
قربانعلي زاده با بيان اينكه آيين نامه ۲۸۰۰ بيشتر 
براي طراحي لرزه اي س��اختمان هاي متعارف 
كاربرد دارد، اظهار كرد: از آنجايي كه براي طراحي 
لرزه اي بناهاي پر اهميتي مانند بيمارستان ها كه 
پس از حوادثي مانند زلزله نيز بايد كاركرد خود 
را حفظ كنند به دس��تورالعمل جامعي نياز بود، 
سازمان مجري طرح پژوهشي مشتركي با مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي آغاز كرد كه 
به تدوين نشريه شماره ۸۱۶ س��ازمان برنامه و 
بودجه منجر شد. معاون برنامه ريزي و مهندسي 
سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي 
و عمومي افزود: رعايت دس��تورالعمل جديد در 
بناهايي كه دستورالعمل مناسبي براي آنها وجود 

ندارد، الزامي است.

 صندوق ETF سوم 
در آذرماه عرضه مي شود

 معاون س��ازمان خصوصي س��ازي گفت: مرحله 
س��وم عرضه صندوق ه��اي ETF در آذرماه انجام 
مي شود كه ش��امل گروه خودرويي و فلزي خواهد 
شد. حس��ن عاليي امروز )يكشنبه( در گفت وگو با 
خبرنگار ايرنا به آخرين تصميمات اتخاذ ش��ده در 
ارتباط با عرضه صندوق هاي ETF در بورس افزود: 
نخس��تين صندوق هاي ETF ارديبهش��ت ماه در 
بورس عرضه ش��د كه تاكنون با رشد خوبي همراه 
است. وي اضافه كرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته صندوق ETF دوم كه شامل سهام پااليشي 
است تا پايان مرداد ماه پذيره نويسي خواهد داشت. 
عاليي خاطرنشان كرد: اكنون در اين زمينه با برخي 
از موانع قانوني و اجرايي همراه است كه اين مسائل 
ابتدا بايد مرتفع ش��ود و بعد توس��ط وزارت نفت يا 
شركت پخش و پااليش به ثبت برسد. معاون سازمان 
خصوصي سازي گفت: بعد از ثبت اوليه، پذيره نويسي 
عمومي به وسيله بورس انجام مي شود و در انتها رقم 
قطعي صندوق به سازمان خصوصي سازي اعالم و به 
مردم منتقل خواهد شد. به گفته وي، برنامه اين است 
در صورتي كه مشكلي پيش نيايد تا پايان مرداد ماه 
اين اقدام انجام شود. معاون سازمان خصوصي سازي 
خاطرنش��ان كرد: تاكنون تصميم گيري در زمينه 
عرضه مرحله چهارم عرضه صن��دوق ETF  اتخاذ 
نشده و اطالعاتي در اين مورد به طور رسمي منتشر 
نشده است. با توجه به چنين تصميمي، پذيره نويسي 
نخستين مرحله واگذاري س��هام دولتي در قالب 
صندوق هاي قابل معامله بورس��ي كه شامل سهام 
س��ه بانك ملت، تجارت و صادرات و دو بيمه البرز 
و اتكايي بود از روز يكش��نبه )۱۴ ارديبهشت( آغاز 
و تا س��اعت ١٦ )۳۱ ارديبهشت( ادامه داشت كه با 
استقبال نزديك به سه و نيم ميليون سهامدار روبه رو 
شد و تاكنون بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري قابل 

معامله )ETF( در بورس است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد 
آغاز بزرگ ترين پذيره نويسي 

اوليه ETF در بورس از امروز
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد كه از امروز با 
عرضه سهام صندوق مديريت ثروت در فرابورس، در 
بزرگ ترين پذيره نويسي اوليه ETF تعداد ۱۰۰ هزار 
نفر از بازنشستگان كشوري كه قباًل ثبت نام كرده اند، 
سهامدار اين صندوق مي شوند.  وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي صبح ديروز در توييتر خود خبر داد كه از امروز 
با عرضه سهام صندوق مديريت ثروت در فرابورس، در 
بزرگ ترين پذيره نويسي اوليه ETF تعداد ۱۰۰ هزار 
نفر از بازنشستگان كشوري كه قباًل ثبت نام كرده اند، 
سهامدار اين صندوق مي شوند. ارزش هر واحد صندوق 
در فرابورس يك هزار تومان است و تا سقف هزار ميليارد 

تومان پذيره نويسي خواهد شد.

معامالت مشكوك  سايپا، »وبانك«  
4 سهم دارويي + ۹ نماد

در روز عب��ور ش��اخص از مرز مقاوم��ت ۲ ميليون 
واحدي، سايپا، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، دو 
شركت قندي، دو سهم دارويي به همراه ۹ نماد ديگر، 
مشمول معامالت مشكوك شدند. به گزارش پايگاه 
خبري بورس پرس، در جريان معامالت دومين روز 
كاري هفته، بازار سهام با رشد قيمت در بسياري از 
نمادها آغاز به كار كرد به طوري كه افت نسبي قيمت 
دالر منجر به افزايش عرضه ش��د و در نهايت نماگر 
بازار با جهش روزانه ۴۹ هزار و ۸۳۶ واحدي و عبور از 
مقاومت رواني ۲ ميليون واحدي به معامالت روزانه 
پايان داد. به اين ترتيب، بيش از ۲۳.۵ هزار ميليارد 
تومان در بورس و ۵.۹ هزار ميليارد تومان در فرابورس 
دست به دس��ت شد و بيشترين حجم معامالت به 
س��ايپا، ايران خودرو، بانك صادرات و بانك تجارت 
ذوب آهن با داد و س��تد بي��ش از ۱.۷، ۱.۳، ۱.۲۹، 
۱.۲۵ ميليارد سهم و فوالد مباركه با تقاضاي ۴۱۳ 
ميليون سهمي تعلق گرفت. در اين ميان اطالعات 
پردازش اطالعات مالي مبنا نشان داد ۱۵ شركت با 
داد و ستد ۸ تا سه برابري نسبت به ميانگين يك ماهه 
در زمره معامالت مشكوك قرار گرفته اند. در صدر 
اين فهرست، شركت آلومينيوم حاضر در بازار دوم 
بورس با رشد ۳.۸ درصدي قيمت سهام، شاهد داد 
و ستد بيش از ۲۱.۴ ميليون سهمي شد. در ادامه هم 
شركت هاي كي بي سي، قند اصفهان، سرمايه گذاري 
گروه توسعه ملي، لوازم خانگي پارس، گروه صنعتي 
سديد، فوالد خراسان، الميران، قند شيرين خراسان، 
پارس دارو، آينده سازان بهش��ت پارس، جام دارو، 
س��ايپا، س��رمايه گذاري بوعلي و ن��وش مازندران 
مشمول معامالت مش��كوك ديروز شدند. حضور 
سايپا، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، دو شركت 
قندي، دو سهم دارويي به همراه ۹ شركت بورسي 

و فرابورسي از جمله نكات جالب اين فهرست بود.

معامالت بورس اين روزها در حال نوسان است كه بخش عمده اي از اين موضوع ناشي از ورود حجم گسترده نقدينگي به اين بازار است
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سازمانهابايدفرصتهايالزمبرايديجيتاليشدنرادرراستاياهدافشانبهكارگيرند

چگونگي بقاي شركت ها در عصر ديجيتال
تحول ديجيتالي به عنوان ي��ك مرحله فراگير و اصلي در 
سراسر جهان شناخته مي شود، بررسي برخي از چالش ها و 
فرصت هاي اساسي كه مشاغل فعال در اين حوزه با آن روبرو 
هستند، در درجه اهميت قرار دارد. از اين رو گروه مطالعات 
اقتصادي پژوهشگاه فضاي مجازي در گزارشي با تاكيد بر 
اينكه انقالب ديجيتال در مقياس جهاني رخ داده اس��ت، 
استراتژي كسب وكارها براي بقا در عصر ديجيتال و مواجهه 
با اين تحوالت را بررس��ي كرده است. با انقالب ديجيتال 
مشاغل كارآمدتر مي شوند؛ مصرف كنندگان تصميمات 
آگاهانه تري مي گيرند و با روشن شدن تأثير واقعي فناوري، 
كل صنايع تغيير مي كنند و سازمان ها بايد فرصت هاي الزم 
براي ديجيتالي شدن را در راستاي اهدافشان، به كارگيرند.

انقالب ديجيتال در مقياس جهاني رخ داده است و در اين 
ميان اين سوال مطرح مي شود كه شركت ها و كسب و كارها 
چگونه مي توانند از اين فرصت براي رسيدن به پيشرفت 
استفاده كنند؟ فناوري اينترنت راه و روش كار، زندگي، 
بازي و يادگيري ما را تغيير داده است. قدرت و فراگيري 
اينترنت، امكان انجام بهتر و سريع تر اغلب فعاليت ها را به ما 
داده است. كامپيوترها، تلفن هاي همراه، خانه ها، خودروها، 
لباس ها، كسب وكارها و حتي شهرها همه در حال اتصال 
به شبكه جهاني هستند. انقالب ديجيتال اين پتانسيل را 
دارد كه بازارها را سريع تر از هر نيرويي در تاريخ تغيير دهد 
و در اين ميان، سازمان هايي كه حركت به سمت تحوالت 
ش��غلي ديجيتال را در برنامه كالن خود ندارند، بي شك 
دچار نوعي عقب ماندگي خواهند شد و آنهايي كه به جريان 
ديجيتال سازي پيوسته اند، جريان هاي جديد درآمدي 
و توس��عه تجاري بي س��ابقه اي را تجربه مي كنند. گروه 
مطالعات اقتصادي پژوهشگاه فضاي مجازي در گزارشي 
به بررسي نظرات ربيع دبوسي كه از وي به عنوان يكي از 
برجسته ترين كارشناسان ديجيتال خاورميانه نام برده 
مي شود پرداخته است.  هنگامي كه روند ديجيتالي شدن 
كامل شود و فناوري مسووليت اكثر كارها را از مردم بگيرد، 
شركت ها و موسسات بايد در مورد چگونگي دستيابي به 
موفقيت در مقي��اس كالن تجديد نظر كنند. ديجيتالي 
ش��دن پتانس��يل الزم را براي ايجاد تأثير پايدار و مثبت 
در هر حوزه اي از جامعه دارد. ديجيتالي ش��دن، در اصل 
فرآيند برنامه ريزي و در نهايت ساختن يك اكوسيستم 
پيشرفته و پيچيده براي فناوري اطالعات است كه امكان 
اتصال، بهره وري و امنيت بيشتر را فراهم مي كند و از اين 
طريق تأثير مثب��ت به وجود مي آورد. با انقالب ديجيتال 
مشاغل كارآمدتر مي شوند؛ مصرف كنندگان تصميمات 
آگاهانه تري مي گيرند و با روشن شدن تأثير واقعي فناوري، 
كل صنايع تغيير مي كنند. به اين ترتيب از مراقبت هاي 
بهداشتي گرفته تا حمل ونقل و ديگر حوزه هاي حياتي، 
به سمت روش هاي ديجيتالي حركت كرده و ساده سازي 
فرآيندها به حذف ناكارآمدي ها و ايجاد تجربيات بهتري 

براي بيماران، مسافران و عموم مردم مي انجامد.

    ضعف شركت ها در تغيير راهبردها 
سازمان ها و ش��ركت ها براي تطبيق كامل با تحوالت 
ديجيتال به استراتژي هايي نياز دارند. موسسه گارتنر 
در س��ال ۲۰۱۵ پيش بيني كرده بود كه تا پايان سال 
۲۰۲۰، بي��ش از ۷۵ درصد از ش��ركت هاي جهان به 
فعاليت در زمينه هاي ديجيت��ال روي مي آورند يا در 
فرآيند تغيير س��ازوكار خود خواهند بود. حال پس از 
گذشت پنج سال درحالي كه بس��ياري از سازمان ها 
طرح هاي تحول شغلي به س��مت ديجيتالي شدن را 
برنامه ريزي يا در دست اجرا دارند اما پيشرفت موجود 

با ش��تاب پيش بيني ش��ده انطباق ندارد. بسياري از 
كارشناسان، علت اين امر را ضعف شركت ها در تغيير 
راهبردها و كمبود تخصص مي دانند. در عصر حاضر، 
تقريبًا همه بازارها و بخش هاي صنعتي در حال گذار 
از عصر اطالعات به عصر ديجيتال هس��تند و سرعت 
تحوالت بيش از گذش��ته شده اس��ت. همه كشورها، 
شهرها و شركت ها به اين درك رسيده اند كه براي بقا 
و شكوفايي در اين دوره جديد بايد متحول شوند. اين 
انتقال به عصر ديجيتال مستلزم تغييرات گسترده در 
زمينه فناوري، مديريت سازماني، فرهنگي و فراتر از آن 
است. س��ازمان ها بايد براي ورود به عرصه رقابت و بقا 
جسور و شجاع باشند. اكنون بيش از هر زمان ديگري 
سازمان ها بايد فرصت هاي الزم براي ديجيتالي شدن 
را در راس��تاي اهدافشان، به كارگيرند. سرعت گرفتن 
فرآيند ديجيتال سازي و به روزرساني، زيرساخت هاي 
حياتي، افزايش توليد ناخالص داخلي كشورها، كاهش 
هزينه ها و ايجاد شغل را سبب مي شود و اين امكان را 
فراهم مي آورد تا گروهاي جديد و متنوعي از كارآفرينان 
خوش فكر، مش��اغل ت��ازه اي را در اقصي نقاط جهان 
ايجاد كنند. اين امر، از س��وي ديگر امكان دسترسي 
و فرصت هاي بيش��تر براي آموزش حرفه هاي مبتني 
بر فناوري ب��ه عالقه مندان در سراس��ر جهان را مهيا 
مي سازد و نتيجه اين امر چيزي جز كاهش عمق شكاف 
توسعه يافتگي كش��ورها و افزايش سطح رقابت ميان 
آنها نيست. از اين رو داشتن يك اكوسيستم ديجيتال 
مناسب و درست براي دستيابي به هر يك از اين موارد 

ضروري خواهد بود.

     مزاياي ديجيتالي شدن و اتصال
سازمان ها و ش��ركت هاي بزرگ به منظور آماده سازي 
خود براي پذيرش تحوالت ديجيتال، بايد اس��تراتژي 
تجاري و فناوري اطالعات خود را متحول كنند، همه 

سيستم ها و فعاليت هاي خود را به صورت يكپارچه به 
اينترنت و جريان ديجيتال متصل سازند و پذيراي آناليز 
و تحليل كارشناسان حوزه فناوري اطالعات باشند. از 
سوي ديگر بايد فناوري هاي خود را به روز و كارآمد نگه 
دارند و سرمايه گذاري كافي و استفاده از متخصصان را 
مدنظر قرار دهند. در پايان اين فرآيند، مزاياي ديجيتالي 
ش��دن و اتصال، بيش ازحد تصور خواهد بود. بهره وري 
اقتصادي بيش ازپيش، تجربي��ات بهتر در زمينه ارايه 
خدمات، استفاده بهينه از دارايي ها و چشم انداز شفاف 
از تجارت آينده، از جمله اين مزايا هستند. با وجود اين، 
 كارشناسان معتقدند كه مهم ترين عامل به تعويق افتادن 
تحقق اين امر، كمبود نيروي متخصص حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در مقياس جهاني است و تنها راه 
عبور از اين چالش جذب و آموزش تعداد بيش��تري از 
افراد در رشته هاي مربوط به اين زمينه است. بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط، براي دستيابي به مزاياي 
شغلي كه از طريق ديجيتالي شدن حاصل مي شود، به 
زيرساخت هاي شبكه اي قابل اتكا و ايمن نياز دارند. آنها 
بايد شبكه هاي پراكنده و ناهمگون خود را همگرا كرده و 
با استفاده از تجزيه وتحليل داده هاي پيشرفته، شيوه هاي 

نوين رشد و توسعه را در پيش گيرند.

    پتانسيل شركت هاي خاورميانه
 براي ايجاد   اكوسيستم  هوشمند

بررسي ها نشان مي دهد كه شركت هاي خاورميانه براي 
ايجاد اكوسيستم هوشمند از طريق ديجيتال سازي 
زيرساخت ها، پتانسيل فوق العاده اي دارند. در اين مقطع 
تاريخي، گرچه نياز به تحول اجباري و مزاياي آن بسيار 
آشكار هستند، اما مس��ير به هيچ وجه هموار نيست. 
سازمان ها در پي بهبود سودآوري و كاهش هزينه هاي 
خود و همچنين حركت پرش��تاب به سمت استقرار 
خدمات جديد هستند. شركت هاي كوچك و متوسط 

براي اينكه بتوانند سرعت كسب وكار را افزايش دهند 
بايد راه حل هايي ب��راي مديريت و ذخيره داده ها پيدا 
كنند. شركت ها با اتكا به فناوري هايي چون اينترنت اشيا 
و هوش مصنوعي، مي توانند انتظار بهره وري عملياتي 
بيش��تر، بهبود امنيت، افزايش كارآمدي نظام توزيع، 
كنترل اطالعات، تصميم گيري س��ريع، فرصت هاي 
شغلي جديد و درآمدهاي بيش��تري را داشته باشند. 
فناوري اطالعات از جهت فعال كردن داده هاي عملي، 
ايجاد ارتباطات و درآمدهاي جديد براي سازمان هاي 
سراسر منطقه خاورميانه، در كانون توجه قرار گرفته 
است. با اين وجود با توجه به ادامه سرمايه گذاري هاي 
شركت هاي كوچك و متوسط در فناوري هاي آينده، 
بي شك پيامدهاي اين اقدام، تحول آميز خواهد بود. 
شركت هايي كه ديجيتالي مي شوند به دليل گشودن 
دريچه جريان هاي جديد درآمدي، ارايه خدمات بهتر 
و ايجاد مدل هاي عمليات��ي جديد كه كارايي و ارزش 
بااليي دارند، در موقعيت بهتر و متمايزي نس��بت به 
رقبا، قرار خواهند گرفت. درنهايت اينكه براي حركت 
سريع تر و كارآمدتر در عصر انقالب ديجيتال، شركت ها 
بايد تمركز خود را روي تجارت در زمينه هاي ارتباطات، 
فضاي ابري، رسانه هاي اجتماعي، جمع آوري داده ها و 
تحليل اطالعات، معطوف كنند. اگر شركت ها از اين 
بسترهاي هوشمند استفاده نكنند توانايي حركت آنها 
با سرعت، مقياس و امنيت الزم كاهش مي يابد. تحول 
در همه صنايع با شتاب در حال پيگيري است و موفقيت 
در اين مقطع حساس تاريخي به توانايي شركت ها در 
ايجاد تحول ديجيتالي و انطباق با ساختارهاي جديد 
فناوري اطالعات بستگي دارد. فرصت هاي ديجيتالي 
شدن بسيار زياد است، اما اين فرصت ها به دليل كمبود 
جهاني نيروي كار متخص��ص فعال در زمينه فناوري 
اطالعات و ارتباطات محدود هستند و حل اين بحران، 

تربيت نيروهاي فني خبره در اين بخش را مي طلبد.

درديدارمحمدمخبرباسعيدنمكيعنوانشد

اهداي 10 هزار داروي رمدسيور و 100 هزار كيت مولكولي به مناطق محروم كشور
رييس ستاد اجرايي فرمان امام صبح روز گذشته با حضور 
در دفتر وزير بهداش��ت ضمن دي��دار و گفت وگو با وي، به 
جامعه سالمت خسته نباش��يد گفت و تعدادي از اقالم و 
تجهيزات پزشكي توليدي ضدكرونايي ستاد رابه وزارت 

بهداشت اهدا كرد. 
وزير بهداشت در اين ديدار از نقش قابل توجه ستاد اجرايي 

فرمان امام در مقابله با بيماري كرونا قدرداني كرد.

سعيد نمكي وزير بهداشت در مراسم ديدار با محمد مخبر 
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام، ضمن تشكر از زحمات 
مديران ستاد اجرايي فرمان امام در حوزه مبارزه با بيماري 
كرونا اظهار داشت: از روز نخست نماينده ستاد فرمان اجرايي 
برادرانه تالش كرد و اين تالش ادامه دارد كه اميدوارم خداوند 

به عزت آن مجموعه به عنوان بازوي اصلي نظام بيفزايد.
وزير بهداشت افزود: س��تاد اجرايي گام هاي بزرگي براي 

توس��عه نقاط كمتر برخوردار برداشته و نهضت بزرگي در 
توسعه زيرساخت آموزشي انجام داده است. در حوزه درمان، 
كشاورزي و صنعت در اين شرايط سخت تحريم گام هاي 
موثري برداشته شد كه اميدوارم طبق سفارش مقام معظم 
رهبري براي حمايت از محرومان گام هاي موثرتري برداريم.

وي عنوان كرد: روزهاي اول ش��يوع كرونا براي ما سخت و 
نفس گير بود و عزيزاني كه دست ما را درآن روزها گرفتند 
در ياد ما و تاريخ خواهن��د ماند، آقاي دكتر مخبر از همان 
ثانيه هاي اول در كنار ما بودند واعالم كردند تمام امكانات 
ستاداجرايي رابراي مقابله بااين ويروس بسيج مي كنند كه 
اين موضوع عامل دلگرمي ما بود و سپاسگزاري ويژه داريم.

وزير بهداشت با اشاره به تالش ستاد اجرايي براي توليد اقالم 
پزشكي گفت: اينكه در كشور توانستيم در كمتر از يك ماه از 
وارد كننده تجهيزات پزشكي و اقالم بهداشتي به توليد كننده 
و صادر كننده تبديل شويم، از دستاوردهاي مهم كشور بود 
كه يكي از اضالع خلق اين حماسه مهم ستاد اجرايي فرمان 
امام بود. نمكي خاطرنش��ان كرد: در فاز اول با بسيج ملي 
امكانات ازطريق سامانه ۴۰۳۰ كه از خدمات بزرگ ستاد 
اجرايي است توانستيم آمار مرگ و مير را به نزديك ۳۰ نفر 
برسانيم كه دستاورد بزرگي بود. زحمات ستاد اجرايي براي 
توليد دارو چشمگير بود، كرونا ويروس پيچيده اي است و 
ممكن است هر روز تغييرات جديدي در آن ببينيم، اينكه 
يك دارو موثر هست و فردا نيست در تمام دنيا اينگونه است، 
مهم اين است كه ملت ما باور كرد كه كشور ما توانايي توليد 
دارو را دارد و مل��ت در اوج تحريم احس��اس حقارت نكرد، 
يك بيمار ما پشت درب بيمارستان نماند، هيچ بيماري به 
دليل كهولت سن پشت در بيمارستان نماند و هيچ بيمار 
افاغنه محروم از درمان نشد. وي افزود: توليد و توزيع داروي 
رمدسيور و فاويپيراوير براي مناطق محروم جاي تشكر دارد، 
و اگر در پاييز همراهي آنفلوآنزا با كرونا داشته باشيم ظرفيت 
تله مديسين ستاد اجرايي فرمان امام به كمك ما خواهد آمد.
وزير بهداش��ت افزود: يكي از قس��مت هاي عمده تالش 
براي توليد واكس��ن در س��تاد اجرايي فرم��ان امام انجام 
مي شود و با كمك ش��ركت هاي دانش بنيان امروز از هيچ 
كش��ور دنيا عقب نيس��تيم و ملت مي داند در اوج تحريم 

محتاج كش��ورهاي خارجي نيستيم، ما به جاي پرداخت 
پيش پرداخت به كش��ورهايي كه بالتكليفند و نمي دانند 
مي توانند واكس��ن را عرضه كنند يا نه، نگاهمان به توليد 
داخل است و تالش مي كنيم با رايزني با برخي شركت هاي 
خارجي زيرساخت هاي مان را براي اقدامات طوالني مدت 
تقويت كنيم. وزير بهداشت خاطرنشان كرد: مقام معظم 
رهبري الگوي هوشمندانه و بلندنظرانه را به دنيا نشان داد و 
درمسائل مختلف اعالم كردند كه تابع تصميمات ستاد ملي 
كرونا هستند، سفارشات و حمايت ايشان به نيروهاي درمان 

در راستاي مبارزه با كرونا باعث دلگرمي ماست  .
وي گفت: كرونا باعث همدلي و وفاق شد و يقينا تمريني براي 
مبارزه با سختي ها بود كه اميدوارم در آينده نزديك شاهد 

مهار بيماري در كشور باشيم.
در ادامه اين مراسم، محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام گفت: ما براي عرض خسته نباشيد و خداقوت خدمت 
شما رسيديم، بيماري كرونا ضايعه بزرگي براي كشور بود 
كه اميدواريم اين بال از جان بشريت رفع شود و شاهد آرامش 

در كشور باشيم.
وي افزود: به عنوان حس وظيفه شرعي و انساني كه خودمان 
احساس كرديم از روز اول در خدمت وزارت بهداشت بوديم 
و اين كمك تا روز آخر ادامه دارد، منابع فني و نيروي انساني 

ما نيز در اختيار وزارت بهداشت است.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام خاطرنشان كرد: اولين جلسه 
ستاد پس از انتخابات برگزار شد، روي بحث توليد تجهيزات 
متمركز شديم، در زمينه تامين تجهيزات پزشكي از خارج 
از كش��ور درروزهاي نخس��ت نيز موفق بوديم هرچند در 
برخي مواقع دشمن عهدشكني كرد اما توجه داشته باشيد 
ستاداجرايي موفق شد كمتر از ۲۴ روز كارخانه توليد ماسك 
را راه اندازي كند و تاكنون نزديك به صد ميليون ماسك توليد 

و در اختيار وزارت بهداشت قرار داده ايم.
وي ادامه داد: در اوايل شيوع كرونا با حمايت ستاد، كارخانه  اي 
در كردستان خط توليد خود را تغيير داد و هفته اي ۲۵۰۰ 
لباس پزشكي و گان را توليد كرد، روزانه ۲۵۰ هزار ليتر مواد 
ضد عفوني توليد مي كنيم، بخش زيادي از كيت تشخيص 

مورد نياز را توليد كرديم.

ادامه از صفحه اول

بيماري مهلك اقتصاد ايران
 اما م��ا را متهم ب��ه پيش گوي��ي كردند. 
سال هاس��ت كه هش��دارهاي بي حد ما را 
نس��بت به بروز اين بيم��اري در اقتصاد را 
نشنيده گرفتند و بدتر آنكه عليه ما مواضع 

تند اتخاذ كردند.
 بهره يك فلج عضالني اقتصادي است كه 
دير ي��ا زود اثرات مهلك خود را در اقتصاد 
خواه��د گذاش��ت. يكي از اساس��ي ترين 
بنيان هاي اقتصادي كه تقريبا تمام اركان 
اقتص��ادي كش��ورها را تحت تاثي��ر قرار 

مي دهد »نرخ بهره« است. 
ش��ايد به همين خاطر باش��د كه خداوند 
س��بحان در ق��رآن كري��م ۸ ب��ار گرفتن 
رب��ا را محكوم كرده اس��ت. ام��روز اغلب 
كش��ورها به دنبال كاهش ن��رخ بهره در 
اقتصادهاي خود هستند حتي اقتصادهاي 
غير اسالمي هم به سمت حذف يا كاهش 
بهره حرك��ت مي كنند. چرا كه آنها و همه 
اقتصاددان��ان جهان از تبع��ات نرخ بهره 
به خوبي آگاه هس��تند. اما در ايران منافع 
ج��اي قوانين اقتص��اد را گرفته اس��ت. و 
بدتر از آن اينكه به نظر مي رس��د اين نوع 
از بانك��داري ي��ك طرح خ��وب طراحي 
ش��ده براي مش��كل تراش��ي براي نظام 
اقتصادي كش��ور ماست كه ش��وربختانه 
هزينه اين مش��كل تراشي را هم خودمان 
مي پردازيم. در اكثر كشورهاي پيشرفته 
حساس��يت بس��يار زي��ادي در خصوص 
تعيين نرخ به��ره وج��ود دارد. به همين 
خاطر يكي از اولين تحريم هاي بين المللي 
كه متاسفانه اثر گذار ترين آن هم هست، 
تحريم س��رمايه گذاري بين المللي است. 
اثر گذاري اين تحريم به آن دليل است كه 
نرخ بهره ۲۰ درص��دي و حتي باالتر يك 
»تحريم س��رمايه گذاري داخلي« اس��ت 
و تمام فعاليت هاي اقتص��ادي با بازدهي 
زير ۲۰ درص��د غيراقتصادي محس��وب 

مي شوند. 
اين در حالي اس��ت كه صرف ريسك هم 
عموما در سرمايه گذاري ها لحاظ مي شود 
و اگر صرف ريسك را براي ايجاد رقابت به 
سرمايه گذاري ۱۰ درصد در نظر بگيريم، 
يك س��رمايه گذار بايد سود سرمايه خود 
را ۳۰ درص��د محاس��به كند، ت��ا اقدام به 

سرمايه گذاري كند.
 طبيعت��ا اي��ن بازدهي در ش��رايط ثبات 
اقتص��ادي ممك��ن نيس��ت و تنه��ا در 
تالطم ه��اي ش��ديد اقتصادي اس��ت كه 

توجيه دارد يا سود بدون ريسك بانكي. 
ما اكنون نفت مي فروشيم تا سود ۱۵۳۰ 
هزار ميليارد تومان س��پرده هاي بانكي را 
تامين كنيم و هر روز بر ميزان اين سپرده ها 
كه بيشتر ناش��ي از نرخ س��رمايه گذاري 
منفي و رشد افسار گسيخته نقدينگي در 
كشور است، افزوده مي شود. زماني كه نرخ 
بهره افزايش مي يابد ب��ر تمام بخش هاي 

اقتصاد تاثير مستقيم دارد.
 از جمل��ه كاه��ش توليد، افزاي��ش تورم، 
افزايش بي��كاري، كاهش صادرات )اال در 
صورتي كه نرخ ارز دس��تكاري مي شود(، 
افزايش فقر، افزايش رك��ود و... اكنون در 
كشور ما هزينه تامين مالي در بخش توليد 
ح��دود ۱۸ درصد، در بخش توزيع همين 
مق��دار و در بخش مص��رف هم همان ۱۸ 
درصد اس��ت و يك كاال از توليد تا مصرف 

۵۴ درصد هزينه تامين مالي دارد. 
بهره رابطه مستقيم با نرخ سرمايه گذاري، 
ميزان صادرات، نرخ اجاره و هزينه نهايي 
توليد دارد. بخشي از تورم نشات گرفته از 
هزينه تامين مالي نامتعارف و بسيار باال در 
كشور است.  اين در حالي است كه عده  اي 
به غلط تورم را دليل نرخ بهره باال مي دانند. 
نرخ به��ره ۱۸ درصد غيرقاب��ل رقابت در 
بازاره��اي جهاني اس��ت و كاالي بس��يار 
گران ايراني توان ص��ادرات ندارد، مگر با 
دستكاري ارزش پول ملي يا ظلم در حق 

كارگر با حقوق كمتر از ۱۰۰ دالري.

دنياي فناوري

 كشف حمله هكري 
به شركت هاي حقوقي اروپايي

بررسي هاي موسسه امنيتي كسپراسكاي از حمله 
گروهي از هكرها به شركت هاي حقوقي اروپايي خبر 
مي دهد. به گزارش مهر به نقل از زددي نت، اين هكرها 
كه با عن��وان Deceptikons فعاليت مي كنند، 
عالوه بر شركت هاي حقوقي، شركت هاي نوپا و فناور 
فعال در حوزه مالي )موسوم به فين تك( را نيز مورد 
حمالت خود قرار داده اند. پژوهشگران كسپراسكاي 
مي گويند به نظر مي رسد اين هكرها به سرعت اسرار 
مالي شركت هاي تجاري و كسب وكارهاي مختلف 
عالقه زيادي دارند و چندان به دنبال دسترس��ي به 
اسرار و اطالعات محرمانه سازمان ها و نهادهاي دولتي 
نيستند. اين هكرها بيش��تر به كشورهاي اروپايي و 
خاورميانه حمله كرده اند. از جمله اهداف اين شركت ها 
در خاورميانه مي توان به كشورهاي اردن، مصر و رژيم 
 Deceptikons صهيونيستي اش��اره كرد. گروه
در س��ال ۲۰۱۹ نيز يك حمله فيش��ينگ را عليه 
مجموعه اي از ش��ركت هاي اروپايي انجام داده بود. 
حمالت اين گروه از نظر فني چندان پيچيده نيست و 
معموالً با سوءاستفاده از آسيب پذيري هاي نرم افزاري 

صورت مي پذيرد.

 تكميل هر حمله  فيشينگ
21 ساعت طول مي كشد

نتايج بررس��ي هاي امنيتي محققان ش��ركت هاي 
گوگل، پي پال، سامس��ونگ و دانشگاه آريزونا نشان 
مي دهد تكميل هر حمله فيش��ينگ از آغاز تا پايان 
تنها ۲۱ س��اعت طول مي كشد. به گزارش فارس به 
نقل از زد دي نت، تحليل عملكرد بيش از ۲۲.۵ ميليون 
قرباني حمالت فيشينگ و محتواي بيش از ۴۰۴ هزار 
صفحه مورد بازديد اين افراد نشان مي دهد كه براي 
تكميل چرخه قربانيان هر حمله فيشينگ و سرقت 
اطالعات از اش��خاص مورد هدف به تنها ۲۱ ساعت 
زمان نياز است. بر اساس همين پژوهش شناسايي 
هر حمله فيشينگ به طور متوسط به ۹ ساعت زمان 
نياز دارد و بعد از شناسايي هر يك از اين حمالت به 
هفت ساعت اضافي زمان نياز است تا بتوان به افراد 
قرباني هشدار داد و صفحات طراحي شده براي اين 
حمالت را خنثي كرد. مهم ترين بخش خنثي كردن 
حمالت فيشينگ مربوط به شناسايي و از دسترس 
خارج كردن سايت هاي عامل اين حمالت است كه 
عدم مقابله موثر با آنها قربانيان حمالت فيشينگ را 
بيشتر مي كند. ۳۷.۷۳ درصد از قربانيان اين حمالت 
مربوط به بعد از شناسايي حمالت فيشينگ هستند 
كه با تسريع در اطالع رس��اني مي توان از تعداد اين 

افراد كاست.

بالك جهاني هواداران 
بولسونارو در فيس بوك

فيس بوك يك روز پس از اينكه توس��ط يك دادگاه 
برزيلي جريمه شد، اعالم كرد برخي از حساب هايي 
كه تحت كنترل ه��واداران رييس جمهوري برزيل 
قرار دارند را در سطح جهاني مسدود خواهد كرد. به 
گزارش ايسنا به نقل از رويترز، يك قاضي دادگاه عالي 
برزيل به فيس بوك دستور داد حساب هاي هواداران 
بولسونارو در خارج از اين كشور را كه در انتشار اخبار 
نادرست دست داشته اند، مسدود كند و فيس بوك 
را براي عدم اجراي اين حكم بيش از ۳۶۷ هزار دالر 
جريمه و تهديد كرد اگر اين شركت شبكه اجتماعي 
همچنان به اين حكم عمل نكند، جريمه روزانه خواهد 
شد. سخنگوي فيس بوك اظهار كرد اين حكم آزادي 
بيان در خارج از قلمرو قضايي برزيل را تهديد مي كند 
اما عنوان كرد كه اين شركت با حكم مذكور موافقت 
كرده است. وي گفت: »با توجه به تهديد تعقيب قضايي 
كارمند برزيلي فيس بوك، در مقطع فعلي چاره اي 
به جز عمل به اين تصميم و مس��دود كردن جهاني 
حساب هاي طرفداران رييس جمهوري برزيل نداريم 
اما در دادگاه عالي تقاضاي تجديدنظر خواهيم كرد.« 
الكساندر دو مورائس، قاضي برزيلي در حكمي اعالم 
كرده بود كه فيس بوك و توييتر به دستورات دادگاه 
براي مسدود كردن حساب ها عمل نكرده اند و تنها 
حس��اب هاي داخل برزيل مسدود شده اند. جريمه 
قاضي تنها شامل حال فيس بوك شد و معلوم نيست 
آيا توييتر هم مشمول جريمه مشابه خواهد شد يا خير. 
اين قاضي در ماه مه دستور داده بود ۱۶ حساب توييتر 
و ۱۲ حساب فيس بوك هواداران بولسونارو كه گويا 
در انتشار اخبار جعلي در زمان انتخابات سال ۲۰۱۸ 
دست داشتند، مسدود شوند. اين حساب ها به دليل 
نقض قوانين درخصوص نفرت پراكني مسدود شدند.

 آمادگي بايت دنس 
براي واگذاري تيك تاك 

در حالي كه دونالد ترامپ اع��الم كرده بود به دنبال 
ممنوعيت استفاده از تيك تاك در امريكا است، حاال 
به نظر مي رس��د بايت دنس، مالك اين اپليكيشن، 
موافقت كرده به صورت كام��ل فعاليت هاي آن در 
اين كش��ور را واگذار كند. به گزارش ديجياتو به نقل 
از رويترز، تيك تاك يكي از محبوب ترين شبكه هاي 
اجتماعي در جهان و اياالت متحده امريكا است، اما 
مقامات امريكايي آن را يك تهديد براي امنيت ملي 
اين كشور مي دانند. بايت دنس به عنوان مالك اين 
شبكه اجتماعي در گذشته به دنبال نگهداري سهم 
كوچكي از كسب و كار آن در امريكا بود كه كاخ سفيد 
چنين درخواستي را رد كرد. حاال اين شركت چيني 
مي خواهد به صورت كامل از اين كشور خارج شود و 
مايكروسافت اين شبكه اجتماعي را در اياالت متحده 
امريكا تصاحب كند. در طرح پيشنهادي بايت دنس، 
مايكروسافت كه صاحب شبكه اجتماعي لينكدين 
است، وظيفه حفظ امنيت تمام كاربران تيك تاك در 
امريكا را برعهده مي گيرد. مايكروسافت در اين زمينه 
اظهارنظري نكرده، البته گزارشي به توقف مذاكرات 
ميان اين دو كمپاني به علت تصميمات كاخ سفيد 

اشاره كرده است.

ديجيتالي شدن، فرآيند ساختن يك اكوسيستم پيشرفته براي فناوري اطالعات است كه امكان اتصال و امنيت بيشتر را فراهم مي كند

دانش و فن  Mon. Aug3.2020 دوشنبه 13 مرداد 1399   13 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره   1721 



اخبار

ويژه

7ادامه از صفحه اول

»تعادل«ازبازارخودروودردسرهايآنبرايخريدارانگزارشميدهد

يكمقاممسوولدروزارتصنعت،معدنوتجارتعنوانكرد

»پرايد« يك قدم مانده به كانال 100 ميليون توماني

همكاري نكردن گمرك در ثبت اطالعات در سامانه جامع انبارها

تعادل-  گروه صنعت |
فايل قيمت خودروها در گرماگرم تابستان، همچنان 
روند صعودي را نشان مي دهد. بازار خودرو، در حالي 
روزهاي داغ قيمتي خود را تجربه مي كند، كه خبري 
از كشش مشتريان براي خريد خودرو نيست. هرچند 
طرح هاي قرعه كشي از سوي دو خودروساز با هدف 
ايجاد شرايطي براي مشتريان واقعي خودرو در حال 
اجراس��ت، اما با اين حال روند افزايش قيمت خودرو 
ش��تاب بااليي گرفته اس��ت. دامنه نوس��ان قيمتي 
خودروها تا جايي است كه خودرويي مثل »پرايد«، كه 
شاخص بازار است، جاي پايش را در كانال ۹۰ ميليون 
توماني تثبيت كرده اس��ت. خودرو ك��ه ديگر توليد 
نمي شود، كه بتوان با عرضه بيشتر قيمت آن را كنترل 
كرد و به نظر مي رس��د، اگر همين روند ادامه داشته 
باشد، بايد منتظر پرايد ۱۰۰ ميليون توماني نيز باشيم. 
اما چرا خودروها همچنان گران فايل بندي مي شوند؟ 
صاحبنظران خودرويي در تحليل اين موضوع نظرات 
مختلفي دارند؛ برخي آن را همچنان به سياست هاي 
دس��توري قيمت گذاري و دخالت دولت در صنعت 
خودرو ربط مي دهند. اما برخ��ي ديگر، اين افزايش 
قيمت ها را به »نوس��انات ن��رخ دالر، وجود تقاضاي 
كاذب، كمبود عرضه يا هم��ان عرضه قطره چكاني، 
انحصارگرايي از سوي دو شركت خودروساز و نگراني 
مردم براي از دس��ت رفتن سرمايه هايشان كه آنها را 

به سمت اين بازار سوق داده است« ربط مي دهند. 

    ليست قيمت خودروها
خودروها در روزهاي ميانه مردادماه چگونه فايل بندي 
شده اند؟ ارزيابي هاي »تعادل« نشان مي دهد، روند 
افزايش قيمت خودرو در نبود مش��تريان، همچنان 
صعودي و ش��تاب بااليي به خود گرفته است. وقتي 
ليس��ت قيمت خودروه��ا را در ب��ازار رصد مي كنيم 
متوجه تغيي��ر قيمت ها در برخ��ي از خودروها طي 
روزهاي اخير مي شويم. به طور نمونه، سمند ال ايكس 
۱۴۳ ميليون تومان و س��مند س��ورن با قيمت ۱۹۰ 
ميليون تومان در بازار عرضه شده است. از سوي ديگر، 
بررسي قيمت خانواده پژو نيز نشان از اين دارد كه پژو 
۴۰۵ با قيمت ۱۳۹ ميليون تومان، پژو پارس با قيمت 
۲۰۷ ميلي��ون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۲، ۱۶۳ ميليون 
تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ به قيمت ۱۹۷ ميليون تومان 
و پژو ۲۰۶ وي ۸ ب��ا قيمت ۱۹۱ ميليون تومان فايل 
شده اند. همچنين رانا با قيمت ۱۶۱ ميليون تومان، 
هايما اس۷ با قيمت ۵۶۰ ميليون، پژو ۲۰۷ دس��تي 
با قيمت ۲۲۸ ميليون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتيك با 
قيمت ۲۹۸ ميليون تومان معامله مي ش��ود.   ازديگر 
خودروهايي ك��ه افزايش قيم��ت را تجربه كرده اند، 
دنا ني��ز با قيمت ۲۱۲ ميليون تومان، دنا پالس ۲۶۲ 
ميليون تومان، پرايد ۱۳۲ باقيمت ۸۱ ميليون تومان، 
پرايد ۱۱۱ با قيمت ۹۳ ميليون تومان، پرايد۱۳۱ با 
قيمت ۸۱ ميليون توم��ان، تيبا با قيمت ۹۶ ميليون 
تومان، تيبا ۲ با قيمت ۱۰۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
و س��اينا هم با قيمت ۱۰۸ ميلي��ون تومان مي توان 

اشاره كرد. 

    چرا  قيمت خودرو همچنان صعودي است؟
اما درتحليل اينكه چرا خودروها همچنان به رغم ركود 
حاكم بر بازارها در اين روزهاي كرونايي، افزايش قيمت 
را تجربه مي كنن��د، صاحبنظران خودرويي معتقدند 
دولت اج��ازه نمي دهد كه فض��اي رقابتي در صنعت 
خودرو ش��كل بگيرد، چراكه خود داراي منافع زيادي 
اس��ت از اين انحص��ار و نمي خواهد اين ش��رايط را از 
دست بدهد، در حالي كه گفته مي شود خودروسازان 
خصوصي شده اند، باز هم مي بينيم كه »مديران عامل 
س��ايپا و ايران خودرو« از سوي وزير صنعت مستقيما 
تعيين مي ش��وند تا زماني كه صنعت خودرو سياسي 
اداره مي شود، مردم نمي توانند خودروي باكيفيت سوار 
شوند و همين محصوالت قديمي را نيز بايد با قيمت هاي 
بيشتري نسبت به گذشته خريداري كنند. حال به گفته 
آنها تا مادامي كه دولت در صنعت خودرو حضور دارد، 
اين صنعت روزگار خوشي را نخواهد گذراند، بنابراين در 
وهله نخست بايد بستر فراهم شود و رقابت شكل بگيرد 
و انحصار بشكند تا شرايط اوليه ايجاد شود، در غير اين 
صورت باز هم در روي همين پاشنه خواهد چرخيد و 

اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.
از س��وي ديگر، ابوالفضل خلخالي كارشناس صنعت 
خودرو نيز در اظهاراتي، يكي از داليل افزايش قيمت 
پرايد در بازار را توقف توليد اين محصول عنوان كرده 
و به »فرارو« گفته است: »عالوه بر توليد نشدن پرايد 
و افزايش تقاضا براي آن كه در رش��د بهاي آن بسيار 
تاثيرگذار است، قيمت خودرو به طور كلي تابع افزايش 

قيمت ارز اس��ت، بنابراين طبيعتا زماني كه دالر سير 
صعودي داشته باشد، خودرو نيز از اين مساله پيروي 
مي كند.« به گفته اين اس��تاد دانشگاه، از آنجايي كه 
بازار هاي سرمايه اي نسبت به همديگر واگرايي مثبت 
دارند، زماني كه يك بازار ش��روع ب��ه افزايش قيمت 
مي كند، به تبع آن بازار هاي ديگر نيز دير يا زود به اين 
سمت حركت مي كنند، بر اين اساس بازار خودرو نيز 
از اين قاعده مستثنا نيست و اين روز ها دوباره با توجه 
به وضعيت اقتصادي، مسير صعودي را در پيش گرفته 
است. خلخالي بر اين باور است كه عرضه در بازار خودرو 
به هيچ عنوان پاسخگوي نياز بازار نيست، در حالي كه 
س��االنه بازار به ۱.۵ ميليون دستگاه خودرو نياز دارد، 
اما در سال گذشته در حالت خوشبينانه خودروسازان 
توانستند، تنها ۹۰۰ هزار دستگاه توليد كنند، بنابراين 
در چنين ش��رايطي طبيعي اس��ت كه قيمت خودرو 
افزايش يابد و به نظر مي رس��د با توجه به روندي كه 
وجود دارد، بايد گفت، رون��د صعودي قيمت خودرو 
همچنان ادامه خواهد داشت. در اين ميان، برخي نيز 
وجود تقاضاي كاذب در بازار را دليل ديگر گراني هاي 
اخي��ر خودرو مي دانند و مي گوين��د كه برتري تقاضا 
بر عرضه موجب رش��د قيمت ها شده است. از طرفي 
مردم هم به دنبال اين هس��تند كه ب��ا خريد خودرو 
س��رمايه هاي خود را حفظ كنند. اما به نظر مي رسد، 
همچنان نوس��انات نرخ دالر، فاكتور اثرگذار ومهمي 
است كه بازار خودرو را به صورت مستقيم مثل ساير 

بازارها تحت تاثير قرار مي دهد. 

    بدعهدي»مديران خودرو«
از سوي ديگر، مشتريان نسبت به عملكرد ثبت نام و 
تحويل خودروهاي خريداري شده از سوي برخي از 
شركت هاي خودرويي گله مند هستند. به طوري كه 
يكي از شهروندان در تماس با روزنامه تعادل از نحوه 
تحوي��ل خودرو از س��وي »مديران خودرو« بس��يار 
معترض بود. بنابه توضيحات او، اين شركت خودرويي، 
نسبت به تعهداتي كه به مشتريان خود هنگام ثبت نام 
داده، عمل نمي كند و هر روز شرايط را براي خريداران 

خودرو سخت تر مي كند. 
او مي گويد: نيمه پاياني اس��فند ۹۸ براي پيش خريد 
خودرويX۲۲ اقدام ب��ه ثبت نام و ۹۰ ميليون تومان 
واريز كرده است، كه براساس آنچه اين شركت تعهد 
كرده بود، بايد اين مدل خودروي پيش فروش شده، 
تا پايان ارديبهشت ماه ۹۹ به خريداران تحويل داده 
مي ش��د، اما به دليل بدعهدي مدي��ران خودرو، اين 
اتفاق رخ نداده اس��ت. او در ادام��ه توضيح مي دهد: 
پيگيري ه��اي صورت گرفته از س��وي خريداران نيز 
راه ب��ه جايي نبرده و اين ش��ركت تنها در پاس��خ به 
خواسته ما عنوان مي كند كه هنوز سايت ليزينگ باز 
نشده، بنابراين امكان تحويل خودرو براي آنها وجود 
ندارد. البته اين ش��ركت خودروي��ي تاكيد كرده كه 
افزايش قيمت نخواهند داد. اما به گفته اين شهروند، 
مديران خ��ودرو، برخالف اين رويه عم��ل كرده و نه 
تنها قيمت اين محص��ول را ۳۵ ميليون تومان ديگر 
افزاي��ش داده اند، بلكه با ديگر اقدامات س��ختگيرانه 
در روند ارايه ضمانتنامه ها مث��ل ارايه ۲۰ فقره چك 

براي تسويه حساب نهايي، درخواست فيش حقوقي 
و ساير موارد، خريداران را با دردسرهاي جدي مواجه 
كرده اند. در نهايت اين شركت وعده داده كه اين مدل 
خودرو را نهايتا تا پايان تيرماه تحويل مشتريان دهد، 
اما با گذش��ت ۱۳ روز از مردادماه هنوز هم خبري از 

اين تحويل نيست!

    گاليه مشتريان از »ايران خودرو و سايپا«
از س��وي ديگ��ر، اما برخ��ي ديگ��ر از مش��تريان از 
»ايران خودرو و س��ايپا« به دليل برخي محدوديت ها 
در ش��يوه ثبت ن��ام پيش ف��روش خ��ودرو گله مند 
هستند. در راس��تاي برنامه هاي وزارت صمت براي 
حذف واسطه گران و س��ودجويان در فرآيند فروش، 
محدوديت هايي همچون اختصاص هر دستگاه خودرو 
به يك شماره ملي، عدم خريد خودرو طي ۴۸ ماه اخير 
از ايران خودرو و سايپا، دارا بودن سن حداقل ۱۸ سال 
و ارايه گواهي نامه رانندگي لحاظ ش��ده است. ضمن 
اينكه در اين طرح در ليس��ت شرايط، نداشتن پالك 
فعال در خانواده لحاظ شده است. اين شرط، سواالت 
و گاليه هاي زيادي را براي مشتري ايجاد كرده است. 
به عنوان مث��ال، يكي از ش��هروندان در اين رابطه به 
»ايسنا« گفته است: چرا پرايد مدل ۸۴ پدر من كه در 
يك شهر ديگر است، بايد مانع ثبت نام من براي خريد 
از كارخانه باش��د؟ شهروند ديگري مي گويد: اين چه 
روندي است كه يك خانواده ۶ نفري بايد از خودروي 
۱۵ سال پيش اس��تفاده كنند و اگر خودروي جديد 
بخواهند، بايد با قيمت هاي گزاف از بازار آزاد نياز خود 
را تامين كنند؟ آيا اعضاي اين خانواده مشتري واقعي 
به حساب نمي آيند؟ همچنين يكي ديگر از شهروندان 

مي گويد: در حال حاضر پدر من پيكاني دارد كه مدل 
۸۳ است؛ گناه من چيست كه نمي توانم خودرو ثبت نام 
كنم؟ در حال حاضر مشكل بس��ياري از شهروندان 
اين اس��ت كه خانواده  اي بيش از س��ه نفر هستند و 
يك خودروي بيش از ۱۰ س��ال كارك��رد دارند. آنها 
مي گويند چون پالك فعال است، از ثبت نام خودروي 
جديد محرومند. از سوي ديگر اگر بخواهند خودروي 
فعلي را كه فرسوده به حساب  مي آيد، بفروشند و در 
ثبت نام جديد ش��ركت كنند، تضمين��ي بابت برنده 
ش��دن در قرعه كش��ي وجود ندارد. هرچه هست، از 
اين دست سواالت و گاليه ها در بين شهروندان زياد 
اس��ت. در همين رابطه اما، معاون بازاريابي و فروش 
گروه صنعتي ايران خودرو در اظهاراتي گفته است كه 
محدود كردن شرايط ثبت نام با شرط عدم پالك فعال 
خانواده، تصميم كميته خودرو بوده، كه با اين هدف 
اجرا شده تا باتوجه به مزاياي طرح فروش فوق العاده 
به س��اير طرح هاي فروش، خودرو به دست مشتري 
واقعي و خانواده هايي كه از خودرو بي بهره اند، برسد. 
بابك رحماني، در گفت وگو با ايسنا، افزود: همچون هر 
تغيير شرايط ديگري، ابتدا سخت است و به نظر عجيب 
مي آيد اما با توجه به منطقي كه پشت آن وجود دارد، 
در حقيقت مش��ترياني در اولويت قرار مي گيرند كه 
حتي يك خودرو هم ندارند.بنابراين به گفته او، براي 
خانواده و افرادي كه به طور مثال خودروي فرس��وده 
داش��ته يا تعداد نفرات خانوار زياد اس��ت، روش هاي 
ديگر و استفاده از ساير طرح هاي فروش وجود دارد تا 
بتوانند خودروي فرس��وده خود را تبديل به احسن يا 
بيشتر كنند. در فروش فوق العاده با قيمت ثابت است 

كه اين شرط در آن اعمال مي شود.

مدير پروژه سامانه جامع مركز توسعه تجارت الكترونيك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطالعات انبارهاي 
مناط��ق آزاد و انباره��اي عمومي ك��ه ذيل مجموعه 
گمرك قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل 

نشده است. 
به گزارش خبرگزاري فارس، محمد شيرازيان در يك 
برنامه خبري در مورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه 
جامع انبارها داراي دو بخش اصلي است كه يكي از اين 
بخش ها مربوط به ثبت اطالعات واحدهاي نگهداري 
كاال است كه اين كار تاكنون انجام شده و حدود ۷۳۶ 
هزار درخواست از سراسر كش��ور براي ثبت واحد در 
سامانه جامع انبارها ثبت شده كه از اين تعداد ۵۴۶ هزار 
واحد نگهداري كاال به عنوان انبار فعال است. مدير پروژه 

سامانه جامع مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: برخي از نهادها اطالعات 
الزم را در اختيار س��امانه جامع انبارها قرار نداده اند و 
اطالعات انبارهاي مناطق آزاد و انبارهاي عمومي كه در 
ذيل مجموعه گمرك قرار دارند هنوز به سامانه جامع 

انبارها منتقل نشده است. 
وي بيان كرد: البته ما پيگير اين موضوع هستيم اما هنوز 
اين اطالعات در اختيار سامانه جامع انبارها قرار نگرفته 
است. شيرازيان با بيان اينكه برداشت ما از اين موضوع 
عدم همكاري اس��ت، گفت: حدود دو سال است كه از 
مناطق آزاد و انبارهاي عمومي كه ذيل مجموعه گمرك 
هستند پيگيري مي كنيم كه اطالعات واحد انبارهاي 
خود را در اختيار سامانه جامع انبارها قرار دهند تا پيرو 

آن ما نيز بتوانيم بعد از ثبت اين اطلعات به هدف اصلي 
خود يعني ثبت رسيد و حواله دست يابيم كه متاسفانه 

اين مهم هنوز صورت نگرفته است.
وي افزود: مواد شوينده و ماسك از طريق سامانه انبارها 
و س��امانه جامع تجارت رهگيري و موجودي انبارها 
رصد مي ش��ود. ش��يرازيان با انتقاد از ثبت اطالعات 
كاربران در سامانه جامع گمرك بر اساس اعالم گمرك 
اظهارداشت: ثبت همزمان اطالعات در سامانه جامع 

گمرك و سامانه جامع انبارها موازي كاري است.
وي افزود: س��امانه جامع انبارها از سال ۹۵ آغاز به كار 
كرده است اما در آذرماه همان سال گمرك به كاربران 
اعالم كرده كه بايد اطالعات انبارها را در سامانه جامع 
انبار گمرك ثبت كنند ما نيز همان زمان اين موضوع را 

از طريق وزير وقت وزارت صمت )نعمت زاده( و ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اع��الم كرديم كه با توجه به 
راه اندازي س��امانه جامع انبارها نياز به ثبت اطالعات 
انبارها در سامانه جامع گمرك نيست اما به رغم انتظار 
اين موازي كاري از آن مقطع زماني تاكنون ادامه دارد.

شيرازيان اظهار داشت: گمرك در اين مورد توجهياتي 
دارد ك��ه از نظر ما به عنوان متول��ي موجودي كاال در 
انبارها پذيرفتني نيست، به هر حال اگر متولي احتكار 
در كشور و مبارزه با تخلفات احتكار، گمرك است اعالم 
كند تا ما به عنوان وزارت صمت كناره گيري كنيم ولي 
اگر وزارت صنعت متولي اين امر است الزم است گمرك 
اجازه دهد سامانه جامع تجارت به صورت دقيق كارش 

را انجام دهد.
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راه اندازي  دومين كنتور 
آلتراسونيك   در  ايالم 

دومين كنتور آلتراسونيك در ايستگاه CGS شهر 
ايالم نصب و راه اندازي شد. به گزارش روابط عمومي؛ 
عبا س ش��مس اللهي مديرعامل شركت گاز استان 
ايالم گفت: با نصب كنتور آلتراسونيك ۱۲ اينچ در 
ايستگاه CGS ش��هر ايالم و باال رفتن دقت در ثبت 
ارقام، خطاي اندازه گيري گاز ورودي ش��هر ايالم به 
كمتر از يك درصد رسيده است. وي افزود: از مزاياي 
نصب اي��ن كنتور، دقت اندازه گيري باال نس��بت به 
كنتورهاي توربيني، امكان ثبت آرش��يو براي چند 
سال، امكان تحليل و پايش مصارف در بازه هاي زماني 
مختلف و نيز تأثير مثبت در كاهش هدر رفت گاز در 
ايستگاه CGS شهر ايالم مي باشد. شمس اللهي اظهار 
داش��ت: ظرفيت اين كنتور ۱۰۰/۰۰۰ متر مكعب 
بر ساعت بوده كه با هزينه اي بالغ بر ۵ ميليارد ريال 
خريداري، نصب و راه اندازي گرديده است. وي اظهار 
داشت: اين نوع كنتور به دليل عدم وجود قطعات دوار 
مكانيكي نياز به انجام تعميرات مداوم و دوره اي ندارد 
و نياز به كاليبراس��يون اين كنتور در يك بازه زماني 
۸ ساله است كه نسبت به كاليبراسيون هر ساله در 
كنتورهاي توربيني، صرفه جويي قابل توجهي در زمان 
و هزينه تعمير و نگهداري را نيز در پي خواهد داشت. 
شمس اللهي تصريح كرد اولين كنتور آلتراسونيك 
در استان ايالم در س��ال ۹۴ در ايستگاه گاز ورودي 

پتروشيمي ايالم نصب شد.

 لغو برگزاري نمايشگاه ها
تا اطالع ثانوي

خبرگ�زاري تس�نيم|مديرعامل ش��ركت 
نمايشگاه هاي بين المللي با اشاره به لغو برگزاري 
نمايشگاه ها تا اطالع ثانوي و برقراري وضعيت 
قرم��ز در تهران اظهار داش��ت: اس��تاندار قول 
ح��ل مش��كل را ت��ا ۱۰ روز آينده داده اس��ت. 
بهمن حسين زاده درباره دليل تعطيلي موقت 
نمايش��گاه بين المللي اظهار داشت: نمايشگاه 
بين الملل��ي از ۲۴ خرداد ماه بر اس��اس مصوبه 
س��تاد ملي كرونا فعاليت خود را از س��ر گرفت 
ولي مشروط به اينكه اين نمايشگاه ها بايد بدون 
حضور عموم م��ردم و تنها براي متخصصان هر 
حوزه برگزار ش��ود. حس��ين زاده تصريح كرد: 
متاس��فانه هفته گذش��ته يكي از خبرنگاران با 
ش��يطنت كاري، طي مصاحبه با ارايه اطالعات 
نادرس��ت به آقاي زالي از برگزاري نمايش��گاه 
شوينده با ۵۰۰ شركت باعث شد كه وي دستور 
تعطيلي نمايشگاه ها را اعالم كند. اين اتفاق در 
حالي رخ داد كه ايش��ان بدون بازديد و تحقيق 
نسبت به برگزاري نمايشگاه و اينكه آيا اطالعاتي 
كه اي��ن خبرنگار ارايه كرده اس��ت يا خير، اين 
تصميم را اعالم كردند. وي افزود: قرار بود هفته 
گذشته نمايشگاه ش��وينده و مواد ضد عفوني 
با حضور ۱۳۰ تا ۱۵۰ ش��ركت برگزار شود، كه 
روز قبل از شروع نمايشگاه، طي نامه اي دستور 
تعطيلي نمايشگاه تا اطالع ثانوي به ما اعالم شد. 
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: نمايشگاه هايي 
كه برگزار ش��د تنها براي افراد متخصص بوده و 
همه كارها براي برگزاري نمايشگاه شوينده انجام 
شده بود و حدود ۲۰ ميلياردتومان هزينه براي 
غرفه سازي از سوي شركتها صرف شده بود كه به 
دليل تعطيلي، سالن ها پلمب شده و منتظر نظر 
مسووالن هستيم. وي گفت: چهارشنبه گذشته 
)۸ مرداد ماه( با اس��تاندار ته��ران در كارگروه 
امنيتي و اجتماعي ستاد كرونا جلسه اي برگزار و 
قرار شد طي ۱۰ روز آينده اين مشكل حل شود.

رشد توليد ۲۲ محصول 
صنعتي 

شاتا | معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در سه ماهه نخست امسال از بين ۳۶ 
كاالي منتخب صنعتي و معدني كه مورد پايش قرار 
گرفت، در همسنجي با پارسال توليد ۲۲ محصول 
رشد، ۱۳ محصول كاهش داشت و يك محصول 
ثابت ماند. س��عيد زرندي در جلس��ه هماهنگي 
سامانه پايش افزود: امسال به نام »جهش توليد« 
نامگذاري ش��ده و اهميت رصد و پايش وضعيت 
توليدات كشور، پايش توليد محصوالت منتخب 
صنعتي كه داراي س��هم ح��دود ۶۰ درصدي در 
ارزش افزوده بخش صنعت هس��تند، در دستور 
كار وزارتخان��ه قرار گرفته و توليدات حدود س��ه 
هزار واحد منتخب اصل��ي فعال صنعت و معدن 
به ط��ور منظم پايش و رصد مي ش��ود. وي افزود: 
توليد انواع خودروي سواري، وانت، كمباين، دارو، 
پودر شوينده، الستيك، نئوپان، تلويزيون، يخچال، 
ماشين لباسشويي، فوالد خام، محصوالت فوالدي، 
مس، آلومينيوم و سيمان در سه ماه نخست امسال 
رشد داش��ته اس��ت. معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت خاطرنش��ان كرد: اين رشد در وضعيتي 
است كه كشور در ش��رايط سخت بيماري كرونا 
بوده و بخش توليد در سه ماهه نخست سال با همه 
مشكالت و محدويت هايي كه از سال گذشته براي 
اقتصاد ايران به وجود آمد، توانست روي پاي خود 
بايستد. وي گفت: در سه ماهه امسال هفت هزار 
و ۳۷۳ فقره جواز تاس��يس، يك هزار و ۱۵۸ فقره 
پروانه بهره برداري، ۲۰۵ فقره پروانه اكتشاف، ۱۰۳ 
فقره گواهي كشف، ۱۲۶ فقره پروانه بهره برداري 
معدن، ۱۵۵ هزار و ۲۴۶ فقره پروانه هاي صنفي، 
يك هزار و ۱۴۱ فق��ره كارت بازرگاني، ۴۹ هزار و 
۶۷۰ فقره گواهي امضاي الكترونيكي، هفت هزار و 
۷۳۶ فقره نماد اعتماد الكترونيكي و سه فقره پروانه 

بهره برداري نرم افزار صادر شده است.

بورس عامل   جبران كسري  
بودجه  و    كوچك شدن دولت

هم كه مورد انتقاد ب��ود در اين حوزه وجود ندارد. 
اينها مزاياي بورس اس��ت ديگر. اين وسط دولت 
دارد رش��د بورس براي دولت هم فال است و هم 
تماشا؛ يعني دولت از اين طريق هم شركت هايش 
را مي فروشد . نيروهايش را كاهش مي دهد و براي 
پرداخت حقوق كاركنان اين شركت ها هم ديگر 
دغدغه ندارد. از سوي ديگر با رشد قيمت هاي ارز 
هم دولت ارز خود را اگر در بازار بفروشد مي تواند 

كسري بودجه خود را جبران كند. 
  مس�اله اين اس�ت كه دولت اي�ن پول به 
دست آمده را معموال براي پرداخت يارانه و 
هزينه هاي جاري استفاده مي كند. بهترين 

مسير براي استفاده از اين پول ها چيست؟
دولت بايد پول فروش سهام را در طرح هاي ناتمام 
عمراني به كار بگيرد؛ يعني توس��عه هدفمند. هر 
بخشي كه اين كار را در دستور قرار دهد عالي است؛ 
اما اگر بخواهد اين پولي كه به اين سختي به دست 
آمده را صرف يارانه و...كند؛ گرهي از مش��كالت 
اقتصادي ما ب��از نمي كند. راح��ت الوصل ترين 
ماليات براي دولت، ماليات از عايدي خودروست؛ 
چون هرچقدر كه دولت بگوي��د مي دهند چون 
مي دانند كه مي توانند پول��ش را از مردم بگيرند. 
دوم ماليات از نقل و انتقال سهام است كه در حال 
حاضر نيم درصد است. هرقدركه قيمت سهم باالتر 
رود و عايدي سهام بيشتر باشد؛ ماليات دولت هم 
بيشتر خواهد بود. شما مالياتي كه دولت از عايدي 
سهام در سال هاي ۹۶، ۹۷ و ۹۸ را بررسي كنيد؛ 
ببينيد چه رقمي است. بر اس��اس برخي آمارها 
معادل س��ه سال گذشته در اين سه يا چهار ماهه 

درآمد داشتيم. 
  اما برخي كارشناسان تذكار مي دهند كه از 
فعل و انفعالي كه در بورس صورت مي گيرد؛ 
نظارت مناسبي صورت نمي گيرد. نظر شما 

درباره موضوع نظارت چيست؟
اين موضوع بسيار مهمي اس��ت؛ براي اين منظور 
صورت هاي مالي بايد به درستي بررسي و حسابرسي 
شود و تصوير ش��فافي از فعاليت هاي بورس براي 
مردم و رس��انه ها ارايه ش��ود. بايد حسابرس هاي 
مختلف جريان مالي بورس را بررسي كنند نه اينكه 
حسابرس هاي دولتي اظهاراتي را درباره صورت هاي 
مالي مطرح كنند اما هيچ حسابرس مستقلي آن را 
تاييد نكند. متاسفانه در شرايط فعلي نه تنها هيچ 
حمايتي از حضور حسابرس هاي مستقل در بورس 
نمي شود )يعني قانون كاهش تصدي گري را اجرا 
نكردند( بلكه در همين ش��رايطي كه ادعا مي شود 
كه بورس مردمي اس��ت؛ محدوديت هاي فراواني 
را براي حسابرس هاي مردمي اعمال مي كنند. اي 
كاش دولت همانطور كه در زمينه واگذاري ها خوش 
قولي كرده است در زمينه كاهش تصدي گري هم 
همانطور عمل مي كرد. ما چند قانون در اين زمينه 
داريم؛ قانون م��اده واح��ده ۱۳۷۲ را داريم؛ قانون 
خصوصي سازي، حكم حكومتي كاهش تصديگري 
و آخرينش هم قول دولت براي واگذاري ها كه بايد به 

اين موارد توجه ويژه اي شود.

جرايم يقه سفيدان
۲- اگر چ��ه، به گفته محققان پژوهش يادش��ده، 
ماهيت جرايم دس��ت كم در يافته هاي آنها نشان 
از منطقه اي بودن جرايم دارد. اما به نظر مي رس��د 
با مش��اهده اين داده هاي گردآوري شده، نبايد به 
س��ادگي از سطور نا نوش��ته در ميان اين نتايج نيز 
غفلت كرد. اولين نكته اي كه در رابطه با اين دست 
از اطالعات بايد مطرح ش��ود، اين است كه چنين 
يافته هايي بر اساس گزارش هاي ثبت شده توسط 
ني��روي پليس صورت گرفت��ه اس��ت. و از اين رو، 
بي گمان، تمام جراي��م به داليل مختلف به پليس 
گزارش نمي شود. بررس��ي هاي جامعه شناختي 
حاكي از اين است كه نيمي از جرايم مهم همچون 
تجاوز به عنف، دزدي و حمله به قصد ضرب و جرح از 
سوي مردم به ويژه در مناطق مرفه شهري گزارش 

نمي شود.
۳- ش��ايد با مش��اهده نتايج پژوهش يادشده و با 
تصور اينكه بيش��تر زندانيان از قش��رهاي فقير و 
ضعيف جامعه هس��تند، جامعه تبهكار را محدود 
به قش��ر فقير كنيم. اما بسياري از افراد قدرتمند و 
ثروتمند مرتكب جرايمي مي شوند كه پيامدهاي 
آن بس��يار فراگيرتر از جرايم كوچك فقراست. از 
همين رو »ادوين س��اترلند« براي نخس��تين بار 
اصطالح جرايم يقه س��فيدان را سال ۱۹۴۹ به كار 
برد. به گفته او، اين جرايم از جمله كالهبرداري هاي 
ماليات��ي، كالهبرداري ه��اي مربوط ب��ه امالك، 
اختالس، آلودگي هاي محيط زيستي و... به وسيله 
افرادي انجام مي ش��ود ك��ه در بخش هاي مرفه تر 
جامعه هستند اما متاسفانه به دليل ذي نفوذ بودن 
يقه س��فيدان، اندازه گيري توزيع اينگونه جرايم از 
اندازه گيري توزيع انواع جرم دشوارتر است و اغلب 
در آمارهاي رسمي منعكس نمي شوند.  ۴- با توجه 
به مطالب گفته شده، سفيد بودن وضعيت جرم و 
جنايت يا حتي انحرافات جنسي در مناطق شمالي 
تهران به معني نبود يا عدم وقوع چنين جرايمي در 
شمال پايتخت نيست. بلكه به معني وجود امكانات 
رفاهي و اقتصادي بيشتر براي ارتكاب مخفيانه جرم 
در مناطق يادشده همچنين اعمال قدرت در عدم 
ثبت و گزارش جرايم و پيگيري آنها در دادگاه هاي 
ذي صالح اس��ت. طي هفته هاي اخي��ر به دفعات 
شاهد برگزاري دادگاه هاي بزرگ مالي و اقتصادي 
بوده ايم و بارها از حجم و عمق جرايم ارتكاب يافته 
توسط يقه سفيدان حاضر در اين دادگاه ها همان قدر 
شگفت زده شده ايم كه استعمال يا تزريق مواد مخدر 
توسط معتادان در البه الي شمشادهاي حاشيه پياده 
روي هاي مناطق مركزي يا جنوبي شهر براي مان 
عادي شده است. معتادان و بزهكاراني كه زاييده و 

قرباني اعمال خالف يقه سفيدان هستند.

ليست قيمت خودروها  در ميانه مرداد ماه

صنعت،معدن و تجارت

قيمت برخي از خودرو هاي داخلي براساس نرخ اتحاديه فروشندگان خودرو

قيمت )تومان( نام خودرو 

۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰پژو ۴۰۵

۱7۴.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس 

۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تيپ ۲

۱۹7.۵۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تيپ ۵

 )v8( ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ مدل

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰سمند 

8۱.۰۰۰.۰۰۰پرايد ۱۳۱ 

۹۳.۰۰۰.۰۰۰پرايد ۱۱۱

۹۰.۰۰۰.۰۰۰پرايد ۱۵۱

۹۶.۰۰۰.۰۰۰تيبا صندوقدار 

۱۰7.۵۰۰.۰۰۰تيبا ۲

۱۰8.۰۰۰.۰۰۰ساينا 

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰كوييك 

R ۱۲7.۰۰۰.۰۰۰كوييك
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مرزپرگهر

چهرهروز

پوراحمد:سيناييكالهبرسركسينميگذاشت
كيومرث پوراحمد مي گويد: خسرو سينايي صفات بارزي داشت و يكي از مهم ترين هايش انسانيت او بود كه اين روزها خيلي ناياب شده است.

اين كارگردان سينما در پي درگذشت خسرو سينايي، به ايسنا گفت: او انسان بسيار شريفي بود كه براي ساخت فيلم هايش اهل دو دوزه بازي و 
كاله گذاشتن سر ديگران نبود. همين ويژگي ها باعث مي شود آدم خيلي دلش بسوزد كه چنين موجود نازنين و زاللي كه خالي از تنگ نظري 
و حسد بود از بين ما و از سينماي ما برود. البته بسياراني هستند كه در سينماي ما با روش هاي ضدفرهنگ و ضد هنر دور افتاده اند و نمي توانند 
كار كنند و آقاي سينايي هم جزو كساني بود كه كمتر كار مي كرد، اما شرافتي كه در وجودش بود و خلوصي كه داشت بسيار با ارزش بود و خبر 

درگذشتش شوكه كننده است و بسيار حيف بود كه رفت. 

تبعيدمصدقبهاحمدآباد
س��يزدهم مرداد 1335، محمد مصدق 
پس از تحمل 3 سال زندان به زادگاهش 
احمدآباد تبعيد شد. او در پي كودتاي 28 
مرداد 1332 هجري خورشيدي دستگير و زنداني شده 
بود. جلوي قلعه احمدآباد كه بايستي، انگار مصدق هنوز 
در حياط كوچك جنوبي س��اختمان به عصايش تكيه 
داده، نشسته و روزنامه مي خواند يا ابوالفتح خان را صدا 
زده تا سفارش رعاياي ده را بكند. بلندقامت بود، پشتش 
اندكي خميده، عصايي در دس��ت داشت و لباس برك  
مي پوشيد. وارد قلعه احمدآباد كه مي شوي راه باريك 
خاكي ميان درخت ها يك راس��ت مي رسد به عمارتي 
دوطبقه كه رهبر جبهه ملي ايران در آن، سال هاي پاياني 
عمرش را گذرانده است.  پس از تبعيد مصدق، روستاي 
احمدآباد به نمادي تبديل شد. در آن سال ها كه دستگاه 
شاه تالش مي كرد تا نام و ياد مصدق را از حافظه مردم 
پاك كند، مهدي اخوان ثالث، شعري براي مصدق نوشت 
و براي فرار از ممنوعيت ها آن را به پيرمحمد احمدآبادي 
تقديم كرد: تسلي و سالم؛ براي پيرمحمد احمدآبادي. 
ديدي دال، كه يار نيامد/ گرد آمد و سوار نيامد/... اي شير 
پير بسته به زنجير/ كز بندت ايچ عار نيامد/ سودت حصار 
و پيك نجاتي/ سوي تو و آن حصار نيامد/... اي نادر نوادر 
ايام/ كت فر و بخت يار نيامد/ ديري گذش��ت و چون تو 
دليري/ در صف كارزار نيامد/ افسوس كان سفاين حري/ 
زي س��احل قرار نيامد/ وان رنج بي حساب تو، درداك/ 
چون هيچ در شمار نيامد/ وز سفله ياوران تو در جنگ/ 
كاري به جز فرار نيامد... .  محمد مصدق ١٣ مرداد سال 
١٣٣٥ پس از تحمل سه سال زندان به ملك شخصي اش 

در احمدآباد تبعيد ش��د و ١٠ س��ال و هفت ماه پاياني 
عمرش را در اين روستا تحت نظر بود. تبعيد غيرقانوني 
كه به دستور شاه انجام شد. تبعيد مصدق به احمدآباد، 
بارها از س��وي حقوق دانان عملي غيرقانوني اعالم شد. 
مصدق از نظر ها دور شد تا ياد او نيز از خاطر مردم برود. 
مصدق تبعيد در احمدآباد را زندان ثانوي مي ناميد. او 
در قلعه احمدآباد نمي توانست با كسي جز فرزندانش 
ديدار كند و حتي از قلعه هم بدون اسكورت حق خروج 
نداشت. او در نامه اي به »سلطنت فاطمي« خواهر دكتر 
حسين فاطمي در اول فروردين 13۴۰ نوشت: »كماكان 
در اين زندان ثانوي به  سر مي برم. با كسي حق مالقات 

ندارم و از اين محوطه قلعه نمي توانم پاي به خارج گذارم 
و ب��ر اين طريق مي گذرانم تا ببينم چه وقت خداوند به 
اين زندگي خاتمه مي دهد«. در نامه هايي كه مصدق به 
دكتر سعيد فاطمي )منشي مخصوصش در دادگاه الهه( 
نوشته، به طور گويا و مفصل، وضعيت خود در احمدآباد 
را توصيف كرده است. در كتاب نامه هاي دكتر مصدق، 
كه توسط محمد تركمان جمع آوري شده، آمده مصدق 
در 1۰ تير 13۴3 در نامه به پس��رش احمد، نوشت كه 
سرهنگ مولوي آمده عمارت و حتي در اتاق خوابش هم 
نظر كرده و به طور شفاهي مصدق را از نگاشتن پاسخ نامه 

هموطنان منع كرده است. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

كشمكشسنتوتجدد
دربازارغذا

تاريخ پرفراز و نش��يب ش��كل گيري صنايع مدرن 
در ايران گوش��ه هاي تاريك و روش��ن بسيار دارد. 
در ابتداي سال 13۰۰ تا 13۰1 اولين كنسروها از 
سوي ارامنه روسيه به ايران آمد كه كنسرو خاويار 
بادنجان بود. در اوايل حكومت رضا شاه اولين كارخانه 
كنسروسازي در شاهي آن زمان و قائمشهر فعلي به 
دست مرحوم استپانيان كه از همان ارامنه روسيه 
بود، در ايران تاسيس شد؛ اما با توجه به داليلي در 
ايران بازار خوبي نداشت. در سال هاي بعد به دليل 
ارتباط بيشتر با كشورهاي اروپايي بازار چاشني ها 
دراي��ران گس��ترش يافت و رونق گرفت. كس��اني 
كه با تجربه زندگي در خارج از كش��ور آشنا بودند 
مي دانس��تند كه در آنجا چاشني ها به عنوان يكي 
از ملزومات هر وع��ده غذايي جايگاه خاصي دارند؛ 
بنابراين س��عي كردند كه آن را در بازار ايران نيز جا 
بيندازند. از ديگر كساني كه جزو پيشگامان صنعت 
كنسرو در ايران به شمار مي آيد، مي توان به ابوالقاسم 
عظيمي و حاج حسن مدني )مديركارخانه شمشاد( 
اشاره كرد. بعدها مهرام نيز به آنها پيوست؛ اما آنها 
كساني بودند كه پيش از دهه ۴۰ كار در اين صنعت 
را آغ��از كرده بودند. با گس��ترش صنايع غذايي در 
ايران، گروه علوم و صنايع غذايي در سال 13۴2 در 
دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران به عنوان اولين 
گروه آموزشي تخصصي در رشته صنايع غذايي در 
كشور تأسيس شد. نخس��تين دوره رياست گروه 
صنايع غذايي را مهندس ابراهيم رياحي عهده دار 
شد. اولين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي گروه 
صناي��ع غذايي در تاري��خ 13۴2/1۰/12 با حضور 
اعضاء هيات علمي گروه ابراهيم رياحي، مهندس 
جعفر شريف، مهندس محمود رياحي و دكتر ناصر 
مالمد تشكيل شد. در همين سال رياحي به عنوان 
رياست دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران معرفي 
ش��د و او مهندس جعفر شريف را به عنوان دومين 
مدير گروه علوم و صنايع غذايي منصوب كرد. اولين 
برنامه توسعه آموزشي و پژوهشي گروه در پنجمين 
جلسه شوراي گروه در تاريخ 13۴2/12/6 كه ناظر 
بر پيش بيني 18 نفر كادر هيات علمي و چهار رشته 
تحصيلي ذيل صنايع غذايي بود مورد تصويب قرار 
گرفت.  گرچه احداث بسياري از كارخانه هاي صنايع 
غذايي اي��ران كه امروز هم در مي��ان كارخانه هاي 
موفق و بزرگ كشور هستند به دهه هاي ۴۰ و 5۰ 
بازمي گردد، اما در دهه هاي پس از انقالب اسالمي 
به علت سياست هاي در پيش گرفته شده با هدف 
استقالل و كاهش وابس��تگي به كشورهاي غربي، 
واردات محصوالت غذايي به كشور به طور گسترده اي 
محدود شد، كارخانه هاي صنايع غذايي بسياري در 
اين مدت در كش��ور تاسيس شدند و كارخانه هاي 
قبلي توانستند فعاليت خود را گسترش داده و عالوه 
بر رفع نياز جمعيت رو به گسترش ايران، محصوالت 
خود را به ديگر كشورها نيز صادر كنند. اما ادامه اين 
سياست و تمركز بر بازار داخلي با هدف استقالل و 
قطع وابستگي به كشورهاي خارجي و عدم توجه 
كافي به مقوله صادرات در س��ال هاي اخير روند رو 
به رشد صنايع غذايي كشور را با چالش هايي همراه 

كرده كه در ادامه بحث به آنها خواهيم پرداخت. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويبقانونصندوقضمانتصادراتايران
 قانون صندوق ضمانت صادرات ايران نهم مرداد 1352 
و در مجلس بيس��ت و س��وم ش��وراي ملي به تصويب 
نمايندگان رس��يد.  بر اس��اس ماده يك اين قانون، به 
منظور توسعه و افزايش صادرات كشور و حفظ حقوق 
صادركنن��دگان در مقابل خطرات مال��ي كه معمواًل 
شركت هاي بيمه تجارتي آنها را  بيمه نمي كنند همچنين 
تضمين اعتباراتي كه به مص��رف صدور اين گونه كاال و 
خدمات مي رسد صندوق ضمانت صادرات ايران كه در 
اين قانون صندوق ناميده مي شود تأسيس مي شود.  ماده 
2 نيز تصريح مي كند: صندوق به صورت شركت سهامي 
اداره مي شود و داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي 
بوده و وابس��ته به وزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات 
اين قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط به شركتهاي 
دولتي اداره خواهد شد. سرمايه صندوق مبلغ  دويست 
ميليون ريال اس��ت كه به دويس��ت سهم يك ميليون 
ريالي بانام تقسيم مي شود و تمام آن متعلق به دولت و 

غيرقابل انتقال است. سرمايه مذكور از محل اعتبارات 
عمراني كش��ور تأمين و پرداخت مي ش��ود.  همچنين 
هر گاه درآمدهاي حاصل براي پرداخت خسارتها كافي 
نباشد در ده سال اول فعاليت صندوق كسري مربوط در 
هر سال پس از كسر اندوخته هاي سال هاي قبل در بودجه 
كل كشور منظور مي شود. بودجه ساالنه صندوق نيز پس 
از تأييد شوراي عالي به تصويب مجمع عمومي صندوق 
واحد رسيد. طبق قانون، اين صندوق مي توانست براي 
رفع احتياجات خود از موسسات اعتباري داخلي با تأييد 
شوراي عالي و تصويب مجمع عمومي وام دريافت دارد. به 
اركان صندوق نيز در همين قانون اشاره شده است كه همه 
اركان آن از مسووالن مرتبط با صادرات و تجارت هستند.  
صندوق، مطالبات صادركنندگان را از خريداران كاالها و 
خدمات صادراتي در مقابل خطرات ناشي از امور مشخص 
شده، تضمين مي كند. صندوق در مقابل انجام خدمات 

يادشده كارمزد دريافت مي كند. 

امواج  بعدي  بيماري  خواهد آمد
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در 
كالن شهر تهران با اشاره به وضعيت ابتال و 
فوتي هاي ناشي از كرونا در تهران، گفت: 
باالترين گروه سني كه در تهران به دليل 
كرونا فوت شده اند بين ۷۰ تا ۷۹ سال بوده 
است. در حالي كه بيشترين گروه سني كه 
در تهران از نظر ابتال داشته ايم، بين 5۰ تا 
5۹ سالگي بوده است. عليرضا زالي تاكيد 

كرد: اينكه بخواهيم در برابر كرونا پرچم افتخار باال ببريم، 
اصال علمي نيست. بايد با ادبيات علمي صحبت كنيم. به 
هر حال امواج بعدي كرونا خواهد آمد. اين طور نيست كه 
فكر كنيد كشورهايي كه در دور اول كرونا توفيق داشتند، 
قطعا گارانتي مي شوند و ديگر كرونا سراغ شان نمي آيد. 
تا زماني كه يا 66 درصد افراد در جامعه دچار اين بيماري 
نش��وند يا داروي مطمئن و واكسن آن پيدا نشود، اين 
سناريو در كشورهاي دنيا قابل تكرار خواهد بود. البته 
ما به شدت از نظر علمي با ايمني جمعي مخالفيم و اين 
حرف بسيار خطرناك است. بايد دارو و واكسن كاراي 
اين دارو پيدا شود يا در بدترين و سخت ترين شرايط كه 
از نظر علمي كامال با آن مخالفيم و آن را منس��وخ شده 
تلقي مي كنيم، 66 درصد جامعه مبتال شوند كه در اين 

صورت با حجم بسيار زياد بيماري و تلفات 
بسيار زياد همراه خواهد بود. در عين حال 
راه ديگر اين است كه اين بيماري الگوي 
بيماري هاي س��ارس و مرس را طي كند 
و دچار س��قوط و زوال خود به خودي در 
طبيعت شود. زالي ادامه داد: اين بيماري 
قطعا ام��واج چندين باره خواهد داش��ت. 
بايد توجه كرد كه در اين زمينه كش��ورها 
به چند دسته تقس��يم مي شوند؛ كشورهايي كه از روز 
اول با مديريت منطقي و چاب��ك در برابر اين بيماري 
تدابير جدي اتخاذ كردند و البته مولفه هاي اجتماعي، 
اقتصادي، سياسي آنها با كش��ور ما در انطباق نيست. 
مانند كشور تايوان، س��نگاپور، كره جنوبي و بعضا در 
آلمان. برخي كش��ورها در دور اول كرون��ا را مديريت 
كردند و البته آس��يب هايي هم ديدند و حاال موج دوم 
بيماري به سراغ شان آمده است؛ مانند ايران. تقريبا اكثر 
كشورهاي دنيا در همين مدل هستند. بررسي جهاني 
نشان مي دهد كه اروپايي ها به يك كفه رو به پايين و رو به 
افول رسيده اند. مجددا در بخش هايي از فرانسه و مناطقي 
از اسپانيا و انگليس، خوشه هاي جديد بيماري در حال 

شكل گيري است، اما نه به شكلي كه در موج اول بود. 

مذاكره با توليدكنندگان بزرگ واكسن در دنيا 
وزير بهداش��ت با بيان اينك��ه دنيا هنوز 
نمي داند واكسن كرونا چگونه اثر خواهد 
كرد و چه مدت ايمني زايي خواهد داشت، 
گفت: ما به جاي اينكه براي كشورهايي 
كه بالتكلي��ف هس��تند و نمي دانند آيا 
واكس��ن ايمني را در برابر كرونا مي دهد 
يا خي��ر، پيش پرداخت دهي��م، بر روي 
زيرساخت هايمان سرمايه گذاري انجام 

مي دهيم و مذاكراتي را با توليدكنندگان بزرگ واكسن 
در دنيا داريم تا بتوانيم در قالب پروژه اي مش��ترك با 
س��تاد اجرايي فرمان امام، شركت هاي دانش بنيان و 
صاحبان تكنولوژي بيروني، يك زير ساخت درازمدت 
براي توليد واكسن هاي انساني و دامي در كشو ايجاد 
كنيم. سعيد نمكي در نشستي با رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره(، با اشاره به وضعيت توليد واكسن كرونا، 
گفت: من به عنوان يك ايمنولوژيست كه از گروه هايي 
كه در اين حوزه در كشور دارند كار مي كنند، شناخت 
پيدا كردم و يكي از قسمت هاي عمده اين فعاليت ها 
در ستاد اجرايي فرمان امام )ره( است. البته نه ما بلكه 
دنيا نمي داند كه واكسن كرونا چگونه اثر خواهد كرد 

و چه مدت ايمني زايي خواهد داش��ت. 
رويكرد به واكسن به عنوان واكسني براي 
پيشگيري از كوويد-1۹، ترديد آميز است. 
خوشبختانه در اين زمينه هم در كشور 
اقداماتي انجام شده است و ما از هيچ كجاي 
دنيا عقب نيستيم. بزرگ ترين افتخار ما اين 
است كه ملت ما مي داند كه ما در اوج فشار 
و تحريم، محتاج بيرون از مرزها نيستيم 
كه افتخار غرور آميزي اس��ت؛ حت��ي در حوزه توليد 
واكسن. وي افزود: ما به جاي اينكه براي كشورهايي 
كه بالتكليف هستند و نمي دانند آيا واكسن ايمني را 
در برابر كرونا مي دهد يا خير، پيش پرداخت دهيم، 
با مقداري بسيار كمتر از آن در حوزه سرمايه گذاري 
بر روي زيرساخت هايمان انجام مي دهيم و با همت 
عزيزان، مذاكراتي را با توليدكنندگان بزرگ واكسن 
در دنيا داريم تا بتوانيم در قالب يك پروژه مشترك با 
ستاد اجرايي فرمان امام، شركت هاي دانش بنيان و 
صاحبان تكنولوژي بيروني، يك زير ساخت درازمدت 
براي توليد واكسن هاي انساني و دامي در كشو ايجاد 

كنيم و در آينده بتوانيم برخوردار شويم.

میراثنامه

چهدرچنتهداری؟!
همه ما ضرب المثل »چه در چنته ات داری؟« را بارها شنيده ايم، اما شايد کمتر بدانيم که 
»چنته« به يکی از کهن ترين هنرهای سنتی ايران اشاره دارد. هنری اصيل که متاسفانه 
مدتی است به فراموشی سپرده شده و آنگونه که بايد در ميان صنايع دستی کشورمان 
شناخته شده نيست. هنر چنته بافی از هنرهای اصيل ايرانی محسوب می شود که در طی 
سال ها و به مرور زمان فراموش شده است و اکنون به صورت محدودی تالش می شود 
تا اين هنر زنده بماند. با در نظر گرفتن اينکه آموزش اين هنر چندان جدی نگرفته شده 
اس��ت، نسل جديد نه تنها آشنايی چندانی با اين هنر ندارد، بلکه تعداد کسانی هم که 
در اين رشته فعاليت می کنند نيز بسيار کم است.  بافت چنته در نقاط مختلف ايران از 
هم متفاوت است. پس از پايان بافت چنته آن را دو تا می کنند و مانند کيسه به نحوی 
می دوزند که طرف باالی آن باز بماند و پش��ت قالی به طرف داخل کيسه دوخته شود. 
اغلب از چنته برای حمل وسايل شخصی يا پوششی برای هديه استفاده می کردند. هنر 
چنته بافی در مناطق مختلف ايران وجود داشته که البته قطعا مدل و سبک کاری آنها 
متفاوت بوده است و ميزان ماندگاری آنها در دنيای امروز نيز با يکديگر متفاوت است. يکی 
از معروف ترين نقاطی که در هنر چنته بافی سررشته داشته است و اين روزها نيز برای 
احيا و پويايی آن تالش می کند، شهرستان ابرکوه در استان يزد است.  نوع بافت چنته 
در استان يزد، مربوط به دوران زردشتيان است و معنای آن کيسه حمل اشيای قيمتی 
است. گفته می شود علت اينکه به اين هنر چنته گفته می شود نيز به اين خاطر است که 
از چند سوزن برای بافت استفاده می شود و در واقع به معنای چندبافی است. از ديرباز 
زردشتيان شهرستان ابرکوه در استان يزد اين رسم را داشتند که داماد سنگ قيمتی يا 
طال را در داخل چنته می گذاشت و تقديم به خانواده عروس می کرد. خانواده عروس هم 
منتظر بودند که ببينند داماد چه هديه ای در چنته دارد. گفته می شود که ضرب المثل 
»چه در چنته ات داری؟«  نيز از همين رسم برگرفته شده است.  حامد اکرمی، احياگر و 

توليدکننده صنايع دستی و سوغات شهرستان ابرکوه در استان يزد در اين زمينه به ايسنا 
می گويد: به طور کلی چنته به معنای کيسه دست دوز برای حمل اشياي قيمتی، زينتی 
و ارزشمند است. قشقايی ها چنته را همانند قالی می بافند به عنوان کشکول يا جای قرآن 
از آن استفاده می کنند. نقوش و بافت چنته قشقايی با آنچه در يزد بافته می شود بسيار 
متفاوت است.  او درباره جريان احيای هنر چنته بافی نيز توضيح می دهد: سال ها است که 
ديگر کسی از هنرمندان چنته بافی باقی نمانده است و من که واقعا نگران اين هنر بودم 
از حدود سه سال پيش تالش کردم بتوانم يک هنرمند چنته باف پيدا کنم که متاسفانه 
نشد. در نهايت يک نمونه قديمی چنته متعلق به 1۰۰ سال پيش را پيدا کردم و روی آن 

مهندسی معکوس انجام دادم. 

كتابخانه

بازاريابيپايداري
كميته جهاني محيط زيس��ت وتوسعه س��ازمان ملل متحد، »توسعه پايدار« را در 
ب��رآورده كردن نيازهاي ام��روز بدون به خطر انداختن برآورده س��اختن نيازهاي 
نس��ل هاي آينده مي داند و همبس��تگي وتعادلي پويا بين »محي��ط طبيعي، رفاه 
اجتماعي انسان ها و فعاليت هاي اقتصادي« را الزمه توسعه پايدار تعريف مي كند. 
»بازاريابي پايداري« عبارت است از پاسخگويي مسووالنه، متعهدانه و بشردوستانه به 
نيازها ونيازمندان فعلي همراه با حفظ منابع وشرايط زيست محيطي براي پاسخگويي 
به نيازهاي نسل هاي آينده. رويكرد بازاريابي پايداري، پاسخگويي مشروط به نيازهاي 
نسل هاي فعلي و آينده است كه شرط آن »تأمين، توليد، توزيع و مصرف« با رعايت 

عوامل اجتماعي، زيس��ت محيطي و اقتصادي 
است. كتاب »بازاريابي پايداري« كتابي است كه 
مطالعه آن مي تواند براي همه فعاالن اقتصادي و 
كسب وكارهاي گوناگون و نيز مديران، اساتيد، 
پژوهشگران و دانشجويان مفيد و ارزشمند باشد.  
نويسندگان كتاب بازاريابي پايداري؛ يك ديدگاه 

جهاني، فرانك مارتين بلز و كن پيتي هستند و احمد روستا، ايمان موسويان و سعيد 
عسكري ماسوله آن را به فارسي ترجمه كرده اند. 

هنر

ازبيمهريهاييكهبهخسروسيناييشد
مهدي احمدي كه در فيلم »عروس آتش« خسرو سينايي بازي كرده بود، مي گويد: 
بسياري از آثار اين فيلمساز با بي توجهي روبرو بود و با بي مهري هايي در سينما مواجه 
ش��د كه يادآوري  آنها هم ناراحت كننده است. اين بازيگر كه بيش از 3۰ سال است 
با مرحوم خسرو س��ينايي در ارتباط بوده و در پنج فيلم او بازي كرده است، درباره 
دغدغه مندي خسرو سينايي در پرداختن به سوژه هر كدام از آثارش و بي توجهي هايي 
كه در هنگام نمايش ديد، گفت: مس��اله فقط اكران نبود و اين بي توجهي از اساس 
درباره فيلم هاي ايشان وجود داشت؛ يعني مشكلي كه آقاي سينايي با فضاي هنري 
حاكم داشتند، اين بود كه انگار ناديده گرفتن ايشان باب شده بود و اين موضوع در طي 
سال هايي كه ايشان كار مي كرد ديده مي شد.  مثال زماني كه الزم بود بودجه اي براي 
كارهايشان داده شود يا حمايتي از طرف دولت صورت بگيرد اين بي توجهي اتفاق 
مي افتاد و ايشان هميشه با حداقل بودجه و امكانات كارهاي خود را پيش مي برد. اما 
بخش ديگر بي توجهي و بي مهري از اهالي س��ينما يا دوستاِن همكار بود. وي ادامه  
داد: در اين بيش از 3۰ س��الي كه با ايشان كار كردم مثل پدرم بودند و چون خيلي 
وقت ها كنارش��ان بودم بعضي حرف هايشان را به من مي گفتند و در جريان خيلي 
مسائل بودم. براي او اين امري عادي بود كه در ايران و از طرف سيستم به عنوان يك 
هنرمند، در حاشيه باشد ولي بي مهري ها از برخي دوستان هنرمند خيلي بيشتر بود 
و همين بيشتر براي او ناراحت كننده بود. احمدي گفت: خيلي از دوستان مي گفتند 
آقاي سينايي اصال فيلمساز نيست و مستندساز است در حالي كه ايشان بيش از هشت 
فيلم داستاني بلند دارد و چندين فيلم داستاني كوتاه ساخته است كه فكر مي كنم 

از مستندهايشان بيشتر است. ايش��ان اتفاقا يك داستان گو بود و كارهايشان قصه 
داشت. در عين حال آثار مستند خيلي قوي هم داشتند. اين برچسب مستند اغلب 
به فيلم هاي داستاني ايشان زده مي شد، اما نكته عجيب اين بود، زماني كه انجمن 
مستندسازان در خانه سينما تاسيس شد هيچ وقت از ايشان به عنوان يكي از مهم ترين 
مستند سازان ايران دعوتي صورت نگرفت! فقط بعدها در دهه ۷۰ و در خانه سينما 

تعدادي از فيلم هاي بلند داستاني ومستندشان نمايش داده شد. 

اكراندوفيلمجديددرسينماها
دو فيلم جديد از چهارشنبه به س��ينماها مي آيند و يك فيلم هم راهي اكران آنالين 
مي ش��ود. مرتضي شايسته - دبير شوراي صنفي نمايش - درباره مصوبات جلسه 12 
مردادماه اين ش��ورا به ايس��نا گفت: از روز چهارش��نبه، 15 مردادماه فيلم  »تا ابد« به 
تهيه كنندگي محمد نجفي زاده و كارگرداني اميد امين نگارش��ي در گروه سينمايي 
ايران و فيلم »قتل عمد« به كارگرداني سعيد دولتخاني و تهيه كنندگي محمد احمدي 

در گروه سينمايي بهمن اكران مي شوند. او افزود: شوراي صنفي نمايش با اكران آنالين 
فيلم »لتيان« هم موافقت كرد چرا كه اين فيلم پيش تر قرارداد بسته بود وگرنه طبق 
آخرين تصميم ها ابتدا فيلم ها بايد دو هفته در س��ينماها اكران شوند و بعد در صورت 
تمايل به سامانه هاي vod بروند. شايسته يادآوري كرد: بليت سينماها همچنان از روز 
شنبه تا چهارشنبه هر هفته نيم بها است و تا ادامه شيوع كرونا همين طور خواهد ماند. 
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