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يادداشت- 1

 روند اصالحي بازار
 در اين روزها

قس��مت عمده سهام 
م��ا، يعني س��هم هاي 
پ��روزن در چن��د روز 
ابتداي هفته گذش��ته 
باس�ي�اس��ت ه��اي 
حمايتي و دستور كار 
ق��رار گرفت��ن خريد 
از جان��ب حقوقي ه��ا 
تا حدودي مثبت ش��دند و روند بازار به سمت و 
سويي رفت كه سهامداران گمان كردند بازار در 
حال تغيير اس��ت. در صورتي كه در حال حاضر 
علي رغم اصالحاتي كه انجام ش��ده متوس��ط 
P/B ما در كل بورس 25 كه يكي از بيش��ترين 
اعداد P/B در تمامي بورس ها ش��مرده مي شود 
و همچنين ذات بازار سرمايه نوسان است. پس 
از بازدهي 300 درصدي از ابتداي س��ال جاري 
تاكنون الزمه اين اصالح را فراه��م كرده و اين 
اصالح يك حركت طبيعي است و به هيچ عنوان 
سردرگمي و يك خبر نامناسب براي فعال هاي 
بازار س��رمايه نيست. حتي؛ بس��يار خبر خوبي 
اس��ت. همزمان با ن��زول ش��اخص افت قيمت 
سهام را هم داش��تيم كه اين افت نقدينگي را به 
سمت و س��وي بازار س��رمايه هدايت مي كند و 
نتيجه جذابيت بيش��تري براي بازارس��هام به 
وجود مي آورد. اگر در تمامي روزها روند مثبت 
باشد به نقطه اي خواهيم رسيد كه خود به خود 
انگيره فروش سهام ايجاد شود اما اين روند حال 
حاضر جذابيت بيشتري به بازار سرمايه مي دهد. 
با اين ش��رايط حال حاضر پي��ش روي همين 
روند اصالحي تداوم دارد اما؛ ش��يب اين اصالح 
به اندازه دو روز گذش��ته بازار س��رمايه نيست. 
اصالح جزي��ي از روند بازار اس��ت و بايد صورت 
گيرد و همين اصالح ها براي بازار سرمايه خوب 
اس��ت چراكه؛ اگر روند در تمامي روزها مثبت 
باش��د ميزان نقدينگي عمده اي از ب��ازار خارج 
مي شود و در نتيجه ش��اخص نزول مي كند. اگر 
سهامداران و اهالي بازارسرمايه بر اين باور برسند 
كه شيب جزيي از حيات بازار است اين روند كم 
كم رنگ باخته به روند صعودي تبديل مي شود. 
همچنين بايد كس��اني كه بر روي بازار سرمايه 
نظارت مي كنند به اين باور برسند كه به صورت 
حمايتي يا ارشادي نمي توانيم بازار سرمايه را كه 
عميقي حداقل تجربه 30 ه��زار ميليارد تومان 
روزانه حجم معامالت را داش��ته كنترل كنيم و 
بازار به سمت و سوي خود مي رود. با شروع سال 
جاري بازار س��رمايه بازده��ي 300 درصدي را 
تجربه كرد و طي دوماه روند اصالح اين بازدهي 
را به صورت ماليم تجربه كرد . روند اصالحي در 
تمامي بازار سرمايه كش��ور ها و همچنين بازار 
سهام ايران وجود داش��ته و مقطع فعلي اصالح 
الزمه بازار بوده اس��ت. مادامي كه سياست هاي 
ارش��ادي، كنترلي و حمايت��ي در جهت خالف 
حركت واقعي بازار باش��د يعني زماني كه بازار 
نياز به اصالح دارد ما تاكيد كنيم بايد روند بازار 
كماكان مثبت باش��د اين روند انباش��ته شده 
يك باره با يك ش��يب تند تر خودش را نش��ان 
مي دهد. براي مثال اگر قيمت گذاري دستوري 
محصوالت و كاال اگر بر خ��الف وضعيت و روال 
طبيعي بازار باشد مي تواند موفقيت آميز نبوده 
و اثر بالعكس بر روي قيمت ها بگذارد. بنابراين 
در حال حاض��ر پذيرش روند طبيعي س��رعت 
اصالحات و ان��دازه اصالح��ات را كوتاه مي كند 
در غير اين ص��ورت اگ��ر پذيراي اين مس��اله 
نباشيم و مقاومت در برابر اين اصالحات داشته 
باشيم ممكن است اين روند طوالني تر شود. بر 
فرض اينكه از ابتداي س��ال تا پايان سال جاري 
بازدهي اي��ن روزها را در نظ��ر بگيريم باالترين 
بازدهي در طول دوران بورس خواهيم داش��ت 
و اين بازده��ي كه اغلب افراد احس��اس نگراني 
مي كنند كه چرا بازار رون��د اصالح منفي پيش 
گرفته و تا اين روزها كه ش��اخص يك ميليون و 
600 هزار واحد را مي بينيم در مقايسه با ابتداي 
س��ال بازدهي 200 درصدي در يك دوره كوتاه 
داشته است كه براي اغلب فعال هاي بازار با يك 
تجربه موفقيت آميز س��ود اس��ت. خوشبختانه 
تعداد اندكي از س��هامداران متضرر ش��دند اين 
افراد اغلب از محل مناب��ع غيرپس اندازي خود 
اقدام به خريد س��هام كردند و ني��از فوري پيدا 
مي كنند به فروش س��هام در نتيجه افت قيمت 
سهام را زيان شناسايي مي كنند در صورتي كه 
اگر چندماه صبر كنند مسلما بازار سرمايه سود 
خوبي براي آنان باقي مي گذارد. بازار س��رمايه 
جزو باالتري ب��ازده و كمترين ريس��ك بازارها 
در زمينه س��رمايه گذاري اس��ت و اين تجربه را 
طي ماه هاي گذشته نش��ان داده بنابراين صرفا 
توصيه مي كنيم كه سهامداران به سرمايه گذاري 
از مح��ل پس ان��داز خ��ود اق��دام كنن��د و اين 
سرمايه گذاري در بلندمدت سودده و براي افراد 

غير حرفه اي مناسب خواهد بود. 

فردين آقابزرگي

» تعادل« افت كم سابقه شاخص بورس در پي خبرهاي مكانيزم ماشه را  بررسي كرد

بازار سرمايه روز گذشته، نوسان فراواني به خود ديد 
و س��هامداران باز هم صف هاي طوالني براي فروش 
سهام خود تش��كيل دادند. بورس روز عرضه تنها در 
30 دقيقه اوليه بازار بي��ش از 2.5 درصد افت كرد و 

مي توان گفت فشار عرضه در نمادهاي شاخص ساز 
دليل اين افت است. طي روزهاي  اخير با ادعاي فعال 
شدن مكانيسم ماشه از سوي امريكا جو بي اعتمادي 
نس��بت به بازار را افزايش داده و حقيقي ها مس��ير 

خروج از بازار س��رمايه را پيش گرفته اند. همچنين 
عرضه اوليه وس��پهر و نب��ود انگيزه و ه��دف براي 
سهامداران بازار را به س��مت وسوي قرمز بودن برده 
اس��ت. در آخرين روز تابس��تان نمادهاي شاخص 

وضعيت ب��دي را تجرب��ه كردند و نماده��اي فوالد، 
فملي، ومل��ي و فارس ب��ا صف هاي ف��روش روبه رو 
شده اند و نمادهاي بانكي خودرويي نيز با افت قيمت 

و صف روبه رو شدند. 

سقوط بي پايان شاخص بورس
31 هزار ميليارد تومان اعتبار 

براي كاالهاي اساسي

گزارش تطبيقي »تعادل«  از قيمت 
مسكن در ايران  و برخي كشورها

  چاره انديشي براي تملك
  وثايق و دريافت كنندگان 

تسهيالت بانكي

يارانه جديد 
از مهرماه 
مي آيد؟

گران ترين 
بازارهاي 

مسكن جهان

تملك 2 درصد 
واحدهاي صنعتي 

به خاطر بدهي

 صفحه 4 

»تعادل« پشت پرده دپوي گسترده اقالم اساسي در گمركات كشور را بررسي مي كند

سمفوني ناهماهنگ اقتصاد
يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3 يادداشت-2

 تخصيص يارانه هاي جديد
 با كدام منابع؟

دولت ناگزير از سياست انبساطي 
در سال آينده 

 استانداردهاي چندگانه
 در برابر فيلترينگ

امتداد ناهماهنگي هاي 
اجرايي و مديريتي

يك��ي از ش��عارهاي اصل��ي 
كه نماين��دگان دور يازدهم 
مجلس ش��وراي اس��المي با 
محوريت آن كار خود را آغاز 
كردن��د كمك ب��ه وضعيت 
اراي��ه  و  م��ردم  معيش��تي 
طرح هايي ب��ا محوريت اين 
ح��وزه ب��ود. از اي��ن رو اينكه 
نمايندگان در هفته هاي گذش��ته بارها از برنامه هايي 
س��خن گفته اند كه با هدف بهب��ود وضعيت اقتصادي 
مردم طراحي شده اند با همين محوريت بوده است.  در 
كنار آن حتي بدون دسترسي به آمار و ارقام نيز نگاهي 
به وضعيت اقتصادي امروز مردم و به طور خاص اقشار 
كم درآمد نش��ان مي دهد كه برخي خانوارها حتي در 
تامين نيازهاي حداقلي خود نيز ناكام هستند و همين 
امر ل��زوم توجه جدي به وضعيت معيش��ت را نش��ان 
مي دهد. با تمام اين تفاس��ير اما وقت��ي صحبت هاي 
طرح هاي حمايتي جديد مي شود، بايد قبل از هرچيز 
به اين سوال پاسخ داد كه قرار است منابع مورد نياز براي 
اجراي آنها از چه طريقي تامين شوند؟ بر اساس قوانين 
كشور، طرحي كه نمايندگان مجلس آن را نهايي كنند 
و بار مالي جديدي ب��راي دولت به وج��ود آورد، از نظر 
آيين نامه اش��كال جدي دارد و از اي��ن رو اين احتمال 

وجود دارد كه حتي در زمان بررسي آن در صحن علني 
مجلس نيز تعدادي از نمايندگان با آن مخالفت كنند و 
به اين ترتيب طرح از دس��تور كار خارج شود. حتي در 
صورتي كه مجلس نيز اين طرح را به تصويب برس��اند، 
شوراي نگهبان با توجه به تضاد با قوانين آن را رد خواهد 
كرد. تنها چاره عبور از اين موضعي��ت همراه كردن 
دولت با طرح مجلس اس��ت. يعني نماينده رسمي 
دولت با حضور در صحن مجلس اعالم كند كه در اين 
طرح حضور داشته و از آن حمايت مي كنند. چنين 
فضايي نيز با توجه به روابط نه چندان حسنه دولت 
و مجلس در ماه هاي گذشته، دشوار به نظر مي رسد. 
مجلس يك بار گزينه وزارت صمت را رد كرد و دولت 
نيز در چهار ماه گذشته عالقه چنداني به معرفي وزير 
نداشته و اين اختالف نظرها نشان مي دهد كه هنوز 
راهي طوالني به جمع بندي در اين زمينه باقي مانده 
است. در واقع اجرا كننده طرح يارانه غيرنقدي وزارت 
صمتي خواهد ب��ود كه چهار ماه اس��ت وزير ندارد و 
براي شروع كار تعيين يك متولي اجرايي نخستين 
پيش نياز است. با كنار گذاش��تن اين موقعيت تنها 
يك راهكار ديگر باقي مي ماند و آن تعيين يك منبع 
درآمدي جدي��د براي دول��ت از س��وي نمايندگان 
مجلس اس��ت. براي مثال اگر يارانه تعدادي از اقشار 
ادامه در صفحه 4 پردرآمد حذف شود و ...  

در حالي كه چن��د روز پيش 
ريي��س س��ازمان برنام��ه و 
بودجه اع��الم ك��رده بود كه 
سياس��ت هاي مال��ي س��ال 
آينده انبس��اطي خواهد بود 
و براي تحقق اين سياس��ت و 
جهت گي��ري كالن بودج��ه 
س��ال آينده بايد منابع پايدار 
درآمدي پيش بيني ش��ود. اما معاون س��ازمان برنامه 
و بودجه اع��الم كرد كه جلوگي��ري از افزاي��ش تورم و 
اجتناب از بيشتر ش��دن پايه پولي و افزايش صادرات از 
رويكردهاي مهم بودجه سال آينده است.  پورمحمدي 
مي گويد: تقويت و افزايش صادرات، جلوگيري از افزايش 
تورم و اجتناب از بيشتر شدن پايه پولي از رويكردهاي 
مهم بودجه سال آينده است. در نيمه اول سال 99 به رغم 
همه تحريم ها و محدوديت ها در منابع درآمدي دولت 
با نظم و دقت همه پرداخت هاي اجتناب ناپذير از جمله 
حقوق كاركنان دولت و س��اير تعهدات و پرداخت هاي 
عمراني به موقع پرداخت ش��ده اس��ت و بدون كسري 
بودجه به اين مرحله رسيده ايم.در بودجه سال آينده با 
رويكرد افزايش توليد و تحقق اقتصاد مقاومتي موضوع 
صادرات به كش��ورهاي همس��ايه يكي از راهبردهاي 
ادامه در صفحه 7 اساسي خواهد بود.  

ب��ا وج��ود تصمي��م ب��راي 
فيلترينگ برخي شبكه هاي 
اجتماع��ي و پيام رس��ان هاي 
خارج��ي، بخش��ي از كاربران 
همچن��ان ب��ا بهره گي��ري از 
فيلترشكن عضو اين برنامه ها 
هستند و اين س��وال همواره 
مطرح ب��وده ك��ه آي��ا قانون 
صراحتا استفاده از فيلترش��كن ها و فروش آنها را ممنوع 
كرده اس��ت؟ اين در حالي اس��ت كه به گفته مسووالن 
حوزه ارتباطات، هيچ اتفاقي براي كساني كه فيلترشكن 
مي فروش��ند، پيش نمي آي��د و آنها از زيرس��اخت هاي 
همين كشور هم اس��تفاده مي كنند، چون طبق قانون 
فروش فيلترشكن جرم نيس��ت. زماني كه يك سايت يا 
اپليكيش��ن فيلتر مي شود، عامه مردم مس��ووليت آن را 
ب��ا وزارت ارتباطات مي دانند، هرچن��د در اصل كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه كه دادستان كل كشور 
رياست آن را برعهده دارد، براي اين موضوع تصميم گيري 
مي كند كه وزير ارتباطات نيز تنها عضوي از اين كارگروه 
محسوب مي شود. بنابراين رفع فيلتر شبكه هاي اجتماعي 
فيس بوك و توييتر يا تصميم براي فيلتر شدن يا نشدن 
تلگرام و ديگر پيام رسان ها و وب س��ايت ها، از صافي اين 
كارگروه مي گذرد.  ادامه در صفحه 4

ك��ه  اس��ت  آن  واق��ع 
ناهماهنگي هايي كه اخيرا در 
خصوص دپوي ميليون ها تن 
اقالم اساسي و فاسدشدني در 
گمرك كش��ورمان رسانه اي 
شده؛ نخستين نمونه از يك 
چني��ن س��وءمديريت هايي 
در س��اختارهاي اقتص��ادي 
و نظارتي نيست و بدون ترديد تا زماني كه ساماندهي 
مناسبي در اين خصوص انجام نشود، همچنان نيز بايد 
منتظر شنيدن اخباري از اين دست در خصوص اتالف 
س��رمايه هاي عمومي كشور باش��يم. به نظر مي رسد 
الگوي تحليلي كه در خصوص مش��كالت دپوي اقالم 
مصرفي مردم در گمرك كه بر اس��اس اعالم مقامات 
مس��وول به دليل ناهماهنگي هاي اجرايي ميان بانك 
مركزي و وزارت صم��ت رخ داده مي ت��وان ارايه كرد؛ 
مدلي از يك خانواده باشد كه هر كدام از افراد خانواده 
بخش��ي از وظايف كلي را به عهده گرفته اند. به هر حال 
وزارت اقتص��اد كه گمرك زيرمجموعه آن محس��وب 
مي ش��ود و وزارت صمت كه سياس��ت گذاري و اجرا 
را در بخش هاي بازرگاني و تولي��دي و... به عهده دارد 
و همين طور بان��ك مركزي به عن��وان تنظيم كننده 
روابط كلي پولي و مالي كش��ور همگي س��اختارهاي 
اجرايي و دولتي هس��تند و بايد نهاي��ت هماهنگي را 
با هم داشته باش��ند. بايد بدانيم همان طور اگر يكي از 
اعضاي خانواده، خارج از نظم كلي خانواده رفتار كند، 
تبعات خواهد داشت، در س��اختار هاي اقتصادي هم 
ناهماهنگي روند طبيعي رشد خانواده را مختل خواهد 
كرد. اگر خاطرتان مانده باش��د، قبل از اين هم بر س��ر 
ماجراي عرضه دارا دوم اعالم شد كه بروز ناهماهنگي 
ميان وزارت اقتصاد و وزارت نفت مس��بب عدم عرضه 
دارا دوم بوده، اما فكر مي كنيد اثرات اين ناهماهنگي ها 
و س��وءمديريت ها در اقتص��اد به همي��ن راحتي رفع 
مي شود؟ هنوز كه هنوز اس��ت بورس كشور از تبعات 
ناهماهنگي هاي اعالم شده خارج نشده است و آسيب 
فراواني متوجه اقتصاد كش��ور و خانواده ها شده است. 
البته در همه جاي دنيا طبيعي است كه هر وزارتخانه 
مس��ير خود را در برنامه ريزي ها مي رود و از ظن خود 
موضوعات را تحليل مي كند اما يك ق��وه عاقله و يك 
ساختار مديريتي مش��ترك بايد در دولت )به معناي 
نظام سياسي و اقتصادي( وجود داشته باشد كه بتواند 
اين مجموعه هاي متكثر اجرايي كه مانند نوازنده هاي 
مختلف يك كنسرت هستند را در يك مسير مشخص 
و يك هدف معين هدايت كند.كافي اس��ت در اقتصاد 
اين حس كلي ايجاد شود كه دولت ناهماهنگ است، 
ش��ك نكنيد بازار بالفاصله واكنش نش��ان مي دهد و 
ريسك كلي سرمايه گذاري در اقتصاد افزايش مي يابد. 
ادامه در صفحه 4

گزارش روز

پس از اوج گيري بحران كرونا و تعطيلي گسترده در 
اقتصاد هاي بزرگ و حت��ي بازارهاي نوظهور در برج 
سوم ميالدي س��ال 2020 كه با افزايش قابل توجه 
قيم��ت در نماد اون��س جهاني ط��ال موجب هجوم 
كم سابقه سرمايه به سمت اين دارايي ريسك گريز 
و ايجاد س��قف جديد قيمت در نزديكي 2080 دالر 
براي اين فلز گرانبها ش��د، با صحبت از پيش��رفت 
روند توليد واكسن و دستيابي شركت هاي مختلف 
اروپاي��ي، امريكايي و حتي واكس��ن روس��ي به اين 

فائزه  طاهريمحسن شمشيريحيدر مستخدمين حسيني آلبرت بغزيان

تضاد منافع 
خريداران و 

 فروشندگان طال 
در محدوده رقابتي 

حساس تاريخي

مهم قيمت طال بزرگ ترين ريز تاريخ��ي خود را در 
عرض 4 روز با بي��ش از 200 دالر ريزش تجربه نمود 
و پس از مشاهده رفتار دوگانه دولت روسيه در خريد 
مقادير قابل توجهي طال در كف قيمت كه خود با ارايه 
واكسن و تزريق آن به دختر والدمير پوتين باعث اين 
ريزش شده بود، جريان قيمت از فاز صعود و يا نزول 

به يك رفتار دوگانه كه حاكي از تضاد منافع خريداران 
و فروشندگان اونس جهاني طال بود تغيير مسير داد.  
با بررسي س��قف ها و كف هاي تشكيل شده مي توان 
متوجه شد كه همواره سقف هاي تشكيل شده پس 
از ريزش اساسي در هفتم آگوس��ت امسال هر بار در 
قيمت پايين تري نسبت به سقف قبلي تشكيل شده 

اس��ت، اما همين روند در ايجاد كف هاي قيمت در 
ادامه روند نشان از يك روند خنثي و نوسان پذيري 
قيمت طال در محدوده Range بين بازه و تشكيل 
كف هاي قيمتي هر بار باالتر از كف هاي قيمت قبلي 
بدون ايجاد يك واگرايي بي��ن نمودار قيمت و تكانه 
قيمت شده است كه نش��ان از نزديك شدن به نقاط 
اساس��ي براي جهت گرفتن قيمت طال و ايجاد يك 
روند ميان مدت جديد در قيمت اين فلز ارزش��مند 
است. از اتصال سقف هاي قيمتي و كف هاي قيمتي 
براي مشاهده روند هاي اصلي قيمت همانطور كه در 
نمودار باال پيداس��ت هم مي توان متوجه ايجاد يك 
الگوي مثلثي ماژور و مهم شد كه شكسته شدن اين 
مثلث از باال و يا پايين و تثبيت قيمت پس از شكست 
كامال مي تواند تعيين كننده رون��د آتي قيمت طال 
در ماه آتي باش��د.  عوامل بنيادي بسياري از جمله 
انتخاب��ات امريكا، نزاع سياس��ي و نظام��ي در تنگه 
هرمز و خليج فارس، موج دوم كرونا در اروپا، افزايش 
تنش تجاري ميان چين و امريكا بر سر شركت هاي 
تكنولوژي مانند هواوي و تيك تاك، مناقشه بر سر 
برجام در سازمان ملل پتانسيل افزايش قيمت نماد 

اونس جهاني طال را با خود به همراه دارند...
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حضرت آیت اهلل خامنه ای ابعاد فرماندهی امام خمینی 
و دفاع عقالنی، مردمی و سرمایه ساز ملت ایران در دوران 

دفاع مقدس را بی نظیر خواندند.
به گزارش ایس��نا،رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز 
)دوشنبه( در ارتباط تصویری با مراسم تکریم و تجلیل از 
پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به پیروزی 
درخشان و واضح ملت ایران در دفاع مقدس گفتند: این 
واقعیت، نتیجه رهبری و فرماندهی ش��گفت انگیز امام 
خمینی، حض��ور همه جانبه قش��رهای مختلف مردم و 
اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اس��الم و انقالب در 
این حماسه تاریخی بود که باید مراقب تالش دشمنان در 
تحریف واقعیات این قطعه از هویت برجسته ایرانیان باشیم.
رهبر انقالب همچنین با ابراز تأسف شدید از جان باختن 
روزانه حدود ۱۵۰ نفر بر اثر کرونا، مردم را به رعایت کامل و 

مستمر دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند.
فرمانده کل قوا، تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان 
دفاع مقدس را وظیفه حتمِی ملی و توصیه مؤکد اسالم 
خواندند و افزودند: ب��رای درک عظمت کار این عزیزان و 
هم رزمان شهیدشان باید عظمت میدان دفاع مقدس و 
چرایی و چگونگی این قطعه مهم از تاریخ ایران را به خوبی 
درک و فهم کرد. ایش��ان صدام جاه طل��ب را تنها ابزاری 
در دس��ت قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا برشمردند و 
افزودند: طرف های اصلی نبرد با ملت ایران یعنی »آمریکای 
ضربه خ��ورده از انقالب اس��المی، قدرت ه��ای نگران از 
ظهور یک هویت جدید اسالمی- ایرانی در منطقه، ناتو و 
کشورهای اروپای غربی و شرقی«، صدام را به حمله تحریک 
کردند تا نظام و انقالب اسالمی را در هم بکوبند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به انتشار اسناد توافق های آمریکا 
و صدام قبل از آغاز جنگ افزودند: در طول سال های جنگ 
نیز کمک های نظامی، اطالعاتی و مالی غرب و ش��رق به 
رژیم بعثی از طریق امارات، کویت، عربستان و دیگر مسیرها 
ادامه داشت. رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان، اوضاع 
داخلی ایران را نیز در تشجیع صدام به حمله، مؤثر دانستند و 
افزودند: وضع نامناسب ارتش از لحاظ امکانات و فرماندهی 
در س��ال آغاز جنگ، نوپدید بودن سپاه و کمبود شدید 
امکانات دفاعی، واقعیاتی بود که دشمن از آنها اطالع داشت 
و همین مسائل نیز آن را به آغاز جنگ، بیشتر تحریک کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از تش��ریح چگونگی آغاز 
جنگ تحمیلی ۸ ساله به بررسی مستند عوامل و نکات 
مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشمنان 
پرداختند. ایشان در این زمینه، رهبری و فرماندهی امام 
خمینی)ره( را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار حساس و 
شگفت انگیز برشمردند و افزودند: امام از همان آغاز، ابعاد 
و حجم واقعی کارزار را ش��ناخت و با درایتی اعجاب انگیز 
اعالم کرد که این جنگ، نبرد دو کش��ور همسایه نیست 
بلکه دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران در پشت صدام 
در مقابل نظام اسالمی صف آرایی کرده اند. رهبر انقالب، 
آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را تشخیص حیاتی امام 
راحل عظیم الشأن دانستند و افزودند: امام با درک عمیق 
خود، مانند اصل انقالب، ملت را به وس��ط میدان کارزار 
همه جانبه آورد چرا که فهمید صرف حضور نیروهای مسلح 
نمی تواند مسئله را حل کند. ایشان، شخصیت  بی نظیر، نفوذ 
معنوی، صداقت و معصومیت در بیان حقایق و واقعیات و 
نگاه تیزبین را از دیگر ویژگی های فرماندهی امام در هشت 
س��ال دفاع مقدس برشمردند و افزودند: امام با قاطعیتی 
فوق العاده و بی نظیر، فرمان می داد و کارها را به پیش می برد 
که تأکید بر شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر و 
سوسنگرد از نمونه های این قاطعیت عجیب است. ایشان 
موضع گیری های هوشمندانه به اقتضای شرایط مختلف 
جنگ را از دیگر ویژگی های امام خواندند و با ذکر نمونه هایی 
افزودند: دادن روحیه به ملت و تحقیر دشمن در هنگام الزم، 
جلوگیری از آفت مخّرب غرور در پیروزی ها و دلگرمی دادن 
و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز از جمله روش هایی بود 
که این پدر مهربان و مدیر معنوی، آگاه و مسلط بر میدان به 

کار می گرفت و دفاع مقدس را هدایت می کرد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتی که در نوشته ها و مباحث 
مربوط به دفاع مقدس درباره نقش امام خمینی وجود دارد، 
افزودند: باید در این زمینه کار جدی و گسترده انجام شود. 
ایشان س��پس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن برای 
تحریف واقعیات دفاع مقدس، به بیان نکاتی درباره ابعاد 
شگرف و عظیم این پدیده پرداختند. »پیروزی درخشان 
و روشن ملت ایران در جنگ تحمیلی« نخستین نکته ای 
ب��ود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اش��اره کردند و 
گفتند: هدف دشمن از به راه انداختن جنگ، ساقط کردن 
نظام اسالمی، سلطه مجدد بر ایران و تجزیه کشور بود اما 
یک وجب از خاک ایران را نتوانس��تند اشغال کنند و یک 
قدم هم نتوانستند جمهوری اس��المی و ملت ایران را به 
عقب برانند. ایشان با اش��اره به شکست های مداوم ایران 
در جنگ های یکی دو قرن اخیر در دوره قاجار و در دوره 
پهلوی و تحقیر سران ایران در آن دوران، افزودند: ملت ایران 
در دفاع مقدس توانست در مقابل قدرت های شرق و غرب 
و کشورهای وابسته به آنها بایستد و با سربلندی پیروز شود 

و بر همین اساس این دفاع پیروزمندانه، بخشی از هویت 
ملی ایران است.

رهبرانقالب اس��المی در نکته بعدی، دفاع مقدس را از 
ابتدا تا انتها یکی از »عقالنی ترین و مدبرانه ترین حرکات 
ملت ایران« برشمردند و گفتند: برخی ها تالش دارند تا با 
استناد به خطایی که در یک جمعی صورت گرفته، دفاع 
مقدس را به بی تدبیری متهم کنند، درحالی که این دفاع 
از همان شروع کار یعنی همکاری ارتش و سپاه و انتخاب 
تاکتیک های مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ 
و شگفت آور در عملیات ها تا پایان جنگ و قبول قطعنامه، 
همه مبتنی بر عقالنیت و تدبیر بود. »شکل گرفتن یک 
مدل جدید از حضور مردمی و بروز اس��تعدادها در دفاع 
مقدس« سومین نکته ای بود که حضرت آیت اهلل خامنه 
ای به آن اشاره کردند و افزودند: این مدل بی نظیر و بی 
سابقه در جهان به گونه ای بود که هر فردی اعم از رزمنده 
۱۴ ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله یا دختر دانش آموز دبستانی 
و بانوان محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح و کشاورز 
و کارمند و دانشجو و شاعر و انواع قشرها و صنوف مختلف، 
هریک جایگاه خود را در این ش��بکه عظیم مردمی پیدا 
می کردند و مش��غول دفاع و خدمت می شدند. ایشان 
خاطر نشان کردند: در این مدل گسترده حضور مردمی ، 
استعدادهای مهمی ظهور می یافت و به عنوان مثال یک 
جوان روستایی از کرمان تبدیل به حاج قاسم سلیمانی 
شد، یا یک افسر جوان تبدیل به فرمانده ای مجرب و توانا 
همچون شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد، و یا از 
یک روزنامه نگار داوطلب در کوران حوادث جبهه، نابغه 
اطالعاتی مثل ش��هید باقری ساخته شد. رهبر انقالب 
اس��المی تأکید کردند: امروز هم اگر همت شود و نگاه 
صحیح به مس��ائل و مردم وجود داشته باشد، می توان 
از این مدل بی نظیر اس��تفاده کرد. البته بحث جنگ با 
بحث اقتصاد متفاوت است ولی صاحبان فکر می توانند 
در بررس��ی ها و پژوهش های خود، این مدل را به عنوان 
ابزار اقتدار ملی درنظر بگیرند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
نقش آفرینی مردم و گروههای مختلف در پشت جبهه 
را بخش دیگ��ری از این مدل عظیم مردمی دانس��تند 
و گفتن��د: کمک ه��ای مالی مردمی، آذوقه رس��انی به 
جبهه ها، رسیدگی به مجروحان، بدرقه و تشییع باشکوه 
شهیدان در ش��هرها، حمایت های فرهنگی تبلیغاتی و 
مقابله با عملیات روانی دشمن، پذیرایی و اسکان جنگ 
زدگان در شهرها، و مقاومت مردم در شهرهایی که آماج 
حمالت موش��کی رژیم بعث بودن��د، نمونه هایی از این 

نقش آفرینی ها هستند.
ایش��ان ب��روز عالی ترین فضای��ل اخالق��ی و معنوی و 
تعالی روحی در می��ان رزمندگان را یک��ی از فصل های 
درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و افزودند: 
ش��رح حال هایی که از برخی رزمندگان نوش��ته ش��ده، 
وصیت نامه شهدا، فضایل اخالقی همچون صدق و صفا، 

اخ��الص، تواضع، خدمت ب��ه دیگران، ایث��ار، فداکاری، 
سحرخیزی ها و عبادت های عارفانه، بی اعتنایی به زیورهای 
دنیوی و رفتارها و حاالت مادران در اعزام جوانان خود به 
جبهه و اس��تقبال از فرزندان شهیدشان، همه به برکت 
اسالم و ایمان عمیق دینی بود که در دوران دفاع مقدس 

تجلی و بروز یافت.
»سرمایه س��ازی دفاع مقدس برای کشور« نکته بعدی 
بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و گفتند: 
یکی از این سرمایه سازی های ارزشمند »امنیت« است 
که به برکت دفاع مقدس به دس��ت آمده زیرا دفاع ملت 
ایران نشان داد که هزینه تعرض و تجاوز به کشور بسیار 
باال است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده مواجه می شود، 
بنابراین متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل خواهد کرد و آن 
را به صرفه نخواهد دانست. ایشان »روحیه خودباوری« و 
»حرکت به سمت نوآوری های فنی و علمی« را یکی دیگر 
از س��رمایه های دوران دفاع مقدس دانستند و افزودند: 
در هم��ان دوران و هنگامی که ش��هرهای ایران هدف 
موشک های دش��من بود و هیچ کشوری به ما موشک و 
تجهیزات نمی داد، شهید طهرانی مقدم و دوستان وی، 
صنایع موش��کی را پایه گذاری کردند و توانایی کنونی 
موشکی، نتیجه همان روحیه خودباوری و حرکت علمی 
آن زمان است. رهبر انقالب اسالمی، جرأت انجام کارهای 
به ظاهر نشدنی و ارتقای سرمایه انسانی کشور را از جمله 
سرمایه های دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند: یک 
نمونه از سرمایه های انسانی دوران دفاع مقدس، شهید 
سلیمانی بود که در عرصه منطقه و دیپلماسی، اقدامات 
شگفت آوری انجام می داد و هنوز ملت ایران از گستره 
فعالیت های این شهید عزیز اطالع کافی ندارد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای »آشنایی بیش��تر ملت ایران با ذات و 
واقعیت تمدن غرب« را از دیگر نکات هشت سال دفاع 
مقدس دانستند و افزودند: در تاریخ معاصر ایران عناد و 
خباثت دولت های غربی در حق ملت ایران چندبار آشکار 
شده اما این دولت ها با حمایت کامل از حکومت فاسد، 
ضد بشری و دیکتاتوری صدام، ادعاهای حقوق بشری و 
انسانی خود را عماًل لگدمال کردند و ماهیت خود را بروز 
دادند که این ش��ناخت عمیق  خیلی مهم اس��ت و باید 
در همه تصمیمات ما نقش داش��ته باشد. ایشان، »بروز 
توانایی ها و ظرفیت های ملت ایران برای جهانیان« را از 
دیگر نکات تأمل برانگیز دفاع مقدس برشمردند و افزودند: 
دفاع مقدس در اوج حمالت رس��انه ای دشمنان ایران، 
خود به یک »رس��انه ی رس��ا و صدای بلند« تبدیل شد 
و با نشان دادن شجاعت، وحدت، همت و مقاومت ملی 
ایرانیان، برای این ملت در جهان ارزش و وجهه درست 
کرد. رهبر انقالب اسالمی دفاع مقدس را تابلویی عظیم 
و درخشان در پیش روی ملت ایران خواندند و افزودند: 
جنگ پدیده ای سهمگین و خشن است اما با وجود همه 
مش��کالت و ضایعات آن، دفاع مقدس برای ملت ایران 

برکات، بشارت ها، پیشرفت ها و طراوت هایی به ارمغان 
آورد. حضرت آیت اهلل خامنه ای ادبیات جهاد در قرآن را 
بشارت آمیز و در نفی ترس و اندوه دانستند و گفتند: نظیر 
همین ادبیات درب��اره مقاومت وجود دارد و قرآن تأکید 
می کند اگر اس��تقامت کنید، ترس و ان��دوه که دو آفت 

بزرگ برای یک ملت است، از شما برداشته خواهد شد.
ایشان کارهای انجام شده در خصوص دفاع مقدس را با 
ارزش اما کم دانستند و خاطرنشان کردند: هر چه از زمان 
دفاع مقدس دورتر می شویم باید به معرفت آن نزدیک تر 
شویم چراکه دستهای تحریفگر در کمین هستند. رهبر 
انقالب اسالمی، ادبیات دفاع مقدس را به سرچشمه ای 
جوشان تشبیه کردند و با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی 
به عنوان منابع غنی برای خلق آثار هنری و همچنین لزوم 
شخصیت پردازی از شهیدان و رزمندگان جنگ گفتند: 
موضوع یادواره های دفاع مقدس نیز مسئله مهم دیگری 
است که از ایجاد فاصله نسلی در مقوله جهاد و مقاومت 
جلوگیری می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، مدافعان 
حرم را نمونه ای درخشان از تداوم برکات دفاع مقدس و 
استمرار روحیه جهاد در نسل جدید برشمردند و افزودند: 
حضور همزمان رزمندگانی از ملیت های مختلِف ایرانی، 
سوری، عراقی، لبنانی و افغانستانی در صف واحد از حقایق 
و پدیده ه��ای حیرت انگیز زمان ما اس��ت. رهبر انقالب 
اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با تقدیر از تالشهای 
فداکارانه و دائمی کادر درمان و مس��ئوالن در مقابله با 
کرونا، از فوت روزانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر از هموطنان در اثر 
کرونا ابراز تأسف کردند و افزودند: عالج این واقعه تأسف بار 
به دس��ت خود مردم و در گروی رعایت اصول بهداشتی 
مثل فاصله گذاری، استفاده از ماسک و شستن دست ها 
اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص مس��اله 
اربعین نیز گفتند: ملت ایران عاشق امام حسین و زیارت 
اربعین هستند اما قضیه راهپیمایی اربعین صرفًا متوقف 
به صالحدید مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا است که 
تاکنون با انجام آن مخالفت کرده اند، بنابراین همه باید 
تابع وتسلیم باشند. ایشان با انتقاد از حضور برخی افراد در 
مرزها برای اظهار ارادت به امام حسین)ع(، گفتند: اظهار 
ارادت باید از منازل انجام شود همچنانکه در روز اربعین 
چند زیارت وارد است و مردم می توانند با خواندن آنها، به 
پیشگاه حضرت سیدالشهدا)ع( شکوه کنند که ما آرزوی 
حضور داش��تیم اما با این وضع مقدور نشد تا ان شاءاهلل 
آن حضرت عنایت و کمکی بفرمایند. پیش از س��خنان 
فرمانده کل قوا، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح با بیان گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجام شده 
در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ، آثار و ارزش های دفاع 
مقدس گفت: وظیفه ما است که آن دوران زرین و نقطه 
نورانی در کشور را زنده نگه داریم و با پاسداری از آن اجازه 
ندهیم دوران سراس��ر افتخار دفاع مقدس، تحریف و به 

فراموشی سپرده شود.
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جهانگيري: 

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز )دوشنبه( 
به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش اسحاق جهانگیري در این جلسه گزارش 
وزارت جهاد كش��اورزي در خصوص طرح توسعه و 
فرآوري گیاهان دارویي را مثبت ارزیابي كرد و گفت: 
ایران كشوري است كه از جهات مختلف از مواهب و 
نعمات الهي برخوردار است كه اگر به خوبي به هر یك 
از این ظرفیت ها بپردازیم، مي تواند بخشي از مشكالت 

كشور را برطرف كند.
مع��اون اول رییس جمهور طرح توس��عه و فرآوري 
گیاه��ان دارویي را از جمله طرح ه��اي پراهمیت در 
كش��ور برش��مرد و اظهار داشت: توس��عه و فرآوري 
گیاهان دارویي از هر منظر مي تواند یكي از مهم ترین 
طرح ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي باش��د چرا كه 
این طرح متكي به ظرفیت هاي داخلي كشور است و 
رویكرد درون زایي اقتصاد مقاومتي نیز ناظر به همین 

موضوع است.
وي با اشاره به رویكرد عدالت بنیاني اقتصاد مقاومتي، 
خاطرنش��ان كرد: توس��عه گیاهان دارویي مي تواند 
گامي در جهت تحقق رویكرد عدالت بنیاني اقتصاد 
مقاومتي نیز باشد زیرا معموال كشت و تولید گیاهان 
دارویي در مناطقي است كه دولت همواره به دنبال ارایه 
خدمت بیشتر به مردم این مناطق و پرداخت تسهیالت 
اشتغال زایي است تا بتواند عالوه بر ایجاد فرصت هاي 
شغلي، درآمد مردم در این مناطق را نیز افزایش دهد.

مع��اون اول رییس جمه��ور برون گرای��ي را از دیگر 
رویكردهاي سیاس��ت هاي كلي اقتص��اد مقاومتي 
برشمرد و گفت: در طرح توس��عه و فرآوري گیاهان 
دارویي اگر محصولي با استانداردهاي مناسب تولید 
ش��ود، زمینه صادرات آن به دیگر كشورها نیز فراهم 
است كه مي تواند به معناي برون گرایي اقتصاد باشد.

وي كمك به اجراي مناس��ب طرح توسعه و فرآوري 
گیاهان دارویي را یك وظیفه مهم ملي برش��مرد و از 
دبیرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست 
تمركز ویژه اي بر این طرح داش��ته باش��د و مقدمات 
الزم براي آن را فراهم كند تا شاهد توسعه این بخش 
و تكمیل زنجیره آن از محل كش��ت تا محل فرآوري 

باشیم.
 جهانگیري با اش��اره به گزارش نماینده وزارت جهاد 
كشاورزي مبني بر اینكه ارزش صادرات محصوالت 
گیاه��ان دارویي ب��ه صورت خام در ح��ال حاضر در 
حدود 9۵۰ میلیون دالر است، تصریح كرد: براساس 
گزارش هاي ای��ن وزارتخانه اگر بتوانی��م اقدامات و 
س��رمایه گذاري هاي الزم و حمایت ه��اي كافي را از 
این طرح انجام دهیم ارزش صادرات این محصوالت 

مي تواند به ۱6 میلیارد دالر برسد.
معاون اول رییس جمهور با تاكید بر ضرورت همكاري 
با كشورهاي فعال در حوزه گیاهان دارویي نظیر هند 
و چین، تصریح كرد: توسعه و فرآوري گیاهان دارویي 
باید به یكي از مهم ترین طرح هاي اولویت دار اقتصاد 
مقاومتي تبدیل شود چرا كه مي تواند عالوه بر ایجاد 
فرصت هاي شغلي، درآمدهاي ارزي خوبي نیز براي 

كشور به همراه داشته باشد.
وي همچنین با اشاره به گزارش هاي دبیرخانه ستاد 
از وضعیت اجراي پروژه ه��اي ملي اقتصاد مقاومتي 
گفت: انتخاب برخي پروژه ها به عنوان پروژه هاي ملي 
اقتصاد مقاومتي براساس بررسي هاي دقیق و هدف دار 
بوده است و خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم كه 
پروژه هاي ملي و اولویت دار نظیر پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس و خودكفایي گندم آثار مثبت فراواني در 

دوره تحریم براي كشور داشته است.
جهانگیري افزود: پروژه ه��اي ملي اقتصاد مقاومتي 
همواره با دقت و براساس نیازهاي اساسي كشور تعیین 
مي ش��ود و معموال اجراي این پروژه ه��ا یا در امنیت 
قضایي كش��ور یا جلوگیري از خروج ارز یا در توسعه 
صادرات موثر بوده اس��ت كه الزم است از استانداران 
كش��ور نیز در خصوص اجراي این پروژه ها قدرداني 
شود چرا كه گزارش هاي دبیرخانه حاكي از آن است 

كه اجراي این پروژه ها در استان ها موفق بوده است.
معاون اول رییس جمهور در ابتداي این جلسه نیز با 
گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: در دوران 
دفاع مقدس ملت ایران ۸ سال مقاومت جانانه كردند 

كه انصافًا كاري تاریخي و بي سابقه بود.
جهانگیري افزود: مردم ایران در دوران دفاع مقدس 
مظلومانه در برابر تهاجم دشمنان كه از سوي شرق و 
غرب حمایت و تجهیز مي شدند ایستادند و این مقطع 
از تاریخ كش��ور جزو تاریخ ماندگار ایران خواهد بود و 
درس هاي این دوره نیز به عنوان درس هایي ماندگار 

براي آیندگان به ثبت خواهد رسید.
وي ضم��ن قدرداني از تمام كس��اني ك��ه در دوران 
دفاع مق��دس نقش آفرین��ي كردند، گف��ت: باید از 
امام خمیني )ره(، رهبر معظم انقالب، ارتش جمهوري 
اسالمي، سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، نیروهاي 
بس��یج مردمي و جهادگران جهاد س��ازندگي كه به 
عنوان سنگر سازان بي سنگر لقب گرفتند و نیز شهدا و 
آزادگان و ایثارگران كه از سالمت و جان خود گذشتند 
تا براي آب و خاك و قلمرو كش��ور اعتبار و آبرو ایجاد 
كنند قدرداني كرد و همواره یاد این بزرگواران را گرامي 
داشت. معاون اول رییس جمهور با تاكید بر اینكه بار 
حفظ مسوولیت آرمان هاي جمهوري اسالمي ایران 
بر دوش همه ما قرار دارد، خاطرنش��ان كرد: اگرچه 
امسال به خاطر شیوع بیماري كرونا مراسم هاي متعدد 
مربوط به سالگرد دفاع مقدس برگزار نمي شود اما یاد و 
خاطره این دوره پرافتخارهمواره در اذهان ملت ایران 

باقي خواهد ماند.
وي با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهید سردار قاسم 
سلیماني، تصریح كرد: انصافا االن مشخص مي شود كه 
این شهید بزرگوار چه نقش بزرگ، مهم و كارسازي در 
كشور داشت و فقدان او امروز بیش از همیشه احساس 
مي شود كه به روح این شهید بزرگوار درود مي فرستیم.

جزييات دپوي هشت ميليون 
تني كاال در بنادر

طبق اعالم معاون فن��ي و امور گمرك ایران، در حال 
حاضر حدود هشت میلیون تن كاال در بنادر دپو شده 
است. به گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقي آخرین 
وضعیت رسوب و موجودي كاالها را در بنادر تشریح 
كرد. بر اساس اعالم وي، تا ۲۳ شهریورماه حدود هشت 
میلیون تن كاال در بنادر وجود داشته كه نزدیك به یك 
میلیون تن آن را كاالي كانتینري و حدود هفت میلیون 
تن دیگر را كاالي غیر كانتینري تشكیل مي دهد كه 

۳.۵ میلیون تن آن كاالي اساسي است.
 ارونقي گف��ت: از 9۰ هزار كانتینر )TEU( در بنادر 
بیشترین آن در بندر شهید رجایي با ۷۳ هزار كانتینر 
است كه میزان موجودي در بنادر دیگر از جمله بندر 
امام خمیني )ره( حدود ۴۰۰۰، انزلي ۱۲۳۱، بوشهر 
۵۳9۰، خرمش��هر ۳۲6۵ و امیرآباد ۱۰۵۵ است. 
الزم به یادآوري است كه حدود ۲۵ هزار كانتینر پر 
وارداتي با نزدیك به یك میلیون تن كاال را در بنادر 

تشكیل مي دهد.
وي همچنین میزان موجودي كاالهاي غیركانتینري 
را بیش از هفت میلیون تن اع��الم كرد كه از این رقم 
نزدیك به ۳.۵ میلیون تن آن كاالهاي اساسي و مابقي 
كاالي غیر اساسي غیر كانتینري است. بیشترین حجم 
كاالهاي غیركانتینري در بندر امام خمیني)ره( با ۳.6 
میلیون تن قرار دارد كه ۲.۱ میلیون تن آن كاالهاي 
اساسي است. بندر ش��هید رجایي با ۲.۴ میلیون تن 
و بندر امیرآباد ب��ا ۳9۰ هزار ت��ن در رده هاي بعدي 
بیش��ترین حجم دپوي كاالهاي غیركانتینري قرار 
دارند. معاون فني و امور گمركي گمرك ایران افزود:  
موجودي كاالهاي اساسي نیز به ۳.۵ میلیون تن رسیده 
كه بیشترین حجم آن در بندر امام خمیني)ره( با ۲.۳ 
میلیون تن قرار دارد و بعد از آن باالترین حجم موجودي 
كاالهاي اساسي در بندر شهید رجایي با ۳۷۸ هزار تن 
و بندر امیرآباد با ۳6۸ هزار تن است. وي توضیح داد: تا 
تاریخ مورد بررسي حدود یك میلیون و ۴9۰ هزار تن 
ذرت، ۳۳9هزار تن جو، ۲۳۷ هزار تن سویا، ۳9۵هزار 
تن روغن خام و بیش  از ۲۵۵ هزار تن دانه هاي روغني، 
۳6۰ ه��زار تن گن��دم، ۳۸۰ هزار تن ش��كر و حدود 

۲۰۰هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است.
اما این مقام مسوول در گمرك ایران در ادامه اشاره اي 
هم به وضعیت ش��ناورهاي حاوي كاالهاي وارداتي 
داش��ت و گفت: تا ۲۳ شهریورماه شناورهاي در حال 
تخلیه ۱۱ فروند بوده  كه هش��ت فروند در بندر امام 
خمیني )ره( با حدود ۴۱6 هزار و ۸۰۰ تن كاال شامل 
ذرت، برنج، شكر و دانه هاي روغني، همچنین یك فروند 
در بندر نوشهر با ۱۳۳۲ تن و در بندر امیرآباد دو فروند 

با 6۷۴۰ تن جو بوده است.
به گفته وي، شناورهاي منتظر در لنگرگاه سه عدد در 
بندر ش��هید رجایي با ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تن، محموله 
ذرت و روغن خوراكي 9 فروند بندر امام خمیني )ره( 
با ۵۳۴ هزار تن ذرت، برنج، ش��كر، روغن و دانه هاي 
روغني و همچنین یك فروند ش��امل ۲۸۲۱ تن جو 
در بندر نوشهر بوده است. طبق گفته ارونقي، با وجود 
تس��هیالتي كه در رابطه با ترخی��ص كاال از بنادر و 
گمركات پیش بیني شده، اما در نهایت انجام تشریفات 
گمركي و صدور پروانه منوط به اعالم تایید بانك عامل 
با صدور كد رهگیري بانك است. وي با اشاره به روند 
رسیدگي به وضعیت كاالهاي وارداتي و نقش گمرك 
در ایستایي یا رسوب كاال توضیح داد: اگر كاالیي اظهار 
نشده كه گمرك اقدامي در رابطه با آن نمي تواندانجام 
ده��د و مراجع ذیربط به وضعی��ت این قبیل كاالها 
رسیدگي مي كند اما در رابطه با كاالهاي اظهار شده 
باید توجه داشت كه انجام تشریفات گمركي تحت تاثیر 
عوامل دروني از جمله ارزیابي فیزیكي یا ارزیابي ارزش 
آن قرار دارد كه ممكن است به ایستایي كاال منتهي 
شود ولي منجر به رسوب نخواهد شد، ولي برخي عوامل 
بیروني وجود دارد كه به طوالني شدن صدور مجوزها و 
در نهایت رسوب كاال در گمرك منتهي مي شود كه در 
این حالت گمرك هیچ نقشي در رسوب نخواهد داشت. 
معاون فني و امور گمركي گمرك ایران با اشاره به اینكه 
در حال حاضر، عدم انتقال مالكیت كاال به دلیل عدم 
وصول اسناد و عدم امكان انتقال ارز، تامین ارز و تطویل 
در بررسي و تایید منش��أ ارز از موانع اصلي ترخیص 
كاال محسوب مي ش��ود، یاد آور شد: از سویي با وجود 
اینكه براي پنج قلم كاالي اساسي نیازي به دریافت كد 
رهگیري بانك نیست، بازهم استقبالي از سوي صاحبان 
كاال نشده چون به نظر مي رسد صاحبان كاال از تامین 
ارز كاال در آینده اطمینان ندارند ولي در مورد كاالي غیر 
اساسي تطویل در بررسي هاي صف تخصیص و تامین 

ارز دلیل عمده دپو به شمار مي رود.

فروش 18 هزار ميليارد تومان 
سهام بازنشستگان

هیات دولت با فروش حداكثر تا ۱۸ هزار میلیارد 
توماني س��هام براي متناسب سازي دریافت هاي 
بازنشستگان و مستمري بگیران و افزایش سهام 
چهار پاالیش��گاه حاضر در دومین ETF از ۲۰ به 
۳۰ درصد موافقت كرد. در جریان جلس��ه هیات 
دولت به ریاس��ت حس��ن روحاني با تأدیه دیون 
دولت بابت تحقق متناسب س��ازي دریافت هاي 
بازنشس��تگان و مس��تمري بگیران كش��وري و 
لشكري از طریق واگذاري سهام دولت و به ارزش 
تقریبي و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد تومان موافقت 
شد. قیمت نهایي سهام شركت هاي این مصوبه، 
طبق آیین نامه ش��یوه قیمت گ��ذاري بنگاه ها و 
تصویب هیات واگذاري تعیین مي شود و سازمان 
خصوصي س��ازي موظف اس��ت ظرف شش ماه، 
قیمت س��هام ش��ركت ها را به هی��ات واگذاري 
ارایه كند. اگر ارزش قطعي س��هام بیش از ارزش 
برآوردي باشد و از عملكرد سقف مبلغ مندرج در 
این مصوبه بیش��تر شود، حسب مورد با پیشنهاد 
سازمان خصوصي سازي و تصویب هیات واگذاري 

تعدیل هاي الزم اعمال خواهد شد.

رهبر معظم انقالب:

پذیرش قطعنامه مبتنی بر عقالنیت و تدبیر بود

براساس جديدترين گزارش بانك مركزي

تعداد كارت هاي بانكي تراكنش  دار به 111 ميليون فقره رسيد
تعداد كارت ه��اي بانكي داراي تراكنش در ش��بكه 
پرداخت كش��ور در مرداد 99 بالغ بر ۱۱۱ میلیون و 
۲۴۵ ه��زار و ۱۷۰ كارت بانك��ي از جمله كارت هاي 
اعتباري، برداشت و هدیه و ُبن كارت بوده كه حداقل 

یك تراكنش داشته اند.
 این در حالي اس��ت كه در تیر م��اه 99، تعداد ۱۱۱ 
میلی��ون و 6۴6 ه��زار و ۵۰۸ كارت بانكي تراكنش 
داش��تند كه نش��ان از كاهش ۰.۳6 درصدي تعداد 

كارت ه��اي بانك��ي داراي حداقل ی��ك تراكنش در 
مردادماه 99 نسبت به ماه گذشته دارد.

 بیش��ترین تع��داد كارت بانكي در ای��ران مربوط به 
كارت برداش��ت داراي حداقل یك تراكنش با تعداد 
۱۰6 میلیون و ۷۷۸ ه��زار و ۱9۱ عدد تا پایان مرداد 
99 است كه همین موضوع باعث شده تا كارت هاي 
برداشت سهم 9۵.9۸ درصدي از كل كارت هاي بانكي 
تراكنش دار داشته باشند؛ تعداد كارت هاي برداشت 

داراي تراكنش در مرداد ماه نسبت به تیرماه با كاهشي 
۰.۳۷ درصدي روبرو بوده است. نرخ رشد در دو دسته 
كارت هدیه و بن كارت و كارت برداش��ت منفي بوده 
اس��ت, در مقابل نرخ رشد در دس��ته كارت اعتباري 

مثبت بوده است.
بانك ملي ایران با ۲۲.۵۴ درصد بیش��ترین سهم از 
كارت هاي بانكي داراي تراكنش در مرداد ماه را داشته 
و در ادامه نیز بانك هاي صادرات ایران و ملت با سهم 

۱۱.۲۲ و ۱۱.۵۵ درصدي در جایگاه دوم و سوم قرار 
گرفته اند.  در م��رداد ماه بیش��ترین كارت اعتباري 
تراكنش دار متعلق به بانك هاي »ملت«، »تجارت«، 
»مل��ي« و »صادرات«؛ بیش��ترین كارت برداش��ت 
تراكنش دار به ترتیب متعلق به بانك هاي »ملي ایران«، 
»ملت« و »صادرات ایران«؛ و بیشترین كارت هدیه 
و ب��ن كارت تراكنش دار متعلق ب��ه بانك هاي »ملي 

ایران«، »پارسیان« و »ملت« بوده است.

   امام از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعی کارزار 
را شناخت و با درایتی اعجاب انگیز اعالم کرد 
که این جنگ، نبرد دو کشور همسایه نیست 
بلکه دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران در 
پشت صدام در مقابل نظام اسالمی صف آرایی 

کرده اند.
   امام با قاطعیتی فوق العاده و بی نظیر، فرمان 
م�ی داد و کارها را به پیش می برد که تأکید بر 

شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر 
و سوسنگرد از نمونه های این قاطعیت عجیب 

است.
   برخی ها تالش دارند تا با استناد به خطایی که 
در یک جمعی صورت گرفته، دفاع مقدس را به 
بی تدبیری متهم کنند، درحالی که این دفاع از 
همان شروع کار یعنی همکاری ارتش و سپاه 
و انتخاب تاکتیک های مبتکرانه و شجاعانه و 

انجام اقدامات بزرگ و شگفت آور در عملیات ها 
تا پایان جنگ و قبول قطعنامه، همه مبتنی بر 

عقالنیت و تدبیر بود.
   ملت ایران عاشق امام حسین و زیارت اربعین 
هس�تند اما قضیه راهپیمای�ی اربعین صرفًا 
متوقف به صالحدید مسئوالن ستاد ملی مقابله 
با کرونا اس�ت که تاکنون با انجام آن مخالفت 
کرده اند، بنابراین همه باید تابع وتسلیم باشند.

برش

 فقدان شهيد سليماني 
بيش از هميشه احساس مي شود



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در كنار مشكل رش��د منفي اقتصاد و سرمايه گذاري در 
س��ال هاي اخير كه موجب كاهش رشد توليد صنعتي 
شده، نبود فضاي كسب وكار مناس��ب و كارايي و بهره 
وري پايي��ن در اقتصاد و واحده��اي اقتصادي، موجب 
ش��ده كه واحدهاي صنعتي براي س��رپا ماندن توليد و 
كسب وكار خود، دايم به تزريق پول و تسهيالت بانكي 
نياز داش��ته باشند تا سرمايه در گردش را تامين كنند و 
مواد اوليه بخرند و حقوق پرسنل خود را پراخت نمايند. 
اين وضعيت در سال هاي اخير باعث شده رشد نقدينگي 
عمال به باالي 20 درصد و در سال 98 به باالي 30 درصد 
برسد و اين وضعيت به ويژگي اصلي اقتصادايران تبديل 
شده كه هرجا مشكلي هست بايد با تزريق پول حل شود و 
عمال رشد نقدينگي و تورم به صورت مزمن و ساختاري در 
اقتصاد باقي مانده وعامل نوسان و التهاب و به هم ريختگي 

بازارهاي دارايي شده است. 
به عبارت ديگر، سياست هاي انبساطي دولت و بانك ها و 
رشد نقدينگي و تورم موجب خروج اقتصاد از ركود نشده 
و عمال مانده تس��هيالت دهي بانك ها را به باالي 2 هزار 
تريليون تومان افزايش داده و مطالبات معوق را به باالي 
200 هزار ميليارد تومان رسانده و بسياري از واحدهاي 
اقتصادي ناتوان از پرداخت بدهي خود به بانك ها، عمال 
وثايق بسياري را روي دست بانك ها گذاشته اند كه به قول 
يكي از كارشناسان اين وثايق نيز به النه كبوترها تبديل 
شده است. براين اس��اس ضمن آنكه بايد راهكار بهبود 
فضاي كسب وكار كشور و افزايش كارايي و بهره وري مورد 
توجه باشد، ارزش پول ملي حفظ شود و نرخ سود بانكي 
كاهش يابد، تا رشد نقدينگي و تورم نيز كاهش يابد، از 
سوي ديگر بايد براي اين وثايق و قراردادهاي بانكي فكري 
شود تا وثايق بانك ها و دارايي هاي فعاالن اقتصادي يا در 
اختيار خود آنها باشد و يا به صورت اجاره به ديگري واگذار 
ش��ود و يا بالفاصله به فروش برسد و از اين سرمايه هاي 

كشور استفاده شود. 
مناس��ب نبودن مح��ل كارگاه صنعت��ي و توليدي در 
شهرك هاي صنعتي يا مكان هاي خارج از شهر كه امكان 
پذيرش آن را به عنوان وثيقه كاهش داده است. تسهيالت 
تكليفي كه دولت روي دس��ت بانك ها گذاشته و آنها را 
مجبور به پذيرش وثيقه هايي با درجه نقد شوندگي كم 
كرده اس��ت. 2400 بنگاه تمليك شده توسط بانك ها 
كه به خاطر پرداخت نكردن بدهي ها و اقساط به عنوان 
وثيقه روي دست بانك ها مانده و اتفاقا 1750 واحد آنها 
در شهرك هاي صنعتي اس��ت، و هزاران واحد صنفي و 
ملك كه به النه پرندگان تبديل شده است، موجب شده 
كه نه توليد كننده و كس��به بتوانند از ملك و ساختمان 
و دارايي خود اس��تفاده كنند و نه بانك ها مي توانند آنها 
را تبديل به پول كنند يا به قيمت مناسب بفروشند و از 
سوي ديگر، بنگاه هاي فعال نيز بانك ها را به بنگاه داري 
هدايت كرده و توليد و بانك و كسب وكارها در سرجاي 
خود نيست. كارشناسان مي گويند كه با توجه به 120 

هزار واحد صنعتي موجود در كشور كه اكثر آنها هر سال 
بابت سرمايه در گردش از بانك ها وام مي گيرند و با بدهي 
بانكي مواجه هستند مش��كلي به نام مطالبات معوق و 
تملك واحدهاي اقتصادي ايجاد شده و در حال حاضر 
به ميزان 2 درصد آنها تملك شده و از خط توليد خارج 
ش��ده اند يا تبديل به وثيقه در اختيار بانك ها شده اند و 
عمال بانك مالك آنها ش��ده است در نتيجه يا بانك بايد 
بنگاه داري كند و يا آنها را نگه دارد و بفروشد و بسياري 
از آنها قابل فروش به قيمت مناس��ب در شرايط ركودي 
نيستند و يا عوارض و مستاجر و... دارند. بخش عمده اي 
از اين واحدها نيز بدهي س��نگين دارن��د و در حال طي 
ش��دن دوران سخت خود هستند و مشخص نيست كه 
چه زماني ملك و كارخانه آنها با تعطيلي يا تملك بانك ها 
مواجه مي شود. براين اساس نمي توان بخش عمده اي از 
واحدهاي اقتصادي كشور را بدهكار بانك ها نگه داشت 
و در معرض تعطيلي و تملك و ف��روش قرار داد. در اين 
ش��رايط اقتصادي و ركودي س��ال هاي اخير، بانك ها 
به شدت بر تسهيالت دهي خود افزوده اند و در همين 5 
ماه اول سال 600 هزار ميليارد تسهيالت بانكي پرداخت 
كرده اند و ساالنه به 5 ميليون واحد اقتصادي تسهيالت 
پرداخت مي كنند كه از واحدهاي خدماتي با ميانگين 
دريافت 50 ميليون تومان تا واحدهاي صنعتي با ميانگين 
دريافت 600 ميليون تومان را شامل مي شود. نكته قابل 
توجه اين است كه حدود 60 درصد اين تسهيالت براي 
سرمايه در گردش و حفظ وضعيت فعلي توليد و اشتغال 
و خريد مواد اوليه است و تنها 15 تا 18 درصد براي ايجاد 
وتوسعه و تعميرات اس��ت و وام خريد كاال و مسكن نيز 
حدود 8 درصد كل تس��هيالت بوده است. براين اساس 
روشن اس��ت كه در آينده توفاني از بدهي ها و مطالبات 
معوق و عدم پرداخت، تملك بانكي و ضبط وثيقه ها در 
راه است كه از حاال بايد براي آن راهي پيدا كرد و سرمايه 

بانك ها و مردم را نجات داد و ام��وال ودارايي  واحدهاي 
اقتص��ادي را براي خدمت به اقتص��اد حفظ كرد. براين 
اساس كارشناسان و فعاالن اقتصادي معتقدند كه بايد 
فرمت قراردادهاي بانكي متناسب با وامي كه مي گيرند 
تغيير كند، و استانداردهاي بهتري داشته باشند. از سوي 
ديگر، به جاي دريافت وثيقه ه��اي كم ارزش كه امكان 
فروش و تبديل ش��دن به پول نقد ندارن��د، بايد از روش 
ديگري اس��تفاده كرد. همچنين به جاي اينكه بانك ها 
اموال شركت ها را بگيرند و آنها تبديل به النه كبوتر شوند 
و حتي كارمندان بانك نيز امكان سركشي و رسيدگي به 
اين واحدها را نداشته باشند، بايد اين واحدها به صورت 
اجاره كوتاه مدت و قابل تخليه ش��دن سريع، در اختيار 
خود مالكان قبلي يا افراد ديگري باشند تا از آنها استفاده 
شود.  همچنين بهتر است كه اين اموال بالفاصله در بازار 
فروش يا اجاره به ديگران واگذار ش��وند تا شايد بتوان از 
آنها براي توليد اس��تفاده كرد. در هر حال وضعيتي كه 
باعث رش��د مطالبات معوق بانكي مي شود و سرمايه ها 
هدر مي رود و كسب وكارها را تعطيل مي كند نه به نفع 
بانك اس��ت و نه به نفع كس��ب وكارها و افراد شاغل در 
آنها، و لذا بايد راهكارهاي ديگري مورد توجه باشد تا از 
اين وضعيت جلوگيري شود زيرا اين شرايط كمكي به 
بانك نمي كند و كمكي به خروج از رش��د منفي اقتصاد 
نمي كند. حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران در اين زمينه گفت: مهم ترين علت اين مشكالت 
رعايت نشدن قوانين موجود است. حدود دو هزار و 400 
بنگاه تمليك شده در كشور داريم كه از اين تعداد حدود 
هزار و 750 واحد داخل ش��هرك هاي صنعتي و مابقي 
در خارج از ش��هرك ها هستند. در حال حاضر دو دسته 
قرارداد مبادله اي و مشاركتي داريم كه قرارداد مبادله اي 
مانند سلف يا فروش اقساطي است كه هر سال شوراي 
پول و اعتبار نرخ معيني از بهره بانكي را مشخص مي كند، 

ولي قرارداد مشاركتي منجر به تملك مي شود.دولت و 
قوه مجريه اختيارات خود را دست كم گرفته اند و پيشنهاد 
مي كنيم دولت آيين نامه اي همانند آيين نامه سال 86 
را تصويب كند. اگر افرادي كه قرارداد اوليه تس��هيالت 
بانكي خود را كه بر اساس قواعد بانكداري اسالمي و تحت 
عقود اسالمي منعقد شده در اختيار نداشته باشند، عماًل 
به حقوق خود آگاه نمي شوند.كوروش پرويزيان رييس 
كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي نيز در اين 
زمينه گفت: در حال حاضر همه قراردادها داراي فرمت 
ابالغي هس��تند و از سال 93 به بعد در حال انجام است، 
ولي تنوع قراردادهاي مربوط به عقود اسالمي زياد است 
و فرصت استاندارد س��ازي وجود نداشت. نسخه امضاء 
شده نهايي در بانك ها باقي مي ماند و نحوه محاسبه سود 
در تمام ش��بكه بانكي از دستورالعمل واحد و مشخصي 
پيروي مي كند و اگر ايرادي وجود داشت از طريق بازرسي 
بانك ها و بانك مركزي اين امكان در اختيار مشتري براي 
پيگيري و اصالح قرار داده شده است.رييس كانون بانك 
و موسسات اعتباري خصوصي درباره عملكرد بانك ها 
براي توليد هم گفت: حجم تسهيالت پرداختي گوياي 
واقعيت اس��ت و در پنج ماه امس��ال 598 هزار ميليارد 
تومان حجم تسهيالت پرداختي از شبكه بانكي بوده كه 
از اين مبلغ 300 هزار ميليارد تومان تسهيالت سرمايه 
در گردش است.وي افزود: ميليون ها قرارداد بانكي اعم 
از تسهيالت ُخرد و كالن در حال حاضر پايدار و اجرايي 
است و در اين تعداد امكان اشتباه و مشكل وجود دارد. بر 
اساس آمار وزارت صمت حدود 120 هزار واحد صنعتي 
كوچك، متوسط و بزرگ در كشور داريم.رييس كانون 
بانك و موسسات اعتباري خصوصي با اشاره به اينكه قانون 
تملك در اختيار سازمان ثبت اسناد و امالك است ادامه 
داد: در قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي، بانك ها 
مكلف شدند كه محل طرح را به عنوان وثيقه قبول كنند.

مجوزهايي كه وزارت صمت در بخش هاي مختلف صادر 
مي كند تبديل به نبود كارايي در مصرف تس��هيالت در 
كشور مي شود  همچنين تسهيالت تكليفي اين موضوع 
را دامن زده و كارايي منابع را در كشور پايين آورده است.

اگر براساس چارچوب استاندارد دنيا، اجازه دهند بانك ها 
وظيفه و كار كارشناسي خود را انجام دهند قطعاً كمترين 
عوارض را خواهيم داشت. در برنامه ششم توسعه، سهم 
بانك ها از منابع كل كش��ور براي تخصيص، حدود 25 
درصد لحاظ شده و امروز در كل تخصيص منابع كه در 
حال انجام اس��ت تامين مالي خارجي به علت ش��رايط 
موجود امكان پذير نيس��ت و آورده اشخاص هم انجام 

نمي شود.
وي گفت: همچنين س��هم دولت ب��ه علت كاهش 
درآمدهاي دولت هم شدني نيست و تمام اينها به شبكه 
بانكي وارد شده، ولي ش��بكه بانكي منابع خود را در 
اولويت  سياست هاي عمومي كشور مصرف مي كنند. 
بانك ها واحدهاي تملك ش��ده را كه عمدتًا تعطيل 

بودند فعال و آماده ورود به بورس كرده اند.

خبرگزارش
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بانك مركزي: مراجع قضايي پيگير 
رفع تعهدات ارزي سال ۹۷ هستند
سكه 13 ميليون و 360  هزار 

تومان شد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

رييس كل بانك مركزي دس��تور رس��يدگي فوري 
براي رفع مش��كالت مطرح ش��ده ميز خدمت ارزي 
بانك  مركزي را صادر كرد و براين اساس قرار است كه 
امكانات و پاسخگويان بيشتري براي مراجعان ارزي 

در نظر گرفته شود. 
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مرك��زي، به دنبال 
انتش��ار ويديويي در فضاي مجازي مبني بر مراجعه 
يك��ي از صادركنندگان به ميز خدم��ت اين بانك به 
منظور رفع تعهد ارزي س��ال 97 و مشكالت مطرح 
شده در اين ويديو رييس كل بانك مركزي بالفاصله 
دستور بررسي و رفع مش��كالت پيش آمده را صادر 
كرد.بر اين اساس معاون ارزي بانك مركزي نشست 
فوري با مديران و معاونان ادارات ارزي برگزار و بر لزوم 
تسريع و تسهيل پاسخگويي به مراجعان تاكيد كرد. 
پس از اين دس��تورات تعداد افراد پاسخگو و امكانات 
زيرس��اختي الزم براي ارايه خدم��ت به مراجعان در 
ساختمان مذكور افزايش يافت. الزم به توضيح است 
كه طي روزهاي گذشته و براساس پيگيري هاي مراجع 
قضايي و نظارتي براي رفع تعهد ارزي سال هاي 97 و 
98 مراجعه تعداد زيادي از صادر كنندگان براي رفع 
تعهدات ارزي مربوطه باعث تجمع تعداد بيش��تري 
ارباب رجوع در محل ميز خدمت ارزي ش��ده بود كه 
با دس��تور فوري رييس كل بانك مركزي تمهيدات 
الزم براي پاسخگويي س��ريع تر انديشيده و در حال 
حاضر روند اش��اره ش��ده در ويديو ب��ه صورت كامل 
اصالح شده است. بانك مركزي اعالم آمادگي كرده 
تا هرگونه همكاري و پاسخگويي به صادركنندگان 
و ساير هموطنان گرامي در حوزه هاي كاري مرتبط 
انجام ش��ده و براي رفع مشكالت احتمالي و موردي 

آماده است. 
قيمت ارز در روز دوشنبه 31 شهريور 99 نسبت به 
روز يكش��نبه تغييري نكرده و دالر 27200، يورو 
32 هزارو درهم 7450 تومان دادو ستد مي شود. 
البته ارز براي معامالت فردايي با نرخ هاي باالتري 
اعالم شده و دالر 27440 تومان اعالم شده است. 
قيمت فروش دالر در صرافي ها نيز با كاهش 350 
توماني نس��بت به روز كاري قبل 26 هزار و 850 
تومان و قيمت خريد دالر نيز 26 هزار و 750 تومان 
درج شده اس��ت.قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
300 توماني معادل 31 هزار و 700 تومان و قيمت 
خريد يورو 31 هزار و 600 تومان تعيين شده است.

در بازار طال نيز با اعالم اونس جهاني طال به قيمت 
1952 دالر، با افزايش همراه شده و هر مثقال طال 
5ميليون و 417 هزار تومان، قيمت طالي 18عيار 
هرگرم يك ميليون و 250 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 13ميليون و 360 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم 12ميليون و 350 
هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 6ميليون و 
900 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3ميليون و 
900 هزار تومان و سكه گرمي2 ميليون و 20 هزار 
تومان معامله شد.فعاالن بازار، علت اصلي افزايش 
قيم��ت طال و س��كه در روزهاي اخي��ر را افزايش 
چشم گير قيمت ارز مي دانند و مي گويند: از يكي دو 
روز گذشته تقاضا براي خريد طالي خام و سكه در 
بازار افزايش يافته و همين امر موجب افزايش حباب 
سكه شده است.همزمان با كاهش ارزش دالر و در 
حالي كه بحران كرونا س��بب شده تا اميدها براي 
ترميم سريع اقتصاد جهاني كمرنگ شود، قيمت 
طال در معامالت اوليه ش��اهد اندكي افزايش بود.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.11 
درصد افزايش به 1952 دالر و 92 س��نت رسيد. 
قيمت فل��ز زرد در معامالت آتي و براي تحويل در 
ماه دسامبر با 0.15 درصد افت به 1959 دالر و 10 
سنت رسيد. ش��اخص ارزش دالر در برابر ارزهاي 
رقيب 0.1 درصد كاهش داشت و موجب جذاب تر 
ش��دن طال براي خريداراني ش��د ك��ه از ارزهاي 
غيردالري استفاده مي كنند.در بازار ارز رسمي نيز، 
بانك مركزي روز 31 ش��هريور نرخ رسمي 47 ارز 
عمده را اعالم كرد. طبق اين گزارش بهاي 29 ارز 
افزايش يافت و هفت ارز با كاهش قيمت روبه رو شد. 
بهاي بقيه ثابت ماند. هر دالر امريكا 42 هزار ريال 
هر پوند انگليس 54 هزار و 438 ريال و هر يورو 49 

هزار و 858 ريال اعالم شد.
سياس��ت گذاران فدرال رزرو از روز جمعه ش��روع به 
تشريح سياست جديد بانك مركزي امريكا در مورد 
نرخ تورم كرده اند، موضوعي كه در شكل دهي به نحوه 
نگاه سرمايه گذاران و خانوارهاي امريكايي به چشم انداز 
آينده اقتصادي اهميت دارد.س��رمايه گذاران اكنون 
منتظر سخنراني هاي عمومي چند سياست گذار فدرال 
رزرو در اواخر اين هفته هستند كه مي تواند سرنخ هايي 
از سياست پولي آتي بانك مركزي امريكا به دست دهد.

تشديد مجدد شيوع كرونا در جهان طي ماه هاي اخير 
سبب شده تا مقامات كشورهاي مختلف به تدريج اقدام 
به وضع مجدد برخ��ي ممنوعيت ها از جمله اجباري 
شدن استفاده از ماسك در تمام مكان هاي سربسته 
عمومي كنند. مت هانكوك وزير بهداش��ت انگليس 
گفت، اگر مردم از مقررات دولتي براي توقف ش��يوع 
كرونا تبعيت نكنند، يك قرنطينه سراسري ديگر برقرار 
خواهد ش��د. در عين حال برخي از شهرهاي اروپايي 
محدوديت هاي جديدي را براي جلوگيري از گسترش 
ويروس اتخاذ كرده اند.حجم دارايي هاي اس پي دي 
آر گلد تراست بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري در 
بازار طال روز جمعه با 1.03 درصد رشد به 1259.84 
تن رسيد. جواهرفروشان در هند اميدوارند با آغاز فصل 
جشنواره هاي سنتي تقاضا براي خريد افزايش يابد. 
دالالن نيز براي تش��ويق مصرف كنندگان به خريد 
تخفيف هايي را ارايه كرده ان��د، اما فعاليت بازار طال و 

جواهرات در آسيا همچنان رونق چنداني ندارد.

صدور كارت بيمه هوشمند 
براي همه افراد

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ضريب نفوذ 
صنعت بيمه به 3.6 درصد رس��يد، گفت: بايد تمامي 
بيمه ها، طرح محور ش��وند و با صدور يك كارت بيمه 
هوشمند هر فرد بتواند بيمه هاي متناسب با شرايط 
زندگي خود را تهيه كند ك��ه همين امر ايجاد رقابت 
بيشتر و در نتيجه نوآوري در ميان شركت هاي بيمه را 
به دنبال خواهد داشت.به گزارش بيمه مركزي، فرهاد 
دژپسند در مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه مركزي، 
موفقيت واقعي صنعت بيمه را فراتر از آمارها دانست و 
گفت: زماني ما مي توانيم بگوييم صنعت بيمه موفقي 
داريم كه بيمه در ذهن مردم به عنوان يك پناهگاه امن 
و پشتيبان باشد و بيمه را فقط بيمه هاي اجباري مانند 
ش��خص ثالث ندانند، بلكه براي هر كاري اول دنبال 
بيمه نامه متناسب با آن كار باشند تا ريسك خود را به 
صنعت بيمه انتقال دهند و بدون دغدغه به كار خود 
ادام��ه دهند.رييس مجمع عموم��ي بيمه مركزي از 
صندوق بيمه حوادث طبيعي به عنوان صندوق نجات 
بودجه دولت ياد كرد و گفت: باتوجه به عملكرد بسيار 
خوب صنعت بيمه در جريان سيل سال 1398 اميدوارم 
با تاسيس اين صندوق بتوانيم از ظرفيت هاي صنعت 
بيمه در پذيرش ريسك هاي طبيعي بهره مند شويم.

دژپسند در ادامه با تقدير از عملكرد خوب صنعت بيمه 
در حوزه الكترونيكي ك��ردن خدمات بيمه اي گفت: 
طي برنامه ششم توسعه، ضريب نفوذ صنعت بيمه بايد 
به عدد هفت مي رسيد كه اكنون با اصالح 3.6 است. 
بايد براي رسيدن به اين نقطه هدف موانع شناسايي و 
براي رفع آنها اقدام شود.وزير اقتصاد در پايان با اشاره به 
اقدامات خوب صنعت بيمه در دوران همه گيري كرونا 
افزود: در اين دوران صنعت بيمه حمايت هاي خوبي 
داشته كه مي توان به طراحي بيمه نامه توقف كسب و 

كار ناشي از اپيدمي اشاره كرد.

 معاون مالي بانك صادرات ايران خبر داد
 پايان زيان انباشته 

در بانك صادرات ايران 

احمد فاضل��ي، معاون مالي بانك ص��ادرات ايران 
گفت: بانك ص��ادرات ايران نه تنها در صورت هاي 
مال��ي مي��ان دوره اي و س��االنه مربوط به س��ال 
99 زيان انباش��ته ندارد، بلكه س��ود قابل توجهي 
شناسايي مي شود. احمد فاضلي، معاون مالي بانك 
صادرات ايران گفت: بانك صادرات ايران نه تنها در 
صورت هاي مالي ميان دوره اي و ساالنه مربوط به 
سال 99 زيان انباشته ندارد، بلكه سود قابل توجهي 

شناسايي مي شود. 
ب��ه گ��زارش تج��ارت آنالي��ن از روابط عمومي 
بانك ص��ادرات ايران، احمد فاضل��ي افزود: بانك 
صادرات ايران امس��ال ش��رايطي در صورت هاي 
مالي خ��ود اراي��ه خواهد ك��رد كه در 68 س��ال 
گذش��ته در اين بان��ك بي نظير بوده اس��ت. اين 
اتفاق را س��هامداران بانك به زودي در صورت هاي 
مالي مي��ان دوره اي و به مراتب بهت��ر و قوي تر در 
 صورت هاي مالي س��االنه ش��اهد خواهن��د بود.

وي خاطرنشان كرد: به تمام كس��اني كه از بانك 
صادرات ايران تس��هيالت درياف��ت مي كنند اين 
نويد را مي دهيم كه با تغيير، افزايش و بهبود نسبت 
كفايت سرمايه به درستي و با اطمينان در خدمت 
تسهيالت گيرندگان هستيم. توليدكنندگان واقعي 
مي توانند روي بان��ك صادرات ايران به عنوان يك 

بانك مطمئن حساب كنند.
فاضلي گفت: خوشحاليم كه توانستيم 20 درصد 
سهام ش��ركت س��رمايه گذاري گروه مالي سپهر 
صادرات »وسپهر« را در بورس عرضه اوليه كرده و 
اين موفقيت بزرگ را رقم بزنيم و يكي از بزرگ ترين 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري را ب��راي عرضه به 

سهامداران عام ارايه كنيم.
وي اظهار كرد: اطمينان داريم استقبال مناسبي كه 
از سهام »وسپهر« در بازار سهام صورت گرفته به اين 
خاطر است كه فعاالن بازار بورس براساس اطالعات 

اقدام به معامله در اين بازار مي كنند.
معاون مالي بانك صادرات ايران اضافه كرد: »وسپهر« 
اين قابليت را دارد كه سهامداري كه وارد شده و اين 
سهم را خريداري مي كند، امنيت سرمايه گذاري اش 
تامين شود. امنيت از اين منظر كه ارزش سهمش 
نه تنه��ا كاهش پيدا نمي كند بلك��ه افزايش قابل 
توجه خواهد داش��ت و اين اتفاق در شرايطي رخ 
 مي دهد كه بازار را نيز دچار هيجان نخواهيم كرد.

فاضلي گفت: بازارگرداني »وسپهر« به صورتي كارا 
و موثر صورت خواهد گرفت و به نحوي رفتار خواهد 
شد كه بازار دچار التهاب نشود. ولي از سهم مان در 
زمان هاي مناسب و همراه با بازار حمايت مي كنيم. 
تمام ت��الش ما اين خواهد بود كه واس��طه گري و 
س��فته بازي از بازار بورس رخت بن��دد. ما تالش 
كرديم در بازارگرداني سهام سرمايه گذاري گروه 
مالي س��پهر صادرات اين اتف��اق رخ دهد و درصد 

قابل توجهي سهم براي اين امر اختصاص داديم.
وي افزود: شركت هاي بزرگي در زيرمجموعه گروه 
مالي سپهر صادرات وجود دارد كه مقدمات براي 
عرضه اوليه س��هام آنها در بورس فراهم ش��ده كه 

اميدواريم اين مهم تا پايان سال اتفاق بيفتد.

 چاره انديشي براي تملك وثايق و دريافت كنندگان تسهيالت بانكي
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31 هزار ميليارد تومان اعتبار براي كاالهاي اساسي

يارانه جديد از مهرماه مي آيد؟
با گذشت كمتر از يك سال از اجراي طرح پرداخت سبد 
معيش��تي خانوار، حاال نمايندگان مجل��س از برنامه اي 
مي گويند كه نوعي جديد از پرداخت مس��تقيم يارانه به 
اقشار مختلف مردم خواهد بود، طرحي كه در چارچوب آن 
كارت هاي بانكي سرپرستان خانوار شارژ مي شود اما به جاي 
امكان نقدشوندگي، تنها مي توان از آنها براي خريد كاالهاي 
اساسي استفاده كرد. به اين ترتيب با گذشت حدود 10 سال 
از توقف روند انتشار كوپن، اقتصاد ايران بار ديگر به اجراي 
اين طرح بازگشته اما اين بار با استفاده از روش هاي مدرن تر 
ديگر به سراغ چاپ و توزيع كاغذي كاالبرگ نخواهد رفت.

اقتص��اد اي��ران در س��ال هاي گذش��ته با مش��كالت و 
محدوديت هاي متعدد بين المللي مواجه بوده و هرچند 
در سال هاي ابتدايي دهه 90 نيز تحريم هاي سازمان ملل 
عليه اقتصاد كشور اعمال شد، در دو سال گذشته تحت 
تاثير سياست موسوم به فش��ار حداكثري دولت ترامپ، 
محدوديت هايي كمتر تجربه شده را پشت سر گذاشته 
اس��ت. هرچند در فضاي بين المللي سياس��ت شكست 
خورده ترامپ منجر به انزواي اياالت متحده در س��ازمان 
ملل شده و تمام طرح هاي اخير اين دولت با عدم موافقت 
اعضاي شوراي امنيت همراه شده است اما در عمل اقتصاد 
ايران هنوز با محدويت ها و مشكالتي رو به روست كه بخش 

عمده فشار آن به مردم و اقشار كم درآمد وارد شده است.
هرچند از س��ال 89 و همزم��ان با كليد خ��وردن طرح 
هدفمندي يارانه ها، دولت وقت به تمامي افراد ايراني يارانه 
نفري 45 هزار و 500 تومان را تخصيص داد و با وجود حذف 
تعدادي از خانوارها از اين فهرست در سال هاي گذشته، 
همچنان بخش قابل توجهي از مردم اين يارانه را مي گيرند 
اما با توجه به نرخ تورم دو رقمي تمام اين س��ال ها، قدرت 
خريد مبلغ يارانه نقدي در قياس با زمان كليد خوردن اين 
طرح به شكل قابل توجهي كاهش يافته و عمال در شهرهاي 
بزرگ هيچ بخشي از هزينه هاي خانوار را پوشش نمي دهد.

به دنبال اين اتفاق و البته سياستي كه دولت از سال گذشته 
براي تغيير در ساختار پرداخت يارانه هاي غير مستقيم به 
وجود آورد – طرحي كه گام نخس��ت آن در آبان 98 و با 
افزايش قيمت بنزين كليد خورد – از پاييز سال گذشته، 
حدود 60 ميليون ايراني در فهرست دريافت كنندگان يارانه 
معيشتي يا همان سبد معيشتي خانوار قرار گرفتند كه در 
چارچوب آن به تمامي افراد قرار گرفته در اين فهرس��ت، 

ماهانه مبلغي حدود 50 هزار تومان اعطا مي شود.
هرچند دولت تالش كرده با اجراي طرح اينچنيني، فضاي 
تنفس جديدي به اقش��ار كم درآمد بدهد اما با توجه به 

نرخ تورم باال و افزايش جدي قيمت كاالهاي مصرفي در 
سال هاي گذشته، همچنان بخش زيادي از دهك هاي كم 
درآمد از دسترسي به تمام نيازهايشان محرومند و همين 
مساله باعث شده اين بار مجلس در طرحي جداگانه حمايت 

از اين اقشار را در دستور كار قرار دهد.

   يارانه اي به سبك كوپن
 از ابتداي آغاز به كار دور يازدهم مجلس شوراي اسالمي، 
نمايندگان اين مجلس اعالم كردند كه يكي از اصلي ترين 
هدف گذاري هاي خ��ود را حول مح��ور بهبود وضعيت 
معيشت اقشار كم درآمد تعريف خواهند كرد و از اين رو چند 
طرح براي تغيير در اين شرايط در دستور كار قرار گرفت. 
يك��ي از اين طرح ها پرداخت نوع جديدي از يارانه بود كه 
هرچند با طرح عرضه كوپن در سال هاي گذشته شباهت 
داشت اما در عمل بدون نياز به چاپ كاغذي كاالبرگ عمل 
مي كرد. در اين چارچوب اقشار كم درآمد جامعه كه از سوي 
دولت تاييد مي شوند در همان حساب دريافت يارانه، پولي 
جديد دريافت مي كنند و البته به جاي آنكه بتوانند آن را 
نقد كنند، بايد براي خريد كاالهاي اساسي مشخص شده 
از آن استفاده كنند. اين طرح ابتدا ابهامات و شبهات زيادي 
داشت. نخست نحوه شناسايي اين اقشار مورد سوال قرار 
گرفت و پس از آن منابع مالي مورد نياز دولت براي اجراي 
اين برنامه به چالشي جديد تبديل شد. در نهايت خطر تكرار 
مشكالت دوره كوپن مانند شكل گيري بازار سياه و خريد 
و فروش اعتبارات اين ط��رح بدون خريد كاال نيز از ديگر 

مسائلي بود كه منتقدان روي آن تاكيد داشتند.  با وجود 
تمام اين اختالف نظرها اما به نظر مي رسد مجلس تصميم 
به اجرايي كردن اين طرح گرفته و بر اساس اظهارات جبار 
كوچكي نژاد – نماينده ط��راح اين برنامه – حتي امكان 
اجراي آن از مهر ماه س��ال جاري نيز وج��ود دارد. جبار 
كوچكي نژاد با بيان اينكه طرح تأمين كاالهاي اساسي براي 
حمايت از اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه با ابتكار وي در 
مجلس مطرح شده است اظهار داشت: 31هزار ميليارد 
تومان اعتبار براي اجراي طرح تأمين كاالهاي اساس��ي 
ويژه اقشار آسيب پذير در نظر گرفته شد. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي همزماني 
شيوع ويروس كرونا با ساير التهابات و مشكالت اقتصادي را 
مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: مردم به علت اين شرايط و 
نابساماني هاي اقتصادي كه در كشور رخ داده است و ادامه 
هم دارد از حيث معيشتي نيازمند حمايت و كمك دولت 
هستند. نماينده مردم رشت در مجلس با تأكيد بر اينكه 
گزارش طرح تأمين كاالهاي اساسي در كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس بررسي شده است و هفته آينده در صحن 
علني مجلس هم مطرح مي شود تصريح كرد: بررسي اين 
طرح بعد از برگزاري جلسات متعدد به اتمام رسيده و منابع 

الزم آن هم ديده شده است.
كوچكي نژاد تحت پوشش قرار گرفتن 60 ميليون ايراني 
در طرح تأمين كاالهاي اساس��ي تا س��ال 1400 را مورد 
اشاره قرار داد و ابراز داشت: اعتبارات الزم براي اجراي اين 
طرح از محل تبصره 2 و 14 با موافقت دولت در نظر گرفته 

شده است و مشكلي از حيث اصل 75 قانون اساسي و بار 
مالي وجود ندارد. به 40 ميليون ايراني در راس��تاي طرح 
تأمين و توزيع كاالهاي اساسي كه داراي حقوق ماهانه و 
يا بازنشستگي هستند اعتباري 60 هزارتوماني پرداخت 
خواهد شد به گونه اي كه اگر در يك خانوار چهار تن ساكن 
باشند اعتباري 240 هزارتوماني پرداخت خواهد شد. عضو 
مجمع نمايندگان گيالن همچنين براي 20 ميليون ايراني 
كه هيچ گونه منابع درآمدي نيز ندارند نيز گفت: اين قشر 
عمدتًا تحت تكفل بهزيستي و كميته امداد بوده و تقريبًا 
هيچ گونه درآمدي ندارند و بنا بر پيش بيني قانون اعتباري 
دو براب��ري دريافت خواهند كرد به طوري كه به هر يك از 
افراد خانوار اعتباري 120 هزارتوماني پرداخت مي شود و 
مجموعاً يك خانواده چهار نفره اعتباري 500 هزارتوماني 
دريافت مي كنند. حدود 31 هزار ميليارد تومان از منابع 
بودجه س��ال 99 به آن اختصاص داده ش��ده تا دولت در 
شش ماهه دوم سال نسبت به اجراي آن گام عملي بردارد 

و طبق تكليف از ابتداي مهرماه امسال الزم االجرا است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از واريز 
مبالغي در كارت بانكي خانوارها كه امكان خريد كاال را در 
اختيارشان قرار مي دهد سخن گفت و خاطرنشان كرد: 
اين مبالغ قابل برداشت نقدي نيستند و از طريق آن افراد 
مي توانند كاالهاي اساس��ي و مايحتاج ضروري خود را از 

فروشگاه ها تأمين كنند.
هرچند هنوز هيچ يك از دستگاه هاي دولتي در رابطه با 
اين طرح مجلس واكنش جدي نداشته اند اما با توجه به 
اظهارات طراح اصلي اين برنامه، به نظر مي رسد در صورت 
رسيدن تاييد نهايي از بهارستان، دولت پرداخت اين يارانه 
را بايد از ماه جاري كليد بزند. اين برنامه در حالي نهايي 
شده كه هنوز در مرحله اجرا چند سوال مهم پيش روي 
خود مي بيند: با توجه به پرداخت دالر 4200 توماني از 
سوي دولت براي كاالهاي اساسي و اصرار مسووالن دولت 
به تداوم اين سياست در سال 1400، آيا اين دو برنامه در 
هم ادغام خواهند شد يا حمايت از كاالهاي اساسي به طور 
همزمان در دو جبهه متفاوت ادامه پيدا مي كند؟ سوال 
دوم اين است كه با توجه به شيوع كرونا و مشكل دولت 
براي تامين بودجه فعل��ي، در صورت برنامه ريزي براي 
اجراي اين طرح در سال جاري، منابع مورد نياز براي آن از 
كجا تامين خواهد شد؟ و در نهايت در صورت برنامه ريزي 
براي توزيع اين كاالها در سراسر كشور، تا چه ميزان ذخاير 
كااليي براي اين امر وجود دارد؟ سواالتي كه با آغاز مهر، 

مجلس و دولت بايد براي آن پاسخي جديد پيدا كنند.



بورس كاال به عنوان پنجمي��ن بورس ايران متولد 
ش��د و ارزش اين بازار 5 هزار ميليارد تومان بود كه 
قرار است بستر اصلي معامالت و سرمايه گذاري در 
بازار امالك و مستغالت باشد تا نهادهاي عمومي، 
بانك ها و بخش خصوصي بتوانند دارايي خود را به 
راحتي در بازار عرضه كنند. تسهيل فرآيند تامين 
مالي احداث واحدهاي مس��كوني و امكان تعريف 
ابزارهاي مالي براي حمايت از بازار امالك از ديگر 

مزاياي اين بورس جديد است.
بورس مس��كن به عنوان چرخ پنجم بازار س��رمايه 
نيز شناخته مي ش��ود اما؛ هنوز ساز و كار معامالتي 
درس��تي در بورس امالك وجود ن��دارد و نمي توان 
به درس��تي گفت كه هدف از ايجاد بورس چيست 
و چگونه مي توان از عرضه ه��اي عظيم در اين بازار  
بهره ب��رد.  همچنين، طب��ق ماده 5۴ قان��ون بازار 
س��رمايه در بورس ها )همچون بورس مسكن( هيچ 
نهاد يا شركتي به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم 
نمي تواند بي��ش از 2.5 درصد از س��هام )بورس ها( 
را در اختيار داشته باش��د بنابراين حتي شركت ها 
و نهاده��اي بخش عموم��ي نيز بايد ب��ه اين قانون 
مجلس تمكين كنند. س��رمايه اوليه اين ش��ركت 
براي پذيره نويس��ي رقم 5 هزار ميليارد تومان است 
كه تمام��ي اين رقم بايد به ص��ورت نقدي پرداخت 
ش��ود. يكي از داليل مهمي كه باعث شد بورس كاال 
تشكيل شود لزوم شفاف سازي امالك سازمان ها و 
نهاد هاس��ت. در برخي از مزايده شركت ها و بانك ها 
رانت به وجود مي آيد اما؛ ورود اين امالك به بورس از 
رانت جلوگيري مي كند و در نهايت شفافيت مالي را 
براي اين امالك پديد مي آورد. بورس كاال سه ركن 
اصلي دارد؛ زمين )به عنوان زيرساخت اصلي احداث 
واحدهاي مس��كوني( س��رمايه گذار و شركت هاي 
داراي توان فني و مهندس��ي )بخش خصوصي( 3 
ركن اصلي بورس مسكن خواهند بود و در اين بازار 
با همكاري و تعامل اين 3 بخ��ش مي توان به رونق 
معامالت و حمايت از بخش واقعي توليدي در بازار 

مسكن خوش بين بود.
ام��ا؛ يك نكته وجود دارد كه واحدهاي مس��كوني 
در بورس تنها پروژه هاي بزرگ اس��ت و پروژه هاي 
كوچك نمي توانند وارد ش��وند البته اين نكته نيز 
حائز اهميت اس��ت ك��ه آيا زيرس��اخت ها الزم در 
بورس وجود دارد يا خير؟ چراكه با افزايش كدهاي 
سهامداري در بورس هسته معامالت دچار مشكل 
شد و پيش بيني مي شود با وجود بورس مسكن بازار 
سهام دچار مشكالت شود و در نهايت مختل شدن 

معامالت براي سهامداران باقي بماند.

   بورس مسكن مشابه بازارهاي خارجي
براس��اس اعالم اعضاي ش��وراي عالي ب��ورس از 

ن��زم افزار ب��ورس كاال ب��راي معامالت اس��تفاده 
خواهند ك��رد. همچني��ن ذات بورس مس��كن با 
ديگر بورس ها متفاوت اس��ت و مي توان گفت اين 
ذات عامل اصل��ي تفاوت اس��ت. همچنين بايد از 
كارگزاري هاي تخصصي در بورس مسكن بهره برد 
و از تجربه هاي خريد و فروش در مس��كن استفاده 
كرد تا بتوان اين بازار را به درستي تقويت كرد. بايد 
به واقعيت هاي اقتصادي داخلي در كش��ور توجه 
كرد، زيرا س��اختارهاي اقتصادي ايران با كمترين 

كشوري در جهان قابل مقايسه است. 
در بورس هاي جهان به مرور زمان شرايط متفاوتي 
تجربه مي شود همچون ورود محصوالت پتروشيمي 
به بورس داليان يا داد و ستد سنگ آهن در بورس 
ش��انگهاي از اين قبيل موارد است، بنابراين توجه 
صرف ب��ه نمونه هاي خارجي نمي تواند چندان هم 

راهگشاي اقتصاد ايران باشد. 
ويروس كرونا، تحريم و تورم پيچيدگي خاصي براي 
ش��رايط اقتصادي ما به وجود آورده اس��ت و كشور 
را ملزم به ايجاد يك ب��ورس جديد با عنوان، بورس 
مس��كن چراكه با توجه به ام��الك بنگاه ها و ميزان 
درآمد اين بنگاه، ورود اينان به بورس الزامي است و 
مي توانند كسري بودجه خود را از اين طريق تامين 
كنند. و با ارايه اين بنگاه ها در بورس مسكن مي توان 

شاهد بستر معامالتي در بازار بود.  با توجه به تجربيات 
پيشين حضور نهادهاي عمومي نقش برجسته اي در 
توسعه بورس ها داشته و به اين دليل حضور نماينده 
اين نهادها در هيات موسس از توجيه كافي برخوردار 
است. در كنار آن به حضور اتاق بازرگاني و اتاق تعاون 
در هيات موسس نياز داريم كه در نهايت خروجي آن 
تعيين يك فهرست ۷ نفره و فراگير است كه مي تواند 
شتاب دهنده فعاليت هاي اجرايي در اين حوزه باشد. 
در حوزه مسكن يا حتي در ساير حوزه هاي اقتصادي 
نبايد بين بخ��ش خصوصي و حت��ي بخش دولتي 
فاصله اي در نظر گرفت و اين قبيل خط كشي ها تنها 
به كاهش توانمندي هاي اجرايي منتهي خواهد شد.

بورس امالك را نمي توان ابزاري معجزه آس��ا براي 
مديريت اين بازار به شمار آورد و نه مي توان پتانسيل 
اجرايي آن را كم اهميت دانست. اينكه تشكيل اين 
بازار جديد ات��الف منابع اس��ت را نمي توان ناديده 
گرفت مخصوصا در ش��رايطي كه با 5 هزار ميليارد 
تومان قطعا مي توان فعاليت هاي مثمرثمر، بسياري 
براي اقتصاد بخش مسكن انجام داد. اينكه اين رقم 
به سادگي تامين خواهد شد به احتمال قوي محقق 
مي  ش��ود ولي اينكه بخش هاي تصميم س��ازي در 
شرايط فعلي به اين مسير متمايل شده اند نيز بحث 
ديگري اس��ت كه در جاي خود ب��ه آن مي پردازيم. 

همچنين مديرعامل بورس تهران با بيان اينكه هدف 
از راه اندازي بورس مسكن اين است كه قيمت تمام 
شده مسكن براي مصرف كننده نهايي كاهش يابد 
گفت: از سوي ديگر در اين بازار شفافيت حاكم است 
و تعداد معامالت در ملك ها مشخص از سوي ديگر 
افراد مي توانند پس انداز س��االنه خود را در مسكن 

سرمايه گذاري كنند.
اغلب كارشناسان اين حوزه تشكيل بورس مسكن در 
شرايط فعلي را تنها اتالف منابع مي دانند و در كارآيي 
آن براي مديريت بازار تش��كيك كرده اند آن هم در 
شرايطي كه همه زيرساخت هاي آن هم اكنون وجود 
دارد و بيش از ايج��اد يك بورس جديد، به يك عزم 
جدي براي اس��تفاده از ساختارهاي فعلي نياز دارد. 
براي مثال ، جلس��ه تعيين هيات موسس در بورس 
كاال برگزار شده و قرار اس��ت از نرم افزارهاي بورس 
كاال براي معامالت استفاده شود. طبق قانون تسويه 
وجوه در سپرده گذاري مركزي انجام شده و احتماال 
ابزارهاي مالي مورد اس��تفاده نيز س��لف استاندارد 
موازي و صن��دوق پروژه خواهد ب��ود. اما؛ هنوز اين 
مشكل وجود داردكه آيا بازار اموال غيرمنقول بورس 
كاال در صورت توس��عه از امكان پوش��ش نيازهاي 
معامالت مس��كن برخوردار بود يا خي��ر كه نياز به 

بررسي بيشتري دارد.

4 خبر

ادامه از صفحه اول

رويداد

ادامه از صفحه اول

بازار سرمايه   Tue. Sep 22. 2020  1761   سه شنبه  اول  مهر 1399   4 صفر 1442  سال هفتم    شماره 

 استانداردهاي چندگانه
 در برابر فيلترينگ

البته ارگان ديگري كه به نظر مي رسد مي تواند بدون در 
نظر داشتن راي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
هم اقدام به فيلترينگ كند، قوه قضاييه است، زيرا زماني كه 
تلگرام پس از كش وقوس هاي فراوان درباره ادامه فعاليت 
اين پيام رسان مطرح بود، در نهايت اعالم شد فيلترينگ 
آن به دس��تور قوه قضاييه صورت گرفته و ظاهرا جداي 
از مردم، حتي برخي از نماين��دگان مجلس و دولتي ها 
هم از اين تصميم رضايت نداش��تند. در حالي كه پيش 
از اين هم بسياري از وب سايت ها و شبكه هاي اجتماعي 
به دليل فيلترينگ از دس��ترس كاربران خ��ارج بودند، 
هرچند بسياري از افراد هم در اين سال ها با فيلترشكن به 
شبكه هايي مانند فيس بوك و توييتر دسترسي داشتند، اما 
شايد هيچ يك از اين وب سايت ها و ابزارهاي فيلترشده به 
اندازه اي كه تلگرام در ميان مردم همه گير شده، رواج نيافته 
بود. به همين دليل با فيلتر شدن تلگرام، موج عظيمي از 
كاربران كه تا پيش از اين گوشي هايشان رنگ فيلترشكن 
به خود نديده بود هم براي استفاده از تلگرام دست به دامن 
ابزارهاي مختلف براي دور زدن فيلتر شدند. در اين ميان، 
برخي از مسووالن معتقدند استفاده از فيلترشكن عنوان 
جزايي داش��ته و قابل تعقيب و پيگيري است، اما برخي 
حقوق دانان كه با مس��ائل حقوقي و در اين مورد، قانون 
جرايم رايانه اي آش��نايي دارند، معتقدند نص صريحي 
مبني بر اينكه استفاده از فيلترشكن و ورود به شبكه هاي 
اجتماعي فيلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هيچ 
يك از قوانين، موضوع ورود به سايت ها يا عضويت در آنها 
جرم تلقي نش��ده و براي آن مجازاتي پيش بيني نشده 
است. از طرفي يكي از مواردي كه مخاطبان شبكه هاي 
اجتماعي مقامات اين روزها به آن اشاره مي كنند، حضور 
برخي از وزيران و مسووالن در شبكه هايي مانند توييتر و 
تلگرام و ساير برنامه هايي است كه براي مردم فيلتر شده 
اس��ت. هرچند وزير ارتباطات به عنوان يكي از مجريان 
فيلترينگ و نه حتي تصميم گيرنده، بارها به اين موضوع 
اينچنين پاسخ داده كه براي ورود به توييتر از فيلترشكن 
استفاده نمي كند و داراي اينترنت بدون پااليش است، اما 
اين موضوع مي تواند ناقض اصول قانون اساسي باشد كه 
مي گويد تفاوتي بين انسان ها وجود ندارد. به اذعان وزير 
ارتباطات، »فعاليت توئيتر در ايران ممنوع است، چون 
قانون گذار مي تواند حكم بدهد كه فعاليت شركت خارجي 
در ايران ممنوع شود، اما فعاليت ايرانيان در توييتر ممنوع 
نيست چون هيچ قاضي و هيچ دستگاهي نمي تواند حكم 
عمومي بدهد مگر اينكه مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
باشد.«، در مقابل به نظر مي رسد در قانون جرايم رايانه اي 
هم ممنوعيت استفاده از فيلترشكن به صراحت نيامده 
اس��ت، بنابراين گفته هاي وزير ارتباطات مبني بر اينكه 
فروشندگان فيلترشكن مجرم محسوب نمي شوند هم 
چندان بي معنا نيست. اين در حالي است كه بررسي قانون 
جرايم رايانه اي نشان مي دهد طبق ماده ۱، هركس به طور 
غيرمجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه  اي يا مخابراتي 
كه به وس��يله تدابير امنيتي حفاظت ش��ده، دسترسي 
يابد، به حبس از ۹۱ روز تا يك س��ال ي��ا جزاي نقدي از 
5 تا 2۰ ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد ش��د. اما به 
گفته كارشناس��ان، در اين جا هدف قانون گذار حمايت 
از داده ها و س��امانه هاي رايان��ه اي يا مخابراتي متعلق به 
اشخاص حقيقي و حقوقي در مقابل هكرهاست نه بحث 
فيلترينگ. همچنين ماده 2۱ قانون جرايم رايانه اي هم 
مربوط به اشخاصي است كه مطالب درخور فيلتر شدن 
را تهيه مي كنند، نه اشخاصي كه اين مطالب را به نحوي 
از انحاء مي بينند يا از آنها اس��تفاده مي كنند. به اعتقاد 
برخي حقوقدان ها استنباط از اين ماده دو مساله را مطرح 
مي كند؛ اوال، به طور كلي اين موضوع كه تعيين مصاديق 
امر كيفري را به عهده كارگروه يا كميته اي بگذاريم قويا 
محل تامل است؛ زيرا باعث مواج شدن مفاهيم كيفري 
خواهد شد كه در حقوق جزا به هيچ وجه پذيرفته نيست. 
در نهايت فارغ از اينكه عضويت در شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان هاي فيلترشده چه حكمي دارد، كساني كه از 
فيلترشكن استفاده مي كنند تا چه اندازه مجرم هستند و 
فروش فيلترشكن ها جرم محسوب مي شود يا خير، در حال 
حاضر در شرايطي قرار داريم كه تصميمي توسط مسووالن 
در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و يا مقامات 
قضايي گرفته شده، در فضاي مجازي ناديده گرفته مي شود 
و البته اين در شرايطي است كه حتي به صراحت هم گفته 

نشده ناديده گرفتن اين قوانين جرم محسوب مي شود.

پيش نويس دستورالعمل صدور 
مجوز كارگزاري ها

محمد عطايي مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: بر اساس مصوبه سي و نهمين جلسه 
هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز هاي كسب و 
كار، مقرر شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل 
صدور مجوز تاس��يس و فعاليت كارگزاري هاي جديد را 
تنظيم كند. وي با بيان اينكه هم اكنون اين پيش نويس در 
بخش قوانين و مقررات تارنماي سازمان بورس به آدرس 
www.seo.ir قابل مشاهده است، افزود: هرچند در اين 
پيش نويس تمامي شرايط تخصصي و حرفه اي مربوط به 
كسب و كار تاسيس كارگزاري و مسائل زيرساختي، فني 
و نظارتي مورد توجه قرار گرفته، اما دستور العمل مورد 
اشاره فعال در قالب پيش نويس پيشنهادي تدوين شده 
و كارشناس��ان و صاحب نظران مي توانند نظرات خود را 
در اين زمينه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كنند.

او افزود: كارگزاري هاي جديد بايد از زير ساخت هاي فني 
توسعه يافته و توان تخصصي باال در حوزه اي تي برخوردار 
باشند و دستورالعمل فوق نيز بر همين اساس احصا شد. در 
اين دستورالعمل، به OMS و بك آفيس هاي اختصاصي 
كارگزاري ها توجه ويژه اي شده و بخش عمده اي از سرمايه 
پيشنهادي براي تاسيس كارگزاري، به اين امر اختصاص 
دارد. عطايي ادامه داد: بررسي پيش نويس دستورالعمل 
صدور مجوز براي فعاليت كارگزاري هاي جديد در دستور 
كار كميته تدوين مقررات س��ازمان بورس قرار گرفته و 
پس از جمع بندي نهايي، بايد به تاييد هيات مديره سازمان 

بورس و اوراق بهادار نيز برسد. 

 آغاز معامالت گواهي 
سپرده كشمش

عليرضا ناصرپ��ور، معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات 
اقتصادي ب��ورس كاالي ايران گفت: معامالت گواهي 
سپرده كشمش سبز قلمي با پذيرش يك انبار داراي 
استانداردهاي تعريف ش��ده در شهرستان خليل آباد 
استان خراسان رضوي از شنبه هفته آينده در بورس 
كاالي ايران آغاز خواهد ش��د. وي افزود: شهرس��تان 
خليل آباد قطب توليد انگور ش��رق كشور و هم چنين 
داراي توليد 2۰ هزار تن كشمش مرغوب در سال بوده و 
رتبه اول توليد كشمش در سطح استان خراسان رضوي 
با بيش از ۱۰ هزار نفر باغدار را در اختيار دارد. در سلسله 
جلس��اتي كه براي معامله محصوالت كش��اورزي در 
بورس كاالي ايران برگزار شده است، تاكنون محصوالت 
مختلفي به تاالر معامالت بورس راه يافته اند كه مي توان 
به راه اندازي معامالت گواهي سپرده كااليي و قرارداد 
آتي زعفران، زيره سبز و پسته اشاره كرد كه با موفقيت 
همراه بوده است.  همچنين تجربه عرضه جو، ذرت و 
گندم در قالب ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش 
كشاورزي در بس��تر بورس نيز وجود دارد و هم اكنون 
درصدد راه اندازي معامالت گواهي سپرده كشمش در 
بورس كاال هس��تيم. راهبرد اصلي بورس كاالي ايران 
در خصوص به كارگيري از اين ابزار مالي اين است كه 
در اس��تان هاي توليدكننده يك محصول خاص مثل 
كشمش به توسعه نظام انبارداري بپردازيم و در ادامه 
معامالت گواهي سپرده كااليي را بر پايه آن محصول 
آغاز كنيم كه همين روال براي كشمش نيز در پيش 
گرفته شده است؛ راه اندازي و توسعه اين معامالت در 
بورس به سود همه فعاالن بازار محصوالت كشاورزي 
خواهد بود عليرضا ناصرپور گفت: به كمك بورس، وجه 
حاصل از فروش محصول در كوتاه ترين زمان ممكن و با 
اطمينان كامل به حساب كشاورز واريز مي شود. كاهش 
فعاليت هاي واس��طه گرايانه و امكان فروش مستقيم 
محصول، امكان مديريت ريس��ك ناش��ي از نوسانات 
قيمتي با استفاده از ابزارهاي مشتقه و نيز امكان تامين 
مالي از طريق ابزارهايي همچون سلف و سلف موازي 
استاندارد از ديگر مواردي است كه منجر به حمايت از 
بخش كشاورزي مي شود. معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس كاال عنوان كرد: در آستانه راه اندازي اين 
معامالت، بورس كاالي ايران در شهريورماه سال جاري، 
جهت آشنايي فعاالن بازار كشمش با معامالت گواهي 
سپرده كااليي در شهرستان خليل آباد استان خراسان 
رضوي اقدام به برگزاري جلسه آموزشي توجيهي نحوه 
انجام اين معامالت بر روي محصول كشمش كرد كه با 

استقبال فعاالن اين بازار روبه رو شد.

امتداد ناهماهنگي هاي 
اجرايي و مديريتي

در واق��ع اين نهاد باالدس��تي و هدايتگ��ر بايد تبعات 
مجموعه تصميم سازي هاي اقتصادي را بررسي و تحليل 
كند تا مجموعه تصميمات در راستاي يك هدف كلي 
به كار گرفته شوند. هر تصميم كالن اقتصادي هم كه قرار 
است اجرايي شود بايد در اين ساختار هماهنگ كننده 
مورد بررسي قرار بگيرد تا مثال يك تصميم باعث بدتر 
شدن وضعيت تورم يا رشد نقدينگي، افزايش بيكاري 
و... نشود. مثال ديگر اين موضوع مشكل مجلس با دولت 
بر سر حمايت از بورس است. اينكه دولت اين تصميم 
را اعالم مي كند اما مديران صندوق توسعه ملي اعالم 
مي كنند كه اين تصميم اثر مناسبي نخواهد داشت و به 
نوعي از اجراي موضوع سرباز مي زنند، نشانه چيست؟ 
نشانه اين است كه بخش هاي مختلف در نظام مديريتي 
كشور الگوي مش��تركي را دنبال نمي كنند و هر كس 
راه خ��ود را مي رود. تا زماني كه بحث و تبادل نظرهاي 
تحليلي و همه جانبه انجام نشده چه ضرورتي دارد كه 
اين موضوعات اقتصادي اطالع رساني شود. در خصوص 
ورود بورس به خودرو هم همين ناهماهنگي ها مشاهده 
مي شود. كجاي دنيا خودرو را در بورس عرضه مي كنند. 
در همه جاي دنيا بازار فلزات وجود دارد و هيچ بازاري 
محصول نهايي يك كارخانه خودروس��ازي را در بازار 
سرمايه عرضه نمي كند. وقتي مردم و فعاالن اقتصادي 
مجموعه اين ناهماهنگي ه��اي اجرايي و مديريتي را 
مشاهده مي كنند و از سوي ديگر هم مدام شاهد كاهش 
ارزش پولي ملي در اثر اين نوع تصميم سازي ها هستند، 
طبيعي است كه تالش كنند از طريق تبديل دارايي ها 
به دالر و س��كه و زمين و... گليم خود را از آب اقتصاد و 
معيشت بيرون بكشند. زماني كه مسووالن در راستاي 
منافع مردم فكر و عمل نمي كنند، نبايد از رفتارهاي 
سوداگرانه افراد در بازارهاي غيررسمي شگفت زده شوند. 
چرا كه از قديم گفته اند اگر باد به كاري، توفان درو خواهي 
كرد. با اين توضيحات معتقدم كه موضوع دپوي حجم 
عظيمي از اقالم اساسي و فاسدشدني در گمركات كشور 
را بايد در امتداد ناهماهنگي هاي اجرايي و مديريتي قرار 
داد كه پيش از اين نيز در بخش هاي مختلف اقتصادي 
بروز كرده و آس��يب هاي فراواني را به جريان س��يال 

معيشت مردم وارد ساخته است.

 تخصيص يارانه هاي جديد
 با كدام منابع؟

منابع حاصل از آن به دولت تحويل داده شود، مي توان 
برنامه جديد را كليد زد. اين در حالي است كه عملكرد 
دولت در اين زمينه نيز ش��فاف نش��ده است. يعني ما 
نمي دانيم در سال هاي گذشته چه تعداد ايراني از فهرست 
دريافت يارانه حذف شده اند و ميزان صرفه جويي دولت 
در هزينه هاي جاري چه ميزان بوده است. اگر اين منابع 
شفاف شود و وضعيت مالي روشن شود، مي توان به انتقال 
آن به يارانه غيرنقدي و تامين كاالهاي اساسي خوشبين 
بود، در غير اين صورت نهايي شدن طرحي كه منابع آن 

مشخص نيست، قدري دشوار به نظر مي رسد.

پنجمين بورس ايران و شفافيت مالي امالك سازمان ها و نهاد ها

بورس مسكن در انتظار عرضه هاي عظيم

افزايش سهام قابل واگذاري پااليشي يكم
در نشست هيات دولت مصوب شدمكانيسم  ماشه  كار دست بورس داد

سقوط بي پايان شاخص بورس
در نشس��ت هي��ات دولت كه به رياس��ت حس��ن 
روحاني، رييس جمهوري برگزار شد، محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه از شكست امريكا در اعمال 

مكانيزم ماشه گزارش داد.
هي��ات وزيران ب��ا تأديه ديون دول��ت بابت تحقق 
متناس��ب س��ازي دريافت ه��اي بازنشس��تگان و 
مس��تمري بگيران كش��وري و لش��كري از طريق 
واگذاري س��هام دولت موافقت كرد. به موجب اين 
تصميم، مبلغ تأديه ديون دولت توس��ط س��ازمان 
خصوصي س��ازي و با اعالم صندوق بازنشس��تگي 
كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 
و تأييد س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور به ارزش 

تقريبي و تا سقف ۱۸۰ هزار ميليارد ريال است.
قيم��ت نهايي س��هام ش��ركت هاي موض��وع اين 
تصويب نامه مطابق آيين نامه اجرايي ش��يوه هاي 
قيمت گذاري بنگاه ها مصوب۱3۸۷/۱2/2۰ شوراي 
عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانون اساسي و تصويب هيات واگذاري تعيين 
مي شود و سازمان خصوصي س��ازي موظف است 
ظرف ش��ش ماه از تاريخ ابالغ اي��ن مصوبه، قيمت 
س��هام ش��ركت هاي يادش��ده را مطابق آيين نامه 
مذك��ور جهت تصويب ب��ه هيات واگ��ذاري ارايه 
نمايد. چنانچه ارزش قطعي س��هام، بيش از ارزش 
برآوردي باش��د و از عملكرد سقف مبلغ مندرج در 
اين مصوبه بيش��تر گردد، حسب مورد با پيشنهاد 
سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري 

تعديل هاي الزم اعمال خواهد شد.
نق��ل و انتقال س��هام موضوع اين تصوي��ب نامه از 
ماليات نقل و انتقال س��هام معاف مي باش��د. ساير 
هزينه هاي مترتب بر واگذاري متناس��ب با س��هم 
واگذاري بر عهده صندوق بازنشس��تگي كش��وري 
و س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است. 
همچني��ن از تاريخ ابالغ اي��ن تصويب نامه، حقوق 
مالكانه س��هام ش��ركت هاي يادش��ده متناسب با 
س��هم واگذاري به صندوق بازنشس��تگي كشوري 
و س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح تعلق 
مي گيرد. دول��ت همچنين در اج��راي ماده )3۰( 
قانون برنامه ششم توس��عه، صندوق بازنشستگي 
كش��وري و س��ازمان تأمين اجتماع��ي نيروهاي 
مس��لح را مكلف كرد ع��الوه بر افزاي��ش امتيازات 
ش��غلي مندرج در آيين نامه اجرايي بندهاي )الف( 
و )ب( تبصره )۱2( ماده واحده قانون بودجه س��ال 

۱3۹۹ كل كش��ور، از محل منابع داخلي و س��اير 
مناب��ع حاصل از س��رمايه گذاري هاي خود و منابع 
حاصل از بن��د )و( تبصره )2( قانون بودجه س��ال 
۱3۹۹ كل كش��ور، نس��بت به برقراري عدالت در 
نظام پرداخت و متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
و مستمري بگيران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد 
ميانگين حقوق مشمول كسور بازنشستگي شاغلين 
هم طبقه مش��ترك صندوق متناس��ب با سنوات 

خدمت، از شش ماهه دوم ۱3۹۹ اقدام نمايند.
افزايش حقوق بازنشستگان موضوع اين تبصره، بايد 
به نحوي انجام گيرد كه حقوق بازنشستگان هر طبقه 
بي��ش از ميانگين دريافتي از محل حقوق مش��مول 
كس��ور بازنشس��تگي ش��اغلين هم طبقه مشترك 
صندوق متناسب با س��نوات خدمت نشود. سازمان 
تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي 
كشوري نيز مكلف ش��دند معادل ريالي اين مصوبه 
را صرف متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان نموده 
و به ص��ورت ماهانه از ابتداي مهرماه س��ال جاري به 
آنان پرداخت نماين��د. در ادامه جلس��ه، تعدادي از 
پيش��نهادهاي دس��تگاه هاي اجرايي پس از بحث و 
بررس��ي، به تصويب هيات وزيران رس��يد. افزايش 
سهام قابل واگذاري صنايع پااليش نفت به صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس دولت با افزايش 
سهام قابل واگذاري به صندوق سرمايه گذاري قابل 
معامله صنايع پااليش نفت، ش��امل باقيمانده سهام 
متعلق به دولت در ش��ركت هاي پااليش نفت تبريز، 
پااليش نف��ت بندرعباس، پااليش نف��ت اصفهان و 
پااليش نفت تهران از 2۰ درصد به 3۰ درصد موافقت 
كرد. اصالح اساسنامه ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران هيات وزيران با هدف رفع ايرادها و تأمين 
نظر ش��وراي نگهبان درخصوص اساسنامه شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، اساسنامه اين شركت 

را اصالح كرد.

بازار س��رمايه روز گذشته، نوس��ان فراواني به خود 
ديد و س��هامداران باز هم صف ه��اي طوالني براي 
فروش سهام خود تشكيل دادند. بورس روز عرضه 
تنه��ا در 3۰ دقيقه اوليه بازار بي��ش از 2.5 درصد 
افت كرد مي توان گفت فش��ار عرض��ه در نمادهاي 
ش��اخص س��از دليل اين افت اس��ت. طي روزهاي  
اخير با ادعاي فعال ش��دن مكانيسم ماشه از سوي 
امريكا جو بي اعتمادي نسبت به بازار را افزايش داده 
و حقيقي ها مس��ير خروج از بازار س��رمايه را پيش 
گرفته اند. همچنين عرضه اوليه وسپهر و نبود انگيزه 
و هدف براي سهامداران بازار را به سمت وسوي قرمز 
بودن برده اس��ت. در آخرين روز تابستان نمادهاي 
ش��اخص وضعيت بدي را تجربه كردند و نمادهاي 
فوالد، فملي، وملي و فارس با صف هاي فروش روبه رو 
شده اند و نمادهاي بانكي خودرويي نيز با افت قيمت 
و صف روبه رو ش��دند. باتوجه ب��ه اينكه كليت بازار 
منفي شده است اما؛ اينبار ريزش قيمت و صف هاي 
فروش به جان نمادهاي اصلي و بنيادين بازار افتاده 
و پيش بيني مي شود طي هفته جاري بازار از وضعيت 

نامطلوبي برخوردار شود.
بازار طي صب��ح روز مذكور صف خريد 6۰۰ ميليارد 
توماني داشت اما؛ پس از گذشت ساعاتي از بازار اين 
صف ها تبديل به صف فروش ش��دند و بازار سراسر 
قرمزپوش ش��د. همچنين در جريان دادوستدهاي 
روز گذشته بازار س��رمايه 3ميليارد و 355ميليون 
سهم و حق تقدم به ارزشي بالغ بر ۴هزار و ۹۴۸ميليارد 
تومان در ۴۷۷هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و ش��اخص بورس با افت 5۷هزار و 25۱واحدي، در 
ارتفاع يك ميليون و 5۹5هزار و ۱5۴واحد قرار گرفت. 
همچنين پيش بيني مي ش��ود بازار طي چندهفته 
آينده وضعيت نامناسبي را داشته باشد و اغلب سهم ها 
قرمزپوش باشند. در نهايت مي توان گفت مهم ترين 
عامل قرمزي بازار بي اعتمادي مردم نسبت به سخنان 
رييس جمهوري در خصوص بورس اس��ت و در اين 
ميان امريكا نيز با ادعاي فعال شدن مكانيسم ماشه 
بي اعتمادي بيشتري در بازار به وجود آورد و موجب 
شد بازار يكپارچه قرمزپوش شود. براين اساس تمامي 
صف هاي خريد بازار به صف فروش تبديل ش��د و در 
نهايت ميانگين قيمت اغلب سهم هاي اصلي و بنيادي 
بازار با ركود مواجه ش��د. همايون دارابي، كارشناس 
بازار سرمايه گفت: ما دوره هاي كوتاه مدت و بلندمدت 
ركود و رشد را در بازار داشته ايم و در وراي اين تحوالت 

چيزي كه موفقيت را رق��م مي زند صبوري و پرهيز 
از هيجان و مطالعه دقيق وضعيت شركت ها است.

 حقوقي ها هميش��ه بايد در بازار منفي خريدار و در 
بازار مثبت فروشنده باشند؛ يعني چون قصد دارند 
تعداد باالي س��هام را ارزان بخرن��د، نبايد موقعيت 
اصالح بازار را از دس��ت بدهن��د و در بازار مثبت هم 
براي رشد بيشتر نبايد فروش را زياد به تاخير اندازند.  
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: يك بازار زماني 
رشد يا افت مي كند كه تحت تاثير چند دسته عوامل 
قرار گرفته باش��د. نخستين دسته عوامل اقتصادي 
اس��ت به عبارت ديگر عواملي مثل رشد اقتصادي، 
ت��ورم، تغيير تكنولوژي��ك و موارد ديگ��ر مي تواند 
باعث رشد بازار شود. دس��ته دوم عوامل اقتصادي 
سياسي است؛ يعني دولت ها با اتخاذ سياست هايي 
زمينه رشد بازار را فراهم مي كنند؛ به عنوان مثال در 
ابتداي سال جاري، بحث كاهش نرخ بهره يك عامل 
سياستي بود كه به رشد بازار منجر شد. يا مثال كاهش 
ي��ا افزايش تعرفه ها، كاهش ي��ا افزايش ماليات ها و 
موارد ديگر. حال اگر بخواهيم در مورد رشد آتي بازار 
صحبت كنيم بايد ببينم عوامل ياد ش��ده در جهت 

اين رشد هست يا خير.
دارابي اظهار داشت: در مورد صنايع و بنگاه ها قطعا 
دالري ه��ا و صادراتي ها در موقعيت بنيادي خوبي 
قرار دارن��د. قيمت دالر در ب��ازار آزاد و نيما به هم 
نزديك ش��ده و دورنماي حذف نرخ نيمايي ديده 
مي ش��ود. اين روزها نرخ نيما عمال ب��ه يك تنبيه 
براي صادركنندگان تبديل ش��ده و باعث مي شود 
صادركننده ارز خود را به قيمت پايين تر از بازار به 
واردكننده بدهد كه خودش مفاس��د زيادي دارد. 
براساس گفته اين كارشناس، با يكي شدن نرخ بازار 
و نيما صادرات تشويق شده و عمال صادركننده هاي 
خوب ما كه بيشترش��ان بورسي هستند، موقعيت 

سود آوري بهتري را به دست مي آورند. 



مجيد  اعزازي|
آيا مس��كن در ايران گران تر از مسكن در كشورهاي 
ديگر است؟ در پاسخ به اين سوال، برخي از كارشناسان 
و حتي ش��هروندان بر اين باورند كه مسكن در ايران 
گران تر از برخي كشورهاي اروپايي و امريكايي است 
و در مقابل برخي نيز بر اين باورند كه مسكن هنوز به 
ميزان بورس و طال و سكه، رشد نكرده است و نسبت 

به اين كاالها ارزانتر است.
شاخص ارزان بودن يا نبودن يك كاال در قياس با كاالي 
مشابه خارجي آن چيس��ت؟ از آنجا كه مسكن يك 
كاالي غيرهمگن است، حتي يك واحد مسكوني در 
يك مجتمع آپارتماني، يا حتي دو ويال در يك شهرك 
ساحلي هم با يكديگر قابل مقايسه نيستند. از همين 
رو، هر گونه مقايسه اي به ويژه از نظر ارزش فني و مكاني 

واحدهاي مسكوني از دقت الزم برخوردار نيست.
در اين حال، پژوهشگران اقتصاد مسكن براي بررسي 
قيمت واحدهاي مسكوني در ش��هرها و كشورها، از 
ش��اخص »قيمت« اس��تفاده مي كنند. با اين حال، 
الزاما با مقايسه صرف قيمت هاي واحدهاي مسكوني 
داخل كشور با خارج از كشور، نمي توان استنباط كرد 
كه مثال مس��كن در ايران گرانتر از اروپا است. چرا كه 
قدرت خريد شهروندان در هر اقتصادي با اقتصاد ديگر 
متفاوت است و از همين رو، گراني يا ارزاني كاالها و از 
جمله مسكن با در نظر گرفتن شاخص »برابري قدرت 

خريد« سنجيده مي شود.
يكي از معروف ترين مواردي كه اقتصاددانان در مورد 
آن، برابري قدرت خريد را محاسبه كردند، همبرگر 
مك دونالد اس��ت، زيرا اين همبرگر در بس��ياري از 
كشورهاي جهان با كيفيت يكسان مصرف مي شود و 
يك كاالي »همگن« به شمار مي رود. فرض كنيم كه 
مصرف كننده اين كاال در كش��ور امريكا دو دالر و در 
كشور بريتانيا 1/5 پوند بابت خريد همبرگر مك دونالد 
پول پرداخت كنند، نس��بت 1/5 پوند به دو دالر برابر 
0/75 خواهد بود. عدد 0/75 در مقايسه با نرخ برابري 
ارز امريكايي )دالر( و ارز انگليسي )پوند(، بزرگ تر است 
و اين به مفهوم آن است كه مك دونالد در بريتانيا گرانتر 

از مك دونالد امريكايي است.
اگر بخواهيم به طور س��اده و تنها بر اس��اس شاخص 
همبرگر مك دونالد داوري كنيم بايد بگوييم كه: الف- 
قدرت خريد مردم كشور امريكا بيشتر از كشور بريتانيا 
اس��ت. ب- توان رقابت پذيري اقتصاد كشور امريكا 
بيشتر از اقتصاد كش��ور بريتانيا است. ج- استاندارد 
زندگي در كشور امريكا بيشتر از كشور بريتانيا است. 
و د- نرخ تبديل ارز كشور امريكا به ارز كشور بريتانيا 

منطقي به نظر مي رسد.
به گ��زارش »تعادل«، ش��ايد بتوان گف��ت كه مراد 
كارشناسان و شهرونداني كه معتقد به گراني يا گرانتر 
بودن مسكن در كشور يا تهران هستند، »حبابي بودن 
قيمت مسكن« است. هنگامي كه قيمت جاري يك 
دارايي از ارزش بنيادي آن فراتر مي رود و اين انحراف 
به صورت مداوم طي يك بازه زماني افزايش مي يابد، 
گفته مي ش��ود كه حباب قيمت��ي در دارايي مذكور 

شكل گرفته است.
اگرچه حبابي بودن قيمت ها يك مساله »كيفي« است 
و مكاتب مختلف و شناخته شده اقتصاد هر يك درباره 
مساله »حباب« در بازارها نظريه هاي گوناگوني دارند، 
اما با برخي ابزارهاي »كمي« مي توان حباب قيمت 
در بازار را س��نجيد. »تعادل« در گزارش��ي جداگانه 
مساله حبابي بودن يا نبود مسكن در ايران را بررسي 

خواهد كرد.

    قيمت مسكن در ايران
آنگونه كه مركز آمار ايران اعالم كرده است، متوسط 
قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در كشور 5 ميليون 
و 750 هزار تومان بوده است. از اين رو، قيمت يك واحد 

دو خوابه 60 متري در كشور، در بهار سال جاري به طور 
 متوس��ط 345 ميليون تومان بوده است. همچنين 
بر اس��اس گزارش بانك مركزي در فصل بهار س��ال 
جاري، متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني 
در شهر تهران، كمي بيش از 17 ميليون تومان بوده 
است. بر اين اساس، متوسط قيمت يك آپارتمان 60 
متري در تهران در بهار سال جاري يك ميليارد و 24 

ميليون تومان بوده است.

    قيمت آپارتمان در جهان
قيمت متوس��ط يك آپارتمان دو خوابه 60 متري در 
اروپا، در آخر فوريه س��ال جاري ميالدي 5 ميليارد و 
390 ميليون تومان گزارش شده است كه از متوسط 
قيمت جهاني 5 ميلي��ارد و 18 ميليون تومان باالتر 

است.
به گزارش يك سايت معتبر و تخصصي بريتانيايي در 
حوزه مس��كن، اگر چه قيمت آپارتمان با مشخصات 
مورد نظر در ميان كشورهاي اروپايي متفاوت است، 
اما در س��وييس )17 ميليارد و 530 ميليون تومان( 
بيش از 15 ميلي��ارد و 750 هزار تومان از ارزان ترين 
كشور )مولداوي با يك ميليارد و 505 ميليون تومان( 
بيشتر است. قيمت يك آپارتمان دو خوابه 60 متري 
در بريتانيا به عنوان پنجمين بازار گران مسكن در اروپا، 

3.5 ميليارد تومان بيشتر از ميانگين اروپا )8 ميليارد و 
890 ميليون تومان( است.

بر اس��اس اين گزارش، 5 بازار مس��كن هنگ كنگ، 
س��نگاپور، س��وييس، كره جنوبي و ژاپ��ن در راس 
فهرست گرانترين بازارهاي مسكن جهان قرار دارند. 
به گونه اي كه يك آپارتم��ان دو خوابه 60 متري در 
هنگ كنگ 48.58 ميليارد تومان، در سنگاپور30.1 
ميليارد تومان، در سوييس 17.53 ميليارد تومان، در 
كره جنوبي 16.73 ميليارد تومان و در ژاپن 13.68 

ميليارد تومان است.
اين گزارش همچنين كشورهاي پاكستان، ونزوئال، 
مص��ر، تانزاني��ا و ازبكس��تان را به ترتيب ب��ه عنوان 
ارزان ترين بازارهاي مس��كن در جهان معرفي كرده 
است كه متوسط قيمت يك واحد مسكوني دو خوابه 
60 متري در آنها كمتر از يك ميليارد و 365 ميليون 

تومان است.

    روند جهاني قيمت مسكن 
در فصل دوم 2020

ب��ه گ��زارش »گلوب��ال پراپرت��ي گاي��د« ب��ه طرز 
شگفت انگيزي بازارهاي مسكن جهان در طي سال 
منتهي به فصل دوم سال 2020 )تقريبا منتهي به اول 
تابستان( به ويژه در اروپا، كانادا و اياالت متحده امريكا 

پررونق ماندند. قيمت هاي واقعي خانه )قيمت هاي 
تعديل ش��ده با تورم( در 33 بازار از 49 بازار مس��كن 
جهان كه تاكنون آمار مس��كن را منتش��ر كرده اند، 

افزايش يافت.
اين امر در حالي اتفاق افتاده است كه به حجم معامالت 
به دليل قفل شدن و محدوديت هاي مرتبط با شيوع 

كوويد 19 آسيب جدي وارد شده است.
به تازگي صندوق بين الملل��ي پول پيش بيني خود 
از رش��د اقتصاد جهان در سال 2020 را به منفي 4.9 
درص��د اصالح كرده اس��ت، در حالي كه پيش بيني 
قبلي اين نهاد بين المللي منفي3 درصد بود. صندوق 
بين المللي پ��ول همچنين پيش بيني كرده اس��ت 
كه همه مناطق جهان امسال رش��د منفي را تجربه 

خواهند كرد. 
در اي��ن چارچوب، تركي��ه با رش��د 11.59 درصد، 
فيليپين با رشد 11.52 درصد، آلمان با رشد 10.85 
درصد، اسلواكي با رشد 9.13 درصد و استوني با رشد 
8.28 درصد، قويترين بازارهاي مس��كن جهان طي 
س��ال منتهي به فصل دوم 2020 به شمار مي روند. 
همچنين بزرگ ترين افت ساالنه قيمت مسكن به نام 
مصر با رشد منفي 17 درصد، پاكستان با رشد منفي 
4.62 درصد، پورتوريكو با رش��د منفي 4.44 درصد 

و دوبي با رشد منفي 3.27 درصد ثبت شده است. 

در شهر

خبر ويژه
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آالينده ازن متهم اصلي آلودگي 
هوا در نيمه نخست سال جاري

رستگاري با اشاره به اينكه آالينده ازن مسوول تمام 
روزهاي نامطلوب هواي تهران در نيمه نخست سال 
بوده است، گفت: اين مساله به معني افزايش غلظت 
آالينده ازن نيست، بلكه استانداردها تغيير كرده است. 
محمد رستگاري معاون پايش و نظارت اداره محيط 
زيست استان تهران در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه 
از ابتداي سال تا امروز، 57 روز شاخص كيفيت هواي 
تهران به خاطر افزايش غلظت آالينده ازن كاهش يافته 
است، افزود: كه از اين تعداد 36 روز كيفيت هوا ناسالم 
براي گروه هاي حساس و 2 روز ناسالم بوده است. وي 
با بيان اين نكته كه از ابتداي س��ال جاري استاندارد 
شاخص هاي اندازه گيري ميزان آالينده هاي هوا ارتقا 
پيدا كرده است، ابراز داشت: اگر اين استانداردها تغيير 
نكرده بود، وضعيتمان نسبت به سال گذشته بهتر بود 
اما با توجه به اينكه استانداردها تغيير كرده است تعداد 
روزهاي ناسالم و آلوده افزايش يافته است. رستگاري 
اظهار داشت: هرچند تعداد روزهاي آلوده افزايش يافته 
است، اما واقعيت اين است كه ميزان غلظت آالينده ازن 
نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است. وي ادامه 
داد: آالينده ازن مس��وول تمام روزهاي نامطلوب هوا 
بوده اما اين مساله به معني افزايش غلظت آالينده ازن 

نيست، بلكه استانداردها تغيير كرده است.

 افزايش طول خط 7 مترو
 به 300 كيلومتر

جلسه اعضاي اتحاديه شركت هاي قطارشهري كشور 
با حضور اكثريت مديران عامل قطار شهري هاي كشور 
به صورت حضوري و ويديو كنفرانس به ميزباني شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه برگزار شد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه، فرن��وش نوبخت، مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره به 
اينكه متروي تهران داراي 7 خط و 258 كيلومتر است 
افزود: سال گذشته ايستگاه هشتگرد به خط 5 متروي 
تهران اضافه ش��د و با تكميل خطوط شش و هفت به 
حدود 300 كيلومتر مي رسد. وي با تاكيد بر اينكه با 
افتتاح ايستگاه هاي جديد در كالن شهرها جدا سازي 
شركت ساخت و بهره برداري بايد مورد توجه همه قطار 
ش��هري ها قرارگيرد تصريح كرد: موضوعات شركت 
ساخت با بهره برداري متفاوت است چرا كه با توجه به 
مخاطبي كه روزانه دارد با موضوعات مختلفي در حوزه 

مسووليت اجتماعي روبرو است.

طرح ترافيك در موج هاي جديد 
كرونا  لغو  نمي شود

حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه اليحه بسته محرك اقتصادي در شهرداري 
با هدف افزايش ساخت و ساز در پايتخت فعال كارايي 
خود را از دس��ت داده است، گفت: طرح ترافيك در 
موج هاي جديد كرونا لغو نمي شود. او در گفت وگو 
با فارس در پاسخ به اينكه سرانجام خريد اتوبوس و 
قطارهاي مترو براي پايتخت به كجا رسيد؟اظهار 
كرد: دولت اقداماتي جهت همكاري با شهرداري در 
اين راستا انجام داده است ولي متأسفانه شهرداري 
در موضوع وثيقه با مشكل مواجه است و تا زماني كه 
مجموعه شهرداري وثيقه را تأمين نكند، بانك رفاه 
پولي براي خريد اتوبوس و مترو دراختيار شهرداري 
قرار نمي دهد. اعضاي شوراي ش��هر تذكري را در 
اين زمينه به ش��هردار اعالم كرده اند و اين موضوع 
مطرح شده كه چرا علي رغم نياز تهران و پيگيري و 
هماهنگي هاي انجام شده، همچنين آغاز همكاري 
دولت، شهرداري هنوز در تعبيه وثيقه موفق نبوده 
است.  او درباره اينكه موج سوم كرونا در پايتخت آغاز 
شده و برخي از كارشناسان و شهروندان معتقدند 
لغو طرح ترافيك در كاهش مبتاليان موثر اس��ت، 
آيا شوراي شهر اقدامي در جهت اين مطالبه مردم 
انجام مي دهد؟ گفت: در اوايل بروز و ش��يوع كرونا، 
بس��ياري از اعضاي شوراي ش��هر از جمله خودم 
معتقد بودم كه لغو طرح و تعطيلي مترو و اتوبوس 
بايد انجام گيرد تا از ابتال به كرونا پيشگيري شود، 
ولي اكنون تا حدودي نظرم تغيير كرده اس��ت.  او 
افزود: اخيرا گزارش��ي از سوي ش��هرداري و ستاد 
مقابله با كرونا ارايه شده كه نشان مي دهد براساس 
تحقيقات، لغو يا اجراي طرح ترافيك در كاهش يا 
افزايش بيماران مبتال به كرونا تأثيري نداشته است. 
بررسي هاي انجام گرفته براساس تحقيقات ميداني 
اس��ت و همه اعداد و ارقام دقيقًا مورد ارزيابي قرار 
گرفته اند، بنابراين علي رغم اينكه در موج سوم كرونا 
قرار داريم، معتقدم كه لغو طرح ترافيك تأثيري در 
كاهش مبتال به كرونا ندارد و حتي اين مساله افزايش 
ترددها در بخش هاي مركزي شهر و انجام سفرهاي 
غيرضروري را به همراه خواهد داش��ت و مي تواند 
اين موضوع در شيوع كرونا تأثير بگذارد، همچنين 
ترافيك ناشي از لغو طرح ترافيك، دغدغه بسياري 
از شهروندان اس��ت و نارضايتي آنها را در دوره هاي 
طرح لغو شده بود به همراه داشت. بنابراين رويكرد 
مثبتي براي لغو ط��رح ترافيك در موج هاي جديد 
كرونا نيست. خليل آبادي درباره بهره برداري از خط 
6 متروي تهران به سمت حرم حضرت عبدالعظيم 
نيز اظهار كرد: طي روزهاي گذشته، مناف هاشمي 
معاون شهردار تهران جلسه اي را با حضور مسووالن 
مترو و شهردار منطقه 20 برگزار كرد و در اين جلسه 
مطرح ش��د كه تكميل تونل جنوب خط 6 مترو با 
افزايش حفاري روزانه بين 15 تا 20 متر اجرايي شود 
و ساماندهي اتوبوسراني منطقه و مطالعات ترافيكي 

آن نيز در دستوركار قرار گيرد.

 اولين ليست خانه هاي خالي
به سازمان امور مالياتي ارايه شد

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي از ارايه اولين ليس��ت 
خانه هاي خالي ش��امل 109 ه��زار واحد متعلق به 

اشخاص حقيقي به سازمان امور مالياتي خبر داد.
محمود محمودزاده، معاون امور مسكن و ساختمان 
در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادي ايلنا از ارايه اولين 
ليس��ت خانه هاي خالي به سازمان امور مالياتي خبر 
داد و گفت: روز گذشته اولين ليست خانه هاي خالي 
در كارتابل سازمان امور مالياتي قرار گرفت. وي ادامه 
داد: سازمان امور مالياتي دسترسي به كارتابل دارد و 
اطالعات واحدهاي خالي از سكنه براي ماليات ستاني 
در اختيار اين دستگاه اجرايي قرار گرفته است. معاون 
وزير راه و شهرسازي افزود: ليست اول شامل بيش از 
109 هزار خانه خالي از سراسر كشور است. محمودزاده 
درباره تاريخ اجراي ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
گفت: اين اطالعات در اختيار سازمان امور مالياتي قرار 
گرفته و اين دستگاه مسوول اجراي اخذ ماليات است و 
ساز و كار ماليات ستاني را تعيين مي كند. معاون وزير 
راه و شهرسازي تاكيد كرد: ماليات ستاني از واحدهاي 
شناسايي شده در مدت زمان كوتاه به اجرا مي رسد.  
وي با بيان اينكه خوشبختانه اين برنامه مهم وزارت راه 
وشهرسازي و دولت براي كنترل بازار مسكن محقق 
و عملياتي ش��د، ادامه داد: اجراي مرحله اول از امروز 
آغاز مي شود و در ليست اول، خانه هاي خالي متعلق 
به اشخاص حقيقي ثبت شده و ماليات ستاني از اين 
گروه آغاز مي شود. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
ليست خانه هاي خالي متعلق به اشخاص حقوقي هم 
به زودي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي گيرد.

 نبود پروتكل براي
ساخت امالك با عمر مفيد باال

ريي��س اتحاديه تعاوني هاي عمراني ش��هر تهران 
راه برون رفت از ش��رايط بحراني مسكن را افزايش 
شتاب در توليد و عرضه مسكن يا همان جهش توليد، 
برشمرد. خشايار باقرپور رييس اتحاديه تعاوني هاي 
عمراني ش��هر تهران در گفت وگو ب��ا راديو اقتصاد 
معقول ترين راه برون رفت از شرايط بحراني مسكن 
را افزايش شتاب در توليد و عرضه مسكن يا همان 
جهش توليد دانس��ت. باقرپور گفت: خروج از اين 
بحران تنها با هماهنگي تمام دستگاه هاي حاكميتي 
و استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، تعاوني ها 
و انبوه سازان ميسر خواهد بود و حتي اگر يك حلقه 
در اين فرآيند، خارج از سياست ها حركت كند ما را 
از اهداف مان دور مي كند. وي افزود: بايد مشخص 
ش��ود كه هر يك از بخش ه��ا و حلقه ها متولي چه 
بخشي از فرآيند توليد مسكن است و اقدامات عملي 
براي تسهيل و تسريع بخش هاي مختلف كار تعريف 
شود.  رييس اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران 
مسكن مهر را پروژه اي كارآمد خواند و عدم موفقيت 
كامل آن را اجراي بد، و قرباني ش��دن كيفيت براي 

برجسته سازي كميت عنوان كرد.

 كاهش نرخ بليت پرواز تركيه
 به 4.5 ميليون تومان

مقصود اسعدي ساماني دبير انجمن ايرالين هاي كشور 
با اش��اره به آمادگي ايرالين هاي ايراني براي برقراري 
پروازهاي مجدد به تركيه، اظهار كرد: اكنون نرخ بليت  
هواپيماجهت س��فر به تركيه كاهش پيدا كرده و نرخ 
آن ح��دود 4 و نيم ميليون تومان اس��ت. دبير انجمن 
ايرالين هاي كشور در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرسازي، در پاسخ به اين سوال كه »آيا ايرالين هاي 
ديگر، همچون ايران اير )هما( مي توانند به تركيه پرواز 
داشته باشند؟« اظهار كرد: بر اساس موافقت نامه هايي 
كه در گذشته در رابطه با پروازهاي بين ايران و تركيه 
وجود داشت، ايرالين هاي ديگر ايراني هم كه ناوگان 
هوايي آنها آمادگي الزم را داشته باشند، از جمله ماهان 
و ايران اير تور، مي توانند مطابق قطعنامه دوجانبه اي كه 
بين ايران و تركيه منعقد است و بر اساس سهميه اي كه 
سازمان هواپيمايي براي آنها تعيين كرده، به تركيه پرواز 
داشته باشند. وي با اشاره به نگراني برخي از مسافران در 
خصوص نرخ باالي بليت هاي ايران و تركيه گفت: نرخ 
بليت هواپيما بستگي به نرخ ارز و ميزان تقاضاي سفر 
دارد؛ قطعًا هر چقدر مي��زان عرضه )تعدد ايرالين ها( 
بيشتر باشد، به طور قطع در كاهش نرخ بليت هواپيماها 
تأثيرگذار خواهد بود. اسعدي ساماني با يادآوري از نرخ 
بليت هواپيماي قطر ايرويز كه طي چند ماه گذش��ته 
)شيوع كرونا( حدود 60 ميليون تومان در كشورمان به 
فروش مي رسيد، عنوان كرد: اكنون نرخ بليت پروازهاي 
اين ايرالين به دليل حضور مجدد ايرالين هاي ايراني 
به 24 ميليون تومان كاهش پيدا كرده اس��ت كه اين 
موضوع بيانگر اين واقعيت است كه اگر عرضه زياد شود، 
نرخ بليت نيز كاهش چشمگير خواهد داشت. به گفته 
وي از ديگر داليل افزايش نرخ بليت قطر اير در گذشته 
مربوط به مسير طوالني تهران – دوحه - بلگراد – تركيه 
بود كه به دليل تفاهمات برقرار شده، اين ايرالين مسير 
بلگراد را حذف كرده و هواپيماهاي اين ايرالين در مسير 
تهران به دوحه و از دوحه به تركيه پرواز مي كنند. دبير 
انجمن ايرالين هاي كشور گفت: هم اكنون نرخ بليت 
هواپيماهاي ايراني براي پرواز به تركيه حدود 4 و نيم 
ميليون تومان اس��ت. ايرالين هاي ديگر نيز بر حسب 
سرويس هايي كه مي دهند نرخ بليت پروازهاي خود 
را تعيين مي كنند. اسعدي س��اماني برقراري پرواز به 
تركيه را براي ايران راهبردي دانست و خاطرنشان كرد: 
طي سال هاي گذشته ارتباط هوايي بين ايران و تركيه 
گسترش داشته است. عالوه بر مباحث گردشگري و 
بازرگاني، بسياري از ايراني ها در تركيه سرمايه گذاري 
ك��رده و نياز به تردد به اين كش��ور را دارند. همچنين 
بسياري از هواپيماها براي پرواز به ساير كشورها در تركيه 
توقف مي كنند. همه اين موضوعات اهميت برقراري 

پرواز به تركيه را روشن مي سازد.

گزارش تطبيقي »تعادل« از قيمت مسكن در ايران و برخي كشورها

با موافقت سازمان حمايت 

گران ترين بازارهاي مسكن جهان

حق كميسيون مشاور امالك افزايش مي يابد
رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران گفت: سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان موافقت ك��رده تعرفه 
كميسيون مش��اوران امالك به 0.3 درصد از هر يك 
از طرفين معامله، بدون در نظر گرفتن سقف قيمت 

افزايش يابد.
به گزارش مهر، در حال حاضر نرخ كميسيون و حق 
داللي مشاوران امالك طبق مصوبه اسفندماه 1394 
كميس��يون نظارت اداره كل صمت اس��تان تهران، 
حق الزحمه دفات��ر امالك تا 500 ميليون تومان نيم 
درص��د و از 500 ميليون به باال 75 صدم درصد از هر 

طرف معامله تعيين شده است.
با توجه به اينكه قيمت مسكن در دو سال اخير رشد 
مهارنشدني اي را تجربه كرده، درآمد مشاوران امالك 
و واسطه هاي ملكي نيز بر همين اساس از رشد خوبي 

برخوردار بوده است.
به عنوان مثال، حق كميسيون يك واحد 60 متري 
در منطقه 5 كه بر اساس اعالم بانك مركزي، متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه، 28 
ميليون تومان بوده و ارزش اين واحد، 1 ميليارد و 680 
ميليون تومان خواهد بود، با احتساب اخذ 75 صدم 
درصد از هر يك از طرفين معامله، 25 ميليون و 200 

هزار تومان برآورد مي شود.
اين در حالي اس��ت ك��ه ماليات ه��اي مربوطه از هر 
قرارداد، ش��امل 9 درصد ماليات ب��ر ارزش افزوده و 
همچنين ماليات نقل و انتقال ام��الك، به ترتيب از 

خريدار و فروشنده دريافت مي شود و ارتباطي با مشاور 
امالك ندارد. حال، اتحاديه مشاوران امالك از مراجع 
گوناگون از جمله وزارت صمت به عنوان نهاد باالدستي 
و وزارت راه و شهرسازي به عنوان نهاد سياست گذار در 
بخش مسكن، درخواست كرده تا با افزايش نرخ تعرفه 
داللي مسكن موافقت كنند. پيشنهاد اتحاديه مذكور، 
8 دهم درصد )0.4 درصد از هر يك از طرفين معامله( از 
كليه معامالت مسكن بدون داشتن محدوديت سقف 
يا كف قيمت مسكن بوده است؛ اما سازمان حمايت 
به اخذ 6 دهم درصد )0.3 درصد از هر يك از طرفين 
قرارداد( موافقت كرده؛ هر چند كه هنوز پيش��نهاد 
سازمان حمايت به كميسيون نظارت وزارت صمت 
ابالغ نش��ده تا اين كميس��يون، نرخ هاي جديد را به 
اتحاديه مشاوران امالك ابالغ كند. اين در حالي است 
كه س��ازمان حمايت مصرف كنندگان موظف است 
در ش��رايطي كه افزايش شديد قيمت مسكن منجر 
به فش��ار به خانوارها شده، نسبت به تعديل نرخ هاي 
متداول براي تعرفه كميسيون مشاوران امالك اقدام 
كند نه اينكه با افزايش تعرفه، منجر به فشار مضاعف به 

طرفين معامله شود.

    بنگاه هاي پايين شهر، زيان ده هستند
مصطف��ي قلي خس��روي در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
مهر اظه��ار كرد: در روزه��اي اخير جلس��اتي را با 
كميسيون نظارت وزارت صمت به منظور تغيير نرخ 

 كميسيون دفاتر مش��اوران امالك برگزار كرده ايم.
وي اف��زود: در ح��ال حاضر حق الزحمه مش��اوران 
امالك براي معامالت تا س��قف 500 ميليون تومان 
نيم درص��د و از 500 ميليون تومان به باال 25 صدم 
درصد از هر يك از متعاملين است. سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيش��نهاد داده 
اين رقم به 3 دهم )0.3( درصد از هر يك از متعاملين 
برسد. ولي ما مي گوييم بايد براي هر طرف معامله 4 
دهم )0.4( درصد شود و البته محدوديت سقف 500 

ميليون توماني قيمت برداشته شود.
رييس اتحاديه مش��اوران امالك با بي��ان اينكه به 
دليل تغيير نرخ ت��ورم و افزايش هزينه هاي زندگي 
الزم است تا حق الزحمه مشاوران امالك تغيير كند 
گفت: بعضي دوستان در كميسيون نظارت نظرشان 
رقم 25 صدم )0.25( درصد اس��ت. اس��تدالل آنها 
اين اس��ت كه چون قيمت ها باال رفت��ه بايد درصد 
كميسيون كاهش يابد. طبق اين منطق اگر احتماال 
در سال هاي آينده قيمت مسكن باز هم باال رفت بايد 
نرخ كميسيون مجاني شود، اين استدالل به اعتقاد 

ما اشتباه است.
خسروي خاطرنشان كرد: اوايل انقالب حق الزحمه 
مش��اوران امالك يك درصد بود كه بعدها در سال 
1370 براي معامالت تا سقف 100 ميليون تومان 
ني��م درص��د ش��د و از 100 ميليون توم��ان به باال 
كميسيون نداشت. هم اكنون در بسياري از كشورها 

كميسيون واسطه هاي ملكي شش درصد است كه از 
فروشنده دريافت مي كنند؛ زيرا به اهميت اين شغل و 

تأثير آن بر رونق بازار مسكن واقف هستند.
خس��روي تصري��ح ك��رد: رق��م 4 ده��م درصد را 
كارشناس��ان اتاق اصناف تهران تعيين كرده اند اما 
س��ازمان حمايت بر اساس بررسي ميداني به رقم 3 
دهم درصد رسيده است. وقتي محاسبه مي كنيم با 
توجه به قيمت ها مشاوران امالك نيمه جنوبي تهران 

با نرخ 3 دهم ضرر مي كنند.
وي بخش مس��كن را يك حوزه پيش��ران دانست و 
افزود: بايد به فعاالن بخش مسكن اهميت داده شود 
و نبايد اجازه دهيم آنها از اين بازار خارج ش��وند زيرا 
آس��يب به هر يك از اركان حوزه مس��كن مي تواند 
به اقتصاد كالن صدمه بزند. ضمن اينكه مش��اوران 
امالك مولد اقتصاد و مولد ماليات هستند. نبايد كاري 
كنيم فعاالن صنف كه افراد شريفي هستند خداي 
نكرده به دليل نياز مالي به خالف كش��يده ش��وند. 
گاه تصميمات اشتباه مسووالن باالدستي منجر به 

تبعات منفي در يك صنف مي شود.
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران يادآور شد: 
ح��دود 12 هزار نف��ر در تهران و 140 ه��زار نفر در 
كل كشور داراي پروانه كسب شغل مشاوره امالك 
هستند كه نشان مي دهد ما با يك خانواده نيم ميليون 
نفري در اين بخش مواجهيم كه قطعا بايد وضعيت 

معيشت آنها را پيگيري كنيم.
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ارزان ترين هاگران ترين ها

قيمت )ميليارد تومان( كشوررديفقيمت )ميليارد تومان( كشوررديف

1.015پاكستان48.581هنگ كنگ1

1.050ونزوئال30.12سنگاپور2

1.155مصر17.533سوييس3

1.225تانزانيا16.734كره جنوبي4

1.365ازبكستان13.685ژاپن5

قيمت آپارتمان 2 خوابه 60 متري در ايران طي بهار 99

345 ميليون تومانبر اساس متوسط قيمت هر مترمربع در كشور )5 ميليون و750 هزار تومان( 

يك ميليارد و 24 ميليون تومانبر اساس متوسط قيمت هر متر مربع در تهران )17 ميليون تومان( 



دسترس��ي به نس��خه وب و دس��كتاپ پيام  رسان 
واتس آپ در روزهاي گذشته با اختالل مواجه شده 
اس��ت و كاربران نمي توانند از طريق وب و دسكتاپ 
وارد اين اپليكيشن شوند. اين در حالي است كه برخي 
از كاربران مي توانند با استفاده از فيلترشكن به نسخه 
وب واتس آپ خود دسترسي پيدا كنند. اين موضوع 
آن هم در ش��رايطي كه اين روزها اخباري مبني بر 
س��اماندهي پيام رس��ان هاي اجتماعي هم از سوي 
مجلس منتشر ش��ده، گمانه زني ها درباره احتمال 
فيلترينگ نسخه وب واتس آپ را تقويت كرده است. 
البته اين عدم دسترس��ي فقط مخت��ص وب بوده و 
كاربران به راحتي تا اين لحظه مي توانند از نس��خه 
تحت موبايل آن اس��تفاده كنند. با وجود اين، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرده كه مشكل 
نسخه وب و دسكتاپ واتس آپ از سمت سرورهاي 

آنهاست و ارتباطي به شبكه ايران ندارد.
به گزارش »تعادل«، در روزهاي گذش��ته، ش��اهد 
اختالل در نسخه وب واتس آپ بوديم. برخي كاربران 
در شبكه هاي مجازي عنوان كردند تنها با فيلترشكن 
قادر به اس��تفاده از اين پيام رس��ان هستند و برخي 
هم در ارس��ال و دريافت فايل ه��اي متني، صوتي 
و تصويري در اين پيام رس��ان دچار مش��كل بودند. 
كاربران در توييتر نسبت به عدم دسترسي به نسخه 
وب واتس آپ واكنش هاي متفاوتي داشتند و البته 

كنايه هايي هم به مسووالن زدند.
برخي خبر خوش رييس جمهوري را از از دسترس 
خارج ش��دن واتس آپ دانس��تند و برخ��ي ديگر با 
اش��اره به فيلترينگ پيام رسان تلگرام و شبكه هاي 
اجتماعي خارجي ديگري مانند فيس بوك و توييتر، 
احتمال فيلترينگ اين پيام رسان را مطرح كردند و 
البته كاربران به روش هاي مختلف در ش��بكه هاي 
اجتماعي، درخواست داشتند كه مسووالن نسبت 
به اين عدم دسترسي اطالع رس��اني و جزييات آن 
را اعالم كنند. هرچن��د در واكنش به اين اظهارات، 
برخي از مسووالن وزارت ارتباطات، خبر فيلترينگ 
واتس آپ را رد و اعالم كردند ممكن اس��ت اين يك 

مشكل سروري و جهاني باشد.

   همزماني اختالل واتس آپ با ارايه
طرح ساماندهي پيام   رسان هاي اجتماعي

اين اختالالت در پيام رس��ان واتس آپ، در حالي كه 
اين روزها مجلس شوراي اسالمي طرح ساماندهي 
پيام رس��ان هاي اجتماع��ي را اراي��ه كرده، ش��ائبه 
فيلترينگ را در ذه��ن كاربران ايجاد كرده اس��ت. 
در طرح »صيان��ت از فضاي مجازي و س��اماندهي 
پيام رس��ان هاي اجتماعي« كه در قالب ۲۰ ماده به 
مجلس ارايه شده، توسعه فناوري هاي نوين اطالعاتي 
و ارتباط��ي و به خصوص پيام رس��ان ها و وجود خأل 
قانون��ي در اين حوزه و نيز ل��زوم حمايت از توليدات 
داخل��ي و صيانت از حقوق كاربران��ي كه در معرض 
آس��يب و نقض ش��ديد قرار دارن��د، از جمله داليل 
توجيهي عنوان شده اس��ت. در بند داليل توجيهي 
طرح »حمايت از توسعه و رقابت پذيري پلتفرم هاي 

ارايه دهن��ده خدم��ات پايه و كاربردي ش��بكه ملي 
اطالعات« نيز اين طور عنوان شده است: »شبكه ملي 
اطالعات به گواه اسناد باالدستي و مطالبات رهبري، 
مهم ترين اولويت حاضر فضاي مجازي كشور است و 
اخيراً سند معماري و طرح كالن اين شبكه در شوراي 
عالي فضاي مجازي طرح و تصويب ش��ده اس��ت. بر 
اساس نظر كارشناسان و فعاالن اين بخش، بيشترين 
تهديد و ضعف كشور در حوزه خدمات پايه و كاربردي 
شبكه ملي نظير موتور جست وجو، پيام رسان، شبكه 
اجتماعي و … است. تس��ريع در پياده سازي دولت 
الكترونيك و حركت به سمت دولت هوشمند، كاهش 
آس��يب پذيري مردم در اس��تفاده از خدمات فضاي 
مجازي و تقويت ت��وان بازدارندگي نظام جمهوري 
اسالمي، توسعه و توسعه اقتصاد ديجيتال با استفاده 
حداكثري از توان شركت هاي دانش بنيان داخلي از 
مهم ترين اهدافي است كه بايد با توسعه خدمات پايه 
و كاربردي شبكه ملي اطالعات مبتني بر سياست هاي 
كالن مصوب شوراي عالي فضاي مجازي محقق شود. 
لذا جمعي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
براي كمك به اجرايي كردن سياس��ت هاي مصوب 
شوراي عالي و اهداف فوق، پيش نويس مصوبه حاضر 
را با تهيه و براي تصويب، ارايه كرده اند.« براس��اس 
طرح جديد مجلس، پيام رس��ان داخلي بايد متعلق 
به ش��خص حقوقي غيردولتي بوده و شركت آن در 
ايران ثبت رسيده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ايراني 
باشد. همچنين پيام رس��ان هاي خارجي اثرگذار در 
كشور مستلزم تعيين شركتي ايران به عنوان نماينده 
قانوني و پذيرش تعهدات الزم هس��تند، طرحي كه 

منتقدانش معتقدند درصورت اجرايي شدن، باعث 
نابودي پيام  رسان ها مي شود.

   اختالل واتس آپ
 ارتباطي به شبكه ايران ندارد

يكي از كاربران اينستاگرام در اعتراض به مشكالتي كه 
اين روزها در نسخه وب واتس آپ ايجاد شده، گفت: 
در دو روز گذشته واتس آپ تحت ويندوز قطع است 
و دروس بچه ها هم در مدرسه تحت تاثير زيادي قرار 
گرفته است. اين قطعي تا كي ادامه خواهد داشت؟ در 
اين راستا محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات - در پاس��خ به اي��ن كاربر گفت: 
مشكل نسخه وب و دسكتاپ اين نرم افزار، از سمت 
سرورهاي آنهاس��ت و ارتباطي به شبكه ايران ندارد. 
به طور مشخص عملكرد سرويس هاي اين نرم افزار 
كه از س��مت ش��ركت آمازون ارايه مي ش��ود دچار 
اشكال است. همكارانم در حال پيگيري هستند اما 
هنوز از سوي آنها زماني براي رفع مشكل اعالم نشده 
اس��ت. او همچنين درباره مش��كل آموزش مجازي 
تحت تاثير اخت��الل در واتس آپ اظهار كرد: ما براي 
آموزش مجازي اس��تفاده از پيام رسان هاي ايراني را 
توصيه مي كنيم. با سرورهاي پرقدرت جديد كه در 
مركز داده شهيد سليماني در اختيار آنها قرار گرفته، 
خدمات رس��اني بهتري دارن��د و از تعرفه نيم بها هم 
برخوردارند. همچنين حمي��د احمديان، مديركل 
دفتر نوآوري وزارت ارتباطات نيز اعالم كرد فيلترينگ 
واتس آپ در برنامه نيس��ت و احتم��ال زياد اين يك 

مشكل فني است.

   واتس آپ، پيام رسان نه چندان محبوب
در حال��ي كه وات��س آپ محبوب ترين پيام رس��ان 
در جهان به ش��مار مي رود، در اي��ران و برخي ديگر 
از كش��ورها، پيام رس��ان تلگرام رتبه اول را به خود 
اختصاص داده است. با وجود اين، فيلترينگ تلگرام، 
باعث ش��د اس��تفاده كاربران از اين پيام رسان بين 
واتس آپ و برخي ديگر از پيام رسان هاي بومي پخش 
شود، هرچند هنوز هم پيام رسان تلگرام با بهره گيري 
از فيلترشكن، يكي از رسانه هاي اجتماعي محبوب 

بين كاربران ايراني است.
واتس آپ در سال هاي گذش��ته، براي جلوگيري از 
عق��ب ماندن از رقبايي مثل تلگ��رام، وايبر به توليد 
نسخه واتس آپ وب اقدام كرد. البته به نظر مي رسد 
همچنان وات��س آپ چندان محبوب كاربران ايراني 
نيس��ت و همواره در شبكه هاي اجتماعي انتقاداتي 
مانند عدم توانايي پاك كردن و ويرايش كردن پيام ها 
و عدم دسترسي به نسخه وب واتس آپ بدون اتصال 
موبايل به اين پيام رسان مطرح مي شود. همچنين 
پش��تيباني يك اكانت واتس آپ از چندين دستگاه 
يكي از موردانتظارترين ويژگي هاي اين پيام رسان 

است. 
زي��را در حال حاض��ر اگر در با دس��تگاه دومي وارد 
حساب واتس آپ خود شويد، به علت مسائل امنيتي 
از دستگاه اول خارج مي ش��ود كه چنين موضوعي 
مي تواند بسيار آزاردهنده باش��د. براي مثال تصور 
كنيد مجبور به استفاده از چندين گوشي هوشمند 
براي استفاده شخصي و كاري هستيد و نمي توانيد 
روي تمام آنها از يك اكانت واتس آپ استفاده كنيد.
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ديدار فرماندار و دادستان شهرستان 
مباركه با مديرعامل فوالد مباركه
تعامل بين منطقه و صنعت

در جهت توسعه پايدار
حجت االسالم محرابي دادستان عمومي و انقالب 
شهرستان مباركه به همراه اصغر هدايت فرماندار 
اين شهرستان روز يكش��نبه 3۰ شهريورماه در 
جلسه مشتركي با مهندس عظيميان مديرعامل 
فوالد مباركه،  ضم��ن گفت و گو و تبادل نظر در 
خصوص راهكارهاي تعامل هرچه بيش��تر بين 
منطقه و صنعت ب��ا اهداي يك جل��د كالم اهلل 
مجيد و لوح تقدير ب��ه مديرعامل فوالد مباركه 
از همكاري هاي اين صنعت با شهرستان مباركه 
تجليل كردند. در اين جلسه كه در محل برگزاري 
جلسات مديريت ش��ركت فوالد مباركه برگزار 
شد، حجت االس��الم محرابي دادستان عمومي 
و انقالب شهرس��تان مباركه ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره ش��هداي 8 س��ال دفاع مقدس، به 
حمايت هاي ف��والد مبارك��ه از انجمن حمايت 
از خانواده ه��اي زندانيان و مس��اعدت هاي اين 
شركت در احداث س��وله هاي اشتغال و مهارت 
آموزي براي زندانيان اشاره كرد و گفت: سازمان 
زندان ها معموال بخش��ي از هزينه هاي خود را از 
محل كمك هاي نهادها و مراكز مردم نهاد تامين 

مي كرده است.
وي در ادامه افزود: در س��ال هاي اخي��ر با نگاه 
مثبت مديريت فوالد مباركه ش��اهد كمك هاي 
قابل توجهي از جانب اين شركت بوده ايم  كه از 
آن جمله مي توان به تامين هزينه ساخت سوله 
س��ه هزار متر مربعي زندان اسدآباد بعنوان يك 

اردوگاه استاني اشاره كرد.
دادستان شهرستان مباركه مشاركت در تكميل 
پروژه زن��دان اس��دآباد را به عنوان ي��ك اقدام 
اجتماعي بسيار ارزشمند و با اولويت باال برشمرد 
و بهره مندي اقشار آسيب پذير و دريافت خدمات 
اشتغالزايي را از جمله داليل اهميت تكميل اين 

طرح استاني  دانست. 
در ادام��ه اي��ن ديدار اصغ��ر هداي��ت فرماندار 
شهرستان مباركه نيز هدف از حضور در شركت 
فوالد مباركه را تش��كر و قدردان��ي از مديريت 
فوالد مباركه به جهت اقدامات صورت گرفته در 
عرصه مسووليت هاي اجتماعي برشمرد و ضمن 
درخواست استمرار حمايت هاي صورت گرفته، 
بر نقش اينگونه كمك ها در كاهش آسيب هاي 
اجتماعي در خانواده ها و مردم منطقه تاكيد كرد.

وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: همواره ش��اهد 
مش��اركت فوالد مباركه در خصوص حمايت از 
زندانيان و اقش��ار آس��يب پذير بوده ايم  و بايد 
اذعان داش��ته باش��يم كه حمايت هاي صورت 
گرفته در حوزه تكميل زندان اسدآباد به عنوان 
يك اردوگاه اس��تاني، تنها بخش��ي از اقدامات 
تاثيرگ��ذار و قابل تقدي��ر اين ش��ركت در اين 

عرصه است.
فرمان��دار شهرس��تان مبارك��ه همچني��ن به 
حمايت هاي شركت فوالد مباركه از بيمارستان 
حضرت محمد رس��ول اهلل و ش��بكه بهداشت و 
درمان اين شهرستان در مقابله با بيماري كرونا 
اشاره كرد و افزود: خوشبختانه با همكاري مردم 
شريف شهرس��تان مباركه و حمايت هاي بسيار 
خوب فوالد مباركه، وضعيت شهرستان مباركه 
هيچگاه به محدوده قرمز و بحراني وارد نش��ده 
اس��ت كه جا دارد به عنوان ي��ك ايراني مراتب 
قدرداني خود را به جهت كمك هاي قابل توجه 
فوالد مباركه به دانش��گاه علوم پزشكي استان و 
سيس��تم بهداش��ت و درمان شهرستان مباركه 

ابراز كنم.
بنابر اين گزارش در ادامه اين ديدار مدير عامل 
فوالد مباركه نيز بر تعهد فوالد مباركه در عمل 
به مسووليت هاي اجتماعي تاكيد و خاطرنشان 
كرد: فوالد مباركه با افزايش قابل توجه كمك ها 
و حمايت هاي خود به منطق��ه پيراموني تالش 
كرده است در چارچوب قوانين شركت و با توجه 
به بضاعت موجود، سهم كوچكي در جهت رفع 
مشكالت منطقه اي داشته باشد.  عظيميان تاكيد 
كرد: رويكرد مديريت فوالد مباركه در سال هاي 
اخير مبتني بر افزايش و توس��عه همكاري ها و 

تعامالت بوده است.

امريكا با يك چالش امنيتي 
بزرگ در سرورها روبه رو شد

آژان��س امنيت س��ايبري و زيرس��اخت هاي امنيت 
ملي درباره يك شكاف امنيتي در سرورهاي ويندوز 
هش��دار داده كه به هكرها اج��ازه   مي دهد به راحتي 
اختالالتي در شبكه ايجاد كنند. به گزارش مهر به نقل 
از انگج��ت، دولت امريكا با يك چالش امنيتي بزرگ 
در سرورها روبه رو شده است. آژانس امنيت سايبري 
و زيرس��اخت هاي امنيت ملي )CISA( يك دستور 
اضطراري صادر و از س��ازمان هاي دولتي خواس��ته 
يك وصله امنيتي مهم را براي شكافي در سرورهاي 
ويندوز نصب كنند. اين شكاف امنيتي در سرورهاي 
ويندوز، Zerologon نام دارد. به طور دقيق شكاف 
در پروتكل »Netlogon Remote« به هكرها اجازه 
دسترس��ي كامل به شبكه را مي دهد و به اين ترتيب 
مهاجمان سايبري مي توانند اختالالت متعددي در 
ش��بكه ها ايجاد كنند. آژانس CISA به دليل عواقب 
خطرناك چنين شكافي، پيام هشداري صادر كرده 
 ۲۰۰8R۲ است. شكاف مذكور در سرورهاي ويندوز
و نس��خه هاي پس از آن، از جمله س��رورهاي فعلي 
وجود دارد كه بر ويندوز ۱۰ مبتني هستند. به گفته 
كارشناسان استفاده از اين شكاف امنيتي نيز بسيار 
ساده است و هكرها مي توانند به راحتي آن را بياموزند. 
به همين دليل س��ازمان هاي دولت��ي بايد وصله اي 
امنيتي را نصب كنند. هرچند مخاطبان اين هشدار 
سازمان هاي دولتي و فدرال بوده اند، اما شركت هاي 
خصوصي كه از سرورهاي ويندوز استفاده مي كنند، 

نيز بايد هوشيار باشند.

اعتراف يوتيوب به خطاي 
بازبين هاي هوش مصنوعي

يوتيوب تصميم دارد با وجود ش��يوع ويروس كرونا 
براي بازبيني محت��وا دوباره از بازبين هاي انس��اني 
كمك بگي��رد، زيرا هوش مصنوع��ي درصد خطاي 
بااليي دارد. به گزارش مهر به نقل از ديجيتال ترندز، 
گوگل تصميم دارد دوباره از بازبين هاي انساني را براي 
نظارت بر محتواي يوتيوب كمك بگيرد. اين در حالي 
است كه از آغاز همه گيري كوويد ۱۹ در سراسر جهان 
سيستم هاي خودكار اين مسووليت را انجام مي دادند. 
يوتيوب در اواخر ماه آگوس��ت اعالم كرد در س��ه ماه 
قبل ۱۱.۴ ميليون ويدي��و را به دليل نقض قوانين از 
پلتفرم خود حذف كرده است. اين باالترين آمار حذف 
ويديو از يوتيوب در بازه اي سه ماهه بود و دليل آن نيز 
اتكاي بيشتر به هوش مصنوعي بود. زيرا به دليل شيوع 
ويروس كرونا بازبين هاي انساني از حضور در محل كار 
منع شده بودند. با اين وجود يوتيوب اعتراف كرد در اين 
بازه برخي ويديوها به اشتباه حذف شده اند. در همين 
راستا مدير ارشد محصوالت اين شبكه اجتماعي در 
مصاحبه اي به روزنامه فايننشال تايمز گفت: »يكي از 
تصميم هاي ما در آغاز همه گيري كوويد ۱۹ گرفتيم 
استفاده از ماشين هايي بود كه به اندازه انسان دقيق 
نيستند تا به اين ترتيب از كاربران خود محافظت كنيم. 
هرچند اين روش خطاهايي نيز داش��ته و احتمااًل به 
افزايش تعداد ويديوهاي حذفي منجر شده است.« اين 
زيرمجموعه گوگل فاش كرد تصميم خود براي حذف 
۱۶۰ هزار ويديو را لغو كرده است. به طور معمول كمتر 
از ۲۵ درصد درخواست هاي حذف ويديو در يوتيوب 
اجرايي مي ش��وند، اما تحت برنامه بازبيني محتوا با 
كمك ه��وش مصنوعي، اين ش��اخص به ۵۰ درصد 
رسيده است. البته هنوز مشخص نيست بازبين هاي 
انساني چگونه فرايند رصد ويديوها در شرايط فعلي را 

انجام مي دهند.

انتقام  چين به علت تالش براي 
بلوكه كردن وي چت و تيك تاك

چين با هدف مقابله به مثل با بلوكه ش��دن برخي 
اپليكيشن هاي چيني مانند   تيك تاك و وي چت از 
اعمال تحريم هايي عليه برخي شركت هاي خارجي 
خبر داده است. به گزارش مهر به نقل از آسين ايج، 
چين هنوز ماهيت تصميم خود عليه شركت هاي 
خارجي و اسامي موسسات و نهادهاي مورد تحريم 
را فاش نكرده، اما قرار است عليه آنها مجازات هايي 
مانند جرايم نقدي، محروميت از انجام فعاليت هاي 
تجاري و سرمايه گذاري در چين وضع شود. چين 
قصد دارد در آينده نزديك فهرستي از شركت هاي 
غيرقابل اعتماد تهيه كند و با مجازات آنها اقدامات 
خصمان��ه عليه ش��ركت هاي خود ك��ه در امريكا 
فعاليت مي كنند را تالفي كند. دولت امريكا عالوه 
بر   تيك تاك و    وي چت، هواوي را نيز به شدت مورد 
تحريم قرار داده است. وزارت بازرگاني چين كه اين 
خبر را اعالم كرده تنها تصريح كرده شركت هايي را 
تحريم مي كند كه به حاكميت ملي چين، امنيت و 
منافع آن لطمه بزنند يا قوانين تجاري و اقتصادي 
چي��ن را نقض كنن��د. بر همين اس��اس عالوه بر 
شركت هاي خارجي ممكن است برخي افراد هم 
تحريم شوند، اما اسامي آنها نيز هنوز اعالم نشده 
است. اين در حالي اس��ت كه اجراي فرمان دولت 
ترامپ ب��راي ممنوعيت پيام رس��ان وي چت در 
امريكا، از سوي يك قاضي در كاليفرنيا متوقف شد. 
به گزارش ايسنا، قاضي لورل بيلر در سانفرانسيسكو 
با رسيدگي به درخواست كاربران وي چت در امريكا 
كه استدالل دارند ممنوعيت اين پيام رسان نقض 
حق آزادي بيان ميليون ها امريكايي چيني تبار است 
كه براي ارتباطات خود به اين اپليكيش��ن متكي 
هستند، عليه اجراي حكم دولت ترامپ راي داد. اين 
قاضي در حكمي نشت: وي چت مانند يك ميدان 
مجازي براي جامعه چيني زبان و امريكايي چيني ها 
در امريكا بوده و تنها راه ارتباطي آنها است. اگر اين 
برنامه مسدود شود، دسترسي معنادار به ارتباطات 
در جامعه آنها بسته مي شود و بنابراين حق آنها براي 

آزادي بيان را محدود مي كند.

چه كساني نبايد ماسك بزنند
عرق ممكن است ماسك را مرطوب سازد و بدين 
ترتيب تنفس س��خت تر شده و رشد ميكروب ها 
آس��ان تر ش��ود.  افرادي ك��ه نمي توانند بدون 
استفاده از كمك ماسك را از صورت شان بردارند، 
ش��امل نوزادان و كودكان خردسال و همچنين 
افرادي كه دچار سختي تنفس هستند، نبايد از 

ماسك استفاده كنند. 
به نقل از يونيس��ف، س��ازمان جهاني بهداشت 
توصيه مي كند كه كودكان پنج ساله و كوچك تر 
نبايد ماس��ك بزنند. اگر ش��ما يا يكي از اعضاي 
خانواده ش��ما داراي بيماري يا معلوليت اس��ت 
كه استفاده از ماسك را سخت مي سازد، درباره 

بهترين تصميم با دكتر مشورت كنيد.
وقتي تمرين مي كني��د، مكاني را انتخاب كنيد 
كه اس��تفاده از ماس��ك ضروري نيس��ت مانند 
خانه يا در فضايي كه مي توانيد فاصله اجتماعي 
ايمن��ي از ديگران داش��ته باش��يد )مثال فضاي 
بيرون(. ك��ودكان و يا افراد بال��غ نبايد در زمان 
ورزش يا انجام فعاليت هاي جس��ماني ماس��ك 
بپوش��ند تا تنفس خود را دچار خطر نس��ازند. 
عرق ممكن است ماسك را مرطوب سازد و بدين 
ترتيب تنفس س��خت تر شده و رشد ميكروب ها 

آسان تر شود.

اختالل در نسخه وب و دسترسي به فايل هاي صوتي و ويديويي پيام رسان واتس آپ در روزهاي گذشته

مسووالن احتمال فيلترينگ واتس آپ را رد كردند

 اختالل شبكه موبايل اپراتورها تا ۳ روز ديگر
رفع مي شود

شرايط تجديد پروانه »انتقال داده بي سيم« 
تصويب شد

مديركل نظ��ارت بر خدمات ارتباط��ي رگوالتوري 
با تايي��د بروز اختالل در ش��بكه اپراتورهاي موبايل 
گفت: اين اختالل به دليل افزايش ظرفيت ش��بكه 
بوده و تا س��ه روز آينده، ارتباطات كاربران موبايلي 
نرمال مي شود. سيدمحمد امامي در گفت وگو با مهر، 
در مورد دليل اختالالت، كن��دي و قطعي هايي كه 
حين مكالمه و استفاده كاربران از اينترنت در شبكه 
اپراتورهاي تلفن همراه اتفاق مي افتد، توضيح داد و 
گفت: گزارش هايي از كاهش كيفيت شبكه اپراتورها 
در اس��تان هاي تهران و البرز داشته ايم كه مربوط به 
افزايش ظرفيت اپراتورهاي تلفن همراه بوده است. 
چرا كه اپراتور مجبور بوده ظرفيت شبكه را افزايش 
داده و به تجهيزاتش اضافه كند تا بتواند ترافيكي كه 
به شبكه تحميل شده است را پاسخگو باشد. امامي 
ب��ا بيان اينكه از زمان ش��يوع كرون��ا تاكنون حدود 
3۰ درص��د ترافيك ديتا در ش��بكه موبايل افزايش 
يافته اس��ت، گفت: براي پاس��خگويي به اين ميزان 
درخواست، الزم است كه منابع جديدي از تجهيزات 
به شبكه اپراتورها اضافه شود. مديركل دفتر نظارت 
بر خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري با 
تاكيد بر اينكه رگوالتوري از بروز اختالالت در شبكه 
اپراتورهاي موبايل مطلع است، افزود: طي 3 روز اخير 
اين مشكل تقريبًا در تهران برطرف شده و در استان 
البرز نيز عمده مش��كل در حال برطرف شدن است. 
مطابق با آنچه كه اپراتورها اعالم كرده اند ظرف سه 
روز آينده ش��رايط كاماًل عادي و نرمال خواهد شد. 
وي بر لزوم افزايش ظرفيت در شبكه اپراتورها تاكيد 
كرد تا بتوانند افزايش ترافيك را جبران كنند و گفت: 
اين بحث خ��ارج از كنترل رگوالتوري نبوده اس��ت 
اما از آنجايي كه ش��بكه زيربار است و بايد به صورت 
همزمان به مشتركان س��رويس دهد، الجرم زماني 
كه تغييرات در ش��بكه رخ مي دهد مشتركان آن را 

احساس مي كنند.
امامي با اشاره به اينكه گزارشاتي از بروز اين اختالالت 
و كاهش كيفيت ش��بكه اپراتوره��اي موبايل طي 
هفته هاي اخير به رگوالتوري ارس��ال ش��ده است، 
گفت: بررسي هاي ما نشان مي دهد كه مشكل تهران 

برطرف ش��ده و در 3 روز گذشته در تهران با مشكل 
خاص��ي مواجه نبوده ايم. در همين حال در اس��تان 
البرز نيز قطعي هاي نقطه اي و محدود ديده شده كه 
مربوط به بحث پاور و مشكالت سيستمي در برخي 
سايت ها است كه به زودي برطرف مي شود. مديركل 
دفتر نظارت بر خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد 
كرد: در مجموع ش��بكه موبايل در استان هايي كه با 
مشكل مواجه بوده اس��ت ظرف سه روز آينده كاماًل 
نرمال مي ش��ود. وي با اشاره به اينكه عمده تغييرات 
مربوط به شبكه همراه اول بوده و اپراتورهاي ديگر هم 
تغييرات كمتري داشتند، گفت: به روزساني شبكه 
بستگي به حجم تغييرات دارد و اپراتورها ملزم هستند 
كه كيفيت شبكه را حفظ كنند؛ از اين رو رگوالتوري 
نيز كيفيت ش��بكه را دايمًا رصد مي كن��د. امامي با 
بيان اينكه به روزرس��اني شبكه يك فرآيند طبيعي 
است و اپراتورها آن را به رگوالتوري اعالم مي كنند، 
خاطرنش��ان كرد: اما اينكه كيفي��ت كار چطور جلو 
مي رود و چقدر طول مي كشد كه اين مشكل رفع شود 
بستگي به حجم تغييرات دارد. البته معمواًل اپراتورها 
براي اينكه رضايت مش��تركان را از دست ندهند در 
حداقل زمان ممكن اين مش��كالت را رفع مي كنند. 
وي تصريح كرد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي در خصوص بروز اختالالت و كيفيت پايين 
سرويس اپراتورهاي موبايل، چندين بار موضوع را به 
اپراتورها تذكر داده و با آنها در تعامل بوده تا مشكل 
حل شود. اين مقام مسوول در رگوالتوري با تاكيد بر 
اينكه هم اكنون نيز مشكالت قبلي برطرف شده و تنها 
با قطعي هاي مقطعي و محدود روبرو هستيم، گفت: 
طي مذاكراتي كه با اپراتورها داشتيم پايداري شبكه از 
سه روز آينده تثبيت مي شود. چنانچه پس از اين سه 
روز، مشترك با مشكلي مواجه بود مي تواند موضوع را 
از طريق تماس با كال سنترهاي اپراتورها يا تماس با 
شماره پيگيري شكايات ۱۹۵ دنبال كند. با توجه به 
رشد 3۰ درصدي ترافيك در شبكه اپراتورها، منابع 
تجهيزاتي براي سرويس دهي به اين حجم، در شبكه 

افزايش يافته است.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
گفت: اعتبار اولين پروانه هاي صادر شده براي ارايه 
خدمات ارتباطات بي سيم در حال اتمام است و پس 
از ١٢ سال، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در 
جلسه هفته گذش��ته خود »اصول حاكم بر تجديد 
پروانه انتق��ال داده مبتني بر فناوري بي س��يم« را 
تصويب كرده است. به گزارش سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، حسين فالح جوشقاني افزود: 
قابليت هايي همچون ترابردپذيري و تحرك پذيري 
به اين پروانه ها اضافه ش��ده و از س��وي ديگر در اين 
مصوبه  پس��وند »ثابت« از اين پروانه ها حذف شده 
است. براساس اعالم رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديويي، اين س��ازمان تصميم گرفته 
تغييرات��ي را در پروانه ه��اي انتق��ال داده مبتني بر 
فناوري بي سيم ثابت )FWA( ايجاد كند. معاون وزير 
ارتباطات در تشريح جزييات جديد پروانه ها گفت: 
قابليت ترابردپذيري )Service Portability( و 
تحرك پذيري )Mobility( از جمله موارد مه مي 
 است كه به پروانه ها اضافه ش��ده تا دارندگان پروانه 
بتوانند از باند فركانسي 3۵۰۰ )كه تا دوسال آينده به 
عنوان فركانس نسل پنجم موبايل قابل بهره برداري 
خواهد بود( استفاده كنند. وي افزود: اين امكان باعث 
مي شود دارندگان پروانه FWA در حوزه هاي عمده 
فروش��ي به اپراتورهاي ثابت و موباي��ل ورود كنند. 
با توج��ه به امكان تحرك پذي��ري، يك دوره تنفس 
دو س��اله براي دارندگان پروانه در نظر گرفته شده و 
دو س��ال پس از تمديد پروانه بايد مانند اپراتورهاي 
س��يار ۱.۲8 درصد از درآمد ناخالص ساالنه خود را 
به عنوان حق السهم پرداخت كنند. فالح با تاكيد بر 
اينكه عمده تغييرات پروانه FWA در اين دو حوزه 
بوده و دارن��دگان پروانه طبق مصوبه در س��رويس 
عمده فروش��ي حق الس��هم نمي پردازند گفت: اين 
تصميم باعث مي ش��ود كم كم از بازار عمده فروشي 
هم سه مي  به دست بياورند. او درباره اينكه در مصوبه 
جديد حق الس��هم به جاي ح��ق االمتياز در مصوبه 
قبلي، پيش بيني ش��ده توضي��ح داد: »پيش از اين 
در زم��ان صدور پروانه ه��اي FWA، مبلغ ثابتي به 

عنوان حق االمتياز دريافت ش��ده بود، با اتمام زمان 
اعتبار پروانه ها، اپراتورها يا بايد مجدداً حق االمتياز 
ثابت براي تجديد پروانه پرداخ��ت مي كردند كه از 
نظر رگوالتوري اين ديدگاه چندان با رويكرد توسعه 
سرويس متناسب نبود، يا اينكه متناسب با درآمدشان 
به رگوالتوري تسهيم درآمد پرداخت كنند. حسن 
رويكرد دوم اين بود كه پولي به صورت يكجا از بخش 
ICT خارج نمي شد و توسعه اپراتورها آسيب نمي ديد. 
ضمن اينكه اگر در حوزه ارزش باند اختصاص يافته به 
اپراتورها، همه پارامترها را در نظر نگرفته باشيم، خود 
كسب و كار اين موارد را لحاظ مي كند اگر ارزش باند 
خيلي فراتر باش��د اپراتور درآمد بيشتري دارد، پس 
تسهيم بيشتري پرداخت مي كند. در واقع در روش 
تسهيم درآمد ارزش باند فركانسي كه جزو منابع ملي 
محدود و انفال است، حفظ مي شود. فالح با بيان اينكه 
از سال ۱38۷ تاكنون چهار اپراتور FWA شروع به 
فعاليت كرده اند و در مجموع يك ميليون و 8۰۰ هزار 
مشترك دارند، خاطرنشان كرد:  با تمديد پروانه هاي 
جديد و اضافه شدن قابليت هايي به آنها ضعف هاي 
چند سال گذشته در اين زمينه جبران خواهد شد. 
رييس رگوالتوري با اش��اره به مطالعات اين سازمان 
روي بخش اينترنت بي س��يم ثابت و تاثيرات آن بر 
اكوسيستم ICT كشور گفت: روند بين المللي حاكي 
از رشد ۱۱۷ برابري كل بازار و رشد ۱8۰ برابري بازار 
ارايه خدمات FWA در مدت هفت سال آينده است. 
ضمن آنكه پيش بيني ها نش��ان مي دهد با توسعه و 
تجاري سازي نس��ل پنجم موبايل حدود ۲۵ درصد 
 FWA از ترافيك اين نس��ل متعلق ب��ه اپراتورهاي
اس��ت. وي با بيان اينكه در ش��رايط اقتصادي فعلي 
و تحريم، س��رمايه گذاري چالش هاي خاص خود را 
دارد، گفت: در اين شرايط نگاه دولت، نگاه حمايتي 
از اپراتورهاست به گونه اي كه بخش خصوصي بتواند 
توسعه پيدا كند. اگر سرمايه گذاري بخش خصوصي 
و شكل گيري اين شبكه نبود، در شرايط فعلي ناشي 
از همه گيري كرونا نمي توانس��تيم خدمات آموزش 
مجازي يا سرويس رساني الكترونيكي را در بسياري 

از حوزه ها داشته باشيم. 



مهدي بيك|
 ماجراي دپوي بيش از 4و نيم ميليون تن اقالم اساس��ي 
و ضروري مردم در گمركات كش��ور كه بر اساس برخي 
روايت ها كاالهايي معادل بار 400 كشتي را شامل مي شود 
از جمله اخباري بود كه »تعادل« براي اولين بار آن را از دل 
گفت وگوهاي ميداني با فعاالن حوزه بازرگاني كشورمان 
استخراج و اطالع رساني كرد. اقالمي كه پيگيري هاي دقيق 
رسانه اي نشان مي دهد به دليل بروز برخي ناهماهنگي ها، 
ميان وزارت صمت و بانك مركزي امكان ترخيص را پيدا 
نكرده و بخش قابل توجهي از آنها يا فاسد شده اند يا اينكه 
به زودي با ادامه دپو فاسد خواهند شد. خبري كه هرچند 
در ابتدا اين اميدواري در خصوص آن وجود داش��ت تا از 
س��وي مقامات مسوول تكذيب ش��ود، اما پيگيري هاي 
بعدي نشان داد نه تنها اين خبر واقعيت دارد، بلكه پيش 
از اين نيز، نمونه هاي متعددي از اين نوع سوءمديريت ها 
و ناهماهنگي ها رخ داده كه باعث ض��رر و زيان فراوان به 
تجار و توليدكنندگان و اخالل در نظام عرضه محصوالت 
مصرفي شده است. بعد از اطالع رساني هاي رسانه اي؛ بابك 
نگاهداري مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي 
اس��المي نيز در روزهاي ابتدايي هفته با انتشار توييتي 
به طور رسمي نس��بت به اين موضوع واكنش نشان داد و 
رسما خبر دپوي بيش از 4و نيم ميليون تن اقالم اساسي 
در گمركات كش��ور را تاييد كرد. ضمن اينكه دليل آن را 
هم ناهماهنگي وزارت صمت و بانك مركزي عنوان كرده 
بود. اما نه نگاهداري و نه هيچ مقام مسوول ديگري هرگز 
جزييات اين ناهماهنگي هاي اجرايي را تش��ريح نكرد تا 
موضوع ابعاد و زواياي پيچيده تري پيدا كند. پرسشي كه با 
اين مقدمات به ذهن خطور مي كند آن است كه ريشه اصلي 
وقوع يك چنين مشكالتي )اگر نخواهيم اسم فاجعه روي 
آن بگذاريم( چيست و چرا در اين شرايط حساس كه مردم 
هر روز با معادله گراني اقالم اساسي روبه رو هستند، يك 
چنين نظامات غيرسازمان يافته و غيرشفافي در مهم ترين 

بخش هاي اقتصادي كشورمان النه كرده است؟

   بانك مركزي يا وزارت صمت؛ مساله اين است
موضوع دپوي اقالم مصرفي در گمرك مش��كلي اس��ت 
كه فعاالن اقتصادي بارها در خص��وص آن تذكر داده اند 
و مساعدت طلبيده اند، اما پاسخي دريافت نكرده اند. در 
جريان مالقات برخي فعاالن اقتصادي با رييس جمهوري 
نيز اين مشكل از سوي تعدادي از فعاالن اقتصادي مطرح 
شد و رييس جمهوري دستور پيگري موضوع را صادر كرد 
اما تا به امروز سازو كار سامان يافته اي كه بتواند به سرعت 
اقالم مورد نياز را ترخيص كند ايجاد نشده است. براساس 
اعالم برخي كارشناسان دليل تاخير در خروج اين اقالم 
اساسي برآمده از سخت گيري هايي است كه بانك مركزي 
براي مشخص كردن منشأ ارزهايي كه بوسيله آن اين اقالم 
وارد شده اند در دستور كار قرار داده است. ضمن اينكه وزارت 
صمت هم بدليل اينكه سرپرست وزارتخانه حق امضا و عزل 
و نصبي را ندارد، قادر به پيگيري امور مربوط به ترخيص اين 
اقالم نيست. اما زير پوست فعاليت هاي مرتبط با ترخيص 
كاال از گم��رك چه مي گذرد كه اين ميزان نقد و اعتراض 
درخصوص آن وجود دارد؟يكي از فعاالن حوزه واردات كه 
برخي از اقالم و كاالهاي وارداتي اش اين روزها در گمرك 
دپو شده در جريان گفت وگو با خبرنگار »تعادل« به شرط 
محفوظ ماندن نامش به اين نكته اشاره مي كند: بر اساس 
بخشنامه بانك مركزي هر كااليي كه قرار است وارد كشور 
شود بايد مشخص شود كه ارز مصرفي اش چه منبعي داشته 
و از كجا تامين ش��ده است. در اين ميان بسياري از تجار و 
بازرگانان خرد كشور بدليل مشكالت ارزي ناچار شده اند 
تا ارز مورد نياز خود را از طريق بازار غير رسمي تامين كنند 
و چون منشأ تهيه اين ارزها براي بانك مركزي مورد تاييد 
نيست، به همين دليل بانك مركزي هم اجازه ترخيص 
كاال را نمي دهد. اين روش اشتباهي است چرا كه در نهايت 
هم كش��ور ضرر مي كند، هم فعال اقتصادي كه اقدام به 
واردات كاال از مجاري قانوني كرده و هم مصرف كنندگاني 
كه بدليل اخالل در نظام عرضه ممكن است باز هم شاهد 

افزايش گراني ها باشند.
اين فعال حوزه واردات اقالم مصرفي در ادامه خاطرنشان 
مي كند: در كنار اين مشكل يك مشكل اساسي تر نيز وجود 
دارد كه كمتر به آن اش��اره مي شود. بخشي از مشكالت 
دپوي محصوالت، به دليل انحصاري است كه برخي افراد 
و جريان��ات در خصوص واردات برخي اقالم و كاالها از آن 
برخوردار هستند. اين افراد و جريانات با نفوذ با ارتباطاتي 
كه دارند به گونه اي صحنه آرايي مي كنند كه هيچ تاجر 
ديگري امكان واردات آن كاالي مورد نظر را بدون هماهنگي 
با آنها نداشته باشد. يكي از همكاران خود من بعد از مدتي 
نيازسنجي از بازارهاي ايران متوجه شده بود كه براي يك 
كاالي خاص در كش��ور بازار مصرف مناسبي وجود دارد. 
اين فرد كه اطالع چنداني از نظامات تجاري نداشت در آن 
زمان بخش قابل توجهي از دارايي اش را دالر مي خرد تا به 
خيال خودش بر اساس نيازسنجي دقيقي كه انجام داده 
بود؛ كاالي مورد نظر را وارد كند و سود خوبي ببرد. بعد از 

ورود كاال به گمرك براي چن��د روز كاال در گمرك بدون 
دليل مي ماند. فرد هرچه تالش مي كند متوجه نمي شود كه 
اشكال كارش كجاست تا اينكه در نهايت و بعد از جست وجو 
متوجه مي ش��ود كه كااليي را وارد ك��رده كه در انحصار 
شخص و گروه ديگري اس��ت و اين افراد هم با ارتباطاتي 
كه دارند، بارش را دپو كرده بودند. خالصه اين تاجر ناچار 
مي شود بارش را با قيمت بسيار پايين تر به همان گروه هاي 

انحصاري بفروشد تا از ضرر بيشترش جلوگيري كند.

   نظامات فرس�وده اقتصادي و مصائب فعاالن 
اقتصادي

بعد از گفت وگو با اين فعال اقتصادي و در شرايطي كه تصور 
مي كردم، شايد كمي اغراق در بيان مشكالت صورت گرفته 
باش��د، براي آگاهي از چند و چون ماجرا به سرعت راهي 
جلسه گفت وگو با يحيي آل اسحاق فعال اقتصادي قديمي 
كشورمان شدم تا اين پرسش را با وي در ميان بگذارم كه آيا 
يك چنين بوروكراسي پيچيده اي در ساختارهاي بازرگاني 
كشور وجود دارد يا نه؟ بدون ترديد اظهاراتي كه اين فعال 
اقتصادي در خصوص مشكالت مطرح مي كند به اندازه اي 
استناد دارد كه بتوان بر اس��اس آن به تصويري شفاف از 
واقعيات رسيد. آل اسحاق در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
خبر دپوي دامنه وسيعي از اقالم اساسي و...را در گمرك 
به دليل ناهماهنگي ها و سوءمديريت ها را درست ميدانيد 
گفت: من از اعداد ارقامي كه آقاي نگاهداري منتشر كرده اند 
و پيش از آن هم برخي از رسانه هاي اقتصادي خبر آن را 
اعالم كرده بودند، اطالع دقيقي ندارم، اما اينكه مقدار زيادي 
در كاالهاي مصرفي بنا بداليل نامعلوم و سوءمديريت ها 
دپو مي شود و در نهايت فساد مي شود، درست است. يعني 
مساله تامين ارز و بوروكراسي و در برخي موارد هم تخلفات 
باعث ش��ده تا دامنه وسيعي از اقالم مصرفي به خصوص 
مواد اوليه بنگاه هاي اقتصادي در گمرك دپو مي شود كه 
آسيب نهايي اين سازو كار فرس��وده را در نهايت فعاالن 
اقتصادي و مردمي مي پردازند كه هر روز بيش��تر از قبل 
سفره هايش��ان آب مي رود.اين فعال اقتصادي در ادامه 
تاكيد كرد: گمرك مقررات و بروكراسي خاصي دارد كه 
عبور از آن حقيقتا سخت است. اين در حالي است كه 
فعاالن اقتصادي و توليدي كشور با مشكالت وسيعي 
دست به گريان هستند، با اين مشكالت توليد كننده 
از بازار غيررس��مي با قيمت هاي سر به فلك كشيده 
ارز تهيه كرده تا مواد اولي��ه مورد نياز خود را وارد كند 
يا دستگاهي بخرد يا هر فعل و انفعال ديگري؛ اين فرد 
تازه بعد از تامين ارز و خريد محصوالت مورد نظر بايد از 
هفت خوان بوركراسي پيچيده فعلي در گمرك و...عبور 
كند. موضوع ديگر مشكالتي است كه براي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات ايجاد كرده اند. دولت مي گويد بايد 
ارز را برگردانيد، اما س��ازو كار اين فرآيند را مشخص 
نمي كند. از س��وي ديگر بس��ياري از صادركنندگان 
نتوانس��ته اند ارز خود را به دليل تحريم ها بازگردانند؛ 
اما دولت فش��ار مي آورد كه بايد ارز را برگردانيد، فعال 
اقتصادي ناچار است از بازار آزاد با هر قيمتي ارز تهيه 
كند تا مشمول جريمه و مجازات نشود. با اين شرايط 
شما فكر مي كنيد، انگيزه اي براي توليدكننده و فعال 
اقتصادي باقي مي ماند تا در جنگ اقتصادي بزرگي كه 
دشمنان برپا كرده اند، مقاومت كند. مثل اين است كه 
شما در زمان جنگ سربازان تان را بدون سالح و برنامه 
و امكانات به ميدان نبرد بفرستيد، طبيعي است كه اين 

روند عادالنه نيست. 

   دپوي ۷ميليون تن كاال در بنادر جنوبي كشور
به فاصله يك روز پس از انتشار گزارش تعادل معاون فني 
و امور گمركي گمرك كش��ور راهي رسانه ملي شد تا در 
خصوص ابهاماتي كه در خصوص دپوي اقالم اساسي در 
گمرك ها وجود دارد پاس��خ دهد. در شرايطي كه انتظار 
مي رفت تا ارونقي موضوع دپوي كاالهاي اساسي در حال 
فاسد شدن در گمركات را تكذيب كند، اما ارونقي در اين 
گفت وگو از دپوي ۷ميليون تن كاال در بنادر جنوبي كشور 
خب��ر داد و گفت: قطعات خودرو با توجه به درخواس��ت 
سرپرست وزارت صمت، بدون تخصيص ارز ترجيحي و 
بدون ارايه كد رهگيري كاال، ترخيص شده اند. او همچنين 
گفت: عالوه بر 3 و نيم ميليون كاالي اساسي، همين ميزان 
هم كاالي غيراساسي در بنادر جنوبي كشور وجود دارد. 
ارونقي از وجود 25هزار كانتينر حاوي كاال هاي اساسي و 
غيراساسي ديگر هم در بنادر جنوبي كشور خبر داد. معاون 
فني و امور گمركي گمرك كش��ور افزود: »از ميزان كل 
3 و نيم ميليون تن كاالي اساسي، يك و نيم ميليون تن 
ذرت، 239 هزار تن جو، 236 هزار تن س��ويا، 400 هزار 
تن روغن و 55 هزار تن دانه هاي روغني در بنادر كش��ور 
دپو و نگهداري مي شود.« تا اين بخش از گفت وگو معاون 
گمرك كشور به نكاتي اش��اره كرده بود كه رسانه ها قبال 
در خصوص آنها اطالع رس��اني كرده بودند و نكته تازه اي 
مطرح نشد؛ ارونقي در ادامه تصريح كرد: در فضاي گمركي 
كشور، تاييد كد رهگيري كاال از سوي بانك مركزي الزامي 
است، اما تسهيالتي در اين خصوص اتخاذ شده است كه 
به زودي طي آن، اين پنج قلم كاال مي توانند با داشتن فقط 
مدارك مالكيت و شناسايي ترخيص شوند. او همچنين 
در خصوص ارزش مالي اين پنج قلم كاالي اساسي گفت: 
»تاكنون 11 ميليون تن كاالي اساسي به ارزش 6 ميليارد 
دالر ترخيص كرده ايم كه ارزش ريالي اين پنج قلم كاال بايد 
طبق اين اعداد و ارقام محاسبه شود.« او در پاسخ به چرايي 
دپوي اين محصوالت فاسد شدني گفت: در برخي مواقع 
نيز دليل ماندگاري كاال آن است كه مبالغ مربوط به ارزش 
كاال از طريق سيستم بانكي هنوز به فروشنده انتقال نيافته 
و فروشنده هم اسناد مالكيت را به خريدار ارايه نكرده كه اين 
امر موجب معطلي مي شود. اين مدت زمان بعد از تحريم ها 
افزايش پيدا كرده اس��ت؛ بنابراين نه ما و نه سازمان هاي 
مجوزدهنده هيچ كدام در اين زمينه مقصر نيستيم و اين 
ماندگاري در واقع آثار تحريم اس��ت كه هم انتقال پول را 
سخت تر كرده و هم اخذ اسناد مالكيت را با دشواري مواجه 
كرده است. معاون فني و امور گمركي گمرك كشور گفت: 
تاكنون صاحبان 25هزار تن كاال براي ترخيص كاال هاي 
خود اقدام و نامه نگاري كرده اند، اما عده اي هم به دليل عدم 
تأمين ارز مورد نياز از ترخيص كاال سر باز مي زنند و ترجيح 
مي دهند اول تكليف ارز ترجيحي كاال ها معين ش��ود و 

سپس اقدام به ترخيص كنند.

   وقتي همه راه ها به شفافيت ختم مي شود
در همين خصوص احمد توكلي استاد اقتصاد و نماينده 
سابق مجلس در جريان گفت وگو با »تعادل« در پاسخ در 
خصوص اين نظامات فرسوده در گمرك و ساير ساختارهاي 
اقتصادي مي گويد: »براي كم كردن يك چنين مشكالتي 
باي��د اوال در زمينه تدوين ش��يوه نامه ه��اي كاربردي و 
دستورالعمل هاي اجرايي به طور شفاف عمل كرد و در وهله 
بعد جلوي انحصار در اين زمينه را سد كرد. اگر در خاطرتان 
مانده باشد من چندي پيش نامه اي به آقاي مدرس خياباني 
سرپرست وقت وزارت صمت نوش��تم و به ايشان 15روز 

فرصت دادم كه تكليف واردات را به گونه اي روشن كند كه 
انحصاري در آن وجود نداشته باشد. در واقع اين ضرب االجل 
به دليل مشكالتي بود كه اين آشفتگي ها در فضاي اقتصادي 
و معيشتي مردم ايجاد مي كرد.«  توكلي در ادامه خاطرنشان 
مي كند: »در پاسخ به اين مطالبه مسووالن اجرايي وزارت 
صمت به دفتر من آمدند و اش��اره كردند كه آيين نامه اي 
نوشته شده و سازوكاري را براي اين منظور تدارك ديده اند. 
اصرار ما اين بود كه بايد شيوه نامه اي داشته باشيد تا مردم 
و فعاالن اقتصادي تكليف خود را بدانند و با توصيه اين مقام 
با نفوذ يا فالن فرد صاحب مقام دستورالعمل ها تغيير نكنند. 
واقع آن است كه يكي از ريشه اي ترين مشكالت اقتصادي 
اي��ران همين رويكرده��اي انحصارگرايانه در موضوعات 
اقتصادي اس��ت. يعني افراد و جرياناتي هستند كه فكر 
مي كنند كه كسي نبايد به قلمروي وارداتي و تجاري آنها 
نزديك شود. اين اشتباه است. در اثر اين اصرارها در نهايت 
ش��يوه نامه اي را تدوين كردند كه اين شيوه نامه در دست 
بررسي كارشناسان قرار گرفت تا مشخص شود آيا تاثيري 
بر وضعيت آشفته واردات و انحصارات موجود در آن خواهد 
داشت.«رييس ديده بان شفافيت و عدالت همچنين تاكيد 
كرد: »بعد از بررسي هاي دقيق متوجه شديم كه اين شيوه 
نامه جديد ب��راي واردات و مقابله ب��ا انحصار هم كفايت 
نمي كند. دوباره قرار ش��د تا يك كارگروهي در اين زمينه 
تشكيل شود تا تصميم نهايي اخذ ش��ود. بعد از تحوالت 
وزارت صمت و رفتن خياباني به سرپرست جديد وزارت 
صمت هم زن��گ زدم و موضوع را پيگيري كردم. اش��اره 
كردند كه ابتكاراتي در اين زمينه در دس��تور كار قرار داده 
شده تا به مطالبات ملت و فعاالن اقتصادي پاسخ داده شود. 
در همانجا اين بحث مطرح شد كه اگر شيوه نامه درست و 
دقيقي وجود نداشته باشد و افراد بروند و در فضاي اقتصادي 
بين المللي نيازسنجي كنند و تامين سرمايه كنند و اقدام 
به واردات محصوالتي كنند، اما وقتي ك��ه اين اقالم وارد 
گمرك مي شود؛ ناگهان فعال بازرگاني متوجه مي شود كه 
مثال فالن تصميم اقتصادي براي واردات تغيير كرده است و 
ممكن است مشكالتي در اين زمينه ايجاد شود يا فالن  فرد 
و جريان بانفوذ در خصوص فالم محصول انحصاري عمل 
مي كند و به ديگران اجازه واردات محصول انحصاري خود 
را نمي دهد.« توكلي همچنين گفت: »من هرچند در اين 
مورد خاص كه شما به آن اشاره كرديد، اطالعالت دقيقي 
ندارم، ولي از آنجايي كه مي دانم كه اين مس��ائل در حوزه 
واردات وجود دارد و يك چنين مشكالتي پيش روي فعاالن 
اقتصادي و بازرگاني ايجاد مي شود، معتقدم كه بايد بر اساس 
يك نقشه راه مشخص و يك شيوه نامه دقيق كه در آن به 
مجموعه مسائل مربوط به واردات و بازرگاني پاسخ داده شده 
باشد، عمل كرد. تا زماني كه اين فضاي قانوني و شفاف در 
حوزه واردات و اساسا هر حوزه اقتصادي ديگري فراهم نشود 
بايد منتظر شنيدن اخباري از اين دست باشيم. مساله اصلي 
اينجاست كه فشار يك چنين مشكالتي در نهايت بر اقشار 
كمتربرخوردار جامعه سرريز مي شوند و اين اقشار هستند 
كه بايد اين مشكالت را بدوش بكشند.«طبيعتا در شرايطي 
كه اقتصاد و معيشت كشور در وضعيت حساسي قرار دارد و 
از يك طرف هر روز آمارهاي تازه اي از حذف اقالم مصرفي از 
سفره هاي عمومي مردم به دليل گراني ها و... منتشر مي شود 
و از سوي ديگر نمايندگان و ساير مسووالن كشور هم مدام 
از اولويت داشتن موضوعات معيشتي در تصميم گيري ها 
و نظارت ها س��خن مي گويند، توقع عمومي اين است كه 
مجموعه نهادهاي تصميم ساز و مجري به گونه اي عمل 

نكنند كه بر دامنه مشكالت افزوده شود. 

رويدادادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

7 .Tue  صنعت،معدن و تجارت Sep 22. 2020  1761   سه شنبه  اول  مهر 1399   4 صفر 1442  سال هفتم    شماره 

دولت ناگزير از سياست 
انبساطي در سال آينده 

موضوع توجه به شركت هاي دانش بنيان و به ويژه خدمات 
و كاالهايي كه منجر به صادرات مي شود مورد تاكيد ويژه 
قرار دارد. توجه به طرح هاي عمراني براي ايجاد رشد در 
توليد توسعه خواهد يافت و در عين حال از انبساط پولي 
اجتناب مي كنيم تا منجر به تورم نشود. شفافيت بيشتر و 
استفاده از سامانه هاي الكترونيكي نيز از موارد مورد توجه 
ويژه در بودجه سال آينده است.امسال وابستگي بسيار 
كمي به نفت داش��تيم و وزير نفت پيش بيني هاي خود 
را به سازمان برنامه و بودجه براي سال آينده خواهد داد 
و اين موضوع بررسي خواهد شد. براين اساس، مي توان 
دريافت در حالي كه براي س��ال آخر دولت فعلي به اين 
نتيجه رسيده اند كه با توجه به سه سال رشد منفي اقتصاد 
در س��ال هاي 9۷ تا 99 و همچنين رشد صفر درصدي 
دهه 1390، و احتمال ريزش شاخص بورس، الزم است 
كه سياست هاي مالي انبساطي باشد و دولت مخارجي را 
داشته باشد كه هم از سقوط بورس جلوگيري كند و هم در 
سال آخر دولت، براي مردم گردش مالي بيشتري را ايجاد 
كند و مردم احساس كمبود پول نداشته باشند. لذا بايد در 
سال آينده جهت ايجاد رونق و رشد اقتصادي نسبي، منابع 
قابل توجهي را به اقتصاد تزريق كند و سياست انبساطي 
مالي در پيش گيرد تا طرح هاي عمراني و توليد رونق داشته 
باشد و بيكاري و كاهش توليد فعلي، موجب كمبود كاال 
در بازار نش��ود.  اما در عين حال دولت انتظار دارد كه اين 
سياست ها موجب رشد پايه پولي و تورم نشود. در حالي 
كه اقتصاد توان پرداخت ماليات بيشتر، فروش شركت هاي 
دولتي و عرضه سهام در بورس را ندارد و دولت حتي براي 
حفظ وضعيت فعلي بورس، بايد نقدينگي قابل توجهي را 
از طريق صندوق توسعه ملي، بانك ها و منابع بودجه دولت 
به بورس تزريق و كمك كند تا بورس با سقوط بيشتر همراه 
نشود.  اما همه اين اتفاقات جز تورم باالتر و رشد نقدينگي 
با اس��تفاده از منابع بانك ها و بانك مركزي نتيجه اي به 
همراه نخواهد داشت زيرا به دليل بهره وري پايين و نبود 
فضاي كسب وكار مناسب، عمال رشد نقدينگي نمي تواند 
موجب رشد توليد و رونق شود. زيرا بهره وري وكارايي پايين 
اقتصاد در سال هاي اخير اجازه رشد توليد و رونق و رشد 
اقتصادي را نداده و تا فضاي كسب وكار درست نشود، در 
سال آينده نيز نتيجه اي نخواهد داد. در نتيجه نقدينگي 
به هر اندازه رشد كند و انبساط مالي دولت به هر اندازه كه 
باش��د جز تورم نتيجه اي ندارد و تزريق پول به هر اندازه 
افزايش يابد، بازهم موجب رش��د اقتصادي نخواهد شد 
و اتفاقا تورم حاصل از آن، انگيزه س��رمايه گذاري و توليد 
و صادرات را كاهش خواهد داد.  حتي ۷ برابر ش��دن نرخ 
ارز در سه سال اخير، كمكي به رشد صادرات نكرده است 
و صادرات به همان اندازه افزايش نيافته و نمي توان انتظار 
داشت كه با تزريق پول و سياست انبساطي و كمك هاي 
دولت و بانك ها، رشد اقتصادي بيشتر شود.  در ماه هاي 
اخير، نوس��ان قيمت در بازار دارايي ها، افزايش هفتگي 
قيمت كاالها و مواد اوليه، رشد هزينه توليد و هزينه تمام 
شده سرمايه گذاري ها، عمال موجب شده كه سوداگري و 
سفته بازي و خريد و فروش و داللي جاي توليد را بگيرد و 
كسب و كارها به جاي فعاليت مولد و خلق ارزش، به سمت 
خريد و فروش و داللي رفته اند و حتي سرمايه در گردش 
توليد را در خريد و فروش به كار گرفته اند.  براين اس��اس 
همان طور كه سياست رشد نقدينگي در 15 سال اخير 
نتوانست رشد اقتصادي و سرمايه گذاري را بيشتر كند 
و عمال تورم بيشتر را به همراه داشته، اكنون نيز سياست 
انبساطي موجب رشد توليد و اقتصاد كشور نخواهد شد. 
وقتي دولت به خوبي مي داند كه سياس��ت انبساطي در 
شرايط عادي هم نتوانسته به رشد توليد وسرمايه گذاري 
كمك كند پس چرا براي سال 1400 و در شرايط ركود 
اقتصادي سه سال اخير و تحريم ها و كرونا، انتظار دارد كه 
سياست انبس��اط مالي جواب بدهد. وقتي منابعي براي 
خرج كردن نيست نتيجه آن استفاده از منابع بانك ها و 
بانك مركزي است و اين موضوع جز رشد نقدينگي و تورم 
نتيجه اي نخواهد داشت.  براين اساس، برخي كارشناسان 
معتقدند كه سياست انبساط مالي در شرايط كنوني موجب 
رشد تورم و رشد قيمت ها مي شود و اين موضوع باعث رشد 
نرخ ارز و رشد قيمت دارايي ها و سهام خواهد شد و از اين 
طريق تا حدودي مانع ريزش شاخص قيمت سهام در سال 
آينده خواهد بود در نتيجه به نظر مي رسد كه دولت از اين 
طريق حداقل مي تواند مانع ريزش شديد قيمت سهام در 
سال آخر دولت فعلي شود و از سوي ديگر، گردش مالي و 
مخارج دولت و بخش خصوصي را تا حدي افزايش مي دهد 
و قبل از اينكه تورم شديد آن دچار اقتصاد شود، دولت به 
پايان دوره خود رس��يد و با انتخابات رياست جمهوري، 
دولت ديگري مسووليت را به عهده خواهد گرفت. در عين 
حال در سال آخر اين خاطره را براي مردم مي گذارد كه 
دولت مخارج خوبي داشته و قبل از بروز تورم آن، دولت 
فعلي عمال به پايان عمر خود خواهد رسيد.  در اين راستا 
كارشناسان و مسووالن كشور بايد توجه داشته باشند كه 
در شرايط كسري بودجه و كاهش درآمدهاي ارزي و نفتي 
و ريالي سال هاي اخير و رشد منفي اقتصاد، نبايد با سياست 
انبساطي و رشد شديد نقدينگي، عمال تورم بيشتري را 
براي خانوارها ايجاد كرد و بايد تالش شود كه با مديريت 
نقدينگي فعلي، اقتصاد به سمت تعادل نسبي حركت كند.  
اتفاقا در اين شرايط، حفظ ارزش پول ملي به هر اندازه اي 
مي تواند اميد بخش باشد زيرا حتي بخش توليد نيز از تورم 
و باال رفتن قيمت ها ناراضي است براين اساس بهتر است 
كه به جاي رشد نقدينگي روزانه 2.2 هزار ميليارد توماني، 
تا حدودي از رشد آن كاسته شود.  موضوع مهم ديگر توجه 
دولت به بهبود فضاي كسب وكار به جاي استفاده از پول و 
سياست انبساطي مالي است دولت بايد روش هاي استفاده 
از پول در مخارج خود را كنار بگذارد و از روش هاي ديگر 
مانند بهبود فضاي كسب وكار استفاده كند زيرا تا كسب 
وكار بهتر نشود، ماليات نيز افزايش نخواهد يافت.  جاي اين 
پرسش اساسي نيز باقيست كه دولت تا چه زمان مي خواهد 
هر سال بودجه و مخارج خود را افزايش دهد و آن را از محل 
رشد قيمت ها و نقدينگي تامين كند؟ وقتي در چهاردهه 
اخير دايم با تورم و رش��د قيمت ها مواجه بوده ايم و رشد 
متوسط كل اين سال ها 2 درصد بوده است، چرا همچنان 
بر رشد مخارج و نقدينگي و تورم تاكيد مي شود و چرا به 
بهبود فضاي كسب وكار و دريافت ماليات ها تغيير جهت 
نمي دهيم تا مردم بهتر كار كنند و درآمد داشته باشند و 

بعد ماليات بدهند؟ 

حميد زادبوم رييس سازمان توسعه 
تجارت اعالم كرد 

تعليق كارت بازرگاني ۲۴۰۰ 
صادركننده!

اعتمادآنالين|حميد زادبوم رييس س��ازمان 
توسعه تجارت گفت: كارت هاي بازرگاني 2400 
صادر كننده غيرتوليدي كه نس��بت به رفع تعهد 

ارزي خود اقدام نكرده اند، تعليق شد.
 حميد زادبوم رييس س��ازمان توس��عه تجارت 
ب��ا اش��اره ب��ه تعلي��ق كارت ه��اي بازرگان��ي 
صادر كننده ه��اي خاط��ي بيان كرد: براس��اس 
تبصره ذيل م��اده 10 آيين نام��ه اجرايي قانون 
مقررات صادرات و واردات، كارگروهي متشكل از 
نمايندگان وزارت صمت، اتاق بازرگاني، گمرك 
جمهوري اسالمي و اتاق تعاون براي پايش رفتار 
تجاري اش��خاصي كه تاكنون ب��راي آنها كارت 

بازرگاني صادر شده، تشكيل شده است.
او با اش��اره به برخي از مصوبات مهم اين جلسات 
بيان كرد: برابر يكي از مواد اين جلس��ات قرار بر 
اين ش��د تا كارت هاي بازرگاني صادر كنندگاني 
كه داري س��وءرفتار تجاري هستند و به تعهدات 
ارز خود عمل نمي كنند، تعليق ش��ود؛ موضوعي 
كه در ماده 2 بس��ته سياست هاي ارزي هم به آن 

اشاره شده است.
زادبوم ادامه داد: قرار بر اين ش��د تا در مرحله اول 
كارت بازرگان��ي افرادي كه بع��د از واردات هيچ 
گونه تعهد ارزي نداش��ته اند، تعليق ش��ود يعني 
صادر كنندگان فرصت داشتند تا پايان سال قبل 
ارز هاي خود را وارد سامانه نيما مي كردند؛ مهلتي 
كه بانك مركزي مجددا آن را تا پايان تير ماه امسال 
تمديد كرد با اين وجود هنوز هس��تند افراي كه 
نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود اقدام نكرده اند.

رييس س��ازمان توس��عه تجارت با بي��ان اينكه 
كارت هاي بازرگاني 2 ه��زار و 100 صادر كننده 
غير توليدي تعليق ش��ده اس��ت، گفت: تاكنون 
ايفاي تعهدات اي��ن صادر كنندگان صفر بوده به 
همين دليل و برابر تصميم��ات كارگروه اقدام به 
تعليق كارت هاي آنها كرده بودي��م، اما برخي از 
آنها پس از رفع تعهد ارزي خود، مجددا توانستند 
كارت خود را دريافت كنند چرا كه ما هيچ كارتي 

ابطال نكرده ايم.
او ادامه داد: كارت بازرگان��ي 300 نفر از تجاري 
را ك��ه فعاليت آنها غير توليدي بوده و بين صفر تا 
30 درصد رفع تعهد ارزي كردند، در 15 شهريور 
ماه تعليق ش��د و افرادي كه بين 30 تا 60 درصد 
رفع تعهد ارزي كردند تنها تا امروز فرصت دارند 
تا ارز هاي خود را وارد س��امانه نيما كنند چرا كه 
در غي��ر اين صورت مجبور ب��ه تعليق كارت هاي 

بازرگاني آنها خواهيم بود.
زادبوم با اشاره به وضعيت ش��ركت هاي توليدي-

بازرگاني براي ايفاي تعهدات ارزي خود بيان كرد: 
فعال تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است و 
بايد منتظر تصميم گيري نهايي كارگروه باش��يم و 
تمامي اين اقداماتي كه تاكنون انجام داده ايم براي 
اين است كه صادر كنندگاني خوشنامي كه در اين 
ش��رايط ارز خود را باز مي گردانند، مورد تقدير قرار 
گيرند و آنهاي��ي كه در اين بين ب��ه تعهدات خود، 
نيس��تند به نحوي متوجه ش��وند كه بايد به قانون 

تمكين كنند.
رييس س��ازمان توس��عه تجارت تصريح كرد: از 
آنجاي��ي كه عمده اي��ن گروه ها را ش��ركت هاي 
غيرتوليدي تشكيل مي دهند بنابراين آمار دقيقي 
از اينكه ك��دام صادر كنندگان گروه هايي كااليي 
ارزش��ان را برنگردانده باش��ند، نداري��م چرا كه 
بازرگانان غيرتوليدي ممكن است در زمان هاي 

مختلف هر كااليي را صادر كنند.
او در پايان بيان ك��رد: فعال كارگروه بايد تصميم 
نهايي را بگيرد كه درنهايت اگر بازرگانان نسبت 
به رفع تعهد ارزي خ��ود اقدام نكنند، كارت هاي 
بازرگاني آنها ابطال مي شود يا خبر، اما ما عالقه مند 
هستيم آنها هرچه سريعتر ارز ها را وارد سامانه نيما 
كنند چرا كه اگر ابطال شود بايد مسيري طوالني 
را طي كنند تا مجددا ب��راي آنها كارت بازرگاني 

جديدي صادر شود.

»تعادل« پشت پرده دپوي گسترده اقالم اساسي در گمركات كشور را بررسي مي كند

سمفوني ناهماهنگ اقتصاد

اردكانيان، وزير نيرو:  ايران با مشاركت روسيه در جنوب كشور نيروگاه برق جديد مي سازد
اعتمادآنالين|وزي��ر نيرو گف��ت: پيمانكار جديد 
نيروگاه يك هزار و 400 مگاواتي س��يريك در استان 
هرمزگان از سوي روسيه انتخاب شده كه مورد تاييد 
است و انتظار مي رود عمليات اجرايي اين نيروگاه از 

هفته هاي آتي آغاز شود.
 رضا اردكاني��ان، وزير نيرو افزود: باالخره طرف روس 
به اين نتيجه رس��يد كه مي بايست پيمانكار را تغيير 
دهند براين اساس پيمانكار جديدي انتخاب شد كه 

اين پيمانكار جديد مورد تاييدكشورمان هم است.
وي ادامه داد: اكنون مراحل مختلف اداري تشريفات 

مربوط به اين نقل و انتقال در حال انجام است.
وزير نيرو گفت: اميداس��ت كه در هفته هاي پيش رو 
بتوان شاهد ش��روع ورود منابع مالي مربوط به پروژه 
سيريك از ناحيه پيمانكارجديد و شروع فعاليت اجرايي 

اين نيروگاه باشيم.
آذرماه 139۷ بود كه وزير نيرو گفت: عمليات اجرايي 
طرح بزرگ يك هزار و 400 مگاواتي نيروگاه سيريك 

واقع در شرق استان هرمزگان انجام مي شود.
رضا اردكانيان آن هنگام در حاش��يه بهره برداري از 
مرحله نخست طرح نوس��ازي خط آبرساني ميناب 

به بندرعباس اظهار داش��ت: نيروگاه سيريك با خط 
اعتباري فدراسيون روسيه با اعتبار يك هزار و 200 

ميليون دالر ساخته مي شود.
24ش��هريور پارس��ال وزير نيرو از تمديد وام دولتي 
روسيه براي احداث نيروگاه يك هزار و 400 مگاواتي 

در منطقه سيريك هرمزگان خبر داد.
وي همان زمان در ديدار »سرگئي استورچاك« معاون 
وزير دارايي فدراسيون روس��يه كه در تهران برگزار 
شد، گفت: قرارداد استفاده از وام يك ميليارد و 200 
ميليون يورويي دولت روس��يه براي احداث نيروگاه 

يك ميليارد و 400 ميليون يورويي سيريك هرمزگان 
به دليل طوالني شدن تشريفات عملياتي نيازمند يك 
الحاقيه براي تمديد مدت قرارداد بود كه اين الحاقيه 
بي��ن وزارت دارايي روس��يه و وزارت امور اقتصادي و 

دارايي ايران امضا شد.
شهرستان سيريك در سواحل درياي عمان و خليج 
فارس واقع اس��ت.  هرمزگان هم اكنون داراي س��ه 
نيروگاه توليد برق اس��ت كه با بهره برداري از نيروگاه 
سيكل تركيبي بندرعباس و نيروگاه سيريك تعداد 

آنها به پنج واحد افزايش مي يابد.

خبر

تضاد منافع خريداران و 
فروشندگان طال  در محدوده 

رقابتي حساس تاريخي
 اما در حال حاضر خبري مانند تاييد نسخه نهايي 
يك واكسن كارا براي جلوگيري از گسترش بيشتر 
بيماري و توليد ميليون ها دوز از اين دارو مي تواند 

ورق را به گونه ديگري تغيير دهد.
تنها عامل مهم ديگري كه مي تواند موجب ريزش 
طال گردد ريزش دوباره ش��اخص هاي س��هامي 
امريكا و اروپا به صورت قابل توجه است كه در اين 
صورت به علت ايجاد بحران نقدينگي شركت هاي 
س��رمايه گذاري و هج فاندها مجبور به فروش طال 
براي تس��ويه و ابط��ال واحده��اي صندوق ها و يا 
حمايت از سهام شركت هاي تحت تملك خواهند 
شد و  ريسك قابل توجهي را مطابق الگوي رفتاري 
در بحران س��ال 2008 متوجه قيمت طال خواهد 
كرد، در هر صورت به تضاد ميان منافع خريداران 
و فروش��ندگان طال، همچنين ازدياد سناريو هاي 
رفتاري قيمت ط��ال به علت عوام��ل بنيادين در 
هفته هاي اخير كه موج��ب رفتار دوگانه قيمت و 
عدم جهت گيري مشخص در اين نماد شده است 
مي تواند در هفته هاي آينده براي مشخص شدن 

رفتار قيمت بسيار تاثيرگذار باشد.
تهيه شده در گروه اقتصادي خاس
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چهرهروز

محموددولتآباديبا۷۴نوازندهجهانازصلحميگويد
نخستين اثر اركستر پاكو با صداي محمود دولت آبادي ضبط و آماده انتشار شد. اركستر پاكو در قالب پروژه »هنر صلح« با 

حضور ۷۴ نوازنده از ۲۴ كشور جهان تشكيل شده است. 
نوازندگان اصلي اجراي قطعه نخست ۳۲ نفر از ۱۹ كشور هستند و اركستر در حال تكميل نوازندگان است؛ به نحوي كه از 
تمام كش��ورهاي جهان حداقل يك نوازنده براي اجراي قطعات بعدي در آن حضور داشته باشد. اجراي نوازندگان اركستر 
پاكو به سرپرس��تي مهران عليرضايي به صورت آنالين ضبط شده اس��ت و به زودي نخستين قطعه توليدي اين اركستر با 

دكلمه اي از محمود دولت آبادي رونمايي خواهد شد.

كتابخانه

آشوببزرگ
كتاب »آش��وب بزرگ« اثري است از »آدريان وولدريج«. امروزه در دنياي كسب و كار شاهد بحران و آشوب هايي هستيم 
كه كتاب پيش رو از آن به عنوان آش��وب بزرگ ياد مي كند؛ نويس��نده در هفت فصل به بررس��ي ريشه هاي اين تحوالت 
پرداخته و به اين پرس��ش مهم پاس��خ داده است كه چگونه كس��ب و كارها با روزهاي بحراني مقابله مي كنند. بسياري از 
موفق ترين زنان در عرصه كسب و كار در شركت هاي سرسخت و مقتدر ديده مي شوند، نه سازمان هايي كه طبق تصورات 
فمينيست هاي جديد، با ظرافت و بر مبناي احساسات عمل مي كنند. شاخص FTSE ۱00 براي بانوان كه توسط مدرسه 
مديريت كرنفيلدتدوين ش��ده، نش��ان مي دهد دو صنعتي كه بهترين كارنامه را در زمينه ارتقاي زنان تا سمت هاي باالي 

مديريتي داشته اند، بانكداري و حمل و نقل هستند.

میراثنامهجامعه

سرپرست تيم كاوش آتشكده فردقان فراهان از كشف 
ابعاد جديدي از آتش��كده و بيرون آمدن ستون هاي 
ضلع جنوب غربي اين بنا از زير خاك خبر داد. محسن 
كريمي با اشاره به آغاز فصل جديدي از كاوش آتشكده 
فردقان فراهان از نيمه شهريورماه ۱۳۹۹، اظهار كرد: 
در روس��تاي تاريخي فردقان شهرستان فراهان قلعه 
تاريخي وجود دارد كه در مركز ثقل اين قلعه آتشكده 
فردقان واقع شده اس��ت. وي افزود: اين آتشكده يك 
بناي چهارطاقي اس��ت و با توجه به مطالعات ميداني 
و تطبيقي انجام شده مشخص ش��د كه اين آتشكده 
در واقع همان آتش��كده اي است كه در تاريخ قم از آن 
ياد ش��ده است، در اين متون به فردقان، آتشكده واقع 
در آن، تصرف و تخريب آن توس��ط حاكم قم در سال 
۲88 هجري، انتقال درب مطالي آتشكده به كعبه در 
زمان حجاج بن يوسف، شكست عالءالدوله كاكويه از 
مسعود بن محمود بن سبكتكين و پناه گرفتن او در قلعه 
فردقان و نيز زنداني شدن بوعلي سينا در قلعه مذكور 
اشاره شده است. كريمي با اشاره به اينكه چهارطاقي 
به ش��كل مربع و به اضالع ۱۷ متر اس��ت، گفت: بنا ۴ 

ستون چهار وجهي دارد كه بر روي آن گنبدي افراشته 
شده بود و در ضلع شمالي داراي ورودي از مركز است 
و عالوه بر آن در ضلع جنوبي بنا نيز سه درگاه ورودي 
قرار گرفته است. او مصالح اصلي ديوارهاي بنا را سنگ 
و مصالح اصلي ستون ها را آجر دانست و افزود: در فصول 

قبلي كاوش حدود اربعه بنا پيدا شد، پالن به دست آمد 
و در اين فصل، عمده تمركز كاوش در ضلع جنوب بود 
كه عالوه بر س��تون يافت ش��ده در فصل قبل كاوش، 
ستون ضلع جنوب غربي بنا نيز به دست آمد و پالن بنا 

تكميل تر شده است.

بخش ديگري از آتشكده »فردقان فراهان« از زيرخاك بيرون آمد

ضرب و شتم زن و شوهري كاهش يافت
مع��اون اجتماعي پليس پيش��گيري پايتخت از 
كاه��ش ۱۷ درصدي پرونده ه��اي ضرب و جرح 
زن و شوهري در نيمه نخس��ت امسال خبر داد. 
سرگرد وحيد س��لطاني پاجي در تش��ريح آمار 
پرونده هاي ضرب و جرح عمدي بين زوجين كه 
در كالنتري هاي تهران بزرگ به ثبت رسيده گفت: 
بر اس��اس آمار جمع آوري ش��ده از دايره مشاوره 
و مددكاري كالنتري هاي ش��هر ته��ران، تعداد 
پرونده هاي ثبت ش��ده از درگيري هاي منجر به 
ضرب و جرح عمدي خانوادگي بين زن و ش��وهر 
در نيمه نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته ۱۷ درصد كاهش داشته است. او 
درب��اره مناطق داراي بيش��ترين ضرب و ش��تم 
زن و ش��وهري در پايتخت گفت: مناطق شرقي، 
شمال غربي و جنوب شرقي شهر تهران به ترتيب 

بيشترين ميزان ثبت شكايت در خصوص اين  نوع 
درگيري ها در نيمه نخس��ت امسال را داشته اند. 
مع��اون اجتماعي پليس پايتخت ب��ا بيان اينكه 
تقريبا تمامي شكايات از سوي خانم هايي مطرح 
شده كه مورد ضرب و جرح عمدي همسرشان قرار 
گرفته اند، گفت: درصد كمي هم مربوط به ضرب 

و شتم مردان از سوي همسرانشان بوده است.

راه اندازي سامانه الكترونيك نظارت و بازرسي داروخانه ها
سرپرست دفتر بازرسي و رس��يدگي به شكايات 
سازمان غذا و دارو از راه اندازي سامانه الكترونيك 
نظارت و بازرسي سازمان غذا و دارو خبر داد. مهدي 
قنبري گفت: در مرحل��ه اول پايلوت اين برنامه را 
در ۱0 دانشگاه علوم پزشكي اجرا مي كنيم. برنامه 
پايلوت زير س��امانه الكترونيك نظارت و بازرسي 
سازمان غذا و دارو در سامانه تيتك برنامه ريزي شده 
است. مصوبه مربوط به اين زير سامانه طي مكاتباتي 
ابالغ و فرايند اجرايي كار تشريح شد. او افزود: برنامه 
پايلوت با هدف اصلي شناسايي چالش ها و ايرادات 
زير س��امانه الكترونيك نظارت و بازرس��ي انجام 
مي شود و قرار است ۲0 درصد از داروخانه هاي تحت 
پوش��ش و نظارت هر معاونت سازمان غذا و دارو را 
در ۱0 دانشگاه علوم پزشكي در مرحله اول پايلوت، 
به صورت مانيتورينگ تحت بازرس��ي قرار دهيم. 
زير س��امانه آديت بخشي از س��امانه اصلي تيتك 
است. حساسيت هايي كه سيستم هاي نظارتي در 

زمينه الكترونيك كردن نظارت بر كاالهاي سالمت 
محور داشتند و تاكيد كردند كه كاالهاي سالمت 
محور بايد از بستر اوليه واردات، توليد، انبار و توزيع 
و عرضه تحت پايش و نظارت دقيق الكترونيك قرار 
گيرند، باعث شد كه ما به اين كار سرعت بخشيم. 
اميدواريم بعد از اجراي برنامه پايلوت و رفع معايب، 
بتوانيم اين برنامه را به تمام استان هاي كشور تعميم 
دهيم. برنامه پايلوت گام اول برنامه و در جهت رفع 

نواقص بازرسي و نظارت است.

آمار جهاني مبتاليان كرونا از ۳۱ ميليون نفر گذشت
شمار مبتاليان به كروناويروس در جهان تاكنون 
ب��ه ۳۱ ميليون و ۲۴0 هزار و ۳۴۷ نفر رس��يده و 
مرگ ۹۶۵ هزار و ۷۱ نف��ر نيز در اثر اين بيماري 
تأييد شده است. بنابر تازه ترين آمارها، ۲۲ ميليون 
و 8۳۵ هزار و ۵۶۳ نفر از مبتاليان به كوويد-۱۹ 
تاكنون بهبود يافته اند. روند افزايش آمار مبتاليان 
به بيماري كوويد-۱۹ كه تاكنون در ۲۱۳ كشور 
و منطقه در جهان ش��يوع يافته، ادامه دارد و اين 
بيماري همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. امريكا 
ب��ا بيش از هف��ت ميليون مبتال و بي��ش از ۲00 
هزار قرباني تاكنون، همچنان در صدر فهرس��ت 
كش��ورهاي درگير ب��ا بيماري كووي��د-۱۹ قرار 
دارد. هن��د و برزيل نيز با آمار ميليوني مبتاليان، 

هم اكنون پس از امريكا ب��ه ترتيب جايگاه دوم و 
سوم را در جهان دارند. همچنين اياالت متحده، 
برزيل، هند و مكزيك، چهار كشور اول دنيا از نظر 
بيشترين تعداد قربانيان كوويد-۱۹ هستند. ايران 

هم در جايگاه سيزدهم قرار دارد. 

اخباركوتاه

آاليندهازنمتهماصلي
آلودگيهوا

۲هزارمعتادمتجاهر
بازخمبازدركشور

خبرگزاريمهر|گروهجامعه| نيمه نخس��ت 
سال ۹۹ در حالي پايان مي يابد كه با شيوع بيماري 
كرونا، با لغو طرح هاي ترافيك و كاهش آلودگي هوا 
تردد خودروها و موتورسيكلت ها نسبت به گذشته به 
شكل قابل توجهي در شهر افزايش يافت. معاون پايش 
و نظارت اداره محيط زيست استان تهران با اشاره به 
اينكه آالينده ازن مس��وول تمام روزهاي نامطلوب 
هواي تهران در نيمه نخست سال بوده است، گفت: 
اين مساله به معني افزايش غلظت آالينده ازن نيست، 
بلكه استانداردها تغيير كرده است. محمد رستگاري با 
اشاره به اينكه از ابتداي سال تاكنون، ۵۷ روز شاخص 
كيفيت هواي تهران به خاطر افزايش غلظت آالينده 
ازن كاهش يافته اس��ت، افزود: از اين تعداد ۳۶ روز 
كيفيت هوا ناس��الم براي گروه هاي حساس و ۲ روز 
ناسالم بوده است. او با بيان اين نكته كه از ابتداي سال 
جاري استاندارد ش��اخص هاي اندازه گيري ميزان 
آالينده هاي هوا ارتقا پيدا كرده است، ابراز داشت: اگر 
اين استانداردها تغيير نكرده بود، وضعيتمان نسبت به 
سال گذشته بهتر بود اما با توجه به اينكه استانداردها 
تغيير كرده است تعداد روزهاي ناسالم و آلوده افزايش 
يافته است. هرچند تعداد روزهاي آلوده افزايش يافته 
است، اما واقعيت اين است كه ميزان غلظت آالينده 

ازن نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است.

برآوردها نش��ان مي دهد كه ۱۵00 تا ۲000 معتاد 
متجاهر داراي زخم باز در كش��ور وجود دارد كه ارايه 
خدمات بهداشتي به اين افراد بر عهده دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كشور و وزارت بهداشت است. مديركل 
دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
گفت: در جلسه گذشته ستاد مصوب شد كه وزارت 
بهداشت، بيمارس��تان هايي را ايجاد كند تا معتادان 
متجاهر داراي زخم باز در برخي مراكز بيمارستاني 
پذيرش ش��وند كه در اي��ن صورت احتم��ال دارد با 
افزايش پذيرش بيماران يا كامل نشدن دوره درمان 
آنان مواجه شويم، از اين رو پيشنهاد شد كه يك مركز 
واسط جهت حمايت از اينگونه بيماران ايجاد شود كه 
در حال حاضر مركزي با مساحت بيش از ۲000 متر 
در اصفهان ايجاد شده كه تا ۲۵ شهريور ماه، به ۲00 
نفر از معتادان زخم باز، خدمات ارايه داده است. فريد 
براتي سده افزود: ايجاد چنين مركزي موجب كاهش 
فشار ناشي از ترخيص و رهاسازي و ساماندهي مناسب 
و اصولي از معتادان متجاهر مي شود و اين نكته حائز 
اهميت است كه اين مركز حمايتي، جايگزين مراكز 
و بيمارستان هاي معرفي شده وزارت بهداشت براي 
معتادان زخم باز نيست و آن مراكز كماكان موظف به 

ارايه خدمات به بيماران اعزامي از سوي ناجا هستند.

سيل استان گيالن را محاصره كرد

تالشدرآب،مسووالندرخواب
گليمان�دگار| تقريبا ي��ك هفته اي 
مي شود كه س��ازمان هواشناسي از وارد 
شدن يك س��امانه بارشي به كشور خبر 
داده و البته كه اعالم كرده بود شدت بارش در استان هاي 
شمالي بيشتر از بقيه نواحي است، اما اين بار هم طبق 
معمول هميشه مسووالن غافلگير شدند و تالش را آب برد. 
اين كه نماينده تالش در اظهارنظري گفته بود كه حتي 
استاندار جواب تلفن او را نمي دهد، هم خود جاي بحث 
دارد كه البته وقتي جواب نماينده مجلس را نمي دهند، 

قاعدتا جواب خبرنگاران را هم نمي دهند.

تالشراآبومسووالنراخواببرد
طي دو روز گذش��ته شدت بارش ها در استان گيالن 
طبق معمول بيشتر از انتظار مسووالن بوده و يكي از 
مسووالن در اظهارنظري گفته بود، مي دانستيم قرار 
است بارندگي باشد، اما انتظار اين وضعيت را نداشتيم، 
اينكه خيابان هاي تالش را آب بگيرد و پل عابر پياده 
از ريشه كنده شود و البته راه ارتباطي به ده ها روستا 
بسته ش��ود، اينها آن چيزي نبود كه مسووالن ستاد 
بحران و اس��تان گيالن و شهرستان تالش انتظار آن 

را داشته باشند. 

خسارتهايميليارديبهزندگي
وكسبوكارمردم

اين بار هم سيل مثل هميشه زندگي و كسب و كار مردم 
را از بين برده است، تا آنجايي كه توسط مديركل مديريت 
بحران استانداري گيالن اعالم شده تاكنون بيش از ۵0 
ميليارد تومان خسارت س��يل برآورد شده و البته اين 
برآوردهاي اوليه است و زماني كه سيل فروكش كند تا آن 

موقع مي شود عدد و رقم قطعي را اعالم كرد. 

سناريويتكراريغافلگيري
سناريوي غافلگيري مسووالن در برابر سيل آنقدر تكراري 
ونخ نما شده است كه ديگر كسي به آن توجه نمي كند، 
طي دو سال گذشته سيل در بس��ياري از نقاط كشور 
 مسووالن را غافلگير كرد، از شيراز گرفته تا سر پل ذهاب 
و ... هر بار هم تعداد زيادي جان خود را از دس��ت دادند 

و تعداد بيش��تري زندگي شان نابود شد و هنوز هم آنها 
كه بازمانده س��يل هاي شيراز و سر پل ذهاب و پلدختر 
و... هستند نتوانسته اند خسارت هاي ناشي ازسيل را در 
زندگي شان جبران كنند. البته كه طبق معمول وعده 
و وعيد هايي هم از س��وي مسووالن داده مي شود اما در 
نهايت اين مردم هستند كه بايد به فكر خودشان باشند 

و زندگي از دست رفته شان را دوباره به سامان كنند.

امدادرسانيادامهدارد
اما طبق آخرين اظهارات مديركل بحران اس��تانداري 
گي��الن راه ه��اي اصلي تالش باز ش��ده اس��ت و البته 
توانسته اند، راه ۴ روستا را هم براي امدادرساني باز كنند، 
هنوز امدادرساني به سيل زدگان كه اغلب هم روستايي 
هستند، ادامه دارد.  به گفته او طي چهار ساعت حدود 
۳00 ميليمتر بارش باران در شهرستان تالش به ثبت 
رسيده است كه بر اثر اين بارش همه بخش ها و روستاهاي 

شهرستان تالش درگير سيل شده است.

دستورتخليهصادرشدهاست
بسياري از خانه ها در حريم رودخانه قرار دارند و خيلي 
از آنها آسيب ديده اند و بسياري ديگر در معرض تخريب 
قرار دارند، مسووالن شهري به مردم اعالم كرده اند كه 
خانه هاي خود را تخليه كنند و در جايي امن بمانند تا 
شدت سيل فروكش كند.  امير مرادي در بخش ديگري 
از س��خنانش افزود: فعال نمي تواني��م در مورد ميزان 
خسارات وارده به طور قطعي اظهارنظر كنيم و با آرام 
شدن شرايط بررسي ها براي برآورد ميزان خسارت ها 

انجام خواهد شد.

دونفرجانخودراازدستدادند
در آخرين اظهارنظر معاون عمليات س��ازمان امداد و 
نجات كشور مرگ دو نفر از هموطنان در سيل تاييد شده 
است. البته با توجه به اينكه هنوز راه رسيدن به تعدادي 
از روستاها باز نشده و امداد رساني هم به پايان نرسيده 
نمي توان در مورد اين آمار نظر قطعي داد، اما اميدوارم 
تعداد م��رگ و ميرها بيش از اين نباش��د.  محمد باقر 
محمدي افزود: تاكنون به ۱۵0 نفر هم امداد رساني شده 
و نيروهاي امداد و نجات با تمام توان خود در منطقه حضور 
دارند.  او با اشاره به اقالم توزيع شده ميان حادثه ديدگان، 
عنوان ك��رد: در جريان عمليات امدادرس��اني به مردم 
منطقه، ۱۵0 قوطي كنس��رو، ۱00 كيلوگرم برنج، ۶۳ 

كيلو حبوبات، ۱۴۵ كيلو قند و شكر توزيع شده است.

...واماپايتخت
همزمان با وقوع سيل در گيالن، سند كاهش خطرپذيري 
بالي��ا در س��طح محالت ته��ران هم تدوي��ن و ميزان 
آس��يب پذيري ۳۵۴ محله تهران در برابر سيل و زلزله 
مشخص ش��د. به گفته رييس س��ازمان پيشگيري و 
مديريت بحران ش��هر تهران احتمال وقوع بسياري از 
حوادث طبيعي نظير سيل، زلزله، فرونشست زمين و... 
در سطح شهر تهران وجود دارد كه در اين ميان يكسري از 
حوادث نظير زلزله به دليل گستردگي كه دارند تمام شهر 
را تحت تاثير قرار داده و برخي ديگر نيز مناطقي از شهر را 
متاثر خواهند كرد. اما آنچه كه مشخص است اين است 
كه با توجه به گستردگي شهر تهران و ديگر مولفه ها ميزان 
خسارت هر يك از حوادث در بخش ها و محالت مختلف 
تهران يكسان نبود و هر منطقه و محله آسيب پذيري و 
مقاومت متفاوتي در برابر هريك از انواع مخاطرات دارد.

رضا كرمي محمدي افزود: اين نتايج به كارشناس��ان، 
مدي��ران و مس��ووالن كم��ك مي كند تا ب��ا توجه به 
محدودي��ت امكانات و اعتب��ارات، در مورد فعاليت ها 
و اقدام��ات ضروري ب��راي كاهش ريس��ك در محله 
تصميم گيري كنند. در حال حاضر و پس از نهايي شدن 
برنامه ها، گزارش��ات نهايي به شهرداري هاي مناطق 
۲۲گانه شهر تهران ابالغ شده و پيگيري اجرايي شدن 

آنها در در دستور كار شهرداران قرار دارد.

گزارش
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ضرورياتسفربهدشتلوتاست.

مرزپرگهر

هنر

بهنوش طباطبايي كه به تازگي با نمايش »عش��ق روزهاي كرونا« نوشته 
و كار محم��د رحماني��ان روي صحنه ب��ود، از گروه اجراي��ي اين نمايش 
خداحافظي كرد. اين بازيگر كه همراه ب��ا گربه اش در يكي از اپيزودهاي 
اين نمايش با ن��ام »بانو و گربه  ملوس« در فضاي ب��از تاالر وحدت ايفاي 
نقش مي كرد، با انتش��ار متني در صفحه ش��خصي خ��ود از خداحافظي 
»اجباري «اش با اين نمايش خبر داد. در س��ه اجراي نخست اين نمايش، 
بهن��وش طباطبايي با گربه اش روي صحنه بازي ك��رده بود اما در اجراي 
يكش��نبه ۳0 ش��هريور ماه، اين اپيزود اجرا نش��د و رحمانيان با خواندن 
متن��ي، اعالم كرد كه مش��كل اپيزود »بانو و گربه مل��وس«، حضور گربه 
بهنوش طباطبايي روي صحنه نمايش بوده است. او خطاب به تماشاگران 
اين نمايش اعالم كرده كه اپيزود »بانو و گربه ملوس« به خواس��ت و اراده 
شوراي نظارت مركز هنرهاي نمايشي و مديركل اداره هنرهاي نمايشي با 
مشكل مميزي مواجه و حذف شده است. رحمانيان همچنين اشاره كرده 
كه پيش از اين هم حيوانات ديگري مانند اسب و مار و خرگوش در اجراي 
نمايش هايي مانند»كلبه عمو تم«، »عرق خورش��يد، اش��ك ماه« و »اثر 

پرتوهاي گاما...« روي صحنه حضور داشته اند.

جدايي بهنوش طباطبايي
 از تئاتر رحمانيان 

هنر

حسين پاكدل هنرمند عرصه سينما، تئاتر و تلويزيون دوم مهر روايتگر موسيقي-
نمايش »علمدار« در تاالر وحدت مي شود. داريوش ارجمند آغازگر اجراي موسيقي- 
نمايش »علمدار« به تهيه كنندگي پرويز پرستويي، كارگرداني حسين پارسايي، 
رهبري اركستر برديا كيارس و آهنگسازي پوريا خادم است كه از روز سه شنبه اول 
مهر ساعت ۲۱ با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تماشاگران  محدود و به صورت آنالين 
در تاالر وحدت اجرا مي شود. همچنين حسين پاكدل يكي ديگر از هنرمندان سينما، 
تئاتر و تلويزيون دوم مهر روايتگر موسيقي-نمايش »علمدار« را در تاالر وحدت روايت 
مي كند. گروه آوازي به سرپرستي صبا ياوري و اعضاي آن شامل: گلناز نوروزي، پگاه 
نجفي، صبا ياوري، مريم جاللي كندي، دريا رضوي، پرنيان روحاني، نغمه حسيني، 
شيمامحمدبيگي، فرناز ساحري، هستي خمان، مرجان علي، حانيه عاملي، موژان 
موثقي، نفيسه بابايي، صبا دلداده، كيميا شيدايي، عدنان فروردين، علي جنابي، امير 
يوسفي ها، فرزين تهراني، ماني فرزانه، منوچهر طالبي، افشين ثابت گنجي، افشين 
فرخي، پيام حسيني، حس��ين لبيبي، اميد رضايي، پرهام دمشقي، محمدهادي 
مجيدي، اميررضا ارديبهشت، اركستر سمفونيك تهران را با اشعار آييني همراهي 
مي كنند. علي براتي طراح حركت  و پژمان زهاب طراح جلوه هاي ويژه بصري پروژه 

»علمدار« به نويسندگي محمد رضا كوهستاني است.

حسين پاكدل دومين روايتگر 
موسيقي- نمايش »علمدار«
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