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يادداشت- 1

 چه كسي 
مسوول تورم است

واق��ع آن اس��ت ك��ه 
وزارت اقتصاد و شخص 
آقاي وزير اعتقادي به 
انتش��ار اوراق نداشته 
و همچنان نيز ندارند. 
اگ��ر هم ت��ا ب��ه امروز 
اوراقي منتش��ر شده، 
اين به خاطر فشارهاي 
بيروني بوده كه اين تصميم گرفته ش��ده است. 
با توجه به اينكه اعتقاد ايشان به كسري سازي 
بودجه اس��ت؛ بر اس��اس اين رويكرد، مجموعه 
برنامه ريزي هاي اقتصادي كشور نيز به گونه اي 
ترسيم شده كه فضا براي كسري سازي بودجه 
فراهم شود. تالش براي كس��ري سازي بودجه؛ 
چه از طري��ق تس��عير دارايي ه��اي خارجي يا 
دارايي هاي صندوق توس��عه ملي يا طرق ديگر. 
در عم��ل وزارت اقتصاد تامين كس��ري بودجه 
را وظيفه بان��ك مركزي مي دان��د و چون تصور 
مي كنند كه مس��اله كس��ري بودجه، به عهده 
بانك مركزي است، بنابراين خود را اساسا ملزم 
به اتخاذ تصميماتي كه به كاه��ش تورم منجر 
مي شود، نمي داند. اين مش��كل اساسي اقتصاد 
ماس��ت كه وضعيت تورم و نوس��انات بازار را به 
ش��رايط ناگواري رسانده اس��ت. طبيعي است 
كه وقتي تورم انتظ��اري و تورم كل��ي افزايش 
پي��دا مي كن��د، خري��داري ب��راي اوراق وجود 
نداشته باش��د. چون مردم برخالف مسووالن، 
عقالني تصميم مي گيرند و بر اساس معقوالت 
اقتصادي عمل مي كنند. مس��ووالن اقتصادي 
ما درتصورات خودش��ان اين برداش��ت را دارند 
كه ن��رخ 22درصدي س��ود اوراق باالس��ت، در 
حالي كه مردم اين نرخ را با ت��ورم كاالهايي كه 
هر روز در حال افزايش است مي سنجند. مردم 
مي بينند ش��رايط اقتصادي در ح��ال واگرايي 
است و همين كه در اين شرايط اوراق خريداري 
نمي شود؛ اين هشدار را به مسووالن مي دهد كه 
اگر اين روند ادامه پيدا كند متاس��فانه به سمت 
دامنه ه��اي تورمي باالتر و تكانه هاي ش��ديد تر 
حرك��ت خواهيم كرد. مننتها ع��رض كردم كه 
عزم ج��دي براي اس��تفاده از اوراق ب��راي مهار 
تورم وجود نداشته اس��ت. بنده به عنوان شاهد 
و متخصص اين حوزه عرض مي كنم كه وزارت 
اقتصاد برنامه ضد تورمي نداش��ته است و حتي 
تك تك برنامه هاي ضد تورمي بانك مركزي هم 
به دليل ناهماهنگي هايي كه ميان ساختارهاي 
اقتصادي دولت وجود دارد، خنثي ش��ده است. 
اينها اصال بن��ا ندارند تا از اوراق اس��تفاده كنند؛ 
بنايش��ان اين اس��ت كه ي��ا از طري��ق صندوق 
توسعه ملي، فروش ارز، تغيير نرخ ارز، استقراض 
مس��تقيم از بانك مركزي و...كس��ري بودجه را 
جبران كنن��د. همه اين گزاره ها اس��م رمزهاي 
مختلف براي پولي سازي كسري بودجه است. 
به نظر مي رس��د دستش��ان هم كامال باز است و 
هيچ مطالبه گري ن��ه از جانب نهادهاي نظارتي 
وجود دارد، نه از س��وي دولت وج��ود دارد و نه 
مردم در اين زمينه مي توانند صدايشان را بجايي 
برس��انند. به جز برخي رس��انه هاي معدود كه 
نسبت به موضوعات اقتصاد ملي حساسيت دارند 
حتي رسانه ها هم در اين خصوص پرسشگري و 
تحليل ندارند.بنابراين وضعيت تورم طي ماه هاي 
آينده همچنان در وضعيت نوساني قرار خواهد 
داش��ت. پرسش��ي كه با اين توضيحات خطور 
مي كند آن است كه مس��وول اصلي تورم كدام 
ساختار اجرايي اس��ت؟ آيا بانك مركزي است، 
وزارت اقتصادي اس��ت ي��ا س��اير نهادها؟بنده 
معتقدم كه وزارت اقتصاد در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي نه تنها درست عمل نكرده است؛ بلكه 
در بخش هايي مثل بازار س��هام ه��م به صورتي 
عمل كردند كه بر دامنه مشكالت افزوده شود. 
يعني به جاي عرضه در بازار بورس، اتفاقا عكس 
اين مورد عمل ش��د و ش��اخص بورس افزايش 
پيدا كرد. طبيعي است زماني كه بورس سقوط 
كند؛ نقدينگي از اي��ن بازار هم خ��ارج خواهد 
ش��د. يعني ابزار كنترل تورم به ض��د خود بدل 
خواهد شد. يعني از يك طرف اوراق را سركوب 
كردند و از سوي ديگر بازار سرمايه را باز كردند، 
االن تخليه شده و باعث س��ونامي مشكالت در 
ساير بازارها صورت گرفته اس��ت. بايد متوليان 
اقتصادي كش��ور توضيح دهند كه بر اساس چه 
راهبردهايي چنين تصميمات اش��تباهي را بر 
اقتصاد تحميل كرده اند. در اين ميان رسانه ها هم 
س��كوت كرده اند و به جز برخي رسانه ها اساسا 
اين سوءمديريت ها بازتابي در افكار عمومي پيدا 
نمي كند. اين در حالي اس��ت كه بس��يار راحت 
مي توانس��تند اين بحران ه��ا را مديريت كنند. 
مشخص است كه در دوره تورم بايد سود اوراق را 
باال برد تا بتوان دامنه هاي تورمي را مهار كرد كه 
متاسفانه اين ضرورت هرگز عملياتي نشده است 

كه بايد به آن پاسخ داده شود.

علي سعدوندي

با وجود  كاهش 7.8 درصدي شاخص فالكت در بهار99  فاصله با استانداردهاي جهاني حفظ شد

جديدترين گ��زارش مركز آم��ار نش��ان مي دهد كه 
شاخص فالكت در بهار سال جاري، كاهشي نسبي را 
نسبت به زمستان سال گذشته به ثبت رسانده اما با اين 
وجود عدد اين ش��اخص در قياس با معيارهاي جهاني 

فاصله اي قابل توجه دارد و حتي با عملكرد ثبت شده 
كشور در سال هاي قبل نيز فاصله اي قابل توجه دارد. 
در بررسي وضعيت اقتصادي كشورها، در كنار اهميت 
شاخص هايي مانند رشد اقتصادي، درآمد سرانه، تورم 

و تجارت بين المللي، شاخص فالكت نيز اهميت بسيار 
بااليي دارد. اين شاخص كه از چند دهه قبل به عنوان 
يكي از ابزارهاي بررس��ي وضعيت اقتصادي كشورها 
مدنظر قرار مي گي��رد، از نظر تعدادي از كارشناس��ان 

اقتصادي با توجه به اهميت بررس��ي تبعات اجتماعي 
وضعيت اقتصاد، شاخص فالكت اهميت فراواني دارد. 
باال رفتن اين شاخص نشان دهنده آن است كه فشار بر 

اقشار مختلف جامعه و ...

ماندگاري شاخص فالكت  در اوج
وضعيت بهداشت حرفه اي 

و ايمني كار در ايران

 با انتشار گزارش عملكرد
  مالي شهرداري تهران طي

 5 ماهه نخست 99، نگراني ها 
از تنگناي مالي باال گرفت

 محسن هاشمي: موافق 
استيضاح حناچي نيستم

 شايد 
وقتي ديگر

كارت 
قرمزشورا 
به شهردار 

پايتخت

 صفحه 2 

»تعادل« آخرين خبرهاي
جنگ آذربايجان و ارمنستان را بررسي مي كند

آشوب درقره باغ

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 معامالت الگوريتمي
 كارگشا يا كارشكن؟

 5G هوشمندسازي ماحصل 
و فناوري هاي نوين است

 مهم ترين بخش 
جنگ اقتصادي سرمايه است

 بارش در راه است 
غافلگير نشويد

 دوگانه 
بيكاري و تورم

چندماهي مي شود كه ميزان 
حج��م معام��الت افزاي��ش 
يافت��ه و در نتيج��ه معامالت 
پيچيده تر ش��ده اس��ت. پس 
از رخ داد پيچي��ده ش��دن 
نيازمن��د  ب��ازار  معام��الت، 
ابزارهاي جديد هوشمند است 
يكي از مهم تري��ن اين ابزار ها 
معامالت الگوريتمي اس��ت كه براي ورود سفارش هاي 
معامالت��ي مورد اس��تفاده ق��رار مي گي��رد. همچنين 
از اس��تفاده از برنامه ه��اي كامپيوت��ري ب��راي ورود به 
سفارش هاي معامالتي بدون دخالت انسان. به بيان ديگر 
اين الگوريتم ها كه »بلك باكس« ي��ا »الگو تريدينگ« 
هم ناميده مي ش��ود از زبان برنامه نويسي در كامپيوتر و 
مجموعه اي از دستورهاي مشخص شده در كنار هم براي 
انجام معامالت اس��تفاده مي كند. الگوريتم ها در بخش 
مستقيم و غيرمستقيم اس��تفاده مي شوند و همچنين 
باعث افزايش نقدش��وندگي، افزاي��ش حجم معامالت، 
كاهش دامنه نوسان، افزايش عمق بازار، كاهش فاصله 
خريدار و فروشند و جلوگيري از دستكاري قيمت ها در 
بازارسهام مي شوند. مي توان گفت يك يا چند الگوريتم در 
انتخاب و اعمال اين سفارش ها از جنبه هاي مختلف مانند 
ادامه در صفحه ۴ زمان بندي وقيمت و ...  

هوش��مند،  سيس��تم هاي 
شهرهاي هوشمند، مديريت 
هوش��مند مصرف انرژي، با 
هدف افزايش رف��اه و بهبود 
كيفيت زندگي انسان ها و با 
بهره برداري از نس��ل پنجم 
ارتباط��ي فراهم مي ش��ود. 
بخشي از اين بهبود از جنس 
تفريح و س��رگرمي خواهد بود و  بخش��ي هم از جنس 
امكانات و ايمني و راحتي افراد است. تا ۱۰ سال پيش 
داشتن گوش��ي هوش��مند براي افراد اساسًا ضرورتي 
نداشت چراكه داشتن چنين گوشي كاربردي براي آنها 
نداشت اما امروز داشتن چنين گوشي هايي در زندگي 
ش��خصي افراد به يك الزام تبديل شده است و ساعتي 
را بدون آن نمي توانند بگذرانند. تا قبل از شيوع كرونا 
داشتن گوش��ي هوش��مند براي دانش آموزان الزامي 
نبود اما بعد از ش��يوع اين ويروس بود كه اين ضرورت 
احساس شد كه دانش آموزان هم بايد گوشي هوشمند 
داشته باشند تا بتوانند برنامه »شاد« را نصب كرده و با 
آن از راه دور آموزش ببينند. بنابراين اين كاربرد است 
كه الزام را مشخص مي كند. فناوري وقتي توسعه پيدا 
مي كند، بس��تر كاربرد را فراهم كرده و بعد با افزايش 
كاربرد است كه ...  ادامه در صفحه ۴

بدون ش��ك يكي از اهداف و 
پيامدهاي جن��گ تحميلي 
هش��ت س��اله از بين رفتن و 
هزينه ش��دن س��رمايه هاي 
ايران بود. ايران در س��ال هاي 
آخ��ر حكوم��ت پهل��وي در 
بيش از ۱۳۵ ش��ركت بزرگ 
دني��ا س��رمايه گذاري كرده 
بود و براي نجات خيلي از ش��ركت هاي ب��زرگ كه در 
آستانه ورشكستگي بودند، سهامش��ان را خريد و اين 
ش��ركت ها را به چرخه توليد بازگردان��ده بود. بنابراين 
پول ايران يكي از قدرتمند تري��ن پول هاي جهان بود و 
ظرفيت هاي فراواني داش��ت. بر اساس برخي روايت ها 
از مهم ترين اه��داف جنگ تحميلي از بي��ن بردن اين 
سرمايه ها و خالي كردن خزانه حكومت نوپاي جمهوري 
اس��المي بود. ُبعد ديگر داستان، ش��عارهاي »مرگ بر 
سرمايه داري« از داخل بود. بايد توجه داشت سرمايه دار 
با ايدئولوژي سرمايه داري فرق دارد. سرمايه دار مجري 
توس��عه اقتصادي اس��ت و س��رمايه داري يك مكتب 
اقتصادي فاس��د. اس��تعمار نيروي كار و جامعه، هدف 
نظام سرمايه داري و ايجاد اش��تغال و توسعه اقتصادي 
هدف سرمايه دار است. سرمايه داري مذموم و پولداري 
ادامه در صفحه 5 محبوب يك اشتباه استراتژيك بود.  

مس��ووالن محترم س��تاد 
بح��ران كش��ور، س��ازمان 
هواشناس��ي اع��الم كرده 
ك��ه ط��ي روزه��اي آينده 
ه��م كاهش ش��ديد دما در 
كش��ور اتفاق مي افتد و هم 
بارش ه��اي پرخط��ر پس 
لطف كنيد از ح��اال به فكر 
شهرها و روستاهايي باش��يد كه ممكن است سيل 
خانمان بران��داز در اين روزهاي س��خت كرونايي و 
ش��رايط ناهموار اقتصادي به آنها آس��يب برس��اند. 
اين بار ديگر يادتان باشد كه نمي توانيد با يك جمله 
»غافلگير ش��ديم« از زير بار مس��ووليت شانه خالي 
كنيد. به هر حال ش��ما كه تجربه سيل هاي گذشته 
را داريد، همين چند روز پيش هم كه رش��ت را آب 
برد و شما باز دچار غافلگيري بوديد. تا كي مردم بايد 
چوب اين غافلگيري را بخورند. اصال سري به پلدختر 
زده ايد؟ چقدر از خانه هايي ك��ه آنجا دچار تخريب 
شدند را بازس��ازي كرده ايد. چقدر به داد مردم ستم 
ديده آنجا رسيده ايد. چند پروژه عمراني در اين شهر 
و بقيه شهرها كه دچار ويراني سيل شده اند، به اتمام 
رسيده اس��ت؟ قطعا جواب قانع كننده اي براي اين 
سوال ها نداريد.  ادامه در صفحه 8

تجربه سال هاي گذشته نشان 
مي دهد كه اقتصاد ايران براي 
ترميم خود، ني��از به اصالحات 
س��اختاري و بهبود شرايط در 
ش��اخص هاي مختل��ف دارد، 
اين اصالح زيرس��اختي بسيار 
پيچي��ده خواهد ب��ود و دولت 
براي رسيدن به آن بايد گام هاي 
محكمي بردارد. در بررسي شاخص فالكت به طور همزمان 
وضعيت دو شاخص تورم و بيكاري بررس��ي مي شود. دو 
حوزه اي كه ما نتوانسته ايم براي بهبود شرايط شان، اتفاقات 
مهمي را رقم بزنيم و وضعيت فعلي ت��ا حدي نتيجه اين 
نبود برنامه و عملكرد ضعيف اس��ت. در حوزه تورم، بانك 
مركزي چندي قبل هدف گ��ذاري س��االنه 22 درصد را 
اعالم كرد. اين نرخ خود نس��بت به استانداردهاي جهاني 
فاصله بسيار زيادي دارد اما در عين حال حتي رسيدن به 
اين نرخ نيز در اقتصاد ايران اما و اگرهاي فراواني دارد. يكي 
از اصلي ترين پايه هاي افزايش نرخ تورم، باال بودن سرعت 
رشد نقدينگي است. در سال هاي گذش��ته با وجود آنكه 
بسياري از كارشناسان بارها نسبت به سرعت باالي رشد 
نقدينگي تذكر داده اند اما در عمل ما شاهد آن بوده ايم كه 
عدد نقدينگي به شكل جدي در حال رشد است. تركيب 
نقدينگي موجود و پول پرفشاري كه از سوي دولت منتشر 
مي شود، خود عاملي براي افزايش تورم است و اين امر در 
نهايت خود را در شاخص فالكت نيز نش��ان مي دهد.  در 
بررسي روند رشد نقدينگي، تفاوت ماهوي ميان درخواست 
افزايش آن از س��وي مردم و دولت وجود ندارد. يعني چه 
جامعه براي ترميم ق��درت خريد خود به نقدينگي جديد 
نيازمند ش��ود و چه دولت براي جبران كسري بودجه به 
سراغ آن برود، در عمل نتيجه نهايي، افزايش تورم خواهد 
بود. براي عبور از اين ش��رايط راه حل مهمي كه مي تواند 
بسيار كارگشا باش��د حمايت از توليد است. وقتي ميزان 
توليد افزايش يابد، از س��ويي رشد اقتصادي كشور مثبت 
خواهد شد و از س��وي ديگر، آمار بيكاري پايين مي آيد. با 
كاهش آمار بيكاري ديگر ش��اخص تاثيرگذار در شاخص 
فالكت ني��ز افت خواهد ك��رد. در نهاي��ت افزايش توليد، 
نياز به نقدينگي جدي��د دارد و در اقتصاد ايران، نقدينگي 
س��رگردان قابل توجهي وجود دارد. از اي��ن رو در صورتي 
كه يك برنامه ريزي جامع براي هدايت نقدينگي به سمت 
توليد صورت گيرد، از سويي پول پرفشار موجود در اقتصاد 
كاهش يافته و در س��ال هاي آينده با افزاي��ش درآمد نياز 
به جبران كس��ري بودجه وجود نخواهد داشت، از سوي 
ديگر تورم پايين مي آيد و مهم ترين عامل به وجود آورنده 
آن تضعيف مي شود و در نهايت با رشد توليد، تقاضا براي 
جذب نيروي كار باال مي رود كه اين موضوع نيز تاثير خود 
را بر كاهش آمار بيكاري نشان خواهد داد، طرحي زيربنايي 
و مهم كه شايد بتواند بخش مهمي از مشكالت موجود در 

اقتصاد ايران را برطرف كرده يا فشار موجود را كاهش دهد.

گزارش روز

 »تعادل« آخرين خبرهاي 
جنگ قره باغ را بررسي مي كند

 كارشناسان معتقدند
  اقتصاد مانع اصلي جنگ طوالني 

و خونريزي خواهد بود
مهدي بيك| در ش��رايطي كه توج��ه و تمركز افكار 
عمومي بين المللي بيشتر تحت تاثير حوادث مرتبط با 
انتخابات امريكا و برخي تحركات حاشيه ساز در منطقه 
غرب آسيا بود، خبر رسيد درگيري نظامي بين نيروهاي 
نظامي آذربايجان و ارمنس��تان در منطقه مورد مناقشه 
قره باغ مجددا از سر گرفته شده و دو طرف در حال سبك 
سنگين كردن نيات و راهبردهاي نظامي و ارتباطي طرف 
مقابل هس��تند. هرچند تحليلگران همواره اين منطقه 
را در زمره مناطق آش��وبناك جهان از نقطه نظر امنيتي 

فائزه طاهري جواد عظيمي مريم شاهسمنديمجيد گودرزي علي اكبر نيكواقبال

آشوب
 درقره باغ

و نظامي ارزيابي مي كنند و احتم��ال بروز درگيري ها در 
اين منطقه همواره باالس��ت، اما با توجه به شيوع كروناو 
شرايط نامناس��ب اقتصادي منطقه كه برآمده از كاهش 
قيمت نفت اس��ت، كارشناس��ان معتقدند كه دو كشور 
حاضر به خطر كردن در اين زمينه نخواهند بود. در واقع 
منافع اقتصادي دو كشور سد محكمي را در برابر هرگونه 
ماجراجويي نظامي گسترده بس��ته است. بحراني كه بر 
اساس اظهارات دكتر افشار سليمي سفير سابق كشورمان 
در باكو، ب��ذر آن از دوره قاجار در ق��رن نوزدهم و در دوره 

روس��يه تزاري با ارمنيزه كردن قره باغ گذاشته شده و در 
دوره پسا تزاريه و شوروي و نظام دوقطبي و جنگ سردي 
و در زمان صدارت ژوزف اس��تالين استمرار ماجراجويانه 
يافته اس��ت و در دوران جديد و بعد از فروپاشي اتحاديه 
جماهير شوروي نيز عرصه رويارويي هژمونيك تركيه و 
روسيه بر سر منافع فراوان اين منطقه شده است. منافع 
راهبردي روسيه و تركيه كه برخي تحليلگران آن را دليل 
اصلي فضاي متشنج فعلي مي دانند. بالفاصله پس از اعالم 
گسترش دامنه درگيري ها در قره باغ محمدجواد ظريف 

وزير امور خارجه كشورمان با انتش��ار توئيتي خواستار 
پايان فوري خصومت ها ميان آذربايجان و ارمنستان بر 
سر مساله قره باغ شد. ظريف، يادآور شد: ايران، خشونت 
نگران كننده در ناگورنو قره باغ را به دق��ت زيرنظر دارد. 
ما خواس��تار اتمام فوري خصومت ها بوده و خواس��تار 
گفت وگو براي حل اختالفات هستيم. ظريف همچنين 
تاكيد كرد: همسايگانمان اولويت ما هستند و ما آماده ايم 
تا زمينه خوب��ي براي ممكن ك��ردن گفت وگوها فراهم 

كنيم. منطقه ما حال خواهان صلح است. 

   ريشه در تاريخ
بيش از 4۰سال است كه مناقشه بر سر مالكيت منطقه 
قره باغ موجب تنش در اين منطقه ش��ده است، از لحاظ 
حقوق بين الملل هرچنداين منطقه بخشي از جمهوري 
آذربايجان است اما تحت كنترل اقوام ارمني قرار دارد و از 
زمان استالين سياست ارمنيزه كردن قره باغ دنبال شده 
است. اين شكل از آرايش جمعيتي سياستي است كه در 
گذشته قدرت هاي بزرگ براي تسلط بر مناطق راهبردي 
در پيش مي گرفتند تا با كاشتن تخم اختالفات در برخي 
مناطق راهب��ردي منافع كل��ي خ��ود را در اين مناطق 
پيگيري كنند. اما رويكرد ايران در مساله قره باغ برخالف 
روسيه و تركيه همواره مبتني بر موازنه مثبت دنبال شده 
ادامه در صفحه 6 است.  

همين صفحه



جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه شاخص 
فالكت در بهار سال جاري، كاهشي نسبي را نسبت به 
زمستان سال گذش��ته به ثبت رسانده اما با اين وجود 
عدد اين شاخص در قياس با معيارهاي جهاني فاصله اي 
قابل توجه دارد و حتي با عملكرد ثبت شده كشور در 

سال هاي قبل نيز فاصله اي قابل توجه دارد.
در بررسي وضعيت اقتصادي كشورها، در كنار اهميت 
شاخص هايي مانند رشد اقتصادي، درآمد سرانه، تورم 
و تجارت بين المللي، شاخص فالكت نيز اهميت بسيار 
بااليي دارد. اين شاخص كه از چند دهه قبل به عنوان 
يكي از ابزارهاي بررس��ي وضعيت اقتصادي كشورها 
مدنظر قرار مي گيرد، از نظر تعدادي از كارشناس��ان 
اقتصادي با توجه به اهميت بررسي تبعات اجتماعي 
وضعيت اقتصاد، شاخص فالكت اهميت فراواني دارد. 
باال رفتن اين ش��اخص نشان دهنده آن است كه فشار 
بر اقش��ار مختلف جامعه و به طور خاص گروه هاي كم 
درآمد افزايش يافته است و همين امر در طوالني مدت 
مي  تواند در كنار بار اقتصادي، مشكالت اجتماعي زيادي 

نيز ايجاد كند.
ش��اخص فالكت با فرمولي س��اده محاسبه مي شود. 
كارشناسان ميانگين نرخ تورم را با ميانگين نرخ بيكاري 
جمع مي كنند و نتيجه اين جمع، شاخص فالكت را به 
وجود مي اورد. بررسي هاي جهاني نشان مي دهد كه 
بسياري از كشورهاي توسعه يافته به سطح پاييني از 
نرخ تورم دست يافته اند و در بسياري از اين كشورها، 
نرخ تورم حتي به دو درصد نيز نمي رسد. با توجه به اينكه 
نرخ بيكاري نيز در بسياري از اين كشورها تك رقمي 
است و از اين رو عدد شاخص فالكت حتي به 10 درصد 
نيز نمي رسد. برخي كش��ورهاي اروپاي غربي و حوزه 
اسكانديناوي و كش��ورهايي مانند ژاپن در سال هاي 
گذش��ته پايين ترين ميزان شاخص فالكت را به ثبت 
رسانده اند. در مقابل كشورهايي مانند ونزوئال با توجه به 
نرخ تورم باال، مشكالتي جدي در عدد اين شاخص دارند 

و اعداد آن حتي به چند صد درصد نيز رسيده است.
در اين ميان وضعيت ايران نيز بسته به شرايط اقتصادي 
كشور، در سال هاي مختلف بسيار متفاوت بوده است. 
در دوره هاي��ي كه با بهبود وضعيت رش��د اقتصادي و 
كاهش تورم، دولت ها نظمي جدي��د به اقتصاد ايران 
داده اند، وضعيت اين ش��اخص بهبودي نسبي يافته و 
در دوره هايي كه با شوك هاي جديد مانند تحريم هاي 
بين المللي رو به رو شده اند، اين عدد به شدت افزايش 
يافته است. عملكرد ايران در حوزه شاخص فالكت در 
سال هاي گذشته به خوبي بهبود يا بدتر شدن وضعيت 

را نشان مي دهند.

   فالكت بهار: 37.6 درصد
مركز آم��ار به عنوان اصلي ترين مرجع رس��يدگي به 
شاخص هاي اقتصادي و انتشار گزارش هاي رسمي در 
رابطه با آنها، جديدترين گزارش خود درباره وضعيت 

اقتصاد ايران بهار سال 99 را منتشر كرده است.
بر اساس گزارش مركز آمار، نرخ بيكاري در بهار سال 
99، پس از مدتي طوالني تك رقمي شده و به عدد 9.8 
درصد رسيده اس��ت. اين نرخ نسبت به زمستان سال 
گذشته 0.8 درصد كاهش يافته است. نرخ مشاركت 

نيروي كار در بازار نيز به 41 درصد رسيده است. برآورد 
مركز آمار از وضعيت رشد اقتصادي در بهار امسال عدد 
منفي 3.5 درصد است كه نسبت به فصل پيش از آن 
بهبودي حدودا س��ه درصدي را نشان مي دهد. بر اين 
اساس نرخ رش��د اقتصادي بدون نفت نيز منفي 1.7 
درصد بوده است. بخش قابل توجهي از علت منفي شدن 
رشد اقتصادي ايران تحت تاثير ويروس كرونا بوده كه نه 
در عملكرد ايران كه در عملكرد اكثريت قريب به اتفاق 

كشورهاي جهان تاثير منفي گذاشته است.
بررسي ها نشان مي دهد كه ميانگين نرخ تورم در بهار 
امسال به 27.8 درصد رسيده كه در قياس با زمستان 
سال گذشته كاهشي هفت درصدي را نشان مي دهد. 
اين نرخ در ش��هريور امس��ال به 26 درصد رسيده كه 
نشان از تداوم روند كاهش��ي تورم در تابستان امسال 
دارد، هرچند نشانه هايي از آن وجود دارد كه احتمال 
افزايشي شدن دوباره تورم در پاييز وجود خواهد داشت.

به اين ترتيب با جمع نرخ بيكاري 9.8 درصدي و نرخ 
تورم 27.8 درصدي، مش��خص مي شود كه شاخص 
فالكت در اقتصاد ايران، 37.6 درصد بوده است. عددي 
كه هرچند نسبت به زمستان سال كاهشي 7.8 درصدي 
را نشان مي دهد اما همچنان نسبت به استانداردهاي 
جهاني بسيار باالست. گزارش مركز آمار نشان مي دهد 
كه شاخص فالكت در زمستان سال قبل، 45.4 درصد 
بوده اس��ت كه يك��ي از باالترين اعداد ثبت ش��ده در 

سال هاي اخير به شمار مي رود.

     عملكرد سينوسي دولت روحاني
دول��ت روحاني، در حال��ي كار خود را آغ��از كرد كه 
نرخ تورم تحت تاثير مديري��ت دولت قبل و افزايش 

تحريم هاي بين المللي به شكل قابل توجهي افزايش 
يافته بود. در چنين بس��تري بررس��ي ها از وضعيت 
شاخص فالكت نيز نشان مي دهد كه در سال 92، اين 

عدد بسيار باال بوده است.
در سال 92، نرخ بيكاري 10.4 درصد و نرخ تورم 34.7 
درصد بوده و از اين رو شاخص فالكت 45 درصد اعالم 
شده است. اين عدد در سال هاي بعد دولت يازدهم به 
شكل قابل توجهي بهبود يافت كه بخشي از آن تحت 
تاثير اجراي برجام بوده است. بر اين اساس نرخ تورم، 
در سال 93 به 15 درصد، در سال 94، 12 درصد و در 
سال 95 به 9 درصد رسيده است. در اين سال ها نرخ 
بيكاري هم��واره دو رقمي باقي مانده و حتي افزايش 
نيز يافته است اما با كاهش تورم، نرخ شاخص فالكت 

حتي به 21 درصد نيز كاهش يافت.
پس از بازگشت تحريم ها از سال 97، نرخ تورم بار ديگر 
افزايش يافت و همين موضوع تاثير خود را در شاخص 
فالكت گذاش��ت. اين نرخ در س��ال 97 به حدود 39 
درصد رسيد و در خرداد 98 اين عدد به 48.4 درصد 
رسيد و اوج خود را در تابستان 98 تجربه كرد. در اين 
فصل نرخ تورم به 42.7 رسيد و به اين ترتيب شاخص 
فالكت در عدد بس��يار باالي 53.3 درصد ايستاد كه 
باالترين عدد در طول تمام سال هاي گذشته به شمار 
مي رود. اين عدد در پاييز و زمستان سال قبل بار ديگر 
كاهشي ش��د و در پايان سال به 45.4 درصد رسيد و 
در بهار به 37.6 درصد كاهش يافت تا بهترين عملكرد 

پس از زمستان 97 را به ثبت رسانده باشد.
بررس��ي عملكرد اقتصاد ايران در سال هاي گذشته 
نشان مي دهد كه آنچه بيشترين سهم را در افزايش يا 
كاهش شاخص فالكت داشته شاخص تورم بوده است. 

در واقع در بسياري از آمارهاي سال هاي اخير، عمال نرخ 
بيكاري در يك ميزان نزديك ثابت مانده و تغيير بزرگي 
نداشته است. در بررس��ي آمارها از سال 96 تاكنون، 
باالترين نرخ بيكاري به تابس��تان 97 با 12.2 درصد 
باز مي گردد و پايين ترين نرخ بيكاري در بهار امسال با 
عدد 9.8 درصد ثبت شده است. به اين ترتيب پس از 
مدتي بسيار طوالني، نرخ بيكاري در اقتصاد ايران تك 
رقمي شده است. اگر بر اساس عملكرد سال هاي اخير 
به وضعيت بيكاري نگاه شود، نمي توان انتظار داشت 
در فصول آينده تغيير جدي در اين عدد به وجود آيد، 
هرچند صرف تك رقمي ش��دن اي��ن عدد، مي تواند 

اميدواركننده باشد.
به اين ترتيب آنچه كه در ماه هاي آينده بر ش��اخص 
فالكت اثر جدي خواهد گذاش��ت نرخ تورم است. با 
توجه به آمارهايي كه در تابستان سال جاري منتشر 
شده، احتماال شاخص فالكت در تابستان نيز كاهشي 
نس��بي را تجربه خواهد كرد، هرچند اين عدد بزرگ 
نخواهد بود. در كنار آن با توجه به افزايش��ي ش��دن 
دوباره نرخ تورم در شهريور ماه، اين خطر وجود دارد 
كه بار ديگر ش��اخص فالكت در پاييز افزايشي شود. 
بانك مركزي در برنامه ريزي ساالنه خود، نرخ تورم را 
در مرز 22 تا 24 درصد تعريف كرده و اگر دولت بتواند 
به اين هدف دس��ت پيدا كند، ب��ا در نظر گرفتن نرخ 
بيكاري در مرز 10 درصد احتماال شاخص فالكت در 
پايان دولت روحاني در مرز 32 تا 34 درصد قرار خواهد 
گرفت، عددي كه هرچند نشان دهنده بهبود حدود 10 
درصدي اين شاخص نسبت به زمان آغاز به كار دولت 
است اما همچنان فاصله اي قابل توجه با استانداردهاي 

جهاني خواهد داشت.
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اطالعات سامانه جامع تجارت 
بايد در دسترس مردم باشد

رييس جمهور ضرورت بهره برداري گسترده مديريتي 
از سامانه جامع تجارت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: 
سامانه جامع تجارت در كنار ايجاد شفافيت و فراهم 
كردن امكان گزارش گيري به هنگام از س��وي همه 
مسووالن از وضعيت صادرات و واردات كشور، مي تواند 
باعث تسهيل و سرعت در امر تجارت شده و مشكالت 
دس��ت و پاگير اداري را از س��ر راه فعاالن اقتصادي 
بردارد. حجت االس��الم والمسلمين حسن روحاني 
روز يكش��نبه در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت پس از ارايه گزارش وزارت صمت در خصوص 
اقدام��ات بانك مركزي و گم��رك درمورد ترخيص 
كاالها، گفت: مديريت شرايط خاص و نياز كشور به 
تامين كاالهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات بايد 
به يك ميراث مديريتي ماندگار در حوزه تجارت كشور 
منجر شود و دستگاه هاي مرتبط استفاده گسترده از 
سامانه جامع تجارت را سامان دهند.وي خاطرنشان 
كرد: اين سامانه به طور قطع مي تواند با تامين شفافيت 
اطالعاتي، مقابله با رانت و فس��اد اقتصادي را سامان 
دهد و زمينه تسهيل و تسريع در تجارت را فراهم كند.

رييس جمهور با تاكيد برضرورت ثبت شفاف از مرحله 
سفارش تا توزيع كاال در مراكز فروش در سامانه جامع 
تجارت، گفت: اطالعات اين سامانه نه تنها در اختيار 
دستگاه ها و تجار بلكه حتي بايد در دسترس عموم 
مردم باش��د.روحاني با بيان اينكه هيچ كااليي نبايد 
در گمرك هاي كش��ور معطل بماند، اظهار داشت: 
دستگاه هاي اقتصادي كش��ور نظير وزارت اقتصاد، 
وزارت صمت و بانك مركزي با هماهنگي هاي الزم 

بايد نسبت به تسريع در ترخيص كاال اقدام كنند.

 در حوزه هوا فضا 
در ميان 10 كشور برتر جهان هستيم

سردار اميرعلي حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مراسم افتتاحيه 
نمايشگاه دايمي توانمندي هاي راهبردي هوافضاي 
سپاه كه در پارك ملي هوافضا برگزار شد، با تاكيد 
بر اينكه امروز مجموعه هوافضا و پيش��رفت هاي 
اين حوزه در جايگاه بس��يار ممت��ازي در دنيا قرار 
دارد، اظهار كرد: چنانچه امروز درباره موشك هاي 
زمين به زمين، موش��ك هاي كروز، هواپيماهاي 
بدون سرنشين و حوزه هاي فضايي، رادار و جنگال 
حرف مي زنيم، اين حوزه ها در تراز جهاني اس��ت 
و مي تواني��م با قدرت بگوييم ك��ه حداقل در بين 
10 كش��ور برتر دنيا در اين زمينه هس��تيم.وي با 
گراميداشت فرارسيدن هفته دفاع مقدس با بيان 
اينكه »دفاع مق��دس گنجي با محصوالت متنوع 
است«، خاطرنشان كرد: يكي از گنجينه هاي دفاع 
مقدس حوزه دستاوردها و فناوري ها است؛ در دوران 
دفاع مق��دس از امام آموختيم بايد خودكفا و قوي 
باشيم و بدون خوداتكايي نمي توانيم بر دشمنان 
غلبه كنيم؛ اين روند در دوران مقام معظم رهبري 
هم ادامه يافت؛ البته اينگونه نبود كه ما در مس��ير 
خود دچار آفت نشويم.فرمانده نيروي هوا فضاي 
س��پاه ادامه داد: در دوران ش��وروي پيشنهادات 
خوبي در زمينه موش��ك از جمله موش��ك هاي 
اسكاد و سكوهاي پرتاب داشتيم؛ ما همه شيفته  
انعقاد ق��رارداد بوديم اما مقام معظم رهبري هربار 
مقاومت كردند؛ در آن روزها تحقيقات ما در حوزه 
موش��كي در حال انجام بود و م��ا تبعيت كرديم؛ 
اگ��ر آن روز آن خريدها انجام مي ش��د، امروز اين 
پيش��رفت ها وجود نداش��ت. امروز موفق شده ايم 
كه در بس��ياري از حوزه ها به خودكفايي برسيم.

سردار حاجي زاده گفت: در گذشته دستيابي ما به 
بسياري از دستاوردها باورپذير نبود، اما امروز اين 
موضوع باورپذير شده است. در همين راستا نيز امروز 
نمايشگاهي از توانمندي هاي راهبردي هوافضاي 
سپاه برپا شده است. در اين نمايشگاه بناي مان بر 
اين اس��ت تا ضمن ارايه تاريخچه اي از هوافضا، در 
جلسات چهره به چهره با دعوت و قبول درخواست 
مجموعه هاي مختلف دانش��گاهي و شركت هاي 
دانش بنيان بتوانيم به بخش نخبگاني كشور الگو 

و روش رسيدن به اين توانمندي را منتقل كنيم.

زمان انتخابات ميان دوره اي 
مجلس مشخص شد

براساس اطالعيه شماره »2« انتخابات 1400 ستاد 
انتخابات كشور؛ انتخابات مياندوره يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي در روز جمعه تاريخ 28خرداد 
1400 در پن��ج حوزه انتخابيه به ش��رح زير برگزار 
مي ش��ود و ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس 
ش��وراي اس��المي از تاريخ 8 فروردين1400 آغاز 
مي شود. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطالع رساني 
وزارت كش��ور؛ متن اطالعيه ش��ماره »2« س��تاد 
انتخابات كشور به ش��رح ذيل است؛  پيرو اطالعيه 
ش��ماره )1( مورخ )1399.6.5( مج��دداً به آگاهي 
هم ميهنان عزيز مي رساند با توكل به خداوند متعال 
و عنايات حضرت ولي عصر )عج( و ضمن تسليت ايام 
سوگواري اباعبداهلل الحسين )عليه السالم( انتخابات 
مياندوره يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
در روز جمعه تاريخ 28 خرداد 1400 در پنج حوزه 

انتخابيه به شرح زير برگزار مي شود: 
1( حوزه انتخابيه »تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 

و پرديس« در استان تهران؛ 
2( حوزه انتخابيه »آستانه اشرفيه« در استان گيالن؛ 
3( حوزه انتخابيه »تفرش، آش��تيان و فراهان« در 

استان مركزي؛ 
4( حوزه انتخابيه »گچس��اران و باشت« در استان 

كهگيلويه و بويراحمد؛ 
 5( ح��وزه انتخابي��ه »به��ار و كبودرآهن��گ« 

در استان همدان.

باحضور آيت اهلل گلپايگاني
و محمد مخبر صورت گرفت 

افتتاح 150 مدرسه جديد 
درمناطق كم برخوردار كشور 

صب��ح دي��روز در مراس��مي ب��ا حض��ور آيت اهلل 
محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري، 
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرم��ان امام، 
رخشاني مهر معاون وزير آموزش و پرورش و حضور 
ويدئوكنفرانسي نمايندگان ولي فقيه و استانداران 
استان هاي زنجان، خوزستان و خراسان شمالي، 
150 مدرسه جديد در 22 استان كشور افتتاح شد.  
همچنين دراين مراسم كه در محل نمايشگاه دايمي 
ستاد اجرايي فرمان امام در تهران برگزار مي شد، 
15 مدرسه كانكس��ي مجهز به عشاير كرمانشاه، 
10 دس��تگاه ون براي بازمان��دگان از تحصيل در 
سيستان وبلوچستان و 50هزار بسته نوشت افزار 
براي توزيع در مناطق محروم استان تهران تحويل 
وزارت آم��وزش و پرورش ش��د. آي��ت اهلل محمد 
محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري 
دراين مراسم گفت: خداقوت مي گويم به مجموعه 
جهادي ستاد اجرايي فرمان امام و دكتر مخبر كه 
امروز ديدم بعد از گذراندن دوران نقاهت بيماري 
س��خت كرونا پرانرژي تر از قب��ل در ميدان حاضر 
شده اند و خوشحالم كه مي بينم ويروس كرونا هم 
نتوانسته درعزم ايشان خدشه اي واردكند ومثل قبل 
پرتوان در خدمت رساني به مردم و مناطق محروم 
فعال هستند. وي افزود: مردم ايران در ماجراي كرونا 
و راه اندازي موج همدلي  و ارسال كمك هاي نقدي و 
غيرنقدي و بسته هاي معيشتي براي آسيب ديدگان 
كرونا ش��اهكار كردند و چشم دنيا را به خود خيره 
كردند. رييس دفترمقام معظم رهبري بااشاره به 
اقدامات و دستاوردهاي گسترده ستاد اجرايي به 
ويژه در ايام كرونا خاطرنش��ان كرد: ستاد اجرايي 
فرمان امام، امروز آبروي نظام است وحضور اين ستاد 
و بنياد بركتش درمناطق محروم حقا و انصافا موجب 

ايجاد بركت دراين مناطق بوده است. 
وي عنوان كرد: ساخت مدرسه و كمك به پرورش 
نسل آينده، نياز امروز كشور و اولويت اول شماست، 
استعدادهاي درخش��ان فراواني در سراسر كشور 
به وي��ژه در مناطق محروم داري��م و هرقدر دراين 
خصوص خدمت كنيد و س��رمايه و زمان و توجه 

بگذاريد ارزشمند است و جاي كار دارد. 
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام نيز 
دراين مراس��م با تبريك ايام گراميداش��ت دفاع 
مقدس گف��ت: در جنگ 8 س��اله هيچ وقت ما به 
لحاظ لجستيكي و تجهيزات و ادوات با دشمن برابر 
نبوديم و قدرت جنگ كالسيك با او را نداشتيم. وي 
افزود: درآن زمان با دستور وتدبير امام، رزمندگان 
ما با اس��تفاده از ش��يوه جهادي و فرهنگ بسيج 
توانستند دشمن تا دندان مسلح را از پا دربياورند و با 
روش هاي غيركالسيك پيروز شديم. رييس ستاد 
اجرايي تأكيد كرد: امروز هم اگر كس��ي فكر كند 
كه مشكالت اقتصادي و معضالت بزرگ كشور را 
با وجود تحريم ها مي توان ازطريق كالسيك حل 
كرد اشتباه كرده، دراين ميدان هم بايد با فرهنگ 
جهادي و به مي��دان آوردن توان داخلي ورود كرد 

و قطعا ازاين راه مي شود دراين ميدان پيروز شد. 
مخبر با اشاره به اقدامات س��تاد افزود: ما در ستاد 
اجراي��ي براي ايجاد اش��تغال و احياي كارخانه ها 
و كارگاه هاي تعطيل ش��ده، توان انبوه خود مردم 
را به ميدان آورده ايم و موفق ش��ديم سال گذشته 
160 هزار شغل دركش��ور ايجاد كنيم كه تا پايان 
امسال اين رقم به بيش از 300 هزار شغل در كشور 
خواهد رس��يد.  وي با اشاره به افتتاح 150 مدرسه 
جديد افزود: رهبرمعظم انقالب چندسال پيش، از 
ستاد اجرايي خواستند تا 1000 مدرسه در مناطق 
محروم بس��ازيم و ما تا امروز موفق شديم 1400 
مدرسه بس��ازيم و به لطف خدا تا پايان سال آينده 
تعداد اين م��دارس رابه 2000 مدرس��ه خواهيم 
رساند.  مخبر افزود: اقدامات ستاد دراين حوزه به 
ساخت مدرسه محدود نمي شود و اهداي مدارس 
كانكس��ي، اهداي ون و ميني ون جهت برگزاري 
كالس براي بازمان��دگان از تحصيل، اهداي تبلت 
دانش آموزي و بسته هاي نوشت افزاري درمناطق 
محروم هم جزو برنامه هاي ثابت ستاد اجرايي فرمان 
امام است و س��الي يك ميليون بسته لوازم تحرير 
دراين مناطق توزيع مي كنيم. رخشاني مهر، معاون 
وزير آموزش و پرورش نيز دراين مراس��م گفت: از 
دكتر مخبر به خاطر زحمات جهادي و تالش هاي 
شبانه روزي ستاد اجرايي فرمان امام براي ساخت 
مدارس جديد در مناطق محروم كشور و اختصاص 

اعتبارات قابل توجه قدرداني و تشكر مي كنم. 
رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كش��ور افزود: هرجا ما ب��راي پروژه هاي مربوط به 
س��اخت مدارس و حتي طرح ه��اي نيمه تمام و 
برزمين مانده س��راغ س��تاد اجرايي و بنياد بركت 
رفتيم، اين دوستان به ياري ما شتافتند و با دست 
باز دراين حوزه ورود كردند. وي افزود: درهمه اين 
150 مدرسه بنيادبركت كه امروز افتتاح مي شود، 
نكات تربيتي و پرورشي و شاخص هاي سند تحول 
بنيادين آموزش رعايت شده است واين مدارس به 
آزمايشگاه و نمازخانه و امكانات كامل مجهز هستند. 
در ادامه اين مراس��م، درارتباطي ويدئوكنفرانسي 
چهار مدرسه در رباط كريم استان تهران، خراسان 
شمالي، زنجان و خوزستان با دستور رييس دفتر 

مقام معظم رهبري افتتاح شدند. 

با وجود  كاهش 7.8 درصدي شاخص فالكت در بهار99  فاصله با استانداردهاي جهاني حفظ شد

معاون اول رييس جمهور: 

ماندگاري شاخص فالكت  در اوج

دارو و كاالهاي اساسي همچنان ارز 4200 توماني مي گيرند
معاون اول رييس جمهور گفت: مردم اطمينان داشته 
باش��ند كه دارو و كاالهاي اساسي را تا آخر سال با ارز 
4200 توماني تأمين خواهيم كرد؛ لذا دغدغه اي در 
اين زمينه نداشته باشند و اميدواريم بتوانيم ارز مورد 

نياز را تأمين كنيم.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري عصر روز شنبه در 
بخش پاياني سفر يك روزه خود به استان هرمزگان 
در جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتي اين استان، اظهار 
داشت: شرايط كشور شرايطي سخت و دشوار است اما 
اميدوار هستيم به فضل الهي بتوانيم از اين شرايط با 

سربلندي عبور كنيم.
جهانگيري با گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد شهدا 
و ايثارگران خاطرنش��ان كرد: در دوران دفاع مقدس 
همواره بحث از بمباران، تعداد شهدا و تعداد مجروحين 
بود و همه از حمايت هاي كشورهاي خارجي از عراق 

سخن مي گفتند.
معاون اول رييس جمهور افزود: در آن دوران ملت ايران 
در يك طرف و همه دنيا در طرف ديگر بود اما با روحيه و 
درك مشترك از شرايط همه به اين باو رسيدند كه بايد 

در مقابل اين مشكالت ايستادگي كنند.
جهانگيري با يادآوري اينكه اكثر كشورهاي منطقه 
هر چه داشتند در اختيار صدام قرار مي دادند، گفت: 
البته ملت ايران همواره با بزرگواري از اين مسائل عبور 
كرده و به جهت آنكه اين كشورها همسايه ما بوده اند، 
از خطاي آنها چشم پوشي كرديم شايد خودشان بعداً 

اين اشتباهات را جبران كنند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: هدف دشمنان در 
جنگ تحميلي اين بود كه اگر نتوانند ايران را تجزيه 

كنند حداقل بخشي از ايران را جدا كنند.
جهانگيري تصريح كرد:  آنچه اجازه نداد دشمنان به 
اهداف خود برسند ايستادگي مردم و همدلي مسووالن 
بود و همه روي يك موضع ايستادند و اختالفات داخلي 
را كنار گذاشتند. اينها درس هايي از دوران دفاع مقدس 
اس��ت كه بايد همواره در كشور از آن استفاده كنيم و 
بداني��م كه راه عبور از بحران ها و مش��كالت همدلي 
و انس��جام اس��ت. معاون اول رييس جمهور با اشاره 

به تحريم هاي ظالمانه و اينك��ه اين تحريم ها پس از 
توافقات بر ما تحميل ش��د، خاطرنش��ان كرد: رژيم 
صهيونيستي و برخي كشورهاي منطقه به خصوص 
س��عودي ها تحريك هاي زيادي در اين زمينه انجام 
دادند و سعي كردند توافق حاصل شده را بر هم بزنند 
و هدفشان اين بود كه نظام جمهوري اسالمي ايران را 

ساقط و يا حداقل ايران را تسليم كنند.
جهانگيري با بيان اينكه مردم ما سختي هاي فراواني 
را تحمل كرده اند، گفت: البته مردم ما نشان داده اند 
كه در مقابل بحران هاي خارجي مردانه پاي كش��ور 
ايس��تاده اند. ايران حوادث بزرگي را در طول تاريخ از 
سر گذرانده و قطعًا در زمان حمله مغول به ايران نيز 
عده اي ت��الش مي كردند كه م��ردم را مأيوس كنند 
اما مردم ايران با ايس��تادگي توانستند از بحران هاي 

مختلف عبور كنند.
معاون اول رييس جمهور با اش��اره به اينكه امريكا در 
تحريم هاي ظالمانه مهم ترين منابع درآمدي كشور 
نظير نفت، بيمه هاي بين المللي و كاالهاي صادراتي 
را هدف قرار داده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: با اتكا به 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و با استفاده از تجربيات 
قبلي توانستيم گلوگاه هايي را كه ممكن بود دشمن 
در شرايط تحريم تحت فش��ار قرار دهد شناسايي و 

مسدود كنيم.
جهانگيري گف��ت: يكي از دس��تاوردها ب��راي رفع 
گلوگاه هاي تحريم، راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج 
ف��ارس بود ك��ه در آن زمان يك��ي از دغدغه ها نحوه 
اس��تفاده از ميعانات گازي پارس جنوبي بود كه اگر 
امكان استفاده از اين ميعانات فراهم نمي شد گاز كشور 

و به دنبال آن برق و آب قطع مي شد.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس ايستادگي كرد و ما حمايت ها و 
پشتيباني هاي الزم را با اختصاص بودجه كافي انجام 
داديم تا اين مجموعه بزرگ در مدار توليد قرار بگيرد و 
امروز در توليد بنزين به جايي رسيده ايم كه بنزين به 

يكي از اقالم صادراتي كشور تبديل شده است.
جهانگيري با بيان اينكه ب��ه بركت اقتصاد مقاومتي 

اقدامات مهمي در كشور انجام شده است، اظهار داشت: 
امروز به واس��طه اقداماتي كه در عرصه هاي مختلف 
انجام شده قادر هستيم بسياري از نيازهاي ضروري 
خود را تأمين كنيم و در حقيق��ت واحدها و مديران 
توليدي و صنعتي سعي كردند از دل بحران و تحريم 

فرصت رشد و شكوفايي اقتصادي به وجود بياورند.
مع��اون اول رييس جمهور با بيان اينكه اقتصاد ايران 
از حجم بس��يار بزرگي برخ��وردار خواهد ش��د و از 
اقتصاده��اي بزرگ دنيا محس��وب مي ش��ود گفت: 
حجم باالي اقتصاد كشور نشان مي دهد كه مديران 
براي عبور از مش��كالت اقتصادي و غلبه بر تحريم و 

محدوديت ها در حال فعاليت و برنامه ريزي هستند.
جهانگيري مديران دستگاه هاي اجرايي را به تالش 
براي رفع مشكالت مردم و جلب اعتماد آنان فراخواند 
و گفت: مديران و مس��ووالن دستگاه ها بايد در وهله 
اول روحيه خود را حفظ كنند و خود را مرد اين ميدان 
بدانند و مطمئن باشند كه با مديريت مناسب و تدبير 
مي توان كشور را از مشكالتي كه امريكا به وجود آورده 

عبور داد.
معاون اول رييس جمهور گفت: مديران بايد به شرايط 
سخت زندگي مردم آگاه باشند و دغدغه شبانه روزي 

آنها چگونگي رفع دغدغه ها و مشكالت مردم باشد.
جهانگيري تصريح كرد:  امروز جامعه نيازمند مديريت 
باانگيزه، دلسوز، با اراده و آينده نگر است كه با روحيه اميد 
 بتواند براي عبور از مشكالت برنامه ريزي و اقدام كند.

معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: امروز  موضوع 
اصلي در حوزه مديريت بايستي جلب رضايت مردم، 
افزايش اعتماد و مشاركت مردم باشد و بي ترديد اينها 
مولفه هايي هستند كه براي عبور از شرايط سخت به 

آن نيازمند هستيم.
جهانگيري خاطرنش��ان كرد: بدون ترديد هر چقدر 
كه نشان دهيم اقتصاد كش��ور سرپا است و صادرات 
و واردات مورد نياز انجام مي شود و مردم براي تأمين 
نيازهاي اساسي خود مشكلي ندارند، اين موضوعات 
به جهانيان نش��ان مي دهد كه اقتصاد ايران شرايط 
مناسبي دارد.معاون اول رييس جمهور گفت: مردم 

اطمينان داشته باش��ند كه دارو و كاالهاي اساسي را 
تا آخر سال با ارز 4200 توماني تأمين خواهيم كرد؛ 
لذا دغدغه اي در اين زمينه نداشته باشند و اميدواريم 

بتوانيم ارز مورد نياز را تأمين كنيم.
جهانگيري در بخش ديگري از س��خنان خود استان 
هرم��زگان را از اس��تان هاي صنعت��ي، اقتصادي و 
گردشگري كشور توصيف كرد و گفت: همه ظرفيت ها 
در داخل استان براي پيشرفت وآباداني وجود دارد و 

بايد تالش كنيم همه آنها را فعال كنيم.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: اقتصاد اس��تان 
هرمزگان دريامحور اس��ت و بخش بزرگي از اقتصاد 
ايران نيز مي تواند متكي به دريا باش��د لذا با توجه به 
ظرفيت هاي استان بايستي تمركز اصلي در اين استان 

و استان هاي ساحلي روي اقتصاد دريامحور باشد.
جهانگيري در ادامه شركت هاي بزرگ استان هرمزگان 
را به اجراي مس��ووليت هاي اجتماعي توصيه كرد و 
گفت: امروز مسووليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي 
واقعيت بسيار مهم و انكارناپذيري است و مالكان چنين 
بنگاه هايي بايستي به مسووليت هاي اجتماعي خود 
توجه داشته باشند. در اين جلسه استاندار هرمزگان 
نيز گزارشي از وضعيت شاخص هاي اقتصادي استان 
ارايه كرد و به تشريح برنامه هاي در دست اقدام براي 
س��رمايه گذاري در بخش هاي مختل��ف اقتصادي، 

صنعتي و كشاورزي پرداخت.
در اين نشست همچنين تعدادي از فعاالن اقتصادي 
بخ��ش خصوصي و توليد كنندگان اس��تان، به بيان 
دغدغه ها و نيازهاي اصلي خ��ود براي جهش توليد 

پرداختند و خواستار حمايت از سوي دولت شدند.
وزي��ر جهاد كش��اورزي، وزي��ر راه و شهرس��ازي، 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رييس 
كل بان��ك مركزي نيز در اين جلس��ه گزارش��ي از 
فعاليت هاي توليدي اس��تان در حوزه مس��ووليت 
خود ارايه و برنامه هاي دستگاه اجرايي خود را براي 
توسعه استان هرمزگان در حوزه صنعت، كشاورزي 
و آبزي پروري، تقويت بنادر و راهس��ازي و مسائل 

ارزي بخش توليد مطرح كردند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت دالر كه روز ش��نبه به ب��االي 29 هزار تومان 
رسيده بود، بار ديگر روز يكشنبه 6 مهر 99، به كانال 
2۸ هزار تومان كاهش يافت و 2۸ هزار و 9۰۰ تومان 
معامله ش��د. همچنين يورو 33ه��زار و 5۰۰ تومان 
و درهم ام��ارات 7 ه��زار و 9۰۰ تومان اعالم ش��ده 
است. بازار ارز روز يكشنبه شاهد توقف روند افزايش 
قيمت ها بود و تالش دالالن بازار براي افزايش قيمت 
دالر با شكست مواجه شده است. صرافي هاي بانكي 
دالر را به قيم��ت 2۸ هزار و 65۰ توم��ان به فروش 
رس��اندند. اگرچه قيمت ها در بازار ارز همچنان روند 
نزولي به خود نگرفته اند، اما تحوالت در اين بازار نشان 
مي دهد تالش دالالن اين ب��ازار براي گذر از مرز 29 
هزار تومان براي هر دالر با مقاومت بازار مواجه است. 
همچني��ن قيمت ف��روش دالر در صرافي ها با 15۰ 
تومان افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل 2۸ هزار و 65۰ توم��ان و قيمت خريد دالر نيز 
2۸ هزار و 55۰ تومان درج ش��ده است.ضمن اينكه 
قيمت فروش يورو نيز با 5۰ تومان افزايش نسبت به 
قيمت هاي پايان��ي روز كاري قبل معادل 33 هزار و 
35۰ تومان و قيمت خريد يورو 33 هزار و 25۰ تومان 
تعيين شده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در 
صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. در بازار س��نا نيز نرخ لحظه اي فروش 
دالر به 2۸65۰ و فروش يورو به 3335۰ تومان رسيد 
و قيمت خريد دالر و يورو نيز 1۰۰ تومان پايين تر از 
نرخ فروش بوده اس��ت. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز 
معامله شده در روز شنبه 5 مهر را براي دالر 2۸461 
و ي��ورو 3322۸ و درهم 7595 تومان اعالم كرد. در 
سامانه نيما نيز نرخ حواله دالر 22951 و نرخ حواله 
درهم 62۰4 و حواله يورو 2۸69۰ تومان اعالم شده 
است. براين اساس اختالف نرخ دالر نيما و بازار آزاد 

به 6 هزار رسيده است.
 اختالف دالر نيما و سنا و صرافي ها نيز به 55۰۰ تومان 
رسيده است.  در بازار طال، به دنبال كاهش قيمت دالر 
و اعالم هر اونس جهاني به قيمت يك هزار و ۸62 دالر 
قيمت ها روند روز شنبه را حفظ كردند. قيمت طالي 
1۸عيار هرگرم يك ميليون و 256 هزار تومان، مظنه 
هر مثقال طالي آبشده يا 17 عيار 5 ميليون و 445 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
13ميليون و 4۰۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 
12ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار 
آزادي 7 ميليون و 25۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار 
 آزادي 4 ميلي��ون و 3۰۰ هزار تومان و س��كه گرمي

2 ميليون و 15۰ هزار تومان داد و س��تد شد.  قيمت 
سكه و طال يكشنبه شيب ماليم رو به افزايش خود را 
حفظ كرد و سكه تمام بهار آزادي به قيمت 13 ميليون 
و 45۰ هزار تومان معامله شد.در ساعت 14 به بهاي 
13 ميليون و 45۰ هزار توم��ان در حال معامله بود. 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم، با افزايش قيمت 

4۰۰ هزار توماني به ارزش 13 ميليون تومان به فروش 
رسيد.همچنين نيم سكه به بهاي هفت ميليون و 3۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه به قيمت چهار ميليون و 35۰ 
هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي نيز به ارزش دو 
ميليون و 22۰ هزار تومان معامله شد.عالوه بر اين در 
بازار طال نيز ديروز بهاي يك گرم طالي خام 1۸ عيار 
به ارزش يك ميليون و 256 هزار تومان فروخته شد و 
هر مثقال طال نيز رقم پنج ميليون و 445 هزار تومان را 
ثبت كرد كه به ترتيب شاهد افزايش قيمت سه هزار و 
12 هزار توماني هستند.  در آخرين معامالت منتهي به 
روز جمعه )4 مهرماه( هر اونس طال با 35 صدم درصد 
كاهش به يك هزار و ۸61 دالر و 5۸ سنت تنزل كرد.

 ابهام در سرنوش��ت بسته محرك مالي كه قرار است 
به زودي از س��وي دولت امريكا اعالم ش��ود، سبب 
كاهش بهاي طال ش��ده اس��ت. بهاي هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني با كاه��ش 4.4 درصدي روبه رو 
ش��ده كه اين ميزان از كاهش در مدت زمان 6 هفته 
گذشته بي سابقه بوده است.همچنين يكي ديگر از 
داليل كاهش ارزش طال در هفته گذش��ته افزايش 
بهاي ارزش دالر بود كه از ارديبهشت سال جاري به 
بيشترين رقم خود صعود كرده است.در هفته گذشته 
همچنين ش��اهد نزولي ش��دن اكثر ش��اخص هاي 
بورس دربازارهاي آس��يايي و وال اس��تريت بوديم. 
همچنين ارزش يورو و قيمت فلز مس نيز روند نزولي 
را در پي گرفته اس��ت كه مهم ترين دليل آن افزايش 
سرمايه گذاري در بازار دالر است. فعاالن بازار، علت 

اصلي افزايش قيمت طال و س��كه در روزهاي اخير را 
افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند و مي گويند: از 
روزهاي گذشته تقاضا براي خريد طالي خام و سكه 
در ب��ازار افزايش يافته و همين ام��ر موجب افزايش 
حباب سكه شده است. گفتني است، تشديد نوسانات 
ارزي موجب ش��د تا بازارس��از تصمي��م جدي براي 
مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه 
بر افزايش عرضه در بازار با برداش��تن س��قف فروش 
در سامانه نيما، از س��رگيري فروش ارز سهميه اي و 
كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته آزاد 
شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز 
مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.ولي ظاهرا بازار از سياست هاي بازارساز استقبال 
نكرد و همين امر س��بب شد تا قيمت ارز در روزهاي 
اخير مدام ركوردهاي جديدي را به ثبت برساند؛ در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز ب��ه دنبال بازار آزاد 

درحال ركوردزني است.

    رش�د ۷۷ درص�دي ف�روش  حواله ه�اي 
ارزي در نيما

مدير اداره صادرات بانك مركزي ضمن تاييد افزايش 
صادرات نفتي كش��ور و تس��ريع بازگش��ت ارزهاي 
صادرات��ي در ماه هاي اخير، گفت: فروش حواله هاي 
ارزي صادراتي در ش��هريور س��ال جاري نسبت به 
مرداد ماه در سامانه نيما معادل 77 درصد رشد داشته 
است. صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 

در ماه هاي اخير روند صادرات نفتي كشور افزايشي 
بوده و با تصميمات و تدابير اتخاذ شده شاهد بهبود 
اين روند ني��ز خواهيم بود كه اين موضوع توان بانك 
مركزي براي تامين كاالهاي اساسي، دارو و مواد اوليه، 
كاالهاي واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي نهايي و نيز 
ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز را افزايش داده است. 
وي ادامه داد: با توجه به تغييرات اعمال شده در بسته 
سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 
و تش��ويق ها و تنبيه هاي درنظر گرفته ش��ده براي 
صادركنندگان، روند بازگش��ت ارزهاي صادراتي در 
ماه هاي اخير سرعت گرفته، به طوري  كه شاهد رشد 
بالغ بر 77 درصدي فروش حواله هاي ارزي صادراتي 
در شهريور سال جاري نسبت به مرداد ماه در بازار دوم 

در بستر نيما بوده ايم. 
مدير اداره ص��ادرات بانك مركزي افزود: برنامه هاي 
بانك مركزي براي تعميق بازار ثانويه ارز از منابع غير از 
صادرات غيرنفتي به صورت اسكناس و حواله در كنار 
فروش منابع ارزي صادركنندگان غيرنفتي به تدريج 
 در حال اجراس��ت و با توجه به اقدامات انجام ش��ده 
پيش بيني مي شود كه در نيمه دوم سال 1399 عرضه 
حواله هاي ارزي و اسكناس در بازار دوم در مقايسه با 
نيمه نخست سال جاري به طور چشمگيري تقويت 
شده و بازار ارز از ثبات نسبي به مراتب باالتري بر اساس 
عوامل بنيادين، با فروكش كردن انتظارات و التهابات 
برخوردار شده و نرخ ارز در مسير اصلي تعادلي خود 

به دور از هيجانات كوتاه مدت قرار گيرد.
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 همراهي بانك مركزي 
با واردكنندگان كاالي اساسي

 دكتر عبدالناصر همت��ي از همراهي بانك مركزي با 
واردكنندگان كاالهاي اساس��ي و توليدكنندگان در 
راستاي كاهش زمان ماندگاري كاالهاي اساسي، مواد 
اوليه، تجهيزات و قطعات مورد نياز توليد، خبر داد.  به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، رييس كل بانك 
مركزي كه به همراه مع��اون اول رييس جمهوري به 
»بندر شهيد رجايي« سفر كرده بود گفت: روز 5 مهرماه 
99 درمعي��ت معاون اول محت��رم رييس جمهوري، 
جمعي از وزراي محترم و روساي سازمان هاي گمرك 
و بنادر از گمرك »بندر شهيد رجايي« در بندرعباس 
بازديد و موضوع كاالهاي دپو شده در گمرك اين بندر 
و نيز ساير بنادر كشور را بررسي كرديم. بانك مركزي 
در راستاي كاهش زمان ماندگاري كاالهاي اساسي و 
مواد اوليه و تجهيزات و قطعات مورد نياز توليد در قالب 
تصميمات ذيل، همراهي كامل خود را با وارد كنندگان 
كاالهاي اساسي و توليد كنندگان محترم ابراز داشت. 
در اين جلسه مقرر شد: واردات كليه كاالهاي مشمول 
ارز با نرخ ترجيحي كه در گمركات كشور دپو شده اند، 
امكان بهره گيري از خريد اعتباري 3 ماه و تضمين نرخ 
ارز توس��ط بانك مركزي را با تايي��د وزارت مربوطه و 
ترخيص و خروج كاالها ظرف 45 روز خواهند داشت. 
كليه مواد اوليه، تجهيزات و قطعات مورد نياز توليد كه 
كاالهاي آنها به گمرك اظهار و منتظر تخصيص ارز و 
صدور اعالميه تامين ارز جهت خروج كاال هستند، با 
اعالم وزارت صمت به بانك مركزي ظرف 24 ساعت 
تخصيص ارز توسط اين بانك صورت گرفته و امكان 
دريافت اعالميه تامين ارز، خروج كاال از گمرك  سپس 
اقدام براي تامين ارز از بازار ثانويه )نيما( خواهند داشت. 
كاالهاي اساسي كه در گذش��ته به صورت درصدي 
از گمرك خارج و از ش��مول ارز با نرخ ترجيحي خارج 
شده اند، با پيش��نهاد وزارت صمت و تاييد معاون اول 
محترم در س��قف ارزي واردات با ن��رخ ارز ترجيحي، 
مي توانند اقدام به تامين ارز با آن نرخ و خروج باقيمانده 
كاال از گمركات نمايند. اتصال كليه سامانه هاي مرتبط 
به تجارت خارجي به س��امانه جامع تجارت و اتصال 
بارنامه و قبوض انبار به ثبت س��فارش توسط سامانه 
مذكور با قيد فوريت صورت گيرد و اين دست از ثبت 
سفارش ها توسط بانك مركزي در اولويت تخصيص و 

تامين ارز قرار گيرند.

سقف 400 ميليوني وام  مسكن 
جوانان و بخشودگي جرايم 

با تمدي��د اجراي طرح ميثاق بانك مس��كن تا پايان 
مهرماه، آخرين فرصت اس��تفاده از مزاياي اين طرح 
توس��ط بدهكاران اين بانك، پايان ماه جاري تعيين 
شده است.شرايط خاص حاكم بر كشور ناشي از شيوع 
ويروس كرونا سبب شد بانك مسكن طي چند نوبت، 
زمان اجراي طرح ميثاق كه ناظر بر بخشودگي جرايم 
بانكي بدهكاران بانك مسكن اس��ت را تمديد كند. 
آخرين مرحله اين تمديد در چهارم شهريور امسال 
صورت گرفت و با پيش��نهاد كميسيون عالي وصول 
مطالبات و موافقت هيات مديره بانك مسكن، مقرر شد 
اجراي اين طرح در تمام شعب بانك مسكن در سراسر 
كشور تا پايان مهر ماه ادامه پيدا كند و اطالع رساني 
گسترده به ويژه از طريق ارسال پيامك به مشتريان 
بدهكار صورت گيرد تا بتوانند از مواهب اين طرح در 
آخرين مهلت پيش بيني شده استفاده كنند.  در طرح 
ميثاق امكان استفاده از بخش��ودگي 1۰۰ درصدي 
جرايم بدهكاران بانك مسكن به نسبت ميزان واريز 
بدهي نقدي فراهم ش��ده اس��ت و در عي��ن حال با 
پرداخت هر مقدار از بدهي بانكي تسهيالت گيرندگان 
و مشتريان بانك مسكن مي توانند از مزيت بخشودگي 
بخش��ي از جرايم بانكي خود ك��ه از بابت ديركرد در 
پرداخت اقس��اط به حس��اب آنها منظور شده است، 
برخوردار ش��وند. عالوه ب��ر اين در ص��ورت تعيين 
تكليف مطالبات ناش��ي از تسهيالت مضاربه و اموال 
سرمايه اي با مانده بدهي تا سقف 1۰۰ ميليون تومان 
با تاريخ سررسيد حداكثر پايان سال 1395 همزمان 
با تقس��يط، جرايم متعلقه بابت ديركرد بازپرداخت 
تسهيالت مذكور نيز مشمول بخشودگي طرح ميثاق 
خواهد شد. همچنين سقف تسهيالت قابل پرداخت 
از محل حساب پس انداز مسكن جوانان در تهران 6۰ 
درصد افزايش يافت و به 4۰۰ ميليون تومان رسيد.با 
توجه به شرايط جديد قيمتي در بازار مسكن نسبت 
به افزايش سقف اين تسهيالت براي افتتاح كنندگان 
حس��اب هاي پس انداز مس��كن جوانان اقدام كرده 
است. بر اين اساس سقف تسهيالت قابل پرداخت از 
اين محل در شهر تهران در پايان سال پانزدهم با 6۰ 
درصد رش��د، از 25۰ ميليون تومان به 4۰۰ ميليون 
تومان افزايش يافته است. همچنين سقف تسهيالت 
مذكور در شهرهاي بزرگ شامل كرج، مشهد، تبريز، 
اصفهان، اهواز، قم، ش��يراز و كرمانشاه در پايان سال 
پانزدهم از 21۰ ميليون به 33۰ ميليون تومان افزايش 
يافته است. اين ميزان در مورد ساير نقاط شهري 1۸4 
ميليون تومان بود كه امسال در ترميم صورت گرفته 
به 29۰ ميليون تومان افزايش يافت. براي برخورداري 
از سقف تسهيالت مذكور سپرده گذاري ماهانه در هر 
سال با مبالغي بيش از آنچه پيش تر تعيين شده بود 
صورت مي گيرد. بر اين اساس ميزان سپرده گذاري 
ماهانه در س��ال اول تا پانزدهم ب��راي برخورداري از 
س��قف تس��هيالت تعلق گرفته به افتتاح كنندگان 
حساب در سال 99 به ترتيب با مبالغ 65 هزارتومان 
آغاز مي شود و درنهايت با افزايش مبلغ در هر سال به 
مبلغ 247 هزار تومان در سال پانزدهم افزايش مي يابد. 
سپرده گذاراني كه مي خواهند بين 5 سال تا 15 سال 
از زمان سپرده گذاري خود از سقف تسهيالت مسكن 
جوانان استفاده كنند  بايد بيشتر از حداقل هاي تعيين 
شده واريز كنند .به طور مثال سپرده گذاري كه بخواهد 
در پايان سال پنجم از سقف تسهيالت 21۰ ميليون 
تومان در شهر تهران بهره مند شود  بايد در سال اول 

ماهانه مبلغ 61۰ هزار تومان واريز كند. 

 ذخاير ارزي 5 كشور اول
 ۷  تريليون دالر است

گروه بانك و بيمه| چين بيشتر از هر كشور ديگري 
در جهان ذخيره ارزي دارد و مجموع ذخاير 5 كشور 
اول 7 تريليون دالر است كه چين به تنهايي به اندازه 
4 كش��ور ديگر ذخاير ارزي دارد. به گزارش بيزينس 
اس��تاندارد، ذخاير ارزي يك��ي از مولفه هاي كليدي 
اطمينان بخشي به فعاالن اقتصادي در هر كشوري 
اس��ت. اين ذخاير در صورتي كه در س��طح مطلوبي 
باش��ند به بانك هاي مركزي كم��ك خواهند كرد تا 
ثبات را در بازار ارز حكمفرما كنند، در شرايط بحراني 
بر اوضاع مسلط ش��وند و به سرمايه گذاران اطمينان 
الزم را بدهند. بدون اين ذخاير، كشورها ممكن است 
با بحران هاي متفاوتي نظير بحران ارزي، ريسك نكول 

بدهي و تالطم بازار مواجه شوند.
1- چين: حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: سه 
تريليون و 57۰ ميليارد دالر. از 14 سال پيش تاكنون 
اين كشور بزرگ ترين دارنده ذخاير ارزي جهان بوده 
اس��ت. دالر امريكا، يورو، ين ژاپن و پوند انگليس به 
ترتيب بيشترين س��هم را از تركيب ذخاير ارزي اين 

كشور دارند. 
2- ژاپن: حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: يك 
تريليون و 4۰2 ميليارد دالر.دالر امريكا، يورو، فرانك 
سوييس و پوند انگليس به ترتيب بيشترين سهم را از 

تركيب ذخاير ارزي اين كشور دارند. 
3- سوييس: حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: 
929 ميليارد و 149 ميليون دالر. دالر امريكا، يورو، 
ين ژاپن و پوند انگليس به ترتيب بيشترين سهم را از 

تركيب ذخاير ارزي اين كشور دارند. 
4- روس��يه: حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: 
591 ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر: دالر امريكا، يورو، 
فرانك س��وييس و پوند انگليس به ترتيب بيشترين 
س��هم را از تركيب ذخاير ارزي اين كشور دارند. طي 
سال هاي اخير روسيه سهم دالر از تركيب ذخاير خود 
را به ميزان محسوس��ي كاهش داده و در عوض سهم 

طال را افزايش داده است. 
5- هند: حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: 541 
ميليارد و 431 ميليون دالر.دالر امريكا، يورو، فرانك 
سوييس و پوند انگليس به ترتيب بيشترين سهم را از 

تركيب ذخاير ارزي اين كشور دارند.

 خدمات كاركنان بانك ها 
در دوران كرونا قابل تقدير است

جلسه كميس��يون روابط عمومي بانك هاي دولتي و 
نيمه دولتي كشور با حضور حسين زاده رييس شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي برگزار شد. 
حسين زاده كه در اين نشست به صورت ويديوكنفرانس 
حضور داشت، به اهميت اطالع رساني خدمات گسترده 
شبكه بانكي كشور اشاره و تصريح كرد: اكثر پروژه هاي 
توليدي در كش��ور با حمايت بانك ها به بهره برداري 
مي رس��د، لذا ضرورت دارد كه مراك��ز روابط عمومي 
بانك ها خدمات گس��ترده شبكه بانكي را به خوبي به 
استحضار مردم شريف كشورمان برسانند. رييس شوراي 
هماهنگي بانك ها با اشاره به خدمات فداكارانه كاركنان 
شبكه بانكي كشور در دوران شيوع ويروس كرونا اظهار 
داشت: در اين دوران حساس، بانك هاي كشور با هدف 
خدمت رساني به مردم و كمك به جهش توليد در كشور، 
بالانقطاع به خدمت رساني مشغول هستند كه متأسفانه 
تعدادي از كاركنان شبكه بانكي به علت بيماري كرونا 
جان به جان آفرين تسليم كردند و اين خدمات كاركنان 
بانك ها در دوران كرونا قابل تقدير است.  وي به انتشار 
خبرهاي انتقادي در برخي از رسانه هاي كشور اشاره 
كرد و افزود: مطالب غيرمنصفانه اي كه اخيراً در خصوص 
بانك هاي كشور در رسانه ها منتشر مي شود كاركنان 
زحمت كش بانك ها را مايوس و دلسرد مي كند و قطعًا 
دشمنان كشور نيز از اين نااميدي خشنود مي شوند. 
حسين زاده در پايان سخنان خود از تمامي رسانه هاي 
كشور درخواس��ت كرد كه در بيان انتقادات و انتشار 
اخبار جانب انصاف را رعايت كنند و به خدمات گسترده 
بانك ها در زمان وقوع بحران هايي همچون سيل، زلزله، 

خشكسالي، تحريم و... نيز توجه داشته باشند. 

لغو ممنوعيت سرمايه گذاري 
بانك ها در بورس 

مديرعامل بورس تهران از لغو ممنوعيت سرمايه گذاري 
 بانك ه��ا در بورس خبر داد و گف��ت: اين مصوبه از روز

 6 شهريور 99 قابليت اجرايي دارد.علي صحرايي از لغو 
ممنوعيت سرمايه گذاري بانك ها در بورس خبر داد و 
اظهار كرد: بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس طبق 
مواد 16 و 17 كه محدوديت هايي براي سرمايه گذاري 
ايجاد شده بود با اين مصوبه اين محدوديت ها لغو شده 
اس��ت. منظور از اين مصوبه سرمايه گذاري بلندمدت 
نيس��ت و بانك ها پس از خريد مي توانند هر زمان كه 
صالح دانستند طي يك تا دو س��ال آينده مي توانند 
بفروشند و اصال جزو سرمايه گذاري به حساب نمي آيد. 
وي گفت: اين مصوبه به بانك ها ابالغ ش��ده و از امروز 
قابليت اجرايي دارد و حتي روز گذشته به صورت شفاهي 
از سوي وزارت اقتصاد به مديران عامل بانك ها ابالغ شد.

 بانك مركزي كلمبيا
نرخ بهره را  به ۱.۷5 درصد رساند

بانك مركزي كلمبيا نرخ به��ره را ۰.25 واحد درصد 
كاه��ش داد و آن را به 1.75 درصد رس��اند.به گزارش 
شينهوا، بانك مركزي كلمبيا در بيانيه اي اعالم كرد: پس 
از تسهيل مقررات قرنطينه، نرخ تحليل فعاليت اقتصادي 
اندكي كندتر شد اما روند نزولي آن همچنان ادامه دارد. 
به اين دليل، تيم فني بانك مركزي تخمين زده كه در 
س��ال 2۰2۰ اقتصاد بين 6 تا 1۰ درصد كوچك شود. 
بانك مركزي كلمبيا در ماه جوالي اعالم كرد كه نرخ 
بيكاري در سطح ملي اندكي بهبود پيدا كرده اما شيب 
نزولي در بازار كار و درآمد خانوارها مشاهده شده است.

كاهش دالر به كانال 28 هزار و  فروش سكه به قيمت ۱۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان

اختالف دالر نيما و صرافي ها به 55۰۰ تومان رسيد

مركز پژوهش هاي مجلس اعالم كرد 

رشد ۷۷ درصدي فروش حواله هاي ارزي در شهريور

جهش توليد مسكن با تسهيالت بانكي طرح تورم زاست
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي طرح 
دوفوريتي جهش توليد و تامين مالي مسكن پرداخته 
و در بخش��ي از اين گزارش آورده اس��ت: رشد شديد 
تس��هيالت بانكي اعطايي به بخش مسكن در طرح 
جهش توليد مس��كن و تامين مالي مسكن منجر به 
افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم خواهد شد. به طور 
مشخص اين طرح موجب افزايش نقدينگي و در نتيجه 
افزايش تورم خواهد شد. به طور كلي با وضعيت رشد 
نقدينگي حال حاضر و ت��ورم و انتظارات تورمي باال، 
نبايد قوانيني تصويب شوند كه سرعت رشد نقدينگي 
را باال ببرند و موجب دامن زدن به تورم هاي خيلي باالتر 

در اقتصاد ايران شوند.
 مهم ترين دغدغه سياست گذار بايد كنترل تورم باشد. 
به نظر مي رسد بخش مسكن بيش از آنكه نياز به پمپاژ 
نقدينگي داشته باشد، نيازمند تنظيم گري عرضه و 
تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسكن، مولدسازي 
زمين هاي شهري و فروش آن به متقاضيان، كنترل 
سوداگري هاي نامولد و جهت دهي نقدينگي موجود 

به پروژه هاي ساخت مسكن است. 
منابع مالي طرح دوفوريتي جهش توليد و رونق مسكن 
مهم ترين بخش اين طرح تلقي مي شود و در حقيقت 
پذيرش يا عدم پذيرش ش��يوه تامين مالي اين طرح 
يكي از عوامل تاثيرگذار در موافقت يا مخالفت با كليات 
اين طرح خواهد بود.در بررسي شيوه تامين مالي در 
متن فعلي اين طرح، هرچند الگوي تامين مالي اين 
طرح به پايه پولي يا پول ُپرقدرت بانك مركزي متكي 
نيست، ولي نگراني هايي درخصوص رشد نقدينگي 
از ناحيه اعطاي تس��هيالت بانكي موضوع اين طرح 
وجود دارد كه در ارتباط با آن نكات زير حائز اهميت 
اس��ت:  اختصاص 25 درصد تسهيالت پرداختي به 
بخش مسكن با در نظر گرفتن رشد 25 درصدي كل 
تس��هيالت پرداختي و نقدينگي در سال 1399 )كه 
بسيار خوشبينانه اس��ت( معادل پرداخت 3۰۰ هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت بخش مسكن خواهد بود. 
اين در حالي اس��ت كه اين رقم در س��ال 139۸، 34 
هزار ميليارد تومان بوده اس��ت و رشد 7۸2 درصدي 
اين متغير طي يك سال بدون پيامدهاي جانبي منفي 

براي ساير بخش هاي اقتصادي مقدور نيست. به عبارت 
روشن تر در صورتي كه بانك ها تسهيالت موضوع اين 
ماده را پرداخت كنند دو حالت متصور است: حالت اول 
اينكه اين تسهيالت جايگزين تسهيالت پرداختي به 
س��اير بخش هاي اقتصادي نظير سرمايه در گردش 
بخش صنعت، كشاورزي و... مي شود كه عمال رونق 
بخش مسكن با هزينه تشديد ركود ساير بخش هاي 
اقتصاد امكان تحقق دارد. حالت دوم اين است كه اين 
تسهيالت جايگزين نشود و اعطاي تسهيالت قبلي 
كمافي السابق تداوم داشته باشد در اين صورت شاهد 
رشد بسيار باالي نقدينگي خواهيم بود كه در جدول 
ذيل محاسبات سرانگشتي راجع به آن خواهد آمد:  در 
صورتي كه تنها 5۰ درصد تسهيالت پرداختي موضوع 
اين طرح جايگزين تسهيالت قبلي شود، 6 واحد درصد 
رشد نقدينگي سال 1399 بيشتر از گذشته )24 درصد 
افزايش رش��د نقدينگي( خواهد بود. مقايسه تغيير 
مانده تسهيالت پرداختي در سال 139۸ )3۰۰ هزار 
ميليارد تومان( با آنچه طرح بانك ها را ملزم كرده است 
)3۰۰ هزار ميليارد تومان( مي تواند ارزيابي از آثار پولي 

اين طرح را واقعي تر كند.

    تسهيالت  بلندمدت توليد را  مختل مي كند
تسهيالت بانك ها از حيث سررسيد متنوع هستند. 
از تس��هيالت س��رمايه در گردش بعضًا يك ماهه تا 
تسهيالت مسكن 12ساله. از آنجايي كه سپرده هاي 
بانك ها كامال نقدشونده است، يكي از وظايف بانك 
مديريت تطابق سررسيد دارايي ها و بدهي هاست؛ 
يعني حتي االمكان سعي كند منابع پايدار و بلندمدت 
ج��ذب كند و تس��هيالت بلندمدت را متناس��ب با 
منابع بلندمدت اعطا كند. ماده )3( اين طرح اشعار 
مي دارد كه بانك ها ملزم هستند معادل 2۰ درصد 
تسهيالت پرداختي را به ساخت واحدهاي موضوع 
اين ط��رح اختصاص دهند. اين در حالي اس��ت كه 
برخي از تس��هيالت بانك ها 6 بار در سال پرداخت 
و بازپرداخت مي ش��ود؛ يعني تسهيالت سرمايه در 
گردش دوماهه تسويه شده و مجدداً دريافت مي شود، 
در چنين شرايطي بانك بايد معادل 1.5 برابر سرمايه 
در گ��ردش دوماهه يا برابر با تس��هيالت س��رمايه 
 در گردش س��ه ماهه تسهيالت مس��كن بلندمدت

 2۰ س��اله پرداخت كند كه به نظر مي رس��د انگيزه 
بانك ها براي اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش را 

به شدت كاهش مي دهد و تأمين مالي توليد را مختل 
مي كند. از طرفي از حيث سالمت بانكي و مديريت 
نقدينگ��ي نيز چني��ن الزامي به بانك ه��ا مخاطره 
نقدينگي بانك ها را افزايش مي دهد و انتظار اعطاي 
تس��هيالت 12س��اله معادل يك چهارم تسهيالت 
يك ماهه تكليفي مااليطاق به نظر مي رسد. در اين 
راستا پيشنهاد مي شود مالك از تسهيالت پرداختي 

به مانده تسهيالت پرداختي تغيير يابد.
 الزام به تخصيص 2۰ درصد از پرداخت تس��هيالت 
مسكن به ساخت به عنوان يك حكم دايمي و قانوني 
با توجه به اينكه ممكن است شرايط تغيير كند، خيلي 
مناسب نيست و پيشنهاد مي شود تعيين سهم انواع 
مختلف تسهيالت مسكن به ش��وراي پول و اعتبار 
واگذار ش��ود.اعطاي تس��هيالت بلندمدت نيازمند 
تس��هيل تجهيز منابع بلندمدت براي بانك هاست، 
كه متأسفانه طرح مذكور فاقد چنين ويژگي است و 
صرفًا بانك ها را به اعطاي تسهيالت بلندمدت مكلف 
كرده است.عدم استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در 
تأمين مالي ساخت مس��كن نيز ديگر اشكال طرح 
مورد بحث اس��ت، اين در حالي اس��ت كه تأسيس 
صندوق هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان توسط 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي با مانع قانوني 
مواجه است و طرح مذكور مي تواند آن را مرتفع كند.

  الزام به پرداخت تسهيالت وديعه  
بدون تامين منابع 

جدا از بانك هاي تخصصي برخي از بانك ها اساس��ًا 
مدل كس��ب وكار آنها تأمين مالي ش��ركتي است و 
تخصصي در تأمين مالي خانوار و مس��كن ندارند و 
تكليف آنها به پرداخت تسهيالت مسكن نيز محل 
تأم��ل دارد. � ماده )17( طرح به مقوله تس��هيالت 
وديعه مسكن ورود كرده است و بدون تأمين منابع 
مالي به بانك مركزي تكليف كرده كه شرايط اعطاي 
تسهيالت مذكور را با نرخ ترجيحي فراهم كند. اين 
ماده عمال به معناي افزايش پايه پولي خواهد بود كه 
مي تواند آثار علي حده اي بر رش��د نقدينگي و تورم 

عالوه بر آنچه پيش تر گفته شده داشته باشد.



بازار سرمايه قرار است ميزبان يك بورس جديد شود 
بورس��ي با عنوان بورس بين الملل، اين بورس آبان 
ماه وارد بازار مي شود پس از بورس امالك ششمين 
بورس با عنوان بورس بين الملل وارد بازار مي شود.

اين بورس مي تواند در بازار آزاد قدرتمند عمل كند و 
به عنوان يك اهرم مي تواند در مناطق آزاد به راحتي 
قدرت نمايي كند. مكان اين بورس منطقه آزاد كيش 
خواهد بود و هدف آن ايجاد بس��تري جديد از داد و 
ستدهاي بين المللي تاس��يس مي شود همچنين 
دنبال بهره گيري از مكانسيم هاي جهاني بوده تا به 

تامين مالي ارزي بپردازد. 
چند هفته گذش��ته ب��ود كه مرتضي بان��ك، دبير 
ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد و ويژه اقتص��ادي در 
خصوص تاسيس بورس بين الملل گفته بود: تمامي 
اف��راد ايراني و خارجي مي توانند ب��ا ارز بين المللي 
س��رمايه گذاري كنند و س��هام بخرند با استفاده از 
اين روش، روند س��رمايه گذاري خارجي در كشور 
تقويت مي ش��ود. وي درخصوص سامانه معامالت 
گفت: سامانه اي جدا براي انجام معامالت در بورس 
بين الملل تاس��يس خواهد ش��د كه تمامي تسويه 
حس��اب ها، زبان و قوانين و مق��ررات آن منطبق با 

اصول بين المللي خواهد بود. 
درحال حاضر هرروز به ميزان تحريم هاي كش��ور 
افزوده مي شود و در اين ش��رايط بورس بين الملل 
يك تناقض محسوب مي شود. راه اندازي اين بورس 
به مقدار زيادي بودجه نياز دارد و مي توان اين بودجه 

را صرف نقص هاي بورس كرد. 
ايده تش��كيل اين نوع از بورس به زمان پس��ابرجام 
بازمي گردد كه در زمان قرار بود بورس بين المللي به 
عنوان يك موتور محرك قدرتمند براي بازار سرمايه 
با محوريت تامين مال��ي ارزي همچنين معامالت 
كاالهايي در بازارهاي مالي و منطقه اي مورد استفاده 
قرار گيرد.باتوجه به عملكردهاي سابق پيش بيني 
مي شود كه اين بورس چند و چندين ماه زمان ببرد.

مخاب��ره ك��ردن اين ن��وع اخبار در ش��رايط فعلي 
تحريم مي تواند نشان دهد كه ايران به دنبال روابط 
اقتصادي و تجاري با س��اير كش��ورها اس��ت و اين 
موضوع باعث ش��ده كه مس��وولين به فكر يك ساز 
و كار ب��راي بورس بين المل��ل بيفتند. بورس هايي 
مانند ب��ورس تهران، فراب��ورس، ب��ورس كاال و... 
تنها س��از و كاري براي تامين مالي در داخل ايران 
دارند و س��رمايه گذار و يا سهام مي توانند به صورت 
داخلي فعاليت مي كنند اما؛ چنين بورسي مي تواند 
دروازه هاي بين المللي را باز و افراد بتوانند به راحتي 
از داخل و خارج از ايران سرمايه گذاري كنند در ميان 
يك سوال مطرح با وضعيت ارز 30 هزار توماني چه 
كساني مي توانند در بورس بين الملل سرمايه گذاري 
كنن��د؟ البته تا زمان راه ان��دازي اين بورس ممكن 
نرخ ارز كمي باالتر و كمي پايين تر بيايد. بنگاه هاي 
مختلف مي توانند وارد بورس بين الملل شوند و در 
نهايت با عرضه بين المللي س��ود خوبي از اين بازار 

كسب كنند.  
احمد جمالي، معاون اقتصادي دبيرخانه ش��وراي 
مناطق آزاد تج��اري صنعت��ي درخصوص بورس 
بين الملل بيان داشت: براساس قانون چگونگي اداره 
مناطق آزاد تجاري و صنعتي اين اجازه داده شده تا 
نهادهاي پولي و مالي در مناطق آزاد راه اندازي شوند. 
از جمله اين نهادها مي ت��وان به بانك برون مرزي، 
بورس بين المللي و س��اير نهادهاي مالي و پولي كه 

متناسب با فعاليت مناطق آزاد است اشاره كرد.
تقربيا دودهه پيش بود كه مصوبه اي توسط هيات 
دولت درخصوص تاس��يس ب��ورس بين الملل در 
مناط��ق آزاد به عنوان يك نهاد مالي تصويب ش��د 
مصوبه دولت به گون��ه اي بود كه قرار بود يك مركز 
مالي بين المللي در يكي از مناطق آزاد شكل بگيرد 
ك��ه در برگيرنده تمام��ي حوزه ها مانن��د بانك ها، 

ش��ركت هاي س��رمايه گذاري، صرافي ها، بيمه ها، 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري و بورس باش��د كه 
مي ت��وان اين مركز بس��يار كالن اس��ت و با وجود 
تحريم ها و افزايش قيمت ارز افتتاح اينگونه  مراكز  
كمي دشوار است. و براساس سخنان مسوولين قرار 
شد يكي از زيرمجموعه هاي طرح كالن يعني بورس 
بين الملل در دس��تور كار قرار گيرد. طي دوس��ال 
گذشته اساسنامه نخستين و برنامه عملياتي كسب 
و كار اين بورس آماده شد و همچنين الزامات الزم 
براي طرح موضوع در ش��وراي عال��ي بورس، طي 
دوسال گذشته توسط ش��وراي راهبردي كه براي 
اين بورس ش��كل گرفته بود آماده ش��د. تنها مورد 
باقي كه براساس ماده پنجم مصوبه دولت الزم بود 
تركيب سهامداران بورس بين الملل است، كه بايد 
مشخص شود. همچنين هيات موسس اين بورس 
تركيبي از سهامداران داخلي و خارجي خواهند بود 
كه براساس آن تقربيا 40 درصد سهام آن مي تواند 
در اختيار خارجي ها بس��ته به ميزان درخواست و 
تمايل آنان قرار گيرد و بقيه آن در اختيار سهامداران 
داخلي باشد.  براساس گزارش هاي موجود تمامي 
مستندات بورس بين الملل به سازمان بورس ارسال 
شده اس��ت و اين بورس بايد چندين فاز اجرايي را 
بگذارند كه مهم ترين آن تامين مالي ارزي از طريق 
انتشار اوراق و صندوق هاي ارزي خواهد بود كه پيش 
بيني مي شود سرمايه اوليه آن به ميزان 30 ميليون 
دالر باشد. مي توان گفت عملكرد اين بورس با ساير 
بورس ها تفاوت ندارند تنها تفاوت آن در معامالت 
است كه به صورت ارزي و نه ريالي صورت مي گيرد. 

بورسبينالملل
دريچهنقلوانتقاالتبينالمللي

فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
ب��ورس بين الملل گفت: ب��ورس بين الملل يكي از 
امن تري��ن و مهم تري��ن راهكاري ارتب��اط باجهان 

اس��ت. باتوجه به اين نكته كه كشور ها مشكالت و 
ناهنجاري هاي اقتصادي ناشي از تحريم ها متحمل 
است اما بسياري از كشورهاي جهان و منطقه مشتاق 
استفاده از پتانسيل هاي موجود در كشور هستند. 
وي ادامه داد: اين بورس مي تواند نقطه اتصال ما به 
كشورهاي مختلف هاي جهان از جمله آسيا و اروپا 
باش��د و بيش از دو دهه اس��ت كه مسوولين در پي 
ايجاد اين اتصال در پوش��ش يك فرآيند اقتصادي 
مانند بورس هستند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
افزود: اغلب بورس هاي ما مانند؛ بورس، فرابورس، 
كان��ون كارگزاران عض��و مراج��ع بين المللي بازار 
سرمايه اورسيا و... هس��تند در حقيقت جز دايمي 
اين تشكل ها هس��تيم و بورس بين الملل مي تواند 
يك دريچه بسيار مناس��ب براي مبادالت در حوزه 

بين الملل باشد. 
آقابزرگي درب��اره موانع اين ب��ورس گفت: ممكن 
است در نحوه انتقال و تبادل ارز حاصل از صادرات 
و بالعكس و همچنين نح��وه ورود و خروج موانعي 
وجود داش��ته باش��د اما اگر دولتمردان تمهيدات 
اولي��ه را فراهم كنند اين موانع حل ش��ده و بورس 
بين الملل را مي توان به عنوان يك مزيت اقتصادي 
براي س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي كشور 

شناسايي كرد. 
اين كارش��ناس درخصوص قيم��ت ارز بيان كرد: 
قيمت دالر را مي توان يكي از موانع سرمايه گذاري در 
بورس بين الملل شناسايي كرد اما اگر دولتمردان به 
حمايت از اين بورس روي آورند مشكلي در خصوص 

نرخ ارز نخواهيم داشت.
 

چهخبرازبازارسرمايه؟
روز گذشته بازار س��رمايه، روز پرنوساني را تجربه 
كرد. و از پس تحمل صف 100 هزار ميليارد توماني 
در شروع بازار با افت شاخص بيش از 43 هزار واحدي 
روبه رو شد و درنهايت رقم يك ميليون و 572 واحد 

را در كارنامه خود ثبت كرد. بازار سرمايه در ابتداي 
روز گذشته س��بز پوش ش��د و در نهايت با تحمل 
صف هاي ف��روش قرمز پوش ش��د. به طور تقريبي 
يك ماه پي��ش بود كه اغلب اعضاي ش��وراي عالي 
بورس در گفت وگو با رسانه هاي متعدد و همچنين 
در فض��اي مجازي اعالم كردند كه بورس تا مهرماه 
روند صعودي مي گيرد و سرمايه گذاران نگران بازار 
نباشند اما با گذش��ت يك هفته از فصل پاييز هنوز 
بورس روند صعودي نگرفته و تنها با نوسان فراوان 

سقوط يا صعود را تجربه مي كند. 
در ميان س��ازمان بورس از مسكن هاي كوتاه مدت 
مانند حذف الگوريتم و نوسانگيري در بازار استفاده 
مي كند ك��ه تنها به صورت كوتاه م��دت روي بازار 

تاثير مي گذارند.
اغلب كارشناسان بازار سرمايه پيش بيني مي كنند 
كه ب��ازار تنها پس از گذر اين مس��كن هاي موقتي 
و افزايش اعتماد س��هامداران به تعادل مي رس��د و 
مصوبات روز افزون تنها اعتماد س��رمايه گذاران را 
سلب مي كند و در نهايت سودي براي بازار سرمايه 
نخواهد داش��ت و بازار را به قرمزپوش شدن تمامي 
س��هم ها نزديك و نزديك تر مي كند حال س��وال 
اينجاس��ت كه چرا س��ازمان بورس راهكاري براي 
جلب اعتماد س��هامداران ن��دارد و تنها با مصوبات 

جديد اعتماد را از بازار سلب مي كند؟
مي توان گفت بورس ديگر قابل پيش بيني نيست 
چراكه تنه��ا راه صعود ب��ورس بازگش��ت اعتماد 
سهامداران به بازار اس��ت و بازگشت اين اعتماد به 
صورت تقربي يك م��اه به طول مي انجامد و در اين 
مدت نيز بورس تنها نوسان مي كند و صعود خاصي 
را نمي توان براي بازار متصور بود. پس از گذش��ت 
يك ماه و روند افزايشي اعتماد سهامداران، انتخابات 
آمريكا نيز به پايان مي رسد و در نهايت مولفه هايي 
كه تاثير منفي در بازار داشتند به مولفه هاي مثبت 
تبديل مي شوند و در نهايت بورس صعودي مي شود.

4 ادامه از صفحه اولدريچه
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اخبارسهامعدالت
راازمنابعموثقپيگيريكنند

امين بديع صنايع، رييس اداره پيش��گيري و ارتقاي 
سالمت بازار س��رمايه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
عنوان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار با راه اندازي 
صفحه اي اختصاصي در وب سايت اين سازمان سعي 
در برطرف ساختن ابهامات خانواده بزرگ سهام داران 
عدالت داشته است. كساني كه مايل به كسب اطالعات 
در اين خصوص هستند مي توانند به سايت سازمان 
http://www.seo. ب��ورس و اوراق بهادار به نش��اني

ir مراجعه كنند و روي تصويري كه در صفحه اصلي 
س��ايت قرار دارد، كليك كرده و با مقررات، س��واالت 
پرتكرار و ساير مسائل اين حوزه آشناتر شوند. رييس 
اداره پيش��گيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه، ادامه 
داد: اخيرا افرادي با سوءاستفاده از زمينه  به وجود آمده 
سعي در اغواي عموم داشته اند. به عنوان مثال، رباتي 
با سوءاستفاده از عنوان س��هام عدالت اقدام به جذب 
مخاطب مي كند كه اين فعاليت تبليغاتي، ارتباطي به 
سامانه هاي قانوني سهام عدالت ندارد و به دليل عدم 
دريافت مجوزهاي الزم، غيرمجاز و داراي آثار سوء براي 
استفاده كنندگان است. وي عنوان داشت: در اين ربات 
كه در شبكه اجتماعي تلگرام فعاليت مي كند، به افراد 
وعده داده مي ش��ود تا در صورت اضافه شدن به كانال 
اعالمي و افزودن نفرات ديگر، مبلغي به آنها پرداخت 
مي شود كه اين شيوه معموال براي جذب مخاطب با 
هدف دريافت اطالعات محرمانه افراد نظير اطالعات 
بانكي  آنها انجام مي ش��ود و ممكن است هدفي براي 
حمالت اينترنتي و كالهبرداري باشد. از اين رو، از عموم 
هموطنان تقاضا مي كنيم استفاده از چنين شيوه هايي 
را به هيچ وجه پيگيري نكنند.  اين مقام مسوول يادآور 
شد: ش��يوه هاي خريد و فروش سهام در بازار سرمايه 
مشخص است و كساني كه قصد فروش سهام عدالت 
خود را دارند، مي توانند به سه طريق اقدام كنند كه اين 
روش ها شامل درخواست فروش از طريق كارگزاري ها، 
مراجعه حضوري ب��ه بانك  و اس��تفاده از درگاه هاي 

الكترونيكي بانك ها است.

5Gهوشمندسازيماحصل
وفناوريهاينويناست

تقاضا براي سرعت گرفتن توسعه فناوري بيشتر مي شود. 
هم اكن��ون به دليل نياز م��ردم به اس��تفاده از خدمات 
هوشمند منجر به ايجاد تقاضا براي افزايش پهناي باند 
شده اس��ت. متناسب با ش��رايط كنوني اقتصاد كشور 
خصوصاً با توجه به اعمال تحريم ها، بايد از يك سو تالش 
كنيم از فناوري هاي نوين عقب نمانيم و از س��وي ديگر 
مالحظات خاص خودمان ازجمله ش��رايط اقتصادي 
را مدنظر ق��رار دهيم تا يك نوع ع��دم تعادل در جامعه 
ايجاد نشود. توس��عه فناوري5G مستلزم پياده سازي 
مجموعه هاي وسيع سيستم ها و نرم افزارهاي مختلف در 
شبكه ارتباطي كشور است و حجم گردش اقتصادي بسيار 
بزرگي را به عنوان سرمايه گذاري و بعدها به عنوان منبع 
درآمد در اپراتورها ايجاد خواهد كرد. يكي از نيازهاي مهم 
كشور ما در حركت روبه جلو افزايش توانمندي هاي كشور 
درزمينه فناوري و توليد محصوالت ارتباطي است. توسعه 
نسل پنجم ارتباطي يك فرصت مهم براي كشور است كه 
اگر سياست گذاران كشور به درستي از آن استفاده كنند 
مي تواند موجب افزايش توانمندي هاي كشور در زمينه 
توليد محصوالت ارتباطي و مخابراتي شود. نسل هاي قبلي 
ارتباطي موضوعاتي همچون انتقال صدا پس از متن و در 
ادامه داده و تصوير را محقق مي كردند اما انتظار مي رود 
با راه اندازي نسل پنجم ارتباطي، وضعيت ارتباطي دچار 
تحول جدي شود. با راه اندازي 5G، عالوه بر امكان انتقال 
داده با سرعت باال، امكان ارتباط اشيا و دستگاه ها بدون 
دخالت انسان فراهم مي شود. مساله مهمي ديگري كه 
در 5G وجود دارد، بح��ث كاهش تأخير در انتقال داده 
در شبكه است و مي تواند از طريق ارتباطي كه با دنياي 
بيروني برقرار مي كند، امكان تأثيرگذاري را افزايش دهد، 
به طوري كه در آينده و با كمك نسل پنجم ارتباطي امكان 
جراحي از راه دور فراهم خواهد ش��د و به نوعي اين نسل 
ارتباطي نقطه عطفي در حوزه ارتباطات خواهد بود. از 
طرفي با شيوع ويروس كرونا و ضرورت فاصله گذاري هاي 
اجتماعي جنبه الزامي ورود به فناوري5G خيلي بيشتر 
و ملموس تر شده اس��ت. وقتي نياز به آموزش آنالين و 
مواردي از اين دس��ت وجود داشته باشد، بالطبع نياز به 
سرعت باالي بدون وقفه بيش ازپيش احساس مي شود 
و همين موضوع نيز سبب شده تا سرعت توسعه فناوري 
دوچندان ش��ود. حركتي كه به س��مت 5G وجود دارد 
به دليل دامنه و گسترده و بستري كه فراهم مي كند، يك 
حركت جهاني است و ما نمي توانيم خودمان را از آن جدا 
كنيم. البته برخي معتقدند با ورود نسل پنجم ارتباطي 
نياز نيس��ت همه افراد و يا كاربران از هم��ان ابتدا به آن 
متصل شوند و شايد تا مدت ها 4G پاسخگوي نياز كاربران 
عادي باشد؛ بنابراين بايد در استراتژي حركت به سمت 
5G اولويت بندي داشته باشيم و سرويس هايي كه براي 
كشور از اهميت بيشتري برخوردار است همچون آموزش، 
شهر هوشمند، حمل ونقل، بخش توليدي، بيمارستان ها 
را در اولويت اتصال به 5G قرار دهي��م و در ادامه امكان 
اتصال كاربران عادي را فراهم كنيم. يكي ديگر از موارد 
چالشي حوزه فناوري، جنبه هاي منفي آن است و بايد 
توجه داشت اگرچه فناوري 5G مي تواند قابليت هايي را 
در حوزه امنيت و آرامش ايجاد كند اما اگر دچار اختالل 
شود ممكن است تبعات نامطلوبي را داشته باشد. بنابراين 
نيازمند آن هستيم كه متناسب با توسعه ارتباطي قوانين 
هم به روزرساني شود و همچنين فرهنگ سازي در ابعاد 
مختلف حوزه 5G يك امر ضروري است و بايد هم فكري ها 
ميان توسعه دهندگان و فرهنگ سازان شكل بگيرد در غير 

اين صورت در آينده دچار مشكل خواهيم شد.

معامالتالگوريتمي
كارگشاياكارشكن؟

همچنين حجم بدون دخالت انسان اجرا مي شود. اما؛ 
س��ازمان بورس اين معامالت را متوقف كرد و رييس 
س��ازمان بورس در خصوص ممنوعيت اين معامالت 
گفت: اين رويه توسط ماشين انجام مي شد و با تبعات 
منفي براي بازار همراه بود. در اين ميان هرچند ممنوعيت 
معامالت الگورتيمي مي��زان نقدينگي را كاهش دهد 
اما به نفع همگان خواهد بود. اما؛ اين سخنان موافقان 
و مخالفاني دارد. پس از ح��ذف معامالت الگوريتمي 
نوسان گيري در بازار حذف شد در نتيجه از ميزان حجم 
معامالت و نقدينگي در بازار كاس��ته مي شود. كاهش 
ميزان نقدينگي و حجم معامالت به زيان بازار سرمايه 
خواهد بود چراكه خروج نقدينگي را از بازار فراهم و در 
نهايت بازار را به سوي قرمز شدن پيش مي برد. ممنوعيت 
معامالت الگوريتمي به زيان بازار سرمايه و سهامداران 
است چراكه اين معامالت ميزان هزينه معامالتي كمتري 
براي سهامداران پديد مي آورند در نتيجه افزايش حجم 
معامالت و نقدشوندگي را در بازار به دنبال دارند همچنين 
نوسان پذير كمتري در بازار پديد مي آيد )يعني سفته 
بازان مي توانند فعاليت كمتري در بازار كنند(، معامالت 
الگوريتمي عمق بازار را افزايش مي دهد و در بلندمدت 
بازار سوددهي بيشتر و بهتري را تجربه مي كند گفتني 
است در زمان استفاده از معامالت الگوريتمي نمي توانيم 
معامالت پرريسك و هيجاني داشته باشيم چراكه؛ با 
آالرم هش��دار مواجه مي شويم. با ممنوعيت اين نوع از 
معامالت بايد ساعت ها منتظر پاسخ به خريد و فروش 
سهام خود باشيم در صورتي كه اگر معامالت الگوريتمي 
در بازار وجود داش��ته باشد با كمترين تاخير در اجراي 
معامالت مواجه مي شويم. وجود اين نوع معامالت در 
بازار مي تواند از رفتارهاي هيجاني جلوگيري كند و بازار 
با به سمت و سوي تعادل پيش ببرد اما؛ زمان هايي نيز 
وجود دارد كه سرمايه گذاران به صورت عكس از اين نوع 
ابزارها استفاده مي كنند و بازار را به سوي نزول مي كشانند 
ولي هويت اصلي ابزارهاي بازار ترقي و پيشرفت بازار و 
همچنين افزايش عمق بازار است و محدويت و ممنوعيت 
ابزارها مي تواند به زيان بازار سرمايه باشد و بي اعتمادي 
را در بازار پديد آورد. س��ازمان بورس و مس��ووالن بايد 
راهكارهايي مناسبي در خصوص بازار پيش گيرند و با 
مصوبه ها و ممنوعيت ها اجازه ندهند باعث سقوط كند 
بلكه با اس��تفاده از مصوبات و همچنين سخنان روند 

اعتمادسازي را در بازار سرمايه تقويت كنند. 

ثبتناممجددآزمونهاي
حرفهايبازارسرمايه

امين سادات، مس��وول مركز آموزش سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: در اين دوره تعداد متقاضيان شركت 
در آزمون هاي حرفه اي بازار سرمايه افزايش چشمگيري 
داش��ته و براي اولين بار پس از يك مرحله ثبت نام در 
مراحل ابتداي��ي، دو بار افزايش ظرفيت صورت گرفته 
اس��ت. وي همچنين با بيان اينكه ثبت نام آزمون هاي 
جديد از ساعت 14 روز دوشنبه 14 مهرماه ۹۹ آغاز و تا 
زمان تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: 
در حال حاضر امكان ثبت نام ساير آزمون هاي حرفه اي 
بازار سرمايه براي داوطلبان ميسر است و ظرفيت هاي 
جديد تنه��ا براي آزمون ه��اي اصول بازار س��رمايه و 
تحليلگري بازار سرمايه است. مسوول مركز آموزش با 
بيان اينكه ظرفيت هاي جديد به منظور ايجاد فرصت 
براي ثبت نام داوطلبان در آزمون هاي شش ماهه دوم 
اس��ت، بيان كرد: به جهت ايجاد فرصت يكسان براي 
داوطلبان، در اين دوره امكان تغيير و جابه جايي هيچ 
آزموني وجود ندارد، بنابر اين به داوطلبان توصيه مي شود 
با دقت بيش��تري زمان و ساعت آزمون خود را انتخاب 
كنند. همچنين به دليل تكميل ظرفيت آزمون ها در 
روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، آزمون هاي جديد 
براي روزهاي شنبه برنامه ريزي شده است. لذا الزم است 
داوطلبان به تاريخ و س��اعت آزمون انتخابي خود دقت 
كنند. سادات در خصوص لزوم رعايت پيش نياز تمامي 
آزمون ها عنوان كرد: الزم است تمامي داوطلبان پيش 
از انتخاب آزمون، قوانين پيش نياز و همچنين شرايط 
عمومي و اختصاصي را مطالع��ه كنند. وي همچنين 
تأكيد كرد برابر خط مشي س��ازمان و به منظور حفظ 
سالمتي تمامي داوطلبان، كليه آزمون ها با رعايت كامل 
دستورالعمل هاي بهداشتي انجام مي شود. جهت اطالع 
از برنامه زمان بندي آزمون ها به تارنماي مركز آموزش به 

آدرس  https://icmc.seo.ir  مراجعه كنيد.

موافقت۸۰درصديفعاالن
مجازيبازارباحذفنوسانگيري

علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران گفت: كساني كه 
در يك روز سهام را مي خريدند و همان روز مي فروختند 
بقيه سهامداران را كه نگاه طوالني مدت به بازار سرمايه 
داشتند، متأثر مي كردند. مديرعامل شركت بورس اوراق 
بهادار تهران افزود: بر اين اساس و نظرسنجي فعاالن 
بازار سرمايه، به اجراي ممنوعيت نوسان گيري روزانه 
تصميم گرفتيم. در اين شرايط، س��هامداران به ويژه 
حقوقي ها كه در بازار، عمليات نقدشوندگي و اطمينان 
بخشي را انجام مي دادند، از متوليان بازار سرمايه انتظار 
داشتند براي جلوگيري از نوسان گيري روزانه به نحوي 
ممنوعيت ايجاد كنيم تا ثبات بيشتري به بازار برگردد 
و از هيجانات بازار، كاسته شود. صحرايي گفت: به اين 
ترتيب اگر كسي سهمي را در روز معامالتي بخرد، در 
همان روز امكان فروش آن را ندارد، اما اگر كسي از قبل، 
سهم را داشته باشد مي تواند بفروشد و دوباره با تشخيص 
خود بخرد. وي با اشاره به اينكه تصميمات درباره بازار 
س��رمايه، هميش��ه موافقان و مخالفاني دارد افزود: با 
نظرسنجي از فعاالن منصف بازار سرمايه، اين تصميم 
درست را گرفتيم و بر اس��اس نظرسنجي، حدود ۸0 
درصد فعاالن مجازي بازار سرمايه، موافق اين تصميم 
هستند. صحرايي اضافه كرد: اقدامات موثري در دوره 
اخير انجام شده است و با توجه به مصوبات شوراي عالي 
بورس اوراق بهادار، ناشران و سهامداران عمده، موظف 
هستند قابليت نقدشوندگي را فراهم كنند. مديرعامل 
شركت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اختيار فروش 
تبعي يا بيمه س��هام، بازارگرداني موث��ر كه از 10 مهر 
اجباري مي ش��ود و به كارگيري سهام خزانه، از جمله 

ابزارهاي اطمينان بخش است.

ششمين بورس آبان ماه امسال وارد  بازار مي شود

محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور:

فرشقرمزبازارسرمايهبرايبورسبينالملل

بازارسرمايهمسيريبرايخروجازركودورشدتوليد
محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
در حاشيه جلسه س��تاد بودجه 1400 گفت: سياست 
دولت براي تأمين كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم در 
س��ال آينده تامين آن با ارز 4 هزار و 200 توماني است، 
چون تجربه نشان داده است كه هرنوع تغيير ارز 4 هزارو 
200 توماني و ارز نيمايي منجر به افزايش قيمت در بازار 
مي شود. نوبخت افزود: سال آينده آنچه از فروش نفت به 
دست مي آيد به دو شيوه اس��ت يكي فروش و صادرات 
نفت است كه امسال با شرايط سخت آن را صادر كرده ايم 
و سال آينده نيز چنين خواهيم كرد و درآمدهاي ارزي 
آن را با ارز 4 ه��زار و 200 توماني، ريالي آن را در بودجه 
بياوريم و ارز آن را به كاالهاي اساسي اختصاص دهيم. 
وي گفت: در بخش ديگر، نفت براي استفاده غيرصادراتي 
در نظر گرفته شده كه پيش فروش آن مدنظر است كه 
هم اكنون در شوراي عالي هماهنگي اين موضوع نهايي 
شده است كه سال آينده اجرايي خواهد شد، كه اين يك 
روش دور زدن و بي اثر كردن تحريم هاس��ت. قيمت هر 
بش��كه نفت براي پيش فروش 40 دالر و نرخ تسعير آن 
نيمايي خواهد بود. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
اضافه كرد: سياست كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي 
را سال آينده دنبال مي كنيم. در سال آينده منابع عمومي 
براي خروج از ركود تعيين كننده هستند و اگر با طرح هاي 
عمراني و افزايش آن بتوانيم از ركود خارج شويم و رشد 
اقتصادي داشته باشيم بايد سرمايه گذاري و هزينه كنيم. 

وي افزود: همزمان بايد سياست هاي پولي انقباضي و مالي 
انبساطي داشته باشيم، چون مصرف بخش خصوصي 
براس��اس گزارش بخش آمار مطلوب نيست و ناشي از 
استمرار ركود است. اگر مي خواهيم از ركود خارج شويم 
دولت بايد در مخارج خود تجديد نظر و قدرت خريد مردم 
را در بودجه ببيند به همين علت تصميم نداريم كمتر از 
نرخ تورم رشد افزايش حقوق داشته باشيم. نوبخت گفت: 
بر اين اساس براي مهار تورم از سياست هاي انقباضي كه 
مسووليت آن با بانك مركزي است استفاده مي كنيم و با 

سياست هاي مالي كه سازمان برنامه و بودجه مسووليت 
آن را دارد مي توانيم سياس��ت هاي انبساطي متناسب 
داشته باش��يم. به همين علت براي س��ال آينده منابع 
بيش��تري عالوه بر فروش نفت الزم داريم و آن درآمدها 
يعني ماليات و حقوق گمركي است. رييس سازمان برنامه 
و بودجه كشور ادامه داد: مصمم هستيم اصالح ساختار را 
كه به مجلس داديم اجرايي كنيم و بتوانيم از ظرفيت هاي 
مالياتي بدون افزايش تعرفه و حتي در مواقعي در بخش 
توليد، چند درصد آن را كاهش دهيم. اما با توجه به نوع 

افزايش پايه مالياتي بتوانيم براي تأمين منابع و خروج از 
ركود و جبران آن براي كاهش قدرت خريد و در طرح هاي 
عمراني استفاده كنيم. وي گفت: مولدسازي دارايي ها 
را امس��ال انجام داديم و با توجه به بند ج سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي به نوعي خروج از مالكيت و 
مديريت وظيفه دولت است بر اين اساس بايد بخشي از 
دارايي هاي خودمان را كه به صورت سهام كارخانجات 
است براي كمك به بورس عرضه و از منابع آن استفاده 
كنيم. نوبخت افزود: در كنار اصالح س��اختار در بخش 
هزينه ها يك كميت��ه ويژه هزينه ه��ا در قانون بودجه 
آورديم تا هزينه ها واقع بينانه و محدود كنيم. وي گفت: 
در جلسه امروز آخرين بررسي ها براي صدور بخشنامه 
بودجه الزم داشت پرداخته شد. بودجه ما در يك شرايط 
ركود تورمي در حال تهيه است و پيش بيني ما اين است 
كه ضمن مهار تورم بايد از ركود خارج شويم كه الزمه آن 
سياست رشد اقتصادي از طريق ارزش افزوده، طرح هاي 
توليدي، عمراني و زيربنايي است. نوبخت تاكيد كرد: براي 
تحقق طرح هاي توليدي، سياست هاي توسعه اي صادرات 
غيرنفتي را به صورت جدي در پيش مي گيريم. سال آينده 
رويكرد ما افزايش ص��ادرات غيرنفتي از طريق افزايش 
توليد به ويژه براي ش��ركت هاي دانش بنيان و افزايش 
ارزش افزوده از طريق زيربناها و طرح هاي توليدي است. 
طرح هاي توليدي كه امسال و سال آينده قابليت افتتاح 

دارند به آنها بودجه كافي پرداخت مي شود.

   اغلب كارشناسان بازار سرمايه پيش بيني مي كنند كه بازار تنها پس از گذر اين مسكن هاي موقتي و افزايش اعتماد سهامداران به تعادل 
مي رس�د و مصوبات روز افزون تنها اعتماد سرمايه گذاران را س�لب مي كند و در نهايت سودي براي بازار سرمايه نخواهد داشت و بازار را به 
قرمزپوش شدن تمامي سهم ها نزديك و نزديك تر مي كند حال سوال اينجاست كه چرا سازمان بورس راهكاري براي جلب اعتماد سهامداران 

ندارند و تنها با مصوبات جديد اعتماد را از بازار سلب مي كند؟

برش



گروه راه و شهرسازي|
همان قدر كه دولت حسن روحاني زير فشار تنگناهاي 
مالي و غير مالي ناشي از تحريم و كرونا، آماج تيغ مخالفان 
و منتقدان است، شهرداري پايتخت كه از مشكالت مشابه 
رنج مي برد، نيز به شدت از س��وي اعضاي شوراي شهر 
تهران مورد انتقاد قرار گرفته است. با اين تفاوت كه برخي 
از اعضاي شوراي شهر، عملكرد مالي شهرداري در مقايسه 
با عملكرد دولت را يكي از نقاط قوت مديريت شهري به 
شمار مي آورند. در اين حال، محمد ساالري، عضو شوراي 
شهر ديروز در نشست علني اين شورا اظهار كرد: »چنانچه 
برنامه ريزي ها براي تحقق بودجه و عملياتي شدن پروژه ها 
انجام نگيرد، تغيير ش��هردار پايتخت محتمل است.« 
اين اظهارات تن��د اما موجب گمانه زني هاي تازه درباره 
احتمال تغيير سرنوشت پيروز حناچي به عنوان شهردار 
تهران در سال پاياني خدمت در اين سمت، از سوي برخي 
خبرنگاران و سايت هاي خبري شد و از همين رو، محسن 
هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در پايان نشست علني 
ديروز مورد پرس��ش قرار گرفت كه آيا منظور ساالري، 
استيضاح شهردار بوده است؟ هاشمي اما اين مساله را رد 

كرد و گفت كه موافق استيضاح حناچي نيست. 

    هاشمي: جو استيضاحي نبود
هاشمي با اشاره به گزارش وضعيت مالي ۵ ماهه نخست 
سال جاري توس��ط خزانه دار شوراي شهر گفت: دو سه 
هفته پيش گزارش هزينه و درآمد تيرماه شهرداري ارايه 
ش��د و از اين وضعيت به ويژه در بخش غيرنقد ناراضي 
بوديم. در مرداد ماه نيز اين وضعيت تكرار ش��د و وضع 
بدتر از تيرماه بود. از اين رو، اعضا تذكرات ويژه اي درمورد 
درآمدهاي ش��هرداري دادند و اظهار نارضايتي كردند و 
خواستند مسووالن مربوطه توجه بيشتري داشته باشند و 
از من درخواست كردند دخالت كنم و جلسه اي با شهردار 
تهران داشته باش��يم و قرار شد يكشنبه هفته آينده در 
جلسه هم انديشي نظرات خود را به شهردار تهران اعالم 
كنيم.  او درپاسخ به سوالي مبني بر اينكه آقاي ساالري 
در تذكر مربوط به درآمد طرح استيضاح شهردار را مطرح 
كردند، گفت: در مورد اس��تيضاح شهردار اصال صحبت 
نكردند، به نظرم جو استيضاحي نبود. موافق استيضاح 
نيستم و فكر نمي كنم منظور ايشان نيز استيضاح نبود.  
او ادامه داد: ايش��ان گفتند شهرداري نبايد فكر كند كه 
چون سال آخر اس��ت دلش قرص باشد و تالش نكند و 
دست روي دس��ت بگذاريم. ما تذكرات و سواالتمان را 
جدي مي كنيم و فشار مي آوريم كه اين كار تحقق يابد 
چرا كه فرض بر اين است با اين حجم از نقدينگي موجود 
در كشور، شهرداري تهران مي تواند نقدينگي را به سمت 

خود بكشد و توسعه شهر را در پيش بگيرد. 

    پياده روهاي تهران طالست
هاش��مي با اش��اره به نگراني اعضاي ش��وراي شهر در 
تحقق درآمدها گفت: اعضاي شوراي شهر تهران نگران 
هستند كه چرا در شهرداري مديريتي در جهت جذب 
نقدينگي سرگردان در كشور وجود ندارد و شهرداري بايد 
طرح هايي را اجرا كند. پياده روهاي تهران همه از طالست 
چرا كه جمعيت بااليي دارد و حجم نقدينگي در اختيار 
مردم مي تواند مسيري باشد و در جهت جذب نقدينگي 
محقق ش��ود.  رييس شوراي ش��هر تهران درباره موثر 

نبودن اليحه محرك اقتصادي گفت: آن اليحه محرك 
اقتصادي به دليل ركود ناش��ي از كرونا بود و اثر خود را 
گذاشت. توقعي بيش از اين نمي شود از آن اليحه داشت. 
البته ما مصوبات خوبي در زمينه خط آسمان، TOD و 
تراكم در كنار ايس��تگاه هاي مترو داشتيم كه مي تواند 
درآمدهاي خوبي ايجاد كند اما متاس��فانه شهرداري 
در اين زمينه ها براي پرهي��ز از خروج از طرح تفصيلي 
خودداري و محافظه كاري مي كند. يك زماني از آنطرف 
بام افتاده بوديم و تراكم غيرقانوني داده مي شد و اكنون 
نيز آنقدري بر قانون پافشاري داريم كه همان هايي هم كه 
مي توانيم بدهيم را نمي دهيم و مردم سرگردان هستند. 

      اولتيماتوم به حناچي
محمدي ساالري، عضو شوراي شهر تهران اما ديروز در 
شوراي شهر درباره درآمد و هزينه هاي شهرداري اظهار 
كرد: مديريت شهري علي رغم همه چالش ها و مشكالت 
كش��ور مي تواند بيش از 30 هزار ميليارد تومان بودجه 
س��ال 99 را محقق كند، به شرط اينكه شورا با شهردار 
تهران عهد اخوت نبندد. همچنين شهردار تهران بايد 
بداند كه اگر به برنامه ها عمل نكند، ممكن است شورا هر 
لحظه نسبت به تغيير آن اقدام كند.  اين عضو شوراي شهر 
تهران گفت: بايد جلسه اي با حناچي داشته باشيم و منابع 
اعتباري شهرداري با مجموعه تمهيداتي كه مي توان اجرا 
كرد بررسي شود. به نظر من منابع درآمدي شهرداري 
قابليت تحقق دارد و نه تنها يك هزار پروژه محله اي، بلكه 
چندين برابر آن را مي توان انجام داد.  وي تصريح كرد: اين 
ديدگاهي كه در شهرداري به وجود آمده كه مديران اعالم 
مي كنند منابع درآمدي وجود ندارد و نمي توانيم كارها 
را انجام دهيم، بايد اصالح شود. شهردار تهران بايد بداند 
كه موضوع تحقق برنامه هاي اولويت محور، مطالبه جدي 
شوراي شهر است و چنانچه به برنامه ريزي براي تحقق 

بودجه اقدام نكند، تغيير شهردار تهران محتمل است.

   4  راهكار براي 40  درصد عقب ماندگي
مجيد فراهان��ي، رييس كميته بودج��ه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران در دويس��ت و سي و نهمين جلسه 
شورا، با اشاره به مش��كالت مالي شهرداري تهران براي 
تحق��ق درآمدها، گفت: راهي به ج��ز انجام چند كار در 
شهرداري براي جبران ۴0 درصد عقب ماندگي بودجه 

نداريم. او افزود: تاكنون ۶0 درصد بودجه محقق شده و 
۴0 درصد تحقق پيدا نكرده است. و قطعا پروژه هاي در 
حال تكميل با همين روال به سرانجام نمي رسد. و با ادامه 
اين روند تا انتهاي سال، نمي توانيم پروژه جديدي در شهر 
تهران به سرانجام برسانيم. فراهاني با ارايه پيشنهاداتي 
تصريح كرد: اولي��ن اقدام، سياس��ت گذاري مبتني بر 
تشويق و تسهيل در بخش شهرس��ازي است.اما نبايد 
اصول ما زير سوال برود. او با بيان راه حل ديگر براي خروج 
 از بحران مالي ش��هرداري گفت: تامين منابع و مصارف 
غير نقد ش��هرداري تهران از ديگر موارد اس��ت. مشكل 
اساسي در بخش غير نقد اس��ت. بدين ترتيب مي توان 
عنوان كرد كه درآمد نقد، انحراف ندارد و مشكل اصلي 
بحث غير نقد است. اين متخصص حوزه مديريت پروژه، 
با اشاره به راه حل سوم براي خروج از مشكالت فعلي مالي 
در شهرداري تهران، بيان كرد: بارها گفته ايم كه در كنار 
گزارش مالي، جلب مشاركت بخش خصوصي و بررسي 
مشكالت اين حوزه را بايد در دستور كار قرار دهيم. حل 
مشكالت سرمايه گذاري بايد بحث شود و حلقه مفقوده 
است.توجه به مديريت و كاهش هزينه بايد مورد توجه 
قرار گيرد. از خرداد ماه به دنبال دستورالعمل شهرداري 

براي كاهش هزينه ها هستيم.

   كاهش 25  درصدي درآمدهاي شهرداري  
ماجراي نگراني هاي ديروز نشست علني شوراي شهر از 
گزارش خزانه دار درباره عملكرد مالي شهرداري در مرداد 
ماه شروع ش��د. زماني كه سيدحسن رسولي، خزانه دار 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: كس��ب درآمد در ۵ ماهه 
امسال، نسبت به مدت مشابه س��ال قبل، از ۸۵ درصد 
به ۶0 درصد كاهش يافته است. كاهش ۲۵ درصدي به 
دليل ركود پيش آمده در فضاي كس��ب و كار و افزايش 
3۸ درصدي بودجه مصوب پنج دوازدهم س��ال جاري 
نسبت به سال گذشته است. رسولي اظهار كرد: در بخش 
عملكرد حساب درآمد، شهرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب موظف بوده، در برش عملكردي پنج ماهه خود 
نسبت به تامين منابع، در سقف ۱۲هزار و ۷39 ميليارد 
تومان اق��دام كند. طي اين دوره پنج ماهه، مبلغ ۷هزار 
و ۶۶۱ ميليارد تومان معادل ۶0 درصد درآمد كس��ب 
كرده است. وي ادامه داد: طي پنج ماهه مذكور، كسري 
عملكرد ۵ه��زار و ۷۷ ميليارد تومان، معادل ۴0 درصد 

نسبت به بودجه مصوب مشاهده مي شود. از كل درآمد 
پنج ماهه )۷ هزار و ۶۶۱ ميليارد تومان( معادل ۲9 درصد 
آن درآم��د پايدار و ۷۱ درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت.  
خزانه دار شوراي شهر تهران در بخش عملكرد هزينه اي، 
اعالم كرد: در اين دوره، شهرداري اجازه داشته حداكثر تا 
سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۱هزار و ۲۴9 ميلياردتومان 
هزينه كنند. طي دوره مذكور مبلغ ۸ هزار و ۴۱3 ميليارد 
تومان )۷۵ درصد( هزينه در دفاتر ثبت شده است. كه 
از اين مبلغ 9۷ درصد آن به صورت پرداخت هاي نقدي 
است. و 3 درصد آن غيرنقدي اس��ت. در دوره گذشته 
)چهار ماهه نخست س��ال ۱399( 99.۷درصد هزينه 
بصورت پرداخت هاي نقدي و 0.3 درصد آن غيرنقدي 
بوده است. رسولي درباره عملكرد حساب درآمد و هزينه 
مرداد ماه نيز گفت: ش��هرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملكردي مرداد 
ماه خود نس��بت به تامين منابع در سقف ۲ هزار و ۵۴۷ 
ميليارد تومان اقدام كند. در اين ماه مبلغ يك هزار و ۷۸۱ 
ميليارد تومان معادل ۸0 درصد درآمد كسب شده است. 
از كل درآمد مردادماه معادل 3۲درصد آن، درآمد پايدار 
و ۶۸ درصد آن درآمد ناپايدار است.   وي همچنين تصريح  
كرد: شهرداري تهران در مرداد ماه تا سقف ۲ هزار و ۲۴9 
ميليارد تومان اجازه هزينه كرد داشته كه با اعالم مبلغ 
۲هزار و ۷۷۶ ميليارد تومان در مرداد ماه تقريبًا معادل 
۱۲3 درصد مصارف خود را منظور و ثبت كرده است. كه 
از اين مبلغ 9۲ درصد آن به صورت پرداخت هاي نقدي 
است و ۸ درصد آن غيرنقدي است. رسولي تصريح  كرد: 
با توجه به شرايط كرونايي و ركود پيش آمده در فضاي 
كسب و كار، از تالش هاي دو حوزه معاونت شهرسازي و 
معماري و معاونت مالي و اقتصاد شهري كه در مرداد ماه 
موفق به كسب ۷0 درصد درآمد مصوب شده اند، قدرداني 
مي كنم. قطعًا اين مي��زان تحقق بودجه عمدتًا نقد، در 
مقايس��ه با عملكرد دولت، يكي از نقاط قوت مديريت 

شهري به شمار مي رود.

    افت 6 درصدي درآمدهاي پايدار
 خزانه دار ش��وراي شهر تهران، همچنين اظهار كرد: از 
كل درآمد پن��ج ماهه، ۲9 درصد آن درآمد پايدار و ۷۱ 
درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت. در مدت مش��ابه سال 
گذش��ته، از كل درآمد وصولي، 3۵ درصد آن از درآمد 
پاي��دار و ۶۵ درصد آن از درآمد ناپايدار حاصل ش��ده 
اس��ت. كاهش ۶ درصدي درآمد پايدار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، شاخص مهم و تامل برانگيزي است. 
از كل درآم��د مردادماه، 3۲ درص��د آن درآمد پايدار و 
۶۸ درصد آن درآمد ناپايدار است. وي گفت: در گزارش 
ارايه شده، هزينه هاي پنج ماهه 9۷ درصد نقدي است. 
و از ۲0 درص��د بودجه غيرنقد، فق��ط 3 درصد تحقق 
يافته است. لذا برطرف كردن موانع موجود و عملياتي 
شدن كل ۲0 درصد منابع غيرنقد را در هفت دوازدهم 
سال انتظار دارم.   رسولي ادامه  داد: طبق ماده ۷9 قانون 
شهرداري ها، شهردار موظف است منتهي به پانزدهم 
هر ماه حس��اب درآمد و هزينه ماه قبل ش��هرداري را 
به انجمن شهر تسليم كند. لذا بدينوسيله درخواست 
دارم، در گزارشات آتي شهرداري در خصوص درآمد و 
هزينه شهرداري، وضعيت درآمد و هزينه سازمان ها و 

شركت هاي تابعه نيز ارايه شود.
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مهلت واريز آورده اوليه مسكن 
ملي تمديد شد

به گفته مديركل راه و شهرس��ازي استان تهران، 
مهل��ت واري��ز آورده اوليه ۴0 ميلي��ون توماني تا 

پانزدهم مهر ماه تمديد شد.
به گزارش ايلنا، در حال��ي كه يكم مهرماه آخرين 
فرصت واريز آورده اوليه ۴0 ميليون توماني مسكن 
ملي در اس��تان تهران بود، وزارت راه و شهرسازي 

تصميم به تمديد اين مهلت گرفت. 
۲0 هزار نفر براي شركت در طرح مسكن ملي استان 
تهران و خانه دار شدن از اين طريق ثبت نام كردند 
كه طبق آخرين گزارش هاي وزارت راه و شهرسازي 
از اين تعداد تنها حدود دو ه��زار و ۵00 متقاضي 
نسبت به واريز اوردع اوليه اقدام كردند و مابقي در 

صورت تاخير در واريز حذف مي شوند. 
خليل محبت خواه، مديركل راه و شهرسازي استان 
تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره 
تمديد مهل��ت واريز آورده اوليه اظهار داش��ت: به 
ثبت نام كنندگان متقاضيان مس��كن ملي استان 
تهران تا پانزدهم مهر ماه ب��راي واريز ۴0 ميليون 

تومان آورده اوليه وقت داده شده است. 
وي ادامه داد: فعال هيچ متقاضي حذف نشده است 
اما براي كساني هم كه آورده اوليه را واريز نكرده اند 

پروژه اي هم تخصيص داده نشده است. 
محبت خواه گفت: اگر وزارت راه و شهرسازي اعالم 
كند، پس از حذف متقاضيان بدحس��اب، سامانه 

براي ثبت نام جايگزين ها باز خواهد شد. 

پيش بيني رشد 4.۱  درصدي 
ساخت وساز در 2022

موسسه تحقيقاتي فيچ معتقد است مجموعه اي از 
عوامل داخلي و خارجي موجب افت ساخت وساز 
در ايران شده است، اما از سال ۲0۲۲ رشد اين بازار 

شروع خواهد شد.
به گزارش تسنيم، موسسه تحقيقاتي فيچ معتقد 
است كاهش هزينه كرد دولت، نرخ باالي تورم و 
افت قدرت خريد مردم موجب كاهش ساخت وساز 
در ايران در س��ال ۲0۲0 و ۲0۲۱ مي شود، اما از 
سال ۲0۲۲ صعود صنعت ساختماني ايران شروع 
مي شود و در اين س��ال نرخ رشد ۴.۱ درصدي را 

ثبت خواهد كرد.
بر اس��اس اي��ن گ��زارش درحالي كه بازگش��ت 
تحريم ها و ش��يوع كرونا تأثيري منفي بر ساخت 
و س��از در بخش صنعت ايران ب��ه ويژه در بخش 
نفت و گاز مي گذارد، انتظار مي رود طي سال هاي 
آينده شركت هاي بين المللي براي بهره مندي از 
پتانس��يل باالي مصرف و تقاض��اي فزاينده بازار 

ايران وارد اين بازار شوند.
فيچ همچنين معتقد اس��ت كه توافق راهبردي 
اي��ران و چي��ن مي تواند كمك خوب��ي به بخش 
ساخت وساز ايران كند و تأمين مالي چين در اين 

بخش طي سال هاي آينده روبه رشد خواهد بود.
في��چ در اي��ن گ��زارش نوش��ته اس��ت: صنعت 
ساخت وساز ايران در سال ۲0۱9 به دليل بازگشت 
تحريم هاي امريكا و افت درآمدهاي نفتي ايران، 

رشد منفي ۷.۷ درصدي داشته است.
در سال ۲0۲۱ انتظار داريم با از ميان رفتن شوك 
ناشي از ش��يوع كرونا و رنگ باختن تحريم هاي 
امريكا، اقتصاد ايران به ثبات نس��بي برسد. اما به 
دليل ناتوان��ي دولت در تأمين مال��ي پروژه هاي 
زيرساختي، بعيد اس��ت در اين سال شاهد رشد 
مثبت بخش ساخت وساز باش��يم. در واقع رشد 
بخش ساخت وس��از اي��ران از س��ال ۲0۲۲ آغاز 
مي شود. پيش بيني شده صنعت ساخت وساز ايران 
رش��د ۴.۱ درصدي را در سال ۲0۲۲ تجربه كند 
و رشد مثبت اين بخش تا سال ۲0۲9 كه آخرين 
سال دوره ۱0 ساله مورد پيش بيني ما است ادامه 
داشته باشد. متوس��ط رشد صنعت ساخت وساز 
ايران طي دوره ۱0 س��اله ۲0۲0 تا ۲0۲9 بالغ بر 

۲.۲۲ درصد در سال پيش بيني شده است.

كاهش دما تا ۱0 درجه 
در اغلب شهرها

معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
اع��الم كرد: تا چهارش��نبه دماي ه��وا در اغلب 
مناطق كشور كاهش مي يابد، بيشترين كاهش 
بين ۶ تا ۱0 درجه در سواحل خزر، شرق و شمال 
شرق كشور، مركز كشور و همچنين دامنه هاي 

جنوبي البرز خواهد بود.
محمد اصغري در گفت وگو با فارس در تش��ريح 
آخري��ن وضعيت جوي كش��ور گف��ت: تا صبح 
سه ش��نبه در شمال ش��رق اصفهان و مناطقي 
از س��منان ورزش باد ش��ديد گاهي گردوخاك 
پيش بيني مي شود. روز دوشنبه در استان هاي 
مازندران، گلس��تان، گيالن، س��منان، ش��مال 
خراسان رضوي و برخي مناطق تهران  خصوصا 
ش��رق اس��تان تهران، رگبار  باران، گاهي با رعد 
و ب��رق و وزش ب��اد ش��ديد خواهيم داش��ت و 
در ارتفاعات كرم��ان و اردبيل رگب��ار پراكنده 

پيش بيني مي شود.
اصغري اظه��ار كرد: روز سه ش��نبه در دامنه ها 
و ارتفاع��ات البرز مركزي در اس��تان هاي البرز، 
تهران و سمنان همچنين ارتفاعات و دامنه هاي 
زاگرس مركزي، ارتفاعات كرمان، غرب و جنوب 
اصفهان، يزد، ش��مال و جنوب فارس، شمال و 
غرب هرم��زگان و همچنين خراس��ان جنوبي، 
بارش پراكنده ب��اران گاهي با رعد و برق و وزش 

باد پيش بيني مي شود.
معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
ادامه داد: روز چهارشنبه 9 مهر در ارتفاعات غرب 
و شمال غرب كش��ور بارش پراكنده پيش بيني 
مي شود و روز پنجش��نبه جوي پايدار در اغلب 

مناطق كشور حاكم است.

با انتشار گزارش عملكرد مالي شهرداري تهران طي 5 ماهه نخست 99، نگراني ها از تنگناي مالي باال گرفت

 محسن هاشمي: موافق استيضاح حناچي نيستم

كارت قرمزشورا به شهردار پايتخت

طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي اصالح شد
نماين��دگان مجل��س طرح اص��الح م��وادي از قانون 
ماليات هاي مستقيم موسوم به اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي را رفع و تصويب كردند. به گزارش »تعادل«، اين 
اصالحيه در ۱۵ مرداد سال جاري در مجلس تصويب 
ش��ده بود اما در تاريخ ۲۲ مرداد ماه، ش��وراي نگهبان، 
۶ مورد مغايرت با قانون اساس��ي، ۵ مغايرت با موازين 
ش��رعي و ۱0 مورد ابهام به اين مصوب��ه وارد كرده و از 
مجلس خواسته بود، اين موارد ۲۱ گانه را اصالح كند. 
بر اساس اصالح صورت گرفته در ماده واحده اين متن 
جايگزين ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم 
مي شود: »هر واحد مس��كوني واقع در كليه شهرهاي 
باالي يكصدهزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي 
امالك و اسكان كشور موضوع تبصره )۷( ماده ۱۶9 مكرر 
اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲0 
روز ساكن يا كاربر نداش��ته باشد به عنوان خانه خالي 
شناسايي ش��ده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، 
بدون لحاظ معافيت ه��اي تبصره )۱۱( ماده )۵3( اين 
قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد 

اجاره به شرح ضرايب زير مي شود: 
سال اول- معادل ۶ برابر ماليات متعلقه

سال دوم- معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه
سال سوم به بعد-  معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه

بر اس��اس اين ماده، ضرايب مالياتي ف��وق براي كليه 
اش��خاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع 
ماده )۲9( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ۱۴ 

اسفند ۱39۵ كه داراي بيش از ۵ خانه خالي در هر سال 
مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب 

مذكور در صدر ماده اعمال مي شود.
همچنين نمايندگان تصويب كردند منظور رفع ايراد 
رديف )۲-۱( شوراي نگهبان، يك تبصره به شرح زير به 
عنوان تبصره )۱( به ماده )۵۴ مكرر( قانون الحاق شد: 

تبصره ۱- در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، 
مهلت ۱۲0 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. 
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تير ماه 
هر س��ال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول 
اين ماده را اعالم نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ 
مذكور را تا يك ماه پس از اعالم س��ازمان امور مالياتي 
پرداخت نماين��د. در صورت عدم پرداخ��ت، ماليات 
متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اش��خاص، مطالبه و 
وصول مي شود. جريمه موضوع ماده )۱90( اين قانون، 
براي پرداخت ه��اي پس از مردادماه هر س��ال اعمال 
مي شود. پس از الزم االجرا شدن اين ماده، دفاتر اسناد 
رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات 

موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.

     مهلت 3 ماهه به وزارت راه
نمايندگان به منظور رفع اي��رادات رديف هاي )۲-۱(، 
)۲-۲( و )3-۲( ش��وراي نگهبان، متن تبصره )۱( را به 
ش��رح زير اصالح كردند و ذيل بند )ب( ماده واحده به 
عنوان جزو )۱( تبصره )۸( به ماده )۱۶9 مكرر( قانون 

الحاق شد: 

ب- متن زير به عنوان تبصره )۸( به ماده )۱۶9 مكرر( 
قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 3 / ۱۲ / ۱3۶۶ با 

اصالحات و الحاقات بعدي، الحاق مي شود: 
تبصره ۸، وزير راه  و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف 
مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين تبصره، ضمن 
تدوين و ابالغ دستورالعمل نحوه ثبت اطالعات، امكان 
اظهار رايگان اطالعات مالكيت و اقامت را در تمام مناطق 
كشور بر اساس كد ملي يا كد شناسايي اتباع خارجي 

 در س��امانه ملي امالك و اسكان كش��ور فراهم نمايد.
مالكان واحدهاي مس��كوني تمام مناطق كش��ور اعم 
از شهري و روس��تايي موظفند اطالعات امالك تحت 
تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف 
دو ماه پس از انتش��ار دستورالعمل مربوطه، در سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي 
مسكوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل 

مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود.

براب�ر رای ش�ماره 139960310456008865 مورخ 99/6/5 که در هیات موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان-اداره 
ورزش و جوانان اس�تان مازندران بش�ماره ملی 14000261251 نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
1079/86  متر مربع از 31 اصلی واقع در قریه قرق بخش 2 ثبت ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 19905050
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/7

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری 

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري كرج

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري كرج

1- سپرده شركت در مناقصه به یكي ار روش هاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و 
با واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.  2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به 
حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد 
مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید – بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج 
در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینكه به غیر از سپرده شركت در مناقصه كلیه اسناد و مدارك مربوط 
به پیمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذكر است هنگام خرید اسناد معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، 
روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شركت، كد اقتصادي الزامي مي باشد. 9- شركت كنندگان در مناقصه مي بایست كلیه فرم ها و اطالعات مورد 
درخواست شهرداري را تكمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است. 
11- پیشنهادات مي بایست در پاكت هاي مجزا )الف- ب- ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پایان وقت 
اداري روز یكشنبه مورخ 99/7/20 به آدرس كرج – میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداري كرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در 

مورخ 99/7/21 در كمیسیون عالي معامالت شهرداري كرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
در ضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

٭ جهت كسب اطالعات بیشتر با  شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

صالحیتمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف
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ارائه اساسنامه مرتبط با موضوع و با 28/000/000/0001/400/000/000چكمه- فلش هود - فیس دستگاه تنفسي( به تعداد 65
داشتن سوابق كاري مرتبط

ادامه از صفحه اول

 مهم ترين بخش 
جنگ اقتصادي سرمايه است

گذشته از منش غيراخالقي و غيرانساني برخي 
سرمايه داران تازه به دوران رسيده، مگر مي شود 
كشوري بدون رشد سرمايه داري، رشد و توسعه 
اقتصادي و رفاه عمومي را تجربه كرده باش��د؟ 
پول تا زماني كه به س��رمايه تبديل نشود، يك 
تكه كاغذ بيش نيس��ت و اگر ساكن شود، هيچ 
ارزش افزوده اي ايجاد نخواهد كرد. قطعا ارزش 
خود را در نبود توليد و پشتوانه از دست مي دهد. 
شايد به خاطر همين باشد كه اكثر كشورهاي 
پيشرفته دنيا براي كنز مالي جريمه هايي را در 
نظر مي گيرند. اما متاسفانه در نظام اقتصادي ما 
به كنز مالي و رسوب سرمايه ها در سپرده هاي 
بانكي نه تنها ماليات و كارمزدي تعلق نگرفت، 
بلك��ه جايزه هم دادند. س��ود بدون ريس��ك و 
سرش��ار. هزينه فرصت ميخوارگي را در ايران 
به ش��دت پايي��ن آوردن��د. اصلي ترين بخش 
جنگ هاي اقتصادي و نظام��ي بعد از انقالب، 
مبارزه با ش��كل گيري س��رمايه در كشور بوده 
اس��ت كه بخشي از ان با س��ودهاي جذاب، اما 
ويرانگر بانكي، تحقق يافته است و بخش ديگر 
با ممانعت از س��رمايه گذاري خارجي. تحريم 
سرمايه گذاري حتما موثر واقع مي شد، چرا كه 
قبل از تحريم هم سودهاي بدون حساب و كتاب 
سرمايه گذاري را فلج كرده بودند و تحريم ها اثر 
دوبل داشتند. هم اكنون هم در شرايط تحريم 
صدها هزار ميليارد تومان با ارزش افزوده صفر 
در بازارهاي ارز و طال و مسكن سرمايه گذاري 
كرده ايم. با رونق اقتصادي صفر، ايجاد اشتغال 
صفر و تولي��د ناخالص داخلي صف��ر. اين يك 
انحراف بزرگ و يك جنگ تمام عيار اقتصادي 
است كه متاسفانه هزينه هاي آن را هم خودمان 
مي دهيم، نه دش��منان. براي حفظ ارزش پول 
بايد روي توليد سرمايه گذاري كرد نه نوسانات 
بازارهاي ارز و طال. اين حجم از سرمايه گذاري 
سرس��ام آور با بازدهي صفر، يك اش��تباه ملي 
اس��ت قطعا در اين مسير غلط سرمايه گذاري، 
ارزش پول ملي و ارزش سرمايه حفظ نخواهد 
ش��د و قطعا كل اقتصاد به زودي دچار بحران 
خواهد شد. آنچه باعث شد كشوري مثل ژاپن، 
كه س��رمايه هاي طبيعي اندكي دارد، يكي از 
پيشرفته ترين اقتصادهاي دنيا باشد، مديريت 
درست سرمايه هاست و آنچه باعث مشكالت ما 
شده است، غلط ترين نوع مديريت سرمايه هاي 

ارزشمند و غني ماست.
اگر واقعا مي خواهيم كشور را نجات دهيم و در 
جنگ اقتصادي و تحريمي پيروز شويم، راهي به 
جز اصالح مسير سرمايه گذاري نداريم. اكنون 
ما در باد نوس��انات كه حاال توف��ان اقتصادي 
شده است، س��رمايه گذاري مي كنيم و به طرز 
ساده انگارانه اي انتظار رونق اقتصادي را داريم. 
اين مس��ير غلط اس��ت. فقط بخش مسكن ما 
با جهش هاي غيرعادي خود كه در س��ال هاي 
اخي��ر بيش از صد درصد در س��ال مي ش��ود، 
ظرفيت بلعيدن س��رمايه هاي فراواني را دارد. 
با بازدهي صفر به عالوه هزينه هاي استهالك. 
مصداق سرمايه داري اتاق بازرگاني نيست. چرا 
كه اتاق ها يك البي قدرتمند تش��كيل داده اند 
كه به موضوعات اساس��ي توجهي نمي ش��ود.

اگر قرار اس��ت تحولي در مسير سرمايه گذاري 
درس��ت و مولد اتف��اق بيفتد، ابت��دا بايد اين 
اتاقهاي بازرگاني را بست. تمام اتفاقات مثبت 
اقتصادي از مسير سرمايه گذاري درست اتفاق 
مي افت��د و تمام زايش هاي اقتص��اد از مادري 
بنام س��رمايه گذاري اس��ت. مادر اقتصاد ما با 
سياس��ت هاي غلط و هدفدار فلج ش��ده است. 
اين مادر نه مي تواند زاد و ولد داشته باشد و نه 
حتي خودش را اداره كند. براي رهايي از شرايط 
بحراني كنوني، راهي به جز مديريت درس��ت 

سرمايه گذاري نيست.
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نياز اصلي كشور تامين محتواي 
منطبق با رشد فناوري است

تفاهم نامه همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
و شركت ارتباطات سيار ايران )همراه اول( در راستاي 
توسعه زيست بوم فناوري هاي نسل پنجم شبكه هاي 
مخابراتي، اينترنت اشياء و هوش مصنوعي امضا شد. 
اهداف كل��ي اين تفاهم نامه اجراي سياس��ت هاي 
كلي علم و فناوري كشور در توسعه اقتصاد مقاومتي 
و دانش بنيان، پاس��خگويي اثربخ��ش به نيازهاي 
فناورانه در اكوسيستم فناوري اطالعات و ارتباطات 
و همچنين غلبه بر شرايط تحريم و رونق كسب  و كار 
ايراني اس��المي در س��طح ملي و بين المللي است. 
طبق اين تفاهم نامه همكاري و هم افزايي به منظور 
ارايه طرح كالن زيست بوم نسل پنجم شبكه هاي 
مخابراتي و س��رويس هاي ديجيتال هوش��مند و 
به كارگيري ظرفيت هاي وزارت ارتباطات، معاونت 
علمي و همراه اول در حمايت از شكل گيري و توسعه 
زيست بوم فناوري هاي نسل پنجم شبكه ارتباطات 
سيار، اينترنت اشياء و هوش مصنوعي در كاربردهاي 
حمل ونقل، خودرو متصل، شهر هوشمند، سالمت 
ديجيتال، صنعت و معدن ديجيتال، كش��اورزي و 

انرژي صورت خواهد گرفت.
مهدي اخ��وان بهابادي مديرعامل هم��راه اول در 
اين مراسم با بيان اينكه فناوري »نسل پنجم تلفن 
همراه« داراي دو ويژگ��ي كليدي »تأخير كمتر« 
و »سرعت باالتر« است، اظهار كرد: حدود يك سال 
و نيم پيش تستي را در شبكه همراه اول براي سرعت 
باالي يك گيگابيت بر ثانيه داشتيم؛ بعد از مراسم با 
خودمان فكر كرديم اگر اين فناوري به بهره برداري 
گس��ترده و تجاري برس��د، چه موضوعاتي حادث 
خواهد شد و پيامدهاي آن چه خواهد بود. وي ادامه 
داد: اولين موضوع »مصرف ترافيك« و سپس مقوله 
محتواس��ت. زمانيكه ترافيك مصرفي مردم ظرف 
يك سال با رشد ۸۰ درصدي مواجه مي شود، جايي 
در كش��ور بايد باش��د كه درباره نحوه ورود به نظام 
محتوايي، فكر كند. اخوان بهابادي با اشاره به اينكه 
اپراتورها تنها بس��تر ترافيك��ي را در اختيار دارند و 
نقشي در نظام محتوايي ندارند و تنها وزارت ارتباطات 
است كه فناوري نسل پنجم را پيگيري مي كند، از 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درخواس��ت كرد 
همچون گذشته در ش��وراي عالي فضاي مجازي 
پيگير مشخص شدن متولي بحث محتوا در كشور 
باشد. وي از شبكه آموزش دانش آموزي »شاد« كه با 
حمايت وزارت ارتباطات و همراه اول به بهره برداري 
رس��يد، به عنوان نمونه اي از بسترهاي پرترافيك 
كشور ياد كرد و گفت: با وجود اينكه فقط دو هفته 
از آغاز سال تحصيلي جديد گذشته، اما پهناي باند 
مصرفي در اين س��امانه ب��ه ۲۱۵ گيگابيت برثانيه 
رسيده كه عدد بس��يار بزرگي اس��ت. مديرعامل 
شركت ارتباطات سيار ايران تصريح كرد: حاال تصور 
كنيد سالي چندصد درصد رشد ترافيك مصرفي در 
شبكه ارتباطي كشور داشته باشيم؛ يقينا بايد فكري 
براي نظام محتوايي كشور كرد. وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات به عنوان وزارتخانه اي تخصصي، 
بايد به موقع چاره انديشي و پيش بيني كند تا با علم 
به موضوع نسل پنجم ورود كنيم و اين را هم در نظر 
داشته باشيم كه اغلب حوزه هاي محتوايي به موقع 
واكنش نشان نمي دهند. اخوان بهابادي با تأكيد بر 
اينكه در همراه اول مقوله بومي س��ازي را به صورت 
جدي دنبال مي كنيم، ابراز كرد: م��ا در همراه اول 
مصمم هستيم، تحقيقات، توسعه و طراحي مقوالت 
مرتبط با نسل۵ را با ظرفيت دانشگاهي پيش ببريم. 
وي با بيان اينكه هشت ماه است اين شركت مركز 
تحقيق و توسعه خود را براي تعامل با نهادهاي علمي 
كشور راه اندازي كرده ، بيان كرد: اميدواريم در اين 
بخش نه تنها بحث تحقيقات و توسعه تكنولوژي، 
بلكه تجاري سازي را هم با استفاده از ظرفيت هاي 
دانش��گاهي داشته باش��يم. اخوان بهابادي در اين 
مراسم نويد داد به زودي اولين نودهاي۵G شبكه 
همراه اول در دانش��گاه هاي تهران، صنعتي شريف 

و علوم پزشكي شهيد بهشتي راه اندازي مي شود.
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز در اين مراس��م تصريح كرد: همراه اول 
در حال حاضر براي توليد تجهيزات نسل ۵ و اقتصاد 
سخت افزاري برنامه ريزي كرده و كار را پيش خواهد 
برد كه اقدام ارزش��مندي اس��ت. وي با بيان اينكه 
امروز يك سكوي ارزش��مند و خوب به اسم »شاد« 
با تالش هاي بس��يار زي��اد وزارت آموزش و پرورش 
و همراه اول ش��كل گرفته اس��ت، اظهار كرد: تا روز 
گذشته ۱۸۰ گيگابيت از ظرفيت تخصيصي ۷۰۰ 
گيگابيتي به شبكه شاد، استفاده و همين مساله باعث 
افزايش ترافيك داخلي شده اس��ت. در اين مراسم 
همراه اول به عنوان اپراتور پيشرو كه از سال ۱396 
كاربست هاي نسل پنجم تلفن همراه در ايران را شروع 
كرده با امضاي سه تفاهم نامه همكاري اقدامات خود 
براي ارايه خدمات مبتني ب��ر ۵G در ايران را عمال 
آغاز كرد. تفاهم نامه نخست كه به صورت چهارجانبه 
بين همراه اول، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و معاونت علمي رياست جمهوري و دبير ستاد توسعه 
 ۵G،« فناوري هاي ديجيتال به امضا رسيد، در حوزه
IoT و ه��وش مصنوع��ي« با موض��وع حمل ونقل 
هوشمند، سالمت هوشمند، شهر هوشمند، انرژي و 
صنعت و معدن بود. تفاهم نامه دوم نيز چهارجانبه و 
بين همراه اول، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و دانش��گاه هاي صنعتي ش��ريف و ته��ران با هدف 
توس��عه فناوري ها، محصوالت و راهكارهاي حوزه 
شبكه هاي مخابراتي نس��ل هاي پنجم و آينده بود. 
آخرين تفاهم نامه به شكل چهارجانبه بين همراه اول، 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و معاونت علمي رياست جمهوري 
با تأكيد بر توسعه راهكارها و خدمات مبتني بر شبكه 
۵G  در مقوله هاي س��المت و پزش��كي هوشمند، 

جراحي پزشكي مانيتورينگ از راه دور منعقد شد.

 محدوديت هاي امريكا
عليه شركت تراشه ساز چيني

وزارت بازرگاني امريكا از اعمال محدوديت هاي تازه 
عليه شركت تراشه سازي چيني اس ام آي سي خبر 
داده است كه تعامل ميان اين شركت و طرف هاي 
امريكايي را ناممكن مي كند. به گزارش فارس به نقل 
از انگجت، بر اساس محدوديت هاي جديد وزارت 
بازرگاني امريكا، شركت هاي فعال در اياالت متحده 
براي هرگونه تعامل تجاري با ش��ركت تراشه ساز 
چيني اس ام آي س��ي بايد مجوز صادرات دريافت 
كنند. پيش بيني مي ش��ود مجوزهاي صادرشده 
توس��ط وزارت بازرگاني امريكا با اين هدف بسيار 
محدود باقي بماند. دولت امريكا مدعي است فناوري 
ش��ركت اس ام آي سي در چين با اهداف نظامي به 
كار گرفته مي شود و لذا اين شركت نبايد بتواند با 
طرف هاي امريكا تبادل تجاري و بازرگاني داشته 
باشد. پيش از اين رسانه هاي امريكايي ادعا كرده 
بودند كه اس ام آي سي با دو شركت بزرگ دفاعي 
در چين همكاري كرده و با اس��اتيد دانش��گاهي 
كار مي كند كه با ارتش چين در ارتباط هس��تند. 
اس ام آي سي با صدور بيانيه اي تمامي اين ادعاها 
را رد كرده و افزوده تنها فعاليت هاي غيرنظامي و 

تجاري انجام مي دهد.

اقبال به تبلت هاي داراي 
نمايشگرهاي بزرگ با كرونا

نتايج يك بررس��ي جديد نش��ان مي دهد شيوع 
ويروس كرونا، باعث رونق نس��بي ب��ازار تبلت ها 
ش��د و به خصوص ميزان فروش تبلت هاي داراي 
نمايش��گرهاي بزرگ تر از ۱۰ اينچ را افزايش داد. 
به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، رش��د سرعت 
فروش تبلت ها از سال ۲۰۱۴ تا به امروز بي سابقه 
بوده و عامل اين مساله شيوع كرونا و خانه نشيني 
ميليون ها كارمند، دانش آموز، دانشجو و غيره در 
سراس��ر جهان بوده كه مجبور ش��دند براي انجام 
فعاليت هاي ش��خصي و حرفه اي از تبلت استفاده 
كنند. بررسي هاي موسسه استراتژي آناليتيكس 
نش��ان مي دهد با عرضه گوش��ي هاي هوش��مند 
همه كاره و داراي نمايش��گرهاي نس��بتًا بزرگ، 
رونق بازار تبل��ت در ابتداي دهه جاري ميالدي به 
پايان رسيد. اما شيوع ويروس كرونا اين شرايط را 
تغيير داد و باعث شد خريد تبلت به خصوص براي 
استفاده هاي آموزش��ي و حرفه اي بيشتر شود. بر 
همين اساس فروش تبلت در سال ۲۰۲۰ نسبت 
به س��ال ۲۰۱9 حدود يك درص��د افزايش يافته 
است. اين در حالي است كه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱9 
به طور مرتب رشد منفي براي فروش تبلت ثبت شده 
است. عرضه برخي از اين تبلت ها همراه با صفحه 
كليد موجب بيشتر شدن محبوبيت آنها شده است. 
بر اساس پيش بيني استراتژي آناليتيكس دو سوم 
ميزان فروش بازار تبلت تا س��ال ۲۰۲۵ مربوط به 
تبلت هايي خواهد بود كه نمايشگرهاي ۱۰ اينچي 
و بزرگ تر دارند. اين شركت همچنين تداوم رونق 
بازار تبلت را تا پنج سال آينده پيش بيني كرده است.

سيستم عامل هواوي براي 
موبايل تا ۲۰۲۱ عرضه مي شود

طبق گزارشي جديد نس��خه بتاي سيستم عامل 
هارموني پس از مرحله آزمايشي اوليه تا فوريه ۲۰۲۱ 
ميالدي براي تعداد محدودي از موبايل هاي هواوي 
عرضه مي شود. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، 
هواوي در كنفرانس توسعه دهندگان ۲۰۲۰ خود از 
سيستم عامل هارموني رونمايي كرد. اما وانگ چنگلو 
يكي از مديران ارش��د هواوي در مصاحبه اي اعالم 
كرد اين شركت تصميم دارد نسخه بتاي هارموني 
را در ماه دسامبر فقط براي توسعه دهندگان نر م افزار 
ارايه كند. پس از مرحله آزمايشي اوليه »هارموني 
OS ۲.۰ بتا« تا فوريه ۲۰۲۱ ميالدي بتا براي تعداد 
محدودي از موبايل ها ارايه خواهد ش��د. همچنين 
فرايند آزمايش هارموني چند ماه ادامه مي يابد. به 
اين ترتيب كارشناسان تخمين مي زنند موبايل هاي 
پرچمدار س��ري P نخس��تين تلفن هاي هوشمند 
هواوي با سيس��تم عامل هارموني باشند. البته اين 
خبر هنوز تاييد نشده اس��ت. همچنين هواوي در 
نظر دارد هارمون��ي OS را به عنوان زيربنايي براي 
دس��تگاه هاي هوش��مند مجهز به اينترنت اشيا از 
جمله تلويزيون هاي هوش��مند استفاده كند. پس 
از تحريم ه��اي دولت امريكا و قطع دسترس��ي به 
اندرويد در دستگاه هاي هواوي، اين شركت چيني 
سيستم عامل خود را را ه اندازي كرد تا به اين ترتيب 

به كسب وكار خود ادامه دهد.

سيستم تبادل رمز ارز 
كيوكوين هك شد

يك هكر با حمله به سيستم تبادل رمز ارز كيوكوين 
خس��ارتي ۱۵۰ ميليون دالري وارد ك��رد و تمامي 
كيف پول هاي ديجيتال اين سيس��تم را غارت كرد. 
به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، سيستم تبادل 
رمز ارز كيوكوين در سنگاپور طي روز گذشته به طور 
گسترده هك شده است.   كيوكوين خود اين موضوع 
را تاييد كرده و در وب س��ايت خود از نفوذ به تمامي 
سيستم هايش و تخليه تمامي مبالغ موجود در كيف 
پول هاي ديجيتال كيوكوين خبر داده اس��ت. كيف 
پول هاي ديجيتال اپليكيش��ن هايي براي مديريت 
رمزارزها هس��تند كه به اينترنت متصل هس��تند. 
كيوكوي��ن اعالم كرده ك��ه هك اين كي��ف پول ها 
را در تاريخ ۲6 س��پتامبر كش��ف كرده است. ارزش 
مبالغ موجود در اين كيف پول ه��اي ديجيتال بالغ 
بر ۱۵۰ميليون دالر بوده اس��ت. عامل يا عوامل اين 

حمالت هنوز شناسايي نشده اند.

اسناد باالدستي و تكاليف قانوني بر اين تكيه دارند كه 
۱۰ درصد از ترافيك شبكه ملي اطالعات بايد بر بستر 
فناوري هاي نوين ارايه شود و در افق ۱۴۰۴ پيش بيني 
شده كه ۱۰ درصد از اقتصاد كل كشور سهم اقتصاد 
ديجيتال باشد. در عين حال، نس��ل پنج  ارتباطات 
از فناوري هايي اس��ت كه براي رسيدن به اين هدف، 
بايد مورد توجه قرار گيرد، كما اينكه وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با بيان اينك��ه يكي از موضوعات 
كليدي ايران هوشمند، راه اندازي خدمات نسل پنج 
است، از مقاومت ۱۲ساله براي ورود نسل سه و چهار 
ارتباطي به كشور سخن گفت كه فرصت طاليي براي 
همزيستي مس��المت آميز با تكنولوژي را از بين برد. 
در حالي كه نياز و پيش��رفت كشور به اين فناوري ها 
وابسته بود و در اين راستا براي جبران عقب افتادگي ها 
در حوزه ثابت،   تا پايان اسفندماه سال جاري، اينترنت 
نس��ل پنجم براي كاربران خانگي به صورت نقطه اي 

فعال مي شود.
به گزارش »تعادل«، پس از اينكه در سال هاي گذشته 
با ورود نسل سوم و چهارم تلفن همراه در دنيا مواجه 
بوديم، چند سالي اس��ت كه صحبت از 5G يا همان 
نسل پنجم تلفن همراه مطرح مي شود. كاهش تأخير، 
ظرفيت باالي دسترسي، قابليت اطمينان بسيار باال، 
ارتقاي ارتباط��ات موبايل پهن باند و قابليت اتصال و 
ارتباط اشيا در سطح بسيار وسيع ازجمله ويژگي هاي 
نسل پنج ارتباطي است كه اين فناوري نوين ارتباطي 
را به عنوان يك فناوري تحول ساز كه ساير جنبه هاي 
فن��اوري را نيز متحول مي كند، مطرح كرده اس��ت. 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات  سال گذشته درباره اينترنت نسل پنج  گفته 
بود مقدمات پياده سازي 5G در ايران انجام شده است 
و از اجرايي كردن اولين نس��خه 5G و ارايه خدمات 
اينترنت نسل ۵ به عنوان يك مطالبه جدي و نيازمندي 
كس��ب وكارها در كش��ور خبر داده بود. او همچنين 
 5G ۱6 خرداد ماه سال جاري،  از نصب اولين سايت
طي يك ماه خبر داده و اظهار كرد كه مطابق برنامه تا 
شهريورماه، پنج منطقه تاريخي تهران زير پوشش نسل 
پنجم تلفن همراه قرار مي گيرد. در اين راستا نخستين 
سايت 5G ايران، يكم مردادماه سال جاري در محل 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات اه اندازي شد. 

   تفاهم نامه هاي همكاري
 بر بستر تكنولوژي نسل پنجم ارتباطات

همچني��ن در راس��تاي ارايه خدماتي كه بر بس��تر 
فناوري نسل پنجم ارتباطي ارايه مي شود، روز گذشته 
مراس��م رونمايي از كاربس��ت هاي 5G در ايران در 
سالن پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار 
شد. در اين مراسم، پنج تفاهم نامه همكاري بر بستر 
تكنولوژي نسل پنجم ارتباطات )5G( امضا شد. اين 
تفاهم نامه ها شامل »طراحي و ايجاد پايلوت حمل ونقل 
هوشمند ش��هري مبتني بر ش��بكه هاي ارتباطات 
سلولي نسل جديد در چارچوب شبكه ملي اطالعات 
در كيش«، »پياده سازي خدمات مشاوره جراحي از 
راه دور با اس��تفاده از قابليت هاي فناوري هاي نسل 
پنجم ارتباطات«، »توس��عه زيرساخت ها، خدمات 

سالمت ديجيتال و پزشكي هوش��مند با استفاده از 
فناوري نسل پنجم مخابراتي«، »توسعه زيست بوم 
فناوري هاي نسل پنجم شبكه هاي مخابراتي اينترنت 
اشيا يا هوش مصنوعي، توسعه فناوري ها، محصوالت 
و راهكارهاي حوزه ش��بكه مخابراتي نس��ل پنجم و 

نسل هاي آينده« بود.
محمدجواد آذري جهرمي در اين مراسم با بيان اينكه 
در دوره هاي مختلف اتفاقات زيادي براي ايران افتاده 
اما كشورمان همچنان پابرجا باقي مانده است، گفت: 
چنگيزخان مغول به كش��ور ما حمله كرد، فردي كه 
دس��ت كمي از رييس جمهوري فعلي امريكا ندارد. 
اما ايران پس از آن حمله دوباره به اوج رس��يد. برنامه 
ايران هوشمند تنها مربوط به وزارت ارتباطات نيست 
و همه بخش ها را شامل مي شود. اگر ايران هوشمند 
اجرا شود، در اقتصاد ديجيتال دنيا، سهمي غيرنفتي 
خواهيم داشت و سهمي كه با محصوالتي مانند پسته 
و فرش وجود داشته، با اقتصاد ديجيتال به عنوان يك 
اقتصاد غيرنفتي و در تعامل س��ازنده با ظرفيت هاي 
علمي دنيا فراهم مي شود. آذري جهرمي با تاكيد بر 
اهميت راه اندازي خدمات 5G همزمان با ورودي اين 
فناوري اظهاركرد: يكي از موضوعات كليدي در برنامه 
ايران هوشمند، راه اندازي خدمات نسل پنج است. براي 
ورود نسل سوم و چهارم تلفن همراه به كشور، ۱۲ سال 
مقاومت ش��د و فرصت طاليي كه براي همزيس��تي 
مسالمت آميز با تكنولوژي روز آن زمان كه با خودش 
فرهنگ و شيوه اس��تفاده از تكنولوژي را مي آورد، از 
دست رفت، اما نياز و پيشرفت كشور به اين فناوري ها 
وابسته بود. وي با بيان اينكه با ورود اين فناوري ها به 
كش��ور، عده اي نگران فضاي مجازي و آفت هاي آن 
ش��دند، افزود: ما هنوز هم در قاعده حقوقي اينكه در 
بارگذاري محتوا در صورت ب��روز جرم، توليدكننده 
محتوا بايد پاسخگو باشد و يا فراهم كننده پلتفرم، به 
اتفاق نظر نرسيده ايم. در حال حاضر در نقطه اي قرار 
داريم كه نس��ل پنج ارتباطي كليد مي خورد و برنامه 
»ايران هوش��مند را طوري برنامه ريزي كرده ايم كه 
همزمان همه بخش ها به دنبال اجراي اين برنامه باشند 
و به سمت اين فناوري بروند. وزير ارتباطات و فناوري 

اطالعات با بيان اينكه ما پنجمين كش��ور در منطقه 
خاورميانه هستيم كه توسعه تكنولوژي نسل پنجم 
را آغاز كرده ايم، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه 
تا سال ۱۴۰۴، ۱۰ درصد توسعه شبكه ملي اطالعات 
بايد در بسترهاي جديد مانند نسل پنجم انجام شود. 
تاخيري كه باعث شد پنجمين كشور باشيم، براي اين 
بود كه هماهنگي ها انجام شود كه اكنون مجوزها در 

قالب شبكه ملي اطالعات گرفته شده است.

    ارايه G 5 براي كاربران خانگي تا پايان سال
وي با تاكيد بر لزوم جبران عقب افتادگي ها در حوزه 
ثابت، با بيان اينكه تا آخر اس��فندماه س��ال جاري، 
اينترنت نسل پنجم براي كاربران خانگي به صورت 
نقطه اي فعال مي شود، گفت: تصميم داريم تا پايان 
دولت سايت هاي فعلي را به اينترنت نسل پنجم مجهز 
كنيم و آن را به صورت نقطه اي براي اينترنت خانگي 
ارتقا بدهيم. مجوزهاي مربوط به اين كار در كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات صادر شده است. براي توسعه 
در اين بخش نياز به سرمايه گذاري دولت است و سعي 
مي كنيم اينترنت نسل پنجم تا اسفندماه براي كاربران 
بخش خوبي از مناطق پرتراكم كشور قابل ارايه باشد. 
همچنين س��تار هاش��مي، معاون فناوري و نوآوري 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، اظهار كرد: ورود به 
شبكه نسل پنجم منطبق بر مطالعات كارشناسي و 
تدوين نقشه راهي اتفاق افتاده كه در دو سال گذشته 
در دستور كار وزارت ارتباطات بوده است. پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، معاون برنامه ريزي وزارتخانه و 
ارتباطات بين الملل و روابط عمومي نقش هاي جدي 
در اين حوزه داشتند و آنچه امروز شاهد هستيم حاصل 
مطالعات دو سال گذشته است. هاشمي با بيان اينكه 
هم��واره معرفي فناوري هاي نوي��ن با مقاومت هايي 
همراه است و افرادي در موافقت و برخي در مخالفت 
آن فناوري صحبت مي كنند، گفت: اينكه چرا اساسا 
بايد به فناوري هاي نوي��ن و خصوصا 5G بپردازيم، 
داليل مختلفي دارد. نكته اول اينكه اسناد باالدستي 
و تكاليف قانوني بر اين تكيه دارن��د كه ۱۰ درصد از 

ترافيك شبكه ملي اطالعات بايد بر بستر فناوري هاي 
نوين ارايه شود. مصوبه اي داريم كه در افق ۱۴۰۴، بايد 
۱۰ درصد از اقتصاد كل كشور سهم اقتصاد ديجيتال 
باشد و 5G از فناوري هايي است كه براي اين كار بايد 
مورد توجه قرار گيرد. مع��اون فناوري و نوآوري وزير 
ارتباطات با بيان اينكه 5G صرف يك بستر فناوري 
نيست، بلكه يك زيست بوم نوآوري و فناوري محسوب 
مي شود، بيان كرد: نكته ديگر اين است كه كشور ما 
در بحث 5G قابليت رقابت��ي دارد، زيرا اين فناوري 
وابس��تگي كمتري به س��خت افزار دارد و بيشتر در 
مباحث نرم اف��زاري و فكرافزاري مي گنجد و جوانان 
ما هم ثابت كردند كه در اين حوزه بسيار موفق بودند. 
تمركز فناوري 5G بر نرم افزار است و ما مي توانيم از 

اين ظرفيت استفاده و سهم خود را ايفا كنيم. 

     فراگيري نسل پنج تلفن همراه در سال ۲۰۲۵
وي در ادامه با بيان اينكه شاهد در هم تنيدگي ۵G با 
ساير فناوري ها به ويژه هوش مصنوعي و اينترنت اشيا 
هستيم، خاطرنشان كرد: در حوزه هوش مصنوعي در 
كشور شرايط خوبي داريم، اما در حوزه كاربست ها هم 
بايد وضعيت مناسبي داشت باشيم. فراگيري نسل پنج 
تلفن همراه در سال ۲۰۲۵ اتفاق مي افتد اما برنامه ما 
اكنون ايجاد آمادگي براي جذب اين تكنولوژي و نگاه 
ما نگاهي فعال به تكنولوژي است. هاشمي با اشاره به 
جراحي از راه دور به عنوان يكي از كاربست هاي فناوري 
نسل پنج، بيان كرد: جراحي از راه دور حد غايي انتظار 
از 5G به شمار مي رود. اما آيا ما آمادگي براي استفاده 
از آن را داريم؟ فناوري نسل پنج ، پهناي باند باال و تاخير 
كم دارد اما در صورتي كه هن��گام جراحي از راه دور، 
براي بيمار اتفاقي بيفتد، چه كس��ي پاسخگو خواهد 
بود؟ جراح، تامين كننده بستر ارتباطي، تامين كننده 
برق؟ اينها مواردي است كه بايد بررسي و قانون گذاري 
شود. معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات با اشاره به حمل ونقل هوشمند و خودروي 
خودران به  عنوان يكي ديگر از موارد استفاده 5G اظهار 
كرد: خودروي خودران در پنج سطح قرار مي گيرد كه 
خودروي كامال خودران در آخرين سطح قرار دارد. اما 
اگر ما به خودروي خودران دست پيدا كرديم، در صورت 
تصادف بين دو خودرو، آيا صنع��ت بيمه ما آمادگي 
پاسخگويي به اين مساله را دارد؟ بنابراين اين موارد، 
بلوغي است كه بايد در صنعت فناوري رخ دهد. هاشمي 
بحث آموزش مجازي را كاربست ديگر 5G دانست و 
افزود: ما در زمان ش��يوع كرونا متوجه شديم فناوري 
اهميت زي��ادي دارد. با وجود برق��راري كالس هاي 
آنالين در اين مدت، شاهديم كه برگزاري كالس هاي 
آزمايشگاهي از كيفيت كافي برخوردار نيست و در اين 
زمينه، برخورداري از واقعيت مجازي و واقعيت افزوده 
مي تواند پاسخگو باشد. وي همچنين خاطرنشان كرد: 
ما نبايد 5G را در امتداد 4G بدانيم و منتظر تكميل آن 
باشيم و پس از همه گير شدن نسل چهارم ارتباطات، 
به سراغ نس��ل پنجم برويم. ما به دنبال بسط عادالنه 
خدمات به تمامي مناطق كشور هستيم و 5G نه تنها 
يك فناوري لوكس محسوب نمي شود، بلكه مي تواند 
به عدالت در اليه هاي شبكه ملي اطالعات كمك كند.

آشوب  درقره باغ
ايران از يك طرف با استفاده از روابط تاريخي و ريشه دار خود 
با ارمنستان تالش مي كند تا آرامش را در فضاي مناسبات 
ارتباطي دو طرف ايجاد كند و از س��وي ديگر با استفاده 
از گزاره هاي اشتراكات مذهبي و اقليمي با آذربايجان به 
دنبال آن اس��ت كه آذربايجان را ب��راي تداوم مذاكرات با 
طرف ارمني مجاب كند. جنگ قره باغ براي نخستين بار 
از فوري��ه ۱9۸۸ تا مارس ۱99۴ در ناحيه قره باغ، واقع در 
جنوب غربي جمه��وري آذربايجان، بين اكثريت ارمني 
ساكن با پشتيباني ارمنستان و جمهوري آذربايجان رخ داد. 
با باالگرفتن درگيري، هركدام از طرفين سعي در پاكسازي 
قومي مناطق تحت تصرف خود از نژاد ديگر كردند. كه اين 
پاكسازي هاي قومي يكي از زشت ترين تصاوير اين جنگ 
را در صحنه مناسبات جهاني ثبت كرد. در نتيجه جنگ 
قره باغ بيش از ۵۰ هزار نفر كش��ته شدند و بيش از ۸۰۰ 
هزار نفر در نواحي مورد مناقش��ه، آواره و مجبور به ترك 
وطن شدند. بحران قره باغ موجب قطع روابط ديپلماتيك 
جمهوري آذربايجان و تركيه با ارمنستان، انسداد مرز ها 
شد و شرايط جديد و شكننده اي را در فضاي منطقه قفقاز 
جنوبي حاكم كرد. حضور و نقش آفريني بازيگراني نظير 
ايران، تركيه، روس��يه، امريكا، فرانسه، سازمان امنيت و 
همكاري اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد در روند 
تحوالت قره باغ موجب ش��د اين بحران ابعاد منطقه اي 
و بين المللي به خ��ود بگيرد. پس از اع��الم آتش بس در 
۲۴ دسامبر ۱99۴ ميالدي، شوراي عالي قره باغ روبرت 
كوچاريان را به عنوان نخستين رييس جمهور آنجا انتخاب 
كرد و در 3۰ آوريل ۱99۵ ميالدي دومين دوره انتخابات 
پارلماني قره باغ برگزار شد. نخستين دوره انتخابات در ۲۸ 
دسامبر س��ال ۱99۱ ميالدي صورت گرفت. اين فرآيند 
در س��ال ۲۰۱6 نيز به صورت بسيار محدودتر تكرار شد 
تا نهادهاي بين المللي راهكارهاي مذاكراتي متنوعي را 
پيش��نهاد كنند.اما در همان زمان هم تحليلگران اعالم 
كردند كه آتش بس در قره باغ آتش زير خاكستر است و با 

وزش هر نسيمي ممكن است دوباره زبانه بكشد.

   توپ ها شليك مي شوند
نخس��تين چهره ارمني كه خبر آغاز جنگ در قره باغ را 
به طور رسمي اعالم كرد، نيكول پاشينيان، نخست وزير 

ارمنس��تان بود كه ديروز اعالم كرد آذربايجان حمالتي 
هوايي و توپخانه اي  انجام داده است و نيروهاي ارمنستان 
در پاسخ دو هلي كوپتر و سه پهپاد آذربايجان را سرنگون 
كرده اند. آذربايجان نيز در واكنش به اين اظهارات اعالم 
كرد كه ارمنستان آغازكننده درگيري ها بوده و يك حمله 
س��نگين را در خط مقدم انجام داده اس��ت. سخنگوي 
وزارت دفاع جمهوري آذربايجان در همين رابطه گفت، 
نيروهاي مسلح ارمنستان به روي منازل در امتداد خط 
م��رزي در منطقه »ناگورنو قره باغ« آتش گش��وده اند و 
در بين جمعيت غيرنظامي تلفاتي وجود داش��ته است.
خبرگزاري اسپوتنيك به نقل از اين سخنگو نوشت: صبح 
امروز )يكشنبه(، نيروهاي مسلح ارمنستان كه تحريكات 
گس��ترده انجام داده بودند، به گلوله باران شديد مواضع 
ارتش جمهوري آذربايجان در امتداد خط مقدم و منازل 
ما در ناحيه خط مقدم پرداختند. بنا بر گفته اين سخنگو، 
دست كم شش خانه مورد حمله قرار گرفته و افرادي از 
ميان مردم محلي، كشته و زخمي شده اند. وي افزود كه 
در اثر اين رويارويي »زيرساخت هاي غيرنظاميان به طور 
جدي آسيب ديد« و »اطالعات درباره تلفات و زخمي ها 
در بين جمعيت غيرنظامي و ارتش، در حال تأييد است. 
واحدهاي پيشرفته ارتش جمهوري آذربايجان در حال 
انجام اقدامات تالفي جويانه به منظور سركوب تحريك 
دشمن و تضمين امنيت جمعيت غيرنظامياني هستند 

كه در نزديكي خط مقابله نظامي زندگي مي كنند.

   اردوغان وارد مي شود
بدون ترديد قره باغ صحنه رويارويي تركيه و روسيه نيز 
محسوب مي شود، چرا كه هر كدام از اين قدرت ها نفوذ 
فراواني در هيات حاكمه اين دو كش��ور دارند. اما نحوه 
بازيگري تركيه در اين نبرد باعث بروز انتقادات فراواني از 
اردوغان شده است. در شرايطي كه ظريف با انتشار توئيتي 
تالش كرد تا دو كشور را به آرامش و مذاكره دعوت كند؛ 
اردوغان در پيامي توييتري مردم ارمنستان را تشويق به 
قيام عليه دولت خود كرد. رييس جمهوري تركيه ديروز 
)يكشنبه( از شهروندان ارمنستان خواست تا آينده خود 
را به دست بگيرند و عليه نخست وزير كشورشان باشند. 
در ادامه اين خبر كه به نقل از رويترز رسانه اي شده، آمده 

اس��ت: رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري تركيه از 
مردم ارمنستان خواست تا آينده خود را از دست دولتي 
بگيرند كه »آنها را به سوي فاجعه سوق مي دهد« و آنهايي 
كه از اين مقام نظير عروس��ك خيمه شب بازي استفاده 
مي كنند. اردوغان در توئيتر نوش��ت: در حالي كه من از 
مردم ارمنس��تان مي خواهم كه آينده خود را از دس��ت 
دولت كه آنها را به فاجعه سوق مي دهد و كساني كه از آن 
مانند عروسك  خيمه شب بازي استفاده مي كنند، بيرون 
بكشند، ما همچنين از تمام جهان مي خواهيم كه در نبرد 
با تهاجم و بي رحمي، در كنار جمهوري آذربايجان باشند. 
پس از درگيري هاي ديروز قره باغ، ارمنستان حكومت 
نظامي اعالم و جمعيت اين كش��ور را بسيج كرده است. 
تركيه دولت ايروان را بابت آنچه كه اقدامات تحريك آميز 
عليه جمهوري آذربايجان توصيف كرد، مورد انتقاد شديد 
قرار داده است.اما اين پرسش كه آينده اين منازعات چه 
سرانجامي خواهد داشت همچنان در محافل بين المللي 

مطرح است.

   مناف�ع اقتص�ادي قفقاز مانع جن�گ فراگير 
مي شود

در پاس��خ به اين پرسش يك پژوهش��گر حوزه آسياي 
مركزي و قفقاز با بيان اينكه درگيري و مناقشه قره باغ از 
جنگ فراگير تبديل به جنگ هاي چند روزه شده است، 
گفت: ايران تنها همس��ايه قفقاز است كه ظرفيت هايي 
براي ميانجي گري دارد اما تاكنون ارمنستان و آذربايجان 
حاضر به اين مساله نشده اند. ولي كوزه گر كالجي كه با 
ايسنا گفت وگو مي كرد در خصوص تحوالت اخير ميان 
جمهوري آذربايجان و ارمنس��تان اظهار كرد: درگيري 
كه اخيرا اتفاق افتاد 3۰۰ كيلومتر باالتر از منطقه قره باغ 
بود، در واقع در نزديكي مرز با گرجستان رخ داد، اما پايه 
و اساس اختالف آذربايجان و ارمنستان مناقشه قره باغ 
اس��ت. وي با بيان اينكه آنچه طي اين سال ها در مساله 
قره باغ اتفاق افتاده تركيبي از جنگ و مذاكره بوده است، 
گفت: برخالف چيزي كه در دهه 9۰ اتفاق افتاد و جنگ 
طوالني و چند س��اله ب��ود، طي اين س��ال ها تبديل به 
جنگ هاي چند روزه شده در واقع منطقه از جنگ فراگير 
تبديل به جنگ هايي شده كه مقطعي اتفاق مي افتند و زد 

و خوردهاي محدودي هم به وجود مي آيد، اما اين منطقه 
هنوز به ثبات الزم نرسيده است. وي در پايان گفت: اين 
منطقه پتانسيل درگيري هاي شديد را دارد گرچه بسيار 
بعيد است مانند سال هاي قبل درگيري هاي چندين ساله 
اتفاق افتد زيرا بحث منافع اقتصادي قفقاز هم مطرح است. 
كشورهاي ارمنستان، گرجستان و آذربايجان هر سه در 
طرح هاي توسعه  اقتصادي اين منطقه قرار گرفته اند و 
آذربايجان و گرجستان در مسير خطوط انتقال انرژي به 
اروپا هستند بنابراين تمايلي ندارند درگيري نظامي به 
وجود آيد لذا مانع از جنگ فراگير در قفقاز مي شوند. اگر 
جنگ، فراگير باشد تمام سرمايه هاي اقتصادي از قفقاز 

خارج مي شوند.

   ايران طرفين را دعوت به آرامش كرد
در اين شرايط س��خنگوي وزارت امور خارجه آمادگي 
ايران براي استفاده از همه ظرفيت هاي خود به منظور 
برقراري آتش بس و آغاز گفت وگو ميان طرفين درگيري 
در آذربايجان و ارمنستان را اعالم كرد.سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت امور خارجه در ارتباط با درگيري هاي 
نظامي به وقوع پيوس��ته بين جمه��وري آذربايجان و 
جمهوري ارمنس��تان اظهار داشت: جمهوري اسالمي 
ايران از نزديك و با نگران��ي درگيري هاي نظامي ميان 
جمه��وري آذربايجان و جمهوري ارمنس��تان را دنبال 
مي كند و ضم��ن دع��وت طرفين به خويش��تنداري، 
خواستار توقف فوري درگيري ها و آغاز گفت وگو ميان 
دو كشور است. سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين 
آمادگي كشورمان براي اس��تفاده از همه ظرفيت هاي 
خود به منظور برقراري آتش بس و آغاز گفت وگو ها ميان 
طرفين را اعالم كرد. به نظر مي رسد مانع اصلي گسترش 
نب��رد قره باغ در واقع نيازي اس��ت كه اين دو كش��ور به 
س��رمايه گذاري هاي خارجي و جذب توريس��ت دارند. 
جنگ يكي از عو.املي است كه باعث كاهش شاخص هاي 
اقتصادي خواهد ش��د و نه آذربايجان و نه ارمنستان در 
شرايطي نيستند كه بتوانند نبرد را تداوم بخشند. بايد ديد 
كه آيا اين بار مي توان نسخه اي براي آتش بس دايمي در 
اين منطقه نوشت يا اينكه باز هم بايد شاهد يك چنين 

تحوالتي باشيم.

براي ورود 3G  و 4G، ۱۲ سال مقاومت شد و فرصت طاليي براي همزيستي مسالمت آميز با تكنولوژي از دست رفت

 5G مقاومت در برابر فناوري هاي نوين از جمله

ادامه از صفحه اول



تعادل - گروه صنعت|
جزييات ثبت ن��ام و پرداخت وام رون��ق توليد در نيمه 
نخست س��ال 99 منتش��ر ش��د. بنابر آمار ارايه شده، 
استان هاي پيشتاز براي دريافت تسهيالت با هدف توليد 
و اشتغال معرفي ش��دند. داده هاي منتشر شده بيانگر 
اين است كه »خراس��ان رضوي، سمنان، اصفهان، قم، 
مازندران، گيالن وگلستان« جزو استان هايي بودندكه 
بيش��ترين درخواس��ت را براي دريافت وام رونق توليد 
داش��ته اند. در اين ميان كمترين تقاضا براي تسهيالت 
توليد را از آن استان هاي »جنوب كرمان، ايالم وخراسان 
شمالي« بوده اس��ت. همچنين رصد آمار منتشر شده، 
نشانگراين است كه در نيمه نخست سال 99 در مجموع 6 
هزار و 219 درخواست براي توليد و اشتغال در كشور ثبت 
شده، كه از اين تعداد 4 هزار و724 طرح موفق به دريافت 
تسهيالت ش��دند كه رقم آن 148 هزار و 319ميليارد 
ريال ذكر شده اس��ت. البته استان »البرز« با ثبت 141 
درخواست، 25 هزار ميليارد و108 ميليون ريال وام رونق 
توليد دريافت كرده و درص��د جدول دريافت كنندگان 

تسهيالت قرار گرفته است. 

    ثبت نامي هاي وام رونق توليد
رصد ثبت نام هاي صورت گرفته براي دريافت تسهيالت از 
طريق طرح مذكور در نيمه نخست سال 99 بيانگر اين است 
كه از فروردين ماه امسال تا پايان شهريور ماه در مجموع 6 
هزار و 219 درخواست براي توليد و اشتغال در قالب تبصره 
18 قانون بودجه در كشور ثبت شده، كه بنابرآمار منتشر 
شده، ازاين تعداد 4 هزار و 724 مورد موفق به دريافت 148 
هزار و 319ميليارد ريال وام رونق توليد شده اند. داده هاي 
اعالم شده بيانگر آن است كه از اين 6 هزار و 219 درخواست 
ثبت نام ش��ده تعداد 3 هزار و214 مورد مستقيم به بانك 
)خارج از س��امانه بهين ياب( مراجعه كرده اند و يكهزار و 
510 درخواست از طريق سامانه بهين ياب، وام رونق توليد 

دريافت كردند. 

    پيشتازان استاني
رصد آمار اعالم شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بيانگر آن است كه استان هاي » خراسان رضوي، سمنان، 
اصفهان، قم، مازندران، گيالن و گلستان« در اين دوره زماني 
بيشترين درخواس��ت را براي دريافت تسهيالت با هدف 
توليد و اش��تغال ثبت كرده اند. با توجه به آمار اعالم شده 
در دوره زماني مورد بررسي در مجموع استان »خراسان 
رضوي« با ثبت 945 درخواست بيشترين درخواست را 
براي دريافت تسهيالت اين طرح ثبت كرده كه از اين تعداد 
615 طرح مستقيم به بانك هاي عامل معرفي شده اند و 

131 درخواست خارج از سامانه بهين ياب صورت گرفته 
است. بنابر آمارها، تعداد مجموع پرداختي 746 مورد مبلغ 
3هزار و 47 ميليارد ريال عنوان شده است.  در رده دوم نيز 
استان »سمنان« با ثبت 916 درخواست قرار دارد، كه با 
توجه به داده هاي اعالم شده، تعداد پرداختي مستقيم به اين 
استان از طريق بانك هاي عامل، 338 مورد و تعداد پرداختي 
در فرايند رونق توليد در سامانه بهين ياب 287 مورد بوده 
است. در مجموع تعداد پرداختي تسهيالت رونق توليد 
به اين اس��تان 625 مورد به مبلغ 10 هزار ميلياردو372 
ميليون ريال گزارش شده است. استان »اصفهان« نيز در 
نيمه نخست سال جاري 553 درخواست براي دريافت 
تسهيالت رونق توليد ثبت كرده، اما بنابر آمار منتشر شده، 
مجموع تعداد پرداختي به اين استان 401 مورد گزارش 
شده كه 310 مورد آن پرداختي مستقيم از طريق بانك هاي 
عامل بوده و 91 مورد آن در س��امانه بهين ياب ثبت شده 
است. رقم تسيهالت پرداختي به استان اصفهان نيز12 
هزار ميليارد و44 ميليون ريال ذكر ش��ده است. مجموع 
درخواست هاي ثبت ش��ده براي استان »قم« نيز برابر با 

342 طرح بوده كه مجموع تس��هيالت پرداختي رونق 
توليد به اين تعداد طرح درخواست شده، 7 هزار ميلياردو 
283 ميليون ريال بوده است. همچنين مطابق آمارها، براي 
استان »مازندران« نيز در مجموع 297 طرح در اين بازه 
زماني ثبت شده، اما با ارزيابي آمارهاي اعالم شده از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع وام پرداختي به اين 
استان در نيمه نخست سال 99 برابر با 6 هزار ميليارد و950 
ميليون ريال گزارش شده است. ارزيابي آمارها نيز حكايت 
از اين دارد كه استان »گيالن« با ثبت 397 درخواست، در 
رتبه هاي بعدي دريافت تسهيالت رونق توليد قرار گرفته، 
به طوري كه مطابق داده هاي منتشر ش��ده، از اين تعداد 
ثبت درخواس��ت، 386 طرح موفق به دريافت وام رونق 
توليد شده اند، كه مبلغ آن 9 هزار ميليارد و290 ميليون 
ريال بوده است. رصد آمار اعالم شده نشان دهنده آن است 
كه بيشترين درخواست معرفي شده به بانك هاي عامل 
به استان »خراس��ان رضوي« بوده وكمترين درخواست 
مربوط به اس��تان »كهگيلويه و بويراحمد« آنهم با ثبت 
15 درخواست و تعداد پرداختي تنها يك درخواست بوده 

است. همچنين رصد آمارها نشان مي دهد، كمترين وام 
پرداختي از نظر تعداد مربوط به استان هاي »جنوب كرمان، 
ايالم وخراسان شمالي« بوده است. البته بنابرآمارها، استان 
»البرز« اگرچه نسبت به برخي استان درخواست كمتري 
براي دريافت وام داش��ته، اما در درياف��ت وام رونق توليد 
در صدر جدول دريافتي ها قرار گرفته است، به طوري كه 
مطابق آمارها با ثبت 141 درخواس��ت، 25 هزار ميليارد 
و108 ميليون ريال وام رونق توليد دريافت كرده است. از 
سوي ديگر، معاونت طرح وبرنامه وزارت صمت، استان هاي 
برتر در پرداخت تسهيالت را معرفي كرده است كه براين 
اساس به ترتيب »اصفهان با مبلغ 6114 ميليارد ريال«، 
»تهران با مبلغ 5252 ميليارد ريال«، »البرز با مبلغ 4616 
ميليارد ريال، يزد با مبلغ 4141 ميليارد ريال«، »آذربايجان 
شرقي با مبلغ 3860 ميليارد ريال« و »فارس با مبلغ 3346 
ميليارد ريال« جزو 6 استان برتر در پرداخت تسهيالت به 
شمار مي روند. همچنين بنابر داده هاي اعالم شده، 6 استان 
برتر در جذب منابع »ايالم، اردبيل، قم، خراسان جنوبي، 

سمنان وخراسان شمالي« هستند.

اخباررويداد
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سوت ترخيص
ميليون ها تن كاالي دپو شده

با توافق��ات اخير در رابطه با تعيين تكليف كاالهاي 
مانده در گم��رك و بنادر به ويژه در رفع موانع ارزي، 
سوت ترخيص ميليون ها تن كاال زده شد. به طوري كه 
بنابه اظهارات معاون فن��ي گمرك، ظرف چند روز 
آينده و در پي تصميمات اتخاذ شده از سوي معاون 
اول رييس جمه��ور، گمرك نس��بت ب��ه ترخيص 
كاالهاي دپو ش��ده اق��دام خواهد ك��رد. ارزيابي ها 
نشان مي دهد، در حال حاضر حدود 8 ميليون كاال 
در گمرك و بنادر موجود اس��ت كه 3.5 ميليون تن 
آن كاالهاي اساسي و 3.5 ميليون تن كاالهاي غير 
اساسي غير كانتينري اس��ت كه بيش از 80 درصد 
آن را مواد اوليه، مواد واس��طه اي، اج��زا و قطعات و 
ماش��ين آالت مربوط به واحدهاي توليدي تشكيل 
مي دهند، بيش از 25 هزار دستگاه كانتينر پر وارداتي 
نيز در بنادر و گمرك موجود است. اين حجم از كاال 
در حالي در گمركات دپو ش��ده كه مش��كل عمده 
آنها به تامين ارز ب��ر مي گردد؛ به طوري كه در رابطه 
با كاالهاي اساس��ي بخش عمده اي از آنها در انتظار 
تامين ارز هستند؛ بعضي به صورت اعتباري خريداري 
و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالكيت نيز در اختيار 
خريدار داخلي قرار دارد و بخشي ديگر هنوز مالكيت 
به صاحب كاال منتقل نشده بود. از سوي ديگر با وجود 
اينكه در مورد 5 قلم كاالي اساس��ي قرار شد بدون 
ارايه كد رهگيري بانك به فوريت ترخيص شوند اما 
صاحبان كاال به دليل اطمينان از تامين ارز رسمي يا 
ترجيحي در آينده از اين تسهيالت استقبالي نكردند. 
در مورد كاالهاي غير اساسي نيز اصلي ترين مشكل 
جهت ترخيص به عدم انتقال ارز و مالكيت اين كاالها 
و عدم قرار گيري در صف تامين ارز بانكي برمي گشت.  
اما طي سفر اخير معاون اول رييس جمهور به همراه 
مس��ووالني از وزارت صمت، گمرك و بن��ادر و راه 
و شهرس��ازي به اس��تان هرمزگان و بازديد از بندر 
شهيدرجايي بندرعباس، در رابطه با تعيين تكليف 
كاالهاي موجود در گمرك و بنادر تصميماتي اتخاذ 
شد تا بتوانند به سرعت آنها را ترخيص كنند. آنطور 
كه مهرداد جمال ارونقي معاون فني و امور گمركي 
ايران، در مورد نتيجه بازديد از بنادر و تعيين تكليف 
كاالها اظهار كرده، مقرر شد بانك مركزي در مورد 
اقالم و كاالهايي كه به صورت اعتباري خريداري و 
اعالميه تامين ارز براي آنها صادر ش��ده به سرعت از 
گمرك خارج خواهند شد. همچنين درباره كاالهايي 
كه هنوز اسناد به دس��ت خريدار نرسيده و مشكل 
انتقال ارز داشتند نيز نسبت به تامين ارز آنها اقدام 
مي شود. همچنين به گفته او، در مورد كاالهاي غير 
اساسي نيز كه حدود 3.5 ميليون تن در گمرك و بنادر 
موجودي دارند قرار است متعاقب نظر وزارت صمت و 
گمرك و اعالم به بانك مركزي به قيد فوريت نسبت 
به تامين منشأ ارز اين اقالم اقدام و ترخيص شوند. در 
حالي گ��ره ارزي از موانع ترخيص كاالهاي وارداتي 
به ش��مار مي رود كه اخيرا همتي رييس كل بانك 
مركزي نيز اعالم كرده بانك مركزي آماده ترخيص 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه توليد است؛ به طوري كه 
وارد كنندگاني كه در حال حاضر كاالهايي ش��امل 
مواد اوليه و قطعات خط توليد را در گمرك دارند اگر 
ثبت سفارش را به بانك مركزي اعالم كنند اين بانك 
نيز ظرف 24 ساعت تخصيص ارز را انجام مي دهد.  
همچنين بر اس��اس اعالم رييس كل بانك مركزي 
در مورد كاالهاي اساسي نيز اگر هنوز وارد كنندگان 
كاالهايي كه با ارز 4200 توماني وارد ش��ده مشكل 
تامين ارز دارند، در صورت مراجعه به بانك مركزي و بر 
اساس روش تعهدي اين تعهد به آنها داده مي شود كه 
ظرف سه ماه آينده ارزشان تامين شود. مشكل دپوي 
كاالها در گمركات موضوع جديدي نيست و موانع 
زيادي طي دو سال اخير بر سر راه ترخيص اين كاالها 
وجود داشت، اما با توافقات اخير تا حدي اين مسائل 
برطرف شده است. به طوري كه به گفته معاون فني 
گمرگ احتماال ظرف چند روز آينده تصميمات اتخاذ 
شده اجرايي و گمرك نسبت به ترخيص كاالهاي دپو 

شده اقدام خواهد كرد.

مواد شوينده را فروشنده
گران كرده نه توليدكننده

تسنيم |دبير انجمن توليدكنندگان پودر شوينده 
با بيان اينكه در ح��ال حاضر توليدكنندگان مواد 
ش��وينده افزايش قيمتي را روي محصوالت خود 
اعمال نكردند، افزود: عمده نوسان قيمتي كه در بازار 
شوينده ها وجود دارد متوجه خرده فروشي هاست. 
جمشيد فروزش با اش��اره به اينكه در حال حاضر 
توليدكنندگان مواد شوينده افزايش قيمتي را  روي 
محصوالت خود اعمال نكردند، افزود: عمده نوسان 
قيمتي كه در بازار ش��وينده ها وجود دارد متوجه 
خرده فروشي هاست آنها به بهانه هاي مختلف بدون 
توجه به قيمت كاال كه روي محصول درج شده آن را 
قيمت قبلي عنوان كرده و نسبت به تغيير قيمت ها 

اقدام مي كنند. 
وي با بيان اينكه البته باي��د اين نكته را بگويم كه 
هزينه هاي توليد براي كارخانجات بسيار افزايش 
پيدا كرده است، گفت: در خرداد ماه امسال توانستيم 
مجوز افزاي��ش 25 درصدي قيم��ت محصوالت 
شوينده را دريافت كنيم اما در آن زمان دالر 20 هزار 
تومان بود و امروز نرخ دالر تغيير كرده و هم راستاي 
آن ما نيز بايد هزينه زيادي را براي توليد محصوالت 
پرداخت كنيم. به عنوان نمون��ه يكي از ماده هاي 
اصلي پودر شوينده و مايع ظرفشويي ماده الكيل 
بنزن خطي )LAB( اس��ت كه از 12 هزار تومان به 
24 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. وي تصريح 
كرد: در حال حاضر توليدكنندگان با افزايش بسيار 
باالي هزينه هاي توليد روبرو هستند و اگر فكري به 
حال آنها نشود به طور حتم روند توليد مختل شده و 

آنها امكان فعاليت نخواهند يافت.

مجوزها و رويه هاي مخل 
كسب وكار شناسايي شد

شاتا |معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گف��ت: با همكاري اتاق بازرگاني، خانه 
صنعت و ديگر تش��كل ها و انجمن ها فهرس��ت 
كامل��ي از مجوزه��ا، رويه ه��ا و مق��ررات مخل 
كسب وكار اين بخش، شناسايي و براي هر مورد 
پيشنهاد اصالحي آماده ش��د. سعيد زرندي در 
كارگروه پايش فضاي كس��ب وكار ب��ا بيان اين 
مطل��ب، افزود: خيل��ي از موضوعات كه موجب 
گاليه و ناراحتي فعاالن بخ��ش توليد و تجارت 
اس��ت به خارج از اختيارات و وظايف وزارتخانه 
مرتبط اس��ت كه ما موظف به پيگيري و حل آن 
هس��تيم. معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت با 
بيان اينكه برخي مشكالت و رويه ها نيز مرتبط 
با داخل وزارتخانه مي باشد كه بايد اصالح شود، 
تصريح كرد: البته ش��رايط كشور نيز باعث شده 
در برخي زمان ها تصميمات خاصي گرفته شود 
كه مورد رضايت فعاالن اين بخش نبوده اما بايد 
تالش كنيم از بخش��نامه هاي متعدد جلوگيري 
و رويه ها را سهل كرد. وي افزود: آنچه در اختيار 
وزارتخانه اس��ت با جديت دنبال مي ش��ود بايد 
رويه ها و قوانين را ش��فاف كرده و به اطالع همه 
ذي نفعان رسانده شود. دولت الكترونيك و بستر 
مناس��ب خدم��ات در وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت از ديگر اقدامات مهمي است كه در حال 

انجام است.

يك گام موثر
در مسير مديريت منابع آبي

رييس مهندس��ي عمومي واج��راي طرح هاي 
ش��ركت پااليش گاز ايالم از نص��ب و راه اندازي 
كنتوره��اي الكترومغناطيس��ي پايش مصرف 
آب در شبكه هاي آب آتش نشاني و كنتورهاي 
هوشمند روي خط خروجي چاه هاي تامين آب 
اين ش��ركت خبر داد و گفت: نصب و راه اندازي 
اي��ن تجهيزات اقدام��ي موثر ب��راي حفاظت و 
مديريت منابع آبي در اين واحد صنعتي اس��ت. 
به گزارش روابط عمومي، يوسف عزتي افزود: در 
يك مجموعه صنعتي نصب وسايل اندازه گيري 
باهدف تهي��ه آمار دقيق مصارف ب��راي پايش، 
مميزي، مديريت و صرفه جوي��ي در منابع آب 
بس��يار حائز اهميت اس��ت.وي اظهار داشت: به 
همين منظ��ور فلومترهاي الكترومغناطيس��ي 
در خروجي شبكه هاي آب آتش نشاني، مخزن 
5000 ورودي، تاسيسات لخته گير و كنتورهاي 
هوشمند سرچاهي در خروجي چاه هاي تامين 

آب پااليشگاه نصب گرديد. 
وي تصري��ح ك��رد: انتخاب نوع اي��ن تجهيزات 
اندازه گيري پس از بررس��ي هاي انجام شده و با 
توجه به شرايط اجرايي مسير اعم از شيب زياد، 
عمق و سايز لوله هاي اجرا شده، همچنين مزيت 
و كاربري مناسب و الزامات قانوني انجام گرفته و 
پس از تامين اقالم مورد نياز، در شهريور ماه سال 
جاري با حضور شركت هاي سازنده و نمايندگان 
ش��ركت آب و فاضالب ايالم با موفقيت نصب و 

راه اندازي شدند.

قطعات مانده در گمرك 
ترخيص نشدند

تس�نيم |دبير انجمن قطعه س��ازان خودرو از 
رس��وب قطعات خودرو و عدم ترخيص سريع بر 
خالف وعده هاي داده شده خبر داد و گفت: چرا 
وقتي قطعات در كش��ور وج��ود دارد و مي تواند 
به چرخه توليد تزريق ش��ود، بايد شاهد كاهش 
تي��راژ تولي��د باش��يم؟ آرش محبي نژاد درباره 
ع��دم ترخي��ص قطع��ات خ��ودرو و انباش��ت 
خودروهاي ناقص در پاركينگ ها اظهار داشت: 
يكي از داليل خودروهاي ناقص نبود قطعات است 
و بعضا بيش از 6 ماه است كه قطعات خودرو اعم 
از يدكي، م��واد اوليه و توليد در گمركات مانده و 
ترخيص نشده است. وي ادامه داد: اخيرا گمرك 
اعالم ك��رده كه ترخيص به ص��ورت درصدي و 
بدون توج��ه به كد رهگيري انج��ام مي دهد و با 
توجه ب��ه اينكه حدود 110 ه��زار خودرو ناقص 
در پاركينگ ها رس��وب شده، اين اقدام مي تواند 
كمك خوبي براي ترخيص سريع قطعات خودرو 
از گمرك باشد، اما متاسفانه اين امر عملي نشده 
و ترخيص به كندي انجام مي شود. محبي نژاد با 
تأكيد بر اينكه اگر ترخيص اين اقالم به س��رعت 
انجام نشود، نياز بازار به اين قطعات با مشكل روبه 
رو ش��ده و جهش توليد رخ نخواه��د داد، افزود: 
علي رغم همه رايزني هايي ك��ه با بانك مركزي 
انجام شده، درخواس��ت كرديم تا بخش اندكي 
از ارز مورد نياز بخش خودروسازي كشور يعني 
يك چهارم را بدون انتقال ارز و ذكر منشا، انجام 
شود تا بتوانيم خودروهاي رسوب شده را تكميل 
كنيم. وي ادامه داد: ارزش كل كاالهاي رس��وب 
ش��ده در گمرك حدود يك ميليارد دالر اس��ت 
كه درخواس��ت ما براي ترخيص با اين ش��رايط 
يك چهارم اين مبلغ اس��ت. به گفته وي، جالب 
اس��ت كه ما قطعات م��ورد نياز را ب��راي توليد، 
در گمرك كش��ور خود داريم، اما شاهد توقف و 
كاه��ش توليد و تيراژ خودرو هس��تيم. بنابراين 
از مس��ووالن يعني وزارت صمت، گمرك و بانك 
مركزي درخواست مي كنيم با هماهنگي و توافق 
با يكديگ��ر اين مش��كل را حل كنند تا ش��اهد 

وعده هاي توخالي نباشيم.

جزييات پرداخت تسهيالت طرح رونق توليد در نيمه نخست سال 99 منتشر شد

پيشتازان دريافت وام توليد 

در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران مطرح شد

گرفتاري ارزي بخش مولد
تعادل |

»مش��كالت بخش توليد«، »وضعيت بازار س��رمايه«، 
»مسائل مربوط به رفع تعهدهاي ارزي و سامانه جامع و 
كارت بازرگاني« در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران 
مورد واكاوي قرار گرفت. در اين نشست، رييس پارلمان 
خصوصي به تش��ريح تبعات تحريم و ناكارآمدي ها براي 
اقتصاد پرداخت .خروجي اين نشست، نشانگر اين بود كه 
بخش مولد اقتصاد، به اشكال مختلف در معرض تهديدهاي 
خارجي و داخلي قرار دارد. از بعد خارجي، تحريم ها اجازه 
ورود »مواد اوليه، واسطه اي و سرمايه اي« را نمي دهند و 
بنگاه هاي توليدي را با تنگنا هاي جدي مواجه كرده است. اما 
در بعد داخلي، تصويب بخشنامه ها و آيين نامه هاي متعدد 
و خلق الس��اعه، غيركارشناسي و بدون اعمال نظر بخش 
خصوصي بر مشكالت توليدكنندگان افزوده است. عالوه 
بر اينها، »نرخ باال و بي ثباتي ارز«، هزينه تأمين مواد اوليه 
توليد را به صورت غيرمتعارفي افزايش داده وادامه فعاليت 
را براي توليدكنندگان دشوار كرده است. »مشكل تأمين 
ارز« توليدكنندگان در سامانه نيما و مشكالت ثبت سفارش 
نيز باعث شده، مواد اوليه و ماشين آالت و تجهيزات براي 
واحدهاي توليدي تأمين نشود. دركنار اينها، دپوي مواد 
اوليه در گمركات كشور، به دليل عدم تخصيص ارز و عدم 
ترخيص به موقع، بسياري از واحدهاي توليدي را در يك 
سيكل معيوب گرفتار كرده است. ازاين رو، اگر اين مشكل 

حل نشود، براي توليد كشور بحران ساز شود. 

     ناكارآمدي ها پشت تحريم پنهان مانده
در ادامه نشست غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران از 
برنامه هفتم توسعه و وضعيت روز اقتصاد ايران گفت. به 
گفته رييس اتاق ايران تاكنون بيش از 4 دهه آزمون وخطا 
بايد دريافته باشيم كه اقتصاد يك سيستم به هم پيوسته 
و نظام مند است كه مديريت آن توسط سياست مداران و 
مديران اجرايي غيرهماهنگ نمي تواند نتيجه مطلوبي به 
بار آورد. شافعي سپس مسائل و مشكالت روز نظير فشار به 
صادركنندگان در مساله رفع تعهد ارزي را موردتوجه قرار 
داد و گفت: شايسته نيست كه در شرايط جنگ اقتصادي 
صادركنندگان كشور مورد بي مهري قرار گيرند و بيش 
از گذشته با تنگناهاي گوناگون مواجه شوند. او، در مورد 
شرايط بورس و تأثير آن بر بنگاه هاي اقتصادي نيز تأكيد 
كرد كه در كنار واگذاري سهام شركت هاي دولتي بايد به 
واگذاري مديريت شركت ها به بخش خصوصي واقعي توجه 
شود. شافعي تأكيد كرد: برنامه هفتم توسعه بايد مبناي 
حركت اقتصادي باش��د هرچند برنامه هايي كه تاكنون 
اجراشده اند با مشكالت عديده اي مواجه هستند. به رغم 
تهيه و تصويب برنامه پنجم و شش��م توسعه در ده سال 
اخير، تقريبًا تمام��ي متغيرهاي كالن اقتصادي ازجمله 
نرخ رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، توزيع درآمد و درآمد 

سرانه حقيقي نسبت به سال آغازين اين دهه در وضعيت 
نامطلوب تري قرار دارد. در كنار تداوم مشكالت ساختاري 
اقتصاد و به ويژه ناهماهنگي و ناكارايي در سياست گذاري 
اقتصادي در س��طح كالن، بخش��ي از اي��ن موضوع به 
تحريم هاي اقتصادي گسترده و بي سابقه كشور برمي گردد؛ 
تهيه و تصويب برنامه هاي مزبور نتوانسته است از بروز و 
تداوم مشكالت فوق ازجمله تحريم ها پيشگيري كند و 
بسياري از ناكارآمدي ها، پشت تحريم ها پنهان شده است. 

     رشد بورس غيرواقعي بود 
شافعي تصريح كرد: دولت نمي تواند هم صحبت از مشاركت 
مردم در اقتصاد از طريق گس��ترش سهامداري مردم در 
بورس كند و هم هم زمان به طور مداوم در قيمت گذاري و 
مديريت بنگاه هاي حاضر در بورس دخالت كند. نمي توان 
س��هام بنگاه ها را در قالب ETF به مردم واگذار كرد اما در 
قالب يك آيين نامه مديريت بنگاه هاي واگذارشده را براي 
سال ها، در دست دولت نگه داشت. اكنون بيش از 4 دهه 
آزمون وخطا بايد دريافته باشيم كه اقتصاد يك سيستم 
به هم پيوس��ته و نظام مند اس��ت كه مديريت آن توسط 
سياست مداران و مديران اجرايي غيرهماهنگ نمي تواند 
نتيجه مطلوبي به بار آورد. شافعي درباره اوج گرفتن بورس 
طي ماه هاي اخير گفت: اوج گرفتن بورس در كشور طي 
ماه هاي گذشته در شرايطي بود كه بازارهاي مالي در همه 
دنيا به دليل شوك وارده به اقتصاد جهاني از ناحيه شيوع 
كرونا با افت بي سابقه همراه بوده اند. رشد فزاينده بورس در 
دوره اي كه كشور با ركود عميقي دست وپنجه نرم مي كند 
وطي يك دوره ده ساله نزولي بوده و حجم فروش شركت ها 
و صادرات شان به دليل كرونا كاهشي بوده، نمي تواند ناشي 
از بهبود عملكرد بخش واقعي اقتصاد و بنگاه هاي كشور 
باشد و رابطه معناداري بين جهش بورس و توليد و اشتغال 
مشاهده نمي شود. او ادامه داد: متأسفانه در اين دوره شاهد 
بوديم كه برخي شركت هاي زيان ده دولتي با قيمت هاي 
باال در بورس فروخته ش��دند و مقام ناظر واكنشي بر اين 
مساله نشان ندادند. نكته مهم ديگراينكه در راستاي تأمين 
مالي بخش خصوصي از بازار سرمايه الزامي است تا فرآيند 
و رويه هاي ورود شركت هاي خصوصي به بورس و افزايش 

سرمايه آنها تسهيل شود. 

     مشكالت توليد 
ش��افعي گفت: بخش توليد كشور به اشكال مختلفي در 
معرض تهديدهاي خارجي و داخلي اس��ت. تحريم ها و 
مش��كلي كه در ورود مواد اوليه، واس��طه اي و سرمايه اي 
ايجاد ك��رده، واحدهاي صنعتي كش��ور را با تنگناهاي 
عدي��ده مواجه س��اخته اس��ت از طرف ديگ��ر تصويب 
بخشنامه ها و ايين نامه هاي متعدد و بعضاً خلق الساعه غير 
كارشناسي و بدون اعمال نظر بخش خصوصي به مشكالت 

توليدكنندگان افزوده است. در كنار عوامل فوق، نرخ باال 
و بي ثباتي ارز، هزينه تأمين مواد اوليه توليد را به صورت 
غيرمتعارفي افزايش داده به حدي كه ادامه فعاليت براي 
توليدكنندگان را دشوار كرده است. او تأكيد كرد: مشكل 
تأمين ارز توليدكنندگان در سامانه نيما و مشكالت ثبت 
سفارش نيز باعث شده، مواد اوليه و ماشين آالت و تجهيزات 
براي واحدهاي توليدي تأمين نشود. دليل دپو شدن حجم 
قابل توجهي از مواد اوليه در گمركات كشور، عدم تخصيص 
ارز و عدم ترخيص به موقع اس��ت. ع��دم تخصيص ارز به 
واحدهاي توليدي بس��ياري از واحدها را سرگردان كرده 
واز طرف ديگر، گمرك نيز ترخيص كاال را منوط به تأمين 
ارز كرده و در اين ميان بخش عظيمي از توليد كش��ور در 
يك سيكل معيوب گرفتار شده است. اگر اين مشكل حل 
نشود، مي تواند براي توليد كشور بحران ساز شود. توقف 
توليد ريزش شديد اشتغال را به دنبال دارد. در اين موضوع 
به بحران هايي مبدل خواهد شد كه غلبه بر آن بسيار دشوار 
خواهد بود. شافعي تصريح كرد: به دليل سياست هاي ارزي، 
پولي و گمركي كه هم راس��تايي الزم را با يكديگر ندارند. 
تأمين مواد اوليه با مشكل همراه گشته و هشدارهاي الزم در 
اين زمينه از سوي اتاق ايران داده شده است. انتظار بر اين بود 
كه در جهت رفع مشكل تأمين مواد اوليه به موقع اقدامات 
جدي تري صورت گيرد كه طبق روال هيچ توجهي نشد 
و طبق روال هاي معمول و غيرعادي همواره در اين موارد 
عالج واقعه را به بعد از وقوع موكول مي كنيم. او ادامه داد: 
وضعيت امنيت غذايي نهاده هاي توليد بخش كشاورزي به 
دليل عدم تأمين و اختصاص نيافتن بخش قابل توجهي از 
ارزهاي موردنياز به اين نهاده ها بسيار نگران كننده است و 
تداوم آنها نسبت به سال هاي قبل با نقصان شديد روبروست 
و اين مساله در بخش كشاورزي هم استمرار توليد را تهديد 
مي كند و هم درآمد كش��اورزان را متأثر خواهد كرد. در 
خصوص توليدات زراعي نيز كمبود نهاده ها قطعًا كشت 

پاييزه را با مشكالت فراواني مواجه خواهد كرد. 

     سامانه تجاري پرچالش 
در ادامه نشست كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق 
اي��ران از آخرين وضعيت كارت بازرگاني و روند صدور آن 
گزارش��ي ارايه داد. از حدود دو ماه قبل روند صدور كارت 
بازرگاني تغيير كرده است، براي همه اتاق هاي كشور دليل 
اين تصميم جاي سوال دارد و نارضايتي هايي هم از اين روند 
وجود دارد. در روند صدور كارت بازرگاني سامانه هوشمند 
كارت بازرگاني حدود 12 س��ال كار مي كرد. به گفته او، 
وزارت صم��ت از ابتداي مردادم��اه اجبار كرد كه همه به 
سامانه جامع بپيوندند درحالي كه اين بايد در ابتدا به صورت 
پايلوت انجام مي شد. اما بعدازاين سامانه شروع به كار كرد 
ايراد مختلفي دارد. اين دو سامانه بايد هماهنگ باهم كار 
كنند ول��ي موازي كاري انجام مي ش��ود هر كار پلت فرم 

مختلفي دارند. در ادامه نوبت به اعضاي هيات نمايندگان 
رسيد؛ محمدصادق حميديان عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران از نحوه صدور كارت بازرگاني در مناطق ويژه اقتصادي 
پرسيد؛ در سامانه جامع تجارت به نحوه صدور اين كارت ها 
اشاره نشده و مشخص نيست كه فعال اقتصادي چه بايد 
بكند و چه كسي مسوول است كه درنهايت اين كارت ها را 
امضا كند؟ همچنين بررسي اهليت در حوزه كارت بازرگاني 
به عهده اتاق ها گذاشته شده است؛ مساله اين است كه آيا 
وزارت صمت اهليت ص��دور كارت مي پذيرد يا درنهايت 
مسووليت به گروه اتاق ها مي افتد؟ بعدازآن حسن فروزان 
فرد گفت: اشكال اصلي كار در سال 1394 به وجود آمد. 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و آيين نامه اجرايي آن بسيار 
غيرحرفه اي است و مبتني بر توانمندي اتاق نيست؛ اتاق 
در تدوين اين قانون همكاري الزم نكرده يا اتاق بي توجهي 
كرده است. بايد اين مسووليت را بپذيريم كه به هشدارها 
توجه نكرده ايم. فكر كرديم با توجهي با اين موضوع اصل 
مساله حذف خواهد شد. در ادامه محمدرضا نجفي منش از 
مقررات پيچيده در حوزه صدور كارت بازرگاني انتقاد كرد 
وگفت: چرا جايي مثل اتاق بازرگاني كه ظرفيت انتخابات 
دموكراتيك دارد و انواع و اقس��ام ذي نفعان در آن حضور 
دارند براي دسترسي به اطالعات افراد مراجعه كننده براي 
بررسي شرايط آن محرم نيست. اين چه تفسيري است 
كه در اين قالب به ما اجازه نمي دهند سامانه صدور كارت 
بازرگاني تقويت شود و نيازي به سامانه جديد نباشد. من 
قبال پيشنهاد كردم كه اگر قرار است اين روش ادامه يابد 
و اين اندازه از بي اعتم��ادي ادامه يابد، چرا از صدور كارت 
بازرگاني پشتيباني كنيم.  او ادامه داد: ما مي توانيم از ظرفيت 
قانوني استفاده كنيم و اين مجوز را از خود دور كنيم. البته 
مي دانم صدور كارت منابع مالي براي ارتقاي اتاق ها داشته، 
ولي در شرايط فعلي مي توانيم شرايط را تغيير دهيم. ما 
تابه حال به موكالن خود در اتاق تهران دو بار براي حذف 
كارت بازرگاني قول داده ايم و بايد به قول خود عمل كنيم. 
علي شريعتي مقدم، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع 
وابس��ته اتاق ايران از مشكالت تعهد ارزي گفت: بااينكه 
فرصتي براي تمديد تعهد ارزي داده شده ولي همچنان 
پايه نرخ ارزي يكي از مش��كالت اساسي است. نرخ پايه 
كاالها واقعي نيست و بايد به اين مورد توجه شود و البته 
در اين تعيين زمان بايد به وضعيت فسادپذيري كاالهاي 
كشاورزي هم توجه ش��ود. محمود تواليي، رييس اتاق 
كاشان هم از مساله بررسي اهليت براي دارندگان كارت 
بازرگاني گفت؛ بايد اتاق هاي بازرگاني در پذيرش اين مساله 
كه بار حقوقي دارند، بيشتر دقت كنند. در ادامه نشست 
كاشفي از عدم حضور نماينده هاي دولت در نشست هيات 
نمايندگان اتاق ايران انتقاد كرد و گفت براساس قانون بايد 
20 نفر از نماينده هاي دولتي در نشست ها حضور داشته 

باشند و غيبت آنها در شأن اتاق نيست. 

گزارش عملكرد طرح رونق توليد در 6 ماهه اول سال 99 - به تفكيك استان         

 تعداداستانرديف
 ثبت نام

مجموع پرداختي
تعداد استانرديف

ثبت نام
مجموع پرداختي

مبلغتعدادمبلغتعداد
2862627.560.170قزوين 1461428.148.80018آذربايجان شرقي 1
5313427.283.001قم 44412.073.98019آذربايجان غربي 2

43511.209.797كردستان 84411.543.50020اردبيل 3

2018400.350كرمان 55340112.044.22421اصفهان 4
2239.576جنوب كرمان 12714125.108.12122البرز 5
300كرمانشاه 20350.70023ايالم 6
1513.000كهگيلويه و بويراحمد1321671.928.30524بوشهر 7
30026815.058.350گلستان 72721.066.96725چهارمحال و بختياري 8
3973869.290.576گيالن 26223.012.11026خراسان جنوبي 9
144581.899.865لرستان 9457463.047.43727خراسان رضوي 10
4212976.950.800مازندران 67120.80028خراسان شمالي 11
82361.478.200مركزي 144383.834.90029خوزستان 12
3118672.400هرمزگان 68824.831.34930زنجان 13
146862.521.457همدان 91662510.372.89631سمنان 14

2221685.649.986يزد00032سيستان و بلوچستان 15

50382.487.150مناطق آزاد85474.175.69933تهران16

6.2194.724148.319.978جمع1581184.455.512فارس17

مبالغ به ميليون ريال 990701
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چهرهروز

سهراب سپهري شاعر نام آشناي معاصر
سهراب را با شهرهايش مي شناسند. شعرهايي كه انگار خود زندگي است. او زاده مهر ماه 1307 در كاشان است و ارديبهشت 

ماه 1359 از اين دنياي فاني رخت بر بست. 
اما سهراب جز ش��عرهايش كه هميشه در آنها جاودانه شده، نقاش چيره دس��تي هم بود. سهراب به فرهنگ مشرق زمين 
عالقه خاصي داش��ت و سفرهايي به هندوستان، پاكستان، افغانستان، ژاپن و چين داشت. مدتي در ژاپن زندگي كرد و هنر 
»حكاكي روي چوب« را در آنجا فراگرفت. همچنين به ش��عر كهن س��اير زبان ها نيز عالقه داشت؛ از اين رو ترجمه هايي از 

شعرهاي كهن چيني و ژاپني انجام داد.

كتابخانه

درباره كتاب »مسري«
كتاب »مسري؛ راهكارهاي بازاريابي ويروسي« نوشته »جونا برگر« حكايت پوست اندازي بازاريابي در اقتصاد فوق رقابتي امروز 
است. گذشت آن روزگاري كه خيلي ها محتواي كتاب هاي اصول تجاري از جمله بازاريابي و فروش را توضيح واضحات مي دانستند 
و همه را با يك چوب مي راندند و مي گفتند همه را از بر هستيم. با پيچيده شدن فعاليت تجاري در عصر انفجار ارتباطات، بازاريابان 
معاصر هم ترفندهاي پيچيده اي را به كار بسته اند تا جزيي ترين حركات انسان ها را در زندگي روزمره تحليل كنند و براي رونق 
كسب وكارهاي گوناگون در كار آورند. حاال ديگر بحث ها اينقدر علمي و موشكافانه شده كه بعيد است كسي مدعي توضيح واضحات 
شود و اثرگذاري شان را زير سوال ببرد. در رونق اينگونه از كتاب ها، »مسري« در رده آنهايي است كه خيلي زود معروف شده اند و 

به ليست پرفروش هاي رسانه هاي مشهور راه يافته اند.

میراثنامهجامعه

نصب داربست در چند نقطه، قرار دادن بنر و چسباندن 
كاغذهايي كوچ��ك با عن��وان »كارگاه مرمت« در 
كنار ديواره هاي كاش��ي  در حياط كاخ گلس��تان، از 
فعاليت مس��تمر مرمتگران در بخش هاي مختلف 
اين كاخ جهاني خبر مي دهد. بعد از ريزش بخش��ي 
از كاشي هاي يكي از سردرهاي خلوت كريمخاني، 
مرمتگران كاخ گلستان يكي از داربست هاي مرمتي 
خود را در اين بخش از كاخ نصب كرده اند. بر اساس 
نشانه هاي موجود در حياط كاخ گلستان، مرمتگران 
س��راِغ آس��يب هاي مختلف مجموعه هم رفته اند، 
به خصوص كاشي هاي دور تا دور حياط كه هر كدام از 
جداره هاي اين كاخ جهاني را با طرح هاي متفاوت از 
هنر ايراني پر كرده است. هر چند در طول سال هاي 
گذشته هشدارهايي نسبت به از بين رفتن كاشي هاي 
قرارگرفته در حياط كاخ گلستان مطرح مي شد و حتي 
نوع مرمت ها در گذشته يكي از ايرادهايي بود كه به اين 
بخش از كاخ گلستان وارد مي شد، اما به نظر مي رسد، 
مسووالن امروز اين كاخ جهاني درصدد برطرف كردن 

اين نگراني از مجموعه هستند.

مرمتگران در كاخ  گلستان

۱۹۵ فوتي جديد كرونا  در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت از فوت 195 
نفر و ابتالي س��ه هزار و 362 نفر ديگر 
به كرونا خبر داد. دكتر سيماس��ادات 
الري گفت: مجموع بيماران كوويد19 
در كش��ور به ۴۴6 ه��زار و ۴۴۸ نفر و 
مجموع جان باخت��گان اين بيماري 
به 25 هزار و 5۸9 نفر رس��يد. به گفته 
او، خوش��بختانه تاكنون 37۴ هزار و 

170 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: 
۴059 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. وي 
ادامه داد: تاكنون س��ه ميليون و 932 هزار و 571 

آزمايش تشخيص كوويد19 در كشور 
انجام ش��ده اس��ت. الري در توضيح 
استان هاي در وضعيت قرمز بيماري 
گفت: استان هاي تهران، اصفهان، قم، 
آذربايجان ش��رقي، خراسان جنوبي، 
س��منان، قزوين، لرس��تان، اردبيل، 
خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، 
خراسان رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، 
البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراس��ان 
ش��مالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار دارند. 
اوهمچنين گفت: استان هاي كردستان، هرمزگان، 

فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.

ماسك زدن اجباري مي شود
استاندار تهران از انتخاب تهران براي 
پايل��وت نظ��ارت جدي بر اس��تفاده 
از ماس��ك خبر داد و بر ل��زوم اعمال 
محدوديت هاي بيش��تر تاكيد كرد. 
انوش��يروان محس��ني بندپ��ي در 
چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي 
و توس��عه اس��تان تهران درباره روند 
شيوع كرونا ويروس در استان تهران 

گفت: تعطيالت سبب شده كه امروز روند مراجعان 
سرپايي و ميزان بستري بيماران در بخش ويژه رو 
به افزايش باشد كه اين امر، شرايط را براي مديريت 
و خدمت رساني سخت تر مي كند. او افزود: تهران 
پايلوت ش��ده تا برخي از محدوديت ها به ويژه در 

مورد اس��تفاده از ماسك اعمال شود، 
تا هر فردي كه از ماسك استفاده نكند 
خدمت به وي ارايه نشود و هر كارمندي 
كه بخواهد خدمت به چنين فردي ارايه 
كند خالف آيين نامه عمل كرده است 
كه اين مصوبه به همه دس��تگاه هاي 
اجراي��ي و ملي ابالغ ش��د. همچنين 
پيشنهاد استان اين است كه تعطيلي 
ورزش هايي كه برخورد فيزيكي دارند، همچنين 
استخرهاي شنا، قهوه خانه ها، نماز جمعه و تاالرها 
تداوم پيدا كند تا نس��بت به مديريت بيماري در 
شرايط شروع فصل پاييز، شيوع آنفلوآنزا و سرما، 

تراكم جمعيت و غيره اقدام شود.

شدت بارش ها  در ۶  استان »پرخطر« است
مديركل پيش بيني و هش��دار سريع 
سازمان هواشناس��ي از ورود سامانه 
بارشي پر قدرت و كاهش شديد دماي 
هوا در برخي مناطق كش��ور خبر داد. 
صادق ضياييان گفت: شدت بارش ها 
در 6 اس��تان كش��ور پرخطر است. از 
6 مهرسامانه اي بارشي به كشور وارد 
خواهد شد كه س��بب كاهش شديد 

دماي هوا در برخي مناطق كشور مي شود. به گفته 
او اين كاهش دما در استان هاي خراسان شمالي، 
خراس��ان رضوي، خراس��ان جنوبي، گلس��تان، 
مازندران، گيالن و س��منان حدود ۸ تا 10 درجه 
س��انتيگراد خواهد بود همچنين در اس��تان هاي 
زنجان، قزوين، البرز، تهران، همدان، يزد، مركزي، 
كردستان، نيمه شرقي اصفهان، قم، اردبيل، شمال 
آذربايجان ش��رقي و شمال سيستان و بلوچستان 
دماي هوا بين 6 تا ۸ درجه سانتيگراد كاهش خواهد 
يافت. مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي با بيان اينكه اين كاهش دما با وقوع رگبار 

ش��ديد باران در برخي مناطق كشور 
همراه است، تصريح كرد: اين بارش ها 
امروز )6 مهر( در مازندران، گلستان و 
خراسان شمالي پيش بيني مي شود و 
روز دوش��نبه )7 مهر( در استان هاي 
مازندران، گلستان، خراسان شمالي، 
شمال خراسان رضوي، شمال سمنان 
و شرق و ارتفاعات تهران دور از انتظار 
نيست. ضياييان با اشاره به اينكه اين سامانه بارشي 
طي روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه )۸ و 9 مهر( 
نيز در كشور فعال خواهد بود و اوج كاهش دما طي 
اين روزها رخ خواهد داد، گفت: پيش بيني مي شود 
كه ش��دت رگبار باران در اس��تان هاي مازندران، 
گلستان، خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي، 
ش��مال س��منان و ارتفاعات تهران پرخطر باشد. 
همچنين سازمان هواشناسي هش��دارهاي الزم 
براي اتخاذ تمهيدات الزم و جلوگيري از خسارات 
به محصوالت كش��اورزي و محيط هاي شهري را 

صادر كرده است.

ادامهازصفحهاول

 بارش در راه است 
 غافلگير نشويد

اما حاال كه هواشناسي از سه روز قبل اخطارهاي 
الزم را داده قبل از اينكه دوباره آب زندگي مردم را 
ببرد، دست به كار شويد، آنجاها كه بايد سيل بند 
بزنيد. اينكه در تمام اين سال ها جنگل ها به تاراج 
رفته اند و سيل هاي اينچنيني نتيجه همه به تاراج 
رفتن هاست دست شما نبوده است، اما حفاظت 
از ج��ان و مال مردم در اين ش��رايط اس��فناك 
قطعا مسووليتي اس��ت كه بر دوش شما است. 
از ش��هرداري ها بخواهيد كه وضعيت شهرهاي 
كوچك و بزرگي را كه قرار است در آنها بارندگي پر 
خطر داشته باشيم بررسي كنند. البته كه خواسته 
زيادي است در كالن شهر تهران كه از قضا پايتخت 
هم هست، كافي است ده دقيقه باران ببارد تا تمام 
خيابان هاي ش��هر را آب بردارد و مردم تا زانو در 
آب قدم بزنند و ترافيك هاي كيلومتري تشكيل 
شود. چه برسد به شهرهاي كوچك و روستاها كه 
از حداقل هاي امكانات برخوردارند. اما اينها هيچ 
كدام نمي تواند بار اين مسووليت را از روي دوش 
ش��ما بردارد. حاال كه فصل بارندگي شروع شده 
قبل از اينكه حادثه اي مانند آنچه در سال 97 رخ 
داد يك بار ديگر مردم را گرفتار كند، دست به كار 
شويد. ستاد مديريت بحران در درجه اول وظيفه 
پيشگيري از بحران را دارد. نبايد يادتان برود كه 
در حال حاضر مردم در ش��رايط نرمال نيستند. 
بيماري كرونا به اندازه كافي زندگي آنها را مختل 
كرده و از سوي ديگر فش��ار اقتصادي كمرشان 
را شكسته پس ديگر نمي توانند خسارتي ديگر 
مانند سيل را تحمل كنند. باراني كه زماني رحمت 
الهي بود حاال به واسطه بي توجهي ها تبديل شده 
به خطري ب��راي جان و مال م��ردم. مردمي كه 
ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند. مردمي 
كه حاال ديگر خبر هيچ سيل و زلزله اي تكانشان 
نمي دهد چرا كه كرون��ا آنها را زمين گير كرده و 
تورم آنها را از پاي انداخته است. به هر حال باز هم 
تاكيد مي كنيم كه قرار است در شهرهاي مختلف 
بارش هاي پر خطر داش��ته باشيم. قبل از اينكه 
فاجعه اي ديگر رخ دهد دست به كار شويد. مردم 
خيلي از شهرها و روستاهايي كه قبال دچار سيل 
و زلزله ش��ده اند هنوز كه هنوز است چشم به راه 
كمك هايي هستند كه به آنها وعده داده شد اما 
هيچ وقت عملي نشد. اصال جلوگيري از اين باليا 
مي تواند براي دولت هم به صرفه تر از اين باش��د 
كه بخواهد بحران هاي به وجود آمده را مديريت 
كن��د. هزينه جلوگي��ري از آب گرفتگي معابر و 
بسته شدن راه هاي روستايي بسيار كم هزينه تر 
از اين اس��ت كه بخواهيد شهرهاي آب گرفته و 
روستاهاي محاصره شده در سيل را نجات دهيد. 
پس تا فرصت داريد دست به كار شويد. باور كنيد 

اين بار ديگر نمي توانيد غافلگير شويد. 

وضعيت بهداشت حرفه اي و ايمني كار در ايران

شايد وقتي ديگر
گليماندگار| حوادث كار هميشه 
در اولي��ن رده هاي دليل مرگ و مير 
در كش��ور بوده اند. هن��وز حادثه اي 
كه در پالس��كو اتفاق افتاد را فراموش نكرده ايم. 
حادثه اي كه باع��ث عزادار ش��دن خانواده هاي 
بسياري شد. حادثه اي كه به مرگ دلخراش 17 
آتش نشان انجاميد. ش��ايد حوادثي از اين دست 
است كه باعث مي شود ايران در رده هاي ابتدايي 
كش��ورهايي قرار بگيرد كه ايمن��ي كار در آن به 
درستي رعايت نمي شود. كافي است وقتي از كنار 
يك ساختمان در حال ساخت مي گذريد نگاهي 
به باالي س��اختمان بيندازيد، محال است كارگر 
يا كارگراني را نبينيد كه بدون داشتن هيچ گونه 
لباس ايمني در باالي داربست هايي كه هر لحظه 
ممكن است زير پايشان را خالي كند. اين معضل 
سال هاست كه در كشور ما وجود دارد، زماني كه 
به مسووالن مراجعه مي كنيد و از آنها مي خواهيد 
كه جوابگوي اين بي توجهي ها باشند، مساله را به 
گردن پيمانكار مي اندازند، پيمانكارهم مي گويد 
كارگ��ر خودش رعايت نمي كن��د و مي گويد اين 
وس��ايل دست و پا گير اس��ت. اينچنين مي شود 
كه اي��ران در برابر معضل نب��ود ايمني كارگران 
همچنان اندر خم يك كوچه مانده اس��ت. البته 
اين حوادث تنها براي كارگران س��اختماني رخ 
نمي دهد، در هر كارخان��ه و كارگاهي اين امكان 
وجود دارد كه كارگري دچار حادثه شود، يا جان 
خود را از دست بدهد، يا راهي بيمارستان شود و 
يا اينكه تا آخر عمر مجبور باشد كنج خانه بماند و 
به اصطالح از كارافتاده به حساب آيد. مساله مهم 
اين اس��ت كه اكثريت كارگاه هاي ما در كش��ور 

ايمني الزم را ندارند. 

    مرگ ساالنه هزار نفر در حوادث ناشي از كار
آمار مرگ س��االنه هزار نفر بر اثر حوادث ناشي از 
كار تكان دهنده اس��ت. دليل عم��ده اين مرگ و 
مير اما به گفته كارشناس��ان بهداشت حرفه اي و 
ايمني كار، بي احتياتي كارفرما و كارگر توامان با 

هم است. در واقع اين مرگ ها بيشتر به اين دليل 
اتفاق مي افتد كه اصول ايمني در اكثر كارگاه ها 
رعايت نمي ش��ود.  حس��ن مه��دي، متخصص 
بهداش��ت حرف��ه اي و ايمني كار در اي��ن باره به 
»تع��ادل« مي گويد: اگر بخواهيم اين مس��اله را 
به طور ريش��ه اي حل كنيم بايد در هر كارگاهي 
يك فرد متخصص ايمني كار حضور داشته باشد، 
فرق نمي كند كارگاه ساختماني باشد يا صنعتي 
يا هر كارگاه ديگري كه ممكن است جان كارگر 
در آن به خطر بيفتد. اما متاس��فانه اين مساله در 
هيچ كارگاهي رعايت نمي شود. او كه سابقه كار 
در چند پروژه بزرگ ساختماني را داشته مي گويد: 
در كارگاه هاي ساختماني بنا به وسعت آنها از يك 
تا سه متخصص بهداش��ت حرفه اي و ايمني كار 
بايد حضور داشته باشند، اما متاسفانه در بسياري 
از پروژه هاي س��اختماني بزرگ حت��ي يك نفر 
براي حفظ جان كارگران حضور ندارد. متاسفانه 
درمورد اين مساله همه تقصير را به گردن ديگري 
مي اندازند. اما اگر نهادهاي ناظر به درس��تي كار 
خود را انج��ام دهند، آمار جان باختگان بس��يار 
كمتر خواهد شد. حسن مهدي در بخش ديگري 
از سخنانش مي افزايد: بيشتر در مورد پروژه هاي 
س��اختماني صحبت مي كنم كه در آن تخصص 
دارم، مثال همين خانه س��ازي و برج سازي هايي 
كه سطح شهر انجام مي ش��ود، اگر نكات ايمني 
رعايت نش��ود نه تنها ج��ان كارگ��ران كه جان 
رهگذران هم در خطر است، تا به حال چندين بار 
اتفاق افتاده كه خبري مبني بر اصابت آهن، آجر 

و مصالح س��اختماني به سر رهگذران باعث فوت 
آنها شده اس��ت. اين مساله بسيار حياتي است. با 
جان انس��ان ها سر و كار دارد. فرقي نمي كند، آن 
فرد كارگر باشد يا رهگذر. اما از آنجايي كه كارفرما 
و پيمانكار ترجيح مي دهن��د هزينه هاي خود را 
پايين بياورند متاس��فانه در اكثر مواقع از بخش 

ايمني كار كم مي گذارند.

    پيشگيري و كاهش حوادث 
با كاربرد دانش ايمني

دكتر مصطفي پوياكيان عضو هيات علمي دانشكده 
بهداش��ت و ايمني دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي نيز در اين باره مي گويد: هر ساله حوادث 
زيادي در كشور روي داده و سبب مرگ، جراحت 
و معلوليت افراد زيادي مي شود. از سوي ديگر اين 
حوادث عالوه بر آس��يب هاي جاني خسارت هاي 
مالي هم به دنبال دارد. اگرچه در ارايه آمارها گهگاه 
تناقض وجود دارد، ولي به طور تقريبي ساالنه حدود 
هزار نفردر اثر حوادث ناش��ي از كار در ايران فوت 
مي كنند. دكتر پوياكيان با بيان اينكه آمار مذكور 
جدا از تعداد افراديست كه به دليل اينگونه حوادث 
درگير جراح��ات و معلوليت  هاي موق��ت و دايم 
مي ش��وند، ادامه داد: گذشته از درد و رنج ناشي از 
آسيب ديدگي براي حادثه ديدگان اين رويدادهاي 
تلخ، بخش بزرگي از ث��روت و توليد ناخالص ملي 

كشور به دليل نبود ايمني از بين مي رود. 

     شايد وقتي ديگر
اما آنچه مسلم است رس��يدن به استانداردهاي 
جهاني در زمينه بهداش��ت و ايمني كار در ايران، 
راه درازي را در پيش دارد. راهي كه اگر مسووالن 
تعجيل بيش��تري در پيمودن آن نداشته باشند 
مي تواند آسيب هاي زيادي را به سالمت افراد وارد 
كرده و از سوي ديگر هزينه هاي مادي زيادي را بر 
گردن دولت و مردم بگذارد. به همين خاطر است 
كه نبايد در اين يك مورد خاص به »ش��ايد وقتي 

ديگر« اكتفا كنيم.
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هنر

با پروتكل ها جان بازيگرانم  را  حفظ مي كنم
ميكاييل شهرس��تاني به زودي نمايش »لبخند 
با ش��كوه آقاي گيل« را با گروه��ي از هنرجويان 

جوانش روي صحنه مي برد.
اين هنرمند با ابراز تاس��ف از كم توجهي به تئاتر 
گفت: در برابر اي��ن بي مهري ها فق��ط مي توانم 
سكوت كنم. ديگر حتي حيرت هم نمي كنم چون 
چيزي براي تعجب وج��ود ندارد. او كه در دوران 
كرونايي براي دومين بار نمايشي را روي صحنه 
مي برد، از عالقه تمام نش��دني اش به تئاتر گفت: 
تئاتر براي من خيلي جدي و ش��غل من اس��ت و 
چون تئاتر هس��ت، من هستم. اگر خداي ناكرده 
بليه طبيعي ديگري نازل بش��ود، باز هم دست از 
كار نمي كشم. به داليل بي شماري، نمي توانم كار 
نكنم چون باور دارم خالي كردن ميدان و فرصت 
را به دس��ت ديگراني دادن كه بس��ياري از آنان 

صالحيت اين كار را ندارند، كاري است بيهوده.
اي��ن م��درس تئات��ر ك��ه سال هاس��ت در كنار 
فعاليت هاي اجرايي به آموزش هنرجويان جديد 
نيز مي پردازد، خاطرنشان كرد: بخشي از كار من، 
تدريس و پرورش هنرپيش��ه است. بنابراين بايد 
در طول سال دست كم دو سه نمايش آماده كنم 
و هنرجوياني را كه در جامعه پرمس��اله ما، مورد 
تهديد خطرات بي شماري هستند، با دارو و مرهم 
تئاتر التي��ام بدهم و آنان را براي فرداهايي كه در 
پيش است، آماده كنم تا جا پاي معلمان، متقدمان 
و نسل گذشته بگذارند.آرزويم اين است دنيايي 
داشته باشند كه آن را دوست بدارند؛ دنيايي كه 

لياقتش را دارند و شرايطي كه بتوانند آزادانه كار 
و فرهنگ س��ازي كنند و از هر گونه معضل و بِِزه 
اجتماعي دور باشند چراكه هنر در تمام اشكالش 

اين ويژگي ها را دارد.
او، وضعيت تئات��ر را در دوران كرون��ا، تيره و تار 
توصيف ك��رد و ادامه داد: ش��رايط ب��راي امثال 
من س��خت تر هم هست چون هرگز جزو كساني 
نبوده ام كه تئاتر برايشان وسيله و ابزار جلب توجه 
يا تجارت اس��ت يا ديگراني كه پز مخالف خواني 
مي دهند ولي بهترين شرايط برايشان مهياست 
يا كس��اني كه قرار اس��ت از ِقّبل تئاتر اس��مي به 

دست آورند. شهرس��تاني با انتقاد از كم توجهي 
مس��ووالن به تئاتر افزود: راس��تش ديگر خسته 
شده ام از گفتن، نوشتن و مصاحبه كردن در اين 
باب. تاسف بار است كه رييس كميسيون فرهنگي 
مجلس هم در برابر مش��كالت تئاتر و تئاتري ها 
هيچ مس��ووليتي را نمي پذي��رد و اعالم مي كند 
مشكالتي بسيار مهم تر از مسائل تئاتري ها وجود 
دارد. يعني ما ش��هروندان درجه چندم محسوب 
مي شويم و من در مقابل اين حرف فقط مي توانم 
سكوت كنم ديگر حتي حيرت هم نمي توانم بكنم 

چون چيزي براي تعجب وجود ندارد.
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