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يادداشت- 1

تبعات انعقاد قراردادهاي 
غيركارشناسي

واقع آن اس��ت ك��ه ما 
تئوري��ك  ح��وزه  در 
حق��وق  عمليات��ي  و 
بين المل��ل ضعف داريم 
به اين دليل كه مديران 
ما اساس��ا در حوزه هاي 
اقتص��ادي،  مختل��ف 
ورزشي، تجاري و...هنوز 
متوجه اهميت مقوله حقوق تج��ارت بين الملل 
نشده اند و تمايلي به استفاده از مقوله هاي علمي 
و تخصص��ي ندارن��د؛ هرچند خس��ارت بيش از 
175ميليارد توماني قرارداد ويلموتس س��رمربي 
سابق تيم ملي كه مدت زمان كوتاهي هدايت تيم 
ملي فوتبال ما را به دست گرفت و نتايج مناسبي 
هم نگرفت، باعث ش��د ت��ا مدت زم��ان كوتاهي 
موضوع وضعيت نابس��امان قراردادهاي تجاري و 
ورزش��ي در ويترين رسانه هاي گروهي بنشينند، 
اما واقعيت آن اس��ت كه دوباره بع��د از مدتي در 
براي مديران ايراني بر همان پاش��نه سابق خواهد 
چرخيد و دوباره موعد بستن قراردادهاي زيان بار 
در بخش هاي مختلف بع��د از فروكش كردن تب 
و تاب فعلي از راه خواهند رسيد. ضمن اينكه اين 
خس��ارت ها تنها اختصاص ب��ه ورزش و فوتبال 
ندارد و برخ��ي از مديران در حوزه ه��اي ديگري 
چون قرارداده��اي صنعتي، تج��اري، بازرگاني، 
فرهنگي و... نيز قراردادهاي خسارت باري را منعقد 
مي كنند كه بدلي��ل اينكه حوزه ه��اي اقتصادي 
كمتر بازتاب هاي وس��يع عمومي و رسانه اي پيدا 
مي كنند، مردم كمتر از اين قراردادهاي خسارت بار 
آگاه مي شوند. ما در حوزه هاي اقتصادي هم دامنه 
وس��يعي از قراردادهاي زيان بار را داريم كه كسي 
از ابعاد و زواي��اي گوناگون آن آگاه نمي ش��ود. اما 
چون فوتبال بازتاب هاي وس��يع رس��انه اي پيدا 
مي كند؛ هر تحرك مثبت ي��ا منفي در اين بخش 
بازتاب هاي وسيعي پيدا مي كند. دليل اصلي بروز 
اين مشكل هم به ساختار معيوب گزينش مديران 
كش��ور بازمي گردد كه بدون توجه به تخصص و 
دانايي كافي فرد گزينش شده، مديران را انتخاب 
مي كنند. يعني وقتي مديري در حوزه اي انتخاب 
مي ش��ود كه به اندازه كافي از ابع��اد گوناگون آن 
آگاهي ندارد طبيعي اس��ت كه دستاوردهاي يك 
چنين ساختاري پر از مساله و مشكل خواهد بود. 
در حوزه هاي اقتصادي هم يك چنين قراردادهايي 
كم نداري��م؛ از حوزه هاي خودروس��ازي گرفته تا 
بخش هاي بازرگاني و حوزه هاي وارداتي و...از اين 
دست قراردادها بسيار بس��ته اند و كسي هم از آن 
اگاه نشده است. امروز هم شاهد يك قراردادي در 
حوزه فدراسيون فوتبال هستيم كه هيچ پشتوانه 
علمي، تخصصي و حرفه اي و كارشناس��ي در آن 
رعايت نشده است. پيشنهاد من اين است كه اگر 
قرار است اين راي، راي نهايي باشد و ما در cas هم 
محكوم ش��ويم، ضمن اينكه مديران خاطي بايد 
پاسخگو باشند، وكالي آنان هم بايد احضار شوند 
و از آنها سوال شود كه با چه استدالل منطقي يك 
چنين قراردادي را تاييد كرده اند. شك نكنيد اگر 
پاي وكال به دادگاه باز ش��ود، ابعاد ت��ازه اي در يك 
چنين پرونده هايي مشخص خواهد شد و نام افراد 
جديدي در اين پرونده برده خواهد شد و مشخص 
خواهد ش��د چهره هاي پش��ت پرده اين قرارداد 
چه كساني بوده اند. بايد بدانيم كسي كه از منظر 
حقوقي پرونده اي حقوقي را به دس��ت بگيرد بايد 
تسلط خاصي بر زبان انگليسي داشته باشد، ضمن 
اينكه در حقوق بين الملل و حقوق ورزشي هم بايد 
سرآمد باش��د. چرا كه واژه هايي كه در قرارداد وارد 
مي شوند؛ معاني متفاوتي دارند و معاني مختلفي 
را مي توان از آنها استخراج كرد؛ اين مشكل حتي 
در سطح برجام هم وجود داشت، چرا كه غربي ها 
با معاني مترادفي كه برخي كلمات داشتند؛ تالش 
مي كردند، برجام را به نفع خود تفسير كنند. ما بايد 
در قراردادها، در بازاريابي ها، درموضوعات حقوقي 
مرتب��ط ب��ا واردات، پروتكل هاي منعق��ده ميان 
كشورها و... الگوهاي تازه اي را در پيش بگيريم كه 
منافع ما را تامين كند نه اينكه به نفع ديگران تمام 
شود. آقاي تاج در اين زمينه مسوول است چرا كه 
در صداوسيما اعتراف كردند كه اين قرارداد خوب 
است؛ بايد پاس��خ دهند كه چرا اين قرارداد خوب 
چنين سرانجامي داشته اش��ت. موضوع ديگري 
كه بايد در جريان مناس��بات ارتباطي، اقتصادي 
و ورزش��ي ما با جهان پيراموني م��ورد توجه قرار 
بگيرد؛ اهميتي است كه ما به عنوان يك ايراني و 
يك مسلمان با مقوله وفاي به عهد داشته باشيم. 
مربي، بازيكن يا مستشار خارجي كه وارد كشور 
مي ش��ود قراردادي را مي بندد و مديران ما به او 
تعهد مي دهند كه اين مبلغ را در اين بازه زماني 
در ازاي اين خدمت پرداخت خواهند كرد. وقتي 
كه اين پرداخت ها به تاخير بيفتد از منظر حقوقي 
فرد خارجي دست باال را در پرونده هاي حقوقي 
خواهد داش��ت. برخ��ي اين پرس��ش را مطرح 
مي كنند كه چرا پرونده هاي حقوقي اغلب به ضرر 
ايران تمام مي شود؛ چرا كه ايران وفاي به عهد را 
رعايت نكرده است.  ادامه در صفحه 7

اميررضا واعظ آشتياني

بانك مركزي بانك ها را به نگهداري درصدي از سپرده ها به صورت اوراق دولتي ملزم كرد

خريد اوراق دولتي؛ برداشت از سود بانك ها و سهامداران
 محسن شمش�يري| رييس كل بانك مركزي گفت: 
بانك ها بايستي درصدي از سپرده هاي خود را به صورت 
اوراق دولت��ي در ترازنامه هايش��ان نگه��داري كنند. به 
گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي، دكتر عبدالناصر 

همت��ي ريي��س كل اين بان��ك اع��الم كرد: بر اس��اس 
سياس��ت هاي جديد پولي بانك مركزي و در راس��تاي 
اقدام��ات احتياطي اقتصاد كالن و تكميل بسترس��ازي 
عمليات بازار ب��از، بانك ها و موسس��ات اعتباري موظف 

خواهند ش��د درصدي از س��پرده هاي خود را به صورت 
اوراق دولتي در ترازنامه خود داش��ته باشند. به گزارش 
»تعادل«، اگرچه در اظهارنظر رييس كل بانك مركزي، 
به مبلغ يا درصد و س��هم اوراق از س��پرده ها و منابع و 

دارايي هاي بانك ها در ترازنامه اش��اره نشده و احتماال 
بعدا نوعي تقس��يم س��هم هر بانك از اوراق مش��خص 
خواهد شد يا بانك ها به سليقه خود بخشي از دارايي ها 

را به اوراق اختصاص خواهند داد. 

بانك ها و خريد اجباري اوراق
سبقت تعداد كدهاي ملي 

از واحدهاي مسكوني

 طي 4  سال  گذشته 
 تعداد خانه هاي خالي در كشور
  8   درصد افزايش يافته است

 اصلي ترين 
 شاخصه تعيين كننده قيمت
 تلفن همراه، نرخ ارز است

خانه هاي 
خالي غربال 

شدند

بازار موبايل 
در انتظار 

آرامش پس 
از توفان
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 اوراق سلف نفتي  
پاي زنگنه  را به مجلس كشاند

دفاع نفتي 
شيخ الوزرا
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انتظارات تورمي و سفته بازي 
عامل نوسان هاي اخير 

 لزوم قانوني بودن 
عرضه اوراق نفتي

 سه عامل 
ريزش بورس

 طرح گشايش اقتصادي 
و معادله كسري بودجه

ايجاد رقابت و كوتاه شدن 
دست دالل  

در روزه��اي اخير چن��د اتفاق 
همزم��ان از جمل��ه كاه��ش 
ش��اخص بورس و قرمز شدن 
قيمت سهام برخي شركت ها، 
نوس��ان در بازار ارز و ط��ال و... 
موجب ش��د ك��ه ع��ده اي از 
س��هامداران و كارشناسان، به 
تكاپو افتاده و برداشت متفاوتي 
نس��بت به تحوالت بازار دارايي از جمله ارز و سهام داشته 
باش��ند و اين پرس��ش را مطرح كنند كه آيا ريزش شروع 
شده؟ و حاال بايد چه كاري انجام دهند؟ ماجرا از آنجا آغاز 
شد كه عده اي با اين تصور كه افزايش نرخ كف داالن سود 
س��پرده گذاري بانك ها در بانك مركزي و بازار بين بانكي 
به 14 درصد و س��قف آن يعني 22 درصد را به اين معني 
تحليل كردند ك��ه بانك مركزي نگ��ران وضعيت تورمي 
ماه هاي آينده است و با تعيين هدف تورم 22 درصدي، به 
دنبال آن است كه از ابر تورم و اثر رشد شديد نقدينگي 34 
درصدي بر تورم بكاهد. در نتيجه بايد منتظر تورم و افزايش 
هزينه توليد در شركت هاي بورس، افزايش قيمت كاالها و 
خدمات و كاهش قدرت خريد مردم، افزايش نرخ ارز و طال 
باش��يم و اين مسائل موجب كاهش س��ودآوري و كاهش 
ادامه در صفحه 2 جذابيت بورس خواهد شد.  

هرچن��د اخب��ار متفاوتي در 
خصوص چراي��ي عدم عرضه 
نف��ت در ب��ازار س��رمايه در 
فضاي عمومي و ش��بكه هاي 
اجتماعي كش��ورمان ش��كل 
گرفتند اما باي��د تالش كنيم 
تا طرح ه��اي اقتصادي قبل از 
اجرا به طور دقيق و تخصصي 
مورد بررس��ي قرار بگيرد تا تجربياتي كه قبال از اجراي 
طرح هاي اقتصادي غيركارشناس��ي ثبت ش��ده دوباره 
تكرار نشود. من قبال هم در پيامي در توييتر به اين واقعيت 
اش��اره كرده بودم، اينكه دولت تصميم گرفته تا كسري 
بودجه اش را مبتني بر يك اق��دام اقتصادي تامين كند، 
يك اقدام مطلوب است اما مساله اينجاست كه اين اقدام 
اقتصادي بايد مطابق قانون و در مسير منافع اقتصادي و 
معيشتي كشور انجام شود. وزير نفت سه شنبه با حضور 
در كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات، تالش كرد 
تا بخشي از راهبردهايي كه در جريان اجرايي شدن اين 
طرح قرار است انجام بگيرد را تشريح كند. از سوي ديگر 
نمايندگان نيز دو ايراد كلي در خصوص اين طرح داشتند 
كه آن را مطرح كردند. ايراد اصلي و اساسي نمايندگان به 
اين طرح مرتبط با ضرورت كسب مجوز قانوني از سوي 
دولت براي اجراي اين طرح اس��ت؛ اعضاي كميسيون و 
نمايندگان معتقدند كه اجراي يك چنين طرحي در اين 
ابعاد و گستردگي نيازمند كسب مجوز از مجلس است؛ 
اين ايده يا بايد در بطن بودجه سنواتي كل كشور قرار داده 
مي شد يا از طرق قانوني ديگر به راي نمايندگان گذاشته 
مي شد. موضوع ديگري كه نمايندگان در جريان اجراي 
اين طرح در خص��وص آن ديدگاه هايي را مطرح كردند؛ 
بخش هايي بود كه منابع برآمده از اين طرح بايد صرف آنها 
مي شد. بر اساس اطالعيه اي كه وزارت نفت در خصوص 
اين طرح منتشر كرده منابع برآمده از اين طرح براي امور 
جاري و هزينه اي هم در نظر گرفته شده بود كه از منظر 
اعضاي كميسيون اين منابع مي بايست به طور كامل در 
راستاي طرح هاي عمراني و توسعه اي كشور به كارگرفته 
شوند و دولت اجازه نخواهد داشت تا منابع برآمده از اين 
طرح را صرف امور جاري و هزين��ه اي خود كند. در واقع 
از منظر نمايندگان تخصيص منابع برآمده از اين طرح به 
امور جاري در آينده آسيب هاي بيشتري را متوجه اقتصاد 
و معيشت كشور خواهد كرد.  ادامه در صفحه 6

بازار بورس در طول دو هفته 
گذشته ش��رايط متفاوتي را 
نس��بت به عملكرد ماه هاي 
گذش��ته ب��ه ثبت رس��انده 
اس��ت. روند مداوم صعودي 
ش��اخص بورس، باعث شده 
تعداد قابل توجهي از اقش��ار 
مختلف مردم كه بسياري از 
آنها تخصص و ش��ناختي از مختصات اين بازار ندارند 
با هدف س��ودآوري و حفظ ارزش سرمايه هايشان به 
بورس گسيل شوند. كارشناس��ان اين بازار بارها تذكر 
داده اند كه روند بازار همواره روندي سينوس��ي دارد و 
بعد از يك روند افزايشي در ش��اخص، روند نزولي نيز 
بخشي از بازار است. افرادي كه اين شناخت را ندارند، 
وضعيت بازار را متفاوت مي كنند و اين طور مي ش��ود 
كه با صعودي شدن يك سهم، صف خريدي طوالني 
براي آن به وجود مي آيد و از سوي ديگر با هر كاهشي 
صف فروش ش��كل مي گيرد. رس��يدن بازار به چنين 
ش��رايطي مديريت آن را بسيار ريس��كي مي كند.  در 
ماه هاي گذش��ته، بخ��ش قابل توجه��ي از نقدينگي 
سرگردان به بازار بورس گسيل شده است و اگر اعتماد 
ادامه در صفحه 5 سرمايه گذاران سلب شود...  

مجموعه اخبار و تحليل هايي 
كه اي��ن روزه��ا در خصوص 
طرح گشايش هاي اقتصادي 
مطرح مي ش��ود، ذيل عنوان 
ضرورتي در ادبيات اقتصادي 
قرار مي گيرند كه مي توان آن 
را در كالسه موضوعي »جبران 
كسري بودجه« طبقه بندي 
كرد. بنابراين براي ارزيابي درست ايده رييس جمهوري 
در خصوص عرضه نفت در بازارس��رمايه بايد بس��تري 
كه يك چنين ني��ازي را ايج��اد كرده، برررس��ي كرد. 
مهم ترين تجربه ايران از مس��اله كسري بودجه پيش از 
اين در دوران 8س��اله جنگ ايران و عراق بروز كرده بود 
و ايران به طور متوسط در تمام سال هايي كه يك جنگ 
همه جانبه را بر كشورمان تحميل كرده بودند با كسري 
بودجه حداقل 50درصدي مواجه بود. بايد ديد كه نحوه 
تصميم سازي هاي اقتصادي كش��ورمان در آن سال ها 
و در دهه60خورش��يدي به چه صورتي بود كه اقتصاد 
ايران مي توانست با كمترين تكانه هاي تورمي، حفره هاي 
بودجه اي خود را س��اماندهي كند و كش��تي معيشت 
كشور به صورت طبيعي در اقيانوس مناسبات اقتصادي 
داخلي و خارجي فعاليت مي كرد. دقت كنيد كه در آن 
سال ها، اقتصاد ايران تقريبا يك دهه )8سال( با چالش 
جنگ مواجه بود در حالي كه تحريم هاي اقتصادي عليه 
كشورمان تنها يك الي دو سال است كه به شكل بسيار 
حاد و همه جانبه درآمده است. ضمن اينكه در دهه 60 
هم فروش نفت مان كم بود و هم س��اير منابع اقتصادي 
به دليل انقالب با مشكالت عديده اي روبه رو شده بود. از 
آنجايي كه كشورهاي قدرتمند سالح و تجهيزات الزم 
را نيز به ايران نمي فروختند، ايران ناچار بود تا سالح هاي 
مورد نياز خود را به چندين برابر قيمت واقعي خود از بازار 
آزاد تهيه كند. پرسشي كه امروز بايد به آن پاسخ داده شود 
اين است كه مديران اقتصادي كشورمان طي سال هاي 
گذشته چه كرده اند كه اين همه تكانه در فضاي اقتصادي 
و معيشتي كشورمان بروز كرده است و چه شده كه اين 
همه كسري و حفره در س��اختار بودجه النه كرده است. 
در اين ميان اگر تصور شود كه تنها دولت و ساختار اجرايي 
مسووليت مجموعه اي مش��كالت مديريتي و راهبردي 
را به عهده دارد، اولين اشتباه استراتژيكي است كه ارايه 
ادامه در صفحه 6 مي شود.  

صنع��ت ارتباط��ات در همه 
جاي دنيا اهمي��ت دارد و به 
بخش مه��م و تاثيرگذاري از 
زندگ��ي مردم تبديل ش��ده 
است، در حوزه هاي مختلف 
اجتماعي، آموزش و اقتصاد. 
به همي��ن خاط��ر توجه به 
اين حوزه ه��م افزايش يافته 
و كوچك ترين اختالل در اين حوزه باعث مي شود كه 
جامعه نسبت به آن عكس العمل نشان بدهد. همچنين 
كوچك ترين حرفي كه باعث التهاب ش��ود و جرياني 
بخواهد شايعه اي را در جامعه شكل دهد و به آن پروبال 
دهد، باعث واكنش مردم خواهد شد. افزايش و كاهش 
قيم��ت موبايل از اين دس��ت اخبار اس��ت و اين اواخر 
درباره تعرفه اينترنت همراه هم مباحثي مطرح شده. اما 
واقعيت اين است كه ما كشور مصرف كننده اي هستيم 
و ابزارهاي ارتباطي مان از جمله همين موبايل، وارداتي 
اس��ت، تابع قيمت ارز و مس��ائل پيرامون فرآيندهاي 
وارداتي است. مثال اگر يك روز در حوزه تامين ارز در هر 
كاالي وارداتي به مشكل بخوريم، تعادل عرضه و تقاضاي 
آن كاال به هم مي خورد و اين موضوع هم تاثير مستقيمي 
روي قيمت مي گذارد و ...  ادامه در صفحه 7

محسن شمشيري

گزارش روز

استعفا دهيد و از جيب تان پول 
مرد بلژيكي را پرداخت كنيد

مرتضي دلخوشمحسن  زنگنه رضا عاليانعباسعلي ابونوري

تركمنچاي 
فوتبالي

مرد بلژيكي آمد، افتضاح ترين نتايج تاريخ فوتبال ايران را 
گرفت و حاال روي صندلي راكش نشس��ته و دارد به حال 
ما مي خندد . 6 ميليون يورو معادل 170 ميليارد تومان 
را بايد تقديم ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي كه مهدي 
تاج او را مربي نجيب مي خواند، كنيم. در تمام اين سال ها 
به ثمن بخ��س از بيت المال و حق م��ردم به فرنگي هاي 
فوتبال داده ايم اما اين يكي حسابي درد دارد. با اين افتضاح 
چه مي شود كرد؟ مسخره است كه از استعفا حرف بزنيم، 
چون تاريخ نشان داده است كه تلخ ترين از اين اتفاق ها هم 
باعث نمي شود، مس��وولي در ايران از سمت خود استعفا 
بدهد اما ما مي نويسيم شايد به كسي برخورد و بي خيال 
كرس��ي قدرت ش��د. وزير ورزش، سرپرست فدارسيون، 
اعضاي هيات رييسه و هركسي به هر نحوي در اين قرار داد 
نقش داشت بايد از سمت خود استعفا دهد كه اين استعفا 
به معناي پذيرش اشتباه است.   ادامه در صفحه 5

مصيبت درگذشت حاج ناصر جنتي بزرگ  مرد عرصه صنعت 
و تولي�د و بنيانگذار گ�روه صنايع گيتي  پس�ند را تس�ليت 
عرض نموده، براي آن مرح�وم غفران و آم�رزش الهي و براي 

بازماندگان صبر و سالمتي آرزومندم. 

اخوان محترم جنتي 

مهدي مهيار -  روزنامه تعادل اصفهان 

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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پيام تسليت  رهبر انقالب  براي 
درگذشت آيت اهلل تسخيري

به دنبال درگذشت آيت اهلل تسخيري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب در پيامي درگذش��ت 

ايشان را تسليت گفتند. در اين پيام آمده است: 
با تأثر و تأس��ف اط��الع يافتيم كه عال��م مجاهد و 
زبان گوياي اس��الم و تش��يع جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاي حاج شيخ محمدعلي تسخيري 
رحمت اهلل عليه دار فاني را وداع گفته است. كارنامه 
اين مرد نستوه و خس��تگي ناپذير در انواع خدمات 
برجس��ته در مجامع جهاني اسالمي حقًا درخشان 
است. عزم راسخ و دل پرانگيزه ايشان حتي بر ناتواني 
هاي جسماني در چند سال اخير فائق مي آمد و حضور 
موثر و بركت وي را در هر نقطه الزم و مفيد استمرار 
مي بخشيد. مسووليت ها و خدمات ايشان در داخل 
كشور نيز فصل جداگانه و ارزشمندي از تالش هاي 
اين روحاني فاضل و متعهد است.  اينجانب به خاندان 
و بازماندگان مكرم و نيز به همه همكاران و دوستان 
ايشان تس��ليت عرض مي كنم و رحمت و مغفرت و 

رضوان الهي را براي وي مسألت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
2۸مرداد۱۳۹۹

 آسيب شناسي پرونده هاي مفاسد 
و تخلفات اقتصادي ضروري است 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد ب��ر اينكه مبارزه با 
مفاسد اقتصادي بايد بدون اغماض و حاشيه سازي هاي 
سياسي و جناحي انجام ش��ود، گفت: مبارزه با فساد 
اقتصادي هيچ تضاد وتعارضي با فعاليت اقتصادي سالم و 
سرمايه گذاري اقتصادي در كشور ندارد و براي موفقيت 
در اين زمينه بايد از حاشيه سازي هاي سياسي و جناحي 
پرهيز كرد.  اسحاق جهانگيري عصر دوشنبه در جلسه 
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاس��د اقتصادي با اشاره 
به گزارش دادستان عمومي و انقالب تهران مبني بر 
تشكيل پرونده هاي مرتبط با جرايم ارزي، بر لزوم آسيب 
شناسي از پرونده ها و تخلفات اقتصادي مشابه به منظور 
انجام اصالحات در فرآيندها و رويه ها تاكيد كرد: قوه 
قضاييه بايد در سريع ترين زمان ممكن نسبت به اتهامات 
مطرح عليه مسووالن ارشد كشور شفاف سازي كند. 
شفافيت و نظارت دقيق زمينه ساز اعتماد جامعه نسبت 
به نظام اداري و مسووالن خواهد شد.آسيب شناسي 
پرونده هاي مفاسد و تخلفات اقتصادي ضروري است. 
برخورد با مديران متخلف بنگاه هاي توليدي و اقتصادي 
بايد با تفكيك شخصيت حقيقي و حقوقي انجام شود. 
مسائل اقتصادي كشور نبايد بازيچه رفتار هاي سياسي 
قرار گيرد. تصميمات در خصوص شركت هاي خصوصي 
سازي شده بايد متضمن منافع ذي نفعان و كارگران 
زحمتكش اين شركت ها باشد. مبارزه با فساد اقتصادي 
هيچ تعارضي با فعاليت سالم و سرمايه گذاري اقتصادي 
در كشور ندارد  وي افزود: حتماً بايد با كساني كه در اين 
شرايط سخت جنگ اقتصادي ارز گرفته اند تا كاالهاي 
مورد نياز مردم را وارد كش��ور كنند و تخلف كرده اند 
برخورد شديد قضايي شود تا از يك سو خائنان به ملت 
مجازات شوند و مس��ووالن ذي ربط در دستگاه هاي 
دولتي نيز با آسيب شناسي و اصالح فرآيندها از بروز 
تخلفات مش��ابه جلوگيري كنن��د. در همين مدت 
برخي اصالحات انجام شده و سامانه هاي متعددي نيز 
راه اندازي شده است، ولي همچنان نيازمند به اصالحات 
بيشتر در فرآيند تامين ارز براي واردات كاال به كشور 
و ش��فافيت و نظارت دقيق تر در اين حوزه هس��تيم. 
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به سخنان 
نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
ادراك عمومي جامعه از وجود فساد در ميان مديران 
ارشد كشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات 
اقتصادي عليه برخي از مسووالن رده باالي كشور در 
رسانه هاي رسمي هستيم كه با توجه به حساسيت و 
اهميت اين موضوع، انتظار عمومي اين اس��ت كه قوه 
قضاييه در سريع ترين زمان ممكن نسبت به تعيين 
تكليف اين دست از اتهامات اقدام كند و در مورد اتهامات 
عنوان شده شفاف سازي نمايد در غير اين صورت شاهد 
شكل گيري باوري نادرست در افكار عمومي نسبت به 
عملكرد و سالمت همه مديران ارشد نظام خواهيم بود.  
وي افزود: به نظر ضروري مي رسد كه قوه قضاييه براي 
پاسخگويي به مطالبه مردم و اقناع افكار عمومي نسبت 
به متخلف بودن مسووالني كه متهم شده اند يا تبرئه آنها 
از اتهامات مطروحه با فوريت و شجاعت شفاف سازي 
كند. چرا كه در غير اينصورت سرمايه اجتماعي نظام 
و اعتماد مردم آس��يب جدي خواهد ديد. وي در ادامه 
با تاكيد بر ضرورت آسيب شناس��ي و درس آموزي از 
برخي پرونده هاي در حال رسيدگي نظير پرونده فردي 
از مس��ووالن دفتر يكي از مقامات ارشد نظام، گفت: 
اعتماد زياد به افراد و عدم نظارت دقيق مي تواند به تكرار 
چنين تخلفات و مفاسدي در دفاتر مسووالن كشور 
منجر شود.  جهانگيري افزود: مسووالن ارشد نظام و 
مديران سطوح باالي مديريتي كشور بايد در واگذاري 
اختيارات و نظارت ب��ر عملكرد دفاتر و مجموعه هاي 
مرتبط با خود دقت و حساسيت بيشتري داشته باشند. 
بعضًا برخي افراد در دفاتر مسووالن عاليرتبه كشور به 
واسطه اختيارات بي حد و حصر و عدم نظارت به گونه اي 
از جانب مافوق خود سخن مي گويند كه منجر به وقوع 
تخلفاتي مي شود كه مسوول دستگاه از آن بي خبر است، 
اما جامعه اين تخلفات را به آن مسوول ارتباط داده و به 
پاي او حساب مي كند. لذا انتظار است كه مراقبت هاي 
الزم بيش از پيش انجام ش��ود. جهانگيري در بخش 
ديگري از سخنانش با اشاره به حوادث پيش آمده در 
خصوص برخي شركت هاي واگذار شده در چارچوب 
اجراي اصل 44 نيز گفت: دستگاه قضايي بايد با قوت به 
تخلفات مالك اين شركت ها و يا ديگر مديران متخلف 
برخورد كند اما در كنار برخورد قضايي بايد با هماهنگي 
و تدوين مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفين داده 
نشود كه با تعطيلي كارخانه، زندگي و معيشت كارگران 

زحمتكش را گروگان بگيرند.

دولت تا   روز پاياني كار
 استوار ايستاده  است

سخنگوي دولت گفت: ما به سختي هاي زندگي ناشي 
از تحريم هاي ظالمانه اي كه به كشور و مردم تحميل 
شده واقف هس��تيم و تاكنون نيز آرزوي آنهايي كه 
مي گفتند ايران در سه ماه يا يكسال فرو خواهد پاشيد، 
به باد داده ايم. به گزارش ايسنا، در پي ابتالي سخنگوي 
دولت به كرونا در هفته هاي گذشته، چهارمين نشست 
خبري هفتگي علي ربيعي ب��ا خبرنگاران به صورت 
مكتوب برگزار شد كه طي آن وي در ابتداي اين نشست 
با اش��اره به در پيش رو بودن هفته دولت گفت: الزم 
مي دانم كه در اين هفته اعالم كنم دولت تا آخرين روز 
كاري و قانوني خود »هدفمند«، »اميدوار« و »استوار« 
ايستاده و مجهز به نقش��ه راه و برنامه اي مشخص به 
فعاليت خ��ود ادامه خواهد داد. وي اف��زود: دولت به 
سختي هاي زندگي ناشي از تحريم هاي ظالمانه اي كه 
به كشور و مردم تحميل شده واقف است و همه تالش 
خود را براي عقب راندن تحريم گران، شكستن تحريم 
و حفاظت از زندگي مردم به كار بسته و خواهد بست و 
تاكنون نيز آرزوي آنهايي را كه مي گفتند ايران در سه 
ماه يا يكسال فرو خواهد پاشيد، به باد داده است. ربيعي 
با تاكيد بر اينكه خانواده اولين و مهم ترين نهاد اجتماعي 
انسان هاست و بسياري از سازگاري ها و ناسازگاري هاي 
جامعه مربوط به همين نهاد مقدس است، گفت: دولت 
تدبير و اميد در اجراي سياست هاي كلي جمعيت و 
ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه اقدامات موثري 
چ��ون حماي��ت از ازدواج جوان��ان از طريق افزايش 
تس��هيالت ازدواج و حمايت از خانواده ها در راستاي 
فرزند آوري سالم، انجام داده است. وي افزود: از سوي 
ديگر اين روز به نام بازنشستگان عزيز كشور هم بود. 
ميزان انساني بودن و اخالقي بودن يك جامعه به ميزان 
احترام و توجه به س��المندان آن جامعه است. سنگ 
بناي امروز كشور روي دوش بازنشستگان به خصوص 
آنهايي است كه در كارخانه ها آجر به آجر، ساختمان 
توس��عه كش��ور را بنا نهاده و رنج جان و جان رنج را 
زيسته اند. ربيعي تاكيد كرد: آنها در برخي از مشاغل و 
محيط هاي شغلي سخت، كاهش عمر تدريجي خود را 
ديده اند و مهم ترين هدف اين دولت تجربه بازنشستگي 
س��الم براي اين عزيزان بوده است. نبايد اجازه دهيم 
بازنشستگي قرين با ناتواني شود.  سخنگوي دولت 
يادآور ش��د: يكي از مهم ترين اقدام��ات دولت ايجاد 
زيرساخت هاي درماني و تحت پوشش بيمه قرار دادن 
بيماري هاي شايع دوران بازنشستگي بوده است. وي 
افزود: س��ازمان تامين اجتماعي در سال هاي اخير 
گام هاي بسيار مثبتي براي بهبود وضعيت بازنشستگان 
و مستمري بگيران انجام داده است. پيگيري و اجراي 
متناسب س��ازي حقوق بازنشس��تگان و مستمري 
بگيران يكي از مهم ترين مطالبات ۱4 ساله اين قشر 
بوده كه با همت دولت و تعامل كانون ها و تشكل هاي 
بازنشستگي محقق شده است. ربيعي ادامه داد: افزايش 
حقوق درخصوص بازنشستگان كشوري از متوسط 
دريافتي ۸۸۹ هزار تومان به سه ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان و ۳۲۷درصد افزايش و درخصوص بازنشستگان 
لشكري از متوسط دريافتي يك ميليون و ۱۲۳ هزار 
تومان به 4 ميليون و ۲۸۰ هزار تومان رسيده و۲۸۱ 
درصد افزايش را ش��اهد بوده ايم. سخنگوي دولت با 
تاكيد بر اينكه مي دانيم حتي اين افزايش  مستمري ها 
كافي نيست، تصريح كرد: ولي اگر شرايط تحريمي و 
تنگناهايي كه ناشي از جنگ اقتصادي اين روزهاست 
نبود، حتما گشايش هاي بهتري صورت مي گرفت. وي 
يادآور ش��د: افزايش ۱۰ برابري پرداخت تسهيالت 
ضروري قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمري 
بگيران، عرضه درصدي از سهام شركت هاي تابعه به 
بازنشستگان، ايجاد خانه هاي اميد و طرح هاي رفاهي از 
ديگر اقدامات دولت بوده است. ربيعي گفت: همچنين 
در صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و 
عش��اير در حال حاضر ۱۱۳ هزار نفر مستمري بگير 
وجود دارد كه بسته نقدي حمايتي ۳۰۰ هزار توماني 
به زودي به اين عزيزان پرداخت خواهد شد. سخنگوي 
دولت همچني��ن در بخش ديگري از س��خنانش با 
يادآوري سالروز كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار كرد: 
حافظه تلخ كودت��اي امريكايي عليه دولت منتخب 
دكتر مصدق را در شرايطي مرور و يادآوري مي كنيم 
كه امريكا همان سياس��ت هاي مداخله جويانه را به 
شكل ديگر در قالب تحريم هاي ظالمانه بر ضد ملت 
ايران به پيش مي برد. ربيعي ادامه داد: تصادفي نبود 
كه ترامپ در همان نخستين روزهاي راهيابي خود به 
كاخ سفيد تهاجم به برجام را از راه تهاجم به انتخابات 
و تهاجم به ماهيت دموكراتيك حاكميت كشورمان 
آغاز كرد و مدعي شد دموكراسي براي حاكميت ايران 
يك ماسك بيش نيست. اما ملت ايران در كنار جامعه 
جهاني درس سختي به امريكا داد. اكنون اين ماسك 
ترامپ است كه در صحن سازمان ملل و در عرصه هاي 

جهاني افتاده است.

رييس جمهور: 
نقشه راه اقتصادي كشور 

اعالم مي شود
رييس جمهور از تدوين سند راهبردي» نقشه راه 
اقتصادي كشور« براي سال هشتم فعاليت دولت 
تدبير و اميد خبر داد كه در هفته دولت اعالم خواهد 
ش��د و با اجراي آن حوزه هاي مختلف اقتصادي 
براي رونق توليد، هم افزا خواهند شد. به گزارش 
ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، با اش��اره به توفيق دول��ت در جلوگيري از 
تحقق اهداف دش��من در ايجاد اختالل در تامين 
معيشت و توقف مسير توس��عه كشور در جريان 
جنگ اقتصادي عليه جمهوري اسالمي، تصريح 
كرد: دولت با تدوين اين نقشه راه و هدف گذاري 
دقيق، براي يك س��ال پيش رو، ب��ه دنبال ايجاد 
انسجام و حركتي نظام مند و يكپارچه سازي منابع 
مالي همه دستگاه ها در كنار مشاركت حداكثري 
مردم است تا عالوه بر ايجاد آرامش و ثبات، مسير 

توسعه و پيشرفت كشور را هموارتر كند.

اوراق سلف نفتي پاي زنگنه  را به مجلس كشاند

دفاعنفتيشيخالوزرا

انتظارات تورمي و سفته بازي عامل نوسان هاي اخير 

دو هفت��ه از اع��الم خبر گش��ايش اقتصادي از س��وي 
رييس جمهور گذش��ت اما هنوز طرحي كه قواي س��ه 
گانه با آن موافق باشند نهايي نشده است. هرچند به نظر 
مي رسيد با تاييد رييس دولت، سه قوه در شوراي سران به 
جمع بندي نهايي رسيده اند اما خبرهايي كه در روزهاي 
گذشته منتشر شد، نشان داد كه هنوز هيچ جمع بندي 
در اين زمينه صورت نگرفته اس��ت. هرچند در روزهاي 
گذش��ته قوه قضاييه نامه رييس��ي و قاليباف به رهبري 
انقالب را تكذيب كرد اما انتشار پنج شرط مهم رييسي در 
تاييد اين طرح و سپس انتقادهايي كه از سوي نمايندگان 
مجلس درباره اين طرح منتشر شد، نشان داد كه دولت 
براي تاييد نهايي طرح خود بايد پيگيري هاي بيشتري 
داشته باشد. دولت در پيگيري طرح گشايش اقتصادي 
كه همان فروش اوراق سلف نفتي به مردم است، دو دليل 
اصلي دارد. از يك سو با توجه به تداوم تحريم هاي امريكا، 
فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني با محدوديت هاي 
جدي مواجه اس��ت و نه دسترسي به درآمد نفت ممكن 
است و نه مشخص نيست كه اين بازار چه زماني بار ديگر 
براي دولت گشوده خواهد شد و از اين رو فروش اوراق نفتي 
به مردم باعث استفاده از ظرفيت هاي توليدي مي شود. از 
سوي ديگر با شيوع كرونا، اقتصاد ايران نيز مانند بسياري 
از ديگر كشورها با كسري بودجه مواجه شده و تحليل ها از 
كسري بيش از ۱5۰ هزار ميليارد توماني خبر مي دهند. 
دولت در طرح فروش اوراق س��لف درآمدي حدودا ۲۰۰ 
هزار ميليارد توماني را در نظر گرفته و از اين رو اجراي آن 
مي تواند كمكي شايان توجه به تامين منابع ساالنه كند. 
در مخالفت با اين طرح نماين��دگان مجلس دو دغدغه 
عمده را ارايه كرده اند. از سويي با توجه به نامشخص بودن 
سرنوشت بازار نفت در سال هاي آينده مشخص نيست 
نفت خريداري شده از سوي مردم در آينده چگونه مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. از سوي ديگر با توجه اينكه تنها 
يك سال تا پايان عمر دولت مانده، سررسيد دو ساله اوراق 
نفتي، تعهدي را ب��راي دولت آينده به وجود مي آورد كه 
نمايندگان با آن موافق نيستند و معتقدند هزينه مشكالت 
فعلي را نبايد به دوش دولت بعدي سوار كرد. در كنار اين 
دو نگراني كارشناسان اقتصادي نيز اين نگراني را مطرح 
مي كنند كه با توجه به نرخ تورم باال و سود آوري بازارهايي 
مانند بورس، چقدر احتمال دارد كه مردم از اوراق نفتي با 
سود ۱۹ درصدي استقبال كنند و منابع تسويه اين اوراق 

و سود آن چگونه تامين خواهد شد.

    انتقادات نمايندگان
به دنبال تداوم نگراني هاي كارشناسان و مخالفت هايي 
كه از س��وي نمايندگان مجلس مطرح ش��ده بود، روز 
گذش��ته بيژن نامدار زنگنه  وزير نفت، به مجلس رفت 
و با توضيح فني ط��رح دولت، تالش كرد نمايندگان را 
قانع كند كه اجراي آن براي اقتصاد ايران بيش از آنكه 
نتيجه منفي داش��ته باشد، جنبه هاي مثبت به همراه 
خواهد داشت. نخستين جلسات بررسي فروش اوراق 
نفتي در كميس��يون هاي مجلس از عصر روز يكشنبه 
كليد خورد. مالك شريعتي نياسر سخنگوي كميسيون 
انرژي مجلس ،درباره اين جلسه گفته: از آنجا كه آقاي 
خاندوزي بعضًا به نمايندگي از كميس��يون اقتصادي 
مجلس در جلس��ات كارشناسي ش��وراي هماهنگي 
سران قوا شركت مي كند جهت ارايه گزارش از جزييات 
طرح فروش نفت به كميسيون دعوت شد. نايب رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس گزارش مبس��وطي از 
»فرآيند بررس��ي موضوع پيش فروش نف��ت« كه در 
جلسات ش��وراي هماهنگي سران قوا مطرح شده بود، 
ارايه كرد. وي با يادآوري تاكيد رييس مجلس در صحن 
علن��ي ديروز مجلس مبني بر اينكه كميس��يون هاي 

اقتصادي، برنامه  و بودجه و انرژي با»طرح پيش فروش 
نفت « مرتبط هس��تند، گفت: بر اين اساس الزم بود از 
جزييات اين موضوع با خبر شويم لذا در اين راستا جلسه 
امروز برگزار شد. شريعتي بررسي اولويت هاي كميسيون 
انرژي مجلس را ديگر دس��تور كار ديروز كميس��يون 
متبوعش عنوان كرد و افزود: نمايندگان در اين راستا 
پيشنهادات مختلفي ارايه كردند. سخنگوي كميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي پيشنهاداتي كه از سوي 
وي در نشست كميسيون مطرح شد را متشكل از ۱۱ 
اولويت در بخش تقنيني و ۲۰ اولويت در بخش نظارتي 
دانست و گفت: قرار است پيشنهادات ساير نمايندگان 
نيز بررس��ي ش��ود و در نهايت اولويت هاي كميسيون 
انرژي را به هيات رييس��ه مجلس ارايه كنيم. يك روز 
پس از برگزاري اين جلسه، شريعتي نياسر، توضيحاتي 
جدي��د در مغايرت نظر دولت و مجلس در فروش نفت 
به مردم ارايه كرد. او گفت: از جهت شكلي فارغ از محتوا 
ايرادي به اين طرح وارد است چراكه هدف از اين طرح 
صرفا تامين كسري بودجه با پيش فروش نفت به مردم 
است اما نمايندگان و كارشناسان پژوهش هاي مجلس 
پيشنهادات بهتري براي جبران كسري بودجه دارند. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي با يادآوري نامه ۱6۰ 
نفر از نمايندگان به رييس مجلس، افزود: براساس اين 
نامه از رييس مجلس درخواست شد؛ بررسي هر موضوِع 
نيازمند به فرايند تقنيني، به ويژه موضوع پيش فروش 

نفت از مسير مجلس عبور كند. 
به گفته وي مجلس آمادگي دارد موضوعات مدنظر دولت 
را با هدف گره گشايي از اقتصاد كشور در دستور كار خود 
قرار دهد و براساس منافع بلندمدت كشور قانون گذاري 
و در ادامه بر قوانين تصويب شده نظارت كند.سخنگوي 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
ادعاي دولت در رابطه با اقدامات دولت براي فروش سلف 
نفتي، توضيح داد: دولت مي گويد؛ براساس مصوبات و 
قوانين قبلي اجازه فروش سلف نفتي در بورس را دارد اما 

رييس كميسيون بودجه در صحن غيرعلني اعالم كرد 
مجلس در گذشته براي چنين فروشي به دولت اجازه اي 
نداده است لذا مشخص نيست دولت براساس كدام قانون 
قصد چنين كاري را دارد ب��ه همين دليل عرضه اوراق 

سلف نفتي در بازار بورس به تعويق افتاده است.

    زنگنه در مجلس
به دنبال باال گرفتن اختالف نظرها ميان دولت و مجلس، 
روز گذش��ته بيژن نامدار زنگن��ه وزير نفت به مجلس 
رفت ت��ا در جمع نمايندگان به ارايه توضيحاتي درباره 
طرح دولت بپ��ردازد. پس از پايان اين جلس��ه، زنگنه 
درباره بحث هاي ص��ورت گرفته با نمايندگان توضيح 
داد: در اين جلسه درباره اوراق مالي اسالمي كه براي 
طرح هاي نفت براساس تبصره 5 قانون بودجه قرار است 
منتشر شود، توضيحاتي ارايه شد و در اين مورد ديوان 
محاسبات و سازمان بورس و انرژي توضيحاتي را ارايه 
كردند و نمايندگان مجلس هم سواالت خود را مطرح 
كردند. يكي از موارد مورد بررسي توسط كميته فقهي 
بورس و شوراي عالي بورس بحث معامالت سلف موازي 
استاندارد بود كه جزو اوراق مالي اسالمي تعريف مي شود 
و البته انواع و اقس��امي دارد. زنگنه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه اوراق س��لف چه زماني عرضه مي شود، 
اظهار كرد: فكر مي كنم امروز اين موضوع تعيين تكليف 
شود، دوس��تان به دنبال حل مشكل هستند تا ابهامي 
وجود نداش��ته باشد. برداش��ت من اين است كه همه 
اعضاي كميس��يون دنبال اين بودند كه به حوزه نفت 
كمك كنند كه بدون ايجاد مش��كلي اين اوراق هرچه 

زودتر منتشر شود.
وزير نفت افزود: كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
نظرات خود را پس از بررسي و مشورت اعالم مي كند، 
اما نظر آنها را مثبت ديدم. وي در پاسخ به سوالي مبني 
براينكه چرا امروز اوراق سلف نفتي طبق اعالم قبلي در 
بازار بورس عرضه نشد، گفت: دولت براساس قانون مجوز 
فروش اوراق مالي اس��المي را دارد اما در اين ميان يك 

خلط مبحثي ميان طرح عرضه اوراق سلف نفتي در بازار 
بورس و پيشنهاد پيش فروش قطعي نفت با سررسيد 
دو ساله انجام شده، البته هنوز طرح پيش فروش قطعي 
نشده است. مجلس و ديوان محاسبات اعالم كردند كه 
موضوع فروش اوراق س��لف نفتي در بازار بورس داراي 
ابهام اس��ت و ما هم قبول كرديم. وزير نفت همچنين 
در پاسخ به سوالي مبني براينكه با توجه به عدم صدور 
مجوزي در بودجه سال ۹۹ براي فروش سلف نفت در 
بورس انرژي، وزارت نفت چگونه تصميم به فروش اين 
اوراق گرفته است، گفت: موضوع ماهيتي فروش اوراق 
س��لف نفتي در حقيقت فروش اوراق مشاركت بوده و 
قرار است، با حضور ديوان محاسبات، كميسيون برنامه 
و بودجه، وزارت نفت و س��ازمان بورس طي جلسه اي 
بررسي و راه حلي براي آن پيدا شود. وي تصريح كرد: ما 
مي خواهيم همان اوراق مشاركتي را كه در قانون ذكر 
شده در اين طرح را بفروشيم اما بحث اصلي اين است 
كه سازمان بورس بايد يك ضمانت نفتي انجام دهد كه 
اين موضوع با كمك مجلس بررسي و حل خواهد شد. در 
شرايطي كه وزير نفت ابراز اميدواري كرده بود كه عصر 
ديروز مشكالت مربوط به اين طرح حل شود اما آنچه در 
عمل اتفاق افتاد، نشان داد كه هنوز مشكالت نمايندگان 
با طرح ادامه دارد و اظهارات نايب رييس مجلس، نشان 
داد كه شايد كار پيچيده تر از چيزي باشد كه در ابتدا به 
نظر مي رسيد. احسان قاضي زاده هاشمي گفته: اوراق 
سلف نفتي كشور را در مقابل تحريم ها آسيب پذيرتر و 
شكننده تر مي كند و حتي در آينده جيب مردم را تنگ تر 
خواهد كرد؛ مضاف براينكه اين اقدام با اسناد باالدستي 
از جمله اقتصاد مقاومتي هم مغاير اس��ت. بنابراين در 
صورت تاكيد و اصرار دولت، مجلس از اختيارات خود به 
نفع مردم استفاده مي كند. هرچند اين نماينده مجلس 
توضيحاتي درباره اين نگراني نداده اما به نظر مي رسد 
در صورتي كه دول��ت نتواند نماين��دگان را قانع كند 
احتمال پيچيده تر ش��دن اختالف نظرها در روزهاي 

آينده وجود دارد.

عده اي ديگر از س��فته بازان نيز با اين تحليل كه بازار 
جهاني متاثر از تزريق ش��ديد  چن��د تريليون دالري 
كمك هاي مالي دولت امريكا و ساير كشورهاي جهان، 
با افزايش قيمت طال همراه خواهد شد، به اين نتيجه 
رسيدند كه جذابيت طال نيز هدف خوبي براي خريد 

و فروش است. 
در كنار اين تحوالت، اختالف نظر وزارت نفت و وزارت 
اقتصاد ودارايي در مورد صن��دوق دارا دوم و پااليش و 
پتروشيمي و قيمت سهام آنها موجب شد كه عده اي 
اين تحليل را داش��ته باش��ند كه احتماال اين س��هام 
ارزشمند است و لذا بهتر است كه جابه جايي در دارايي 
خود داشته باشند و آماده خريد سهام جديد پااليشي 

و پتروشيمي باشند. 
همچنين موضوع تعيين قيمت خ��وراك صنايع كه 
توسط پااليشگاه ها تامين مي شودو براساس ميانگين 
خليج فارس تعيين مي شود، نيز موضوع ديگري بود كه 
احتماال روي آينده سهام پااليشگاه ها، و ساير صنايع 

مرتبط با تامين خوراك آنها اثرگذار خواهد بود.
محور تمام اين تحوالت، انتظارات تورمي و برداش��ت 
فع��االن ب��ازار از افزايش قيمت ها در آينده اس��ت كه 
دارايي ها و سهام برخي شركت ها و هزينه توليد و كاالها 

و خدمات را شامل مي شود.
اما در كنار اين مسائل، رفتار سفته بازان نيز موضوعي 
متفاوت اس��ت كه هم با اعصاب سهامداران خرد بازي 
مي كند و آنها نگران آينده دارايي ش��ان هستند و هم 
دولت و برنامه هاي دولت را به چالش مي كشد و همه 
از دولت انتظار دارند كه چه اتفاقي براي بورس افتاده 

است؟ 
واقعيت اين است كه سفته بازان كه سودهاي هنگفت 
به جيب زده اند از هجوم مردم به بورس و از سياست هاي 
دولت براي عرضه سهام در بورس ورونق بازار سهام سود 
برده اند. اما هر گاه كه احساس كنند كه سود بيشتري 
در ج��اي ديگري وجود دارد و يا س��هام جديد دولتي 

در ماه هاي آينده سود خوبي دارد، موقتا از بازار خارج 
مي شوند و اين موضوع روي ريزش شاخص ها اثرگذار 
خواهد بود.  به عبارت ديگ��ر، اين وضعيت و كاهش و 
افزايش قيمت س��هام و ش��اخص بورس، قيمت دالر 
و طال و س��اير دارايي ها، اثبات كننده نكاتي است كه 
اقتصاد دانان قبال نس��بت به آن هشدار داده بودند كه 
نبايد تصور كنيم كه سفته بازان، نقدينگي خود را وارد 
بورس مي كنند و همان جا منتظر مي مانند تا دولت و 
بانك مركزي نقدينگي و تورم را كنترل كنند و كسري 
بودجه به س��ادگي تامين شود.  سفته بازان هر گاه كه 
بازارها و ورود و خروج دارايي ها و وضعيت آنها را متفاوت 
ارزيابي كنند از بازار خارج و دوباره به بازار وارد مي شوند 
و ه��ر نوع تحول و خبر و عرضه جديدي در بازار، باعث 
نوسان و سقوط و صعود شاخص ها و قيمت ها مي شود. 
نكته مهم ديگر اين است كه انتظارات تورمي در آينده، 
ميزان ورود و خروج افراد و نقدينگي به بازارهاي مختلف 
را تعيين مي كند و س��وداگراني كه دنبال سود بيشتر 
هستند هر لحظه از بازار خارج و دوباره وارد مي شوند تا 
امروز دارايي خود را با سود كمتر بفروشند و چند وقت 
ديگر براي خريد يك دارايي با سود باالتر وارد بازار شوند. 
 همين موضوع بازارها را دچار نوسان مي كند و التهاب 
ايجاد مي كن��د و عده اي از ترس ريزش ش��اخص ها، 
صف فروش تشكيل مي دهند و عده اي ديگر به دنبال 
تحليل موضوع هستند كه چرا اينگونه شد و به چه دليل 
شاخص بورس كاهش يافته و طال و ارز باال رفته و كي 
شاخص بورس باال مي رود و طال و سكه و ارز و مسكن 

و... كاهش يا افزايش دارد؟
براين اس��اس، روشن اس��ت كه دولت و بانك مركزي 
براي كنترل تورم و رشد نقدينگي ۳4 درصدي و تامين 
كسري بودجه دولت، نمي توانند روي جذب نقدينگي 
بورس و بازار ارز و طال حساب باز كنند زيرا سوداگران 
هر زمان كه منافعشان ايجاب كند از بازار خارج و دوباره 
وارد مي شوند. آنها بورس را هميشه سودآور مي خواهند 

و در نتيجه دولت چاره اي جز س��ود آور كردن بيشتر 
اين بازار ندارد. 

از س��وي ديگر، هر نوع ورود سهام جديد شركت هاي 
دولتي به بازار بايد متناسب با مرغوب بودن و سودآوري 
آن در زماني عرضه شود كه با كمترين نوسان در بورس 
همراه ش��ود و فاصله تصميم گيري و اعالم خبر تا روز 
عرضه س��هام نبايد زياد باش��د. لذا دولت بايد در ورود 
ش��ركتهاي جديد به بورس دقت وبرنامه ريزي داشته 
باش��د. اما از همه مهم تر به اي��ن توصيه توجه كند كه 
به جاي ورود ش��ركت هاي جديد، افزايش س��رمايه 
شركت هاي موجود را كليد بزند و سايپا، ايران خودرو، 
اقتصاد نوين، هپكو و بس��ياري ديگر از شركت هاي با 

كيفيت كشور را تامين كند
 موضوع مهم ديگر اين است كه دولت نبايد تصور كند 
كه با فروش س��هام و عرضه اموال دولتي، اوراق سلف 
نفتي يا هر سياست ديگري مي تواند نقدينگي را از بازار 
جمع كند و كسري بودجه خود را تامين كرده و تورم 

را كنترل نمايد. 
زيرا شكل گيري انتظارات تورمي عالوه بر رشد نقدينگي 
و تورم موجود و س��ال هاي اخير، متاثر از چش��م انداز 
سال هاي آينده و اخبار و تحوالتي مرتبط با آينده است 
و به نوع��ي تورم و افزايش قيمت ه��اي آينده را پيش 
خور مي كند و همه اين عوام��ل انتظار مردم و فعاالن 
اقتصادي از رشد قيمت ها در آينده را شكل مي دهد و 

عمال تورم هاي باال را موجب مي شود. 
در نتيجه بايد توجه داش��ت كه بازار سرمايه و كاال، به 
سرعت نسبت به هر خبر و تحولي واكنش نشان مي دهد 
و باعث ورود و خروج س��رمايه ها و نقل وانتقال پول و 

نوسان شاخص ها و قيمت ها مي شود. 
براين اساس، باز هم بايد به توصيه اقتصاد دانان توجه 
داشت كه راهكارهاي مالي، رشد نقدينگي و جمع آوري 
نقدينگي، و پيش بردن هر برنامه و سياس��تي با پول، 
نمي تواند راهگشا باشد و دولت به جاي راهكارهاي پولي 

و سهام و نقدينگي، بايد به اقتصاد ايران اعتبار بدهد و 
فضاي كسب و كار را بهتر كند و از ارزش پول ملي دفاع 
كند. زيرا هر گونه راهكاري كه به پول و نقدينگي و تورم 
محدود شود عمال سفته بازي و تورم و نقدينگي را رشد 
مي دهد و اين سفته بازان كه در نتيجه اين سياست هاي 
رونق بورس و سهام و عرضه سهام شركت هاي دولتي، 
به سود هنگفت رسيده اند، عمال دست و پاي دولت را 
مي بندند و دايم در حال نوسان و نقل و انتقال و جابه جا 
شدن هستند و اجازه نمي دهند كه دولت سياست هاي 

پولي و مالي خود را به سرانجام برساند. 
بهترين راهكار سياست پولي و مالي دولت، دور كردن 
س��فته بازان از بازارهاي دارايي اس��ت و ت��ا زماني كه 
اين س��فته بازان دايم از وضعيت موجود سود مي برند 
و به دنبال س��ود بيشتر هس��تند، اجازه اثرگذاري به 

سياست هاي دولت نمي دهند. 
دولت بايد براي كاهش انتظارات تورمي و محدود شدن 
سفته بازي در بازارهاي مختلف چاره انديشي كند. دولت 
و مردم و سهامداران خرد نبايد به دنبال ورود وخروج 
سفته بازان و نوسان در شاخص ها و قيمت ها، سياست ها 
و راهكارهاي اساسي اقتصاد را رها كرده و نگران نوسان 

قيمت ها باشند. 
اين نوسان ها در چند دهه اخير همواره وجود داشته و 
رشد قيمت كاالها، مسكن، خودرو، ارز، سهام و ريزش 
س��هام و... را موجب شده و سفته بازان به دنبال كسب 
سود خود هس��تند. اما اگر سياست ها اصولي انتخاب 
شوند مي تواند به تدريج مشكالت را حل كرده و مردم 
نيز نبايد به دنبال خروج س��فته ب��ازان از بازار، نگران 
ريزش قيمت ها باشند بلكه بايد خريد مناسب با رعايت 
نسبت هاي مالي قيمت به سود سهام و... را رعايت كنند 
تا آس��يب نبينند و دچار ريزش قيمت سهام نشوند. 
به عبارت ديگر، رش��د قيمت س��هام بايد متناسب با 
واقعيت هاي اقتصاد از جمله توليد ورشد اقتصادي باشد 

نه سفته بازي در قيمت دالر. 

دو هفته از اعالم خبر گشايش اقتصادي از سوي رييس جمهور گذشت اما هنوز طرحي كه قواي سه گانه با آن موافق باشند نهايي نشده است

ادامه از صفحه اول

دريچه
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بانك مركزي بانك ها را به نگهداري درصدي از سپرده ها به صورت اوراق دولتي ملزم كرد

بانك ها و خريد اجباري اوراق
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

ريي��س كل بانك مرك��زي گفت: بانك ها بايس��تي 
درصدي از سپرده هاي خود را به صورت اوراق دولتي 

در ترازنامه هايشان نگهداري كنند.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر عبدالناصر 
همتي ريي��س كل اين بان��ك اعالم كرد: بر اس��اس 
سياس��ت هاي جديد پولي بانك مركزي و در راستاي 
اقدامات احتياطي اقتصاد كالن و تكميل بسترسازي 
عمليات بازار باز، بانك ها و موسسات اعتباري موظف 
خواهند شد درصدي از سپرده هاي خود را به صورت 

اوراق دولتي در ترازنامه خود داشته باشند.
به گزارش »تع��ادل«، اگرچ��ه در اظهارنظر رييس 
كل بانك مركزي، به مبلغ يا درصد و س��هم اوراق از 
س��پرده ها و منابع و دارايي هاي بانك ها در ترازنامه 
اشاره نشده و احتماال بعدا نوعي تقسيم سهم هر بانك 
از اوراق مشخص خواهد شد يا بانك ها به سليقه خود 
بخشي از دارايي ها را به اوراق اختصاص خواهند داد. اما 
به نظر مي رسد كه هدف اصلي از اين اقدام، مشاركت 
بانك ها در خريد اوراق دولتي است تا به ميزان عرضه 
اوراق دولتي و از جمله اوراق بدهي دولتي كه هر هفته 
به فروش مي رس��د، بانك ها خود را موظف بدانند تا 
براي ارايه ترازنامه اي ب��ا اوراق دولتي، اقدام به خريد 

اوراق كنند. 
در ماه هاي اخير انتش��ار اوراق بده��ي دولتي يكي از 
سياست هاي بانك مركزي و دولت براي تامين منابع 
دولت بوده است و تاكنون بيش از 52 هزار ميليارد تومان 
فروش رفته و در بورس نيز معامالت ثانويه آن در حال 
انجام اس��ت. هنوز مشخص نيست كه چه بانك هايي 
مشاركت بيشتر داشته اند و سهم عمده اي در خريد اين 
اوراق داشته اند و احتماال برخي بانك ها يا اصال شركت 
نكرده اند يا سهم كمتري نسبت به بقيه در خريد اوراق 
بدهي دولتي داشته اند و اطالع رساني بانك مركزي در 
اين زمينه مي تواند موضوع را مشخص كند كه از اين 
رقم 52 هزار ميليارد تومان، كدام بانك ها رقم بيشتري 
خريداري كرده يا خريد نداشته اند. اين موضوع چه از 
جهت حقوق سهامداران بورس كه سهام برخي بانك ها 
در بازار س��رمايه عرضه مي ش��ود و چه از جهت حفظ 
حقوق مردم و س��پرده گذاران، الزم اس��ت و شايسته 
است كه بانك ها ميزان خريد خود از اوراق بدهي دولتي 

و ساير اوراق دولتي را اعالم كنند. 
نكته مهم ديگر در اين رابطه، توجه به اين نكته اس��ت 
كه بانك ها به عنوان وكيل سپرده گذاران، بايد نسبت 
به س��رمايه گذاري مناس��ب در خريد اوراق، س��هام، 
پرداخت تسهيالت و سرمايه گذاري هاي مختلف دقت 
كنند و بايد در صورت سود و زيان و ترازنامه هاي خود 
و همچنين در گزارش هاي ماهانه، فصلي و ساالنه نيز 
صورت ريز سرمايه گذاري ها و خريدهاي خود را اعالم 
كنند و لذا چه از جهت اطالع رساني صورت هاي مالي 
در بورس و چه از جهت حفظ حقوق سپرده گذاران به 
عنوان موكل بانك ها، الزم است كه تركيب و جزييات 

خريد وفروش اوراق دولتي مشخص شود. 
هر چند كه نرخ سود اين اوراق حدود 18 درصد و باالتر 
است و از جنبه تضمين دولتي با اعتبار و بدون ريسك 
محسوب مي شود، اما از آنجا كه بدهي دولت به بانك 
مركزي و بانك ها دايم روبه افزايش است و از مرز 400 
هزار ميليارد تومان به سيس��تم بانك��ي در خرداد 99 
گذش��ته و 300 هزار ميليارد توم��ان آن بدهي دولت 

به بانك ها بوده است، عمال به معناي كاهش منابع در 
دسترس بانك ها محسوب مي شود. 

در سال هاي اخير دولت اين بدهي ها را پرداخت نكرده و 
حتي سود مناسبي براي آن نداده و دايم در ترازنامه روبه 
افزايش است و منفعتي براي بانك ها و سپرده گذاران 
ندارد و عمال روي هم انباش��ت ش��ده است. لذا اضافه 
شدن اوراق نيز مانند ساير بدهي هاي دولت به بانك ها، 
به معناي كاهش توان تس��هيالت دهي بانك ها، عدم 
دسترسي بانك ها به همه منابع و سپرده هاي خود، و 
كاهش سود بانك وس��پرده گذار محسوب مي شود و 
بانك ها براي تامين هزينه هاي خود بايد سود تسهيالت 
را باال ببرند يا با زيان و سود كمتر مواجه شوند و عمال به 
زيان سهامدار و سپرده گذار است. زيرا بخش عمده اي 
از منابع بانك ها به عنوان بدهي دولت، مطالبات معوق 
كه غير مستقيم مرتبط با بدهي دولت به پيمانكاران 
و بخش خصوصي است، اضافه برداشت و هزينه هاي 
آنكه مرتبط با بدهي دولت و كاهش توان گردش مالي 
بانك هاست، سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز براي 
مراجعات مش��تريان و كاهش رش��د مطالبات معوق 
و... عمال از دسترس بانك خارج ش��ده و سود بانك را 

كاهش مي دهد. 
براين اس��اس، اين نوع ف��روش اوراق دولتي عمال به 
معناي استفاده از سپرده هاي مردم براي تامين كسري 
بودجه دولت محسوب مي شود و بانك مركزي، نبايد 
تمام مشكالت و كمبود منابع و كسري بودجه دولت را 
با پول بانك ها و سپرده گذاران تامين كند و بانك ها را 
مكلف به خريد اوراق دولتي كند. بانك ها بايد سپرده 
مردم را در مسير رشد توليد، اقتصاد و سرمايه گذاري ها 
و بخش حقيقي اقتصاد به كار بگيرند تا كسب وكارها 
رشد كند و مشكالت مردم و خانوارها را حل كند و قدرت 

خريد خانوار و درآمد سرانه را افزايش دهد. بانك براي 
اين منظور ايجاد نشده كه پول مردم را صرف كسري 
بودجه دولت كند. يكي از كارشناسان اقتصاد ايران كه 
اتفاقا در بانك مركزي نيز حضور داشته، مي گفت: دولت 
يك بار اسكناس چاپ مي كند و در مقابل كار مردم به 
آنها اسكناس مي دهد. يك بار ديگر به آنها مي گويد كه 
اين پول خود را در بانك بگذاريد تا پس انداز شود و به 
شما سود و منفعت برساند و به درد اقتصاد بخورد و رشد 
براي كشور ايجاد كند. بار ديگر همين سپرده مردم را 
به آنها وام مي دهد و از آنها سود دريافت مي كند. يعني 
حداقل دوبار از آنها كار و خدمات بابت اسكناس و سود 

تسهيالت بانكي مي گيرد. 
اين بار يعني براي بار س��وم، بانك ها را موظف مي كند 
كه بابت مخارج دولت و كسري بودجه دولت نيز اوراق 
بخرند و اين كار عمال به معناي خارج ش��دن منابع از 
بانك براي چند سال اس��ت و روند رشد بدهي دولت 

در يك دهه اخير نشان مي دهد كه دولت بدهي خود 
را پرداخت نكرده و اگر هم تهاتر بانكي صورت گرفته، 
عمال به رشد پايه پولي و افزايش بدهي دولت به بانك 
مركزي منجر شده و دولت پولي بابت تهاتر و پرداخت 
بدهي صرف نكرده است. به عبارت ديگر، خريد دولت 
توسط بانك ها نيز به معناي بدهي دولت به بانك ها و 

سپرده گذاران بانكي است . 
در حال��ي كه ه��دف از تش��كيل بان��ك، جمع آوري 
سپرده هاي مردم براي كمك به توليد و سرمايه گذاري 
و كسب وكار مردم و رشد بخش حقيقي اقتصاد يعني 
كشاورزي و صنعت و خدمات و اشتغال و درآمد سرانه 
مردم است. براين اساس، بانك ها و بانك مركزي چه از 
جهت رعايت حقوق سهامداران در بانك هاي بورسي 
و چه از جهت رعايت حقوق س��پرده گذاران كه بانك 
وكيل آنها محسوب مي شود، بايد ريز خريد اوراق دولتي 

توسط بانك ها را به صورت ماهانه منتشر كنند.

اونس جهاني بار ديگر به 2013 دالر افزايش يافت 
گروه بانك و بيمه |

ابراهيم محمدولي رييس اتحاديه طال و جواهر تهران از 
ممنوعيت ضرب سكه توسط واحد ها غير از بانك مركزي 
خبر داد و افزود: بازار طال آب شده رونق اندكي نسبت به 
بازار مصنوعات دارد. ابراهيم محمدولي درباره ضرب سكه 
توسط برخي واحدهاي طالفروشي توضيح داد: ضرب 
س��كه تنها در اختيار بانك مركزي است و اگر واحدي 
غير از بانك مركزي سكه هاي رايج كشور را ضرب كند، 
خالف اس��ت البته برخي سكه ها با عيار 18 و به شكلي 
غير دايره امكان توليد وجود دارد و اصطالحا به آن سكه 
گفته مي شود كه ايرادي ندارد. وي در ادامه درباره اقدام 
برخي طالفروشان و تقاضاي دريافت وجود طال فروخته 
شده به صورت كارت به كارت يا نقدي، گفت: در برخي 
موارد به عنوان مثال براي پرداخت بدهي يا حساب با ساير 
واحدهاي همكار ايرادي ندارد زيرا درآمد اين واحد نيست 
اما به عنوان يك ورودي به حساب آنها منظور مي شود كه 
به مرور در قالب قوانين مربوط به ماليات اصالح خواهد 
شد.بازار مصنوعات راكد است و با توجه به نوسانات فعلي 
متقاضي خريد وجود ندارد و نوسانات موجب شده تا طال 
آب شده و سكه بازار بهتري نسبت به مصنوعات دارد و 
اندك مشتري نيز در اين بازار وجود دارد. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي در يك ماهه منته��ي به 2۶ مردادماه 
1399 بازدهي منفي 2.8 درصدي داشته است. معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي 
نوشته است: در حالي كه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
در يك ماهه منتهي به 2۶ مردادماه از 10 ميليون و 900 
هزار تومان در بازار آزاد به 10 ميليون و ۶00 هزار تومان 

كاهش يافته كه 2.8 درصد كاهش را نشان مي دهد.
اين در حالي است كه قيمت هر اونس طالي جهاني طي 
اين مدت از 1811 دالر در 25 تيرماه به 1944 دالر در 
25 مردادماه افزايش يافته و رشدي ۷.3 درصدي داشته 
است. براساس اين گزارش بازدهي نيم سكه نيز طي يك 
ماهه منتهي به 2۶ مردادماه منفي 1.9 درصد بوده و از 5 
ميليون و 400 هزار تومان به 5 ميلوين و 300 هزار تومان 
كاهش يافته است. هر قطعه ربع سكه بهار آزادي نيز طي 
اين مدت از 3 ميليون و 200 هزار تومان به 3 ميليون و 
50 هزار تومان كاهش يافته و افتي 4.5 درصدي را تجربه 
كرده است. با اين حال ميانگين قيمت هر گرم طالي 18 

عيار طي اين مدت ثابت بوده و بدون تغيير يك ميليون 
و 40 هزار تومان بوده است.

سكه امامي از 10 ميليون و 900 هزار در 2۶ تير به 10 
ميليون و ۶00 هزار در 2۶ مرداد رس��يده و 2.8 درصد 
كاهش داش��ته است. نيم س��كه از 5.4 به 5.3 ميليون 
رسيده و 1.9 درصد كاهش داشته است. ربع سكه از 3.2 
به 3.05 ميليون رس��يده و 4.۷ درصد افت كرده است. 
طالي 18 عيار ثابت مانده و 1 ميليون و 40 هزار تومان 
بوده و تغييري نداشته است. همچنين اونس جهاني طال 
در اي��ن يك ماه از 1811 به 1944 دالر رس��يده و ۷.3 
درصد افزايش داشته است.  صرافي ها بانكي قيمت خريد 
و ف��روش دالر را افزايش دادند و با افزايش 100 توماني 
22 هزار و 550 تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر 
را از م��ردم با قيمت 22 ه��زار و 450 تومان خريداري 
مي كنند. قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها نيز 
با 150 تومان افزايش 2۶ هزار و ۷50 تومان اعالم شده 
است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها 2۶ هزار و ۶50 
تومان درج ش��ده است.  با اعالم هر اونس طال به قيمت 
2002 دالر و قيمت دالر 22 هزار و ۷00 تومان، قيمت 
س��كه و طال افزايش يافت و هر مثقال طال 4ميليون و 
۶50 هزار تومان طالي 18عي��ار هر گرم يك ميليون 
و ۷3 هزار تومان، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 
ميليون و 800 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 
ميليون و ۶00 هزار تومان اس��ت، قيمت نيم سكه بهار 
آزادي 5ميليون و 400 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
3 ميليون و 80 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 
۷00 هزار تومان تعيين ش��د. به دنبال تضعيف ارزش 
دالر قيمت طال روز سه شنبه شاهد افزايش بود، هرچند 
تقويت شاخص ها در بورس امريكا و نشانه هايي از ترميم 
فعاليت هاي اقتصادي س��بب ش��د تا رشد قيمت طال 
محدود ش��ود. بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.33 درصد افزايش به 1991 دالر و 94 س��نت 
رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل 
در ماه دسامبر با 0.18 درصد رشد به 2002 دالر و 30 
سنت رسيد. شاخص ارزش دالر با 0.2 درصد كاهش به 
پايين ترين رقم بيش از يك هفته گذشته رسيد و موجب 
ارزان تر ش��دن طال براي خريداراني ش��د كه از ارزهاي 

غيردالري استفاده مي كنند.

نادران: دولت بعدي ۳ سال بايد 
بدهي دولِت روحاني را بپردازد

الياس نادران نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه فروش 
اوراق س��لف نفتي هي��چ عايدي براي مردم، اقش��ار 
آس��يب پذير، توليدكننده داخل��ي و بخش ماليات 
نخواهد داش��ت، گفت: دولت آينده با در نظر گرفتن 
ساير تعهدات ايجادشده، در 3 سال اول فقط بايد بدهي 
اين دولت را بپردازد. الي��اس نادران نماينده مجلس 
شوراي اسالمي و عضو كميسيون برنامه و بودجه در 
تش��ريح داليل مخالفت با فروش اوراق س��لف نفتي 
نوشت: پيشنهاد دولت )220 ميليون بشكه( معادل 
يك سال صادرات فعلي نفت كشور است. اين حجم 
باعث وابستگي بيشتر بودجه كشور به نفت و مانع اصالح 
ساختار آن مي شود، همچنين دخل و خرج بودجه را 
به هم مي ريزد. خريداران براي تسهيل زمينه صادرات 
نفت ش��ان به حاكميت براي تصميمات مهم فش��ار 
مي آورند، حاكميت غلِط سرمايه بر سياست. محاسبات 
و معادالت ساير بازارهاي موازي مثل پول، كاال و بورس 
را دچار آش��فتگي مي كند. هيچ عايدي براي مردم، 
اقشار آسيب پذير، توليدكننده داخلي و بخش ماليات 
نخواهد داشت. سررسيد 2 تا 5 ساله يعني دولِت بعد 
معادل يك چهارم بودجه ساليانه خود را از قبل متعهد 
مي شود. با در نظر گرفتن ساير تعهدات ايجادشده، در 
3 سال اول فقط بايد بدهي اين دولت را بپردازد.همين 
حاال دولت تنها با يك مصوبه، تعهدات ده ها ميليارد 
دالري به صندوق توس��عه ملي را به گردن دولِت بعد 
انداخته است. راه چاره چيست؟ اول مي بايست صورت 
مساله تغيير كند. دولت بايد با استفاده از ظرفيت هاي 
كارشناس��ي، به دنبال راهكارهاي كم هزينه تر براي 
كسري بودجه خود باش��د.براي فروش اوراق نفت به 
عنوان يك راهكار ضروري است: با مجوز و تحت نظارت 
مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشكه محدود 
)پايلوت( منتشر ش��ود و در صورت موفقيت آميز 
بودن، تكرار شود. ايفاي تعهدات در همين دولت انجام 
پذيرد. سهم مردم به ويژه دهك هاي پايين درآمدي از 

فروش اوراق تصريحاً معين شود.

 صدور بيمه ويژه 
براي بيماران كرونايي

رييس كل بيمه مركزي، از صدور بيمه ويژه براي 
درمان بيماران كرونا خبر داد.غالمرضا سليماني با 
اعالم اين خبر افزود: متقاضيان مي توانند با مراجعه 
به كارگزاري هاي بيم��ه، از اين خدمات بهره مند 
ش��وند. وي همچنين با بيان اينك��ه بيمه كرونا، 
سقف تعهدات متفاوتي دارد، اظهار داشت: مبلغ 
پرداختي متقاضيان هم متناسب با سقف تعهدات 
متفاوت است.ش��ركت هاي بيمه مكلف شدند، 
همه هزينه هاي درمان بيماران كرونايي كه بيمه 

تكميلي دارند را پرداخت كنند.

 جزييات  جشنواره
فيلم هاي ۱۸۰ ثانيه اي  پاسارگاد 

گروه بانك و بيمه | بدون ترديد استفاده از فيلم 
براي رساندن پيام به مخاطبين در قرن 21 و جوالن 
شبكه هاي اجتماعي مالحظات خاص خود را دارد. 
مردم دوست ندارند فيلم هاي بلند و تبليغاتي ببينند. 
البته اين سخن به معني آن نيست كه فيلم هاي بلند 

تأثيرگذار  نيستند. 
به گزارش فارس، استفاده از هنر براي تأثيرگذاري 
روي جامعه س��ابقه بس��يار طوالني دارد. از ديرباز 
تاكنون از سياس��تمداران گرفته تا تج��ار و اهالي 
كس��ب و كار همواره از انواع ابزارهاي هنري مانند 
نقاشي، داستان، فيلم و ... براي پيشبرد مقاصد خود 
اس��تفاده كرده اند. به يك علت روانشناسي خيلي 
ساده اثرگذاري روي عموم مردم از طريق اين ابزارها 
بسيار بيشتر است. افراد دوس��ت ندارند به صورت 
مستقيم مورد امر و نهي قرار گيرند. اگر به جاي ذهن 
آنها قلب ش��ان را هدف قرار دهيم و احساسات آنها 
را برانگيزيم بس��يار بهتر نتيجه خواهيم گرفت. اگر 
اينكار همراه با خالقيت و ماهرانه باش��د حتي فرد 
متوجه نخواهد شد كه چگونه به يك سمت خاص 
هدايت شده   اس��ت. بعد از آنكه بشر موفق به ثبت 
تصاوير و ساختن فيلم شد و توانست جعبه جادويي 
و هنر هش��تم را به كار گيرد استفاده از اين ابزارهاي 
هنري براي مقاصد پيش گفته بس��يار بيشتر شد. 
فيلم و سينما آنچنان مورد استقبال مردم قرار گرفت 
كه ديگر براي فعاالن حوزه سياست و اقتصاد شكي 
به جا نگذاشت كه از اين طريق مي توانند تاثير بسيار 
زيادي روي مردم بگذارند. در اين مسير به طور قطع 
هرچه پيامي كه قرار است منتقل شود غيرمستقيم تر 
باشد اثرگذاري بيشتري خواهد داشت. مخصوصا 
در عصر كنوني كه افراد از طريق اينترنت و ماهواره 
و ش��بكه هاي اجتماعي به نوعي بمباران اطالعاتي 
مي شوند. بدون ترديد استفاده از فيلم براي رساندن 
پيام به مخاطبين در قرن 21 و جوالن ش��بكه هاي 
اجتماعي مالحظات خاص خود را دارد. مردم دوست 
ندارند فيلم هاي بلند و تبليغاتي ببينند. سناريست ها 
و كارگردان ها بايد نهايت خالقيت را به خرج دهند 
تا بتوانند پيام خود را ظرف چند دقيقه به مخاطب 
هدف برسانند. البته اين سخن به معني آن نيست 
كه فيلم هاي بلند تأثيرگذار نيستند بلكه سخن از 
گستردگي مخاطبين است. يك فيلم كوتاه بدون 
كالم ممكن است توس��ط ميلياردها انسان در كره 
زمين ديده شود. ولي يك فيلم سينمايي بلند به زبان 
آلماني قطعا مخاطبين بسيار محدودتري خواهد 
داشت. چه كسي مي تواند يك فيلم سينمايي را در 

شبكه هاي اجتماعي به اشتراك بگذارد!
به همين دليل، س��اختن فيلم هاي كوت��اه امروزه 
بسيار بيش��تر مورد توجه قرار گرفته است. هرچند 
كه ساخت آن براي رساندن پيام به مخاطب بسيار 
سخت تر است و نياز به خالقيت بيشتري دارد. وقتي 
قصد داريم جامعه را نسبت به امري تهييج كنيم و 
توجه آنها را به موض��وع خاصي جلب كنيم ابزاري 
قدرتمندتر از فيلم وجود ن��دارد. به جرأت مي توان 
گفت كه تاثير صدها مقاله و توصيه شايد به اندازه يك 
فيلم خوش ساخت نباشد. بنابراين بدون شك فعاالن 
حوزه اقتصاد و سياست براي دستيابي به اهداف مورد 
نظرشان بايد اين ابزار يعني ساخت فيلم هاي كوتاه را 
بسيار جدي بگيرند. براي مثال هم اكنون كه كشور ما 
مورد تحريم هاي ظالمانه بين المللي است، توجه به 
توليد داخلي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. 
چه از بعد مصرف كنندگان كه بايد تشويق به خريد 
كاالهاي داخلي شوند و چه از بعد فعاالن اقتصادي 
و كارآفرينان ك��ه بايد آنها را به بخش توليد هدايت 
كنيم. در اين راستا عالوه بر دولت و مسووالن، هر فرد 
و بنگاه دلسوزي مي تواند نقش ايفا كند و با استفاده 
از امكانات و ابزارهاي در اختيار خود، جامعه را به اين 
سمت هدايت كند. و چه ابزاري تأثيرگذارتر از فيلم، 

آنهم فيلم كوتاه مي توان يافت.
خوشبختانه برخي از بنگاه هاي بزرگ كشور اين مهم 
را دريافتند و در راستاي مسووليت اجتماعي خود 
چند سالي است كه از ابزار فيلم كوتاه براي جا انداختن 
مفاهيم بزرگ و مهم در كشور استفاده مي كنند. براي 
مثال بانك پاسارگاد با توجه به شرايط خاص كشور 
و اهميت توليد داخلي در سايه تحريم ها، چهارمين 
جشنواره س��اخت فيلم هاي 180 ثانيه اي خود را 
امسال با محور حمايت از توليد داخلي و رشد ملي 
برگزار كرده است. فقط تصور كنيد از ميان فيلم هاي 
ساخته شده توس��ط افراد مختلف در اين جشنواره 
چند فيلم مورد توجه مردم قرار گيرد و در شبكه هاي 
اجتماعي دس��ت به دست ش��ود. تأثيرگذاري اين 
فيلم ها براي به شوق آوردن مخاطبين بسيار بسيار 

بيشتر از هر كار ديگري در اين زمينه است.
نكته مهم ديگر در اين جشنواره عالوه بر محور مهم 
آن، كشف استعدادهاي هنري است. يعني با يك تير 
دو نشان زده مي شود. هم جوانان با استعداد در حوزه 
هنر كشف مي شوند و هم فيلم هاي ساخته شده پيام 
مهم حمايت از توليد ملي را در ذهن و قلب مخاطبان 
مي نش��اند. از مس��ير همين جش��نواره در 3 دوره 
قبل جواناني به جامعه هنري كشور معرفي شدند 
كه امروز جزو موفق ترين اعض��اي جامعه هنري و 
فيملسازي هستند. اگر بخواهيم توضيح بيشتري در 
خصوص چهارمين جشنواره فيلم هاي 180 ثانيه اي 

بانك پاسارگاد بدهيم به نكات زير بايد اشاره كنيم.
اول اينكه اين جش��نواره دوساالنه برگزار مي شد و 
آخرين آن در بهمن ماه سال گذشته بود اما به دليل 
نامگذاري امس��ال به عنوان جهش توليد و اهميت 
موضوع، مسووالن بانك احساس مسووليت بيشتري 
در اين زمينه كردند و امسال نيز خالف رويه اقدام به 

برگزاري اين جشنواره كردند.
يكي ديگر از نكات تمايز اين جش��نواره نس��بت به 
دوره هاي پيشين، دعوت از فيلمس��ازان حرفه اي 
و باتجربه در كنار جوانان و فيلمس��ازاني اس��ت كه 
در آغاز كار هس��تند.دليل اين دعوت هم تأكيد بر 
اهميت بس��يار مبحث توليد و حمايت از آن براي 

بانك پاسارگاد است.

بانك ها  و  بانك مركزي  از جهت رعايت حقوق سهامداران و سپرده گذاران  بايد ريز خريد اوراق دولتي  را  منتشر كنند
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خبرتاالر

بازار سرمايه

همه داليل ريزش چند روزهرشد 10 هزار واحدي شاخص بورس

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
سه ش��نبه با افزايش 9598 واحدي روبرو شد. شاخص 
بورس كه در روز 4 روز منتهي به روز يكشنبه هفته جاري 
با افت شديد همراه بود، از روز گذشته روند رو به رشد را پي 
گرفته و با رشدي اندك در روز دوشنبه در پايان معامالت 
روزگذشته شاخص كل با افزايش 9598 واحد به رقم يك 
ميليون و 825 هزار و 353 واحد رسيد.همچنين شاخص 
كل با معيار هموزن با افزاي��ش 3706 واحد به رقم 491 
هزار واحد به قرم 458 واحد رسيد.ارزش بازار به بيش از 
8 ميليون و 832 هزار ميليارد تومان نرسيد. معامله گران 
امروز در بورس اوراق بهادار تهران بيش از 12.1 ميليارد 
س��هام، حق تقدم و اوراق مالي در قالب 2 ميليون و 139 
هزار فقره معامله و به ارزش 19 هزار و 350 ميليارد تومان 
داد و ستد كردند.همچنين معامله گران فرابورس هم امروز 
بيش از 9 هزار و 923 ميليارد تومان داد و ستد كردند كه 
مجموع ارزش معامالت امروز بورس اوراق بهادار و فرابورس 
ايران به بيش از 29 هزار و 200 ميليارد تومان رسيد.عمده 
شاخص هاي بورس سبزپوش بوده و رو به رشد بودند، به 
گونه اي كه شاخص كل بورس 53 صدم درصد، شاخص 
قيمت با معيار وزني � ارزشي 53 صدم درصد، شاخص كل 
بورس با معيار هموزن 76 صدم درصد، شاخص قيمت با 
معيار هم وزن به همين ميزان، شاخص آزاد شناور 4 دهم 
درصد، شاخص بازار اول بورس 12 صدم درصد و شاخص 
بازار دوم بورس با معامالت بلوكي 1.1 درصد رشد داشته 
است. بنابراين روند كاهنده شاخص بورس متوقف شده و 
رو به رشد قرار گرفت.همچنين عرضه اوليه شركت تهيه 
و توزيع غذاي دنا آفرين فدك در فرابورس ايران انجام شد 
كه براي هر شخص حقيقي و حقوقي حداكثر 20 سهم 
قابل خريد است و پيش بيني مي شود، بيش از 5.5 ميليون 
نفر در اين عرض��ه اوليه ش��ركت كنند.همچنين امروز 
عرضه اوليه شركت صنعت غذايي كورش به عنوان پانصد 
و چهل و ششمين شركت پذيرفته شده در بورس اوراق 

بهادار تهران انجام مي شود. نماد پتروشيمي خليج فارس 
بيشترين اثر تقويتي در شاخص بورس تهران را داشته و 
نمادهاي ملي مس، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت 
تهران، شستا، س��رمايه گذاري غدير، پااليش نفت بندر 
عباس به ترتيب بيشترين اثر كاهشي در شاخص بورس را 
داشته اند.نمادهاي پربيننده در بورس تهران امروز شامل 
فوالد مباركه، پااليش نف��ت اصفهان، ايران خودرو، ملي 
مس ايران، بانك تجارت، بانك پارسيان و بانك صادرات 
بودند.در فرابورس ايران ش��اخص كل در پايان معامالت 
304 واحد رشد كرده و به رقم 19 هزار و 427 واحد رسيد.

ارزش روز بازار در فرابورس به بيش از يك ميليون و 264 
هزار ميليارد تومان رسيد كه نش��ان مي دهد، ارزش روز 
بازار بورس و فرابورس ايران به بيش از 8 ميليون ميليارد 
تومان يعني حدود 3 برابر نقدينگي كل كشور رسيده است.

معامله گران فرابورس ايران بيش از 2.8 ميليارد س��هام، 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب 776 هزار نوبت معامله و 
به ارزش 9 هزار و 923 ميليارد تومان داد و ستد كردند.به 
گزارش فارس، طبق گفته قاطبه كارشناسان مردم براي 
حضور در بورس از پس اندازهاي خود استفاده كنند و به 
هيچ وجه دارايي هاي مورد استفاده مانند خانه، ماشين، 
ملك يا طال را براي س��رمايه گذاري در بورس نفروشند.

همچنين در خريد و فروش سهام حتماً از افراد مورد اعتماد، 
متخصص و امين مشورت بگيرند و از فضاي مجازي و افراد 
سيگنال فروش و كانال هاي غيرمجازي تلگرامي پيروي 
نكنند و به گفته برخي كارشناس��ان افت اخير شاخص 
بورس عمدتًا به خاطر رفتار هيجاني خريداران بوده، البته 
عده اي در كمين س��هامداران خرد به ويژه س��هامداران 
عدالت نشسته اند تا با رفتارهاي هيجاني مردم نسبت به 
بازار بدبين ش��ده و براي فروش سهام ارزنده خود هجوم 
بياورند كه اين امر باعث افت قيمت سهام شده و در نهايت 
افراد سودجو سهام ارزنده مردم به ويژه سهامداران عدالت 

را مفت از چنگشان دربياورند.

هنوز چند روز از اعالم رييس جمهور مبني براينكه »مردم 
همه چيز را به بورس بسپارند« نگذشته بود كه ريزش بورس 
آغاز ش��د و نگراني هايي را براي س��هامداران ايجاد كرد.به 
گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، بورس كه 
طي 5 ماهه نخست امسال روزهاي طاليي را سپري مي كرد 
از هفته قبل با ريزش همراه شده كه نگراني هايي را براي تازه 
واردان بورسي ايجاد كرده است.طي 5 ماهه نخست امسال، 
بورس تحت تاثير سياست هاي تشويقي و حمايتي دولت 
در فضاي مجازي و رسانه ها با ورود سرمايه گذاران جديدي 
مواجه شد و در پي افزايش سرمايه گذاري ها در بورس و البته 
با اعالم برنامه دولت براي فروش سهم هاي دولتي در قالب 3 
صندوق ETF شاخص كل بورس از 509.000 واحد تا سقف 
2.080.000 واحد، معادل 400 درصد رشد كرد، در اين بين 
شاخص هم وزن نيز از 118.000 واحد به 350.000 واحد، 
معادل 300 رشد نمود.رش��د شاخص بورس بيانگر رشد 
تقريبا يكجانبه روي سهم هاي بزرگ دولتي كه قرار بود در 
قالب صندوق هاي ETF  در اختيار مردم قرار گيرد و دولت از 
اين راه بخشي از كسري بودجه خود را جبران نمايد، بود.14 
مرداد ماه شاخص كل بورس بعد از 2 هفته اصالح باالخره 
توانست از مقاومت 2 ميليون واحد گذر كند و در تاريخ 16 
مرداد ماه رييس جمهور به عنوان باالترين مقام اجرايي كشور 
اعالم كرد كه »مردم همه چيز را به بورس بسپارند« ولي در 
كمال تعجب و زماني كه مردم منتظر گشايش اقتصادي 
وعده داده شده از سوي رييس جمهور بودند، بروز اختالف 
نظر و درگيري ها و تناقضات بين مسووالن سازمان بورس 
و وزراي اقتصاد و نفت مسير بورس را تغيير داد.اما و اگرها و 
تاييد و تكذيب ها براي عرضه »صندوق دارا دوم« منجر به 
واكنش حقوقي هاي بازار شد و عرضه سهام در بازار شدت 
گرفت و نهايتا در تاريخ 20 مرداد خبر لغو عرضه صندوق 
دارا دوم رسما اعالم شد كه موجب سلب اطمينان و اعتماد 
سهامداران و ريزش قيمت سهام گرديد.اين موضوع مهم و 
تاثيرگذار در بورس، طي يكي دو روز با تكذيب و تاييد هاي 

فراوان و بحث در كميس��ون اقتص��ادي مجلس، باالخره 
توس��ط وزير اقتصاد تاييد و قرار شد ETF دوم متشكل از 
15 درصد س��هام دولت در شركت هاي پااليش نفت بندر 
عباس، پااليش نفت اصفهان و پااليش نفت تهران و پااليش 
نفت تبريز در هفته دولت اجرايي و عرضه گردد.با اين حال 
اما وضعيت ش��اخص به قبل از دعواي دارا دوم بازنگشت 
و اين پايان ماجراي روزهاي پرتنش بورس��ي نبود چرا كه 
طبق اعالم فعاالن بازار سرمايه اين اتفاقات و عدم ثبات در 
تصميمات هيات دولت باعث ريزش قيمت سهام شركت ها 
ش��د كه از عوامل اين ريزش مي توان به موارد زير اش��اره 
كرد: 1- مجاز و متوقف نمودن معامالت سهم هاي مختلف 
بازار در طول س��اعات بازار با بهانه كنترل ترافيك ورودي 
سفارشات و كنترل هسته معامالت كه باعث سردرگمي و 
بي اعتمادي شد.2- قطعي هاي شديد و عدم سفارش گيري 
يا تاخير هاي نيم ساعته در سفارش گيري معامله گران كه 
باعث عدم تعادل بازار و ايجاد عدم تصميم گيري صحيح 
سهامداران گرديد.3- كاهش شديد اعتبارات كارگزاري ها 
توسط ابالغيه هاي سازمان كه منجر به فشار فروش براي 
تس��ويه اعتبارات گرديد.4- آزاد سازي س��هام عدالت در 
نماد هاي دولتي و شاخص ساز و عرضه غير اصولي به صورت 
عرضه خرد در بازار كه باعث فشار فروش سنگين و شكست 
حمايت ها شد .5-  ابالغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب 
سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري با درامد ثابت 
كه باعث ايجاد فشار فروش روي سهم ها گرديد .6- تاييد ها 
و تكذيب هاي پياپي براي عرضه صندوق هاي ETF دولتي 
منجمله صندوق گروه پااليشي كه باعث از بين رفتن اعتماد 
در بين فعالين بازار شد.7-  فروش هاي هيجاني حقوقي هاي 
بازار در نمادهاي مختلف حتي در صف فروش سهم ها انهم 
بعد از حتي 30 درصد ريزش قيمت ها.8- عدم انسجام كافي 
در بين مسووالن سازمان و حقوقي هاي بازار و صندوق هاي 
حامي بازار كه حمايت از سهم هاي بازار را به صورت خيلي 

ضعيف و نا هماهنگ انجام دادند .

فروش بلوكي سهام عدالت 
براي حمايت از سهامداران

براي حمايت از بازار س��رمايه و حقوق سهامداران، 
فروش س��هام عدالت به صورت بلوكي با نماد 2 در 
بورس انجام مي ش��ود. فروش سهام عدالت در بازار 
باعث نزولي شدن بازار سرمايه نشده است و نكته اي 
كه اي��ن روزها در اين رابطه مطرح مي كنند صحت 
ندارد.حسين فهيمي با اش��اره به اينكه حجم بازار 
س��رمايه عميق شده اس��ت ادامه داد: در بازاري كه 
بي��ش از 20 ه��زار ميليارد توم��ان معامله صورت 
مي گيرد عددهاي چند صد ميلياردي سهام عدالت 
در برخي روزها تاثير زيادي در منفي و مثبت شدن 
ب��ازار ندارد؛ ممكن اس��ت در برخ��ي نمادها تاثير 
مقطعي داشته باشد، اما اينكه كل شاخص بورس را 
منفي و مثبت مي كند، صحت ندارد.فهيمي گفت: 
از ابتداي آزاد س��ازي سهام عدالت، بيش از 6 هزار و 
400 ميليارد تومان س��هام عدالت فروخته شد، اما 
بازار منفي نش��د. در اين روزها جمعا 600 ميليارد 
تومان سهام عدالت فروخته شده است پس فروش 
سهام عدالت تاثيري در بازار ندارد.مديرعامل شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، 
درباره روش هاي فروش سهام عدالت ادامه داد: فروش 
سهام عدالت تابع قوانين و مقررات بازار بورس است و 
در فروش سهام عدالت، سفارشات تجميع، و در اختيار 
كارگزاري قرار مي گيرد؛ ضمن اينكه اگر سهم كارگزار 
براي فروش كم ب��ود به صورت كل عرضه مي كند و 
اگ��ر به صورت بلوك بود تابع قان��ون بلوكي خواهد 
شد به طوري كه اگر حجم فروش كارگزاري در يك 
نماد بزرگ و بلوك باشد مشمول مقررات بلوكي بازار 

مي شود و بايد سهام را به اين روش بفروشد.

رسانه هاي خارجي به دنبال 
تهييج مردم براي فروش سهام

وزير كشور با بيان اينكه رسانه هاي خارجي به دنبال 
تحريك و تهييج در بازار سرمايه هستند و مردم را به 
فروش سهام خود در بازار سرمايه تحريك مي كنند، 
گفت: همه رسانه ها به شكل كارشناسانه و دقيق بايد 
به مساله بورس بپردازند تا افكار عمومي تهييج نشود.

عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه پنجاه و پنجمين 
نشس��ت س��تاد اطالع رس��اني اقتصادي در جمع 
خبرنگاران گفت: چند موضوع در دستور كار امروز 
ستاد قرار داش��ت كه يكي از آنان پيگيري حمايت 
از واحدهاي توليدي آس��يب ديده از كرونا بود. وزير 
كشور ادامه داد: اصناف گزارش هاي خوبي در نشست 
ارايه كردند. مقرر ش��د ابعاد مختل��ف اين موضوع 
بررسي كارشناسي و نتيجه اين بررسي ها سپس به 
رييس جمهوري ارايه ش��ود تا وي با دستورات خود 
با سرعت، حمايت هاي الزم را تداوم دهند و ما هم با 

مشكالت واحدهاي توليدي مواجه نشويم.

آشفتگي در بازارهاي بين المللي
بازارهاي اروپايي در معامالت روز سه شنبه با روند 
كاهشي همراه شدند در حالي كه تنش هاي ميان 

چين و امريكا روزبه روز در حال بيشتر شدن است.
به گزارش پايگاه خبري بازار س��رمايه )س��نا(، در 
حالي كه نگراني ها نسبت به بسته محرك مالي اين 
كش��ور و عكس العمل دالر در اين خصوص بيشتر 
ش��ده اس��ت، اختالفات چين و امريكا نيز به ديگر 
نگراني ها اضافه ش��ده است و به اين ترتيب موجب 
افت شاخص ها در بازارهاي اروپايي شده است.افت 
شاخص هاي بلوچيپ در بازار اروپا موجب كاهش 
شاخص هاي آسيايي در معامالت شد در حالي كه 
شاخص آسيا پاس��يفيك را با كاهش چشمگيري 
همراه كرد.به اين ترتيب، بازارهاي امريكا نيز با افت 
ش��اخص هاي آتي معامالت را آغاز كردند .افزايش 
قيمت سهام شركت هاي تكنولوژي موجب افزايش 
نسبي ش��اخص نزدك در بازار وال استريت شد در 
حالي كه مابقي صنايع در مدار نوساني و نزولي در 
رفت و آمد بودند .اما در سوي ديگر، اقتصاد ژاپن در 
س��ه ماهه دوم 2020 سقوط 27.8 درصدي توليد 
ناخالص داخلي را تجربه كرد كه بدترين عملكرد از 
سال 1955 ميالدي تاكنون است. اين موضوع باعث 
شده است تا ترازنامه بانك مركزي ژاپن حاال به 130 
درصد توليدناخالص داخلي اين كش��ور برسد كه 
باالتر از سوييس )125 درصد( است. از سوي ديگر 
تحريم هاي جديد ترام��پ عليه هوآوي اختالفات 
چين و امريكا را تيره تر كرده اس��ت.دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا سابق بر اين در سخنراني هاي 
خود اظهار داشت كه محدوديت ها بر اين شركت را 
افزايش خواهد داد. ژائو ليجان، س��خنگوي وزارت 
خارجه چين، در نشستي خبري از امريكا خواست تا 
از بدنام كردن شركت هاي چيني دست بردارد.وي 
گفت كه دولت چين همچنان اقدام هاي ضروري را 
براي دريافت خسارت از حقوق شركت هاي چيني 
پي مي گيرد.كانر كمپ بل، تحليل گر ارشد موسسه 
مالي اسپريدبتر، در اين خصوص اعالم داشت: دقيقا 
در زماني كه فكر مي كني همه چيز بين چين و امريكا 
به روال عادي نزديك ش��ده است يك سخنراني يا 
اظهارنظر همه چيز را بهم مي زند. اين سخنراني ها 
مي تواند روند معام��الت را در بازارها تغيير دهد اما 
سياس��تمداران به تنها چيزي ك��ه خيلي اهميت 
نمي دهند روند معامالت اس��ت .به اين ترتيب، در 
بازار آس��يا شاخص اصلي بورس كره جنوبي با افت 
2 درصدي همراه شد و شاخص نيكي ژاپن نيز 0.2 
درصد افت كرد.در بازارهاي كااليي نيز قيمت نفت 
برنت با افت 3 سنتي به هر بشكه 45 دالر و 34 سنت 
رسيد و قيمت نفت امريكا با كاهش 0.3 درصدي به 
هر بشكه42 دالر و 78 سنت معامله شد. در اين بين 
قيمت طال نيز پس از اظه��ارات وارن بافت در مدار 

صعودي قرار گرفت.

آيين اهداي 100 سرويس جهيزيه كامل به زوج هاي جوان خوزستاني برگزار شد
آييلن اهداي ۱۰۰ سلرويس جهيزيه كامل به زوج هاي جوان خوزسلتاني با حضور سلردار سليد ضياءالدين حزني پور دبير قرارگاه محروميت  زدايي سلپاه پاسلداران انقاب اسلامي، 
حجت االسام والمسلمين سيد عبدالنبي موسوي فرد نماينده ولي فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز، سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت وليعصر )عج( خوزستان، علي 
محمدي مديرعامل فوالد خوزستان و جمعي از مقامات استاني و لشكري و زوج هاي جوان خوزستاني، شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مجموعه ۲۰۰ دستگاه فوالد خوزستان برگزار شد.

 مديرعامل فوالد خوزستان: تسهيل در ازدواج جوانان امر خداپسندانه اي است كه بايد در 
جامعه ترويج يابد؛ مجموعه فوالد با تمام توان عاوه بر تاش براي رفع مشكات مردم در 

مناطق محروم، در تسهيل ازدواج جوانان نيز پيشگام خواهد بود.
علي محمدي: شركت فوالد خوزستان در سال گذشلته با راه اندازي قرارگاه سازندگي و 
محروميت زدايي شهداي فوالد يكي از ماموريت هاي اصلي خود را خدمت  رساني به مردم 
قرار داده و اين قرارگاه در حوزه هاي عمراني، فرهنگي، آموزشلي، پزشكي و ... اقدامات 

فراواني را انجام داده است.

 دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسلداران انقاب اسامي: با تسهيل در امر ازدواج 
كارهلاي بزرگي در جامعه صورت مي پذيرد و اين حركت در مجموع رضايت خداوند را به 

همراه خواهد داشت.
سردار سيد ضياء الدين حزني  پور: جا دارد از اقدامات شركت فوالد خوزستان و مديرعامل 
جهادي اين مجموعه براي كمك به مردم محروم، تسلهيل در ازدواج جوانان و همچنين 
خدمات رساني در زمان بروز حوادثي نظير: مبارزه با ويروس كرونا و سياب سال گذشته 

تقدير و تشكر نمايم.

نماينده ولي فقيه در استان خوزستان: هدف از همسرگزيني رسيدن به آرامش است؛ در 
زندگي مشترك آرامش بر آسايش كه همان امكانات و امور رفاهي است، ارجحيت دارد.

حجت االسام والمسلمين سيد عبدالنبي موسوي فرد: در استان هر كجا محروميتي وجود 
دارد، شركت فوالد خوزستان با تمام توان براي رفع آن اقدام مي كند و اين شركت در امر 

مسووليت هاي اجتماعي عملكرد بي نظيري داشته است.
امام جمعه اهواز: از سپاه پاسداران انقاب اسامي نيز تشكر مي كنم كه در كنار شركت فوالد 

خوزستان براي محروميت زدايي و سازندگي از هيچ كوششي دريغ نمي كند.
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سبقت تعداد كدهاي ملي از واحدهاي مسكوني كشور

خانه هاي خالي غربال شدند
گروه راه و شهرسازي|

 ديروز برخي از اولين نتايج حاصل از راه اندازي سامانه امالك 
و اسكان كش��ور از سوي مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
اعالم شد. وجود 2.7 ميليون واحد خالي در كشور، وجود 
530 هزار واحد خالي از سكنه در تهران، شناسايي فردي 
كه مالك 600 واحد مسكوني است، شناسايي 91 ميليون 
كد ملي صاحب ملك در حالي كه جمعيت كشور حدود 
84 ميليون نفر است  و 23 هزار واحد مسكوني متعلق به 
يك شركت از جمله مهم ترين نتايج به دست آمده از سامانه 
امالك و اسكان كشور است. بر اساس سرشماري نفوس 
و مسكن سال 1395، تعداد خانه هاي خالي در كل كشور 
2.5 ميليون واحد و تعداد واحدهاي خالي در شهر تهران 
500 هزار مورد گزارش شده بود. اما آمار ارايه شده از سوي 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد طي 4 سال 
گذشته، حدود 200 هزار واحد مسكوني خالي )8 درصد( 
در كل كش��ور و حدود 30 هزار واحد مس��كوني خانه در 
شهر تهران به مجموعه واحدهاي خالي اضافه شده است و 
پديده خانه هاي خالي سير صعودي داشته است. به گزارش 
ايلنا، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در مراسم آغاز 
اجراي سامانه امالك و اسكان كشور با بيان اينكه ماليات 
ستاني از خانه هاي خالي نه تنها از تكاليف قانون بلكه يكي 
از ضرورت هاي برنامه ريزي در كش��ور است گفت: بايد بر 
اس��اس اطالعات واقعي حركت كنيم و بتوانيم از تهاجم 
سرمايه به مسكن و توليد ثروت هاي باال و حسب سرمايه 
در اين بازار جلوگيري كنيم. وي ادامه داد: 165 دس��تگاه 
در اجراي ماليات بر خانه هاي خالي و ارايه اطالعات نقش 
ايفا مي كنند اظهار داشت: بهمن ماه سال گذشته كه اين 
سامانه رونمايي شد با اين مشكل مواجه شديم كه برخي از 
دستگاه ها امكان ارايه اطالعات بدون اذن دولت را نداشتند و 
از آن زمان نسبت به دريافت مجوز براي ارايه اطالعات اقدام 
كرده اند. وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: اين سامانه بانك 
اطالعاتي قابل استنادي است كه تمام اطالعات واحدهاي 

مسكوني و شناسايي آنها در اين سامانه آمده است.

    2.7 ميليون واحد خالي در كشور
وي از شناسايي 2 ميليون و 700 هزار خانه خالي در كشور 
خبر داد و گفت: ليست نهايي خانه هاي خالي تا 15 روز ديگر 
به سازمان امور مالياتي ارايه مي شود و همانطور كه وعده 
داده بوديم در تابستان امسال اين قانون به اجرا خواهد رسيد.  
او افزود: نكته حائز اهميت اين اس��ت كه تمام افراد داراي 
خانه هاي خالي و پروژه هاي نيمه تمام مي توانند وارد پروژه 
مسكن ملي ش��وند و به ازاي آن به اين افراد زمين شهري 
مرغوب ارايه خواهيم كرد كه در اين صورت تامين مالي و 

جريان ساخت و ساز مسكن مستمر و مداوم خواهد بود.

    مهلت 15 روزه براي تاييد اطالعات
وزير راه و شهرسازي همچنين اظهار كرد: از امروز پيامك 
ماليات بر خانه هاي خالي براي تعدادي از مالك ها ارسال 
خواهد شد و تا 15 روز وقت دارند كه اين اطالعات را تاييد 
كنند يا نسبت به آن اعتراض داش��ته باشند. اسالمي در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه امروز با اجرا ش��دن ماليات 
بر خانه هاي خال��ي يكي از مطالبات كهن مردم عملياتي 
شد گفت: از امروز پيامك ماليات بر خانه هاي خالي براي 
تعدادي از مالك ها ارسال خواهد شد و تا 15 روز وقت دارند 
كه اين اطالعات را تاييد كنند يا نسبت به آن اعتراض داشته 
باشند. وي افزود: در 15 روز كاري اين پيامك هاي رفت و 
برگشتي انجالم مي شود و راستي آزمايي خوداظهاري ها 

به پايان خواهد رسيد.

    600   واحد به نام يك فرد 
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تاكنون 2 ميليون و 700 
هزار واحد مسكوني فاقد سكونت شناسايي شده است اظهار 
داشت: فعال مالكيت حقيقي ها شناسايي شده است و در اين 
آمار مشخص شده 600 واحد مسكوني به نام يك فرد بوده 
و از بين حقوقي ها هم مشخص شده 23 هزار واحد مسكن 
به نام يك شركت بوده است. وي تاكيد كرد: البته هنوز تا 
زماني كه پيامك هاي رفت و برگشتي راستي آزمايي ها به 
اتمام نرس��د اين آمار قابل قضاوت نيستند. وي با اشاره به 
دستگاه هايي كه هنوز اطالعات خود را به سامانه امالك 
و اس��كان ارايه ندادند گفت: وزارت ني��رو و وزارت نفت به 
اين سامانه لينك خواهند ش��د. موضوع اصلي اين است 
كه خانه هاي متعلق به ش��ركت ملي گاز ايران يك كنتور 
مشترك دارند و بايد اين مشكل برطرف شود. اسالمي تاكيد 
كرد: هيچ نهاد و دستگاهي خود را معاف از همكاري با ما 
نمي داند مگر اينكه دستگاهي اطالعات سري داشته باشد 

كه نتواند آن را در اختيار سامانه قراردهد.

    530  هزار واحد خالي  در تهران
اس��المي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه چند واحد 
مسكوني خالي از سكنه در تهران شناسايي شده است گفت: 
530 هزار واحد خالي از سكنه در تهران شناسايي شده است 
كه امروز براي مالك 100 هزار واحد پيامك ماليات ارسال 
مي شود و تا 10 روز آينده اين پيامك براي مالك يك و نيم 

ميليون واحد خالي ارسال خواهد شد.

    برد و باخت نداريم 
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه 
رييس كل بانك مركزي مدعي ش��ده بانك ها هيچ خانه 
خالي ندارند، گفت: ما پيكره واحدي هستيم و برد و باختي 
در بين دستگاه هاي دولت وجود ندارد مهم اين است كه 

سرمايه هاي بي حس��اب وارد بازار مسكن نشود تا نتواند 
قيمت مسكن را افزايش دهد. وي گفت: اصالحيه مجلس در 
ماليات بر خانه هاي خالي بسيار بازدارنده خواهد بود و قانون 
قبلي نرخ هاي اعالم شده بازدارندگي نداشتند. اسالمي با 
تاكيد بر اينكه ماليات بر خانه هاي خالي را يك فرصت براي 
درآمدزايي نمي دانيم اظهار داشت: اين يك اهرم قوي براي 
اين است كه اجازه ندهيم با هجوم سرمايه  به بازار قيمت 
مسكن افزايش يابد. اس��المي ادامه داد: زماني كه ما وارد 
وزارت راه و شهرسازي شديم، 130 هزار واحد مسكن مهر 
فاقد متقاضي وجود داشت كه اين امروز اين تعداد به 13 
هزار واحد رسيده كه البته مراحل ساخت آنها در مرحله 

اسكلت و جانمايي زمين بوده و هنوز ساخته نشده بودند.

    وجود ۹1 ميليون كد ملي داراي ملك
محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي نيز 
اظهار كرد: بيش از 13 ميليون و 400 هزار واحد مسكوني 
را شناس��ايي كرده ايم و حدود 40 ت��ا 45 درصد از اين 
واحدها خالي از سكنه بوده است. محمودزاده در مراسم 
آغاز اجراي سامانه امالك و اسكان كشور با بيان اينكه 
اطالعات جامع از سازمان امور مالياتي و برخي دستگاه ها 
دريافت كرده ايم، گفت: اولويت اين شناسايي ها را در شهر 

تهران به عنوان كالنشهر در اين سامانه قرار داده ايم.  
محمودزاده بيان كرد: از تعداد 13 ميليون و 400 هزار 
واحد مسكوني شناس��ايي شده، 9 ميليون و 300 هزار 
مالك حقيقي و حقوقي هستند و حدود 2 ميليون و 700 
هزار خانوار بيش از يك واحد مسكوني دارد. وي تاكيد 
ك��رد: 91 ميليون كد ملي وجود دارد كه مالكيت به نام 
آنها است كه در مقايسه با تعداد و مردم در كشور بسيار 
تفاوت دارد. وي يادآور شد: 72 هزار و 700 واحد مربوط 
به افراد زير 18 سال است. مجموعه اين اطالعات بسيار و 
قابل توجه بود به طوري كه يك فرد حقيقي حدود 650 

واحد مس��كوني يك فرد حقوقي هم بيش از 23 هزار و 
800 واحد مسكوني به نام خود در اين سامانه ثبت كرده 
اس��ت. محمود زاده توضيح داد: ويژگي هاي واحدها به 
تفكيك شهر و استان ها به زودي منتشر مي شود طبق 
قولي كه اعالم كرده بوديم در تابس��تان امكان ارس��ال 

ليست خانه هاي خالي را فراهم كرديم.  
معاونت مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تصريح 
كرد: از ام��روز پيامك به تعداد يك ميليون و 500 هزار 
واحد مسكوني ظرف ده روز ارسال مي شود. وي افزود: 
امروز 100 هزار پيامك به مالكان ارسال مي شود و طبق 
بررس��ي هايي كه انجام داده اي��م در صورتيكه مالكان 
پيامك ها را دريافت كرده باش��ند اگر واحدشان خالي 
باش��د كد تاييد را ارسال مي كنند و اگر واحد آنها خالي 
نباشد بايد مستنداتي ارايه دهند كه واحد آنها به اجاره 
يا به فروش رفته است. محمود زاده گفت: فرصت ارسال 
مس��تندات تا پايان ش��هريورماه ادامه خواهد داشت. 
در پايان شهريور ليس��ت خانه هاي خالي را به سازمان 
امور مالياتي تحويل خواهيم داد. اين يك اتفاق بس��يار 
بزرگ است كه با كمبود و محدود بودن اطالعات انجام 
شد. محمودزاده گفت: اين سامانه و اطالعات آن براي 
برنامه ريزي بس��يار مهم اس��ت و هدف ما همان است 
كه واحدهاي خال��ي براي بازار اجاره و ي��ا فروش ارايه 
كنيم. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اين سامانه 
تاثير بسيار مثبت و محسوس��ي در بازار اجاره بر جاي 
خواهد گذاش��ت و راه اندازي س��امانه امالك و مسكن 
به س��رمايه گذاري در اين بخش كمك كرده اس��ت. او 
همچنين يادآور شد: 72 هزار واحد مسكوني شناسايي 
شده كه مالكان آنها افراد زير 18 سال هستند. به گفته 
محمودزاده، در اين سامانه فردي با يك كد ملي، 200 
واحد مسكوني به نام خود دارد كه بايد در خصوص نوع 

مالكيت آنها، توضيحاتي ارايه دهد.

استاندار تهران: برگزاري مراسم توام با تجمع افراد ممنوع است

تداوم محدوديت هاي كرونايي در تهران امروز بررسي مي شود
انوش��يروان محسني بندپي، اس��تاندار تهران اعالم كرد: 
تداوم محدوديت ها براي جلوگيري از شيوع كرونا از جمله 
دوركاري كارمندان امروز 29 مرداد در س��تاد ملي كرونا 
بررسي مي شود. محسني بندپي در گفت وگو با ايرنا افزود: 
ما به استمرار محدوديت هايي كه در پيشگيري از شيوع 
بيماري كرونا موثر است، اصرار داريم و مجازات متخلفان و 
خاطيان از اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي وجود دارد 
كه بايد با جديت مورد نظارت و پيگيري قرار گيرد. وي اظهار 
كرد: اصرار داريم كه برگزاري هر نوع مراسمي كه منجر به 
تجمع افراد شود، ممنوع باشد و مراسم هاي ويژه ماه محرم 
نيز طبق دستورالعمل هاي مورد توافق وزارت بهداشت و 
سازمان تبليغات اجرا گردد. استاندار تهران با اشاره به آخرين 

وضعيت بيماري كرونا در اين اس��تان گفت: اكنون تعداد 
افراد بستري به علت ابتال به اين بيماري با شيب ماليمي در 
حال كاهش است و از 4 هزار و 500 بيمار در ابتداي مرداد 
به متوسط روزانه 300 مورد رسيده است. وي اظهار كرد: 
بايد توجه داشت كه همچنان وضعيت تهران با وجود روند 
كاهشي تعداد بستري شدگان و فوتي ها، شكننده است و 
امكان دارد بار ديگر اين روند سير صعودي به خود بگيرد. او 
با رد اين نظر كه شدت شيوع و قدرت ويروس كرونا نسبت 
به روزهاي نخست كاهش يافته است، اضافه كرد: زماني كه 
هنوز فوتي ها و بيماران بستري در بخش هاي ويژه تغيير 
محسوسي نكرده و با وجود پيش بيني فروكش اين بيماري 
در تابستان، با همان شدت اسفند سال قبل افراد را درگير 

مي كند، نمي توان چنين ادعايي داشت. محسني بندپي 
تاكيد كرد: روال شيوع ويروس هاي قبل بر اين اساس بود 
كه ابتدا جريان مي يافت و پس از مدتي قدرت كشندگي و 
بيماري زايي آن فروكش مي كرد اما اين ويروس به هيچ وجه 
قابل پيش بيني نيست. استاندار تهران گفت: اكنون تمام 
جهان و همه استان هاي ايران تحت تاثير اين ويروس قرار 
دارد و حتي در كشورهايي كه فروكش كرده و آمار به صفر 
رسيده بود، بار ديگر ويروس شيوع يافته است و از سوي ديگر 
نمي توان چندان بر روي اثربخشي واكسن هاي پيشنهادي 
كشورهاي مختلف نيز حساب باز كرد. بر اساس اين گزارش، 
بر اساس اعالم ستاد ملي كرونا، طرح ترافيك و طرح كاهش 
آلودگي هوا در حلقه دوم ترافيكي تهران از نيمه مرداد لغو 

شده است. مساله اي كه به اعتقاد مسووالن مديريت شهري، 
در كاهش بيماران كرونايي در تهران نه تنها اثرگذار نيست 
و منجر به كاهش مس��افران حمل و نقل عمومي نشده، 
بلكه با رايگان شدن تردد در محدوده هاي ترافيكي، عبور 
و مرور خودروها افزايش يافته و منجر به آلودگي هوا شده 
است. از همين رو، مسووالن شهرداري اعالم كرده اند كه 
از ابتداي شهريور ماه طرح ترافيك و طرح كاهش آلودگي 
هوا در حلقه دوم ترافيكي تهران دوباره برقرار خواهد شد.  
در همين حال، دستگاه هاي دولتي نيز دوركاري كارمندان 
خود را در دستور كار دارند و آنگونه كه استاندار تهران اعالم 
كرده است، رفع اين محدوديت ها در نشست امروز ستاد 

كرونا بررسي خواهد شد.

واحدهاي آبكاري به خارج تهران منتقل مي شوند

صدور 35 هزار راي عليه مشاغل مزاحم پايتخت
برخورد با مش��اغل مزاحم و صنايع آالينده در سطح شهر 
تهران در دستور كار قرار گرفته و 35 هزار راي از سوي مراجع 
قانوني در خصوص مشاغل مزاحم در تهران صادر شده است 
و واحدهاي آبكاري هم بايد از تهران خارج ش��وند. رييس 
اداره محيط زيست شهر تهران از ثبت بيشترين شكايات 
مردمي در حوزه محيط زيس��ت در مناط��ق 3، 18، 19 و 
21 ش��هر تهران خبر داد و گفت: بر اساس بررسي به عمل 
آمده از شكايت هاي محيط زيستي واصله چهار ماهه ابتداي 
سال جاري، بيشترين شكايت ثبت شده مربوط به پسماند، 
ساخت و ساز غيرمجاز است و مشاغل و صنوف مزاحم مانند 
آبكاري ها هم به عنوان يكي ديگر از عوامل آلوده كننده محيط 
زيست تهران از موضوعات شكايت بوده اند و ساماندهي آنها 
بسيار حائز اهميت است. وي اظهار كرد: از اين رو مكاتباتي 
با شركت ساماندهي مشاغل شهر براي حل معضل ناشي 
از فعالي��ت اين واحدها انجام گرفته اس��ت. فاطمه برنا در 
گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه چون اين صنايع با توسعه 
بي ضابطه و شلخته اي در سطح شهر به خصوص مناطق 
جنوبي تهران پراكنده شده اند، بر اساس بند 20 ماده 55 

قانون شهرداري ها، اين نهاد موظف به برخورد با صنايع و 
مشاغل مزاحم در سطح شهر تهران است، اظهار داشت به 
جز مشاغلي كه آلودگي شان موجب تخريب محيط زيست 
مي شود اصراري به جمع شدن صنايعي كه دامنه فعاليتشان 

به داخل شهر كشيده شده اند نداريم.

    22 واحد آبكاري نيازمند نظارت
برنا با اش��اره به اينكه 22 واحد آبكاري در مناطق جنوبي 
تهران مشغول به فعاليت است، خاطرنشان كرد: آلودگي 
آبكاري ها تأثير مستقيمي بر روي منابع آب دارد و به همين 
دليل برنامه جمع آوري آنها در دستور كار قرار گرفته است. 
و در اين باره با شركت ساماندهي صنايع و مشاغل رايزني 
كرده ايم. رييس اداره محيط زيست شهر تهران كارواش ها 
را از ديگر مش��اغل آلوده كننده محيط زيس��ت پايتخت 
برش��مرد و گفت: بيش از 350 واح��د كارواش به صورت 
رس��مي در تهران در حال فعاليت اند كه با توجه به اينكه 
آلودگي هاي فعاليتشان را به منابع آبي زيرزميني منتقل 
مي كردند از شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري 

خواستيم نظارت بيشتري بر فعاليت هاي آنها داشته باشد 
و خوشبختانه بسياري از اين واحدها به سمت وصل شدن 
به شبكه فاضالب اگوي ش��هري حركت كرده اند. وي از 
پيشنهاداتي هم به ش��هرداري براي ساماندهي مشاغل 
آالينده در منطقه خالزير خبر داد. س��يدعلي مفاخريان 
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري 
تهران نيز در اين باره به مهر گفت: بر اساس وظيفه قانوني 
ش��هرداري ما با هر كدام از موضوعات فعاليتي كه ايجاد 
مزاحمت داشته باشد چه به شكل انتفاعي و چه موضوعات 
زيست محيطي مثل انتش��ار بوي نامطبوع، سروصدا، و... 
برخورد مي كنيم. وي با تاكيد بر اينكه همه ش��هروندان 
مي توانند براي حل معضالت فضاي پيراموني خود با سامانه 
137 تماس بگيرند، ابراز داشت: بر اساس بند 20 ماده 55 
قانون شهرداري ها اين شركت موظف به برخورد با مواردي 

هست كه ايجاد مزاحمت براي شهروندان داشته باشد.

    توقف فعاليت كارخانه سيمان تهران
مديرعامل ش��ركت س��اماندهي صنايع و مش��اغل 

شهرداري تهران با اشاره به اينكه 70 هزار مورد طرح 
شكايت بر اس��اس اين قانون به ثبت رسيده و از جمله 
مصاديق مزاحمت محسوب شده است، اظهار داشت: 
35 هزار مورد از اين تعداد مربوط به آراي قديمي بوده 
و 35 هزار مورد جديد در سطح مناطق شهر تهران به 
ثبت رسيده اس��ت. وي صنوف مزاحمي كه عمدتًا در 
مناطق حاشيه اي تهران وجود دارند، همچون آبكاري، 
صافكاري را از بيشترين موضوعات اين طرح شكايت ها 
برش��مرد و گفت: ب��راي عمده اين طرح ش��كايت ها 
رأي صادر شده اس��ت و خيلي از اين صنايع همچون 
اوراقچي ها، انبارهاي مواد شيميايي، برخي آبكاري ها، 
كوره پزخانه ها به خارج شهر منتقل شده اند. مديرعامل 
شركت س��اماندهي صنايع و مشاغل ش��هرداري تهران 
همچني��ن از ديگر راي هاي ص��ادره در خصوص صنايع 
مزاحم را مربوط به توقف فعاليت براي كارخانه س��يمان 
تهران دانس��ت و گفت: فعاليت اين كارخانه به مدت 30 
سال متوقف شده است. وي خاطرنشان كرد: پالك هاي 

كوچك تر هم با طرح شكايت رصد مي شوند.

طي 4  سال  گذشته تعداد خانه هاي خالي در كشور  8   درصد افزايش يافته است

الزام شهرداران مناطق به رفع 
نواقص ايمني اماكن پرخطر

مسعود حمزه اي، رييس سازمان بازرسي در ابالغيه اي 
به شهرداران مناطق 22 گانه بر انجام اقدامات قانوني 
در خصوص رفع نواقص و مشكالت ايمني اماكن پر 
خطر شناسايي شده در سطح شهر تهران تاكيد كرد.

به گزارش ايلنا، حمزه اي در اين ابالغيه، رعايت اصول، 
ضوابط و مقررات ايمني در ساخت و سازها و فضاهاي 
شهري، ارتقاي ايمني ساختمان ها و توانمند سازي 
شهروندان در مقابله با حوادث احتمالي، حفظ شرايط 
ايمني شهر، حفظ جان و اموال شهروندان و پيشگيري 
از وقوع حوادث ناگوار آتش سوزي مانند حريق اخير 
كلينيك سينا اطهر در محدوده شهرداري منطقه يك 
كه منجر به فوت تعدادي از همش��هريان عزيز شد را 
مورد توجه قرار داده و افزود: در همين راستا، تاكنون 
3451 م��ورد از اماكن پرخطر در پايتخت از س��وي 
سازمان آتش نشاني شناسايي شده است. براساس 
گزارش روابط عمومي س��ازمان بازرسي شهرداري 
تهران؛ وي با بيان اينكه جدول آماري از كليه اطالعات 
و  مشخصات ملكي و ناايمني هاي موجود در هر منطقه 
در اختيار شهرداران مناطق قرار گرفته، تشكيل كميته 
ايمني ساختمان منطقه با حضور  كليه مسووالن ذيربط 
و اقدامات قانوني الزم، با توجه به اسناد باال دستي جهت 
الزام مالكين )ذينفعان( در رفع نواقص و مش��كالت 
ايمني موجود را ضروري دانست و گفت: الزم است تا 
جلسات كميته ايمني منطقه به شكل منظم و مستمر 
تشكيل و نتيجه اقدامات اصالحي صورت پذيرفته در 
هر منطقه به صورت مستند و متقن به سازمان بازرسي 

شهرداري ارسال گردد.

تركمنچاي فوتبالي
در مرحله بعدي قطعا هزينه اين تركمنچاي فوتبالي 
بايد از حساب شخصي افرادي پرداخت شود كه در 
بستن قرار داد نقش داشته اند. هيچ نهاد دولتي نبايد 
زير بار پرداخت اين هزينه گزاف شود. نكند خداي 
ناكرده دوباره شاهد قرض دادن پول از سوي شستا 
به فدراسيون باش��يم. مردي يا زني كه قرض دارد 
همه زندگي اش را مي فروشد تا قرض اش را بدهد. 
تاج و همه اعضاي فدراسيون فوتبال يك قرض 6 
ميليون يوروي��ي دارند و بايد آن را پرداخت كنند. 
حتما وقت��ي اين پول پرداخت ش��د بايد به مردم 
گفته شود كه منبع پرداخت پول كجا بوده است. 
بس است، دس��ت كردن در كيسه بيت المال بس 
است. در ادامه سوالي اذهان عمومي را درگير خود 
مي كند و آنهم اين است كه چرا نهادهاي نظارتي در 
تمام اين سال ها به فوتبال دولتي ما ورود نكرده اند. 
به فوتبالي كه استقالل و پرسپوليس آن هر سال در 
حال پرداخت بدهي هاي دالر به بازيكنان خارجي 
هستند كه پش��يزي نمي ارزيدند. فساد مالي در 
فوتب��ال ايران بي��داد مي كند. مدي��ران و مربيان 
هستند كه با آوردن بازيكنان بي كيفيت خارجي و 
قرار داد بستن با آنها، جيب خود را پر از پول مي كنند 
و بدهي هاي دالري را روي دوش مردم مي گذارند. 
براي مردمي كه زندگي ش��ان لنگ چند ميليون 
تومان است، شنيدن پرداخت 170 ميليارد تومان 
كه برخي نمي دانند چندتا صفر دارد، به يك اجنبي 
دردآور است. مربي كه خاطرات تلخي هم از دوران 
حضورش روي نيمكت تيم ملي داريم. منتظر خبر 
شنيدن استعفاي تمام اعضاي فدراسيون فوتبال و 
پرداخت هزينه ويلموتس توسط همان آدم هاي 
مستعفي هستيم. يعني اميدواريم اينگونه باشد و 
دوباره پاي بيت المال به ميان نيايد كه حق الناس 
است و من يكي به عنوان نويسنده اين متن راضي 
نيستم از حق من يك سنت در اختيار مرد بلژيكي 

قرار بگيرد.
عصر ايران

سه عامل  ريزش بورس
 بازگشت اين نقدينگي به اقتصاد مي تواند شرايط 
را در بسياري از ديگر بازارها بر هم بريزد، از اين رو 
حفظ بازار اهميت فراواني خواهد داشت. آنچه در 
روزهاي گذشته در بازار رخ داده، مي تواند نشانه اي 
اصالح قيمت ها در بازار باش��د كه امري طبيعي 
است اما اگر اين روند ادامه دار باشد و شاخص بيش 
از حد پيش بيني شده كاهش يابد، آنگاه شرايط 
خطرناك مي ش��ود و بايد انتظار سلب اعتماد از 

سرمايه گذاران را داشته باشيم.
در كنار اصالح شاخص يكي ديگر از عواملي كه 
در وضعيت امروز بازار تاثير منفي داشت، وجود 
برخي اختالف نظرها در ميان مس��ووالن بود. از 
سويي خبر گشايش اقتصادي كه دو هفته قبل 
منتشر شد نه تنها به جمع بندي نرسيده بلكه خود 
به عاملي براي اختالف نظر تبديل شده و همين امر 
بازار را ترسانده است. از سوي ديگر اختالفات دو 
وزارت خانه بر سر عرضه سهام داراي دوم به بازار 

نيز شرايط را با ترديد مواجه كرده است. 
عامل س��وم، بيرون از اقتصاد و بي��رون از بورس 
بود. انتش��ار برخي خبرها درباره امكان مذاكره 
براي برطرف ش��دن تحريم ها، شرايط را در بازار 
تغيير داد. اينكه در صورت نهايي شدن مذاكرات، 
تغييراتي در اقتصاد اي��ران رخ مي دهد و برخي 
قيمت ها و بازارها شرايط جديد را تجربه مي كنند، 
خود به عاملي براي ترديد در ميان سرمايه گذاران 
تبديل ش��د و بازار وارد فاز انتظار ش��د تا نتايج 

شايعات مشخص شود.
در تحليل هاي اقتصادي، براي مش��خص شدن 
شرايط سرمايه به مثال شكار آهو اشاره مي كنند. 
سرمايه آماده فرار است و اگر كوچك ترين نگراني 
به وجود  آيد، سرمايه فرار مي كند. از اين رو آنچه 
در روزهاي آينده در ش��اخص بورس رخ خواهد 
داد، تا حد زيادي روند بازار در هفته هاي پيش رو 

را نيز مشخص خواهد كرد.

هشدار درباره 
حبس آمار بازار مسكن 

محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي دوشنبه شب در 
يك برنامه تلويزيوني اعالم كرد: »به معاونت مسكن 
دستور داده ام تا آمار و اطالعات مربوط به بازار ماهانه 
مسكن را منتش��ر نكند.« اين مس��اله در شرايطي 
اعالم شده است كه قيمت مسكن همچون قيمت 
در ساير بازارها طي دو س��ال گذشته و به ويژه طي 
5 ماهه نخست س��ال جاري تحت تاثير نوسان دالر 
و افزايش انتظارات تورمي، رشدهاي بسيار بااليي را 
تجربه كرده اس��ت به گونه اي متوسط قيمت خريد 
هر مترمربع مس��كن در تهران از 15 ميليون و 350 
هزار تومان در اسفند سال گذشته در انتهاي تيرماه به 
21 ميليون تومان )به طور ميانگين ماهي 2 ميليون 
تومان( افزايش يافته است. در چنين شرايطي، به باور 
كارشناسان حذف آمار بازار مسكن نه تنها منجر به 
آرامش بازار نمي شود كه شفافيت نصفه و نيمه كنوني 
را نيز از بين مي برد. در همين رابطه، فردين يزداني، 
كارشناس مسكن در ارتباط با دستور وزير راه مبني بر 
ممنوعيت انتشار اطالعات و آمارهاي مرتبط با قيمت 
مسكن، گفت: ممنوعيت انتشار قيمت بازار مسكن 
به طور قطع هيچ تاثير مثبتي بر اين بازار افسارگسيخته 
ندارد. از طرفي ممكن است زمينه بدتر شدن شرايط 
بازار را به وجود بياورد. يزداني در گفت وگو با فارس، با 
ابراز تاسف از دستور وزير راه و شهرسازي در ارتباط 
با ممنوعيت انتش��ار اطالعات و آمارهاي مرتبط با 
قيمت مسكن، گفت: شفافيت بازار همواره يك ابزار 
ياري رسان به حساب مي آيد و هر اقدامي كه جلوي 
اين شفافيت را بگيرد منجر به بهبود شرايط نخواهد 
شد. اين كارشناس مسكن، در بيان نتايج محتمل اين 
تصميم وزير راه و شهرسازي، تصريح كرد: ممنوعيت 
انتشار قيمت بازار مسكن به طور قطع هيچ تاثير مثبتي 
بر اين بازار افسار گسيخته ندارد. از طرفي ممكن است 
زمينه بدتر شدن شرايط بازار را به وجود بياورد. وي 
با اشاره به اين نكته كه در همه جاي دنيا استفاده از 
ابزارهاي ايجاد ش��فافيت در دستور كار است، بيان 
كرد: استفاده از تصميمات ناكارآمد اينچنيني در هيچ 
كجا مرسوم نيس��ت زيرا همگان از نتايج عكس اين 
تصميمات آگاه هستند. يزداني در ارتباط با بيان يك 
مورد مشابه در ارتباط با جلوگيري از انتشار قيمت ها، 
گفت: زماني كه جلوي انتش��ار قيم��ت  واحدهاي 
مسكوني در سايت ها و نرم افزارهاي اينترنتي گرفته 
شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسكن نبوديم 
بلكه ش��رايط براي افزايش قيمت نيز مهيا شد. در 
شرايطي كه تجربيات ناموفق اين تصميمات مشخص 
است، اس��تفاده دوباره از آن مايه تاسف خواهد بود. 
به گزارش فارس، شب گذشته محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرسازي، در برنامه گفت وگوي ويژه خبري، 
در ارتباط با بازار مسكن و قيمت 21 ميليون توماني 
هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران، گفت: به 
معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي دستور داده ام تا 
اطالعات و آمار قيمت هاي بازار مسكن را منتشر نكند.

معطلي 10 هزار واحد مسكن مهر 
به خاطر همراهي نكردن بانك ها 

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر 
از تكميل 92 درصد واحدهاي مس��كن مهر كشور 
تاكنون خبر داد و گفت: تكميل 10 هزار واحد نيز 
به دليل همراهي نكردن بانك ها، معطل مانده است. 
به گزارش ايسنا، احمد اصغري مهرآبادي، قائم مقام 
وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر به تشريح 
آخرين وضعيت اين طرح در كش��ور پرداخت و با 
بيان اينكه، مجموع واحدهاي مس��كن مهر كشور 
دو ميليون و 200 هزار واحد است، گفت: 550 هزار 
واحد از اين تعداد، در قالب تفاهمنامه س��ه جانبه 
و 540 هزار واحد نيز توس��ط تعاوني هاي مسكن 
احداث شده و يا در حال تكميل است. همچنين 260 
هزار واحد در بافت هاي فرس��وده و 850 هزار واحد 
نيز تحت عنوان طرح خودمالكي ساخته شده است. 
او اف��زود: از مجموع دو ميلي��ون و 200 هزار واحد 
مسكن مهر كش��ور، تاكنون دو ميليون و 40 هزار 
واحد تكميل ش��ده اس��ت؛ حدود 110 هزار واحد 
داراي معارض و در مراجع قضايي داراي پرونده است؛ 
تعدادي از واحدها نيز فاقد متقاضي است كه بخشي 
از آنها به ديگر طرح هاي مسكن انتقال داده مي شوند. 
در اين بخ��ش با توجه به محدودي��ت منابع مالي 
مسكن مهر، از فرصت استفاده كرده ايم و با انتقال اين 
واحدها به طرح اقدام ملي مسكن، از منابع اين طرح 
براي تكميل واحدهاي باقي مانده استفاده مي كنيم. 
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر 
عنوان كرد: اكنون حدود 10 هزار واحد مسكن مهر 
به دليل همراهي نكردن بانك هاي يادشده، نيمه تمام 
هس��تند؛ التبه پيگيري هاي الزم را از طريق بانك 
مركزي انجام داده ايم و منتظر نتيجه هستيم. يك 
مشكل ديگر كه در اين واحدها با آن روبروييم موضوع 
ماده 186 قانون ماليات هاي غيرمستقيم است كه 
15 هزار واحد مسكن مهر را درگير كرده است. در 
اين خصوص نيز پيگيري هاي الزم را انجام داده ايم 
و خواستار اعطاي سه تا 6 ماه زمان براي تكميل اين 
واحدها هستيم. بدون احتساب اين واحدها، حدود 
50 هزار واحد مسكن مهر نيمه تمام در كشور داريم 
كه ميانگين پيشرفتشان 80 درصد است؛ تاكنون 
پرونده مسكن مهر در 12 استان و 10 شهر جديد 
كشور بسته شده است. بيشتر واحدهاي نيمه تمام در 
استان هاي تهران )پرديس و پرند(، البرز )هشتگرد(، 
خوزستان، فارس و خراسان رضوي است. در ساير 
اس��تان ها تعداد واحدهاي باقي مانده ناچيز است. 
قطعا امسال واحدهاي نيمه تمام مسكن مهر تكميل 
مي شود. بخش عمده اين واحدها تا پايان آبان ماه به 
بهره برداري مي رسد اما تحويل آنها، نيازمند همكاري 
دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت نيرو است. بايد 
توجه داشت كه ساخت واحد يك بخش از كار است 
و اصل موضوع تحويل واحد به مردم و مالكان است 
كه نيازمند همراهي دستگاه هاي مختلف در تكميل 

خدمات الزم است.
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دلجويي ايرانسل از كاربرانش 
به دلزدگي منجر شد

 سعيد   ميرزاپور|
ايرانسل پيامي به كاربران بسته هاي اينترنت بلندمدت 
خود فرستاد و براي دلجويي از آنها يك بسته رايگان 
هديه كرد. اما اين اقدام ايرانسل بيشتر موجب دل زدگي 
كاربران شد. همراه موبايلستان باشيد. اگر پيگير اخبار 
حوزه فناوري باشيد حتما مطلع هستيد كه چندي 
پيش اپراتور هاي كشور بسته هاي اينترنت بلند مدت 
خود را ح��ذف كردند.اين اقدام از س��وي كاربران با 
انتقادات ش��ديدي همراه ش��د و كار ب��ه وزير جوان 
ارتباطات نيز رسيد.بعد از كش و قوس هاي فراوان و 
همچنين برخي تهديد ها از سوي وزارت ارتباطات، روز 
گذشته اين بسته ها مجددا در دسترس قرار گرفتند و 
كاربران مي توانند در حال حاضر آنها را خريداري كنند. 
اما نكته جالب و البته عجيبي ك��ه در اين خصوص 
وجود دارد، اقدامي ناخوشايند از سوي ايرانسل بود.
روز گذشته بعد از اين اتفاق ايرانسل پيامكي را براي 
كاربرانش كه پيش تر از بسته هاي بلندمدت استفاده 
مي كردند ارس��ال كرد و من باب دلجويي بسته اي 2 
گيگابايتي رايگان را در اختيارشان قرار داد كه براي 
فعال سازي بايد كد مشخص ش��ده را شماره گيري 
مي كردند. با وجود اينكه در متن پيام به هديه بودن 
اين بسته اشاره شده بود، اما كاربران با شماره گيري كد 
مذكور متوجه يك يا دو بسته مي شدند كه در مقابل 
آنها مبلغي به عنوان بهاي بسته مشخص شده بود و در 
واقع رايگان نبود.اگرچه به نظر مي رسد در ظاهر اين 
اقدام ايرانسل با هدف دلجويي از كاربران بود، اما كاربران 
با ديدن بسته هاي پولي بيشتر دل زده مي شوند.براي 
برخي از كاربران نيز پيامي با عنوان »شما مي توانيد 
بسته هاي خود را از طريق ستاره 555 مربع خريداري 

كنيد« نمايش داده مي شد.

 4 ميليارد ريال صرف مبارزه 
با موش هاي اصفهان 

معاون خدمات شهري ش��هرداري اصفهان گفت: 
بيش از 4 ميليارد ريال امس��ال در 15 منطقه شهر 
اصفه��ان و ناژوان، صرف مبارزه با موش هاي ش��هر 
اصفهان مي شود.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، حسين اميري با اشاره به اينكه 
ش��هرداري اصفهان با اش��اره به مجموعه اقداماتي 
به دنبال كنت��رل و مقابله با حيوانات موذي از جمله 
موش در شهر اصفهان انجام مي ش��ود، اظهار كرد: 
وجود موش ها در محيط هاي شهري عالوه بر انتشار 
بيماري سبب خسارات اقتصادي نيز مي شود.  وي با 
بيان اينكه وجود موش ها سبب وارد شدن خساراتي 
به ساختمان ها مي شود، گفت: مصرف و آلوده كردن 
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي، تحميل هزينه 
زياد مبارزه با موش ها را به هم��راه دارد.  او ادامه داد: 
موش هاي متولد شده پس از پنج هفته قدرت باروري 
دارند بنابراين افزايش آنها به صورت تصاعدي است.  

  فراخوان جايزه جهاني 
شهرهاي صلح جو اعالم شد

سازمان جهاني »شهرداران صلح« كه شهر اصفهان نيز 
يكي از اعضاي آن به شمار مي آيد، به منظور ارتقاي 
آموزش هاي مربوط ب��ا »صلح«، به برگزاري رقابتي 
هنري ويژه كودكان شهرهاي عضو اقدام كرده است. 
موضوع اصلي اين رقابت، »شهرهاي صلح جو« است 
و به كودكان دو گروه س��ني 6 تا 10 و 11 تا 15 ساله 
اختصاص دارد.  به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي 
شهرداري اصفهان، براساس برنامه ريزي اين سازمان 
جهاني، هريك از شهرهاي عضو، پس از انتشار فراخوان 
براي ش��هروندان خود، آثار را بررسي كرده و با نظر 
كارشناسي كميته اي متخصص، حداكثر 5 اثر برتر از 
هر گروه سني )مجموعا 10 اثر( را براي رقابت پاياني به 
دبيرخانه شهرداران صلح ارسال مي كنند.  فراخوان اين 
رويداد كه با همكاري اداره امور بين الملل شهرداري و 
دو زير مجموعه سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 
شهرداري اصفهان يعني خانه كودك و موزه هنرهاي 
معاصر در اصفهان برگزار مي شود، از اوايل مردادماه 
منتشر شد و آخرين مهلت ارسال آثار، پايان مهرماه 

سال جاري خواهد بود. 
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 طرح گشايش اقتصادي 
و معادله كسري بودجه

اما بايد توجه كرد س��رنخ همه مش��كالت اقتصادي و 
مديريتي فقط به دولت آشكار ختم نمي شود، دولت هاي 
پنهان هم در سيس��تم اقتصادي ما وج��ود دارند كه 
متاسفانه نفوذ بسياري هم در اقتصاد و مديريت دارند. 
اي��ن دولت هاي پنهان حتي اباي��ي از اين ندارند كه بر 
دامنه مشكالت و سردرگمي هاي اقتصادي افزوده شود 
تا دستاوردهاي اقتصادي دولت كاهش پيدا كند و افكار 
عمومي تنها دولت را مقصر شرايط فعلي اقتصاد بداند و 
به هرجهت تحريم هاي اقتصادي، كاهش درآمدهاي 
نفتي، مشكل حمل و نقل پول، كاهش صادرات غير نفتي 
و... باعث شده تا دولت در سال99 دچار كسري بودجه 
حادي شود و خطر بزرگ تر آن است كه اين چشم انداز 
از كسري، نه فقط براي دولت دوازدهم بلكه براي دولت 
آينده هم وجود دارد. دولت در حال حاضر فقط به طور 
موقت تالش مي كن��د تا ظاهر اقتصاد و توليد را بهبود 
يافته ارايه كند و طوري مش��كالت اقتصادي را ترميم 
كند كه براي دوره اي موقت تداوم داشته باشد. يكي از 
مشكالت اقتصادي كشور ما همين است؛ اينكه دولت ها 
بدون توجه به افق هاي بلندمدت تالش مي كنند تا در 
كوتاه مدت كمي از مشكالت را كاهش دهند. يعني يك 
زماني دولت مي توانست بحث افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي را به صورت تدريجي دنبال كند، اما در زماني كه 
بايد اين تصميم را اخذ مي كرد در شمايل قهرمان ها در 
رسانه ها حاضر مي شد و اعالم مي كرد كه دولت با افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي مخالف است. اين مي شود كه 
چند سال بعد دولت ناچار به افزايش قيمت مي شود و آن 
تاخير باعث بروز مشكالت عديده اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و... مي شود. اين در حالي است كه اقتصاد ايران 
احتياج به جراحي ب��زرگ و اصالحات عميق دارد؛ اما 
دولت ها در ايران هرگز به شكل ساختاري كاري براي 
اصالح بودجه انجام نداده اند. تا زماني كه اين اصالح در 
رويكردها صورت نگيرد و عناصر مشكل ساز بودجه حذف 
نشود با بروز هز متغير تازه اي اقتصاد در سياه چاله هاي 
عميق اقتصادي پرتاب مي ش��ود. از سوي ديگر چون 
برنامه هاي نظارتي بر بودجه و گزارش هاي اقتصادي 
برآمده از آن به گونه اي نيست كه جلوي تكرار مشكالت 
را بگيرد؛ ما شاهد اين هستيم كه مشكالت مشابهي در 
برهه هاي زماني متفاوت در فضاي اقتصادي كشورمان 
بروز مي كند و تصميمات متضادي هم در خصوص آنها 
اتخاذ مي شود. مثل تصميماتي كه ناگهان در خصوص 
جهش بورس بدون بسترسازي الزم صورت مي گيرد؛ 
يعني مسيري كه س��اير كشورهاي توسعه يافته مثال 
در طول چند قرن و چندين دهه طي كرده اند، ناگهان 
اقتصاد ايران در ع��رض چند هفته و ماه طي مي كند؛ 
طبيعي است كه نتايج مورد نظر كه در ساير كشورها 
ثبت شده به دست نمي آيد. يا ايده هايي كه براي عرضه 
نفت در بازار سرمايه مطرح شده، چون بستر و زيربناي 
مناسبي ندارد؛ بدون ترديد به نتايج مورد نظر نخواهد 
رسيد. طرح گشايش هاي رييس جمهوري هم در يك 
چنين اتمسفري مطرح ش��ده و طبيعي است كه در 
نهايت تحت تاثير اين فضاي اقتصادي غيرسامان يافته 
از اهداف ترسيمي اش دور خواهد شد. راهكار مناسب آن 
است كه يك بار براي هميشه اصالحات ساختاري الزم 
براي اصالح بودجه در كشور انجام شود تا تصوير واقعي 
اقتصاد ايران در بودجه منعكس شده باشد، نه تصاويري 
غيرواقعي و رويايي از اقتصادي كه هنوز راه خود به سمت 

توسعه را پيدا نكرده است.

 لزوم قانوني بودن 
عرضه اوراق نفتي

در حالي كه تخصيص اين منابع به حوزه هاي عمراني 
و بخش هاي توس��عه اي كش��ور اقدامي اقتصادي و 
كم خطر خواهد بود. وزارت نفت تصور مي كرد با توجه 
به اجازه اي كه در بودجه س��ال 99 براي فروش اوراق 
به دولت داده شده؛ دولت و مي توانند با استفاده از اين 
طرح، نيازهاي خود را برطرف كنند. در نهايت اما موارد 
و اصالحات مطرح شده از سوي كميسيون مورد قبول 
قرار گرفت و بنا بر اين شد كه وزارت نفت ايرادات ارايه 
شده از سوي كميسيون را برطرف كند و بسترسازي 
قانوني الزم را انجام دهد و بعد از اين مرحله با هماهنگي 
دولت و مجلس اين طرح در مسير اجرايي شدن قرار 
بگيرد. اگر اين اصالحات هرچه سريع تر انجام بگيرد؛ 
مي توان دوباره فراخوان الزم براي اجراي اين طرح را 
صادر كرد و برنامه ريزي براي اجراي آن را در دستور 

كار قرار داد. 
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اصلي ترين شاخصه تعيين كننده قيمت تلفن همراه، نرخ ارز است

بازار موبايل در انتظار آرامش پس از توفان
بازار گوشي  موبايل در ماه هاي گذشته با نوسانات بسياري 
همراه ب��ود و اين كاال كه ماهيت ص��رف لوكس خود را از 
دس��ت داده و اكنون به يكي از كاالهاي م��ورد نياز مردم 
تبديل شده، به داليل مختلفي با افزايش قيمت مواجه شد؛ 
مشكالت مربوط به كرونا، افزايش قيمت دالر، محدوديت 
واردات و ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي ۳00 يورو و 
يا دپوي گوشي در گمرك از جمله مسائلي بود كه از سوي 
واردكنندگان و مس��ووالن مختلف، علت گراني گوشي 
بود. با وجود اين، با كاهش نرخ ارز و آزاد شدن گوشي هاي 
دپوشده در گمرك به اذعان واردكنندگان، قيمت گوشي با 
كاهش مواجه شده كه البته اين كاهش تنها به نسبت يك 
ماه گذشته قابل مشاهده است و همانطور كه پيش از اين هم 
گفته شده بود، در شرايطي كه دالر بيش از 20 هزار تومان 
است، قيمت گوشي به قيمت شش ماه گذشته خود كاهش 
نخواهد يافت.  در حالي كه بازار گوشي در ماه هاي گذشته، با 
بي ثباتي و افزايش قيمت مواجه بود، اكنون واردكنندگان كه 
يك ضلع تامين گوشي محسوب مي شوند، اعالم كردند بازار 
تلفن همراه پس از چند ماه التهاب به سوي آرامش پيش  
مي رود. هرچند آرامشي كه از آن سخن مي گويند منوط به 
حفظ شرايط فعلي است، چرا كه بازار موبايل همواره متاثر 
از بازار ارز است و در ماه هاي گذشته عالوه بر اين شاخصه، 
عوامل ديگري همچون مشكالت واردات به دليل شيوع 
كرونا و سودجويي اصناف هم در اين زمينه تاثيرگذار بوده 
است. به گفته رضا قرباني، رييس كميسيون ساماندهي و 
تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل، بازار موبايل تابع 
سه شاخصه مهم اس��ت كه اصلي ترين آن نرخ ارز است، 
بعدي تامين كاال و اينكه كاال به اندازه كافي وارد شود كه 
بازار را اشباع كند. سوم اينكه كاال دچار داللي نشود. يعني 
حركت كاال از شركت واردكننده تا مصرف كننده نهايي، 
چرخه صحيح و شفافي را طي كند و اين سه مورد قيمت 

بازار را تعيين مي كنند. 

   كاهش ۱۵ تا ۳۰  درصدي قيمت گوشي
قرباني با تاكيد بر ايجاد رقابت در بازار، به ايسنا گفت: در 
هفته هاي گذش��ته دالر تا 25 تومان هم رسيده بود كه 
اكنون كاهش يافته و به 22 هزار تومان رسيده و در اين رنج 
در نوسان است. از طرفي حدود 550 هزار گوشي در گمرك 
دپو شده بود كه با هماهنگي هاي انجام شده با وزارت صمت 
و بانك مرك��زي و وزارت ارتباطات، باالخره ارز حاصل از 
صادرات به آنها تخصيص يافت تا اين گوشي ها از گمرك 
ترخيص ش��ود و نياز بازار را تامين كن��د. با ترخيص اين 
كاالها و كاهش قيمت ارز، در بازار رقابتي سالم ايجاد شد 
تا هم واردكننده ها و هم اصناف كاال را در رقابت بفروشند. 
از طرفي به دليل وفور كاال، بازار از دست دالل خارج شد، 
چون دالل بازي  ديگر صرفه اقتصادي ندارد. اكنون قيمت 
تلفن همراه بسته به مدل، نسبت به 20 تا ۳0 روز گذشته در 
بخش خرده فروشي و عرضه به مصرف كننده نهايي بين 15 
تا ۳0 درصد كاهش پيدا كرده است. قرباني درباره موضوع 
گران فروشي گوشي هايي كه با ارز ارزان وارد شده اند، اظهار 
كرد: در س��ال 1۳99 ارز نيمايي به كاالهاي تلفن همراه 
تخصيص پيدا نكرد و منشأ ارز تمام كاالهاي دپوشده در 
گمرك، حاصل از صادرات بوده است. از 24 تير تا ۷ مرداد 
به اين كاالها ارز تخصيص يافت و از ۷ مرداد ترخيص شدند. 

بنابراين تمام كاالهاي موجود در بازار از دالر 2۳ تا 25 هزار 
تومان ارز حاصل از صادرات تامين شده است. از طرف ديگر 
چرخه واردات تا فروش كااليي مثل تلفن همراه نهايتا بين 
15 تا 25 روز است و براي شركت واردكننده، عمده فروش 
يا خرده فروش توجيه اقتصادي ندارد كه بخواهد كاال را 
شش ماه احتكار كند. از طرفي آخرين زماني كه شاهد دالر 
12 هزار توماني بوديم، بهمن ماه سال 1۳9۸ بوده است. 
بنابراين كااليي با ارز 12 هزار توماني به هيچ عنوان در بازار 
وجود ندارد و تمام كاالهاي موجود، با ارز حاصل از صادرات 

و دالر 20 هزار تومان و بيشتر وارد شده است.

   ترخيص روزانه ۳۰  هزار گوشي
اين اظه��ارات در حالي اس��ت كه س��يد روح اله لطيفي، 
سخنگوي گمرك ايران، معتقد است در حال حاضر ترخيص 
گوشي هاي موبايل روان بوده و به صورت قابل توجهي نسبت 
به س��ال قبل افزايش داشته است. طبق توضيح اين مقام 
مسوول در گمرك ايران از ابتداي امسال تا 2۷ مردادماه، سه 
ميليون و ۸1۳ هزار و ۸۳0 دستگاه گوشي از گمرك ترخيص 
شده كه ارزش دالري آن به 610 ميليون و ۳04 هزار و 29۳ 
دالر مي رسد. در مدت مشابه سال قبل دو ميليون و 142 
هزار و ۳۸2 دس��تگاه به ارزش دالري 199 ميليون و 6۷۳ 
هزار و 4۷۷ دالر ترخيص و وارد بازار شده بود. به گفته لطيفي 
متوسط قيمت گوشي هاي وارداتي در حدود پنج ماهه اول 
امسال به 160 دالر مي رسد در حالي كه در مدت مشابه سال 
قبل متوسط قيمت گوشي هاي وارداتي حدود 9۳ دالر بوده 
است و اين افزايش نشان مي دهد كه از هر مدل گوشي با هر 

قيمتي واردات انجام شده و محدوديتي در گوشي هاي با 
قيمت باال وجود نداشته است. وي با بيان اينكه آمار نشان 
مي دهد در س��ال جاري حدود ۳0 هزار گوشي به صورت 
روزانه ترخيص شده است، اضافه كرد: اين در حالي است كه 
تا پايان تيرماه دو ميليون و 900 هزار گوشي ترخيص شده 
بود كه در مدت اخير 900 هزار دستگاه ديگر به آن اضافه 
شده است. برخالف اينكه برخي مي خواهند با ايجاد شايعه 
به فضاي بازار دامن زده و از آن سوء استفاده كنند ورود گوشي 
موبايل از ابتداي سال به صورت عادي در حال انجام بوده است 

و مشكلي در گمرك وجود نداشته است.

   سوءاستفاده از اطالعات مسافران 
براي تطهير كاالي قاچاق

البته در اين مدت، انتقاداتي هم به ش��يوه واردات گوشي 
مسافري مطرح بوده است. مسووالن رجيستري گوشي و 
مبارزه با قاچاق معتقدند نتيجه ثبت تلفن همراه مسافري با 
فرايند فعلي، سوءاستفاده از اطالعات مسافران براي تطهير 
كاالي قاچاق اس��ت. در اين راس��تا حميدرضا دهقاني نيا 
مديركل نظارت بر سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با فارس، اظهار 
كرد: در حال حاضر بر اساس قانون دو رويه اصلي »تجاري« 
براي بازرگانان رسمي و »مسافري« براي مسافران سفرهاي 
خارجي براي ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده كه در مورد 
رويه »مسافري« به شكل موجود، نكاتي مطرح است. چيزي 
كه در رويه »مسافري« مد نظر قانون گذار بوده، بدين شرح 
است كه كاالي همراه مسافر در صورت غيرتجاري بودن، 

بايد پس از انجام تشريفات گمركي از جمله پرداخت حقوق 
ورودي از اماكن گمركي خارج شود؛ اما فرايندي كه در حال 
حاضر انجام مي شود، بدين صورت است كه مسافر مي تواند 
بدون آنكه تلفن همراه خود را در اماكن گمركي به گمرك 
اظهار و حقوق ورودي آن را پيش از ورود به كشور پرداخت 
كرده باش��د، آن را وارد كشور كرده و سپس از طريق درگاه 
اينترنتي گمرك نسبت به پرداخت حقوق ورودي و ثبت 
آن اقدام كند. نتيجه ثبت تلفن همراه مس��افري با فرايند 
مذكور، سوءاس��تفاده از اطالعات مس��افران براي تطهير 
كاالي قاچاق است، بدين صورت كه متخلفان، به هر شكل 
ممكن به اطالعات مسافران دسترسي پيدا كرده و به نام آنها 
و بعضًا بدون اطالعشان، از طريق درگاه اينترنتي گمرك، 
تلفن همراه ثبت مي كنند و در نتيجه زماني كه خود مسافر 
مي خواهد تلفن همراهي را كه با خود از خارج كشور آورده، 
ثبت كند با مشكل مواجه ش��ده و از امكاني كه قانون گذار 
براي وي در نظر گرفته، محروم مي  ش��ود. اگر تش��ريفات 
گمركي كاالي همراه مسافر و سپس ترخيص آن از اماكن 
گمركي منطبق بر قانون انجام مي شد امكان اين سوءاستفاده 
براي متخلفان فراهم نبود. پيشنهاد ما اين است سيستم به 
نحوي طراحي شود كه فرد مسافر به صورت اينترنتي بتواند 
اطالعات هويتي و تلفن همراه خود را اظهار كند و حتي امكان 
پرداخت عوارض به صورت اينترنتي فراهم باشد اما تا زمان 
ورود كاال در اماكن گمركي و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت 
و فعال نشود. با اين روش هم متن قانون اجرا مي شود هم از 
تضييع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهير كاالي قاچاق 

جلوگيري مي شود.

تيك تاك مشتري جديد پيدا كردامريكا تحريم هاي هواوي را تشديد كرد
دولت امري��كا تحريم ها عليه هواوي را س��خت تر كرده تا 
دسترس��ي هواوي به تراش��ه هاي تجاري موجود در بازار 
كه با ابزارهاي امريكايي س��اخته  مي شوند، مسدود شود. 
به گزارش مه��ر به نقل از آسوش��يتدپرس، دولت ترامپ 
محدوديت هاي وضع شده براي شركت هواوي را سخت تر 
 مي كند و تصميم دارد دسترسي آن به فناوري هاي امريكايي 
را قطع كند. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به شبكه 
خبري فاكس نيوز گفت: »ما تجهيزات هواوي را در امريكا 
نمي خواهيم، چون آنها عليه ما جاسوسي  مي كنند. همچنين 
ما نمي خواهيم با كشورهايي كه از تجهيزات هواوي استفاده 
 مي كنند، اطالعات به اشتراك بگذاريم.« درهمين راستا 
وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرد محدوديت هاي بيشتري 
عليه هواوي اجرا  مي كند زيرا اين شركت به طور مداوم سعي 
كرده با استفاده از فناوري هايي كه توسط شركت هاي طرف 

سوم تامين  مي شود، تحريم هاي امريكا را دور بزند. قوانين 
جديد دسترسي هواوي به تراشه هايي تجاري موجود در 
بازار را كه با ابزارهاي امريكايي س��اخته  مي شوند، مسدود 
 مي كند. ويلبر راس وزير بازگاني امريكا در اين باره  مي گويد: 
»قوانين جديد به طور واضح نشان  مي دهد هرگونه استفاده از 
نرم افزار يا تجهيزات توليدي امريكايي براي توليد محصول در 
شركت هواوي ممنوع است و استفاده از آن مستلزم دريافت 
ليسانس خواهدبود.« اين درحالي است كه دولت امريكا از 
سال گذشته هواوي را در فهرست سياه تجاري خود قرار داده 
و تحريم يي عليه آن را وضع كرده كه طبق آن دسترسي اين 
شركت چيني به سرويس هاي گوگل و آپديت هاي اندرويد 
ممنوع شده است. در سال جاري ميالدي نيز تحريم ها عليه 
هواوي گسترده تر و شامل ممنوعيت استفاده از تراشه هاي 

امريكايي در دستگاه هاي اين شركت شده است.

شركت اوراكل مذاكرات مقدماتي با شركت بايت دنس براي 
خريد فعاليت هاي اپليكيشن ويديويي تيك تاك در امريكا، 
كانادا، استراليا و نيوزيلند را داشته است. به گزارش ايسنا، 
روزنامه فايننشيال تايمز به نقل از منابع آگاه نوشت: اوراكل 
با برخي از سرمايه گذاران امريكايي شامل جنرال آتالنتيك و 
سكوئيا كپيتال همكاري دارد كه در بايت دنس، شركت مادر 
تيك تاك سهام دارند. پيش از اين رويترز گزارش كرده بود كه 
شركت توييتر براي خريد فعاليت هاي امريكايي تيك تاك با 
بايت دنس تماس گرفته و مايكروسافت همچنان گزينه اصلي 
براي توافق در زمينه خريد فعاليت هاي تيك تاك است. طبق 
گزارش فايننشيال تايمز، مايكروسافت با جديت در حال 
بررسي پيشنهاد خريد فعاليت هاي جهاني تيك تاك به جاي 
پيشنهاد قبلي خود براي خريد فعاليت هاي اين اپليكيشن 
در امريكا و چند كشور ديگر است. مايكروسافت به خصوص 

عالقه مند است در اروپا و هند كه به دليل تنش هاي مرزي 
با چين، تيك تاك را ممنوع كرده اس��ت خريداري كند. اما 
بايت دنس مخالف ف��روش كل دارايي هاي تيك تاك فراتر 
از دارايي هايش در امريكا، كانادا، استراليا و نيوزيلند است.   
ترامپ روز جمعه به شركت چيني بايت دنس دستور داد سهام 
خود در فعاليت هاي امريكايي اپليكيشن اشتراك گذاري 
ويديوي تيك تاك را ظرف مدت 90 روز واگذار كند. مارك 
مدوز، رييس كاركنان كاخ س��فيد اظهار كرده كه ترامپ 
عالوه بر ممنوعيت تيك تاك و وي چت، به دنبال ممنوعيت 
شركت هاي چيني بيشتري است. به خصوص شركت هاي 
چيني كه به جمع آوري اطالعات ش��خصي  مي پردازند و 
تهديدي براي امنيت ملي ايجاد  مي كنند. ترامپ شنبه هفته 
جاري گفت ممكن است شركت هاي چيني بيشتري نظير 

غول فناوري علي بابا را هدف قرار دهد.

سوءاستفاده از اطالعات مسافران براي تطهير كاالي قاچاق ادامه دارد

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



ادامه از صفحه اول 7رويداد

سبز و قرمز شدن بازار سهام در حضور قاليباف زير  ذره بين فعاالن اقتصادي رفت

رييس اتاق تهران در روايتي جديد، عدم بازگشت ارزهاي صادراتي را سه عامل عنوان كرد 

پرسش وپاسخ هاي بورسي در اتاق تهران 

تفاهمنامه ۷۴ هزار شغل بين ستاد فرمان امام و استانداري سيستان و بلوچستان

تعادل -  گروه تجارت |
نشست مردادماه اتاق تهران به واكاوي وضعيت بازار سهام 
گذش��ت. بازاري كه اين روزها با استقبال گسترده مردم، 
روزهاي پرنوس��اني را تجربه مي كند. ش��اخص جهش وار 
ب��ازاري كه يك روز س��بز رنگ��ش مي كند، ام��ا روز ديگر 
قرمزپوش. اما نوس��ان بازار سهام در روزهاي اخير بيشتر از 
همه تازه واردهاي بورسي را نگران كرده؛ هرچند همچنان 
اميدها به تداوم روند صعودي و بازگش��ت شاخص پررنگ 
اس��ت. از همين رو، پارلمان اقتصادي پايتخت، در نشست 
اخير خود ميزبان رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار بود 
و فعاالن اقتصادي از نقاط ضعف وقوت بازار س��هام در دوره 
اقبال عمومي به اين بازار گفتند و پرسش��ها و پيشنهادات 
خود را با او مطرح كردند. رييس س��ازمان بورس هم سعي 
كرد به اين دغدغه هاي بورس��ي پاسخ دهد. »چگونه رشد 
مستمر بازار به سمت ثبات پايدار حركت خواهد كرد؟ آيا 
تامين كسري بودجه دولت، نخستين هدف متوليان بازار 
است؟ تدابير سازمان بورس در مورد مديريت ريزش هاي 
احتمالي چيست؟ ميانگين سرمايه مردم به چه ميزان است 
و در صورت اصالح ش��دن روند بازار كدام دهك ها بيش��تر 
متحمل آسيب  مي شوند؟« مهم ترين پرسش هايي بود كه از 
سوي برخي از اعضاي اتاق تهران مطرح شد. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار هم در ابتدا به ترسيم فعاليت اين بازار 
در سال ۹۹ پرداخت. بنابرآمار واطالعات ارايه شده از سوي 
حسن قاليباف اصل، از ابتداي امسال تاكنون، ۴.۵ ميليون كد 
بورسي صادر شده و تقاضاي بزرگي به بازار سرمايه آمده كه 
۵۰ تا ۶۰ درصد آن تازه واردهايي با ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان 
سپرده هستند. به طوري كه از ابتداي سال تاكنون ۱۱۰ هزار 
ميليارد تومان پول جديد از سوي تازه واردان به بازار سرمايه 
وارد شده، كه اين رقم در سال گذشته ۳۵ هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. هم اكنون روزانه ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار ركورد 
توسط شركت هاي بورس��ي صادر مي شود، كه اين يعني 
روزانه ۲ هزار ميليارد تومان پول وارد بازار سرمايه مي شود. 
اما او در پاسخ به نگراني ها در مورد اصالح شاخص بيان كرد 
كه افت و خيز در ذات بازار سرمايه است و  سرمايه گذاران بايد 
مسووليت ريسك موجود در اين بازار را بپذيرند. رييس اتاق 
تهران هم در اين نشست، طي اظهاراتي عنوان كرد فهرست 
كس��اني كه ارز صادراتي س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ را رفع تعهد 
نكرده اند، براي اتاق تهران ارس��ال شده است. البته مسعود 
خوانساري روايت جديدي از بازنگشتن ارز حاصل از صادرات 
در مذاكره با ۹۰ بنگاه داشت كه عمده ترين داليل اين اتفاق 
را »عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف مانند گمرك، 
سازمان توسعه تجارت، بانك مركزي«، »نبود سامانه متحد 
كه همه بتوانند از اطالعات آن اس��تفاده كنند« و»صدور 
بخشنامه هاي متعدد و عدم آگاهي بعضي از صادركنندگان 

از دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره« عنوان كرد. 

   وزارت صمت از بالتكليفي خارج شود
در ابتداي اين نشست، رييس اتاق تهران با تسليت به مناسبت 
نزديك شدن به ماه محرم و شهادت حضرت امام حسين)ع( 
و يارانش، پيشاپيش هفته دولت و روز كارمند را هم تبريك 
گفت. مسعود خوانساري همچنين با تبريك به جعفر سرقيني 
كه به تازگي به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شده و 
سابقه زيادي از حضور در تركيب هيات نمايندگان اتاق تهران 
به عنوان نماينده دولت دارد، گفت: اميدوارم رييس جمهور 
محترم هرچه سريع تر تكليف اين وزارتخانه را كه چند ماهي 
است بدون وزير اداره مي شود، روشن كنند و تصميم بگيرند 
تا اين وزارتخانه از بالتكليفي خارج شود. او در ادامه به مساله 
۲۷ ميليارد دالر ارز بازنگردانده حاصل از صادرات كه از سوي 
رييس كل بانك مركزي اعالم  شده بود، اشاره كرد وگفت: 
جدا از اينكه اين عدد چقدر واقعيت دارد و ميزان دقيق آن 
چه عددي است، ما مكاتباتي با بانك مركزي انجام داديم تا 
فهرست صادركنندگاني كه ارزشان را برنگردانده اند و ميزان 
ارزي كه بازنگشته را براي اتاق تهران ارسال كنند. خوشبختانه 
اين اتفاق رخ داد و بانك مركزي فهرستي از اشخاص را همراه 
ميزان ارز برگشت نشده ارس��ال كرد؛ اگرچه اين فهرست 
رقم اندكي از ۲۷ ميليارد دالري است كه عنوان شده. در دو 
هفته گذشته ما جلسات متعددي را براي بررسي اين مساله 
تشكيل داديم و تاكنون مذاكراتي با بيش از ۹۰ شركت، بنگاه 
و افرادي كه در اين فهرست قرار دارند در حضور نمايندگان 

بانك مركزي انجام داديم.

    روايتي از ارزهاي نيامده 
وهمكاري ديرهنگام بانك مركزي

اما خوانساري روايت ديگري از برنگشتن ارزهاي صادراتي 
داش��ت. او داليل عمده بازنگش��تن ارز حاصل از صادرات 
اين اشخاص را »عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف 
مانند گمرك، س��ازمان توس��عه تجارت، بانك مركزي«، 

»نبود سامانه متحد كه همه بتوانند از اطالعات آن استفاده 
كنن��د« و »صدور بخش��نامه هاي متعدد و ع��دم آگاهي 
بعضي از صادركنندگان از دستورالعمل ها و بخشنامه هاي 
صادره« عنوان كرد. او گفت: تاكنون جلسات بسيار خوبي 
تشكيل شده است و توانسته ايم مقدار زيادي از مشكالتي كه 
موجب كندي بازگشت ارز شده را بررسي كنيم؛ خوشبختانه 
بانك مركزي هم همكاري بسيار خوبي دارد اما اي  كاش اين 
هماهنگي پيش از اعالم مس��اله و بيان آمار و ارقام صورت 
مي گرفت. خوانس��اري همچنين به موضوع صدور كارت 
بازرگاني اش��اره كرد و گفت: طبق بخش��نامه كه از سوي 
سازمان توسعه تجارت در اول بهمن ماه صادر شد؛ قرار شد 
از اول مرداد كارها از طريق اين سامانه انجام شود و امروز كه 
۲۸ مرداد است، هنوز سامانه به درستي راه اندازي نشده و 
اخالل در كارها وجود دارد. همچن��ان افراد زيادي به اتاق 
تهران براي صدور كارت و تمديد مراجعه مي كنند اما دست 
ما بسته اس��ت؛ من همين جا از فعاالن اقتصادي خواهش 
مي كنم كه ديگر به اتاق مراجعه نكنند. او به موضوع كسري 
بودجه نيز پرداخت وگفت: پيش بيني ها نش��ان مي دهد 
۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه در سال 
جاري وجود دارد. تاكنون دولت از طريق فروش اوراق قرضه 
دولتي و عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس توانسته تا 
اندازه اي اين كسري را جبران كنند. خوانساري افزود: بحثي 
كه هفته گذشته از سوي رييس جمهور اعالم شد، ارايه اوراق 
سلف نفتي بود كه به صورت ريالي عرضه مي شود. عبدالناصر 
همتي هم اعالم كردند اين اوراق به صورت فروش قطعي، 
تحويل دو سال آينده است و براي آن دو ويژگي اصلي طرح 
كردند. اول اينكه انتظارات تورمي را مديريت مي كند و دوم 
اينكه نسبت به اوراق قرضه قابل مديريت تر است و همزمان 
سود بيشتري را ارايه مي دهد. اما انتظار بود قبل از اينكه اين 
موضوع به عنوان يك خبر ناگهاني اعالم ش��ود؛ به صورت 

كارشناسي مطرح و جوانب مختلف آن بررسي مي شد. 

    بازار سهام به روايت رييس
پ��س از صحبت هاي رييس اتاق تهران، رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار كه به خانه بخش خصوصي آمده بود، 
سخنان خود را با اين جمله آغاز كرد كه در حال حاضر، بازار 
سرمايه به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ملي نزديك شده 
و نقش خاص خود را در اقتصاد كشور ايفا مي كند. حسن 
قاليباف اصل سپس به رش��د و جهش اتفاق افتاده در بازار 
سرمايه طي مدت سال جاري اشاره كرد و با بيان اينكه سال 
گذشته در مجموع ۸۲۰ هزار كد معامالتي در بورس صادر 
شده بود، يادآوري كرد كه اين ميزان طي مدت گذشته از 
سال جاري، به ۴.۵ ميليون كد رسيده است. به گفته وي، در 
حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد تازه واردان به بازار سرمايه، به طور 
ميانگين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان وارد بازار سرمايه كرده اند. 
وي در عين حال تصريح كرد كه هر روز ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار 
كد بورسي جديد صادر مي شود. اما رقم پول جديد وارد شده 
به بازار سرمايه چقدر است؟ براساس آمار اعالمي قاليباف ، 
از ابتداي امسال تاكنون در حدود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان 
پول جديد وارد اين بازار شد ه  است در حالي كه سال گذشته 
در مجموع اين ميزان ۳۵ هزار ميليارد تومان بود. او با بيان 

اينكه اين ميزان از نقدينگي در صورتي كه به هر بازار ديگري 
سرازير شود، رش��د تورم را به همراه خواهد داشت، تاكيد 
كرد كه اين نقدينگي حجيم را بايد در بازار سرمايه حفظ 
كرد. بنابراين در بازار سرمايه در تالش هستيم تا به همان 
ميزان كه نقدينگي جديد وارد بورس مي شود، عرضه جديد 
نيز صورت گيرد. او تقويت سمت عرضه را يكي از اقدامات 
جدي بازار سرمايه عنوان كرد و از ديگر برنامه هاي سازمان 
بورس، را افزايش سهام شناوري دانس��ت وافزود: در حال 
حاضر سهام ش��ركت ها در بازار سرمايه باالتر از ۲۷ درصد 
است كه جاي رشد دارد. از ديگر اقدامات سازمان بورس به 
گفته او، اينكه براي اولين بار شركت ها را مجاز كرديم كه در 
بورس سهام ممتاز داشته باشند و شركت ها بتوانند با حفظ 
كرسي هاي مديريتي خود، مابقي سهام شركت را در بورس 
عرضه كنند كه به اين ترتيب، نگراني از كنترل شركت  نيز 
برطرف مي شود. البته براي شركت هايي كه از قبل در بورس 
بوده اند، نمي توانيم اجازه داش��تن سهام ممتاز بدهيم اما 
براي اين بخش از شركت ها نيز صندوق تامين مالي را در 
نظر گرفته ايم. قاليباف اصل به برخي گاليه ها مبني بر روند 
كند پذيرش شركت ها در بورس، نيز گريزي زد و گفت: اين 
ادعا را قبول ندارم؛ چراكه در حال حاضر، شركت هايي كه 
صورت هاي مالي آنها ش��فاف و آماده باشد، ظرف كمتر از 
يك ماه پذيرش مي شوند.  همچنين براساس اطالعات ارايه 
شده از سوي او، در يك ماه گذشته، در فرابورس ۱۰ شركت 
پذيرش شده اند. اكنون نيز ۱۰۰ شركت در خواست پذيرش 
در فرابورس را دارند و ۵۰ ش��ركت نيز خواهان پذيرش در 
بورس هستند. همچنين از سال ۱۳۸۷ كه نخستين مجوز 
صندوق هاي  سرمايه گذاري صادر شد، تا پايان سال گذشته 
ارزش دارايي اين صندوق ها ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بود كه 
اكنون به عدد ۳۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابر 
آمار اعالمي قاليباف، سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار ميليارد 
تومان از طريق اين بازار تامين مالي صورت گرفته و امسال 
اين رقم در ۵ ماه نخست سال معادل۲۶۰ هزار ميليارد تومان 
بوده است. همچنين ارزش عرضه هاي اوليه در سال گذشته 
۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان برآورد شد كه امسال در اين رقم 

۵ ماه نخست سال به ۲۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.

    دغدغه هاي بورسي اعضاي اتاق 
در ادامه اين جلسه، نوبت به ديگر اعضاي هيات نمايندگان 
رس��يد تا ديدگاه ها و دغدغه هاي بورسي خود را در حضور 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كنند و با او از نقاط 
ضعف و قوت بازار س��هام در دوره اقبال عمومي به اين بازار 
بگويند. رييس سازمان بورس هم به بخشي از اين سواالت 
پاسخ داد. ابتدا رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
پرسش هايي را خطاب به رييس سازمان بورس اوراق بهادار 
مطرح كرد. فريال مستوفي گفت:»چه چشم اندازي از رشد و 
آينده بازار وجود دارد؟ چگونه رشد مستمر بازار به سمت ثبات 
پايدار حركت خواهد كرد؟ آيا تامين كسري بودجه دولت، 
نخستين هدف متوليان بازار است؟ تدابير سازمان بورس در 
مورد مديريت ريزش هاي احتمالي چيست؟ ميانگين سرمايه 
مردم به چه ميزان است و در صورت اصالح شدن روند بازار 
كدام دهك ها بيشتر متحمل آس��يب  مي شوند؟« مهدي 

معصومي اصفهاني هم اين پرسش را مطرح كرد كه آيا در حال 
حاضر براي خريد و فروش سهام، امكان استفاده از نرم افزارهاي 
بر پاي��ه هوش مصنوعي وج��ود دارد ي��ا خير؟محمدرضا 
نجفي منش نيز امكان تامين سرمايه گذاري براي پروژه ها از 
طريق بازار سرمايه را با قاليباف  اصل در ميان گذاشت و اينكه 
آيا دوره هاي آموزشي براي مردم كه بتوانند با شرايط بهتر وارد 
بازار سرمايه شوند، برنامه ريزي شده است؟ ناصر رياحي، نيز 
درباره پذيرش پروژه هاي نيمه تمام در بورس نيز از متولي اين 
نهاد خواست تا راهكارهايي براي ارزيابي طرح هاي نيمه تمام 
عرضه شده در بورس طراحي شود. محمدرضا انصاري، هم 
با اشاره به ورود ۴.۵ ميليون نفر بازيگر جديد به بازار سرمايه 
عنوان كرد كه رشد شاخص بورس، شمشيري دو لبه است 
و ريزش احتمالي آن به ورشكستگي ميليوني مردم منجر 
 مي شود. او سپس پيشنهاد شكل گيري يك كارگروه براي 
بررسي تحوالت جديد بازار سرمايه را مطرح كرد و خواستار 
تسهيل روند پذيرش شركت هاي پيمانكاري در بورس شد. 
انصاري همچنين با اشاره به وجود ۸۰ هزار طرح نيمه تمام در 
كشور گفت: دست كم ۲۰ هزار طرح نيمه تمام قابل عرضه 
در بازار سرمايه است. شهاب جوانمردي هم   تسهيل صدور 
مجوز كارگزاري هاي آنالين را يكي از درخواست هاي بخش 
خصوصي عنوان كرد و گفت: سازمان بورس چه برنامه اي براي 
عرضه توكن ها و كوين ها در بازار سرمايه دارد؟ محمدرضا 
فياض، هم پيشنهاد تعيين يك سخنگو براي سازمان بورس 

را مطرح كرد تا ارتباط تنگاتنگي با مخاطبان داشته باشد.

   پاسخ قاليباف به دغدغه ها 
در ادامه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به پرسش هاي 
مطرح شده از سوي اعضاي اتاق پاسخ داد. حسن قاليباف 
اص��ل با بيان اينكه خريد و فروش س��هام ب��ر پايه هوش 
مصنوعي در حال حاضر براي بازارگرداني فعال است، گفت: 
روي هس��ته معامالت و به طور وسيع در حوزه معامالت، 
نمي توانيم از اين مكانيزم استفاده كنيم هرچند مذاكراتي 
نيز با دانش��گاه تهران صورت گرفته وقرار است تا دي ماه 
امسال در اين زمينه آزمايش هايي انجام شود. او با بيان اينكه 
خط قرمز بازار سرمايه، اعتماد مردم به اين بازار است، افزود: 
در رابطه با تامين مال��ي پروژه ها از طريق بورس، چندين 
فراخوان صادر ش��ده و به افرادي كه پ��روژه نيمه تمام در 
دست دارند، اجازه داده شده كه با تاسيس شركت سهامي 
عام پروژه، در بورس پذيره نويس��ي كنند. قاليباف با بيان 
اينكه تاكنون دو نهاد براي تامين مالي پروژه هاي نيمه تمام، 
درخواست خود را به بورس داده اند، افزد: دوره هاي آموزشي 
به س��رمايه گذاران از روش هاي مختل��ف، در بورس ارايه 
مي شود. او اين را هم گفت: كساني كه به بازار سرمايه وارد 
مي شوند، مسووليت ريسك موجود و طبيعي در اين بازار را 
نيز بايد بپذيرند ضمن آنكه در بازار سرمايه، انواع ديگر ابزارها 
نيز براي سرمايه گذاري فعال است؛ از جمله، صندوق هايي 
با درآمد ثابت و اين انتخاب  سرمايه گذار است كه ريسك 
را بپذيرد. رييس سازمان بورس با اشاره به طرح نگراني ها 
درمورد اصالح ش��اخص گفت: افت و خي��ز در ذات بازار 
سرمايه است و  سرمايه گذاران با علم به اين موضوع قدم در 

اين بازار  مي گذارند.

 تفاهمنامه ۳ ساله براي اجراي ۲۴ هزار طرح، با اعتبار ۶ 
هزار ميليارد تومان با هدف ايجاد اشتغال ۷۴ هزار شغل بين 
ستاد اجرايي فرمان امام و استانداري سيستان و بلوچستان 
منعقد شد.  محمد مخبر اظهار كرد: اين كشور از يك مواهب 
و ظرفيت هاي عام و خاص برخوردار است كه يكي از اين 
مواهب مردم خوب كش��ور هستند. يكي از كليدي ترين 
وظايف حكومت اجراي عدالت است، وجه تمايز يك امت 
حق، عدالت خواهي است، نماد عدالت خواهي امام راحل 
بوده و مقام معظم رهبري )مدظله( نيز ادامه دهنده اين 
مسير هستند.ما در ستاد اجراي فرمان امام با هدف ايجاد 
عدالت آموزشي مدرسه مي سازيم.ستاد اجرايي در زمينه 
ح��وادث ازجمله كرونا در بخش تجهيزات، تش��خيص، 
درمان و دارو و واكس��ن اقدامات بسيار خوبي انجام داده 
است. امروز در سيستان و بلوچستان تفاهمنامه ۳ ساله 
براي اجراي ۲۴ هزار طرح، با اعتبار ۶ هزار ميليارد تومان 
با ايجاد اشتغال ۷۴ هزار شغل منعقد خواهد شد. معتقديم 

با اس��تفاده از ظرفيت هاي سيستان و بلوچستان به ويژه 
دريا، شيالت، صيد و صيادي و معادن، مي شود ۴ استان 

كشور را اداره كرد. 

   انجام دو برابري تعهد ايجاد اشتغال 
در سال 98 در استان سيستان و بلوچستان  

رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( همچنين در حاشيه 
بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي تفاهمنامه ۱۰۰۰ ميليارد 
توماني قبلي ستاد اجرايي فرمان امام با استانداري سيستان 
و بلوچستان  كه در دانشگاه سيستان و بلوچستان برپا شده 
بود،گفت: نزديك دو سال قبل با دعوت استاندار در استان 
حضور پيدا كرديم تفاهمنامه هزار ميليارد توماني در بخش 
اشتغال و زير بنايي منعقد شد كه طي كمتر از دو سال به 
جاي هزار ميليارد تومان دو هزار و دويست ميليارد تومان 
سرمايه گذاري شد.همچنين قرار بود ۳۰ هزار شغل ايجاد 
ش��ود اما در مجموع كاري كه انجام شده ۵۶ هزار شغل 

ايجاد شده است.در اين س��فر هم تفاهمنامه چهار هزار 
ميليارد توماني منعقد مي شود كه ۲۴ هزار طرح با ۷۰ هزار 
اش��تغال را به دنبال خواهد داشت اشتغال در زمينه هاي 
مختلف مثل مشاغل خرد خانگي كه بسيار موثر است.در 
فاز اول ۱۰ درصد گوشت كشور از سيستان و بلوچستان 
تأمين شده براي فاز دوم با اين تفاهمنامه ۲۵ درصد كمك 
مي شود تا از واردات گوش��ت جلوگيري شود. در بخش  
بنگاه هاي متوسط و بزرگ هم تصميماتي گرفته شده و 
براي دانش آموزان بازمان��ده از تحصيل هم برنامه داريم.

يكي از كارهاي ديگر در اين استان، توجه به شركت هاي 
دانش بنيان و استارت آپ ها است كه با مشاركت دانشگاه 
قرار بود مركزي براي اين امر تأسيس شود و امروز اين مركز 
راه افتاده و برخي از ايده ها در سطح ملي كاربرد داشته است 
مثاًل در بحث كرونا برخي ايده ها به كار گرفته شده است. 
وي با اشاره به اينكه در استان هاي ديگر هم ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( از اين قبل برنامه ها دارد، گفت: سيستان 

و بلوچستان اولين استان در اين زمينه است كه كار شروع 
شده و به ديگر استان ها نيز توسعه خواهيم داد.

    اجراي بيش از 9 هزار و 120 طرح  اجتماع محور 
در سيستان و بلوچستان

 س��يد اميرحس��ين مدني مديرعامل بنياد بركت نيز در 
مراسم ديگري كه در تاالر امام رضا)ع( دانشگاه سيستان 
و بلوچستان با حضور رييس ستاد اجراي فرمان امام )ره( 
برگزار شد، اظهار كرد: تاكنون در سيستان و بلوچستان ۱۰ 
هزار و ۶۵۳ طرح در سيستان و بلوچستان اجرا شده است كه 
امسال نيز اجراي ۷۵۰۰ طرح ديگر را نيز متعهد شده ايم.۵۰ 
درصد طرح هاي اجتماع محور انجام ش��ده در اين استان 
در بحث تأمين پروتئين از دام س��بك، ۹ درصد در زمينه 
دام سنگين و ۸ درصد در زمينه طيور بوده است.۵ درصد 
طرح هاي بنياد بركت در سيس��تان و بلوچستان در حوزه 

دانش بنيان و ۹ درصد در حوزه صنايع دستي بوده است. 
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ايجاد رقابت و كوتاه شدن 
دست دالل  

تاثي��ر روي قيمت ه��م افكار عموم��ي را هدف قرار 
مي دهد و منجر به واكنش مي شود. در حوزه موبايل 
در كش��ور ما اين اتفاق هميشه قريب الوقوع است. ما 
در ۴۰ سال گذش��ته همواره تحريم بوديم و اگرچه 
در برهه هايي از زمان فش��ار تحريم ها متغير بوده اما 
همواره وجود داشته اس��ت. ما بايد كاال را از خارج از 
كش��ور تامين كنيم و همواره از جه��ت تامين ارز، با 
تهديد مواجه بوديم. اين موضوع باعث مي شود نه تنها 
موبايل، بلكه تمامي كاالهاي وارداتي مان با تهديدات 
پنهان و آشكاري روبرو باش��د. در بحث موبايل، اين 
اتفاق برجس��ته تر اس��ت، چون موبايل كاالي مورد 
نياز مردم محس��وب مي ش��ود و مردم توجه ويژه اي 
به آن دارند. در حوزه صوتي تصويري و كااليي مانند 
تلويزيون در اين مدت با افزايش س��ه برابري قميت 
هم مواجه بوديم، اما عكس العمل خاصي از س��مت 
مردم نديدي��م، به اين خاطر كه تلويزيون هم اگرچه 
يك كاالي مصرفي و موجود در همه منازل است، اما 
طول عمر و ماندگاري آن در زندگي مردم بيشتر است 
زيرا كاالي لبه تكنولوژي محسوب نمي شود، درحالي 
كه موباي��ل و ديگر كاالهاي فن��اوري اطالعات، لبه 
تكنولوژي هستند و عمر فناوري هايشان كوتاه است 
زيرا فناوري هاي جديد به سرعت جايگزين مي شوند. 
به همين دليل ميزان به روز رساني ش��ان نس��بت به 
كاالهاي ديگر بيشتر است. قيمت موبايل در وهله اول 
تابع ارز است و در مرحله بعدي تابع سيستم واردات 
كشور است. ما در كشور براي واردات قانوني يك سري 
فرآيندها داريم از زمان ثبت سفارش تا ترخيص كاال 
از گمرك و هرگاه اين فرآيندها در يك بخش با خلل 
مواجه شود و تامين كاال در كشور دچار مشكل شود، 
روي قيمت كاال هم تاثير خواهد گذاشت. در موضوع 
موبايل هم واقعيت اين است كه از ابتداي سال تاكنون 
به دليل موضوع كرونا با مشكل مواجه بوديم. در كنار 
كرونا، مشكل كاهش منابع ارزي كشور مطرح براي 
تخصيص ارز حاصل از صادرات براي واردات موبايل 
بود، اينكه بسياري از صادركنندگان به دليل شرايط 
كرونايي نتوانس��تند صادرات انجام دهند و بسياري 
هم كه صادرات انجام دادند، هنوز ارزشان را به كشور 
برنگرداندند و تمام اين عوامل دست در دست هم داد 
كه ما نتوانيم به اندازه كافي موبايل وارد كشور كنيم. 
مصرف موبايل در كشور ما حدود يك ميليون و ۱۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار دستگاه در ماه است، درحالي كه به گفته 
مسووالن گمرك از اول سال تا ۲۷ مرداد كه تقريبا پنج 
ماه است، بالغ بر سه ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه موبايل 
وارد كشور شده است كه فاصله زيادي با مصرف شش 
ماهه ما دارد. حتي اگر مالك ما مصرف يك ميليون و 
۱۰۰ هزار دستگاه در ماه باشد، در اين پنج ماه ما بايد 
حدود پنج ميليون و ۵۰۰ هزار دس��تگاه وارد كشور 
مي شد تا نياز كشور برطرف شود، در حالي كه به گفته 
گمرك كمتر از چهار ميليون دستگاه وارد كشور شده 
اس��ت. اين اختالف تقريبا يك و نيم ميليوني هم در 
بازار تاثير مي گذارد. اگرچه در حال حاضر تقاضا براي 
گوشي موبايل كمتر شده و هيجانات خريد به دليل 
عبور از ماه هاي ابتدايي مواجهه با كرونا كاهش يافته و 
مردم ديگر اشتياق سابق را براي خريد موبايل ندارند، با 
وجود اين، ما هنوز از مصرف كشور عقبيم. اگرچه كاال 
به اندازه كافي هست و شايد تا پايان شهريور هم كاال 
موجود باش��د، اما به اندازه اي كه در مدت مشابه كاال 
وارد كشور شده، اكنون واردات نداريم. موضوع ديگري 
كه گمرك دايما به آن اشاره مي كند، سوءبرداشتي 
از آمار و صحبت هاي مطرح شده است. گمرك دايما 
اعالم مي كند كه ما مشكلي در ترخيص كاال از گمرك 
نداريم و كامال هم درس��ت مي گويند، چون مشكل 
واردات و تامين كاال از ابتدا در گمرك نبوده اس��ت و 
هيچ  شركت واردكننده اي هم نگفته كه مشكل در 
گمرك است، اينكه تخصيص ارز براي واردات صورت 
نمي گيرد، اينكه ثبت س��فارش انجام نمي ش��ود و 
كنترل فني در تنظيم مقررات به دليل كمبود پرسنل 
رسيدگي به پرونده ها دچار صف هاي طوالني مي شود، 
اينجاس��ت كه واردكنندگان در دو سال گذشته به 
مشكل برخوردند. مشكالت كلي واردكنندگان در 
بخش گمركي نبوده و اگ��ر بوده، به صورت مقطعي 
و جزئي مش��كالتي وجود داشته كه حل  شده است. 
واردكنندگان در بخش گمرك براي ترخيص كاالها 
دچار مشكل نبودند و دايما هم تكرار مي شود كه اگر 
كاال تامين نشده، اگر منعي در واردات بوده و مشكلي 
در تخصيص ارز صورت گرفته، مربوط به دستگاه هايي 
بوده كه بايد مش��كالت را حل مي كردند. درنهايت 
درباره وضعيت فعلي ب��ازار، قيمت موبايل به تعادل 
رسيده و در شرايط طبيعي است، حتي در بررسي و 
رصد ليست قيمت هاي روزانه شاهديم كه  بعضا برخي 
از شركت هاي واردكننده بعضي از مدل هاي گوشي 
را با ضرر هم مي فروش��ند. اكنون قيمت ها در سطح 
بازار كاهش پيدا كرده اس��ت و اين نشان مي دهد در 
بازار رقابت ايجاد شده كه دست دالل ها را از بازار كوتاه 
كرد. البته اين موضوع هم مقطعي است و اگر در آينده 
باز هم مشكالتي ايجاد شده و بازار دچار التهاب شود، 
دالل ها از اين فرصت هيجاني استفاده خواهند كرد. اين 
اتفاق فقط در حوزه موبايل نمي افتد و در همه حوزه ها 
امكان پذير است اما اهميت كااليي مانند موبايل اين 

اتفاقات را برجسته مي كند.

تبعات انعقاد قراردادهاي 
غيركارشناسي

وفاي به عهد يك موضوع مهم اخالقي است و زماني 
كه در پرونده ها قاضي با ع��دم اجراي قرارداد مواجه 
مي شود بالفاصله حكم به نفع فرد شاكي را مي دهد. 
اين در حالي اس��ت كه مديران ايراني اين ضرورت را 
درك نكرده اند و عدم پرداخت حق و حقوق بازيكنان، 
مربيان و... را ب��ه نوعي زرنگي مي دانند. معتقدم كه 
موضوع قراردادهاي اقتصادي، ورزشي، بازرگاني و... 
بايد از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد تا كمي از 
بار خسارت هايي كه كشورمان در بخش هاي در اين 

خصوص متحمل مي شود كم شود. 

گازرساني به 78 درصد 
روستاهاي استان ايالم

گازرس��اني به ۷۸ درصد روستاهاي استان ايالم 
در دولت تدبير و اميد تحقق يافته اس��ت عباس 
شمس اللهي مديرعامل شركت گاز استان ايالم 
گفت: عمليات گازرساني به ۷۸ درصد روستاها 
و نيز ۵۸ درصد شهرهاي گازدار استان در دولت 
تدبير و اميد تحقق يافته اس��ت.  وي با اشاره به 
اينكه بر اس��اس آمار موجود ۷۷ درصد از صنايع 
گازدار استان نيز در دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
گازرس��اني ش��ده اند، افزود: ۵۷ درص��د از كل 
مشتركين شركت گاز استان در دولت تدبير و اميد 
جذب و اش��تراك پذيري شده اند.  شمس اللهي 
تصريح كرد: ۵۷ درصد از مجموع كل پروژه هاي 
اجرا شده ش��امل خطوط انتقال تغذيه و شبكه 
توزيع گاز در استان از بدو تأسيس تا كنون در اين 
دولت به وقوع پيوسته كه به نوعي انقالب صنعتي 
در سبد انرژي استان بوده است كه در تأمين انرژي 
پايدار و ايمن، صيانت و حفاظت از محيط زيست و 
نيز صرفه جويي اقتصادي جامعه و خانوارها تحول 

اساسي ايجاد نموده است.

توضيحاتي درباره تحول 
كميسيون تخصصي امالك

اتاق اصناف|رييس اتاق اصناف ايران با اش��اره 
به تصميم جديد هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران 
در خصوص ايجاد تحول در كميسيون تخصصي 
مشاوران امالك گفت: اين تصميم در انطباق با قانون 
نظام صنفي اتخاذ شده است. سعيد ممبيني با اشاره 
به تصميم جديد هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران 
در خصوص ايجاد تحول در كميسيون تخصصي 
مش��اوران امالك، اظهار داش��ت: در اين خصوص 
ابهاماتي وجود داشت، كه طي هفته گذشته مكررا 
مورد سوال از سوي فعاالن صنفي قرار گرفت ولي 
اين تصميم صرف��ا در انطباق با قانون نظام صنفي 
انجام شده است. وي افزود: در اجراي ماده۴۵ قانون 
نظام صنفي، كميسيون تخصصي اتاق اصناف لزوما 
با برگزاري انتخابات و مشاركت تمامي اعضاي آن 
صنف در سراسر كشور تشكيل شده و هيات رييسه 
اتاق اصناف اي��ران به منظور رعايت حقوق تمامي 
اعضاي آن صنف و ايجاد ش��فافيت هرچه بيشتر 
در جهت تهيه مقدمات تشكيل رسمي كميسيون 
مزبور با برگزاري انتخابات اقدام كرده است. رييس 
اتاق اصناف ايران بيان كرد: شرايط كنوني اقتصاد 
كشور و نقش معامالت امالك در اقتصاد، ضرورت 
نقش آفريني بيشتر اين صنف را مي طلبد. به بيان 
ديگر فعاالن بخش امالك كش��ور همواره نقشي 
مهم در حفظ تع��ادل قيمت ام��الك دارند. طي 
چندين سال گذشته كميسيون تخصصي امالك 
با مش��اركت اتحاديه هاي مشاورين امالك كشور 
و با استفاده از سامانه معامالت امالك اتاق اصناف 
ايران همواره س��عي بر حفظ تعادل بازار مس��كن 
داش��ته و در طرح هاي دولت نيز همكاري بسزايي 
كرده اس��ت. ممبيني تاكيد كرد: اگرچه از ابتداي 
فعاليت هيات رييسه دوره هفتم نسبت به تعيين 
مدير اجرايي كميسيون اقدام شد اما در طول چند 
سال گذشته جناب آقاي خسروي به عنوان مشاور 
اتاق در كميسيون امالك بوده و همواره مورد تقدير 
هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران قرار گرفته است. 
اميدواريم با شكل گيري رسمي كميسيون امالك 
شرايط مناسبي براي تمامي فعالين عالقه مند اين 
صنف فراهم ش��ود. وي ادامه داد: ضمنا عدم قبول 
مسووليت از سوي آقاي رسول جهانگيري مبني 
بر حضور در كميسيون مزبور به دليل رعايت نكات 
برشمرده فوق از نظر ايشان بوده است تا شائبه ايجاد 
امتياز ويژه براي نامبرده و س��اير اعضاي مرتبط بر 
كانديداتوري احتمالي در انتخابات آينده منتفي 
ش��ود. رييس اتاق اصناف ايران همچنين تصريح 
كرد: مجتبي صفايي به عنوان نماينده هيات رييسه 
جهت نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پيش بيني 
شده از سوي هيات رييسه به شرحي كه گفته شد 

تعيين شده است.

تغيير مسير صدور مجوز
 كسب  وكار 

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران گفت: وزارت صمت در راس��تاي تسهيل 
فضاي كسب  و كار، صدور مجوز در اين خصوص 
را به خانه صنعت  و معدن استان تهران واگذار كرد. 
يداهلل صادقي در آبين تجليل از برگزيدگان صنايع 
و معادن استان تهران، اظهار داشت: وزارت صمت 
در راستاي تسهيل فضاي كس��ب  و كار، صدور 
مجوز در اين خصوص را به خانه صنعت  و معدن 
استان تهران واگذار كرده است. رييس سازمان 
صمت اس��تان تهران افزود: البته در گذشته نيز 
صدور بخش��ي از مجوزهاي كسب وكار بر عهده 
اين تش��كل بود كه براي اثربخشي تصميمات، 
نياز است دس��تورالعمل ها تغيير اساسي داشته 
باش��ند. وي تصريح كرد: اقداماتي براي اصالح 
ضوابط اجازه افزايش توليد و استقرار كارخانه ها 
در ش��عاع ١٢٠ كيلومتر تدوين شده است و به 
توافق هاي مثبتي دست يافته ايم. صادقي اضافه 
كرد: در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد نيز، 
براي تخصيص تسهيالت به واحدها و بنگاه هاي 
اقتصادي و تامين زيرساخت ها از جمله آب، برق 
و گاز( به نتايج خوبي دست يافته ايم. وي تاكيد 
كرد: با توجه به ش��رايط اقتصادي، اجازه نداديم 
هيچ واحد توليدي و صنعتي به دليل نپرداختن 
ماليات، حق بيمه و كارخانه هاي در شرف تمليك 
بانك ها تعطيل ش��ود. وي گفت: واحدهايي كه 
بايد به شهرك هاي صنعتي منتقل شود، هرچه 
س��ريع تر اقدامات الزم در اين خصوص را انجام 
دهند و زمين هاي واگذارشده به افراد سودجو در 

اين شهرك ها هم خلع يد مي شوند.

خوانساري داليل عدم بازگشت ارز صادراتي را اعالم كرد

صنعت،معدن و تجارت
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رمان هايي  كه  نبايد از آنها ترسيد
منصور ياقوتي مي گويد: رمان  عامه پسند تا جايي كه خواننده را به ادبيات عادت بدهد، تاثيرگذار است و عملكرد مثبتي دارد؛ نبايد ترسيد كه 
اين ادبيات روي مخاطب تاثير منفي بگذارد. اين نويسنده درباره رمان عامه پسند، اظهار كرد: رمان عامه پسند بخشي از ژانر رمان است كه در 
همه جاي دنيا عالقه مندان خود را دارد. طيفي از خوانندگان اين كتاب ها، كساني هستند كه هنوز با ادبيات آشنا نشده اند و طيف ديگر به اين 
نوع رمان خيلي عالقه مند هستند.  ياقوتي اظهار كرد: نبايد با هر پديده اي به شكل افراطي برخورد كرد و از طرف ديگر نبايد مطلق نگر باشيم. 
مطلق نگري در هر زمينه اي باعث مي شود تحليل همه جانبه وجود نداشته باشد. همان طور كه گفتم رمان عامه پسند تا مقطعي مي تواند 
براي خواننده جذاب باشد و بعد از مدتي خود خواننده آن را كنار مي زند. نبايد ترسيد كه اين نوع ادبيات تاثير منفي اي روي خواننده بگذارد. 

خروج عراق از پيمان بغداد 
بيست و نهم مرداد 1338، پيمان بغداد به 
دليل خروج عراق از اين پيمان به سازمان 
پيمان مركزي، موسوم به »سنتو« تغيير نام 
داد و مركز پيمان به آنكارا منتقل شد. از اين تاريخ سازمان 
ياد شده با حضور كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان و با 
نظارت دولت انگليس تشكيل مي شد و امريكا عضو غير 
رس��مي آن بود. در بيس��ت و نهم آبان 1334 كنفرانس 
كش��ورهاي عضو پيمان بغداد با شركت نخست وزيران 
ايران، تركيه، عراق، پاكس��تان، انگلستان و وزير خارجه 
امريكا در بغداد به رياست نوري سعيد نخست وزير عراق 
افتتاح شد. مقاله زير به بررس��ي آغاز و انجام اين پيمان 
مي پردازد. كش��ورهاي ايران، عراق، تركيه، پاكستان و 
انگلس��تان در س��ال 1955 ميالدي  /  1334 شمسي با 
انعقاد پيماني هشت ماده اي كه به پيمان بغداد معروف 
ش��د در يك اتحاديه نظامي منطقه اي وارد ش��دند. در 
پيمان بغداد و سنتو، امريكا به عنوان ناظر در جلسات آن 
شركت مي كرد و در واقع عضو اصلي آن نبود اما در تمامي 
تصميمات اين پيمان دخالت داشت، بنابراين شكل گيري 
اين پيمان از ابتكارات دولت امريكا به ويژه »جان فوستر 
دالس« وزير امور خارجه آن كشور بود كه مي خواست يك 
سازمان دفاعي قوي در خاورميانه به وجود آورد.  هدف از 
انعقاد پيمان بغداد ك��ه به ابتكار آنتوني ايدن و آيزنهاور، 
وزراي خارجه  وقت بريتاني��ا و امريكا بنيان گرفته بود، 
ايجاد كمربندي دفاعي و امنيتي بر ضد توسعه طلبي هاي 
اتحاد جماهير شوروي و سرانجام حفاظت از ذخاير نفت 
و گاز منطقه  خليج فارس و جلوگيري از گسترش انديشه 
كمونيسم در ميان كشورهاي نفت خيز منطقه بود. اين 

پيمان قرار بود مكمل پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( در اروپا 
باشد. اين پيمان در ابتدا ميان عراق، تركيه و با توافق نوري 
سعيد، نخست وزير عراق و عدنان مندرس، نخست وزير 
تركيه و با حمايت انگلستان منعقد شد. به فاصله كمي از 
اين توافقات، ايران، پاكستان و انگلستان به طور رسمي در 
بغداد به آن ملحق شدند و اين پيمان به نام پيمان بغداد به 
ثبت رسيد. امريكا گرچه بخش اعظم كمك لجستيكي و 
مالي پيمان بغداد را به عهده داشت، اما به دليل اجتناب از 
رويارويي مستقيم با شوروي هيچ گاه به طور رسمي به آن 
نپيوست. پيمان بغداد متعاقب كودتاي عبدالكريم قاسم 
در عراق � ۲3 تير 133۷ � ضربه اساسي ديد. قاسم كه يك 

نظامي چپگرا بود به اين پيمان روي خوش نش��ان نداد، 
در نتيجه مركزيت پيمان به آنكارا انتقال يافت و بعدها 
با خروج بغداد از آن به پيمان سنتو شهرت يافت. تفاوت 
پيمان بغداد با پيمان سعدآباد كه در 131۶ ش. ميان ايران، 
تركيه و افغانستان به امضا رسيد در اين بود كه در آن پيمان 
اين سه كشور متعهد شده بودند به خاك يكديگر تعرض 
نكنند ولي در پيمان بغداد، همكاري هاي متقابل نظامي 
پيش بيني شده بود. پس از پيروزي انقالب اسالمي، ايران 
از اين پيمان خارج شد و به عضويت كشورهاي غيرمتعهد 
درآمد )خروج ايران از اين سازمان در سال 19۷9و سه سال 

بعد از خروج پاكستان از اين سازمان روي داد(.

تاريخ
نگاري

میراثنامه

آلبوم ناصري كاخ گلستان پيدا شد
مدير مجموعه ميراث جهاني كاخ گلستان خبر داد: در 
كنترل، بازبيني و سرشماري حساب اموال )انبارگرداني 
رسمي( آلبوم خانه كاخ گلستان، اين آلبوم كه در قفسه ها 
جابه جا شده بود، پيدا شد. خبر مفقود شدن آلبوم ناصري 
از دومين آلبوم خانه س��لطنتي و غن��ي دنيا يعني كاخ 
گلستان 13 مرداد امسال منتشر ش��د، چيزي حدود 
پنج ماه بعد از اط��الع مديريت اين مجموعه جهاني. با 
انتشار اين خبر مفقودي، آفرين امامي – مدير اين كاخ 
جهاني – اعالم كرد: »اواخر اسفند سال 98 امين اموال 
آلبوم خانه كاخ گلس��تان در آخري��ن انبارگرداني خود 
متوجه شد كه يك آلبوم ناصري حاوي 1۰۰ قطعه عكس 
كوچك در قفسه نيست. اين موضوع را به من اعالم كرد، 
بالفاصله براي پيشگيري از موضوعات سوء بعدي، اقدامات 
حقوقي انجام ش��د. با واحدهاي ذي ص��الح وزارتخانه، 
پليس اينترپل و قوه قضاييه نيز در اين زمينه مكاتباتي 
انجام داديم، حتي مشخصات و تصاوير اثر نيز براي پليس 
اينترپل ارسال شد. اين آلبوم در مخزن آلبوم خانه كاخ 
گلستان نگهداري مي شد و تاكنون براي نمايش در هيچ 
نمايشگاهي، از اين مخزن خارج نشده است.« اكنون به 
نقل از روابط عمومي وزارتخانه ميراث فرهنگي، امامي 
اعالم كرده است كه اين آلبوم تاريخي در انبارگرداني اي 
كه توسط كميته اي متشكل از نمايندگان اداره كل موزه ها 
و اموال منقول فرهنگي تاريخي، اداره  كل حراست، يگان 
حفاظت ميراث فرهنگي و ذي حس��ابي و اداره  كل امور 
مالي وزارتخانه و مديريت كاخ گلستان انجام شد، صبح 

سه شنبه )۲8 مرداد 99( در آلبوم خانه كاخ گلستان پيدا 
شد. او درباره  جزييات اين آلبوم نيز توضيح داد: اين آلبوم 
به شماره 3۶۲ در ابعاد ۲۲ در 15.5 سانتي متر مربع بوده 
و شامل 1۰۰ قطعه عكس از كودكان و زنان قاجاري است 
كه با سرشماري حساب اموال كه توسط اين كميته انجام 
شد در س��اعت 11:3۰ در يكي از قفسه هاي آلبوم خانه 
كاخ گلستان پيدا ش��د و تمامي 1۰۰ قطعه عكس در 
اين آلبوم موجود اس��ت. او با اشاره به اينكه بعد از اعالم 
امين اموال آلبوم خانه كاخ گلستان در اسفند 99 مبني بر 
مفقود شدن آلبوم و احتمال جابه جا شدن در قفسه هاي 
آلبوم خانه، بالفاصله توسط خود امين اموال انبارگرداني 

انجام شد، اما پيدا نشد، بيان كرد: با توجه به مذاكراتي كه 
با اداره كل موزه ها و اموال منقول فرهنگي تاريخي انجام 
شد و در نامه اي كه از سوي اين اداره كل به مديريت كاخ 
گلستان ابالغ شد، با دستور معاون ميراث فرهنگي كشور 
و هماهنگي معاون توسعه مديريت و مديركل حراست 
و يگان حفاظت ميراث فرهنگي وزارتخانه انبارگرداني 
رسمي توسط اين كميته آغاز ش��د. امامي ادامه داد: از 
يك س��و تعداد آلبوم هاي عكس موجود در آلبوم خانه 
كاخ گلستان بسيار بوده و از سوي ديگر ابعاد اين آلبوم ها 
بزرگ است، اما آلبوم ناصري كوچك است و در قفسه هاي 

آلبوم خانه جابه جا شده بود.

كتابخانه

مديريت استعدادها
كتاب مديريت اس��تعدادها، با هدف معرفي مديريت استعدادها و رويكردهاي جاري در آن تدوين شده است. آنچه اين كتاب را از 
كتاب هاي مشابه تفكيك مي كند، عمق بررسي صورت گرفته در حوزه مديريت استعدادها و توجه عميق  به مباني آن است. با توجه 
به نيازي كه براي طراحي اين كتاب به صورتي جامع وجود داش��ت، چند فصل اصلي براي كتاب تعريف شده است. در فصل اول، 
مفاهيم و مدل هاي مديريت استعدادها مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل دوم موضوع شناسايي و جذب استعدادها مورد بحث 
قرار مي گيرد و در فصل سوم به موضوع حفظ و نگهداشت استعدادها پرداخته مي شود. در فصل چهارم نيز موضوع توسعه و آموزش 
استعدادها مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به نياز به بهره گيري از الگوهاي موفق در طراحي مديريت استعداها، در فصل پنجم اين 

كتاب، برخي از نمونه هاي موفق مديريت استعدادها مورد بررسي قرار گرفته اند. 

هنر

»عصر عاشورا«ي فرشچيان چگونه خلق شد؟
تابلوي »عصرعاشورا«، تصويري غم انگيز و روايتگر سفر بي بازگشت امام حسين)ع( و 
رسيدن خبر شهادت او و همراهانش به خيمه ها است. اثري نگارگري كه بيش از 4۰سال 
پيش خلق شد و يكي از معروف ترين آثار محمود فرشچيان محسوب مي شود. »عصر 
عاشورا« درست در روز عاشوراي سال 55 خلق شد. اسب بدون سوار امام حسين )ع( 
در ميانه تصوير و زناني كه از شنيدن خبر گريه مي كنند، تلخي عصر عاشورا را روايت 
مي كند. اين اثر كه حاال جزو ماندگارترين آثار خلق شده با موضوع عاشوراي حسيني 
است، سال ۶9 به موزه آستان قدس رضوي اهدا شود. فرشچيان در اين سال ها بارها از 
حال و هواي خود به هنگام خلق اين اثر سخن گفته است؛ اينكه بدون هيچ پيش فرضي 
دست به قلم شده و در لحظه »عصر عاشورا« را روايت كرده است. او در بخشي از خاطرات 
خود نقل مي كند كه ظهر روز عاشوراي سال 55 در حالي كه حس غريبي داشته در خانه 
مي ماند و بيرون نمي رود و همين موضوع گله مادرش را به دنبال دارد كه چرا در چنين 
روزي در خانه مانده است. او روايت مي كند كه پس از شنيدن صحبت هاي مادرش به 
اتاق رفته، قلمو را برداشته و »عصر عاشورا« را كشيده است. فرشچيان آثار ديگري نيز 
درباره عاشورا دارد كه از آن جمله مي توان به تابلو »پرچمدار حق« پيرامون عباس بن 
علي و »هديه عش��ق؛ حضرت علي اصغر« اشاره كرد. فرشچيان نقاش معاصر ايراني 

است كه تأثير درخور توجهي در روند نقاشي سنتي ايراني و ديگر هنرهاي سنتي داشته 
است. برخي از آثار او در بسياري از شهرهاي جهان مانند پاريس، نيويورك، شيكاگو 

و... به نمايش گذاشته شده  است. او نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دارد.

كتاب هاي نويسنده برنده نوبل در ايران
كاوه ميرعباسي از ترجمه كتاب »بچه هاي سبز« نوشته الگا توكارچوك و چند كتاب 
ديگر از اين نويس��نده برنده نوبل ادبيات خبر داد. اين مترجم درباره اين كتاب كه در 
مجموعه »برج بابل« نشر چشمه منتشر شده است، به ايسنا گفت: اين كتاب چندوجهي 
است؛ از جهتي شبيه ادبيات شگفت انگيز اس��ت، اگر جنبه زماني رويدادها را درنظر 
بگيريم رمان تاريخي است، اما ماهيت رويدادها شگفت انگيز است و اگر از نظر مفهوم و 
پيام درنظر داشته باشيم مي توان گفت رماني تمثيلي است. او افزود: اين كتاب ثمثيلي 
از بازنمايي دوران پساكمونيست است، از اين وجه كه كشورهاي اروپاي شرقي كه االن 

عضو اتحاديه اروپا هستند، از نظر ديگر اعضاي اتحاديه، ملت هاي ناشناخته اي هستند. 
»بچه هاي سبز« كه در داستان مي آيند همان ملت ها و اقوام حاشيه اي ناشناخته هستند.  
او درباره مجموعه »برج بابل« نيز گفت: نش��ر چشمه مي خواست مجموعه اي شامل 
رمانك ها كه كمتر به آنها پرداخته شده، منتشر كند. رمانك گونه اي از ادبيات است كه 
نه رمان است نه مجموعه داستان؛ به نوعي داستان بلند است كه در انگليسي به آن نوول 
مي گويند. من كتاب »بچه هاي سبز« را بي اطالع از اين مجموعه ترجمه كرده بودم و 

اين نشر تصميم گرفت مجموعه »برج بابل« را با اين كتاب شروع كند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب اساسنامه بانك ملي ايران 
قانون اساس��نامه بانك ملي ايران اواخر مرداد 131۷ 
در مجلس يازدهم شوراي ملي به تصويب نمايندگان 
رسيد. بر اس��اس ماده يك اين قانون، بانك ملي ايران 
كه به موجب قانون 14 ارديبهشت ماه 13۰۶ تشكيل 
شده، بنگاهي است به صورت شركت سهامي كه طبق 
قانون ۲۲ اسفند ماه 131۰ داراي حق انحصاري انتشار 
اس��كناس در تمام كشور مي باشد. منظور بانك حفظ 
ارزش پول و تنظيم اعتبارات است. ماده ۲ نيز تصريح 
مي كند: مركز بانك در پايتخت است.  بانك مي تواند در 
داخله و خارجه شعبي تأسيس و يا نمايندگاني معين 
نمايد ايجاد ش��عبه در خارجه با موافقت هيأت وزراء 
خواهد بود. همچنين، سرمايه بانك به موجب قانون 1۷ 
تير ماه 1314 سيصد ميليون ريال است كه به سي هزار 
سهم ده هزار ريالي تقسيم مي شود. كليه سهام مزبور 
از طرف دولت تعهد ش��ده و ۲35335۷5۷.1۰ ريال 
آن پرداخت گرديده است. هر سهم حق يك رأي دارد. 
سهام بانك يا گواهينامه هاي موقت قابل انتقال نيست 
مگر به موجب قانون مخص��وص و فقط به اتباع ايران.
عالوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتي موضوع قانون 
۲5 آبان 131۶ جزو سرمايه بانك محسوب و بهاي آنها 
پس از ارزيابي و يا فروش به س��رمايه نقدي فوق اضافه 
مي گردد. بنا بر ماده 4 اين قانون نيز، همه ساله ده درصد 
از سود ويژه بانك براي اندوخته احتياطي كنار گذاشته 
مي شود تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك 

بش��ود.  عالوه بر اين مدير كل بانك مي تواند برداشت 
مبالغ ديگري را از محل سود ويژه ساليانه براي افزايش 
اندوخته احتياطي يا فراهم آوردن اندوخته هاي ديگري 
به مجمع عمومي پيشنهاد كند. نمايندگي سهام دولت 
در بان��ك به عهده وزير مالي��ه و دو نفر ديگر كه از بين 
وزراء يا غير آنها بنا بر پيش��نهاد وزير ماليه به موجب 
تصويب هيأت وزراء تعيين مي شوند خواهد بود. مدير 
كل بانك يا قائم مقام او مجمع عمومي را افتتاح مي كنند 
و بعد بالفاصله صاحبان س��هام حاضر در مجمع بين 
خود و يا بين اعضاء شوراي عالي و هيأت نظار حاضر در 
مجمع يك نفر رييس و يك نفر منشي انتخاب مي كنند. 
همين طور، مدير كل بانك رييس هيأت عامل و باالترين 
مرجع اجراي امور بانك اس��ت و موافق اين اساسنامه 
بانك را اداره مي كند و به استثناي مواردي كه در ماده 53 
پيش بيني شده به تنهايي داراي حق امضاء به نام بانك 
اس��ت - مدير كل بانك مي تواند قسمتي از اختيارات 
خود را به قائم مقام و معاوني��ن و مديران و نمايندگان 
مختار محول كند.  استخدام و معلق كردن مستخدمين 
و تعيين شغل و حقوق و ترفيع آنها و به طور كلي تمام 
امور داخل��ي و اداري در حدود آيين نامه ها و بودجه اي 
كه به تصويب ش��وراي عالي خواهد رسيد با مدير كل 
است - ليكن انفصال اعضاء رسمي از خدمت بانك به 
پيشنهاد مدير كل و تصويب شوراي عالي به عمل خواهد 

آمد كاركنان رسمي بانك بايد تمامًا تبعه ايران باشند.

آخرين وضعيت واكسن ايراني كرونا
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با اشاره 
به آغاز سير نزولي كرونا در كشور با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، گفت: براي برگزاري 
كنكور پروتكل هاي سختگيرانه به وزارت 
عل��وم ابالغ ش��ده و ح��دود  ۷۰۰۰ نفر از 
همكاران ما براي نظارت بر اجراي پروتكل ها 
آماده اند. عليرضا رييس��ي درباره ساخت 
واكس��ن كرونا در ايران، اظهار كرد: اكنون 

واكس��ن ايراني كرونا فاز حيواني را شروع كرده و در اين 
مرحله است كه فاز يك يا دو را آغاز مي كنند. بايد توجه 
كرد كه حداقل يكس��ال ديگر براي توليد واكسن زمان 
مي برد و اگر واكسن ايراني هم مراحل را پاس كند، ممكن 
است آبان سال آينده به دست آيد. وي افزود: 148 واكسن 

كرونا در دنيا در مرحله ابتدايي و مطالعات 
پيش باليني هستند. بايد توجه كرد كه توليد 
واكسن مراحل مختلفي دارد؛ يك مرحله، 
مرحله آزمايشگاهي است كه در اين مرحله 
بررسي مي شود كه آيا مي توان اين واكسن 
را فرموله كرد يا خير. اين مرحله، مرحله صفر 
محسوب مي شود. مرحله دوم، مرحله پيش 
باليني است كه در اين مرحله واكسني كه 
در آزمايشگاه توليد شده، روي حيوانات امتحان مي شود 
و هدف اصلي اين مرحله اين است كه آيا واكسني كه در 
آزمايشگاه توليد شده، مي تواند سيستم ايمني آن حيوان 
را تحريك و آنتي ژن توليد كند يا خير. اگر پاسخ ايمني 

ايجاد كرد، وارد فاز يك مي شوند.

مخالفت با بازگشايي حضوري مدارس و دانشگاه ها 
معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي 
مقابله با كرونا در تهران اعالم كرد: س��تاد 
كرون��اي تهران با بازگش��ايي م��دارس و 
دانش��گاه ها به صورت حضوري براي ترم 
پاييز مخالف اس��ت. علي ماهر در اين باره، 
اظهار ك��رد: ارزيابي و بررس��ي هاي ما در 
ستاد تهران نشان مي دهد كه زيرساخت ها 
و بستر مناس��ب و همچنين آمادگي الزم 

براي پذيرش حضوري دانش آموزان و دانش��جويان در 
فضاهاي آموزشي اس��تان تهران وجود ندارد، بنابراين 
س��تاد تهران كاًل با بازگش��ايي مدارس و دانشگاه ها به 
صورت حضوري مخالف بوده و اين مساله را بارها مطرح 
كرده است. وي با اشاره به وضعيت و امكانات موجود در 
فضاهاي آموزشي ش��هر تهران، گفت: در شهر تهران با 
توجه به امكانات موجود اكيدا توصيه مي شود كه در سال 
تحصيلي جديد از فض��ا و آموزش هاي مجازي و در كل 
سيستم غيرحضوري براي مدارس و دانشگاه ها استفاده 
شده و تنها در موارد خاص و مورد نياز و به صورت موردي 
نسبت به پذيرش حضوري دانش آموزان يا دانشجويان 
اقدام شود. معاون ستاد كروناي تهران با اشاره به مهم ترين 

چالش هاي پي��ش رو در اين رابطه، عنوان 
كرد: در رابطه با دانشگاه هاي دولتي شهر 
تهران اكثر دانشجويان از شهرستان آمده  
و بايد در خوابگاه س��كونت داش��ته باشند 
كه اين مساله مشكل را مضاعف مي كند، 
چراكه رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در 
فضاهاي خوابگاهي تقريبا ناممكن است. 
اكثر اتاق هاي خوابگاهي چند نفره بوده كه 
امكان جداسازي افراد در اين فضاها وجود ندارد و در كل 
فضاهاي خوابگاهي، ورودي ها و ساير بخش هاي آن براي 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي و رعايت اصول فاصله گذاري 
محدود است. ماهر با اشاره به ساير كمبودهاي زيرساختي 
در فضاهاي آموزش��ي، اظهار كرد: مس��اله مهم بعدي 
فضاهاي آموزشي در دانشگاه ها و مدارس بوده كه در اكثر 
كالس هاي ب��االي 3۰ نفره مدارس هيچ وقت نمي توان 
فاصله گ��ذاري الزم را فراهم ك��رد، همچنين فضاها در 
مباحث گردش و تهويه هوا استانداردهاي الزم را ندارند 
و طبيعتا با سرد شدن هوا در پاييز و همزماني آن با شيوع 
آنفلوآن��زا و حضور مدام دانش آموزان و دانش��جويان در 

فضاهاي بسته مي تواند افراد را آسيب پذيرتر كند.

تاريخچه

كشتي زير دريا  

مراد سليمي ايزاك پرال )اول ژوئن 1851-۲۲مه 
 1895( يك مهندس اس��پانيايي، افسر دريايي و 
طراح و مخترع زيردريايي پرال بود. او در سال 18۶۶ 
به نيروي دريايي اس��پانيا ملحق ش��د و نخستين 
زيردرياي��ي با نيروي ب��رق را توليد ك��رد كه اين 
زيردريايي در سپتامبر سال 1888 عمال راه اندازي 
شد. اما طرح هاي بعدي پرال براي بهبودبخشي به 
اختراعش مورد قبول مقامات دريايي آن زمان قرار 
نگرفت. از اين رو پرال نيروي دريايي را ترك كرد تا 
ساير اختراعات تجاري خود را توسعه بخشد. پس 
از انجام مطالعات و آزمايش هاي مختلف و با حمايت 
و پش��تيباني برخي فرماندهان و افسران دريايي، 
پرال توانست ايده خود را به كاركنان نيروي دريايي 
اسپانيا ارايه دهد. سپس قرار بر اين شد تا ايده اين 
زيردريايي با بودجه اوليه 5 هزار پزوتا عملي شود. 
قابل ذكر است كه زيردريايي مورد مطالعه پرال در 
اصل اولين زيردريايي عملياتي بود كه تا آن زمان 
ساخته شده بود. و در نهايت، در تاريخ 8 سپتامبر 
1888 زيردريايي پرال عمال راه اندازي ش��د و در 
يك سفر آزمايشي به همراه مقامات دريايي روي 
يك رزم ناو شبيه سازي ش��ده طرح پرال اجرا شد 
و اين زيردريايي بدون هيچ گونه صدمه و آسيبي 
توانست به بندر بازگردد. با اين حال، هنوز اين يك 
زيردريايي س��احلي به حساب مي آمد، زيرا داراي 
پوس��ته دو اليه و موتور ديزلي نب��ود )موتورهاي 
بنزين��ي در آن زمان قابل اطمينان نبودند( . البته 
به جرات مي توان گفت كه كارايي اين زيردريايي 
با س��اير زيردريايي هايي كه تا 1۰ سال بعد از آن 
به كار گرفته شد برابري مي كرد. اما پروژه دوم پرال 
براي ادامه طرحش توس��ط مقامات دريايي رد و 
پرال از ادامه اين كار نااميد ش��د. اولين زيردريايي 
كه در نيروي دريايي اسپانيا به كار گرفته شد، در 
سال 19۲۷ و براساس طرح پرال و طرح تكميلي 
جان فيليپ ساخته شد و چون ايده پرداز اوليه آن 
پرال بود اين زيردريايي به نام پرال نامگذاري شد. 
اين زيردريايي از س��ال 19۶5 به اين سو در نقاط 
مختلف بندرگاه ها به نمايش گذاشته شده بود و 
دست آخر در سال ۲۰1۲ در موزه دريايي كارتاخنا 
به نمايش عموم درآمد. در سال 19۰4، در فرانسه 
اولين زيردريايي با موتور ديزل الكتريكي توس��ط 
جان فيليپ و براساس طرح اوليه پرال ساخته شد. 
سازوكار اين زيردريايي به اين ترتيب بود كه روي 
س��طح آب به كمك موتورهاي الكتريكي ديزل، 
باتري هاي الكتريكي شارژ مي ش��دند پس از آن 
زيردريايي به داخل آب شيرجه مي زد. در اين لحظه 
ديگر به موتور ديزل نيازي نبود و موتور الكتريكي، 
زيردريايي را به جلو مي راند. در اين روش هم بعد 
از چند ساعت زيردريايي بايد به روي آب مي رفت 
تا باتري ها را دوباره شارژ كند البته استفاده از اين 
روش مش��كالت ديگري هم داش��ت و آن اينكه 
باتري ها خيلي بزرگ و س��نگين بودند و تركيب 
اسيد آنها با آب بخار مرگباري را به وجود مي آورد. 
سال 1954 بود كه زيردريايي ديگري اختراع شد 
كه با سوخت هسته اي كار مي كرد اين زيردريايي 
پيشرفته ترين نوع زيردريايي محسوب مي شود كه 
مي تواند حتي سال ها در زير آب باشد و با سرعت 

بيش از 5۰ كيلومتر حركت كند. 
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