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حتماهمهشماكهاينمطلب
را ميخوانيد بازي مار و پله را
بازي كردهايد ،چه هيجاناتي
كه در دوران كودكي با گردش
تاس و حرك��ت خانهها به پا
نميش��د و چه اميدهايي كه
جان ميگرفت و يا به سرعت
پيمان مولوي
از عرش ب��ه زمين س��قوط
ميكرد .مار و پله يك بازي بود و همه قبل از شروع بازي
با مكانيزم آن آشنا بودندو البته مكانيزم هم بسيار ساده
بود حركت يك تاس و شانس��ي كه حرف اول و آخر را
ميزد و تقريبا مه��ارت تاثيري در بازي نداش��ت .اين
روزها كه بازار س��رمايه به هفته س��وم نزولي خود قدم
ميگذارد ،حركت بس��ياري از افراد ،مرا به ياد بازي مار
و پله مياندازد .همه آنچنان غافلگير هستند كه گويي
در مختصات س��رمايهگذاري خاصي ورود كردهاند كه
ريسك در آن وجود نداشته و ناگهان يك شبه با ريسك
روبهرو شدهاند .در دنياي س��رمايهگذاري در بازارهاي
موازي روشهاي مختلف س��رمايهگذاري وجود دارد،
برخيازآنهابهسببتاسيبرخيازميلياردرهايبزرگ
جهان همچون بافت معروفترند و برخي ناشناختهتر
ب��راي عم��وم .يك��ي از روشه��اي س��رمايهگذاري،
سرمايهگذاري رش��د محور Growth Investing
اس��ت؛ س��رمايهگذاري كه در آن س��رمايهگذاران در
بازارهاي مالي و فيزيكي بنا را بر رشد آن صنعت و يا كاال
در طول بازهاي طوالني قرار ميدهند اين امر در اقتصاد
آمريكا ممكن است يك بازه ۱۰تا ۳۰ساله نيز باشد و يا
هر جاي ديگر .صنايع و سهامهاي رشد محور آيندهاي
در خور را نويد ميدهند و متكي بر مزيتهاي اقتصادي
هس��تند ،مثال نياز به پالس��تيك در طول  ۳۰س��ال
گذشته صنايع پتروشيمي را جزو صنايع رشدي قرار
داده ،در اين صف ميتوان صنايع بانكي و مالي ،بيمهها
و مواد غذايي و صنايع فلزي را هم ق��رار داد .نوع ديگر
سرمايهگذاري س��رمايهگذاري ارزش محورValue
 Investingاست ،س��رمايهگذاري كه سرمايهگذار
با قدرت تش��خيص خود ميتواند س��همي را پايينتر
از ارزش بازار شناس��ايي كند و بعد به قيمت بفروشد،
وارن بافت اسطوره اين روش سرمايهگذاري است .نوع
ديگر س��رمايهگذاري س��رمايهگذاري شاخص محور
 Index Investingاس��ت ،در اين س��رمايهگذاري
س��رمايهگذاران يك ش��اخص را ب��ه عن��وان الگو بر
ميگزينند ،مثال شاخص  ۳۰ش��ركت بورس تهران يا
پاخص ۵۰۰اساند پي در آمريكا و يا هر شاخص ديگر و
سبدسهاميمطابقباآنراانتخابميكنند.دربيناين
نوع سرمايهگذاريها بر اساس بازارهاي روبه باال و پايين
از استراتژيهاي تهاجمي و تدافعي نيز بسيار استفاده
ميشود .حال بياييد ،برگرديم به بازي مار و پله و ربط
آن به سرمايهگذاري اين روزهاي بورس؛ در بازي مار و
پله تكليف روشن است ،يك تاس داريم و نردبانهايي
برايصعودومارهاييكهشمارابهكاممرگميكشانند
و مسير سقوط شما هستند .از اول ميدانيد كه شانس
عاملاصلياينبازياست،آيادربازارسرمايهاينچنين
است؟خير برخالف تمام حملههايي كه به بازار سرمايه
در ايران ميشود كه بيش��تر آن طبيعي و ناشي از عدم
عمق بازار و به قول نسيم نيكالس طالبSkin In the
 Game fبودن منتقدان است ،اين بازار همانند ساير
بازارهاي متاثر از متغيرهاي بس��ياري است .به عنوان
مثالوقتيكه شما ميخواهيدواردبازار سرمايهگذاري
شويد به ياد ندارم كه س��رمايهگذار حرفهاي به خاطر
حرف فالن وزير و يا ريس بورس و يا هر فرد ديگري وارد
بازار سرمايهگذاري شده باشد ،بيشتر سرمايهگذاران
حرفهايباديدنرشدنقدينگي،كاهشرشداقتصادي،
و تورم باال براي حفظ داراييها و البته از فرصتها وارد
بازارهاي موازي از جمله بورس ميش��وند! ( ۹۷تا )۹۹
تا اينجاي كار بازار سرمايه هيچ شباهتي به بازي مار و
پله ندارد .اما از زمان ورود دولت به اين بازار ،بازار تبديل
به بازي ميشود ،حمايتهاي ريز و درش��ت از بازاربه
جاي كمك كردن بدان آن را در كوتاه مدت تبديل به
يك بازي ميكند ،بازي كه بس��ياري از سرمايهگذاران
تازه وارد بدان ريسك را در هيچ كجاي محاسبات قرار
نميدهند و بارها اين جمله را از ايشان ميشنويد كه:
دولت بنا دارد تا انتهاي دولت حداق��ل از بازار حمايت
كند.وقتياينجملههاراميشنويد،مطمئنميشويد
كه بازار تبديل به بازي ش��ده اس��ت .بازي ك��ه در آن
بازيگران جديد و بعضا حرفهاي نه به س��بب داش��تن
استراتژي مشخص بلكه به سبب اينكه ميشود بر روي
حرفها حساب باز كرد اقدام به ورود به بازار ميكنند.
ديگر از روند طبيعي خبري نيست ،قوانين بازي تغيير
كرده است و هالهاي از ابهام بر بازار قرار گرفته است .اين
روزها بازار سرمايه از يك بازار تبديل به بازي شده است،
بازي كه همه از آن انتظار س��ود دارند و با كمي اصالح
بازار سر و صداي همه در ميآيد .گويي در بازاري حضور
يافته بودند كه از فضاي اقتصاد ايران به دور بوده است و
شايد فضاي اقتصاد ايران را با ريسك هايش با سوييس
اشتباه گرفتهاند .بارها تاكيد كردهام كه بدون استراتژي
منسجم و مشخص ذخيره سود امكان استفاده بهينه از
فرستهاباريسكهاياقتصادايرانفراهمنخواهدشد.
آنچه بازار س��رمايه را به بي راهه رهنمون خواهد كرد
نش��ان دادن اين بازار به عموم به بازاري بدون ريسك
است ،اين تلقي تيش��ه به ريش��ه بازار بورس و هر بازار
ادامهدرصفحه6

موازيميزند.

عقبگرد بورس به كانال
يك ميليون و  ۶۰۰هزار واحد

برخورد جدي با اقدامات بدخواهانه و سودجويانه
براي كاهش ارزش پول ملي
سالآخر وقت اضافه نیست هر چه میتوانید از این
فرصت آخر برای خدمت استفاده کنید
يادداشت2-

سفرتعيينكننده
گروسي به ايران

موضوع مهم��ي كه ب��ه نظر
ميرس��د در ابع��اد و زواياي
گوناگون ارزيابيهاي تحليلي
در خص��وص راهان��دازي
مكانيسم ماشه توسط امريكا
ظاهرا مغفول مانده ،راهبردي
اس��ت كه از س��وي ايران بايد
عليبيگدلي
ب��راي بياثرس��اختن اي��ن
تالشهاي دامنهدار در دس��تور كار قرار گيرد .به عبارت
روشنترايرانبايدبهانههاييكهممكناستطرفمقابل
ازطريقآناقدامبهفضاسازيمخربعليهكشورمانكند
را از دسترس امريكا خارج س��ازد.نبايد فراموش كرد كه
امريكاييهابردوپايه،تالششانبرايراهاندازيمكانيسم
ماش��ه را دنبال ميكنند .راهكار نخس��ت ،اينكه امريكا
خود را عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميداند و
در راستاي اينكه هر عضوي ميتواند پيشنهاد قطعنامه
بكند منويات خود را جلو ميبرد .اينكه آيا با اين قطعنامه
موافقتميشوديانهوموردتوجهسايراعضاقرارميگيرد
يا نه؟ موضوع ديگري است .از طرف ديگر امريكاييها اين
طور ادعا ميكنند كه ايران بر اس��اس گزارشهاي اخير
آژانس بينالمللي انرژي اتمي نسبت به تعهدات برجامي
خودبهدرستيعملنكردهاست .ادامهدرصفحه5

يادداشت3-

خروج سازمان توسعه تجارت
از ريل اصلي

نگارنده در اين نوش��تار سعي
دارد تا نكاتي را درباره عملكرد
دس��تگاههاي دولتي متولي
تجارت و نحوه برخ��ورد آنها
با فع��االن اقتص��ادي متذكر
ش��ود .در وهله نخس��ت ذكر
اين نكت��ه ضروري اس��ت كه
عليشريعتي
س��ازمان توس��عه تجارت به
عنوان يكي از زي��ر مجموعهه��اي وزارت صمت ،نقش
كليدي در تجارت ،به ويژه توسعه صادرات دارد ،اما مساله
اينجاست كه اين س��ازمان عمال طي يكي دو سال اخير
به صورت كامال منفعالنه عمل ميكند .س��ازماني كه از
مسير سياس��تگذاري درس��ت در دو بخش صادرات و
واردات خارج ش��ده و ديگر آن نقش را در عرصه تجارت
ندارد .سازماني كه حتي اگر بگوييم ،همين امروز تعطيل
شود؛ قطعا براي فعاالن اقتصادي شوكهكننده نخواهد
بود؛ چراكه متاس��فانه افرادي در راس اين سازمان قرار
گرفتهاند ،كه هيچ دركي از نح��وه تعامل و ارتباط با بدنه
بخش خصوصي ندارند .برهمين اس��اس ،بايد بررس��ي
شود كه چرا سازمان توسعه تجارت ايران برخالف ساير
سازمانهاي تجاري كشورهاي همسايه ،عمال نتوانسته
ادامهدرصفحه3
بهوظيفهذاتيخودعملكند ؟

يادداشت4-

اقتصاد
آموزش و پرورش

در ميان مس��ائل و مشكالت و
چالشهاي آموزش و پرورش
بحث مسائل اقتصادي به نظر
ريشهايتر ميرس��د هر چند
از زواياي ديگر مباحث نظري
و سياس��ي و ايدئولوژيك نيز
اساس��ي و مبنايي اس��ت اما
محمدداوري
اقتص��اد آم��وزش و پ��رورش
صرف نظر از ساير مس��ائل ميتواند بدور از حاشيههاي
حساسيتبرانگيز مورد بحث و تبادل نظر صاحبنظران
قرار گيرد .در ذيل رشتههاي دانشگاهي مرتبط با اقتصاد
تا جايي كه من اطالع دارم گرايشي تحت عنوان اقتصاد
آم��وزش و پرورش وج��ود ن��دارد هر چن��د در مباحث
غيرآكادميك از اقتصاد آموزش سخن به ميان ميآيد اما
درسطحكارشناسيگرايشهاياقتصادنظري،بازرگاني،
كش��اورزي ،پول و بانكداري ،صنعتي و حم��ل و نقل در
دانشگاههايماوجودداردوشايداخيرابرخيازدانشگاهها
گرايشهايي را اضافه كرده باش��ند .البته در مقطع ارشد
اقتصاد محيط زيست ،انرژي ،شهري ،هنر ،اسالمي ،نفت
و گاز و سالمت در برخي از دانش��گاهها داير شده است و
اقتصاد سياسي هم كه سالها است در دانشگاههاي دنيا
ادامهدرصفحه6
موردتوجهقرارداشتهاست.

يادداشت5-

دستگاههايدولتيعامل
ناكارآمديبانكداريالكترونيك

با وج��ود اين همه پيش��رفت
فناوري15 ،ميليون دس��تگاه
پرداختشاملكارتخوان،عابر
بانك ،ش��عبه بانكي ،موبايل و
اينترنت ،حدود  600ميليون
كارت و حساب بانكي و تاكيد
محسنشمشيري مديران و مسووالن بر استفاده
از خدمات دولت الكترونيك و
بانكداري الكترونيك ،در عصر شيوع كرونا ،حفظ فاصله
اجتماعي و عدم حضور در ش��عب بانكها ،گاهي اوقات
با موضوعاتي مواجه ميشويم كه مايه شگفتي و تعجب
و تاسف است و دليل آن چيزي جز سوء مديريت و نبود
برنامهريزي و ع��دم هماهنگي دس��تگاههاي دولتي و
بانكها نيس��ت .در حال حاض��ر  33بانك و موسس��ه
اعتباري در كشور فعال است كه صدها هزار شعبه دارند
و از ميليونها اب��زار پرداخت و تراكنش ،سيس��تمهاي
نرم افزاري و تجهيزات مختل��ف برخوردارند .رقم تعداد
تراكنش بانكي به  2ميليارد و  871ميلي��ون در تيرماه
رسيده كه ارزش ان معادل 520هزار ميليارد تومان است
و ميانگين هر تراكنش  181هزار تومان است .به ازاي هر
 10هزار نفر  1873دس��تگاه پرداخت شامل كارتخوان،
ادامهدرصفحه3
موبايل،اينترنتوجودداردو...

گزارش روز

ضبط داده فقط تا  ۱۹ثانيه
پس از برخورد موشك اول

بازخواني
جعبه سياه
پرواز 572
رونمايي از
اطالعات ناقص جعبه
سياه هواپيماي اوكرايني

گروه راه و شهرسازي| تورج دهقان زنگنه ،مديرعامل
س��ازمان هواپيمايي كش��ور نتيجه بازخوان��ي اطالعات
جعبههاي سياه (FDRو  )CVRهواپيماي  ۷۵۲شركت
هواپيمايي اوكراين اينترنش��نال را اعالم كرد .به گفته او،
مكالمات خلبانان و كروي پروازي تا ۱۹ثانيه پس از انفجار
ناشي از اصابت موشك اول ضبط شده و پس از آن  FDRو
 CVRاز كار افتاده است .دهقان زنگنه در پاسخ به سوالي
مبنيبراينكهگزارشنهاييجعبهسياههواپيماياوكرايني

چهزمانيمنتشرميشود،گفت:باوجوداينكهيكسالبراي
تدوين و انتشار گزارش نهايي اين سانحه فرصت داريم به
همه همكارانم در س��ازمان هواپيمايي كش��وري دستور
دادهايم كه هرچه س��ريعتر اين كار را انجام دهند .او اظهار
كرد :بازخواني جعبههاي س��ياه بوئينگ  ۷۳۷اوكرايني
برابر با مق��ررات بينالمللي و تحت نظارت و مس��ووليت
سازمان هواپيمايي كشوري ايران انجام ش��ده است و در
هنگام بازخواني ،نمايندگان كشور امريكا به عنوان طراح

سازنده هواپيما ،اوكراين ثبت كننده و بهرهبردار ،فرانسه
ارايهدهنده خدمات و مش��اور فني ،نمايندگان كش��ور
كانادا ،انگلستان و سوئد كه اتباعشان در اين پرواز بودند
و نماينده سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري ايكائو
در اين فرآيند حضور داشتند .به گزارش ايسنا ،وي ادامه
داد :دادههاي هر دو جعبه س��ياه هواپيما بدون مش��كل
فني بازخواني شد و تا ساعت  ۶و  ۱۴دقيقه  ۵۶ثانيه همه
متغيرهاي پروازي عادي و هواپيما در شرايط نرمال بوده
و  CVRهواپيما تا  ۱۹ثانيه پس از انفجار موش��ك اول را
ضبط كرده است .رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري با
بيان اينكه اقدامات و مشاركت صورت گرفته در بازخواني
براساس استانداردهاي انكس ۱۳ايكائو بوده است ،گفت:
در كابين پرواز س��ه نفر كرو و يك نفر معلم بودند كه هر
سه متوجه شرايط غيرعادي و تا آخرين لحظات مشغول
كنترل و هداي��ت هواپيما بوده و معل��م خلبان بعضي از
راهنماييهاراانجامميدهدازجملهاينكهبهخلباناعالم
ميكند هر دو موتور هواپيما فعال اس��ت .دهقاني زنگنه
ادامه داد :با توجه به اينكه ص��داي كابين پس از  ۱۹ثانيه
بعد از انفجار قطع ميشود و موشك دوم  ۲۵ثانيه پس از
آن شليك و به مجاورت هواپيما رسيده تحليلي در مورد
عملكرد و آثار موشك دوم از جعبههاي سياه هواپيما به
دس��ت نميآيد ،چرا كه قطعات ناش��ي از موشك اول و
اصابت آن به هواپيما باعث قطع جعبههاي FDRوCVR
 .ادامهدرصفحه5
در ۱۹ثانيه پس از آن شده است

هيات رييسه شوراي تهران
با يك تغيير وارد چهارمين
سال فعاليت خود شد

هاشمي ماند
آروين رفت

صفحه 5

يادداشت6 -

سايه روشنهاي گزارش
سانحههواپيماياوكرايني

بعد از انتشار گزارشهاي
مرتب��ط ب��ا س��انحه
هواپيم��اي اوكراين��ي،
يكبار ديگر پرسشهاي
مرتب��ط با اي��ن موضوع
ك��ه ب��ا اس��تفاده از چه
نويد مقصودي راهكارهاي��ي ميت��وان
ميزان وقوع اين س��وانح
را كاهش داد؟ در فضاي رسانهاي و عمومي كشور
مطرح شده است .اگر بخواهيم نگاهي به روند كلي
بررسي سانحهاي كه براي هواپيماي اوكرايني رخ
داد،بيندازيم؛اوليننكتهايكهبايدبهآناشارهشود
و در بخشهايي از اين گزارش هم به آن اشاره شده،
آناستكهفرآيندهايبررسيابعادمختلفسانحه
در يك اتمسفر اس��تاندارد و تخصصي انجام شده
است و بررسيها مطابق با ملزوماتي است كه در اين
حوزه از سوي نهادهاي بينالمللي ارايه شده است.
در شرايطي كه در برخي نمونههاي مشابه ،بررسي
سوانح رخ داده حتي چند سال نيز زمان برده است؛
اينكه در اين مورد خاص  8الي  9م��اه بعد ازوقوع
سانحه اقدام به انتشار گزارش شده؛ نشان ميدهد
كه بررس��ي اين موض��وع در اولويت قرار داش��ته
اس��ت .چرا كه تحليل و ارزيابي جوانب يك چنين
موضوعاتي از چنان درجه اهميتي برخوردار است
كه تمام احتماالت بايد مورد بررس��ي و موشكافي
دقيق قرار بگيرد و نميتوان با عجله و شتاب زدگي
موضوع را پيگيري كرد .نكته مهمي كه به نظرم در
فرآيند اطالعرس��اني در خصوص اخبار مرتبط با
صنعت هواپيمايي بايد م��ورد توجه قرار بگيرد آن
است كه هواپيماهاي مس��افربري و غيرنظامي با
جان انسانها سر و كار دارد و بايد همه ابعاد مرتبط
با اين صنعت از چنان ش��فافيت ،دق��ت و نظمي
برخوردار باشد كه احتمال وقوع سوانح هواپيمايي
رابهكمترينحدبرساند.اينحوزهنهجاي سياسي
كاري است؛ نه محلي براي گروكشيهاي جناحي
و گروهي .اين موضوع يك موضع فني و تخصصي
است و غير از متخصصان صاحب نظر و كارشناسان
خبره نباي��د درباره اين موضوع اظهارنظر داش��ته
باشند و تمام شؤون مرتبط با صنعت هوايي را بايد
دقيق و فني و مبتني بر قوانين و دس��تورالعملها
برنامههاي خود را پيگيري كنند .اينكه حواش��ي
اين سانحه چه بوده و چرا بهوقوع پيوسته موضوعي
اس��ت كه قبال ابعاد و زواياي گوناگون آن از منظر
تحليليموردبررسيقرارگرفتهاست،امامهمترين
نكتهاي كه نهادهاي بينالمللي بعد از وقوع سوانح
روي آن تاكي��د ميكنن��د ،آن اس��ت ك��ه درس
آموختهها،رهنمودها،امريههاوتجربياتيكهبعداز
بروزاينحوادثبهدستميآيدبهدرستيتحليلو
ادامهدرصفحه3
.
تشريحشودو..

خبر
رفع شبهات اوراق نفتي
با توضيحات زنگنه

نايبرييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس
ش��وراي اس�لامي اظهار كرد كه پس از حضور
وزير نفت در كميسيون بودجه و ارايه توضيحات
وي در مورد فروش س��لف نفت��ي از اين موضوع
رفع شبهه شد .حجتاالسالم والمسلمين سيد
محمدرضا ميرتاجالديني در گفتوگو با ايسنا ،با
اشاره به برگزاري جلسات مفصل در كميسيون
برنامه و بودجه براي بررسي موضوع اوراق سلف
نفت��ي گفت :ما جلس��ه مفصل��ي در اين زمينه
داش��تيم يكي از مس��ائلي كه باعث حساسيت
بيشتر روي اين موضوع ش��ده بود همزماني آن
با اعالم گشايش اقتصادي و فروش نفت از سوي
رييسجمهور ب��ود كه اين موضوع در ش��وراي
هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح شده بود و
خيليها تصورشان اين بود كه اوراق سلف همان
موضوع گش��ايش اقتصادي اس��ت .وي با بيان
اينكه رييس مجلس ش��وراي اسالمي و روساي
كميس��يونهاي اقتصادي و برنام��ه و بودجه با
طرح فروش نفت موافقت نكردهاند ،اظهار كرد:
همزم��ان موضوع ف��روش اوراق نفت به صورت
سلفمطرح شدآقايزنگنهدركميسيونبودجه
توضيح داد كه اين دو ارتباطي به يكديگر ندارند
بلكه فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام
ميشود كه به شركتها اجازه ميدهد تا ۶۵۰۰
ميليارد تومان اوراق بفروشند و شركت ملي نفت
هم اجازه ف��روش  ۱۵۰۰ميلي��ارد تومان اوراق
نفت��ي دارد ،لذا اين در چارچوب بودجه اس��ت.
ميرتاجالديني ادام��ه داد :طبق توضيحات وزير
نفت موضوع فروش اوراق با ابزار مالي اس�لامي
در سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف
تعريف شده است .معامالت سلف در واقع نوعي
پيشفروش در چارچوب اوراق اس��ت به شكلي
كه بها جلوتر پرداخت ميش��ود و كاال بعدا داده
ميشود .نايبرييس كميسيون برنامه و بودجه
مجلس ش��وراي اس�لامي با بي��ان اينكه طبق
اظهارات وزير نفت موضوع فروش اوراق در شوراي
فقهي سازمان بورس به عنوان ابزار مالي اسالمي
آمده و در چارچوب قوانين انجام ميشود ،گفت:
با توجه ب��ه رعايت اين الزامات در اين زمينه رفع
شبهه و تاكيد ش��د كه اين موضوع در چارچوب
قوانين مربوط به اوراق انجام ميشود.

رسانه
نمايندگان مجلس خواستار لغو
توقيف روزنامه «جهانصنعت»

به گزارش جهان صنعت نيوز :تنها دو روز پس از
روز خبرنگار ،هيات نظارت بر مطبوعات روزنامه
«جهان صنعت» را ب��ه دليل مصاحبهاي درباره
كرونا با عنوان «به آمار دولتي اعتماد نيست» با
يككارشناسكهبيشاز ۶ماهباعنوانعضوستاد
ملي كرونا با رسانههاي مختلف گفتوگو داشته
است ،مجرم شناخته ش��ده و دستور به توقيف
موقت آن داده است.
اقداميكهطي ۶ماهگذشتهتاكنونهيچواكنشي
از سوي محبوب فر (مصاحبه شونده) و ستاد ملي
كرونا نداشته است ولي اين بار منجر به برخورد و
توقيف روزنامه جهان صنعت شده است .توقيفي
كه بيكاري ۷۰نفر بهطور مستقيم و بيش از۲۵۰
نفر بهطور غيرمستقيم را به همراه خواهد داشت.
بنابراين اعضاي تحريريه روزنامه جهان صنعت
به منظور حل مشكل و با اميد رفع توقيف هر چه
سريعتر روزنامه ،به اين دليل كه در جلسه هيات
نظارتبرمطبوعاتنمايندهمجلسحضورنداشته
است؛ از وكالي ملت خواستند تا در اين باره آنها را
حمايت و همراهي كنند.
متن نامه خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم
شوراي اسالمي به شرح زير است« :همانطور كه
مستحضريد وظيفه روزنامه و خبرنگار ،آگاهي
بخشي و شفافسازي است و از اين بابت دريافت
و انتش��ار اخبار و اطالع��ات مهمترين وظيفه و
عملكرد رسانهها اس��ت .در مقابل اين عملكرد،
وظيفه جامعه متمدن رعايت آزادي بيان و البته
تضارب آراء است .بر اين مبنا رسانهها و نشريات،
بزرگراههايانديشه،بيانوفهمهستند؛مصداقي
روشن براي فعاليت كس��اني كه خداوند در آيه
مباركه  ۱۸س��وره كريمه زمر ،آن��ان را هدايت
شده ميداند .اما گاهي تنگ نظري و بيسليقگي
مقام��ات و تصميم گيران مس��دود ش��دن اين
بزرگراههاي انديشه را رقم ميزند .همان اتفاقي
كه طي روزهاي گذش��ته براي روزنامه «جهان
صنعت» رخ داد و هيأت نظارت بر مطبوعات به
خاطر يك مصاحبه آن هم با كارشناسي كه بارها
بارسانههايفراگيرگفتوگوكردهبود،تصميمبه
توقيف اين روزنامه گرفت .در ادامه اين نامه آمده
است« :به نظر ما آنچه در روزنامه جهان صنعت به
چاپرسيدمصداقاقدامحرفهايوروزنامهنگاري
انتقادي است كه تنبيه و توقيف روزنامه مذكور
به اين علت كاري خطا و نادرست است .بنابراين
اهالي روزنامه جهان صنعت تقاضاي همراهي و
هم��كاري آن حضرات جهت رفع توقيف هر چه
زودتر روزنامه خود را داريم تا سريعتر به دكههاي
مطبوعاتي بازگردد ».نماين��دگان امضاكننده
درخواست رفع توقيف روزنامه «جهان صنعت»
به دليل چاپ مصاحبه درباره آمار كرونا« :شهباز
حسن پور بيگلري ،عبداهلل ايزدپناه ،رضاتقيپور،
حسن نوروزي ،علي اصغرعنابستاني ،محمدعلي
محسني ،روحاهلل عباسپور ،علي اصغر باقرزاده،
احمد عليرضا بيگي ،عبدالحسين روحاالميني،
احسان اركاني ،سيد شمس الدين حسيني ،علي
رضايي ،س��يد علي حدادي ،وحيد جالل زاده،
محسنزنگنه،سيدمحمدرضاميرتاجالديني».
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رويخطخبر

ايـران

رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با هیات وزیران بمناسبت هفته دولت:

اقتصاد را معطلتحوالتخارجينكنيد

رهبر معظم انقالب اسالمي در نشست تصويري با هيات
وزيران به مناس��بت هفته دولت تاكيد كردند :اقتصاد
كشوربههيچوجهنبايدبهتحوالتخارجيپيوندبخورد.
به گزارش ايسنا ،حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم
انقالب اسالمي صبح امروز (يكشنبه) به مناسبت هفته
دول��ت در ارتباط تصويري ب��ا رييسجمهور و اعضاي
دولت ،سال آخر فعاليت دولت يازدهم را فرصتي خوب
براي افزايش خدمات در حوزههاي مختلف خواندند و با
بيان نكاتي درباره مسائل مهم اقتصادي همچون توليد،
سرمايهگذاري،ارزشپولمليونيزفضايمجازيتأكيد
كردند :بايد با جديت كامل موانع توليد را رفع و براي حل
مشكالتهمتبيشترگماشت.
رهبر انقالب اسالمي حادثه عاشورا را قله جهاد ،فداكاري
و ش��هادت ناميدند و با اش��اره به مصادف شدن هفته
دولت با دهه اول محرم افزودند :مبناي هفته دولت نيز
جهاد و شهادت است چرا كه رجايي و باهنر با مجاهدت
مستمر ،سختكوشي و تالش در هنگام هجوم و محاصره
مش��كالت ،خودداري كامل از پيگيري منافع شخصي
و پرهيز از چهرهس��ازي براي جذب نظر مردم ،خود را
شايسته پاداش بزرگ الهي يعني شهادت ساختند.
ايش��ان با اش��اره ب��ه خبره��اي ب��زرگ و مهمي كه
رييسجمهور و اعضاي دولت در گزارشهاي خود اعالم
كردند،افزودند:هفتهدولتفرصتمناسبيبرايتبيين
و اطالعرساني خدمات اعضاي دولت و نقد نقاط قوت و
ضعف است كه دولت بايد بيش و پيش از ديگران به نقد
دروني بپردازد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي به دولتمردان توصيه كردند:
در گزارشهايي جامع و صادقانه ،آنچه توانستيد و آنچه
قرار بود اما نتوانستيد براي مردم بيان كنيد كه مردم از
اينگونهگزارشهايصادقانه،خرسندواميدوارميشوند.
رهبر انقالب س��ال آخر فعاليت دولت را فرصتي قابل
توجه و از جهات مختلف بسيار مهم برشمردند و گفتند:
هرچه ميتوانيد از فرصت آخر ب��راي خدمت به مردم
و كشور اس��تفاده كنيد .حضرت آيتاهلل خامنهاي در
همين زمينه با اشاره به مشكل جدي مسكن در كشور
گفتند :دولت قول س��اخت  ۶۰۰هزار واحد مسكوني
در آخرين س��ال فعاليت را داده اس��ت ك��ه تحقق اين
قول ميتواند در زمينه حل مشكل مسكن موثر باشد.
ايش��ان افزودند :تالش كنيد در يك س��ال باقيمانده
كارهاي اساس��ي و بزرگ��ي براي دولت بع��د به يادگار
بگذاريد كه «اصالح ساختار بودجه ،نظام بانكي و نظام
مالياتي» جزو اينگونه كارهاس��ت« .پيگيري و تالش
ج��دي براي اجراي قولهايي كه داده ش��ده» از جمله
طرحهاي هفتگي وزارت نيرو ،سياست پااليشگاه سازي
براي جلوگيري از صدور نفت خام ،تقويت شركتهاي
دانش بني��ان ،ادامه كارهاي خوب علمي و بهداش��تي
و درماني ك��ه در مقابله با كرونا انجام ش��ده و افزايش
توليد از ديگر توصيهه��اي موكد رهبر انقالب به دولت
براي سال آخر فعاليت بود .سالي كه به هيچوجه نبايد
دول��ت بهصورت وقت اضافه به آن نگاه كند .بخش دوم
س��خنان رهبر انقالب اس�لامي در ارتباط تصويري با
هيأت دولت به مس��ائل اقتصادي اختصاص داش��ت.
ايشان بار ديگر توليد را مادر و كليد اصلي حل مشكالتي
نظير «اش��تغال ،معيش��ت ،تورم و كاهش ارزش پول
ملي» خواندند و تأكيد كردند :بايد هرچه ميتوانيد در
اين زمينهها كار و تالش كنيد .رهبر انقالب رفع موانع
توليد را از وظايف اساس��ي دولت برشمردند و گفتند:
البته رفع برخ��ي موانع از جمله تحريم ي��ا ندادن پول
فروش نفت ايران ،تحت اختيار دولت نيست اما بسياري
از موانع دروني اس��ت و بايد با جديت آنه��ا را رفع كرد.
ايش��ان «واردات ب��ي روي��ه» را ك��ه باعث ش��كايت
مك��رر توليدكنن��دگان و حتي ورشكس��تگي برخي
از آنه��ا ش��ده اس��ت بس��يار خطرن��اك خواندن��د و
افزودن��د :واردات لوكس ني��ز از جمله موانعي اس��ت
كه دول��ت بايد آنه��ا را از س��ر راه توليد ح��ذف كند.
حضرت آي��تاهلل خامنهاي «جلوگي��ري از قاچاق» را
با هم��كاري قواي مجريه ،قضاييه و نيروهاي مس��لح،
تس��هيل كننده توليد دانس��تند و گفتند :اس��تفاده
از ظرفي��ت نهضت قطعه س��ازي كه ب��ه خصوص در
نيروهاي مس��لح ايجاد ش��ده اس��ت ،ميتواند بخش
قابل توجه��ي از نيازه��اي توليدكنن��دگان را تأمين
كند ب��ه ويژه اينك��ه متخصصان داخلي توانس��تهاند
قطعات بس��يار ظري��ف و پيچيده را ني��ز توليد كنند.
رهبرانقالب«رفعناهماهنگيهادرسطوحپاييندستي»
را براي افزايش و جهش توليد ،مهم برشمردند و گفتند:
در گزارشهاي خبري تلويزيون ،برخي توليدكنندگان
از ناهماهنگيه��اي عجيب و غري��ب در گرفتن مواد
اولي��ه مورد نياز گل��ه ميكنند كه اگر وزي��ر مربوط به
محض ديدن اي��ن گزارشها پيگيري كند ،بس��ياري
از اين مش��كالت ظرف مدت كوتاهي قابل حل است.
«رفع پيچ و خمهاي عجيب اداري در دادن مجوز توليد»
ونيز«حلمشكلتسهيالتبانكي»دوتوصيهآخررهبر
انقالببهاعضايدولتدربحثمهمرفعموانعتوليدبود.
رهبر انقالب اسالمي در ادامه سخنانشان درباره مسائل
اقتصاد كش��ور به موض��وع «خام فروش��ي و صادرات
فلهاي مواد خام» اش��اره كردند و گفتند :خام فروشي
در سنگهاي معدني قيمتي و فرآوري آنها در خارج و
بازگرداندن به كشور با چندين برابر قيمت ،فروش خاك
جزيره هرمز ،فرآوري نش��دن زعفران جنوب خراسان
و خرماي مناطق گرمس��يري از جمله مواردي اس��ت
كه نش��ان ميدهد بايد در اين زمينه كار جدي صورت
گيرد .ايش��ان افزودند :چندي پيش ،پيشنهادي براي
تش��كيل كارگروهي از جانب روساي س��ه قوه جهت
شناس��ايي و برطرف كردن موانع تولي��د مطرح كردم
و با اس��تقبال س��ه قوه هم مواجه ش��د كه بايد هر چه
زودتر تش��كيل ش��ود و كار خود را با جديت آغاز كند.
رهبر انقالب اسالمي يكي ديگر از موضوعات بسيار مهم
اقتصادي را مساله «سرمايهگذاري» برشمردند و تأكيد
كردند :متأس��فانه در س��الهاي اخير ،سرمايهگذاري

رهبر معظم انقالب اسالمي در نشست تصويري با هيات وزيران به مناسبت هفته دولت
در كش��ور دچار اختالل ش��ده و در اي��ن زمينه عقب
هس��تيم كه براي برطرف كردن اين مشكل ،ابتدا بايد
س��رمايهگذاريهاي كالني كه در كش��ور رها ش��ده و
يا كند پي��ش ميروند ،احيا ش��وند و هيچ طرح بزرگ
سرمايهگذاريبالتكليفنماند.حضرتآيتاهللخامنهاي
با تأكيد بر لزوم تشويق سرمايهگذاران بخش خصوصي،
خاطرنش��ان كردند :بخش خصوص��ي داراي امكانات
فراوانونقدينگيالزماستوبايدازطريقبرطرفكردن
مشكالتمالياتيومجوزهاوهمچنينتسهيالتبانكي،
بخش خصوصي را به سرمايهگذاري ترغيب كرد .ايشان
با اشاره به اهميت موضوع «هدايت نقدينگي به سمت
توليد» گفتند :در س��ال  ۹۷و در دي��دار با هيأت دولت
پيشنهادتشكيليكهيأتمتخصصشبانهروزيبراي
يافتنروشهايهدايتنقدينگيبهسمتتوليدمطرح
ش��د كه اگر اين هيأت تشكيل نشده است ،بايد هرچه
زودتر شكل بگيرد.
رهب��ر انقالب اس�لامي «تقويت ارزش پ��ول ملي» را
موضوعيبسيارمهمودرارتباطمستقيمباتوليدوتقويت
بنيه اقتصادي كشور و بهبود معيشت مردم دانستند و
افزودند :در كنار اقدامات بلندمدت براي تقويت ارزش
پول ملي ،برخي اقدامات كوتاهمدت نيز ضروري است
ك��ه از جمله آنها برخورد جدي ب��ا اقدامات بدخواهانه
و س��ودجويانه براي كاه��ش ارزش پول ملي اس��ت.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به اعالم دولت مبني بر
بازگردانده نشدن  ۲۷ميلياد دالر ارز حاصل از صادرات

بنابراين بايد بر ظرفيتها و امكانات داخلي تمركز كرد،
البته ممكن است آنها تصميمات خوب بگيرند كه در آن
صورتازآناستفادهميكنيمامامسائلاقتصاديكشور
نبايد موكول به تحوالت خارجي شوند.
رهبر انقالب اس�لامي در بخش ديگري از سخنانشان،
موضوع فضاي مجازي را بسيار مهم خواندند و گفتند:
ما هم اهميت فضاي مجازي را و اينكه بخشي از زندگي
مردم شده است ،قبول داريم اما بحث ما در مورد فضاي
مجازيايناستكهاينعرصهازخارجمديريتوهدايت
ميشود و ما نميتوانيم مردم را بي پناه رها كنيم.
حضرتآيتاهلل خامنهايبا تأكيدبراينكهعوامل مسلط
بين المللي در فضاي مجازي بهش��دت فعال هستند،
افزودند :تأكيد مكرر بر شبكه ملي اطالعات و تشكيل
شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي و شركت روساي
سه قوه در آن به همين علت است اما متأسفانه اهتمام
الزم به اين موضوع نميشود.
ايش��ان گفتن��د :ش��بكه مل��ي اطالع��ات اجزاي��ي
دارد ك��ه اي��ن اج��زا از زمانبنديها عقب هس��تند.
رهبر انقالب اسالمي در ادامه خطاب به همه مسووالن و
دستاندركارانكشوريكتوصيهمهمكردند:خدمتدر
نظام اسالمي داراي ارزش مضاعف است كه بايد قدردان
آن باشيد چرا كه خدمت در جمهوري اسالمي كمك به
رونمايي از الگوي اس�لام براي جامعهسازي و مديريت
جامعه است بنابراين اهميت مضاعف دارد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اش��اره ب��ه ناكامي مكاتب

برش

با مردم مستقيم حرف بزنيد تا آنجايي كه
ممكناست؛اينروزهامحدوديتهستلكن
از طريق تلويزيون و با تماسهاي رو در رو با
مردم براي آنها توضيح بدهيد.
اقتصاد كشور به هيچوجه نبايد به تحوالت
خارج�ي پيوند بخورد زي�را اين يك خطاي
راهبردي است .نبايد برنامهريزي اقتصادي
براي كش�ور ،معطل لغو تحريمه�ا يا نتيجه
انتخابات فالن كش�ور شود .بايد بنا را بر اين
گذاشتكهتحريمهابهعنوانمثالتادهسال
ديگر ادامه دارد .بنابراين بايد بر ظرفيتها و
امكانات داخلي تمركز كرد ،البته ممكن است
آنها تصميمات خوب بگيرند كه در آن صورت
از آن استفاده ميكنيم اما مسائل اقتصادي
كشورنبايدموكولبهتحوالتخارجيشوند.
در كن�ار اقدامات بلندم�دت براي تقويت
ارزش پول مل�ي ،برخي اقدامات كوتاهمدت
نيز ضروري اس�ت كه از جمل�ه آنها برخورد
جدي با اقدامات بدخواهانه و س�ودجويانه
براي كاه�ش ارزش پول ملي اس�ت .ممكن
اس�ت بخش�ي از اين ارزها [  ۲۷ميلياد دالر
ارز حاصل از صادرات] به داليل منطقي هنوز
بازگردانده نش�ده اما با موارد س�ودجويانه
همچونوارداتكاالهايلوكسياخريدملك
در خارج از كشور بايد برخورد شود.

گفتند :ممكن است بخشي از اين ارزها به داليل منطقي
هنوز بازگردانده نشده اما با موارد سودجويانه همچون
واردات كاالهاي لوكس يا خريد ملك در خارج از كشور
بايد برخورد شود .ايشان بر لزوم هماهنگي دستگاههاي
اجرايي براي تصميمات اقتصادي تأكيد كردند و با اشاره
بهتصميمهاينسنجيدهبرخيدستگاههاافزودند:البته
بانك مركزي فعاليتهايخوبيرا آغازكرده استوهمه
دستگاهها بايد به آن كمك كنند تا بتواند اقدامات خود
را به سرانجام برساند .رهبر انقالب اسالمي يكي از موارد
ضروري براي برطرف كردن موان��ع و ايجاد اصالحات
ساختاري را «راهاندازي سامانههاي اطالعاتي و اتصال
اين سامانه ها» به يكديگر برشمردند و با يك تذكر مهم،
سخنان خود را درباره مسائل اقتصادي كشور به پايان
رساندند.حضرتآيتاهللخامنهايگفتند:اقتصادكشور
به هيچوجه نبايد به تحوالت خارجي پيوند بخورد زيرا
اينيكخطايراهبردياست.ايشانتأكيدكردند:نبايد
برنامهريزياقتصاديبرايكشور،معطللغوتحريمها يا
نتيجهانتخاباتفالنكشورشود.بايدبنارابراينگذاشت
كه تحريمها به عنوان مثال تا  10سال ديگر ادامه دارد،

موان�ع تولي�د را برطرف كنيد؛ بس�ياري
از اين موانع در درون كش�ور اس�ت؛ مانند:
مس�ال ه واردات بيرويه ،مشكالت قطعات،
ناهماهنگيه�ا در بخشهاي پايين دس�تي
و مس�اله مجوزه�ا .واردات بيروي�ه چي�ز
خطرناك و مهمي اس�ت .گاهي اين واردات،
واردات لوكس اس�ت يعني هي�چ نياز بهش
نيس�ت؛ ش�نيدم كه براي واردات يك نوع
گوش�ي لوكس امريكايي در سال  ۹۸حدود
نيم ميليارد دالر مصرف ش�ده .البته بخش
خصوصي اي�ن كار را ميكن�د؛ منتها دولت
بايستي جلوي اين را بگيرد.
م�ا هم اهميت فض�اي مج�ازي را و اينكه
بخش�ي از زندگي مردم شده اس�ت ،قبول
داريم اما بحث ما در مورد فضاي مجازي اين
است كه اين عرصه از خارج مديريت و هدايت
ميش�ود و ما نميتوانيم مردم را بي پناه رها
كنيم .عوامل مس�لط بينالملل�ي در فضاي
مجازي بهشدت فعال هستند .تأكيد مكرر بر
شبكه ملي اطالعات و تشكيل شوراي عالي و
مركز ملي فضاي مجازي و شركت روساي سه
قوه در آن به همين علت اس�ت اما متأسفانه
اهتمام الزم به اين موضوع نميشود .شبكه
ملي اطالع�ات اجزايي دارد كه اي�ن اجزا از
زمانبنديها عقب هستند.

مختلف بش��ري براي اداره جامع��ه ،از امريكا به عنوان
يك الگوي واقعاً شكس��تخورده ي��اد كردند و گفتند:
ارزشهاي بشري مانند سالمت ،عدالت و امنيت از همه
جا بيش��تر در امريكا لگدمال ميشود ،فاصله طبقاتي
در آنجا وحشتناك اس��ت ،تعداد و نسبت گرسنگان و
بيخانمانها در امريكا از كشورهاي متعارف دنيا بيشتر
اس��ت ،طبق اعالم صريح رقبا در كارزارهاي انتخاباتي،
يكي از هر پنج كودك امريكايي ،گرس��نه است ضمن
اينكهناامنيوآمارجنايتدرامريكابسيارباالست.ايشان
افزودند :عالوه بر اين مشكالت داخلي و مديريتي ،قتل،
رايج امروز
جنگافروزي و ايجاد ناامني ج��زو كارهاي ِ
امريكاييها در سوريه ،فلسطين و يمن و قب ً
ال در عراق،
افغانس��تان و مناطقي مثل ويتنام و هيروشيما است.
رهبر انقالب اس�لامي حضور اف��رادي در رأس امريكا
را كه مايه تحقير آن كش��ور هس��تند ،نشانه ديگري از
شكست الگوهاي بش��ري و آرمانش��هر رو به انحطاط
غربزدهها برش��مردند و گفتند :الگوي مس��تقل اسالم
براي نظامسازي و جامعهسازي بر سه پايه «ايمان ،علم
و عدل» استوار است البته ما در هر سه عرصه عقبيم اما

در جمهوري اسالمي ش��عارها و جهتگيريها بر اين
اس��اس بوده و الگوهاي انس��اني آن نيز شهدايي مانند
بهش��تي ،مطهري ،باهنر ،رجايي و سليماني هستند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي خطاب به مس��ووالن تأكيد
كردند :عملكرد شما ميتواند اين الگوي برجسته را در
چش��م مردم جهان تبليغ كند و علت دشمني و ترس
مستكبرانازجمهورياسالميهمينمسالهاست.رهبر
انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به
فرازيازسخناناميرالمومنينعليعليهالسالممبنيبر
اينكه اگر مومنان دست از ياري يكديگر بردارند شكست
ميخورند ،افزودند :اين درس��ي براي بش��ريت و همه
مومنان است و امروز نيز كه دشمن بهطور دايم در حال
طراحي است ،در مقابل آن بايد نقشه و برنامه داشت.
ايش��ان همچنين با تش��كر از رعايت اصول بهداشتي
در مجال��س ع��زاداري ت��ا ب��ه ام��روز ،بر گس��ترش
ت توصيهه��اي س��تاد ملي
كام��ل و اس��تمرار رعاي�� 
كرون��ا تأكي��د و مج��دداً از عوام��ل ياريگ��ر م��ردم
در مقابل��ه با وي��روس خطرناك كرونا تش��كر كردند.
پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمي ،رييسجمهور
و  ۴نفر از اعضاي كابينه به بيان گزارش��ي از اقدامات و
برنامههاي دولت پرداختند.
آقاي روحاني در گزارش خود گفت :سقوط قيمت نفت
درسال ۹۳وتحميلتحريمهاياقتصاديدرسال ۹۷در
كنارشيوعويروسكرونادر 6ماهگذشته،سهتكانهشديد
اقتصادي بود كه دولت توانست با اتكا به سياستهاي
اقتصادي مقاومتي ،آنها را مديريت كند.
رييسجمه��ور با بيان آم��اري از ميزان كاهش رش��د
اقتصادي در كشورهاي پيشرفته به سبب شيوع كرونا،
وضعيت ايران را نسبتاً قابل قبول خواند و افزود :اجراي
طرحتحولسالمت،جهشدرزيرساختهايارتباطاتي
و دولت الكترونيك همچنين پيشرفت بزرگ در زمينه
توسعه ش��ركتهاي دانشبنيان ،سه اقدام پيشگيرانه
دولتدرسالهاياخيربودكهباعثحفظآمادگيكشور
در برابر كرونا شد.
آقاي روحاني گفت :در صنايع مهم نظير پتروش��يمي
از  ۵۶ميلي��ون تن ب��ه ۱۰۰ميليون ت��ن و در زنجيره
فوالد به  ۲براب��ر ميزان قبل افزايش توليد داش��تهايم
ضمن اينكه در دولتهاي يازدهم و دوازدهم س��االانه
بهطور متوس��ط ۷۰۰هزار ش��غل ايجاد ش��ده است.
رييسجمهور با اش��اره ب��ه اقدامات دول��ت در زمينه
گازرساني و آب شرب روستايي گفت :حقوق كارمندان
حدود  ۶برابر و حقوق فرهنگيان حدود  ۵برابر نس��بت
به ابت��داي دولت يازدهم افزايش يافته اس��ت .افزايش
مستمري بازنشستگان ،اعطاي وام به كسب و كارهاي
آسيب ديده ،يارانه كرونايي و اعطاي وام وديعه مسكن
از ديگ��ر اقدامات دولت در گزارش آق��اي روحاني بود.
رييسجمهور لغو 6قطعنامه سازمان ملل عليه كشور و
خروج از ،PMDو افزايش برداشت چشمگير از ميادين
مشتركنفتوگازباهمسايگانراازجملهاقداماتدولت
براي استيفاي حقوق ملت ناميد.
همچنينآقايزنگنهوزيرنفتدرگزارشي،صنعتگازو
پتروشيمي را محصول جمهوري اسالمي خواند و گفت:
 ۹۴درصد كشور امروز تحت پوشش گاز قرار دارد و در
بخش پتروشيمي ارزش توليدات از  ۱۱ميليارد دالر در
سال ۹۱به ۲۵ميليارد دالر در سال ۱۴۰۰خواهد رسيد.
آق��اي زنگنه با اش��اره ب��ه افزايش  ۴براب��ري مجموع
صادرات فرآوردههاي نفتي از س��ال  ۹۱تا س��ال ،۹۸
افزود :تا اواخر سال  ۱۴۰۱گاز همراه نفت در مشعلها
به ص��ورت كامل وارد چرخ��ه فرآورش خواهد ش��د.
در ادامه آقاي اردكانيان وزير نيرو گزارش��ي از افزايش
توليد برق و كاهش تلفات شبكه توزيع بيان كرد و افزود:
در بخش آب  ۴۳س��د بزرگ مخزني از اعتبارات دولتي
ساختهشد.
همچنين آقاي نمكي وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��كي در گزارش خ��ود ،تحول س��اختاري در ارايه
خدمات نظام سالمت پس از كرونا را از جمله نقاط مهم
عملكرد اين وزارتخانه برشمرد و افزود :در جريان كرونا
هيچ بيماري پش��ت در بيمارستانها سرگردان نماند.
آقاينوبخترييسسازمانبرنامهوبودجهنيزگزارشياز
اقدامات اين سازمان براي تخصيص بودجه فعاليتهاي
عمراني و پرداخت مطالبات و معوقات بازنشس��تگان و
ايثارگران بيان كرد.

كدام مشاغل تسهيالت مالياتي
دريافت ميكنند؟
سازمان امور مالياتي با ابالغ نحوه اعمال تبصره ماده
 ۱۰۰قانون مالياتهاي مس��تقيم در مشاركتها،
شرايط مشاغل مشاركتي براي دريافت تسهيالت
مالياتيرامشخصكرد.
به گزارش اقتصادآنالين ،معاون درآمدهاي مالياتي
اين س��ازمان طي بخش��نامهاي اعالم كرد ،تمامي
صاحبان مش��اغل مش��اركتي كه طي سال۱۳۹۸
شركاي آنها تغيير نكرده است ،فارغ از تغيير نسبت
ش��راكت و با رعايت مفاد دستورالعمل ميتوانند از
تسهيالت مشخص شده بهرهمند ش��وند .موديان
مالياتي كه ش��رايط مورد نظر دس��تور العمل نحوه
اجراي حكم تبصره ماده ( )۱۰۰قانون مالياتهاي
مستقيمرادارندبايددرمهلتتعيينشدهبامراجعه
به س��امانه عمليات الكترونيكي مودي��ان مالياتي
سازمان امور مالياتي كشور به نشاني tax.gov.ir
نسبت به پرداخت ماليات مقطوع تعيين شده ،اقدام
كنند .اين تسهيالت به آن گروه از صاحبان مشاغل
مشاركتي تعلق ميگيرد كه مجموع درآمد ابرازي
حاصلازفروشكاالياارايهخدمت،حداكثرتاسقف
۹ميلياردو ۹۰۰ميليونريالباشد.درماده ۱۰۰قانون
مالياتهايمستقيمآمدهاست«:موديانموضوعاين
فصل اين قانون مكلفاند اظهارنامه مالياتي مربوط
به فعاليتهاي ش��غلي خود را در يك سال مالياتي
براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق
نمونهايكهبهوسيلهسازمانامورمالياتيكشورتهيه
خواهدشدتنظيموتاآخرخردادماهسالبعدبهاداره
امورمالياتيمحلشغلخودتسليمومالياتمتعلق
را به ن��رخ مذكور در ماده ۱۳۱اي��ن قانون پرداخت
كنند ».همچنين در تبصره اين ماده قيد شده است:
«سازمانامورمالياتيكشورميتواندبرخيازمشاغل
يا گروههايي از آنان را كه ميزان فروش كاال و خدمات
س��االنه آنها حداكثر  10برابر معافيت موضوع ماده
 ۸۴اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل
نگهداري اس��ناد و مدارك موضوع اين قانون و ارايه
اظهارنامهمالياتيمعافكندومالياتموديانمذكور
رابهصورتمقطوعتعيينووصولكند.درموارديكه
موديكمترازيكسالماليبهفعاليتاشتغالداشته
باشدمالياتمتعلقنسبتبهمدتاشتغالمحاسبه
ووصولميشود».

كدام كشورها بدترين عملكرد
اقتصادي ماهانه را داشتند؟

لبنانوتركيهجزوكشورهاييهستندكهبدترين
عملكرد را در ماه قبل داشتهاند.
به گزارش ايسنا ،شيوع كرونا پيامدهاي غير قابل
انكاري روي نرخ ارز و تورم در بسياري از كشورها
داشته است با اين حال وضعيت براي شماري از
كشورها به مرحله بحران نيز رسيده است .استيو
هانكه ،استاد اقتصاد دانش��گاه جان هاپكينز به
معرفي  5كش��وري پرداخته اس��ت كه بدترين
عملكرد را طي ماه گذشته داشتهاند:
 -1ونزوئال
نرخ تورم اين كشور كماكان باالترين تورم ثبت
شده جهان است و در  12ماه منتهي به نيمه دوم
ماه ژوئيه به  ۲۰۳۰درصد رس��يده است .تنها در
طول يك هفته اخير ارزش پول ملي اين كشور
به نام بوليوار در برابر دالر  ۱۱درصد ريزش كرده
است.
 -2لبنان
تا بيس��ت و دوم ژوييه ،تورم لبنان براي  ۳۰روز
متوالي باالي  ۵۰درصد بوده اس��ت .اين كشور
همچنين س��ابقه تجربه ت��ورم  ۶۲درصدي را
در سال جاري داش��ته كه باالترين رقم در بين
كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه بوده است.
انتظار ميرود انفجار مرگبار اخير در بيروت تاثير
زيادي روي رشد اقتصادي اين كشور داشته باشد
و آن را بيش از پيش به ركود بكشاند.
 -3سودان
تا پايان  12ماه منتهي به تاري��خ چهارم ژوييه،
تورم اين كشور آفريقايي به  ۱۴۶درصد رسيده
كهباالترينسطحثبتشدهدرچهارماهاخيربوده
است .تنها طي يك هفته اخير تورم اين كشور۲۰
درصدبيشترشدهواكنونارزشپونددربرابردالر
به پايينترين سطح تاريخي خود رسيده است.
 -4آرژانتين
با وج��ود تواف��ق آرژانتين با وامدهن��دگان اين
كشور در تعويق مهلت بازپرداخت وام دريافتي
 ۶۵ميلي��ارد دالري ،اطمينان س��رمايهگذاران
نسبت به اقتصاد اين كشور در سطح پاييني باقي
مانده اس��ت و اكنون ارزش پول ملي در يكي از
پايينترين س��طوح تاريخي خود قرار دارد .نرخ
تورم نيز تا اواسط ماه جاري ۶۸درصد اندازهگيري
شده است.
-5تركيه
ش��ايد تعداد كمي از افراد در ابتداي س��ال باور
ميكردند كه نرخ برابري دالر به باالي 7لير برسد
اما در هش��تم ماه آگوس��ت هر دالر به  ۷.۲۵لير
رسيد .با توجه به تضعيف لير جهت تورمي تركيه
تا پايان سال صعودي خواهد بود.

ابالغ مصوبه افزايش
كمكهزينه مسكنكارگران

ب��ا امضاي مع��اون اول رييسجمه��ور ،مصوبه
افزايش كمك هزينه مسكن كارگران مشمول
قانون كار ابالغ شد .به گزارش پايگاه اطالعرساني
دفتر هي��ات دولت ،هي��ات وزيران در جلس��ه
م��ورخ  ۲۹مرداد  ۱۳۹۹با هدف ارتقاي س��طح
درآمدي مش��مولين قان��ون كار ،كمك هزينه
مسكنكارگرانمشمولقانونكاردرسال۱۳۹۹
را افزاي��ش داد .كمك هزينه مس��كن كارگران
مشمول قانون كار از ابتداي تير ماه سال ۱۳۹۹
مبلغ سه ميليون ريال تعيين شد.

اخبار
بيمه مركزي مسوول تعيين
ظرفيت نگهداري ريسكها

ضوابط قبولي ريس��ك اتكايي در موسسات بيمه
اتكايي توس��ط بيمه مركزي تعيين و ابالغ خواهد
ش��د .به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي و امور
بينالمللبيمهمركزي،ضوابطظرفيتمجازقبولي
ريسك اتكايي تا زمان تصويب نهايي شوراي عالي
بيمه توسط بيمه مركزي تعيين ميشود.بر اساس
اين گزارش در چهارصد و چهل و هشتمين جلسه
ش��وراي عالي بيمه مقرر شد بيمه مركزي به دليل
نبود ضوابط مصوب ب��راي تعيين ميزان نگهداري
ريسكدرموسساتبيمهاتكايي،ضوابطپيشنهادي
رابرايتصويببهاينشوراارايهكند.شايانذكراست
ك��ه تا زمان ارايه و تصويب ضوابط ياد ش��ده ،بيمه
مركزي مسووليت تعيين ظرفيت مجاز نگهداري
اين موسسات را بر عهده خواهد داشت.

آمارهاي تحليلي بانك مركزي
شاخصي براي بازار مسكن

عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه
آمارهاي مرتبط با بازار مسكن بايد توسط يك
نهاد يا مرجع اعالم ش��ود ،گفت :بانك مركزي
بهترين گزينه براي انتش��ار آمارهاي تحليلي
بازار مسكن است .صديف بدري عضو كميسيون
عمران مجلس با اش��اره به تصمي��م وزارت راه
و شهرس��ازي براي عدم ارايه آمارهاي مرتبط
حوزه مس��كن ،گف��ت :تا پيش از اي��ن ،وزارت
راه و شهرس��ازي ب��ه ص��ورت دورهاي اقدام به
ارايه آمار درباره وضعيت بازار مس��كن ميكرد،
حال مس��ووالن وزارتخانه تصميم به عدم ارايه
گزارشهاي آماري گرفتهاند كه به نظر من اين
رويكرد مثبت است .نماينده مردم اردبيل ،نير،
نمين و سرعين در مجلس شوراي اسالمي ادامه
داد :به نظر من آمارهاي مرتبط با بازار مس��كن
بايد توسط يك نهاد يا مرجع اعالم شود ،تاكنون
ب��ه اينگونه بود كه آمارهاي اين بخش توس��ط
دستگاههاي مختلف از جمله وزارت راه و بانك
مركزي ارايه ميش��د كه بعضا اين گزارشها،
اختالف آماري داشتند.يكي از مشكالت اقتصاد
كشور ،نبود اطالعات و آمارهاي دقيق و تحليلي
اس��ت و در اين وضعيت ،آمارهاي ارايه شده از
سوي بانك مركزي ،مركز آمار و سازمان برنامه
بودج��ه و وزارتخانههاي مرتبط با واقعيتهاي
اقتصادي كش��ور مغايرت دارد .بدري گفت :در
حوزه مسكن نيز بايد يك مرجع واحد براي ارايه
آمارهاي تحليلي و دورهاي وجود داشته باشد تا
برنامهريزيها بر اساس آن صورت گيرد.به نظر
من بانك مركزي ميتواند مرجع كارشناسي و
قابل قبولي براي ارايه آمارهاي حوزه مس��كن
باش��د و در اين عرصه كارشناس��ان وزارت راه
و شهرسازي ،ش��هرداريها و نهادهاي متولي
باي��د اطالعات و گزارشها را ب��ه بانك مركزي
ارايه كنند.

ادامهازصفحهاول
خروج سازمان توسعه تجارت
از ريل اصلي

البته مادامي كه نهاد باالدستي اين سازمان يعني
وزارت صمت چندين ماه اس��ت همچنان بدون
وزير و با سرپرست آن هم با حضور فردي كه بيشتر
سابقه معدني دارد ،اداره ميشود ،نميتوان انتظار
داش��ت كه صادرات بر روي ريل رونق قرار بگيرد.
با نگاه به اين مسائل اين پرسش قابل طرح است
كه آيا واقعا در چنين شرايط پرتالطمي ،ميتوان
انتظار داش��ت كه كش��تي تجارت در يك مسير
درس��ت و آرام پهلو بگيرد .اما پرسش ديگري كه
ذكر آن ضروري است ،اينكه آيا انتصاب و گزينش
افراد براي عهدهدار شدن مسووليتهاي خطير در
عرصه توليد ،تجارت ومعدن آنهم در اين شرايط
دشوار اقتصادي ايران ،به جا و درست بوده است؟؛
پاسخش قطعا خير است .مادامي كه هر فردي با
هرروزمهايودرهرسطحيبدوناينكهكارشناس
زبده در آن حوزه باش��د ،بر كرس��ي رياست تكيه
ميزند ،نبايد توقع داش��ت كه مشكالت و موانع
موجود به اين آساني مرتفع شود .حال وقتي يك
س��ازماني به اين مهمي كه خود بايد پيش��رو در
عرصه تجارت باش��د ،براي فعال اقتصادي ايجاد
مشكل ميكند؛ چگونه ميتوان گره از مشكالت
صادركنندگان كه از آنها به عنوان س��ربازان خط
مقدم جنگ اقتصادي نام برده ميش��ود ،گشود.
برهمين اس��اس و با ذكر اينكه تقريبا در دو سال
اخير ،هيچ اقدام مثبتي از س��وي اين سازمان نه
در بحث مشوقهاي صادراتي ،نه در بحث افزايش
رايزنان تج��اري و قراردادهاي تجاري و ...صورت
نگرفته است ،انتخاب رييس فعلي سازمان توسعه
تجارت به دليل اشراف نداشتن بر حوزه تجارت،
از اس��اس اش��تباه بوده است .س��ازماني كه بايد
حامي وهدايتگر صادركنن��ده بخش خصوصي
باشد ،متاسفانه در نقش يك سازمان مداخلهگر
مانعتراشي ميكند .آيا ميشود ،متوليان تجاري
با متوليان بانك مركزي در مورد صادركنندگان
نشست برگزار كنند ،بدون اينكه نماينده واقعي
از اين طيف حضور داش��ته باشد؟ جلساتي كه از
بزرگترين بدهكاران به عنوان صاحبنظر دعوت
ميشود ،اما صادركنندگان واقعي رانده ميشوند!
از اين رو ،تقاضاي ما فعاالن اقتصادي اين است كه
رويكردها تغييركند .در پايان هم متذكر ميشوم،
براي فعاالن اقتص��ادي هيچ تفاوتي ندارد كه چه
كسي و ازچه طيف سياسي ،حزب يا گروهي وارد
بدنهوزارتصمتيازيرمجموعههاياينوزارتخانه
شود ،بلكه ما به دنبال گزينههاي كارآمد وباسابقه
هستيم كه هم بلد مسير ،هم قدرت تعامل و حل
مشكالت را داشته باشد.

بانك و بيمه
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سكههاي پيشفروشي به خريداران تحويل داده شد

همتي۲,۵ :ميليارد دالر ارز به كشور بازگردانده شد
سكه  ۱۰ميليون و  ۷۸۰هزار تومان شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
رييسكلبانكمركزيهمچنينبابياناينكهروندبازگشت
ارز حاصل از صادرات مطلوب بوده است ،گفت :در فرصتي
كه مقرر كرديم حدود دو و نيم ميلي��ارد دالر ارز مورد نياز
واردات از ارز صادركنندگان تأمين ش��د و واردكنندگاني
كه منتظر گرفتن گواهي تأمين ارز از بانك مركزي بودند
توانستندارزشانراتأمينكنند.اكنونهمباتوجهبهاينكه
صادركنندهها بايد ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند،
عرضهارزبسياربهترشدهاستوبهتدريجبهسمتيميرويم
كهميانعرضهوتقاضايارز،توازنوثباتبرقرارميشود.
همت��ي از ايفاي تعهد اين بانك در تأمين س��كههايي كه
در س��ال ۹۷پيشثبتنام ش��دهاند خبر داد و گفت :ما به
تعهداتمانبهصورتكاملعملكرديم.بخشيازسكهها
مربوط به زير18سالهها بوده كه ولي آنها براي آنها ثبتنام
كردهبوددراينبيناختالفنظريوجودداشتكهباتوجه
به اعالم نظر قضايي در اين باره ،اين موضوع را حل كرديم و
ابالغكرديمكهبرايذينفعالنحلشود.عبدالناصرهمتي
دربارهچراييعدمپرداختسكهبهافراديكهبيشاز500
سكه در سال 97پيشخريد كردهاند بهبهانه تأميننشدن
از سوي بانك مركزي ،گفت :چنين موردي نداريم و هرچه
را ثبتنام شده است تحويل داديم مگر اينكه حكمي از قوه
قضاييهدراينبينباشدكهتكليفآنهاجداست.
پرداخت  ۵.۶هزار ميلياردي
از ذخاير ارزي براي كرونا
طبقاعالمسازمانبرنامهوبودجهتاكنونازمحلبرداشت
يك ميلي��ارد دالري از صندوق توس��عه ملي براي تامين
هزينههايكرونا ۵۶۵۰،ميلياردتومانپرداختشدهاست.
در اوايل سال جاري و با افزايش هزينههاي مربوط به كرونا
و تبعات اقتصادي آن رييسجمهور درخواست برداشت
از صندوق توس��عه ملي براي جبران بخشي از هزينههاي
وزارتبهداشتوپرداختبيمهبيكاريرامطرحكردكهدر
نهايتمقاممعظمرهبرينيزبابرداشتيكميليارديورويي
صندوقتوسعهمليبرايتامينهزينههايمديريتتبعات
اقتصاديناشيازشيوعويروسكروناموافقتكردند.
بر اين اساس ،در اواخر ارديبهشت ماه بود كه بانك مركزي
اولين مرحله از معادل ريالي از محل صندوق توسعه ملي
را به حس��اب خزانه واريز و در اختيار دولت قرار داد بررسي
آخرينوضعيتپرداختيازمحلصندوقتوسعهمليبابت
هزينههاي كرونا از مجوز برداش��ت يك ميليارد دالري از
سازمان برنامه و بودجه ،با توضيحي از سوي پور اصغري -
معاونفرهنگيواجتماعيسازمانبرنامهوبودجه-بهايسنا
همراه بود .به گفته وي ،تاكنون از اعتبارات مربوط به كرونا
ازمحلصندوقتوسعهملي ۵۶۵۰ميلياردتومانپرداخت
شده است .اين مقام مسوول در س��ازمان برنامه و بودجه
همچنين با اشاره به منابعي كه براي بيمه بيكاري در نظر
گرفتهشدبود،گفت ۳۰۰۰:ميلياردتومانازاينمنابعبابت
بيمهبيكاريدرنظرگرفتهشدهكهتاكنون ۱۲۸۶ميليارد
تومان بابت بيمه بيكاري پرداخت ش��ده است .به گزارش
ايس��نا ،در اواخر ارديبهشت ماه و بعد از واريز اولين مرحله
معادل ريالي منابع صندوق به حس��اب خزانه دولت ،طي
جلسهاي كه بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت
در اين رابطه برگزار شد حدود ۴۲۰۰ميليارد تومان به۱۵
برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پيدا كرده بود .در
آن زمان سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه منابع ارزي
كه در محل اول از س��وي صندوق ملي به صورت ريالي به
حسابخزانهواردشده ۵۴۸۶ميلياردتومانبودهكه۱۲۸۶
ميليارد تومانبرايبيمهبيكاريبوده است.براين اساس از
ارديبهشتتاكنونمبلغپرداختيبابتبيمهبيكاريازمحل
ذخيرهصندوقتوسعهمليتغييرينداشتهوهمان۱۲۸۶
ميليارد تومان اس��ت ،البته ارقام ارايه شده نشان ميدهد

پرداخت ۵.۶هزار ميلياردي از ذخاير ارزي براي كرونا
مجموعپرداختينيزتغييرقابلتوجهيندارد.
سكه  ۱۰ميليون و  ۷۸۰هزار تومان شد
با افزايش قيمت دالر به ۲۳هزار و ۳۰تومان ،يورو 27هزار
تومان و درهم امارات 6هزار و 320تومان و همچنين اعالم
هراونسطالدربازارهايجهانيباقيمت 1943دالر،قيمت
طالوسكهافزايشيافتهقيمتطالي ۱۸عيارهرگرميك
ميليونو ۵۴هزارتومان،مظنههرمثقالطالي 17عياريا
آبشده 4ميليون و 565هزار تومان ،قيمت سكه تمام بهار
آزادي طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۷۸۰هزار تومان و قيمت
سكه طرح قديم 10ميليون و 350هزار تومان ،قيمت نيم
سكهبهارآزادي5ميليونو 330هزارتومان،ربعسكهبهار
آزادي 3ميليونو 30هزارتومانوسكهگرمييكميليون
و 680هزارتومانتعيينوبهفروشميرسد.
صرافيهاي بانكها روز يكشنبه قيمت دالر را براي فروش
به مردم با ثبات نسبت به قيمتهاي پاياني روز كاري قبل
 22هزار و  500تومان اعالم كردهاند .اين صرافيها دالر را
از مردم با قيمت 22هزار و 400تومان خريداري ميكنند.
قيمت فروش يورو در صرافيهاي بانكها نيز بدون تغيير
نسبت به قيمتهاي پاياني روز كاري قبل 26هزار و700
تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافيها
 26هزار و 600تومان درج شده است.
افزايش بهاي  ۲۰۰هزار توماني
سكه بهار آزادي
در حالي كه بازارهاي ارز و طالي جهاني در آرامش به س��ر
ميبرند،مهمتريناتفاقبازارطالبود.سكهتمامبهارآزادي
بهبهاي ۱۰ميليونو ۷۵۰هزارتومانفروختهشد.بازارسكه
و طال شاهد رفتارهاي متناقضي بودند و در روزي كه سكه
بهار آزادي افزايش قيمت ۲۰۰هزار توماني داشت ،مثقال
طالكاهشقيمت ۵هزارتومانيراتجربهكرد.سكهتمامبهار
آزادي طرح قديم نيز با افزايش ۱۵۰هزار توماني نسبت به
روز گذشته ،به ارزش ۱۰ميليون و ۴۰۰هزار تومان در بازار
مبادلهشد.نيمسكهبهبهايپنجميليونو ۳۵۰هزارتومان،

ربعسكهبهقيمتدوميليونو ۹۷۰هزارتومانوهرقطعه
سكه يك گرمي نيز با ارزش يك ميليون و ۶۷۰هزار تومان
معاملهشدند.دربازارطالنيزيكگرمطاليخام۱۸عياربه
ارزشيكميليونو ۵۴هزارتومانفروختهوهرمثقالطال
نيزباقيمتچهارميليونو ۴۵۶هزارتومانمعاملهميشود.
از سوي ديگر در بازار جهاني ،امروز انس طال نسبت به روز
گذشته هيچ تغيير قيمتي نشان نداد و به بهاي يك هزار و
 ۹۴۱دالر مبادله شد .در بازار ارز رسمي ،بانك مركزي نرخ
رس��مي  ۴۷ارز عمده بينالمللي را اعالم كرد كه به دليل
تعطيليبازارهايجهانيبهاي تمامارزهانيزثابتماند.هر
دالر امريكا ۴۲هزار ريال قيمت خورد .هر پوند انگليس به
قيمت  ۵۴هزار و  ۹۷۶ريال و هر يورو  ۴۹هزار و  ۵۵۳ريال
اعالم شد .بررسي بازار غير رسمي ارز اما حكايت از افزايش
حدود ۲۰۰توماني بهاي دالر نسبت به روز گذشته در اين
ساعات دارد .بر اين اس��اس قيمت خريد و فروش هر دالر
امريكا امروز با شروع قيمت در محدود ۲۳هزار تومان آغاز
به كار كرد و با تحمل نوساني زير ۱۰۰توماني در محدوده
 ۲۳ه��زار تومان تا ۲۳ه��زار و ۱۰۰تومان در حال خريد و
فروش است .همچنين س��امانه سنا در روز كاري گذشته
(اول شهريور) براي فروش هر يورو مبلغ ميانگين ۲۶هزار
و ۶۲۰تومان و براي فروش دالر نيز رقم ميانگين ۲۲هزار و
 ۵۳۴تومانثبتشدهبود.درسامانهنيمانيزدرروزمعامالتي
گذشته (اول ش��هريور) ،خريد هر حواله يورو در اين روز با
ميانگين قيمت  ۲۳هزار و  ۹۷۱تومان ثبت ش��د اما براي
فروش حواله يورو قيمتي ثبت نگرديد .هر حواله دالر نيز
با ميانگين قيمت ۱۹هزار و ۴۲۴تومان انجام شد.در حال
حاضراختالفقيمتيدالرنيماوآزادبهنزديك 4هزارتومان
ودالرنيماوسنابه 3100تومانرسيدهاست.
ركود در بازار طال
مش��كالت اقتصادي اي��ران در ماههاي اخي��ر بيش از هر
زمان ديگري خودنمايي كرده كه بخش��ي از آن ناش��ي از
تحريمها اس��ت و بخشي نيز محصول س��وءمديريتها،
تصميمگيريه��اي نادرس��ت و رانت و فس��اد در برخي

ساختارها است .باال رفتن نرخ ارز ،سكه ،طال ،ملك و تقريبا
همه محصوالت مصرفي در ايران ناشي از چنين وضعيتي
است.بهگفتهفعاالنبازارطالدچارركودشدهاست.محمد
كش��تيآراي ،نايبرييس اتحاديه ط�لا و جواهر عالوه بر
بررسي جنبههاي مختلف اين بازار از جمله تاثير بورس،
معتقد است خريد طال از سوي مردم به حد اشباع رسيده و
اينيعنيدرآينده،طالباافزايشقيمتقابلتوجهيمواجه
نخواهد ش��د .بانك ولز فارگوي امريكا اعالم كرد كه بعد از
توقفموقتاخراجهادرماهمارسبهدليلبيماريهمهگير
كرونا،اوايلماهآگوستكاهشتعدادكاركنانخودراازسر
گرفتهاست.بهگزارشرويترز،سخنگويبانكولزفارگوي
امريكاروزجمعهاعالمكردكهاينبانكبعدازتوقفموقت
اخراجهادرماهمارسبهدليلبيماريهمهگيركرونا،اوايل
ماهآگوستكاهشتعدادكاركنانخودراازسرگرفتهاست.
اين بانك پي��ش از اين در ماه جوالي اع�لام كرده بود كه
امسالطرحگستردهكاهشهزينههايخودراآغازخواهد
كردچراكهباعدمبرگشتوامهايپرداختشدهدرپياين
بيماري همه گير روبروست و همچنان با وجود مشكالت
نظارتيوعملياتيمرتبطبارسواييهايقديميبهكارخود
ادامه ميدهد .مديران اين بانك پي��ش از اين اعالم كرده
بودندكهتعطيليشعبوكاهشهزينههايشخص ثالث
گزينههايمحتملبراياينبانكاست.سخنگوياينبانك
درنامهايگفت:ماپيشبينيميكنيمكهازطريقتركيبي
از فرسايش ،حذف پستهاي خالي و جابهجاييها ،ميزان
نيروي كار خود را كاهش دهيم.ولز فارگو در تالش است تا
هزينههايخودرابابانكهايهمسنگخودهماهنگكند
وشركتيايجادكندكهچابكترباشد.براساساينگزارش،
اينبانكدرنظرداردبهكاركنانيكهمشمولاينطرحقرار
ميگيرند مساعدت ش��غلي ارايه دهد .هنگامي كه شيوع
ويروسكرونادرامريكاشروعشد،بانكهايبزرگاينكشور
تصميمات درباره كاهش تعداد كاركنان خود را به تعويق
انداختندباايناستداللكهمطمئننيستندكهچهمدتاين
بيماريبهاقتصادآسيبخواهدرساندودرصورتبازگشت
ناگهانيوضعيتتجارتنگرانعدمآمادگيخودبودند.

باحضور مقاماتي از هوافضاي سپاه ،سازمان هواپيمايي و گروه اقتصادي تدبير انجام شد

رونمايي از اولين روغن ايراني صنعت هوايي و دريايي با كسب استاندارد روز دنيا توسط ستاد اجرايي فرمان امام

صرفهجويي  ۲۱ميليون دالري در س��ال و تأمين 8
درصد نياز وارداتي كش��ور 8محص��ول جديد دانش
بني��ان و خط تولي��د روغن و روانكاره��اي تحريمي
حوزه صنايع هوايي و دريايي درش��ركت نفتپارس
وابسته به س��تاد اجرايي فرمان امام افتتاح شد.صبح
امروز در مراسمي با حضور معاون ستاد اجرايي فرمان
امام و رييس گروه اقتصادي تدبير ،معاون س��ازمان
هواپيمايي كش��ور ،معاون فرمانده هوافضاي سپاه و
جمعي ديگر از مس��ووالن در محل پااليش��گاه نفت
پارس ته��ران ،از محصوالت جديد اين ش��ركت در
حوزه روانكارهاي صنع��ت هوايي و دريايي رونمايي
شد .عارف نوروزي معاون س��تاد اجرايي فرمان امام
و رييس گروه اقتصادي تدبير دراين مراسم گفت :با
توجه به تحريمهاي ظالمانه عليه كشور و نياز كشور
به توليد محصوالت داخلي ،ستاد اجرايي با استفاده از
ظرفيت شركتهاي دانشبنيان در شركت نفتپارس
توليد روانكارها و روغنهاي موتور هيدروليك و انواع

گريسها براي نيازهاي صنعت هوايي ودريايي را در
دستور كار خود قرار داد .نوروزي با بيان اينكه بعد از
 ۱۰ماه تالش مستمر امروز شاهد رونمايي از چندين
محصول جديد در شركت نفت پارس هستيم ،افزود:
س��رمايهگذاري اين كار ح��دود  ۵ميليون دالر بوده
كه با اين ميزان س��رمايه 21 ،ميليون دالر در س��ال
صرفهجويي ارزي صورت ميگيرد ،ضمن اينكه اين
محصول  73درصد ارزانتر از مشابه خارجي آن توليد
و عرضه ميش��ود .وي تأكيد كرد :اي��ن اولين روانكار
توليد شده در داخل كش��ور در حوزه صنايع هوايي
نظامي و غيرنظامي و صنايع دريايي اس��ت كه تمام
استانداردهاي روز دنيا را هم كسب كرده است.رييس
گروه اقتصادي تدبير با بيان اينكه حدود  ۷۰ميليون
دالر ه��دف صادراتي دراين حوزه داريم تصريح كرد:
از  ۱۷۰ميلي��ون ليتر توليد روغ��ن و روانكار به ۲۰۰
ميليون ليتر رسيدهايم كه در اين زمينه جهش توليد
خوبي داشتهاي م و پيشبيني ميكنيم تا پايان امسال

در مجموعه نفت پارس  ۴۰درصد جهش توليد داشته
باشيم .معاون س��تاد اجرايي فرمان امام خاطرنشان
ك��رد :هدفگذاري س��تاد اجراي��ي درعرصه توليد
محصوالت اس��تراتژيك و رفع خأله��ا چه در زمينه
توليد واكس��ن كرونا و ماس��ك و دارو و چه در زمينه
روغنهاي صنعت هوايي و فرآوردههاي نفتي است.
مرتض��ي دهقان معاون هوان��وردي و امور بينالملل
سازمان هواپيمايي كشور نيز در بخش ديگري ازاين
مراسم گفت :محصولي كه امروز ستاد اجرايي فرمان
امام به م��ا تحويل داد يكي از محصوالتي اس��ت كه
مصرف بااليي در هواپيماه��اي نظامي و غيرنظامي
دارد و بدلي��ل تحريمهاي ظالمانه ب��ا قيمت گزافي
مجبور ب��ه تهيه آن بوديم.او با بيان اينكه حمل ونقل
هوايي هميش��ه از آخرين تكنولوژيهاي روز دنيا و
استانداردترين مواد مصرفي بايد استفاده كند ،گفت:
از ابتداي انقالب تحريمهاي ظالمانه عليه جمهوري
اسالمي بخش حملونقل هوايي صنعت هوايي كشور

را زمينگي��ر كرده بود اما صنعت هوايي توانس��ت با
همكاري نيروهاي انقالب از بخش��ي از بنبس��تها
عبور كند.سردار ش��مسالدين فرزاديپور فرمانده
عمليات هوايي ني��روي هوافضاي س��پاه نيز دراين
مراسم با تمجيد از اقدام س��تاد اجرايي فرمان امام و
معرفي محصول توليد ش��ده گف��ت :اين محصول با
ارسال به آزمايشگاههاي داخل و خارج كشور ،توانسته
استانداردهاي سختگيرانه صنعت هوايي را با موفقيت
كسب كند.معاون فرمانده هوافضاي سپاه افزود :چه
قبل و چ��ه بعد از برجام ،صنعت هوايي هميش��ه در
تحريمهاي سخت قرار داشته و دستيابي به اين روانكار
اقدام بزرگي است و اين روغنها چه در بخش دفاعي
و چه غيردفاعي قابل بهرهبرداري اس��ت.وي افزود :با
شكستهشدن اين سد توسط محققان ستاد اجرايي
فرمان امام بارديگر ثابت ش��د ني��روي جوان داخلي
توانمندي توليد هرمحصول پيش��رفتهاي را دارد و
ميتواند تهديدها رابه فرصتهاي بزرگ تبديل كند.

ادامهازصفحهاول

سايه روشنهاي گزارش سانحه هواپيماي اوكرايني

راهكارهاي عملياتي براي اس��تفاده از آنها در دس��تور
ساختارهايمرتبطبااينصنعتقراربگيردتاازتجربياتي
كه قبال بوقوع پيوسته اس��ت دوباره تكرار نشود.برخي
اعالم ميكنند كه صنعت هواپيمايي ما پير شده است.
اجازه بدهيد با اين واژه مخالفت كنم و واژههاي ديگري
را مانند ،سالخوردگي و فرسودگي را پيشنهاد كنم؛ چرا
كه از نظر تئوريك عمر يك وسيله پرنده بينهايت است.
شما وقتي يك هواپيما را ميسازيد بايد همه تمهيدات
را براي بازس��ازي و ريكاوري انديشيده ايد تا اين پرنده

تا حد ممكن پرواز كند .به خاطر همين اس��ت كه امروز
هواپيماهايي در جهان وجود دارند كه مثال 4الي 5دهه
فعاليتميكنندامامشكليهمبهوجودنيامدهاست.اين
موضوع اما باعث نشده تا شركتهاي هواپيمايي اقدام به
بهروزآوري صنعت هواپيمايي خود نكنند .بهطور كلي
ميانگين عمر ناوگان هوايي ايران باالست؛ اين واقعيتي
غيرقابل انكار است كه از استانداردهاي جهاني پايينتر
است .شركتهاي پيشروي هواپيمايي بين 5سال الي
10سال هواپيماهاي جديد خود را بهكار ميگيرند و بعد

از اين مدت ،هواپيماها را بهفروش ميرس��انند ،چرا كه
معتقدند هزينه تعمير و نگهداري اين هواپيماها باالست
و فروش اين پرندهها بيش��تر به صرفه است .واقعيت آن
است كه تحريم هواپيمايي ايران توسط امريكا يك رفتار
ناجوانمردانه و انساني است ،چرا كه هواپيما با جان مردم
س��روكار دارد و زماني كه كشوري در اين زمينه تحريم
ميشود ،دامنه تحريم ،همه شهروندان را دربرميگيرد
و تنها به دولت يا نظام سياس��ي مربوط نيست .در حال
حاضر كه صنع��ت هوايي ايران تحريم اس��ت و امكان

سرمايهگذاريهاي باال براي توليد هواپيما وجود ندارد؛
بهترين راه��كار همچنان خريد هواپيماس��ت كه اين
خريدها هم به دليل تحريمها احتماال با دشواريهايي
روبهرو شده است .اما معتقدم بهرغم اين مشكالت مردم
نبايددرخصوصكيفيتصنعتهواييكشورماننگراني
بهخودراهدهندوبايدبدانندكهبااستفادهاز ظرفيتهاي
داخلي ،استانداردسازي نس��بتا مناسبي در اين زمينه
انجام شده است.
كارشناسهوافضا

ادامهازصفحهاول
دستگاههايدولتيعامل
ناكارآمديدولتوبانكداري
الكترونيك

رويهم 15ميليوندستگاهپرداختدركشورداريم.
اما ب��ا اين وجود ،براي پرداخ��ت و انتقال وجه به برخي
حسابها از جمله حس��ابهاي دولتي ،خزانه و ...بايد
ساعتها وقت صرف شود و دست آخر مشتري متوجه
نميش��ود كه از كدام بانك و با چه روش��ي بايد پول را
پرداخت كند .ب��ه عنوان مثال ،ب��راي دريافت مدرك
تحصيلي يك دكتر دندانپزشك ،الزم است كه 1000
تومانبهحسابخزانهپرداختشود.اينپولبايدحتما
از طريق شعب بانكي انجام شود .اما با مشاهده حساب
مشخص نيست كه از چه بانكي بايد پرداخت شود تنها
يك شماره شبا طوالني است كه شمارش صفرهاي آن
به سختي امكانپذير است اما كارمند مربوطه در اداره
فارغالتحصيليميگويدكهقابلپرداختدركليهشعب
بانكماست.مشتريباتوجهبهاينكهكارتبانكيبانك
م را دارد به اينترنت بانك مراجعه كرد اما هر چه تالش
كرد امكانپذير نش��د و نرمافزار اين پيغام را داد كه اين
شمارهحسابمربوطبهاينبانكنيست.مشترينتيجه
گرفت كه اين شماره شبا مربوط به بانك ديگري است و
در نتيجه به چند شعبه بانكهاي مختلف مراجعه كرد
تا مبل��غ 1000تومان را بپردازد .اما صف طوالني ،قطع
سيستمدرآنروزكاري،موجبشدكهازساعت 8تا12
درشعبمختلفمعطلشودودستآخرنتوانستپول
راپرداختكند .سرانجامبهادارهفارغالتحصيليمراجعه
و موضوع را مطرح كرد كه معلوم نيست كه اين حساب
خزانهمتعلقبهچهبانكياستوبهبانكمهمتعلقندارد.
شما خودتان اين  1000تومان را به گونهاي به حساب
دولت واريز كنيد ....حال تصور كنيد كه عالوه بر اين نوع
حسابها ،انواع حساب و واريز وجه ،انتقال وجه و ..هم به
داليل مشخص نبودن بانك ،هم به دليل درشت بودن
وجهباالي 6ميليونتومان،همبهدليلمحدوديتهاي
تراكنشو...عمالتعدادقابلتوجهيازمردمرابهبانكها
وشعبميكشاندوباوجوداينهمهابزارپرداختكههر
شهروندميتواندماننديككارمندبانكعملكند،امابا
اينحالصدهاهزاركارمندبانكهرروزمشغولبهكارند
وشعبشلوغوپرتردداستومردمدرصفهايطوالني
ونوبتهايچندساعتهمنتظرانتقالوجههستندوكرونا
نيزدراينشلوغيميتازدوعدهايرابهكاممرگوبيماري
ميكشاند .برايناساس،جاياينپرسشاساسيوجود
دارد كه چرا حس��ابهاي خزانه يا حسابهاي دولتي،
عوارضو مالياتو....كوتاهوگوياو قابلپرداختدركليه
شعب بانكها و اينترنت بانك و موبايل بانك و ...نيست؟
اگر فرض كنيد كه يك شماره ساده مانند  2345براي
خزانهدرتمامبانكهاوتمامشعبوشباو..تعريفشودو
ابزارانتقالبينكلسيستمبانكيباشدچهمشكليايجاد
ميكند؟دراينمواردالزمنيستكهفقطبراييكبانك
خاصتعريفشودوميتوانهمهبانكهارابايكسنديا
شمارهشبامربوطبههربانكبهحسابدولتيوخزانهو
ماليات و عوارض مرتبط ساخت .براي سادگي كار مردم
و مشتريان و كارمندان و ادارات ،بايد حسابهاي ساده
تعريف كرد و امكان پرداخت از هر ابزاري مانند گوشي و
اينترنترافراهمكردونبايدمردمرابراييكفيشساده
بامبلغكممجبوربهمراجعهبهشعببانكهايشلوغكرد.
مردمبايدقادرباشندكههرنوعحسابدولتيوخزانهرابا
نرمافزاربانكيپرداختكردهوسندالكترونيكوگواهي
پرداختراعكسبگيرندياپيديافبگيرندوبراياداره
دولتي ارسال كنند و حتي كاغذ نيز استفاده نكنند واگر
هم استفاده از كاغذ الزم است ميتوان آن را كپي گرفت
وبهادارهمربوطهارايهكردوالزمبهمراجعهبهشعبهبانك
نيست .لذا شمارههاي طوالني شبا كه مشخص نيست
كهمربوطبهكدامبانكاستوقابلپرداختدراينترنت
بانك و موبايل بانك نيست مشكل را افزايش ميدهد و
به جاي آن بايد يك حساب ساده و قابل پرداخت در هر
نوع ابزار پرداخت و هر بانكي را فراهم كرد .اين كه بعد از
افزايش تراكنشها به 3ميليارد در ماه هنوز ارتباط بين
بانكي كامل نداريم و برخي حسابها در برخي بانكها
قابلپرداختنيستوبرخيحسابهادراينترنتبانك
وموبايلبانكقابلپرداختنيست،مايهتاسفاستزيرا
به هر ميزان كه فناوري رش��د كرده و دستگاهها بيشتر
ش��ده ،ترافيك و گرفتاري و اتالف وقت مردم نيز ادامه
يافته اس��ت .تمام اين مش��كالت با يك طراحي ساده
در شماره حس��ابها و امكان پرداخت در تمام بانكها
و ش��عب و نرم افزارها امكان پذير ميش��ود و از حساب
خزانه گرفته تا عوارض و ماليات ،جريمه و ...را بايد از اين
طريق سادهسازي كرد .در مورد انتقال وجه بين بانكي
از طريق ش��با و ...نيز بايد به جاي يك حساب طوالني و
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بانك كشور مثال از دو رقم براي مشخص كردن بانك به
اضافهشمارهحسابمشتريدرآنبانكاستفادهكنيمو
الزمبهاينهمهاعداداضافهنيست .همچنينبرايمبالغ
درشتباالي 6ميليونتومانوقاعدهمقابلهباپولشوييو
محدودكردنتراكنشهاباهدفكنترلقيمتهاوارزو
طالو...بايدراهكارهايديگريانتخابشودكهازخدمات
دولتالكترونيكوبانكداريالكترونيكدرجهتكاهش
مراجعهبهشعببانكهااستفادهشود.اينموضوعنشان
ميدهد كه خود دولت و بانكها عامل مراجعه مردم به
بانكها هس��تند و اگر مردم به خصوص كسبه و كسب
وكارهاي با گردش باال متناسب با اعتبارشان در بانكها
و بازار ،بتوانند گردش مالي با ارقام باال در اينترنت بانك و
موبايل بانك داشته باشند ،نيازي به اين همه مراجعه به
بانكهابرايدريافتچكرمزدارو...ندارند.درحالحاضر
مبدا و مقصد تمام تراكنشهاي بانكي مشخص است و
بالفاصله بعد از هر تراكنش با رقم باال ،ميتوان نظارت
كافي را اعمال كرد و نبايد مردم را مجبور كنند كه براي
يك تراكنش ساده و انتقال وجه ،به شعب بانك مراجعه
كنندتاچكرمزداربگيرندياازحسابشبااستفادهكنند.
همانطوركهازمردمسوالميشودكهبرايچهمنظوري
از چك يا شبا استفاده ميكنند و پول را از كجا آوردهاند و
صرف چه كاري ميكنند ،ميتوان در اينترنت بانك نيز
همين پرس��ش را مطرح كرد و الزم نيست كه براي هر
كاريمردمبهشعببانكهامراجعهكنند .برايناساس
كاهش مراجعه مردم به بانكها و شعب بانكي ،نيازمند
برنامهريزي،هماهنگي،طراحيجديدوارتباطبينبانكي
مناسبتري اس��ت و دولت و بانكها كه خود عامل اين
همه مراجعه به شعب بانكها و ادارات و ناكارآمديهاي
بسيارآنهستندبايداقدامويژهايجهتكاهشمراجعه
مردم به بانكها و ادارات داشته باشند .شماره حسابها
رابازطراحيكنندوكوتاهوگوياوقابلخواندنكنندو...

تاالر
جزييات معامله سهام عدالت
به شكل بلوكي
سخنگوي س��تاد آزادسازي سهام عدالت با اشاره به
اينكه از اين پس معامالت فروش بخش��ي از سهام
عدالت مردم به صورت بلوكي انجام ميشود ،گفت:
زمينه ورود شركتهاي س��رمايهگذاري به بورس
فراهمشدهاست.بهگزارشبورساوراقبهادارتهران،
حسين فهيمي سخنگوي س��تاد آزادسازي سهام
عدالت با اش��اره به نشست روز گذشته شوراي عالي
بورس تصريح كرد :اين شورا ،در مورد سهام عدالت
بهعنوانيكبازيگرمهمدربازارسرمايه،تصميماتي
گرفته است؛ همچنين تسهيالتي هم براي بانكها
و كارگزاريها در نظر گرفته ش��ده تا از اين طريق به
ماندگاري س��رمايهگذاران بهطور بلندمدت در اين
بازار كمك شود .اقداماتي مانند افزايش اعتبار ،اجازه
بهبانكهابرايورودبهخريدهايمقطعيوفروشبر
اساسنماد،برخيازاينموارداست.حسينفهيمي،
سخنگويستادآزادسازيسهامعدالتدرموردمزيت
انجاممعامالتبلوكيسهامعدالت،شرايطاعطايوام
بهمشموالنوشرايطتسويه،معافيتمالياتبرارث
وراثسهامعدالتتوضيحاتيارايهداد.ويدرارتباط
با تعداد افرادي كه تاكنون سهام عدالت را به فروش
رس��اندهاند ،گفت :حدود  ۱۱درص��د از هم وطنان
كه مشمول س��هام عدالت بودهاند ،تصميم گرفتند
تا بخش��ي از سهام خود را بفروش��ند؛ براين اساس،
ميتوان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق سهامداران
سهامعدالت،بهارزندگيسهمخودپيبردهوترجيح
دادهاندكهازآننگهداريكنند.ويافزود:از ۱۰خرداد
تاكنونكهآزادسازيسهامعدالتوامكانفروشآن
فراهمشدهاست،بيشاز ۷هزارو ۶۰۰ميلياردتومان
داراييسهامعدالتدربازارفروختهشدهاستووجوه
آندرسطحمشموالنسهامعدالتباكدمليوشماره
شبايي كه در اختيار ما قرار دادهاند ،تسويه و پول آن
واريزشدهاست.
مزيت معامله بلوكي
فهيمي فروش و واريز وجوه حاص��ل از آن را بهطور
تدريجي عن��وان كرد و گفت :ش��وراي عالي بورس
تصميم بس��يار مهمي را در مورد مشموالن سهام
عدالت و در راستاي حفاظت از داراييهاي و فروش
بهينه آنه��ا اتخاذ كرد .به اين نحو ك��ه اين امكان به
س��ازمان بورس داده شده است تا با توجه به شرايط
بازار بتواند ،بخش از س��هامي را كه مشموالن سهام
عدالت قصد فروش آن را دارند ،در كل كارگزاريها
بهشكلتجميعيويكجا(بلوكي)بهفروشبرساند.
سخنگوي ستاد آزادسازي س��هام عدالت ادامه داد:
پيشازاينچنينامكانيبهلحاظمقرراتيدرسطح
يككارگزاروجودداشت،امادرحالحاضراينامكان
فراهمشدهكهكلفروشسهامعدالتبهطوريكجادر
بازار،بازاريابيشودوبهطورعمدهيابلوكبهروشهاي
مختلف فروخته شود .طبيعي است كه در اين روش
تعداد مشتريان حرفهاي بيش��تر خواهد بود.وي در
رابطه با مزيت روش بلوكي توضيح داد :همانطور كه
اشاره شد در معامله بلوكي افراد حرفهايتري دخيل
هستند .در اين روش ممكن است حتي قيمتهاي
باالترازتابلوفروختهشودكهبهنفعسهامداراناست.
همچنيندرنظرداشتهباشيدكهيكداراييدريك
نماد بهطور مثال بين  ۵۰كارگزاري توزيع ميشود،
ديگرامكانتجميعآنوجودنداشت،بلكهسفارشها
دريككارگزاريتكميلميشد؛امااكنوناينامكان
فراهمشدهاستكهمجموعفروشهادريكنماددر
تمامي كارگزاريها بهطور يكجا تجميع و به شكل
بلوكي يا عمده فروخته شود.فهيمي در مورد اعطاي
اعتبار براي دريافت وام به مش��موالن سهام عدالت
تصريح كرد :بانك مل��ي دريافت تقاضا در اين باره را
آغازكردهاست؛اينبانكقصدداردبراساسوضعيت
منابعي كه دارد بين  ۵۰تا  ۸۰درصد به مش��موالن
س��هام عدالت و با توجه به سهام آنها وام بدهد؛ البته
بقيه بانكها نيز درصدد انجام اين كار هس��تند كه
زيرساختهايفنيبرايشاندرنظرگرفتهشدهاست.
شرايط تسويه وام مشموالن
وي در خص��وص تس��ويه اي��ن وام گف��ت :اگ��ر
دريافتكنندگان وام تا يك ماه آن را تس��ويه كنند،
هيچ هزينه مالي ب��ه آنها تعلق نميگيرد (مانند وام
قرض الحسنه) ،اما اگر تس��ويه آن بيشتر از يك ماه
طول بكشد ،تبديل به يك وام سه ساله ۱۸درصدي
ميشود.عالقهمندانميتواندازاينواموتسهيالت،
بدوناينكهتضمينخاصيارايهكنندوصرفاباپشتوانه
س��هام عدالت از آن استفاده كنند.سخنگوي ستاد
آزادسازي سهام عدالت ،شركتهاي سرمايهگذاري
اس��تانهاي ايالم و قم را نيز به جز اس��تان خراسان
جنوبي آماده بورس��ي شدن و انجام معامالتشان در
بازارس��رمايه عنوان كرد و افزود :اكنون اين موضوع
در اختيار ش��ركت بورس است كه براساس شرايط
بازار،يكييكينمادهايشركتهايسرمايهگذاري
استاني را مورد گشايش قرار ميدهد تا امكان انجام
معاملهبرايشانفراهمشود.درحالحاضرهيچمشكل
فنيدراينخصوصوجودندارد،فقطتعداديازآنها
صورتهاي مالي خود را ارايه ندادهاند كه به محض
ارايه،گشايشنمادهمانجامخواهدشد.
كدام وراث س�هام عدالت از ماليات بر
ارث معاف ميشوند؟
وي اظهار كرد :تمامي اقداماتي كه راجع به س��هام
عدالتاست،بهويژهبحثامورشركتي،فوتشدهها،
افراديكهنيازبهاصالحمشخصاتدارندوآنهاييكه
قصدتوسعهسهامخودرادارند،درنظرداريمكههيچ
كار دستي و هيچ مراجعه حضوري در اين فرآيندها
وجودنداشتهباشد.اينمهمترينتصميمواستراتژي
درموردسهامعدالتاست.فهيميبيانكرد:درمورد
فوتشدگان هم بايد يك ارتباط مكانيزهاي بين قوه
قضاييه و شركت سپردهگذاري مركزي ايجاد شود
كه البته بخش عمده كارهاي آن انجام ش��ده است.
در حال حاضر حدود 2.5ميليون نفر از مش��موالن
سهام عدالت فوت كردهاند كه نزديك به ۱۰ميليون
نفر وارث دارند و اين س��هام بايد به آنها منتقل شود.
هموطنانبايدمنتظرباشندكهاينزيرساختبهطور
كاملانجامشود.
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بازارسرمايه

عقبگرد بورس به كانال يك ميليون و  ۶۰۰هزار واحد

خبرگزاريتسنيم|هيأتوزيراندرجلسهروز
يكشنبه،باتوجهبهضرورتواگذاريسهامصندوق
سرمايهگذاريپااليشييكم(دارادوم)،درخصوص
تعيينمبنايمحاسبهقيمتبراياعمالتخفيف
در صندوق دارا دوم تصميمگيري كرد .به موجب
تصميمدولت،مبنايمحاسبهقيمتبراياعمال
تخفيفصرفاًبرايسهامقابلواگذاريبهصندوق
سرمايهگذاري پااليش��ي يكم (دارا دوم) ،قيمت
پاياني روز معامالتي قبل از ش��روع پذيره نويسي
صندوق ياد ش��ده خواهد بود .اعض��اي دولت در
ادامه جلس��ه ،به بحث و بررسي پيرامون تعدادي
ازپيشنهادهايدستگاههاياجراييپرداختند.

بورس سر به راه نشد
گروه بورس|
برخالفاغلبپيشبينيهامبنيبراينكهطيروزهاي
يكش��نبه و دوشنبه و سهش��نبه هفته جاري ،بورس
سبزپوش خواهد شد ،ديروز شاخص كل بورس ريزش
 65ه��زار واحدي را ثبت ك��رد و به كانال يك ميليون
و  ۶۰۰هزار واحد بازگش��ت .قهر بورس با صعودهاي
چشمگيردرشرايطيازهفتهگذشتهآغازشدهاستكه
بياعتمادي سهامداران نسبت به حركات دولت در بازار
سرمايه همچنان پابرجاست .چه آنكه بر خالف اعالم
عرضه «دارا دوم» در روز چهارش��نبه هفته جاري ،اما
جزييات اين عرضه همچنان نامشخص است.
معامالت روز يكش��نبه بازار سرمايه در حالي به پايان
رسيد كه ش��اخص كل اين بازار با  ۶۵هزار و  ۳۴واحد
كاهش ،رقم يك ميليون و  ۶۶۲هزار واحد را ثبت كرد.
شاخص كل با معيار هم وزن نيز با ۹۳۰۴واحد نزول به
رقم  ۴۶۵هزار و  ۱۲۰واحد رس��يد.معاملهگران ديروز
 ۷۳۶ه��زار معامله به ارزش  ۸۹ه��زار و  ۹۷۴ميليارد
ريال انج��ام دادند.صنايع پتروش��يمي خليجفارس،
سرمايهگذاري تامين اجتماعي ،فوالد مباركه اصفهان،
ملي صنايع مس ايران ،پااليش نفت تهران ،مخابرات
ايران و س .نفت و گاز و پتروش��يمي تامين نسبت به
ساير نمادها بيشترين تاثير منفي را روي بازار گذاشتند
و فوالد مباركه اصفهان ،اي��ران خودرو ،پااليش نفت
اصفهان ،ملي صنايع مس ايران ،بانك تجارت ،پااليش
نفت بندرعباس و س��ايپا نمادهاي پربيننده اين بازار
بودند.

عقبگرد فرابورس به كانال ۱۷هزار واحد
ش��اخص كل فرابورس نيز  ۵۱۶واحد كاهش يافت و
رقم  ۱۷هزار و  ۸۶۱واحد را ثبت كرد .در اين بازار ۱۷۷
هزار معامله انجام شد كه  ۲۵هزار و  ۶۱۶ميليارد ريال
ارزش داشت.
پتروشيميمارون،سنگآهنگهرزمين،سرمايهگذاري
صبا تامين ،س��هامي ذوبآهن اصفه��ان ،بانك دي،
پتروشيمي تندگويان و پتروشيمي زاگرس نسبت به
ساير نمادها بيش��ترين تاثير منفي را روي فرابورس
گذاشتند.
ليس��ت نمادهاي پربيننده اين بازار ني��ز از بانك دي،
س��هامي ذوب آهن اصفهان ،پتروشيمي تندگويان،
سرمايهگذاري صبا تامين ،صنايع ماشينهاي اداري
ايران ،توس��عه مولد نيروگاهي جهرم و س .توس��عه و
عمران استان كرمان تشكيل شده است.
به گزارش ف��ارس ،گرچه برخي كارشناس��ان رفتار
هيجاني سهامداران را عامل اصلي در ريزش شاخص
كل بورس ميدانند ام��ا رفتارهاي متناقض دولتيها
و تاييد وتكذيب از صندوقهاي دولتي و سهام جديد
باعث بياعتمادي مردم به بازار شده است .البته عدهاي

دنبال سودهاي
كوتاهمدت نباشيد

ديروز شاخص كل بورس ريزش 65هزار واحدي را ثبت كرد
ميگويند شركتهاي حقيقي و به ويژه بانكها دندان
تيز كردهاند تا در شرايط هيجاني و ريزش قيمت سهام،
س��هام با ارزش را از بازار جمع كرده و در آينده به سود
برسند.كارشناس��ان همواره به مردم تاكيد ميكنند،
براي ورود به بازار سرمايه از پسانداز مازاد و سرمايههاي
كناري استفاده كنند و به هيچوجه براي خريد سهام
داراييهاي مورد استفاده خود را نفروشند.
از طرفي مقامات دولت بارها عنوان كردند دولت قصد
داردازمحلتامينماليازبازارسرمايهپروژههاييمانند
تكميل پااليش��گاهها ،پتروشيميها و طرحهاي پترو
پااليشگاهي كه ارزش افزوده فراواني براي كشور دارند
را اجرا كنند.همچنين با توجه به مصوبه دولت مبني
بر شناورسازي  25درصد از سهام شركتهاي بزرگ
وزير تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي ديروز اعالم كرد قرار
است تا پايان سال  25درصد از سهام شستا در بورس
شناور شود.
دنبال سودهاي كوتاهمدت نباشيد
در همين حال ،يوسف هاشمي ،كارشناس بازار سرمايه
ب��ا تاكيد بر اينكه نباي��د به اين بازار دي��د كوتاهمدت

داشت ،گفت :بازار س��رمايه احتياج به ماندگاري دارد
و سهامداران نبايد دنبال سودهاي كوتاهمدت باشند.
هاش��مي در گفتوگ��و با ايس��نا ،با تاكيد ب��ر اينكه
س��رمايهگذاري در بازار بورس گزينهاي است كه هم
ميتواند س��رمايهگذاران را در مقابل تورم حفظ كند
و اگر س��همها با دانش و علم انتخاب ش��وند ،ميتواند
سرمايهگذاران را از تورم جلو بيندازد ،اظهار كرد :اين
موض��وع در بازارهاي ديگر امكان پذير نيس��ت ،زيرا
بازارهاي ديگر لزوما معادل تورم حركت نميكنند يا
ام��كان دارد بخش كوچكي از ميزان تورم را پوش��ش
دهند.وي ادامه داد :از س��وي ديگ��ر بازارهاي ديگر از
جمله مسكن و طال به سرمايههاي زيادي نياز دارند و
كمكيهمبهاقتصادكشورنميكنند.درحاليكهپولي
كه وارد بازار س��رمايه ميش��ود ميتواند بعدا در قالب
افزايش سرمايهها براي شركتها وضعيت نقدينگي
بهتري ايجاد و به پيشبرد طرحهاي توسعهاي ،افزايش
توليد و گسترش خدماتشان كمك كند.
اين كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه افرادي
كه وارد بازار س��رمايه ميش��وند نبايد به اين بازار ديد
كوتاهمدت داشته باشند ،توضيح داد :ديد كوتاهمدت

در اين بازار ميزان ريس��ك را بيشتر ميكند .احتماال
تعدادي زيادي از سهامداران در ارديبهشت امسال وارد
بازار سرمايه و با س��ود زيادي مواجه شدند و در مقابل
س��هامداراني هم در اواس��ط مرداد وارد بازار و با زيان
مواجه شدند.
هاشمي افزود :بايد به اين نكته توجه داشت كه افرادي
كه بلندمدت در بازار ميمانند همگي منتفع ميشوند.
كافي اس��ت به تاريخ بازار س��رمايه رج��وع و حركت
ش��اخص را در دو سال گذشته بررسي كنند و در كنار
قيمتهايارز،مسكنوسكهقراردهندومقايسهكنند.
قطعا بازار سرمايه گزينه بهتري بوده و تورم را پوشش
داده و حتي منجر به س��ود شده است؛ بنابراين آينده
بلندمدت اين بازار حتي بدون پيش بيني خوب است و
فقطاحتياجبهماندگاري،صبوريوافزايشدانشدارد.
وي به جديدالورودها به بازار سرمايه توصيه كرد كه از
شركتهاي س��بدگرداني كه مجوز سازمان بورس را
دارند و همچنين از مشاوره سرمايهگذاري كه زيرنظر
سازمان بورس هستند كمك بگيرند و دانش عمومي
خ��ود را از طريق ابزارهايي كه در اختيار دارند افزايش
دهند .همچنين به دنبال سودهاي كوتاهمدت نباشند.

بازگشت به مدار حركتي اصلي در پايان مرداد

تورم به كاهش دست به عصاي خود ادامه داد

مركز آمار ايران به عنوان اصليترين مرجع بررس��ي و
اعالم نرخ تورم ،عدد اين شاخص را در پايان مرداد ماه
امس��ال اعالم كرد ،عددي كه هرچند هنوز نسبت به
اس��تانداردهاي جهاني فاصلهاي قاب��ل توجه دارد اما
همچنان به حركت كاهشي خود ادامه داده است.
در ش��رايطي كه در س��الهاي پاياني دولت يازدهم،
تيم اقتصادي روحاني توانس��ت به يكي از مهمترين
وعدههايش در تك رقم��ي كردن تورم عمل كند و به
نظر ميرسيد برنامههاي اجرايي شده در سالهاي بعد
نيز موفقيت آميز خواهند بود اما با بازگشت تحريمهاي
امريكا و ش��وكهاي اقتصادي بعد از آن ،بار ديگر نرخ
تورم به مدار صعودي بازگشت .افزايش نرخ ارز ،كاهش
دسترسيبهمواداوليه،تشديدركودوافزايشنقدينگي
عواملي بودند كه نرخ تورم تك رقمي شده ايران را بار
ديگ��ر صعودي كردند و اين نرخ حت��ي در ماههايي از
س��ال  98از مرز  40درصد نيز عبور كرد .افزايش نرخ
تورم ،ارتباط مس��تقيمي با افزايش فشار معيشتي بر
زندگي م��ردم دارد و از اين رو اين نگراني به وجود آمد
كه در صورت تداوم روند افزايشي تورم ،جامعه كشش
شرايطي به وجود آمده را نداشته باشد.
در ماههاي بعد با اجرايي ش��دن برخي سياستهاي
انقباضيازسويبانكمركزي،نرختورمباسرعتيپايين
روند كاهش��ي خود را آغاز كرد و اين بانك ماه گذشته
اعالم كرد كه برنامه دارد در يك چارچوب يك ساله نرخ
تورم ايران را به مرز  22درصد برس��اند ،وعدهاي كه در
راه رسيدن به آن چند ابهام مهم وجود داشت .از سويي
با توجه به كسري بودجه دولت تحت تاثير شيوع كرونا،
موضوع اس��تقراض از بانك مركزي يكي از خطرهايي
است كه كارشناسان نس��بت به آن تذكر ميدهند و
معتقدند با حفظ روند افزايشي نقدينگي ،پول پرفشار
بانك مركزي ،بار ديگر نرخ ت��ورم را باال خواهد برد .از
س��وي ديگر اختالف نظرهايي كه ميان بانك مركزي
و س��ازمان برنامه و بودجه وجود دارد و در هفتههاي
گذشتهازسويايندوسازمانبهرسانههاراهيافتهنشان
ميدهدكهدولتبرنامهجامعوهمهجانبهايبرايحل
مشكالت اقتصادي ندارد و تداوم اين شرايط احتماال
تاثيري منفي بر ش��اخصهاي مختلف از جمله تورم
خواهد گذاشت .به اين ترديدها و نگرانيها ،نرخ تورم
ماهانه تير ماه نيز اضافه شد .بر اساس اعالم مركز آمار،
نرخ تورم ماهانه در تير ماه از مرز  6درصد نيز عبور كرد
و با توجه به اهميتي كه تجميع تورم ماهانه بر شاخص
نهاييدارد،اينركوردشكنيتورمي،نگرانيجديديبه
وجود آورد كه شايد بار ديگر افزايش تورم در راه باشد .با
اين وجود اما گزارش جديد مركز آمار نشان ميدهد كه
نرختورمهمچنانروندكاهشيخودراتاپايانمردادماه
نيز حفظ كرده است.

مبنايمحاسبهقيمت
 ETFپااليشي مشخص شد

كانال  25درصدي تورم
بر اس��اس گزارش مركز آمار ،تورم نقطهاي همچنان
روند افزايش��ي خود را حفظ كرده است .منظور از نرخ
تورم نقطهاي ،درصد تغيير عدد شاخص قيمت ،نسبت
به ماه مشابه سال قبل ميباشد .نرخ تورم نقطهاي در
مرداد ماه  ١٣٩٩به عدد  ٣٠,٤درصد رس��يده است؛
يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين  ٣٠.٤درصد
بيشتر از مرداد ١٣٩٨براي خريد يك «مجموعه كاالها
و خدمات يكسان» هزينه كردهاند .نرخ تورم نقطهاي
مرداد ماه  ١٣٩٩در مقايسه با ماه قبل ٣,٥واحد درصد
افزايش يافته اس��ت .نرخ تورم نقط��هاي گروه عمده
«خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات» با افزايش ٥,٠
واحد درصدي ب��ه  ٢٦.٠درصد و گروه «كاالهاي غير
خوراكي و خدمات» ب��ا افزايش  ٢.٨واحد درصدي به
 ٣٢.٦درصد رسيده است.
ايندرحالياستكهنرختورمنقطهايبرايخانوارهاي
شهري  ٣٠,٦درصد ميباشد كه نسبت به ماه قبل ٣,٦
واحددرصدافزايشداشتهاست.همچنينايننرخبراي
خانوارهاي روستايي ٢٩,٦درصد بوده كه نسبت به ماه
قبل  ٣,٧واحد درصد افزايش داشته است.
بررسي نرخ تورم ماهانه نيز دو نتيجه متفاوت دارد .از
س��ويي اين نرخ همچنان صعودي اس��ت و اين نشان
ميدهد كه در آين��ده نزديك خبري از كاهش جدي
نرخ تورم نخواهد بود و از سوي ديگر تورم مرداد نسبت
به تير ماه كاهشي قابل توجه را به ثبت رسانده است.
منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغيير عدد ش��اخص
قيمت ،نسبت به ماه قبل ميباش��د .نرخ تورم ماهانه
مرداد  ١٣٩٩به  ٣,٥درصد رس��يده كه در مقايس��ه با
هميناطالعدرماهقبل ٢.٩،واحددرصدكاهشداشته
است .تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها،

آشاميدنيها و دخانيات» و «كاالهاي غير خوراكي و
خدمات» به ترتيب  ٣.٦درصد و  ٣.٤درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي
شهري  ٣,٥درصد ميباشد كه نسبت به ماه قبل ،سه
واحد درصد كاهش داش��ته است .همچنين اين نرخ
براي خانوارهاي روستايي  ٣.٢درصد بوده كه نسبت
به ماه قبل  ٢.٧واحد درصد كاهش داش��ته اس��ت.در
گروه عمده «خوراكيها ،آش��اميدنيها و دخانيات»
بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به
گروه «چاي ،قهوه و س��اير نوشيدنيها» (انواع نوشابه
و دوغ پاستوريزه) ،گروه «دخانيات» (انواع سيگار) ،و
گروه « شير ،پنير و تخممرغ » (خامه ،پنير پاستوريزه،
شيرپاستوريزهوماستپاستوريزه)است.درگروهعمده
«كاالهاي غير خوراكي و خدم��ات» ،گروه «مبلمان
و لوازم خانگي» (ماشين لباسشويي ،يخچال فريزر و
ظروف آشپزخانه) ،گروه «حمل و نقل» (قيمت انواع
خودرو) و گروه «تفريح و فرهنگ» (دوربين عكاسي،
قطعاتكامپيوتر،دوچرخهبچهگانه،لپتاپ)بيشترين
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.در حوزه
تورم س��االنه نيز بررس��يها نش��ان ميدهد كه روند
كاهشي ادامه يافته اما سرعت اين كاهش بسيار پايين
است .منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغيير ميانگين
اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري،
نس��بت به دوره مش��ابه قبل از آن ميباشد .نرخ تورم
ساالنه مرداد ماه ١٣٩٩براي خانوارهاي كشور به٢٥,٨
درصدرسيدهكهنسبتبههميناطالعدرماهقبل٠,٦،
واحد درصد كاهش نشان ميدهد .همچنين نرخ تورم
س��االنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب
 ٢٥,٩درصد و ٢٥.٤درصد ميباشد كه به ترتيب ٠,٥و
يك واحد درصد نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.

دامنهتغييراتنرختورمساالنهدرمردادماه ١٣٩٩براي
دهكهاي مختلف هزينهاي از ٢٣,٤درصد براي دهك
اول تا  ٢٨.٨درصد براي دهك دهم است.
تورم خوراكيها
در ميان كاالهايي كه بر روي ت��ورم نهايي تاثير دارند،
وضعي��ت قيمتي محص��والت كش��اورزي و خوراكي
بيشترين سهم را در زندگي مردم دارند و با توجه به اينكه
بخش قابل توجهي از درآمد اقش��ار كم درآمد جامعه
صرفبرطرفكردنايننيازهاميشود،بررسيتورمآنها
اهميت بااليي دارد .مركز آمار ايران در گزارشي جداگانه
به بررسي قيمت اين محصوالت نيز پرداخته است.در
بخش غالت ،در س��ه ماهه اول س��ال  ،١٣٩٩متوسط
قيمت گندم ٢٤٩١٢ريال و متوسط قيمت جو٢٠١٦٩
ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ٤٤,٨درصد و  ١٣درصد افزايش داش��تهاند.در بخش
حبوبات ،در سه ماهه اول سال  ،١٣٩٩متوسط قيمت
نخود  ٧٠٥١٩ريال و متوسط قيمت عدس ١١٤٨١٦
ريال بوده كه نخود نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل
 ١٧,٥درصد افزايش و عدس نسبت به فصل مشابه سال
قبل١٠٦.٧درصدافزايشداشتهاند.دربخشمحصوالت
جاليزي ،در بهار سال  ،١٣٩٩متوسط قيمت هندوانه
 ١٨٠١٨خربزه  ٢٩٥٨٨و خيار  ٢٣٢٤١ريال بوده كه
به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل١٥.٢،١١٢,٧
و هشت درصد افزايش داشتهاند.در بخش سبزيجات،
در س��ه ماهه اول س��ال  ،١٣٩٩متوسط قيمت سيب
زميني  ،١٨١٥٧پياز  ٢١٣٣٤و گوجه فرنگي ١٣٩٨١
ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ٤٢.٥ ،٤٩,٧و ٣٧.٢درصد كاهش داشتهاند.در بخش
دامداري سنتي ،در سه ماهه اول سال  ،١٣٩٩متوسط
قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده ٣٩٥٠٢٦ريال و
يك كيلوگرم گاو پرواري زنده ٢٩٧١١٤ريال بوده كه به
ترتيبنسبتبهفصلمشابهسالقبل ٨,٣و ١٨.٥درصد
كاهش داش��تهاند.در بخش فرآوردههاي دامي سنتي،
در بهار سال  ،١٣٩٩متوسط قيمت يك كيلوگرم شير
گوسفند  ٨٧٩٠٨ريال بوده كه نسبت به بهار سال قبل
 ٦٣,٢درصد افزايش داشته است و متوسط قيمت يك
كيلوگرم شير گاو  ٢٤٩٧٧ريال بوده كه نسبت به فصل
مشابهسالقبل ٢٢درصدافزايشنشانميدهد.هرچند
براي اقتصاد ايران كه در سالهاي گذشته نرخ تورم 40
درصد را نيز تجربه كرده ،رسيدن تورم ساالنه به مرز 25
درصد ميتواند خبر اميدواركنندهاي باشد اما با توجه به
اهميتسياستهايدولتدرماههايپيشروورسيدن
به راهكارهاي غيرتورمي در جبران كسري بودجه ،براي
مشخص شدن سرنوشت تورم در سال 99بايد به انتظار
عملكرد دولت در شش ماهه دوم سال نشست.

يككارشناسبازارسرمايهباتاكيدبراينكهنبايدبهاين
بازارديدكوتاهمدتداشت،گفت:بازارسرمايهاحتياج
به ماندگاري دارد و سهام داران نبايد دنبال سودهاي
كوتاهمدتباشند.يوسفهاشميدرگفتوگوباايسنا،
باتاكيدبراينكهسرمايهگذاريدربازاربورسگزينهاي
استكههمميتواندسرمايهگذارانرادرمقابلتورم
حفظ كند و اگر سهمها با دانش و علم انتخاب شوند،
ميتواند سرمايهگذاران را از تورم جلو بيندازد ،اظهار
كرد:اينموضوعدربازارهايديگرامكانپذيرنيست،
زيرابازارهايديگرلزومامعادلتورمحركتنميكنند
يا امكان دارد بخش كوچكي از ميزان تورم را پوشش
دهند .وي ادامه داد :از س��وي ديگر بازارهاي ديگر از
جملهمسكنوطالبهسرمايههايزيادينيازدارندو
كمكيهمبهاقتصادكشورنميكنند.درحاليكهپولي
كه وارد بازار س��رمايه ميشود ميتواند بعدا در قالب
افزايشسرمايههابرايشركتهاوضعيتنقدينگي
بهتري ايجاد و به پيش��برد طرحهاي توس��عهاي،
افزايشتوليدوگسترشخدماتشانكمككند.اين
كارشناسبازارسرمايهباتاكيدبراينكهافراديكهوارد
بازارسرمايهميشوندنبايدبهاينبازارديدكوتاهمدت
داشتهباشند،توضيحداد:ديدكوتاهمدتدراينبازار
ميزانريسكرابيشترميكند.احتماالتعداديزيادي
از سهامداران در ارديبهشت امسال وارد بازار سرمايه
و با سود زيادي مواجه شدند و در مقابل سهامداراني
هم در اواس��ط مرداد وارد بازار و با زيان مواجه شدند.
هاشميافزود:بايدبهايننكتهتوجهداشتافراديكه
بلندمدت در بازار ميمانند همگي منتفع ميشوند.
كافي اس��ت به تاريخ بازار س��رمايه رجوع و حركت
شاخص را در دو سال گذشته بررسي كنند و در كنار
قيمتهاي ارز ،مس��كن و سكه قرار دهند و مقايسه
كنند .قطعا بازار سرمايه گزينه بهتري بوده و تورم را
پوششدادهوحتيمنجربهسودشدهاست؛بنابراين
آيندهبلندمدتاينبازارحتيبدونپيشبينيخوب
است و فقط احتياج به ماندگاري ،صبوري و افزايش
دانشدارد.ويبهجديدالورودهابهبازارسرمايهتوصيه
كردكهازشركتهايسبدگردانيكهمجوزسازمان
بورس را دارند و همچنين از مشاوره سرمايهگذاري
كه زير نظر س��ازمان بورس هستند كمك بگيرند و
دانشعموميخودراازطريقابزارهاييكهدراختيار
دارند افزايش دهند .همچنين به دنبال س��ودهاي
كوتاهمدتنباشند.

كاهش  ۴درصدي آيفكس
در مردادماه

آمارهاي معامالتي نش��ان ميدهد كه شاخص
فرابورس (آيفكس) در مردادماه امس��ال ،افت ۴
درصدي را به ثبت رساند .به گزارش پژوهشكده
پولي و بانك��ي ،نگاهي به كارنام��ه فرابورس در
پنجمين ماه امسال نش��ان ميدهد طي ۲۰روز
معامالتي تعداد ۵۹ميليارد و ۸۳۳ميليون ورقه
بهادار در ۳۴ميلي��ون و ۲۸۸هزار نوبت به ارزش
۱۳۶۷ه��زار و ۱۲۱ميليارد ري��ال در بازارهاي
فرابورس خريد و فروش شده است كه به ترتيب
از رشد ۹۷درصدي حجم ،افزايش ۵۴۵درصدي
نوبتهاي معامالت و رشد ۶۵۰درصدي ارزش
معامالت نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته
حكاي��ت دارد.اين در حالي اس��ت كه ميانگين
حجم روزانه معامالت فرابورس در ماه گذش��ته
۲۹۹۲ميليون ورقه و ميانگين ارزش معامالت
نيز۶هزارو۸۳۶ميلياردريالبودهاست.همچنين
ب��ازار اول فرابورس در ماهي كه گذش��ت تغيير
مالكي��ت  ۵ميليارد و ۲۶۸ميلي��ون ورقه بهادار
ب��ه ارزش ۱۴۴هزار و ۸۳۶ميلي��ارد ريال و بازار
دوم مبادل��ه ۲۲ميلي��ارد و ۶۰۸ميلي��ون ورقه
به��ادار به ارزش ۶۰۴ه��زار و ۵۲۰ميليارد ريال
را ب��ه خود ديدند كه اين ارق��ام به ترتيب بيانگر
افزايش ۱۲۴درصدي حج��م و ۱۱۷۳درصدي
ارزش معامالت در بازار اول و رشد ۱۰۶درصدي
حجم و ۹۶۶درص��دي ارزش معامالت بازار دوم
در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال ۹۸
اس��ت.اين گزارش ميافزايد :در ب��ازار ابزارهاي
مالي نيز تعداد۲۰۲ميليون اوراق بدهي به ارزش
۱۸۶هزار و ۴۰۵ميليارد ريال معامله شده است
كه از افزايش۲۹۸درصدي حجم و۳۶۴درصدي
ارزشمعامالتاينبازاردرمردادماهامسالنسبت
به مدت مشابه سال گذشته حكايت ميكند.
افزونبراين،بالغبر۳۸۱۲ميليونواحدصندوقهاي
سرمايهگذاري قابل معامله به ارزش ۷۱ميليارد و
۶۸۶ميليونريالو۳ميليونو۳۰۰هزارورقهگواهي
تسهيالت مسكن (تس��ه) به ارزش ۲۳۸۴ميليارد
ريال در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرار گرفته
اس��ت كه نش��ان از افزايش ۵۷۸درصدي حجم و
رش��د ۶۹۹درصدي ارزش معامالت صندوقهاي
س��رمايهگذاري قاب��ل معامله و همچنين رش��د
۹۵درصدي حج��م و افزايش ۲۸۴درصدي ارزش
معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن در مقايسه
با مردادماه پارسال دارد.

درشهر
آموزش مجازي
رانندگان «سرويس مدارس»
معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و
رانندگي تهران بزرگ از اجراي طرح آموزش مجازي
بهرانندگانسرويسهايمدارسخبرداد.بهگزارش
ايسنا،سرهنگعليهمهخانيدرجمعخبرنگاراندر
اينخصوصگفت:همهسالهقبلازآغازسالتحصيلي
جديد پليس راهور اقدامات خود در مورد ساماندهي
س مدارس را آغاز ميكرد ،اما امسال با توجه
س��روي 
به شيوع ويروس كرونا و تصميمات اتخاذ شده براي
فعاليتمدارس،ايناقداماتكميمتفاوتبرگزارشد
و در همين راستا معاونت آموزش و فرهنگ ترافيك
پليس راهور فاتب با دعوت از پيمانكاران س��رويس
مدارس شهر تهران آموزشهاي الزم را درباره نحوه
فعاليت رانندگان سرويس مدارس در شرايط كنوني
بهآنانارايهكرد.ويبابياناينكهدراولينمرحلهازاين
طرح بيش از يكصد پيمانكار حوزه سرويس مدارس
ش��هر تهران با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي
و با حضور نمايندگان س��ازمان مديريت و نظارت بر
تاكسيراني ش��هر تهران تحت آموزش قرار گرفتند،
گفت :با توجه ب��ه اينكه زمان واقع��ي قطع زنجيره
كرونا مشخصنيست ،تالشكرديم تا اقدامات و امور
مربوط به بازآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي براي
رانندگان س��رويسهاي مدارس را همچنان پيش
ببريم و در همين راس��تا نيز به اجراي طرح آموزش
مجازي به رانندگان رسيديم .همهخاني از ضرورت
نصب نرمافزاري به نام تاكسيران براي همه رانندگان
سرويسمدارسخبردادوگفت:ايناقدامدرراستاي
انجامآموزشبهشكلمجازياستوبناشدتارانندگان
سرويسمدارسشهرتهرانملزمبهنصبايننرمافزار
تلفن همراه شوند .به گفته وي ،در اين نرمافزار دوره
آموزشيخاصيكهتوسطپليسراهورطراحيشده
برايرانندگانبرگزارشدهوتماميرانندگانبايداين
دورهرابهصورتغيرحضوريوباگذراندنمحتويات
آموزشيموجوددرآنبهپايانبرسانند.بهگفتهمعاون
آموزشوفرهنگترافيكپليسراهنماييورانندگي
تهرانبزرگباهماهنگيتاكسيرانيوپسازگذراندن
اين دوره آموزش��ي از رانندگان سرويس مدارس در
همان اپليكيشن آزمون گرفته خواهد شد تا اگر بنا
شدسرويسهايمدارسفعاليتخودراازسربگيرند،
اقداماتبعديبراساسآنانجامشود.

ساماندهي حامالن
چرخ دستي در محدوده بازار
معاون شهردار تهران گفت :به زودي حامالن چرخ
دستيدرمحدودهبازارتهرانساماندهيميشوند .به
گزارشفارس،سيدمنافهاشميدرمراسمامضاي
تفاهمنامههمكاريساماندهيحامالنچرخدستي
با اصناف بازار و شهرداري منطقه ۱۲گفت :محدوده
بازار به نوعي تاريخ و قلب تهران اس��ت لذا حفظ اين
نقشوتاريخباكاركردهايامروزي،بسيارمهماست.
ويافزود ۴۵:درصدبازارايراندرشهرتهرانمتمركز
است كه نيمي از ۴۵درصد در منطقه ۱۲وجود دارد.
بنابراينمشكالتاينمنطقهبيشازسايرحوزههاو
مناطق است .معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري
تهران ايجاد هماهنگي بين ماهيت و ساختار اصلي
بازار ب��زرگ تهران با نحوه عملك��رد و فعاليتهاي
تجاريكنونيدرآنراازضروريتريناقداماتجهت
بازگرداندن نظ��م و انضباط در عبور و مرور و حمل و
نقل كاال در داخل بازار دانست و گفت :درحال حاضر
راستههاي بازار با تراكم باالي فعاليت.هاي تجاري
بدون ضابطه مواجه بوده و حضور و تردد قابل توجه
حاملينكاالدرقالبانواعچرخدستيهادركنارحجم
انبوهعابرينپياده،عم ً
السطحسرويستردددربازاررا
دربدترينوضعيتخودقراردادهاست.معاونشهردار
تهران با تاكيد بر ضرورت ساماندهي چرخ دستيها
و حامالن بار و كاال در محدوده مركزي شهر ،يادآور
ي چرخهاي دستي در گذشته
شد :تجربه سامانده 
وجود داشته اما موفق نبوده است ،از اين جهت طرح
س��اماندهي گاري و چرخ دستيهاي محدوده بازار
به منظور ايجاد مديريت سامانه حمل بار جهت باال
بردن امنيت و س��رعت از مبدا به مقصد ،شناسايي
و ساماندهي باربران و حمايت حقوقي ،اجتماعي و
رفاهي آنان ،طراحي انواع مختلف چرخهاي دستي
متناس��ب با حجم بار و بدون ايجاد مزاحمت براي
شهروندانحائزاهميتاست.

شمارهگذاري و تحويل ۵۰۰۰
تاكسي با استاندارد يورو ۴
مديرعامل اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور با
اشاره به آغاز طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني شهري
ازاسفند ۹۴باهمكاريدستگاههايمختلفازجمله
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ،سازمان
برنام��ه و بودجه و ش��هرداريها ،گف��ت :در اجراي
اين طرح تاكنون ۶۸هزار و ۸۸۰دس��تگاه تاكس��ي
نوسازي شده اس��ت .مرتضي ضامني در گفتوگو با
ايسنا،دررابطهبانوسازيتاكسيهايفرسودهگفت:
سازمان ش��هرداريها و دهياريها كشور و اتحاديه
تاكسيرانيهاي شهري كشور بهطور مستمر پيگير
نوسازي تاكسيهاي فرس��وده در همكاري با ساير
دس��تگاهها ميباش��ند .وي افزود :موافقت دولت با
شمارهگذاريتعداديتاكسيبااستاندارديورو ۴ابالغ
شد و قرار شد كه ۵۰۰۰دستگاه تاكسي در اين قالب
بهمتقاضيانيكهازقبلثبتنامكردهبودندومتقاضيان
جديدتا ۳۰مهرماهامسالشمارهگذاريوتحويلداده
شود.ضامنيتشريحكرد:درهمينراستاازاوائلمرداد،
تعداد ۱۴۴۶پيشفاكتورتوسطخودروسازصادركه
 ۷۲۶دستگاهتاكسيجديدبااستاندارديورو ۴تحويل
متقاضيان شد .او همچنين با اش��اره به ساماندهي
فعاليتتاكسيهاياينترنتياظهاركرد:ساماندهياين
امردرشهرهايمختلفبربسترسامانهاطالعاتسفر
(سماس)درحالاجراست.ناوگانفعالدراينبخش
باثبتپيمايشدراينسامانهمتناسبباپيمايشانجام
دادهازسهميهيارانهايسوختبهرهمندميشوند.

راهوشهرسازي
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هيات رييسه شوراي تهران با يك تغيير وارد چهارمين سال فعاليت خود شد

هاشمي ماند؛ آروينرفت ،ميالني آمد
گروه راه و شهرسازي|
نشست ديروز شوراي ش��هر تهران دو دستور جلسه
داشت .اولي انتخاب اعضاي هيات رييسه براي سال
چهارم بود و دومي گزارش كميسيونهاي تخصصي
درباره عملكرد س��ه س��اله خود .در جريان برگزاري
انتخابات هيات رييس��ه پارلمان ش��هري پايتخت،
محسن هاشمي ،تنها كانديداي رياست شوراي شهر
تهران با  18راي از مجموع  20عضو حاضر در جلسه،
در چهارمين و آخرين س��ال فعاليت ش��وراي پنجم
تهران ،بار ديگر به عنوان رييس اين شورا انتخاب شد.
در ادامه ابراهيم اميني با  ۱۶رأي از مجموع  ۲۰رأي
به عنوان نايبرييس انتخاب شد .در جريان ،انتخاب
منش��يهاي هيات رييسه هاشمي از آروين خواست
بار ديگر براي منش��ي هيات رييس��ه كانديد ش��ود.
خداكرمي نيز گفت :خانم آروين پديده شوراي پنجم
اس��ت و ميتواند اينجا بماند .نظم و انضباط آروين و
پيگيري بحث شفافيت موضوعي نيست كه بتواند از
آن گذشت .آروين با اش��اره به اينكه اعضاي شوراي
شهر درباره انصراف وي از اين جايگاه در هفته گذشته
گاليه كرده بودند گفت :دوست دارم كه به عنوان يكي
از جوانترينهاي ش��ورا در اين جايگاه حضورداشته
باشم ،اما توان من در حد اين حسن نظر شما نيست.
وي افزود :در شورا آنقدر منسجم و براي رويكرد ناظر
بر شفافيت اجماع وجود دارد كه كار راحت بود و هر
كدام از دوس��تان ميتوانند ظرفيتهاي جديدي را
ايجاد كنند .تنها دليل من اين اس��ت كه توانم ياري
نميكند .در نهايت از ميان سه كانديداي اين كرسي
در شوراي شهر كه آرش حسيني ميالني ،الهام فخاري
و زهرا نژاد بهرام رقابت ميكردند در نهايت از مجموع
 ۲۰رأي مأخوذه اعضا ،نژاد بهرام با  ۱۳و ميالني با ۱۲
رأي به عنوان اعضاي هيات رييس��ه انتخاب شدند.
هاشمي با اش��اره به اينكه همه اعضا براي رسيدن به
اين جايگاه شايستگي داشتند ،گفت :حق شناس به
دليل وحدت شورا از اين انتخابات انصراف داد .البته
حقشناس ديروز اعالم كرد كه به دليل دريافت پيامك
از سوي يكي از بزرگان اصالحطلب ،از كانديداتوري
براي رياست شوراي شهر تهران انصراف ميدهد.

يك تغيير در هيات رييسه
هاشمي پس از پايان جلس��ه علني شوراي اسالمي
شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران گفت :سال
سوم شوراي شهر به اتمام رسيد و الزم بود در آستانه
شروع سال پاياني شوراي پنجم بنده به عنوان رييس
و همه روساي كميسيونها گزارش عملكرد بدهيم.
وي با بي��ان اينكه انتخابات هيات رييس��ه نيز براي
س��ال چهارم انجام ش��د كه تنها با يك تغيير مابقي
ابقاء شدند ،تصريح كرد :در پي انصراف بهاره آروين
از سمت منشي دوم شورا ،آرش ميالني انتخاب شد.
هاشمي با اشاره به ابتالي عليخاني رييس كميسيون
حمل و نقل به بيماري كرونا گفت :اين عضو به دليل
ابتال به كرونا نتوانست در جلسه هيات رييسه شركت
كند كه رأي وي را بعدا برويد از خودش بپرسيد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه حق شناس اعالم
كرده است كه براي رياست شورا كانديدا بوده اما قبل
از آغاز جلسه پيامي از سوي يكي از بزرگان اصالحات
دريافت كرده كه در انتخابات شركت نكن گفت :من
اطالعي از اي��ن موضوع ندارم ام��ا ميدانم كه قطعا
حقشناس لياقت آن را داش��ت كه به عنوان رييس
شورا در انتخابات شركت كنند .اما فكر ميكنم ايشان
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محسن هاشمي با 18راي از مجموع 20عضو حاضر در چهارمين و آخرين سال فعاليت شورا به عنوان رييس اين شورا انتخاب شد
به دليل حفظ وحدت ،خودشان تصميم گرفتند كه
در انتخابات شركت نكنند .اما باز هم از وي جزييات
دقيق را بپرسيد .هاش��مي در پاسخ به سوالي مبني
بر اينكه چرا از بيرون شورا براي اعضاء تصميمگيري
ميش��ود ،اظهار كرد :البته اينگونه كارها مشورت
اس��ت نه توصيه و معموال افراد با ديگران مش��ورت
ميكنند و حتي اس��تخاره هم انجام ميش��ود و در
مكتب ما مشورت و استخاره وجود دارد كه نميشود
اسم آن را توصيه و دخالت گذاشت.
رييس شوراي اس�لامي ش��هر تهران با بيان اينكه
در س��ال آخر ش��وراي ش��هر بايد همه فعاليتها و
تالشهايمان به نتيجه برسد كه بر همين اساس همه
تالششان را دوچندان ميكنند ،گفت :ما برنامه سوم
را تصويب كرديم و يك برنامه تحقق پذير نيز تدوين
كرديم و حاال همه تالش ميكنند در يك سال باقي
مانده اين برنامه تحققپذير ،محقق شود.
قيافه مشكوك
تابلوي ميدان جمهوري اسالمي
وي درباره حواش��ي پيرامون ن��ام ميدان جمهوري
اسالمي كه كلمه اسالمي از تابلوي آن حذف شده بود
نيز گفت :جنجال نادرستي در گذشته عليه مديريت
ش��هري ايجاد ش��د كه حاال در مورد اين ميدان نيز
تحقيق كردم و ديدم از س��ال  ۹۰تا  ۹۱در بسياري
از تابلوهايي كه به س��مت اين ميدان بود اصال كلمه
اسالمي قيد نشده و در حال تحقيق و بررسي هستيم
كه چه كسي در چه زماني اين تابلوها را نصب كرده
اس��ت هر چند كه تاريخ دقيق مش��خص نيست اما
حذف كلمه اسالمي سابقه  ۱۰ساله دارد و نميدانم
چرا حاال جنجال درست شده است.
هاشمي با بيان اينكه حاال كه اين مساله به رسانهها و
فضاي مجازي كشيده بايد با حساسيت بيشتري در

مورد علل آن بررسي كنيم ،اظهار كرد :تابلوي ميدان
جمهوري قيافه مش��كوكي هم دارد و به مانند ساير
تابلوها نيس��ت اما بايد ببينيم كه چه كس��ي در چه
زماني اين تابلوها را نصب كرده و بايد دنبال كش��ف
توطئه باشيم.
تلاش ب�راي رف�ع ك�دورت دول�ت و
شهرداري
رييس شوراي اسالمي شهر تهران درباره رابطه دولت
و شهرداري گفت :بهبود وضعيت شهرداري و دولت
جزو وظايف رييس شورا است كه قطعا در يك سال
باقي مانده سعي ميكنم اين رابطه بين شهرداري و
دولت را كه كمي هم خدش��هدار شده مجددا برقرار
كنم و شاهد باش��يم كه حناچي مجددا به جلسات
هيات دولت برود .وي افزود :از روحاني و جهانگيري
ميخواهم كه اجازه دهند كه روابط ترميم ش��ود و
كدورتها كنار برود.
تعبير تونل وحشت براي پلهاي عابرپياده
علي اعطا ،سخنگوي شوراي شهر نيز در تذكر پيش از
دستور در صحن علني اين شورا با بيان اينكه در مورد
وضعيت پلهاي عابر پياده بايد گفت كه به واس��طه
وج��ود تابلوهاي تبليغاتي در دو ط��رف آن ،پلها نا
امن هستند ،گفت :حل موضوع ناامني پلها مطالبه
جدي شهروندان است بهگونهاي كه برخيها از اين
پلها به تونل وحش��ت تعبير ميكنن��د! .وي با بيان
اينكه شهروندان معتقدند كه اين پلها امن نيستند
و ام��كان آزار و مس��ائل مختل��ف در آن وجود دارد،
گفت :برهمين اساس الزم است كه شهرداري تهران
از وضعيت پلها و ضوابط حاكم بر آنها و تعداد آنها در
مناطق گزارش دقيقي را به شوراي شهر ارايه كند تا
بر اساس اين گزارش موضوع را دنبال كنيم و نتيجه

اقدامات ما بايد در جهت رضايتمندي ش��هروندان و
به ويژه بانوان باشد.
هي�چ تخلف�ي در ص�دور پروانه س�اخت
نداريم
محمد ساالري در دويست و سي و دومين جلسه شورا
و در نطق پيش از دستور خود به ارايه گزارش اقدامات
حوزه شهرسازي و معماري در پايان سال سوم شورا
پرداخت و گفت :بررسيها نشان ميدهد پيش از اين
و بين سالهاي  ۹۱تا  ۹۵تنها در منطقه  ۱شهرداري
ميان پروانههاي ص��ادره با ضوابط ط��رح تفصيلي
مالك عمل  ۶۹درصد مغايرت وجود داشته اما پس از
اصالحات ساختاري صورت گرفته ميزان تخلفات در
اين حوزه را تا  ۸۰درصد در مناطق شهرداري كاهش
داشته است .امروز با جرأت ميتوانم بگويم در مرحله
صدور پروانه هيچ تخلفي صورت نميگيرد.
ساالري با اشاره به اقدامات انجام شده براي كاهش
تخلفات س��اختماني ،گفت :در اولين س��ال شوراي
پنجم س��تاد هماهنگي كميس��يونهاي ماده ۱۰۰
تشكيل شد و در نتيجه آن آسيبشناسي دقيقي از
قوانين و فرآيندها به دست آمد .مبتني بر يافتههاي
ستاد هماهنگي پيشنويس اليحه اصالح ماده ۱۰۰
قانون ش��هرداري با همكاري وزارت كش��ور تهيه و
جهت تصويب به دولت ارايه شد .عالوه بر اين ارزش
معامالتي ساختمان كه از س��ال  ۹۳بازنگري نشده
بود ،به روز ش��د تا با افزايش مي��زان جرايم تخلفات
ساختماني انگيزه براي تخلفات ساختماني كاهش
يابد .مجموعه اقدامات اين حوزه س��بب شده كه در
دوره شوراي پنجم پروندههاي ارجاعي به كميسيون
ماده  ۱۰۰نسبت به دوره چهارم كاهش  ۵۵درصدي
داش��ته باشد كه اين خود نش��ان از حركت به سوي
بازدارندگي از وقوع تخلف در اين دوره دارد.

ضبط داده فقط تا  ۱۹ثانيه پس از برخورد موشك اول

رونمايي از اطالعات ناقص جعبه سياه هواپيماي اوكرايني

وي ب��ا بي��ان اينكه س��ازمان هواپيمايي كش��وري
ايران از دفتر تحقيق��ات و تحليل ايمني هواپيمايي
كشوري فرانسه براي همكاريهاي بازخواني تشكر
كرده اس��ت ،اظهار كرد :اطالعات استخراج شده در
اختيار نمايندگان كش��ورهاي ذيربط ق��رار گرفته
تا تحليله��اي امنيتي و فني خ��ود را در چارچوب
استانداردهاي ايكائو به سازمان هواپيمايي كشوري
ايران ارايه كنند .رييس سازمان هواپيمايي كشوري
اعالم كرد :اين اقدامات با هدف ايمني و جلوگيري از
رخدادهاي مشابه صورت ميگيرد و هر نوع استفاده
سياس��ي از اين فرآيندها ضم��ن اينكه در تعارض با
اهداف مورد تاكيد ايكائو قرار دارد روند رس��يدگي
به س��انحه را تحتالشعاع قرار خواهد داد .همچنين
از همه ذينفعان درخواس��ت ميكنيم كه از هر نوع
تحليل يا اس��تفاده از اين اطالعات كه در راس��تاي

ايمني نباشد خودداري كنند .دهقاني زنگنه اظهار
كرد :از همه كش��ورهايي كه پي��ش از اين حادثه از
آسمان ايران عبور ميكردند و هماكنون از اين فضا
استفاده نميكنند يا به همه كشورهايي كه در حال
حاضر از آسمان ايران اس��تفاده ميكنند اطمينان
ميدهيم كه پرواز بر فراز آسمان ايران ايمن خواهد
بود و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.
ب��ه گزارش تعادل ،پ��رواز ش��ماره  ۷۵۲هواپيمايي
بينالمللي اوكراين يك پرواز مس��افربري متعلق به
هواپيمايي بينالمللي اوكراين از مبدأ تهران به مقصد
كييف بود كه در  ۱۸دي  ۱۳۹۸ساعت  6و  19صبح،
اندكي پس از برخاس��تن از فرودگاه بينالمللي امام
خميني هدف دو موشك پدافند هوايي قرار گرفت و
كمي بعد در نزديكي شاهدشهر استان تهران سقوط
كرد .در ابتدا گمان ميرفت ،هواپيماي ياد ش��ده به

سفر تعيينكننده گروسي به ايران
به خصوص موضوعاتي كه بع��د از عدم اجازه ايران
براي نصب دوربينهاي آزانس در برخي س��ايتها
عنوان ش��د ،به امريكا اين فرصت را داد تا تبليغات
وس��يعي را عليه ايران به راه بيندازد .اروپا هم در آن
زمان قطعنامهاي را به شوراي حكام پيشنهاد داد كه
اين قطعنامه ه��م بر عليه ايران در آن زمان تصويب
شد .مبتني بر اين دو رويكرد است كه امريكاييها از
منظر خود كمپين فشار بر ايران را دنبال ميكنند.
بنابراين بر اس��اس اين دو مساله امريكاييها تالش
ميكنند تا نظر س��اير اعضاي ش��وراي امنيت را به
موضوع پرونده ايران جلب كنند كه البته دادههاي
اطالعاتي موجود نش��ان ميدهد ك��ه اين رويكرد
امريكاييها با استقبال هيچكدام از اعضاي شوراي

امنيت روبه رو نشده است .اما اين مساله نبايد باعث
شود كه ما تصور كنيم موضوع كامال حل شده است
و نباي��د پيگيريه��اي الزم براي اس��تيفاي منافع
ملي كش��ور انجام شود .من مدت زمان زيادي است
كه خطاب به مس��ووالن دستگاه ديپلماسي و ساير
مقامات ارش��د اعالم ك��ردم كه اي��ران نبايد به اين
راحتي اروپا را از دست بدهد و با توجه به شكافهاي
موجود بي��ن امريكا و اروپ��ا و اختالفاتي كه در اين
ميان ايجاد ش��ده ،اي��ران بايد تالش كن��د تا از اين
شكاف ،بهنفع منافع ملي كش��ورمان استفاده كند.
آمدن آقاي گروس��ي به ايران هم بر اساس پيشنهاد
فرانسه به عنوان يكي از كشورهاي مهم اروپايي انجام
ميشود تا بخشي از تالشهاي اياالت متحده براي

علت نقص فني س��قوط كرده است اما در تاريخ ۲۱
دي  ،۱۳۹۸شليك موشك به پرواز  ۷۵۲توسط ستاد
كل نيروهاي مس��لح ايران تأييد ش��د .دليل شليك
موش��ك به اين هواپيماي مس��افربري ،در اطالعيه
ستاد كل نيروهاي مسلح« ،خطاي انساني غيرعمد
در تشخيص شيء پرنده» اعالم شده است .اين پرواز
توس��ط هواپيمايي بينالملل��ي اوكراين ،كه حامل
پرچم و بزرگترين خط هوايي اين كشور بود ،براي
سفر از مبدأ فرودگاه بينالمللي امام خميني تهران
به مقص��د فرودگاه بينالمللي بوريس��پيل ،كييف،
پايتخت اوكراين برنامهريزي ش��ده بود .پرواز ۷۵۲
قرار بود ساعت  ۱۵ :۰۵به وقت محلي تهران به پرواز
درآيد ،اما با تأخير مواجه شد .كمتر از  ۱ساعت بعد،
اين هواپيما از ايس��تگاه  ۱۱۶خارج شد و در ساعت
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مقصر جل��وه دادن ايران تحت الش��عاع قرار بگيرد.
معتقدم سفر روز دوش��نبه آقاي گروسي به تهران
بسيار تعيينكننده است و ايران بايد نهايت همكاري
را با آقاي گروس��ي انجام دهد و از ارتكاب رفتارهاي
حاشيهس��از بايد جلوگيري ش��ود .بهتر است اجازه
داده شود كارشناسان سازمان انرژي اتمي بازديدي
از سايتهايي كه معرفي نش��ده و حساسيتهايي
در خصوص آنها مطرح شده داشته باشند تا جلوي
ش��ائبهها گرفته ش��ود .بهنظ��رم بايد ب��ه تعهدات
برجامي بازگرديم تا امري��كا كوچكترين بهانهاي
براي پيشبرد ،برنامههاي تخريبي خود درباره ايران
نداشته باش��د .در اين ميان خطر رفتارهاي افراطي
از س��وي برخي افراد و جريانات سياسي باعث بروز

بلند شد .پيشبيني ميشد كه اين پرواز ساعت  ۸به
وقت محلي به مقصد خود برسد .به گفته سخنگوي
س��ازمان هواپيمايي كش��وري ايران ،تع��داد دقيق
سرنشينان اين هواپيما  ۱۷۶نفر بوده است كه از اين
تعداد  ۱۶۷مسافر و  ۹خدمه پروازي بودهاند .بيشتر
مسافران اين هواپيما ( 139نفر) ايراني بودند ،با اين
حال برخي از اتب��اع خارجي از جمل��ه اتباع كانادا،
اوكراين ،سوئد ،فرانس��ه ،آلمان ،بريتانيا ،افغانستان
نيز در اين پرواز حضور داشتهاند كه بيشتر آنها پس
از تعطيالت زمس��تاني از طريق اوكراي��ن به كانادا
بازميگشتند .عالوه بر مس��افران ،شش مهماندار و
سه خلبان در اين پرواز حضور داشتند .به گفته علي
ربيعي ،سخنگوي دولت ايران ،در اين هواپيما ۱۷۶
نفر سرنشين ش��امل  ۷۰مرد ۸۱ ،زن ۱۵ ،كودك و
يك نوزاد و  ۹خدمه پرواز بوده است.

نگرانيهاي فراواني در ميان كارشناسان شده است.
كس��اني كه رفتارهاي افراطي دارن��د از همان روز
نخست مطرح شدن برجام با ان مخالف بودند و حتي
در دوراني كه منافع اقتصادي و مالي فراواني نصيب
كشور شده بود ،آنها برجام را مينواختند .اين افراد
از خروج ترامپ از برجام اظهار خوشحالي ميكردند
و ام��روز كه يكبار ديگر اروپا و چين و اروپا از برجام
حمايت ميكنند ،اين جماعت نگران هستند و هيچ
بعيد نيس��ت كه دس��ت به اقداماتي بزنند كه براي
كشور هزينه ايجاد كند .اين گروههاي افراطي مايل
هستند فضاي اقتصادي و ارتباطي كشور تحت فشار
و تحريم قرار داشته باشد تا آنها بتوانند از آب گلآلود
ماهيهاي درشت اقتصادي صيد كنند.

ايرانشهر
تحويل اولين واحدهاي
مسكن ملي از ماه آينده

وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه اولين سري
واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن از ماه آينده به
مردمتحويلخواهدشدگفت:ريشهطرحمسكن
مهربهطرحجامعمسكنبرميگرددوماهمادامه
طرحمسكنمهررادرقالبطرحاقداممليمسكن
كليد زديم .به گزارش تسنيم ،محمد اسالمي در
مصاحبه با يك برنامهراديوييبااشارهبهاينكه50
درصد از منازل شهر تهران بازآفريني و نوسازي
ش��دهاند ،افزود :براي  50درصد دوم هم شركت
بازآفريني شهري برنامههايي دارد و اميدواريم كه
در سال جاري شاهد استقبال بيشتري از سوي
مردم باشيم.
اس�لامي با اع�لام اين خب��ر كه اولين س��ري
واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن در استانهاي
پيش��تاز ماه آينده به مردم تحويل خواهد شد
افزود :بخشي به صورت زمين و گروهي به مردم
واگذار ميش��ود و بخش زيادي از مردم هم به
پروژهها متصل خواهند شد .اين مقام مسوول
با اش��اره به تعمي��ر و احداث 187ه��زار واحد
مسكوني شهري و روستايي توسط بنياد مسكن
انقالب اس�لامي گفت :پروژههاي مس��كوني
در اكثر روس��تاهاي كرمانش��اه و اس��تانهاي
س��يلزده تكميل ش��ده و به عبارتي باالي 95
درصد از تعميرات منازل اين مردم و  90درصد
از اقدامات مربوط به احداث منازل س��يل زده
تكميل شده است.
وي با بيان اينكه وامهاي مربوط به سيل و زلزله
خيلي روان پرداخت شده عنوان كرد :ما تاكنون
گزارش��ي مبني بر رفت و آمد و درگيري مردم
آس��يب ديده در اثر س��يل و زلزله با بروكراسي
بانكها نداشتيم.

ويژه
بهرهبرداري از  ۱۸۸۴پروژه
در هفته دولت

عباس رضايي ،در نشس��ت خبري به مناسبت
هفت��ه دولت كه به ص��ورت ويدئ��و كنفرانس
برگزار شد ،اظهار كرد :در هفته دولت تعدادي
پروژههاي ملي و اس��تاني و تعدادي پروژههاي
بخش خصوصي افتتاح ميش��ود .جمع اعتبار
هزينه شده امسال براي  ۱۸۸۴پروژه ۳ ،هزار و
 ۴۲۰ميليارد تومان است كه  ۴۷۷پروژه مربوط
به شركت مخابرات و ش��ركت ارتباطات سيار
است .تعدادي از پروژهها نيز با اعتبار  ۵۴ميليارد
و  ۳۰۰ميلي��ون تومان در قال��ب  ۱۳۳پروژه به
بهرهبرداري ميرسد .وي افزود :افتتاح پروژهها
نسبت به سال گذشته از نظر اعتبار هزينه شده
 ۱۷درصد افزايش داشته و اين در حالي است كه
با تحريم و مشكل كرونا روبرو بودهايم ،اما از نظر
تعداد  ۸.۶درصد افزايش داريم .آمار پروژههاي
آغاز عملي��ات عمران��ي  ۱۴۲۵درصد افزايش
داشته است و از نظر تعداد پروژه  ۱۳۷درصد در
اين بخش افزايش داريم.
رضايي گفت :پروژه شاخصي كه در هفته دولت
افتتاح ميشود آزادراه كنار گذر شرق اصفهان
اس��ت كه  ۶۶كيلومتر به راهها اضافه ميشود و
 ۸هزارميليارد ريال براي آن هزينه ش��ده و ۵۰
نفر اشتغال زايي دارد .همچنين در پروژه آفتاب
مربوط به شهرداري  ۴۹۰۰متر مربع پلسازي
شده كه  ۱۵۲متر مربع راهسازي و  ۷۸هزار متر
مربع فضاي سبز با اعتباري بالغ بر  ۱۰۵ميليارد
تومان به بهرهبرداري ميرسد.
استاندار اصفهان تصريح كرد :توسعه پاكتهاي
روكشدار توسط س��ازمان صنعت و معدن در
مباركه افتتاح ميش��ود كه  ۵۵نفر اشتغالزايي
ميكند .گلخانه امين در شهرضا با ۲۰۰هزار متر
مربع با اعتبار  ۶۱ميليارد تومان افتتاح خواهد
شد و براي  ۲۰۰نفر شغل ايجاد ميكند.
رضايي ادامه داد :خوشبختانه سفرهاي استاني
زيادي را ترتيب داديم و به خوانس��ار ،سميرم و
چادگان و ...رفتيم و در اين س��فرها در خدمت
 ۷۶۸نفر از هم استانيها بوديم كه  ۹۵درصد از
مشكالت آنان رفع شد .همچنين مديران استان
روزهاي دوش��نبه ملزم شدند از ساعت  ۹تا ۱۲
مالقات مردمي بدون وقت قبلي داشته باشند
كه به خوبي اين امر مهم محقق شد .وي گفت:
از دستاوردهاي يك س��ال گذشته هماهنگي
و همدلي خوب در س��طح اس��تان و براي تمام
گروهها داش��تيم كه مثالش را تشكيل شوراي
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ميدانم.
 ۱۳جلسه س��ال قبل در اين شورا برگزار شد و
امس��ال  ۵جلسه داشتهايم كه در مجموع ۳۱۵
مصوبه داش��تيم كه  ۲۶۴مصوبه استاني و ۵۱
مصوبه ملي بوده است.
اس��تاندار اصفه��ان تصريح كرد :در ش��وراي
گفتوگ��وي دولت و بخ��ش خصوصي ۳۷۹۵
نفر ساعت كار كارشناس��ي براي  ۳۱۵مصوبه
انجام شده و شوراي گفتوگوي استان اصفهان
در گروه اول اس��تانها بوده است .در اين شورا
مرتب با وزرا و مسووالن مربوط جلسه داشتهايم
كه  ۸طرح جامع س�لامت به تصويب رس��يد و
تصويب بستههاي حمايتي از فعاالن اقتصادي
را نيز داشتهايم .رضايي افزود :شعبه اختصاصي
شوراي حل اختالف در دادگستري كل استان
اصفهان ب��ا همكاري اتاق بازرگاني تش��كيل و
اختالفات فعاالن اقتصادي با بانكها به خوبي
بررسي شد .همين هفته نيز ستاد احياي ويژه
گردشگري استان اصفهان به همت اتاق بازرگاني
استان تشكيل شد .همچنين در ستاد تسهيل
 ۱۳۰۸مصوبه داشتهايم كه  ۵۲مصوبه اجرايي
شده كه تا آخر سال اين روند ادامه مييابد.
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ادامهازصفحهاول
اقتصاد آموزش و پرورش
حال روي س��خن من به صاح��ب نظران حوزه
اقتصاد اس��ت كه آيا موضوع آموزش و پرورش
با اين همه اهميت و گس��تردگي نيازمند توجه
آكادميك نيست؟ آيا ضرورت ندارد اقتصاددانان
اين مس��اله را تئوريزه كنند و يا دانش��گاهيان
تحقيق و پژوهش در اين زمينه را در دستور كار
خود قرار دهند؟
در ح��ال حاضر حدود  14ميلي��ون دانشآموز
در بيش از  100هزار مدرس��ه مشغول تحصيل
هس��تند و حدود يك ميليون فرهنگي متولي
امر آموزش و پرورش هستند و  28ميليون پدر
و مادر مس��تقيم درگير اين موضوع هستند كه
گردش مالي ناش��ي از ارايه خدمات آموزش��ي
رسمي و غيررسمي حدود يك سوم بودجه كل
كشور است و اين اعداد و ارقام در يك كشور 80
ميليوني را اگر به كل جهان تعميم بدهيم به نظر
ميرسد يك واقعيت مسلم اقتصادي پيش روي
كارشناس��ان و صاحبنظران اقتص��اد آموزش و
پرورش است كه ضرورت دارد با نگاهي آكادميك
دانشگاه به ياري آموزش و پرورش بيايد و به يكي
از مهمترين و ريشهايترين چالشهاي دستگاه
آموزش و پرورش بپردازد و براي آن چارهانديشي
كند .در كشور ما نيز سالها است كه مسووالن
ارشد دولتي خود را از تامين هزينههاي مربوط
به آموزش و پ��رورش عاجز ميدانند و عليرغم
رايگان ب��ودن آم��وزش عمومي طب��ق قانون
اساسي ،بخشي از بار مالي را با تاسيس مدارس
غيرانتفاعي بر دوش مردم انداختهاند و با كمك
گرفتن از خيرين بخش زيادي از فضا و تجهيزات
را نيز از اين طريق تامين ميكنند و گفته ميشود
بيش از  90درصد بودجه دولت صرف پرداخت
حقوق پرسنل ميش��ود و چيزي براي كيفيت
بخشي آموزشي نميماند.
اين واقعيتهاي تلخ و تاسف بار و گرههاي كور
اقتصادي ،نظام آموزشي را ناكارآمد كرده است
و اين نظام نه مطالب��ات دانشآموزان و والدين
آنها را توانسته پاسخ دهد و نه مطالبات معلمان
و فرهنگيان را .لذا اقتصاد آموزش و پرورش خود
به عنوان يك موضوع مس��تقل بهتر است مورد
توجه كارشناس��ان و صاحب نظران قرار گيرد و
براي آن چاره اساسي انديشيده شود تا آموزش
و پرورش از نگرانيهاي سختافزاري عبور كند
و به دنبال تحقق دو ماموريت اصلي خود يعني
عدالت و كيفيت آموزش��ي باشد تا شهرونداني
را تحويل جامعه دهد كه براي زيس��ت فردي و
جمعي توانمند شده باشند.

بازي مار و پله و
سرمايهگذاري در بازار سرمايه

در نهايت نكته ديگري كه به نظر ميرسد بايد
به ابعاد و زواياي گوناگون آن اش��اره شود؛ اين
است كه در حوزه بازار سرمايه فقط و فقط يك
مقام اجرايي بايد صحب��ت كند و آن هم وزير
اقتصاد است.
ساير مسووالن محترم بايد اجازه دهند كه روند
اطالعرس��اني در خصوص چشمانداز بورس از
اين طريق ص��ورت بگيرد .دليل اين تاكيد هم
اين نيست كه مثال كارشناسان و تحليلگران،
وزير اقتصاد را دوست دارند و مثال آقاي واعظي
رييس دفتر رييسجمهوري را دوست ندارند؛
مساله اين است كه متولي رسمي بازار بورس،
معاون وزير اقتصاد محسوب ميشود و طبيعي
اس��ت كه بر اساس سلس��له مراتب تخصصي
بايد از يك منبع س��يگنالهاي بورسي ارسال
شود .تعدد افراد در اطالعرساني در اين زمينه
ميتوان��د يكي از عوامل اصلي بروز نوس��انات
تلقي شود.

شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان مازندران
سهامیخاص
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دنيايفناوري

دانش و فن

تنها  ۱۲درصد از كسبوكارها از فرصتهاي ناشي از بحران كرونا بهرهمند شدهاند

تعطيلي نيمي از كسبوكارها با تداوم شيوع كرونا
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات در خاورميانه و
ايران ،در سالهاي اخير جايگاه بسيار قابل توجهي
به دس��ت آورده اس��ت؛ به وي��ژه با كاهش ش��ديد
درآمدهاي نفتي .بحران ش��يوع ويروس كرونا باعث
ش��د تا وضعيت نه چندان بس��امان اقتصاد ايران در
سالهاي اخير دوباره به ش��رايط بحراني بازگردد و
روي كس��بوكارهاي فاوا تاثير مضاعفي بگذارد .با
وجود رشد قابل توجه برخي فروشگاههاي اينترنتي
بوكارهاي ارايهكننده ارتباط��ات مجازي و
و كس�� 
بوكارهاي اين
آم��وزش الكترونيك��ي ،اغلب كس�� 
حوزه به دليل تعطيلي كامل فعاليتهاي اقتصادي
در دوران كرونا ،بهشدت دچار چالش شدند .گزارش
س��ازمان نظام صنفي رايانهاي درباره تاثيرات شيوع
ويروس كرونا در كسبوكارهاي ايراني حاكي از آن
است كه  ۵۰درصد كسبوكارها با تداوم اوضاع شيوع
ويروس كرون��ا قادر به حيات نخواهند بود و تنها ۱۲
درصد از كسبوكارها به نوعي از فرصتهاي ناشي از
بحران كرونا بهرهمند شدهاند .بر اساس اين گزارش
همچنين س��ازمان تامين اجتماعي و سازمان امور
مالياتي بيش��ترين نهاده��اي حاكميتي بودهاند كه
در اين دوران سخت بر س��ر راه كسبوكارهاي نوپا
سنگاندازي كردهاند.
شيوع ويروس كرونا و پيامدهاي ناشي از آن در ماههاي
اخير در صدر مشكالت تمام دولتهاي دنيا قرار گرفته
اس��ت .اگر چه در ابتداي بحران ،توجه دولتها بيشتر
بر جنبههاي بهداشتيدرماني و نحوه مواجهه و كنترل
بيماري و جلوگيري از گس��ترش وي��روس كوويد19
متمركزبود،وليباگذشتزمانومشخصشدناينكه
اينبحراندرآيندهنزديكقابلحلنخواهدبود،تبعات
ناشيازتوقفاقتصاد،قرنطينهكشورهاوكاهششديد
حملونقل بينالمللي بهدليل بسته شدن مرزها ،ابعاد
اقتصادي ناشي از شيوع اين ويروس و چگونگي مقابله
با آثار اقتصادي آن ،در كنار موضوع بهداشت و درمان ،به
موضوعاصليديگريدرسطحكشورهايجهانتبديل
شد.سازماننظامصنفيرايانهايدرگزارشخوددرباره
تاثيراتشيوعويروسكرونادركسبوكارهايايراني،با
گاليهازدولتنسبتبهارايهبستههايحمايتياقتصاد
بوكار معدود حوزه فاوا
«كرونازده» براي چند كس�� 
نظير خدماتدهندگان گردشگري و سفارش آنالين
بوكارهاي اين
غذا ،اعالم ك��رد كه دولت ديگر كس�� 
حوزه را ناديده گرفته است .گاليه ديگري كه سازمان
نصربهآنتاكيدكرده،موضوعممنوعيتثبتسفارش
برخي كاالهاي اساسي حوزه فاوا و عدم تخصيص ارز
به سفارشهاي ثبتشده در اين حوزه است؛ موضوعي
كه بهخاطرخانهنش��يني مردم و ني��از دانشآموزان و
دانشجويان به اين دس��تگاههاي الكترونيكي بيش از
پيش حس ميشده ولي تصميمات دولت مانع از ثبت
سفارشات ش��ده است .دليلي كه س��ازمان نصر براي
اين سياس��تها متصور شده ،ناآش��نايي مسووالن و
تصميمگيران دولت با ميزان گستردگي صنعت فاوا و
كسبوكارهاي مرتبط با آن است .سازمان نصر معتقد
است كه دولت گستره فاوا را در چند فروشگاه اينترنتي
بزرگ ميبيند كه در ايام كرونا رشد هم داشتند و بقيه
كسبوكارهاي آسيبديده را فراموش كردند .در اين
تحقيقفعاالنصنعتفاوابهچهاردستهعمدهخدمات،
ارتباطات ،سختافزار و نرمافزار تقسيم شدند و تاثيرات
بحران كرونا روي آنها واكاوي ش��ده است .گزارشات
موسسه  IDCحاكي از آن اس��ت كه وضعيت فاوا در
مناطق مختلف جهان رو به رشد است اما تا سال۲۰۲۳
بازگش��ت به وضعيت هزينهكرد دوران پيش از كرونا
پيشبينينميشود.

وضعيت فاوا در مناطق مختلف جهان روبهرشد است اما تا سال ۲۰۲۳بازگشت به وضعيت پيش از كرونا پيشبيني نميشود
چالشهاي اصلي شركتهاي فناورانه
هشت چالش اصلي ش��ركتهاي فناورانه جهان را در
ايام ش��يوع ويروس كرونا مورد تهديد قرار داده است.
چالش دسترسي به س��رمايه ،چالشهاي موجود در
منابعانساني،چالشزنجيرهتامين،افزايشهزينههاي
نظافتيوخدماتمراقبتي،افزايشهزينههايبيمهاي،
كاهش تقاضاي مش��تريان و چالش بازاريابي در كنار
تغيي��ر در اهداف و برنامههاي ش��ركت اين چالشها
هستند .در اين گزارش به بررسي خسارات واردشده به
بازارداخليپرداختهومواردمتعدديكهازطريقمراجع
رسمياعالمشدهاست.بهعنوانمثالسخنگويدولت
خسارات ناشي از ش��يوع كرونا در  ۱۳رسته در كشور
را  ۱۰۸هزار ميليارد تومان كس��ري درآمد و ضربه به
بوكارها معرفي كرد .همچنين رييس سازمان
كس�� 
تامين اجتماعي اعالم كرد درآمدهاي اين س��ازمان
بهطور ميانگين ه��ر ماه  ۲۰۰۰ميليارد تومان به علت
امهالهاي دولت و بيكاريها كاهش داشته است .در
نقل قولي ديگر با اشاره به صحبتهاي معاون اقتصادي
و برنامهريزي اتاق اصناف ايران اشاره شده كه خسارات
ماهانه تعطيالت ناشي از كرونا براي واحدهاي صنفي
بيش از  ۲۶هزار ميليارد تومان بوده است .بهطور كلي
تمامي آمارهاي اعالم شده نشانگر اين است كه اقتصاد
كشور با چالش كاهش تقاضا و درآمد و خسارات ناشي
از هزينههاي پيشبيني نش��ده مواجه شده و اختالل
شديد در اشتغال به وجود آمده است .از سوي ديگر در
گزارش مركز آمار ايران درباره تاثيرات شيوع ويروس
كرونا بر كسبوكارها ،اعالم شده كه فعاليت ۳۸درصد
كسبوكارها در اس��فند و فروردين ماه بهطور كامل
متوقف شده است .در ارديبهش��ت ماه نيز  ۲۱درصد
كس��بوكارها به كلي تعطيل بودند و در اين ايام تنها
 ۲۲درصد كسبوكارها با تمام ظرفيت خود به فعاليت
ادامه دادند .در واقع گزارش مركز آمار ايران تاكيد دارد
كه بيش��ترين تاثير كرونا روي ميزان فروش و جريان
نقدينگي و نيروي انس��اني شركتها بوده است .يكي
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امريكا با كمبود لپت��اپ براي آموزش مجازي
روبهرو ميشود .سال تحصيلي جديد در امريكا
بهطور مجازي آغاز ميشود اما دانشآموزان با
كمبود لپتاپ روبهرو هستند .به گزارش مهر به
نقل از آسوشيتدپرس ،مدارس سراسر امريكا با
كمبود لپتاپ و تاخير چندماهه در دسترسي
به اين دس��تگاهها روبهرو هستند .اين در حالي
است كه با توجه به شيوع ويروس كرونا ،مدارس
بهطور مج��ازي فعاليت خ��ود را آغاز ميكنند
اما تجهيزات مورد نياز براي اين شيوه آموزش
يعني لپتاپ و ابزاره��اي ديگر آموزش آنالين
هنوز فراهم نش��ده اس��ت .لنوو ،اچپي و دل كه
سه شركت بزرگ توليد رايانه جهان به حساب
ميآيند به مدارس اعالم كردهاند با كمبود پنج
ميليون دس��تگاه لپتاپ روبهرو هستند .يكي
از داليل اين امر را ميت��وان تحريمهاي دولت
ترامپ بر تهيهكنندگان چيني دانست .به دليل
همهگيري ويروس كرونا ،سال تحصيلي جديد
در بس��ياري از نقاط امريكا بهطور مجازي آغاز
ميشود و مقامات آموزشي در سراسر اين كشور
نگران هستند كه كمبود رايانه بر نابرابريهاي
موج��ود بيفزايد و به دردس��ر جدي��دي براي
دانشآموزان ،خانوادهها و معلمان تبديل شود.
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روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

از مهمترين مش��كالت كس��بوكارها نيز در اين ايام
پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد بوده اس��ت و پس از آن
بازپرداخت وامها و پرداخت اجاره از ديگر مش��كالت
مربوط به نقدينگي كسبوكارها است .راهكاري هم
كه در اين شرايط كس��بوكارها به آن گريز زدهاند در
وهل��ه اول دريافت وام از بانكها و يا افراد حقيقي بوده
و در نهايت كاهش هزينههاي عملياتي را نيز بسياري
از شركتها اجرايي كردند تا بتوانند از اين بحران گذر
كنند .براساس تحقيقات مركز پژوهشهاي مجلس
برخي از كسبوكارها در معرض تعطيلي خواهند بود،
موضوعي كه چندي پيش در روز جهاني ارتباطات نيز
محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و فناوري
اطالعات ،درباره آن هشدار داده و گفته بود ۷۲« :درصد
از كسبوكارهاي اينترنتي دليل شيوع كوويد 19تأثير
منفي را تجربه كردهاند و تنها ۲۷درصد رشد داشتهاند.
بنابر آمارها ،اگر همين شرايط ادامه داشته باشد ،ظرف
سه ماه ،تنها ۶۲درصد از شركتها قادر به ادامه فعاليت
خواهند بود .تا پايان س��ال  ۹۹نيز فق��ط  ۳۲درصد از
شركتها قادر به بقا خواهند بود».
وضعيت بغرنج استارتآپها
از آنجايي كه در ايران ،اس��تارتآپ معادل «تجارت
الكترونيكي» محسوب ميشود ،براي بسياري از افراد،
اين تصور ايجاد شده كه در دوران شيوع ويروس كرونا
در ماههاي اخير وضعيت استارتآپها بسيار بهتر از
قبل شده و آنها در حال درآمدزايي قابل توجه هستند.
ولي واقعيت اين است كه اغلب استارتآپها در تمام
دنيا در حال تجربه ش��رايط بسيار سختي هستند .بر
اساس آمارهاي جهاني  ۴۱درصد از استارتآپهاي
دنيا اين روزها در خطر هس��تند .از زمان آغاز بحران
كرونا  ۷۴درصد از اس��تارتآپهاي سراس��ر جهان
ناچار شدهاند تا بخش��ي از كارمندان تمام وقت خود
را تعديل و اخ��راج كنند .اين در حالي اس��ت كه ۳۹
درصد تمام استارتآپها مجبوربه تعديل  ۲۰درصد
يا بيشتر از كارمندان خود شده و همچنين  ۲۶درصد
اس��تارتآپها ش��اهد قطع همكاري با  ۶۰درصد از
كارمن��دان خ��ود بودهاند .گزارش اس��تارتآپهاي
ايراني حاكي از آن اس��ت كه اگر چه بحران ناش��ي از
ش��يوع ويروس كرونا براي برخي اس��تارتآپها در
حوزههاي فروش برخط ،س��رگرمي برخط و آموزش
برخطفرصتسازبوده،اماوليبرايبخشقابلتوجهي
از اس��تارتآپها خس��ارات بس��ياري را در بر داشته
است .در نظرسنجي كه سازمان نصر از كسبوكارها
انجام داده نيز به اين نتيجه دس��ت يافته كه تنها ۱۲
درصد از كس��بوكارها به نوعي از فرصتهاي ناشي
بحران كرونا بهرهمند ش��دهاند .ع�لاوه بر آن ،چيزي
بيش از  ۶۱درصد كس��بوكارهاي  B2Bو  ۳۴درصد
كس��بوكارهاي  B2Cدر اين دوران از نظر فروش و
درآمد به دليل كاهش تقاضا متضرر ش��ده و نزديك
به  ۳۰درصد شركتها هم در زنجيره تأمين با چالش
مواجه بودهاند بر اس��اس اطالعات ارايهشده ،چيزي
حدود  ۶۰درصد كسبوكارها در دوران بحران كرونا
مجبور به توقف فعاليت خود شده و حتي  ۲۳درصد از
اين آمار هنوز هم فعاليت خود را بهصورت كامل از سر
نگرفتهاند .اطالعات ارايهش��ده حاكي از آن است كه
درصد فروش ازدسترفته نيز بسيار قابل توجه است،
تا جايي كه حدود  ۱۶درصد كسبوكارها بيش از ۷۵
درصد و حدود  ۵۵درصد كس��بوكارها بيش از ۲۵

درصد از فروش خود را در دوران بحران شيوع ويروس
كرونا از دست دادهاند .در دوران بحران شيوع ويروس
كرونا چي��زي حدود  ۴۰درصد ش��ركتها مجبوربه
تعديل موقت يا دايمي نيروي انساني خود شدهاند؛ با
اين حال حدود  ۳۹درصد شركتهايي كه مجبور به
تعديل شدهاند ،بيش از  ۵۰درصد نيروي انساني خود
را تعديل كردهاند.
از كاهش بهرهوري
تا از دست رفتن درآمدها
دغدغ��ه اصلي مدي��ران ش��ركتها در دوران بحران
كرونا «از دست رفتن درآمدها» و «كاهش بهرهوري»
بوده است؛ هر چند «مش��كالت و هزينههاي رعايت
پروتكلهايبهداشتيوسالمتنيرويانساني»رانبايد
ازنظردورداشت.مهمترينمشكالتهزينههايومالي
ش��ركتها در دوران بحران كرونا بهترتيب «پرداخت
حقوق و دس��تمزد»« ،هزينههاي بيمه» و «پرداخت
اجازه و هزينهه��اي دفتر» بوده اس��ت .در مطالعات
س��ازمان نصر اعالم شده اغلب ش��ركتكنندگان در
اين تحقيق (حدود  50درص��د) معتقدند در صورتي
كه بحران بيش از ش��ش ماه ادامه يابد ،نميتوانند به
كسبوكار خود ادامه دهندوبايد بهناچارتعطيلشوند.
اغلب ش��ركتهاي فاوا براي حل چالشهاي مختلف
خود در دوران بحران شيوع كوويد ،19مجبوربه فروش
باتخفيفيااستفادهازمنابعذخيرهوپساندازهايخود
شدهاند و جذب سرمايه بيروني براي اغلب آنها در اين
دوران ممكن نبوده است.
كشورهاي مختلف دنيا براي مقابله با بحران اقتصادي
ناشي از ش��يوع كرونا و جلوگيري از تعميق بحران با
پديدآمدنركود،دستبهبرنامههايحمايتيمختلفي
زدند كه نقطه مشترك آنها ،سياستهاي حمايتي با
تمركز بر كسبوكارهاي كوچك و متوسط بوده است.
سازمان نصر در گزارش خود اعالم كرده دولت ايران با
وجود مشكالت و چالشهاي بسيار زيادي كه پيشتر
هم با آنها مواجه بود ،بهويژه كاهش درآمدها و كسري
بودجه و همچنين ركود تورمي كه هر دو ناشي از فشار
تحريمهاي اياالت متحده هستند ،تالش كرده تا حد
امكان برخي از سياستهاي حمايتي را در كشور اجرا
كند .مساله اصلي در اين ميان آن است كه عموماً اين
سياستها صرفاً به حفظ اشتغال معطوف شده و ديگر
چالشهاي كسبوكارها را در اين دوران سخت مد نظر
قرار نميدهد .ضمناً در حوزه خاص كس��بوكارهاي
فاوا نيز بايد گفت كه اين تسهيالت ،شامل حال اغلب
رستههاي فاوا نميش��وند؛ زيرا نظر ميرسد فرض بر
اين است تمامي كسبوكارهاي فاوا در دوران بحران
كرونا ،رش��د و درآمدزايي قابل توجهي داش��تهاند .از
اين رو سازمان نصر پيش��نهاداتي براي بهبود اوضاع
اراي��ه كرده اس��ت .اقداماتي مانن��د افزايش تقاضاي
محصوالت و خدمات فاوا از طريق هدايت بخش دولتي
و ظرفيتسازي افزايش تقاضاي محصوالت و خدمات
فاوا(تشويقبخشخصوصيبهخريدازكسبوكارهاي
حوزهفاوا)،بهبودكميوكيفينيرويانسانيمتخصص
و توسعه برنامه حمايتي تامين مالي از كسبوكارهاي
كوچك و متوسط توسط دولت بخشي از اين چارهها
است .همچنين اصالح و تنقيح قوانين و مقررات ناظر
بر كس��بوكارهاي فاوا براي بهب��ود وضعيت محيط
كسبوكار آنها يكي از حمايتهايي است كه ميتواند
توسط قوه مقننه در كنار دولت ،انجام شود.

شكايت كاربران ويچت از ترامپ

گروهي از كاربران ويچت در امريكا بهدليل ممنوعيت
اين پيامرسان از دونالد ترامپ شكايت كردهاند .به گزارش
مهربهنقلازآسوشيتدپرس،چنديقبلرييسجمهوري
امريكا دستور اجرايي صادر كرد كه به موجب آن ويچت
در امريكا ممنوع ميش��ود .اين ش��كايت روز جمعه در
سانفرانسيس��كو و توس��ط اتحاديه كاربران امريكايي
بوكار و
ويچ��ت و عدهاي كه ادعا ميكنند براي كس�� 
برقراري ارتباط ب��ا خانواده در چين به اين اپ وابس��ته
هستند ،ثبت شده است .شاكيان ادعا ميكنند وابسته به
ويچت يا شركت مادر آن (هولدينگ تنسنت) نيستند.

آنها در شكايتنامه خود از دادگاه فدرال امريكا خواستهاند
از اجراي دستور ترامپ جلوگيري كند زيرا قانون آزادي
بيان كاربران امريكايي را نقض ميكند .مايكل بين وكيل
يكيازشاكياندراينبارهميگويد«:معتقديمكهبراساس
قانون اساسي دسترسي به اپليكيشن و قابليتهاي آن
براي جامعه چيني -امريكايي بايد فراهم شود ».ترامپ
در ۶آگوست دستور داد تمام تراكنشهاي مالي با مالكان
چيني ويچت و تيكتاك ممنوع شود زيرا آنها تهديدي
براي امنيت ملي به حساب ميآيند .هرچند در كل اين
دستور شفاف نبود اما از ۲۰سپتامبر اجرا ميشود.

نتايجبررسيهايموسسهتحقيقاتيآيديسي
نش��ان ميدهد صرف هزين��ه در حوزه هوش
مصنوعي در منطقه خاورميانه و آفريقا در سال
 ۲۰۲۰از مرز  ۸۳ميليارد دالر خواهد گذشت.
به گ��زارش مهر به نق��ل از زددينت ،اين رقم
نسبت به س��ال  ۲۰۱۹حدود  ۲.۸درصد رشد
نشان ميدهد .آيديسي همچنين پيشبيني
كرده كه صرف بودجه براي توليد سيستمهاي
هوش مصنوعي در اين منطقه امسال به ۳۷۴.۲
ميليون دالر ميرس��د كه نس��بت به ۳۱۰.۳
ميلي��ون دالر س��ال  ۲۰۱۹و  ۲۶۱.۸ميليون
دالر س��ال  ۲۰۱۸افزايش يافته اس��ت .بخش
عمده صرف هزينه در ح��وزه هوش مصنوعي
در خاورميان��ه و آفريق��ا مربوطبه بخشهايي
همچون بانكداري و خردهفروش��ي اس��ت كه
 ۳۳درصد از كل سرمايهگذاري در اين بخش را
در برميگيرد .رتبه بعدي در اين زمينه مربوط
به سرويسهاي هوش مصنوعي دولتها و نيز
صنعت ارتباطات و مخابرات است .آيديسي
ميزان صرف هزين��ه در حوزه هوش مصنوعي
در برخي كشورها را بررسي كرده است .بر اين
اساس در امارات متحده عربي در سال ۲۰۳۰
حدود  ۹۶ميليارد دالر صرف هوش مصنوعي
خواهد ش��د كه اين رقم برابر با  ۱۳.۶درصد از
توليد ناخالص داخلي اين كش��ور خواهد بود.
عربستان در سال  ۲۰۳۰حدود  ۱۳۵.۲ميليارد
دالر در اين زمينه هزينه ميكند كه برابر با ۱۲.۴
درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است.
اين رقم در مورد مصر در س��ال  ۲۰۳۰برابر با
 ۴۲.۷ميليارد دالر اس��ت كه برابر با  ۷.۷درصد
توليد ناخالص داخلي مصر است.

فرآيند ساخت ايستگاههاي5G
در چين كند شد

تحريمهاي امري��كا ،كاهش س��رمايهگذاري
اپراتوره��اي چيني و آغاز فصل مانس��ون «باد
موسمي» در چين ،سبب شده هواوي و زدتياي
فرآيند ساخت ايستگاههاي 5Gدر اين كشور را
كندتركنند.بهگزارشمهربهنقلازگيزموچاينا،
ش��ركتهاي چيني هواوي و زدتياي ()ZTE
فرآيند س��اخت ايس��تگاههاي 5Gدر چين را
كندتر كردهاند .اين امر در حالي اتفاق ميافتد
كه ممنوعيته��اي امريكا وضعي��ت زنجيره
ذخاير اين دو شركت در آينده نزديك را مبهم
كرده اس��ت .هر دو ش��ركت چيني بيش از ۸۰
درص��د كل قراردادهاي احداث ايس��تگاههاي
مخابراتي 5Gچين را در اختيار دارند و بخشي
اساس��ي از فرآيند انتقال چين به نس��ل جديد
ارتباطات موبايل را تشكيل ميدهند .كند شدن
احداث زيربناي 5Gنشان ميدهد تحريمهاي
صادراتي امريكا به ش��ركتهاي چيني فش��ار
وارد كرده اس��ت .البته يكي ديگر از داليل اين
امر را ميتوان كند ش��دن روند سرمايهگذاري
اپراتورهاي چيني در فناوري  5Gدانس��ت .در
حال حاضر هواوي و زدتياي مشغول بازطراحي
چندمحصول 5Gهستندتابهطوركاملقطعات
امريكايي را حذف كنند.

ويژه
همراه اول جايزه ويژه ميدهد
هم��راه اول به فعالكنندگان س��يمكارتهاي
اعتباري خام��وش جايزه ميده��د .به گزارش
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران،
مشتركان اپراتور اول با روشن كردن سيم كارت
اعتباري اين اپراتور كه بيش از س��ه ماه خاموش
بوده اس��ت ،يك جايزه وي��ژه دريافت ميكنند.
دريافت جايزه پس از روشن كردن سيمكارت با
شمارهگيريكددستوري«ستاره ١٠ستاره٣٣٢
مربع» امكان پذير خواهد بود .شايان ذكر است
س��يمكارتهاي خاموش با بيش از سه ماه عدم
كاركرد ،در صورت روشن نشدن و عدم استفاده
از آن ،طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ،در
فرآيند سلب امتياز قرار خواهند گرفت.

رويخطخبر
جزييات رفع تعهد ارزي
صادركنندگان

مه�ر|گم��رك اي��ران در اطالعي��هاي خطاب به
صادركنندگان و فعاالن اقتص��ادي  ۴نكته را براي
نحوه رفع تعهد ارزي اعالم كرد كه به شرح زير است:
 -1چنانچه كارت بازرگاني ش��ما به دليل عدم رفع
تعهد ارزي تعليق شده است به منظور رفع تعليق با
دردستداشتنمستنداتبهسازمانصنعت،معدن
و تجارت استان يا دفتر توس��عه خدمات بازرگاني
سازمان توسعه تجارت ايران واقع در تهران مراجعه
كنيد -2.صادركنندگان غيرتوليدي كه بين يك تا
 ۳۰درصد داراي تعه��د ارزي بوده تا تاريخ پانزدهم
ش��هريور 99نس��بت به رفع آن با در دست داشتن
مستندات به س��ازمان صمت استان يا دفتر توسعه
خدمات بازرگاني سازمان توس��عه تجارت واقع در
تهران مراجعه كنند .در صورت عدم مراجعه تا تاريخ
ياد شده كارت بازرگاني مربوطه تعليق خواهد شد
-3صادركنندگانتوليديكهدارايتعهدارزيبوده
تاتاريخسيويكمشهريورماه 99نسبتبهرفعآنبا
در دست داشتن مستندات به سازمان صمت استان
يا دفتر توس��عه خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه
تجارت ايران واقع در تهران مراجعه كنند.در صورت
عدممراجعهتاتاريخيادشدهكارتبازرگانيمربوطه
تعليقخواهدشد-4.صادركنندگانغيرتوليديكه
بين  ۳۱تا  ۶۹درصد داراي تعهد ارزي بوده تا تاريخ
س��ي و يكم شهريور ماه 99نس��بت به رفع آن با در
دست داشتن مس��تندات به سازمان صمت استان
يا دفتر توس��عه خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه
تجارت واقع در تهران مراجعه كنند .در صورت عدم
مراجعه تا تاريخ ياد ش��ده كارت بازرگاني مربوطه
تعليقخواهدشد.

واردكنندگان فروشنده
نهادههاي دامي دربازارنيستند

ايس�نا|عضو هياتمديره اتحاديه واردكنندگان
نهادههاي دام و طيور گف��ت :بيتوجهي به نظرات
تشكلها و بخش خصوصي در سياستگذاريها و
تدوينآييننامههاموجبشدهتادرتماميحلقههاي
تامينتامصرفحسرضايتمنديايجادنشود.داوود
رنگيبااعالماينمطلباظهاركرد:سياستهايكلي
اصل 44قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري با
هدفتقويتجايگاهبخشخصوصيدراقتصادكشور
و واگذاري امور اجرايي و مديريتي به اين بخش ابالغ
شدامااجرايناصحيحاينقانونمترقيمانعتقويت
جايگاهبخشخصوصيدراقتصادشد.بهگفتهرنگي،
در تدوين س��از و كار اجرايي سامانه بازارگاه نظرات
بخشخصوصيوفعاالنصنفيمرتبطباحلقههاي
از تامين تا مصرف نهادههاي دام و طيور شنيده نشد
و با طراحي سامانهاي ناكارآمد بستر ايجاد نارضايتي
برايواردكننده،توزيعكنندهوتوليدكنندهمهياشد.
ويبيانكرد :سامانهبازارگاه ونحوه توزيعنهادههاي
دامي از طريق آن بدون شنيدن نظرات كارشناسي
بخش خصوصي و تش��كلهاي مرتبط ايجاد شد و
همين امر موج��ب نارضايتي در تمامي بخشهاي
مرتبط شد .اين فعال اقتصادي افزود :واردكنندگان
در طراحي سامانهبازارگاهوحتيدر توزيعنهادهها،و
قيمتايناقالمدربازاردخالتيندارندولي مديرانبا
دادنآدرسهايغلطبهسايربخشهاياقتصاديكه
مصرفكنندهاينكاالهستندموجبشدهتادراذهان
عموميوحتيفعاالناقتصاديواردكنندهمساويبا
توزيعكنندهقراربگيرد.ويتصريحكرد:واردكنندگان
تماميكاالهايخودرادرسامانهبازارگاهبانرخمصوب
عرضهميكنندكهمستنداتآننيزموجوداستولي
متاسفانهتالشميشودتاناكارآمدييكسامانهاي
كه از سوي بخش دولتي طراحي شده است به گرده
بخشخصوصينهادهشود.اينفعالاقتصاديگفت:
اگرصدايتشكلهادرتدوينقوانينوسياستهاي
كالن كشور شنيده شود ديگر شاهد پايهريزيهاي
اشتباهدربخشهايمختلفاقتصادينخواهيمبود.

تسويه مطالبات واردكنندگان
برنج در گام آخر

مهر| دبير انجمن واردكنندگان برنج درباره خلف
وعده دولت در تخصيص ارز به واردكنندگاني كه به
درخواست ستاد تنظيم بازار محمولههاي وارداتي را
بهصورت اماني از گمرك ترخيص و به نرخ مصوب
(بر مبن��اي دالر  ۴۲۰۰توماني) فروختهاند ،گفت:
هن��وز بانك مركزي اين بدهي را تس��ويه نكرده اما
در حال توافق با وزارت صمت است كه از چه محلي
اين بدهي را تس��ويه كنند .مسيح كشاورز افزود :به
دليل اتفاقاتي كه در سال گذشته رخ داد امسال ما با
ممنوعيت فصلي مخالفت نكرديم چرا كه سال قبل
نيزبهدستورستادتنظيمبازارممنوعيتلغوشدامابه
درخواستنمايندگانمجلس،معاونرييسجمهور
و رييس س��ازمان برنامه و بودجه مجددا برقرار شد
كه اين خسارت زيادي را به واردكنندگان برنج وارد
كرد .به گفته كشاورز ،واردكنندگان در همان مقطع
 ۵۰۰هزارتنودرانتهايدوره ۲۰۰هزارتنبرنجوارد
كردندكهبرقراريمجددممنوعيتمنجربهرسوب
اينمحمولههادرگمركاتشدايندرحالياستكه
ما به دولت اعتماد و اين برنجها را وارد كرده بوديم.
وي با بيان اينكه تا پايان س��ال قب��ل دولت به۲۰۰
هزار تن از اي��ن محمولهها ارز تخصيص داد ،گفت:
بانك مركزي ب��ه دليل اينكه قصد حذف ارز۴۲۰۰
توماني را داشت ،در تخصيص ارز به مابقي محموله
مقاومت كرد و اينكار با كندي زيادي انجام ش��د و
در نهايت  ۲۵۰هزارت��ن از محموله نيز ارز نيمايي
دريافتكردوهمچنان ۲۵۰هزارتنبالتكليفباقي
ماند .وي افزود :گمرك ميزان برنج رسوبي در بنادر
را ۳۰۰هزارتنعنوانميكندكهالبتهبهاعتقادبنده
ميزانرسوبكمترازاينميزاناستچونبخشياز
برنجهايموجوددرگمركجزومحمولههايياست
كهتخصيصارزبرايآنصورتگرفتهامابهدليلآغاز
ممنوعيتفصليامكانترخيصوجودنداشتهاست.

صنعت،معدنوتجارت
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عملكرد سازمان توسعه تجارت اينبار زير ذرهبين بخش خصوصي رفت

متولي تجارت راهگشا يا مشكلساز؟

تعادل-گروهتجارت|
«عملكرد متوليان تجاري زير ذرهبين بخش خصوصي».
رييس پارلمان بخش خصوصي روز گذشته در اظهاراتي
باانتقادازعملكرددستگاههايدولتيمتوليحوزهتجارت
عنوان كرد كه سازمان توس��عه تجارت به اتكاي عنوانش
بايد متولي و گرهگشاي مش��كالت بخش تجارت باشد،
دريغ كه چنين نيست وخود مشكلس��از است .به گفته
غالمحسينشافعي،سازمانيكهآشناتربهمشكالتاست،
خود منفعالنه عمل ميكند و دس��توپا بس��ته در مقابل
تصميماتغيركارشناسيتسليمميشود.ايندرحالياست
كه دنبال كردن اين نوع رويهها ،به اقتصاد كشور لطماتي
جدي وارد خواهد كرد .رييس اتاق ايران بر اين باور اس��ت
كه مش��كالت در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت
مكرر چالشها ،كورسوي اميد براي عبور از اين شرايط را
كمرنگتر ميكند ،بنابراين بانگاه به همين مسائل ،امروز
بايد بخش «صادرات» در باالترين اولويت اقتصادي كشور
بهلحاظحمايتوتصميمسازيهايموثرقراربگيرد؛چراكه
عبور از چالش تامين ارز و در ادامه فراهمس��ازي مواد اوليه
موردنيازبخشتوليدوتامينكاالهاياساسي،درگروتوجه
وسياستگذاريشايستهدراينبخشاست.
عملكرد منفعالنه متولي تجارت
رييساتاقايراندرنشستهياتنمايندگاناتاقمشهد،با
انتقاد از «سياستهاي تجاري و ارزي كشور» ،عنوان كرد:
متاسفانهعدمهماهنگيسياستهادرايندوبخشباعث
ميشودتافعاالناقتصاديدرشرايطسختيگرفتارشوند.
غالمحسين شافعي با بيان اينكه شماري از تصميمگيران
و تصميمسازان نيز بهجاي نظرخواهي و مشورتگيري از
بخشخصوصيكهبازيگراصلياينميداناستونگاهياز
باالبهپاييندارندومطالباتاينبخشراناديدهميانگارند،
بار ديگر بر ض��رورت اولويتدهي به عرص��ه «تجارت» و
بهويژه ح��وزه صادرات تاكي��د ك��رد .او در ادامه اظهارات
خود بيان كرد كه بخش خصوص��ي بارها نقدهاي خود را
از تريبونهاي مختلف و در محافل گوناگون بيان كرده اما
دريغازگوشهاييكهبرايشنيدنايننكاتآمادهوحتي
مشتاق باشند .شافعي با بيان اينكه امروز نياز بخشهاي
زيادي با عرصه صادرات ما پيوند خورده و به همين سبب
ل آيد ،بيان كرد اما متاسفانه
بايد از آن حمايت الزم به عم 
شاهديمكهبيشترينجفارابههمينزنجيرهتجارتكشور
روا ميدارند .او در ادامه از موضوع «بازگش��ت ارز حاصل از
صادرات»بهعنوانيكموضوعپرمناقشهدرعرصهاقتصادي
كشوريادكردوافزود:صادركنندگانحرفهايباهردشواري
ممكن ،ارز را به كشور بازميگردانند اما امروز پيچيدگيها
و دشواريهاي اين اقدام دوچندان شده است و مسووالن
امربايداينموضوعرادرككنند .شافعيهمچنينبااشاره
بهعملكرددستگاههايدولتيمتوليحوزهتجارت،گفت:
در اين عرصه وزارتخانهاي متولي امر است كه مسووالنش
خود آشناتر به مشكالت هستند و سازمان توسعه تجارتي
كهبهاتكايعنوانشبايدمتوليوگرهگشايمشكالتاين
بخش باشد اما دريغ كه چنين نيست و سازمان مذكور در
اينرابطهكام ً
المنفعالنهعملميكندودستوپابستهدر
مقابلتصميماتغيركارشناسي،تسليمميشود.اينرويهبه
اقتصادكشورلطماتيجديواردخواهدكرد.سازمانتوسعه
تجارتدرحالحاضربهجايراهگشايي،خودمشكلتراش
است.اوتاكيدكرد:مشكالتمادرعرصهصادراتروزافزون
شده و انباشت مكرر چالشها ،كورسوي اميد براي عبور از
اينشرايطراكمرنگترميكند.

گاليه از دو نهاد باالدستي
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از صحبتهاي خود ،از
سازمانتوسعهتجارتووزارتصنعتنيزبهعنواننهادهاي
متولي و تسهيلگر در اين بخش گاليه كرد و افزود :البته كه
چندماهاستبزرگترينوزارتخانهاقتصاديكشور،متولي
نداردودودبالتكليفيآنبهچشمفعاالناقتصاديميرود.
ش��افعي در بخش ديگري از اظهارات خود اشارهاي نيز به
تغييراتصورتگرفتهدرقانونجديدمبارزهباقاچاقكاال
وارزداشتوتوضيحداد:تغييراتيرامطابقمواد 5و 6قانون
مبارزه با قاچاق كاال و ارز ش��اهديم كه بر اساس آن ،وزارت
صمت از طريق ايجاد «س��امانه يكپارچه اعتبارسنجي و
رتبهبندي» در نظر دارد تا صدور و تمديد كارت بازرگاني
راپيگيريكند.شافعيادامهداد:بههميناستنادنيزاخيراً
عملياتمذكوردرسامانهاتاقبازرگانيمتوقفورويهمذكور
صرفاًدرسامانهيكپارچهاعتبارسنجيانجامميشود.اگرچه
اين قان��ون بايد به مرحله اج��را درميآمد اما پيشتر بايد
زيرساختهايموردنيازبرايآنبهطوركاملفراهمميشد
و عارضهيابي از چالشهاي احتمالي نيز صورت ميگرفت.

سازمان توسعه تجارت كه بايد متولي و گرهگشاي مشكالت بخش تجارت باشد خود مشكلساز است
ابالغ و اجراي عجوالنه اين قانون به بروز چالشهاي جدي
برايمتقاضيانصدوروتمديدكارتبازرگانيتبديلشده
استودراينبابگزارشهايمتعدديازاقصينقاطكشور
داشتهايم .شافعي در محور بعدي صحبتهاي خود گفت:
بخشيازتصميماتيكهمارابامانعموجودمواجهميكند،
بهاذعانمسووالنومتوليانامرتوسطكميتهماده 2سران
قوااخذميشود.هيچكدامازتشكلهاواتاقهادراينكميته
حضور ندارند و امروز اكثر تصميماتي كه اخذ ميگردد ،با
اين تعبير توجيه ميشود كه «تصميم حاكميتي» بوده و
همانبخشخصوصيكهبهاقتضايمناسبتهايمختلف
سوگلياقتصاديكشورمعرفيميشود،حقوسهميبراي
اظهارنظر در اين موضوعات كالن ندارد .بهواقع تكليف ما با
اينتعارضهاچيست؟
شافعيتاكيدكرد:اتاقبازرگانيايرانبهمنظورگرهگشايي
از مش��كل موجود ،پيگيري مجدانهاي را به عمل آورده و
همچناندرپيحلايننقايصاستبهگونهايكهطيهفته
جاري با سرپرس��ت جديد وزارت صمت ديداري خواهيم
داشت و يكي از محورهاي جدي بحث ما ،همين سامانه و
نقايصاجرايآنخواهدبود.
بازهم يك مشكل ديگر
اما موضوع ديگري كه صداي بخش خصوصي را اين روزها
بيش از هرزمان ديگري درآورده است ،بحث صدور ،تمديد
وتعليقكارتهايبازرگانياست.درسالهايگذشتهروال
صدوركارتهايبازرگانيجديداينگونهبودكهسرمايهگذار
با دريافت تاييديههاي الزم از دستگاههاي دولتي و وزارت
صمت و ارايه آنها به اتاق بازرگاني ،كارت خود را دريافت و
تجارت را آغاز ميكرد ،اما طي دو سال گذشته و همزمان با
افزايش نرخ ارز ،دولت بحث تعهد ارزي صادركنندگان را
اجرايي كرد و در چارچوب آن صادركنندگان غيرنفتي كه
با كارتهاي بازرگاني امكان فعاليت داشتند ،بايد بخشي
از ارز خود را مستقيما به كشور باز ميگرداندند .در چنين
بستري،صادركنندگانشناسنام هداروقديمي،بااستفادهاز
گزينههاياعالمشدهازسويبانكمركزي،تعهدارزيخود
راايفاكردندامادرهمينمدت،باتوجهبهافزايشقيمتارز
وصرفهصادراتدربرخيحوزهها،تعداديازافرادباگرفتن
كارتهايبازرگانيجديدياحتياجارهكارتهايبازرگاني
ديگران،اقدامبهصادراتكردنداماارزخودرابازنگرداندندو
همينمسالهفشاربرمنابعماليدولتراافزايشداد.بهدنبال
اين اتفاقات ،دولت تالش كرد س��امانهاي جديد به عرصه
توزيعكارتهايبازرگانيبدهدوبراساسيكبرنامهريزي
جديد،بناشدبهجايآنكهصادركنندهكارت،اتاقبازرگاني
باشد،اينكارتهاازطريقسامانهجامعتجارتتوزيعشود
كه بنا بود از مردادماه امس��ال رسما كليد بخورد .با وجود
اعالم اين برنامه ،چند روز قبل مسعود خوانساري رييس
اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد با توجه به مشكالتي كه در
سامانهوجوددارد،عمالتوزيعكارتبازرگانيجديددرمرداد
متوقفبودهوباتوجهبهانتقالزيرساختها،مراجعهفعاالن
اقتصاديبهاتاقبازرگانيبرايدريافتكارتنيزنتيجهاي

ندارد .مهدي عليپور عضو سابق اتاق بازرگاني ايران و فعال
اقتصادينيزدرگفتوگوباايسنا،ضمنتاييداينخبرگفت:
باتوجهبهاينكهبحثصدوركارتازاتاقبازرگانيگرفتهشده
و در اختيار وزارت صمت قرار گرفته ،امروز اتاقها نقشي در
اينفرآيندندارند.بررسيهانشانميدهدكهدرمردادتقريبا
هيچكارتبازرگانيجديديصادرنشدهاست.ويباانتقاد
از رويه موجود ،تاكيد كرد :اگر به دنبال تعطيلي اقتصاد و
صادرات و واردات هس��تيم ،اين شيوه بهترين راه است اما
اگرمسووالنقصدرونقدادنبهتجارترادارند،باايننحوه
صدوركارتبازرگانيعمالكاريانجامنميشود.درهمين
رابطه ،رييس اتاق ايراننيز خطاب به افرادي كه در موضوع
صدور و تمديد كارت خود با مش��كالتي مواجه ميشوند،
متذكر شد :اين افراد بايد توجه كنند كه مسووليت اين كار
بهسازمانتوسعهتجارتتفويضشدهورفعنقايصموجود
نيز بايد از اين سازمان مطالبه شود .سازمان توسعه تجارت
نيز چنانكه از نامش برميآيد ،اگر متولي جدي صادرات و
تجارت در كشور است ،بايد نقش و اثر خود را در اين رابطه
بهدرستيايفاكند.
ليستيكه بدون بررسي منتشر شد
رييسپارلمانبخشخصوصي،همچنينباانتقادازنحوه
برخوردباصادركنندگانيكهارزشانرابرنگرداندند،عنوان
كرد :يك ليس��ت از صادركنندگان ،بدون هرگونه بررسي
منتشروگفتهميشودكهاينافرادارزخودرابهداخلكشور
بازنگرداندهاند و حتي س��ازمان توس��عه تجارت نيز بدون
بررسي تسليم اين مدعا شده و كارتهاي بازرگاني آنها را
تعليقميكند.ماحصلايناقدامحجمزياديازكاالهايي
استكهبااينكارتهايبازرگانيبرايتوليديانيازبازاروارد
كشورشدهودرگمركاتمتوقفماندهاندامازمينهترخيص
آنها نيز فراهم نيست .اما به گفته شافعي؛ راه صواب اين بود
كهاگرچنينفهرستيتهيهشد،الاقلپيشازهراقدامي،از
طريقمجامعمختلف بهويژهتشكلهاواتاقهايبازرگاني
در اين زمينه بررس��ي الزم به عمل ميآمد و آن فردي كه
سوءاستفادهاشمحرزميشد؛برايهميشهازحقداشتن
كارتبازرگانيمحرومميگرديد.متاسفانهدرمرحلهاخذو
اجرايتصميممذكور،ازدارندگاناينكارتهايبازرگاني
در باب علتها و محدوديتهايشان پرسشي انجام نشده و
صرفاًحكمبهتعليقكارتهايبازرگانيآنهادادهاند.
انتقاد از محدوديتهاي يكشبه
اماكميآنطرفتريعنيدرخيابانوزرااعضايكميسيون
تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران ميزبان
نمايندهسازمانتوسعهتجارتبودندتامشكالتصادراتي
خود را مطرح كنند .در آغاز اين جلسه ،رييس كميسيون
تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران ،به دستور
اصلي اين جلس��ه ،يعني وضعيت شركتهاي مديريت
صادرات پرداخت وتوضيح داد كه با وجود ش��ركتهاي
توانمند در حوزه مديريت صادرات ،توليدكنندگان داخل
ديگر بيهدف توليد نكرده و توليد آنها بر اس��اس تقاضا

خواهد بود .او با بيان اينكه در كشور  21شركت مديريت
صادرات به ثبت رسيده اس��ت ،عنوان كرد كه بررسيها
نشان ميدهد كه از اين تعداد ،كمتر از  15شركت وجود
دارد و كمتر از  ۱۰شركت نيز فعال است .محمد الهوتي
با اش��اره به اينكه دلي��ل عدم توفيق اين ش��ركتها در
بيتوجهي سياستگذار به آنها نهفته است ،افزود :با توجه
بهحمايتهايصورتگرفتهبامحوريتواحدهايتوليدي
عمال شركتهاي مديريت صادرات به رسميت شناخته
نش��ده و عمال جايگاهي در قانون برايشان وجود نداشته
و هيچ تفاوتي با دارن��دگان كارت بازرگاني غيرتوليدي
ندارند در صورتي كه حمايت از اين شركتها هم حمايت
از توليد اس��ت و هم حمايت از صادرات و معموال در دنيا
اينگونه شركتها مورد حمايت ويژه قرار ميگيرند .پس
از آن احمدرضا فرش��چيان رييس كميسيون كشاورزي
اتاق تهران با اشاره به مباحثي كه طي هفتههاي گذشته
عليهصادركنندگانمطرحشده،خواستاراعادهحيثيتاز
صادركنندگانشناسنامهدارشد.اوهمچنينبااشارهبهاين
تعبيركهشركتهايمديريتصادراتبهمثابهچاقويدو
لبه هستند ،افزود :دو خطر از ناحيه شركتهاي مديريت
صادرات ممكن است صادرات را تهديد كند؛ نخست اينكه
توليدكنندگان سرمايه و محصول خود را در اختيار اين
شركتهاقرارميدهندوديگراينكهشركتهايمديريت
صادرات در همه زمينهه��اي صادراتي صاحب تخصص
نيستند .در ادامه اين جلسه ،مهراد عباد ،عضو كميسيون
صنعت و معدن اتاق ته��ران ،هم با انتقاد از ممنوعيتها
و محدوديتهاي ناگهاني در م��ورد صادرات كاال گفت:
توليدكنندگان سالها كار كرده و پروانه دريافت ميكنند
يااقدامبهجذبسرمايهگذارميكنندامادستاوردهاياين
شركتها يك شبه با يك مصوبه دولت از دست ميرود.
براي مثال ،دولت يك شبه صادرات گاز اكسيژن را ممنوع
كرده،درحاليكهيكيازشركتهاباجذبسرمايهگذاري
شركت لينده آلمان طي يك همكاري مشترك نسبت به
اين صادرات اقدام ميك��رد و صادرات آن اكنون متوقف
ش��ده اس��ت .در بخش ديگري از اين نشست ،محسن
منتظري ،نماينده سازمان توسعه تجارت ايران ،گزارشي
از اقدامات اين س��ازمان در پيگيري مسائل و مشكالت
شركتهاي مديريت صادرات پرداخت و از شركتهاي
مديريت صادرات درخواست كرد كه اطالعات خود را در
خصوص زمينه فعاليت و كشورهاي هدف را به سازمان
توسعهتجارتاعالمكنندتاشركتهايتوليديكهكاالي
صادراتي توليد ميكنند ،به شركتهاي مديريت صادرات
معرفي شوند .در ادامه اين جلسه ،الهوتي بر لزوم استفاده
ازنظراتبخشخصوصيدرتدوينپيشنويسشيوهنامه
حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط در امر صادرات
تاكيد كرد و خواستار ارايه نسخهاي از اين پيشنويس به
كميسيون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات براي ارايه
نظرات ش��د .او همچنين ضرورت به رسميت شناختن
جايگاه بخش خصوصي در ش��وراي عالي صادرات را نيز
مورد تاكيد قرار داد.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كرهجنوبي:

سئول بهدنبال تسويه بدهي!

سئول كه تاكنون به بهانههاي مختلف از پرداخت طلب
نفتي ايران خودداري كرده ،به گفته رييس اتاق مشترك
بازرگانيايرانوكرهجنوبياينبارپيشنهادارسالتجهيزات
پزشكيدرازايبخشيازبدهيهابهايرانرامطرحكردهكه
البته هنوز تهران به آن پاسخ مثبت نداده است .به گزارش
ايرنا ،حس��ين تنهايي با اشاره به اينكه مبادالت تجاري با
كرهجنوبي به عدد صفر نزديك شده است ،تصريح كرد :با
توجه به پرداخت نكردن بدهيها و برخي كارشكنيهاي
اين كش��ور در برخورد با ايران ،اعت��راض و پيگيريهاي
ما منطقي اس��ت و بايد بهطور قطع به آن رسيدگي شود.
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران وكره جنوبي اظهار
كرد:جلساتيازسوينهادهايمختلفدولتيوحتياتاق
بازرگاني ايران با سفير و نمايندگان اين كشور برگزار شده
اس��ت و قولهايي نيز دريافت كرديم ،اما تاكنون در عمل
شاهد هيچ پيشرفتي نبوديم .وي با تاكيد بر اينكه زماني
كه مذاكرات به نتيجه نميرس��د بايد اقدامات ديگري را
در دس��تور كار قرار داد ،خاطرنشان كرد :مباحثي مبني

بر شكايت ايران از كره جنوبي به مجامع بينالمللي براي
دريافت بدهيها نيز مطرح شده است كه در صورت ادامه
اين وضعيت بايد از اين طريق به دنبال دريافت حق خود
باشيم .تنهايي در مورد ميزان بدهي نيز گفت :رقم بدهي
حدود ۷.۵ميليارد دالر برآورد ش��ده كه پيش از اين مقرر
شدهبود ۵۰ميليوندالربهصورتاقالمموردنيازبهداشتي
وكاالهاياساسيبهكشوربرگرددكهتاكنونمحققنشده
اس��ت البته خبرهايي در خصوص تدوين ق��رارداد براي
دريافت اقالم بهداش��تي از كره جنوبي در ازاي بدهي اين
كش��ور به ايران وجود دارد كه بر اساس آن ،اتاق بازرگاني
با نهادهاي مربوطه مذاكراتي را انجام داده تا از مسيرهاي
مشخص،كاالهاي الزمبهايرانبرسد.ويبابياناينكهنوع
كاالهاي وارداتي از كره جنوبي از س��وي وزارت بهداشت
تعيين شده است ،تاكيد كرد :مقرر شده تا ظرف دو هفته
آينده اين قرارداد از س��وي ايران تدوين و بعد از امضا براي
تسويهبدهيهااجراييشود.بعدازارسالنخستينمحموله
پرشكي شامل  ۵۰۰هزار دالر دارو و كاالي پزشكي از كره

جنوبي به ايران در اواخر ماه مه سال جاري ،چندي پيش
خبرگزاري رس��مي كره جنوبي (يونهاپ) گزارش داد كه
به دنبال نخس��تين صادرات به تهران مقامات سئول قرار
است در مورد گسترش تجارت و صادارت كاالهايي مانند
تجهيزات پزشكي مذاكراتي را به صورت آنالين با مقامات
ايراني انجام دهند ك��ه روي چگونگي مطابقت پرداخت
بدهي با ارس��ال اقالم بهداشتي متمركز است .در همين
راستا وزارت امور خارجه در اطالعيهاي اعالم كرد كه در دو
سالگذشته ،تاميندسترسيبه منابع ماليبانك مركزي
در كره ،دس��تور كار اصلي و محوري بوده و در اين راستا،
عالوه بر پذيرش فرس��تاده ويژه اين كشور ،دهها مالقات
در تهران و سئول با مقامات كرهاي انجام شده است اما در
حال حاضر طرح دعوي عليه بانكهاي متخلف كرهاي در
محاكمصالحهازسوينهادهايذيربطدردستپيگيري
است .همچنين «سيد عباس موسوي» سخنگوي وزارت
امورخارجهدرگفتوگوباخبرنگارايرنابابياناينكهبهاندازه
كافي از كره جنوبي وعده شنيدهايم بنابراين فقط منتظر

اقداماتملموسوبرجستههستيم.كسيدرايرانمنتظر
محموله نيم ميليون يا دو ميليون دالري نيس��ت .پس از
انتشار اين اخبار از سوي كره جنوبي و واكنش قاطع وزارت
خارجه و بانك مركزي ايران در روزهاي گذشته خبري از
گمرك منتشر شده كه ايران و كره جنوبي براي گفتوگو
دربارهصادراتتجهيزاتودارو،تشريفاتتجاريواستمرار
همكاريها بين دو كشور نشست مجازي خواهند داشت
كهدرآنهمكاريهايطرفيندرشرايطهمهگيريكرونا
مورد بررسي قرار ميگيرد و نمايندگاني از وزارتخانههاي
خارجه،بهداشت،صنايع،بازرگانيوديگرنهادهايمرتبط
كره جنوبي و نمايندگاني از وزارت بهداشت و امور خارجه
ايران شركت دارند .وزارت خارجه كره جنوبي در بيانيهاي
ضمن تاييد برگزاري اين نشست تصريح كرده است :ما به
رايزني با شركتها و موسسات ذي ربط در زمينه همكاري
با ايران ادامه ميدهيم تا از آنها براي بازگشت به بازار ايران
حمايتشودوبتواننددرزمينهاقالمبهداشتيوپزشكيبا
ايرانهمكارينزديكداشتهباشند.

خبر
ايست به  300كشتي اقتصادي
در گمرك!
ايس�نا| عضو هياتمديره فدراس��يون واردات
ايران ميگوي��د با ناهماهنگي ايجاد ش��ده ميان
دستگاههاياجرايي،بيشاز ۴.۵ميليونتنكاالدر
گمركات كشور رسوب كرده است .حميد مقيمي
اظهار كرد :متاسفانه با وجود تاكيدات مكرر مقام
معظم رهبري بر لزوم استفاده از تمام ظرفيتهاي
اقتصادي كشور و كاهش فش��ار رواني تحريمها،
همچنان در عرصه اجرا مشكالتي وجود دارد كه
نه تنها بر فعاالن بخش خصوصي و اقتصادي فشار
آورده كه در نهايت بار اصلي مشكالت را به دوش
مردم و مصرفكنندگان نهاي��ي مياندازد .وي با
اشاره به نياز كش��ور به واردات برخي محصوالت
و مواد اوليه اظهار كرد :در س��الهاي اخير با توجه
به تحريمه��ا و محدوديتهاي اقتصادي ،همواره
واردات محدود بوده اس��ت و فعاالن اقتصادي نيز
ضمن پذيرش اين مس��اله ،اعالم كردهاند كه در
چارچوب قوانين كش��ور فعاليت ميكنند .از اين
رو تمام كاالهايي كه در سالهاي اخير وارد كشور
ش��ده ،هيچيك از نظر قانوني با ممنوعيت مواجه
نبودهاند و همگي فرآيند اخ��ذ مجوزهاي الزم و
ثبت س��فارش را طي كردهاند .به گفته وي ،وقتي
ثبتسفارشانجامشده،يعنيوضعيتارزكاالهاي
وارداتي نيز معلوم است و طبق قوانين باالدستي
كشور،ورودآنهابهگمركبايدبهمعنيترخيصشان
باشدامامادرعملميبينيمكهبخشقابلتوجهي
از اين كاالها در ماههاي گذشته در گمرك مانده و
بالتكليف هس��تند .مقيمي با بيان اينكه اختالف
نظرهاميانبانكمركزيووزارتصمتاصليترين
عامل در رسوب اين كاالهاست ،گفت :ارزيابيها
نشان ميدهد كه در حال حاضر حدود ۴.۵ميليون
تن كاال در گمركات كشور رسوب كردهاند كه براي
مشخص ش��دن حجم آنها بايد گفت كه ما رسما
معادل بار بيش از  ۳۰۰كش��تي اقتصادي بزرگ
را در گمرك نگه داشته و اجازه ترخيص به آنها را
ندادهايم .وي ادامه داد :در ماههاي گذش��ته تمام
مكاتبات ما با دستگاههاي اجرايي بينتيجه مانده،
بانك مركزي ميگويد بايد وزارت صمت پيگيري
كند و وزارت صمت ميگوي��د بانك مركزي و در
عمل اين كاالها باقي مانده كه بسياري از آنها خطر
خراب شدن دارند و ميلياردها دالر به اقتصاد كشور
و فعاالن اقتصادي ضرر خواهند رساند .ما معتقديم
ترخيص اين كاالها حتي ميتواند در مسير كاهش
قيمتهادربازاروبهبودوضعيتمعيشتمردمنيز
تاثيربگذارداماتازمانتغييرنكردنسياستها،اين
فشار براي تامين بازار وجود دارد و در شرايطي كه
كاال به كشور وارد شده ،خودمان اجازه رسيدنش
به بازار را نميدهيم .به گفته مقيمي ،در ش��رايط
تحريم ،خود تحريمي در اقتصاد ميتواند سخت و
دردناك باشد و در شرايطي كه با توجه به فشارهاي
بينالملليمشكالتيدراقتصادايرانوجوددارد،در
عرصهسياستهايداخليبايدطوريگامبرداشت
كه خود تحريمي به فعاالن اقتصادي و مردم فشار
بيشتري وارد نكند.

آغاز طرح شناسه رهگيري
سيگار از شهريور
رييس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشور
با اش��اره به آغاز فاز دوم طرح رهگيري سيگار گفت:
همزمان با اجرايي شدن اين طرح ،برخورد با توزيع
س��يگارهاي قاچاق توسط س��تاد مبارزه با قاچاق
كاال و ارز ش��روع ميشود .عطاهلل معروفخاني با بيان
اينكه طرح شناسه رهگيري سيگار از 1شهريور ماه
اجرايي شده است ،گفت :از اين پس تمامي سطوح
بستهبندي سيگارداراي شناسهرهگيريميشوند.
وي افزود :ك د رهگيري به صورت برچس��ب يا چاپ
روي بس��تهبنديهاي س��يگار درج خواهد شد كه
ش��امل شناس��ه رهگيري ،باركد دوبعدي و شماره
سريالخواهدبود.اينمقاممسوولبااشارهبهاهميت
شفافيتدرزنجيرهتامينوتوزيعمحصوالتدخاني
گفت :اين گ��روه كااليي مانند ديگر صنايع توليدي
كش��ور بايد به دور از فس��اد و قاچاق باش��د چرا كه
درصورتوقوعقاچاقحقوقعامهمردمبهدليلعدم
پرداختعوارضومالياتپايمالميشود.معروفخاني
با اشاره به نحوه استعالم كد رهگيري سيگار اظهار
داشت:اززماناجراياينطرحتماميعامالنخريدو
فروشسيگاردربازارميتوانندبااسكنكدهايدرج
شده بر بستههاي دخانيات از شركت سازنده و زمان
ساختسيگارمطلع شوند.ويبا تاكيدبراينمساله
كههيچكدامازسيگارهايموجوددربازارجمعآوري
نخواهندشد،گفت:توزيعكنندگانوخردهفروشان
سيگارنبايدنگرانسيگارهايفاقدكدرهگيريخود
باش��د ،چرا كه زمان كافي براي فروش و توزيع اين
سيگارها در نظر گرفته شده است .اين مقام مسوول
باتاكيدبراهميتبرخوردباعرضهسيگارهايقاچاق
در كش��ور افزود :همزمان با اج��راي طرح رهگيري
س��يگار از روز گذشته ،س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و
ارز نيز فعاليت خود را آغاز كرده و برخورد با برندهاي
غيرقانوني ،جعلي و قاچاق را آغاز خواهد كرد .وي با
اظهاراميدواريدرموردنتايجطرحرهگيريشناسه
سيگار ،گفت :از اين پس شاهد جمعآوري برندهاي
محرزسيگارازبازارخواهيمبودوبهمرورتوليدسيگار
داخليجايگزينسهم 15تا 20ميلياردنخيسيگار
قاچاق خواهد شد .طرح شناسه رهگيري سيگار به
عنواناولينسامانهرهگيريمحصوالتدخانيسال
گذشته در ايران رونمايي ش��د؛ اما فاز اجرايي آن به
دليلشيوعويروسكروناتااولشهريورماهبهتعويق
افتاد .حجم قاچاق سيگار به كشور ساالنه نزديك به
 1ميليارددالرتخمينزدهميشودكهبااجرايطرح
رهگيري س��يگار و آغاز برخورد نهادهاي نظارتي با
توزيعدخانياتقاچاقدربازار،دولتميتواندازخروج
ارزجلوگيريكردهوساالنهنزديكبه3هزارميليارد
تومان عايدي از محل ماليات و عوارض توليد سيگار
تآورد.
قانونيبهدس 
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شهريور 1357و مسجد قبا
كامال طبيعي بود كه انقالب اسالمي
در رون��د ش��كلگيري خ��ود از تمام
تاريخ
نگاري زمينهه��ا و بهانههاي اس�لامي بهره
جويد و استفاده از هر مكان و زماني را كه متعلق به
نهادها و شعائر ديني بود غنيمت بشمارد؛ بنابراين
مساجد به عنوان سنگرهاي انقالب و مناسبتهاي
ديني بهانهاي براي شكلگيري و گسترش حركت
عظيم انقالب اسالمي بود .از جمله اين سنگرهاي
مهم و كليدي مس��جد قب��ا بود ك��ه امامت آن را
آيتاهلل محمد مفتح(ره) بر عهده داش��ت .وي كه
از ياران و شاگردان حضرت امامخميني(ره) بود،
مس��جد قبا را به مهمترين مركز حضور گسترده
تودههاي انقالبي مبدل ساخت كه در مناسبتهاي
ديني هزاران نفر از مردم تهران را گردهم ميآورد
و ضمن انجام فريضههاي دين��ي ،پيام امام(ره) و
انقالب اسالمي را در ميان مردم منتشر ميساخت.
در حالي كه حوادث و رويدادها يكي پس از ديگري
ايران را به انقالب نزديكتر ميكرد ،نقش مسجد
قبا و امام جماعت آن در تعميق حركت اس�لامي
در مي��ان تودههاي م��ردم مومن قابل بررس��ي و
دقت اس��ت .آي��تاهلل مفتح ب��ه تأس��ي از تجربه
موفق رمضان  ،1356برنامهه��اي تازهتري براي
رمضان س��ال ( 1357مرداد و ش��هريور) تدارك
ديد .وي در برنامههاي س��خنراني مس��جد سعي
ميكرد از ش��خصيتها باتوجه به مكان و شرايط
زمان استفاده كند كه ميتوان به دعوت از اعضاي
نهض��ت آزادي ـ از جمله مهندس بازرگان ـ براي
تاريخچه

برق اقبال عمومي نداشت

برخي كاالها و خدمات با ورودشان به زندگي انسانها
باعثتحوليعظيمدرآنشدهاند،ازجملهبرق،اختراع
اديس��ون كه البته خيلي بعدتر به از آن ب��ه ايران راه
پيدا كرد .البته در بدو ورود هم چندان مورد استقبال
قرار نگرفت و مردم به برق به چشم صنعتي پيچيده،
خطرناك و سرمايه بر نگاه ميكردند ،خيلي از آنها تا
سال هم خانه شان را به همان چراغهاي نفتي روشن
يداشتندواعتقاديبهسيمكشيبرقنداشتند.
نگاهم 
اما در تاريخ آمده اس��ت كه يكسال پيش از تاسيس
كارخانه چراغ گاز ،كارخانه برق كوچكي توسط ميرزا
علي خان امينالدوله ك��ه آن موقع امينالملك لقب
داشت در مجمعالصنايع جنب خيابان باب همايون
تاسيس گشت و ناصرالدينشاه روز جمعه ۱۷رمضان
( ۱۲۹۶برابربا ۱۲شهريور ۱۲۵۸خورشيدي)بهشهر
آمدوباروشنكردنچراغيآنكارخانهراافتتاحكرد.
اما تاريخچه برق در ايران خيلي هم به صورت مكتوب
و مدون يافت نميشود ،س��الهاي ابتدايي ورود اين
تكنولوژي به كش��ور از آنجا كه مردم خيلي هم به آن
اهميت نميدادند ،خبر مهم و خاصي در مورد آن در
تاريخ ذكر نشده اس��ت .اما از سال 1295خورشيدي
اينروندتغييركردوباافزايشتعدادكارخانههايتوليد
برق در ايران اين صنعت رو به رشد و ترقي گذاشت از
جمله اين كارخانهها ميتوان به كارخانه چراغ برق كه
متعلقبهحاجحسينآقايامينالضرببوداشارهكرد.
همچنين «ش��ركت عمومي الكتريك» كه در سال
 1323از آلمان به ايران آورده شد و ميتوانست 4هزار
چراغراروشنكند.

كتابخانه

اقتصاد به زبان ساده

شایدشما اصالعالقه ای
به علم اقتصاد نداش��ته
باش��ید و فک��ر کنی��د
خواندن کتاب هایی از
این دست فقط مختص
اف��راد متخص��ص این
رشته است .اما اگر کتاب
«کلیاتعلماقتصاد»اثر
«گریگوری منکیو» را برای خواندن انتخاب کنید
آن وقت حتما به یکی از عالقمندان علم اقتصاد بدل
میشوید .زبان این کتاب ساده است ،خبری از روابط
ریاضی در این کتاب نیست .نویسنده در این کتاب
مدام ذهن شما را به چالش می کشد و سوال هایی
می پرسد که باید در مورد آن فکر کنید .این نوع نگاه
«منکیو» شما را عاشق اقتصاد می کند .انگار دنیای
تازه ای را کشف کرده باشید و دلتان بخواهد بیشتر
در آن کند و کاو کنید .کت��اب کلیات علم اقتصاد
میتواند مس��یر زندگی شما را برای همیشه تغییر
دهد و انگیزهای بش��ود که مابق��ی کتابهای این
فهرس��ت را با اشتیاق بخوانید .کتاب «کلیات علم
اقتصاد» در س��یزده بخش و  36فصل تنظیم شده
است.مطالعاتموردیبسیارزیادباهدفدرکبهتر
محصول علم اقتص��اد و کاربرد آن ها در تمام فصل
های کتاب ارائه شده است .نگارش متفاوت ،طرح
ابتکاری موضوعات و بررسی کاربردی سیاستهای
اقتص��ادی برخی مزیت های کت��اب «منکیو» در
مقایسه با سایر کتاب های مشابه است.

سخنراني اش��اره كرد .مهندس بازرگان باتوجه به
فعاليتهايي كه داشت در آن مقطع ،هم در ميان
م��ردم و هم از نظر عوامل حكوم��ت از چهرههاي
سرش��ناس محسوب ميش��د .دكتر مفتح با آنكه
خود ممنوعالمنبر بود ،بحث پيرامون مسائل مهم
نهضت چون «حكومت اس�لامي» را خود برعهده
ميگرفت .س��اعت  21روز ( 1357/5/18چهارم
رمضان) ايشان در حضور هش��ت الي دههزار نفر
ـ ك��ه اكثرا جوان و دانش��جو بودند ـ در مس��جد
قبا «پس از برگزاري نم��از جماعت به منبر رفت
و درباره حكومت اس�لامي صحبت ك��رد ».اداره
كالنتري وقت درباره فعاليتهاي روبهگس��ترش
آيتاهلل مفتح چني��ن نظر ميده��د« :باتوجه به
محتواي س��خنرانيهاي واعظ مذكور و تحريك
احساس��ات مردم و دعوت تودهه��اي اخاللگر در
شهرستانهاي ايران به همبستگي و اطاعت بدون
چونوچرا از دستورات مرجع تقليد امام خميني
به منظور برقراري حكومت اسالمي ،احتمال ايجاد

تظاهرات و بينظم��ي از ناحيه جمعيت حاضر كه
هرروز روبهتزاي��د بوده و اكث��را در نتيجه توصيه
اشخاص ديگر به اين مسجد آمده و آدرس مسجد
قبا را اغلب از اهالي و كسبه سوال ميكنند بعيد به
نظر نميرسد ».رمضانالمبارك سال  1357كه در
شهريورماه آن سال واقع شده بود ،براي مردم ايران
بهراستي مبارك و سرنوشتساز شد؛ چرا كه دكتر
مفتح(ره) توانست با برنامهريزي و اتخاذ روشهاي
حسابش��ده مردم را براي يك حضور گس��ترده
ميليوني در خيابانهاي تهران آماده سازد و اولين
راهپيمايي گسترده و علني مردم عليه رژيم شاه را
در عيدفطر آن سال محقق سازد .سيل روبهفزوني
جمعيت از زمينه��اي قيطريه كه محل برگزاري
نماز عيدسعيدفطر بود راه افتاد و در امتداد خيابان
ش��ريعتي ،به توده گستردهاي از مردم معترض به
حاكميت شاه تبديل گشت .رژيم كه پس از واقعه
پانزدهم خرداد ،ديگ��ر حافظه خود را از قيامهاي
گس��ترده مردمي پاك كرده بود ،ناگهان غافلگير
شد و نتوانست از راهپيمايي بزرگ عيدسعيدفطر
در سال  1357جلوگيري كند .آن راهپيمايي آرام
و تودهاي ،راه را براي راهپيماييهاي بعدي آماده
كرد كه اولي در شانزدهم ش��هريور مسير بيست
كيلومت��ري تجريش تا راهآه��ن را پيمود و بعد از
آن هم واقعه هفدهم ش��هريور مردم و رژيم را در
رويارويي كامل قرارداد و براي اولينبار پس از واقعه
پانزدهم خرداد بود كه ردپاي حكومت نظامي در
ايران پيدا شد.

جامعه

افزايش۶۵درصدي حقوق فرهنگيان؛ وعده يا واقعيت

سالهاست كه فرهنگيان از كمي حقوق و مزاياي خود
شكايت دارند ،بسياري از آنها كه بازنشسته هم شدهاند،
مدعياند كه با وضعيت كنوني گراني و تورم خرجشان
با دخلش��ان همخواني ندارد و خيل��ي از آنها مجبورند
بعد از بازنشستگي هم به شغل ديگري روي بياورند تا از
پس هزينههاي زندگي بر بيايند .اما در اين شرايط روز
گذشتهوزيرآموزشوپرورشدرمصاحبهتلفنيباراديو
گفتوگو خبر از افزايش 65درصدي حقوق فرهنگيان
در بازه زماني مهر 98تا خرداد 99داده اس��ت .محسن
حاجي ميرزايي گفت :از دغدغههاي جامعه فرهنگيان
رتبهبندي است چرا كه فرهنگيان دوست دارند مانند
جامعه دانش��گاهيان و بنا ب��ر صالحيتهاي حرفهاي
و تخصصي خود طبقهبندي ش��وند .معلمها تجربيات
متفاوتي دارند و بنا بر آن صالحيت و سطح تحصيالت
متفاوتي دارند و مايلند اينها در حقوق آنها لحاظ شود.
سندتحولبنيادينهمبرآنتاكيددارد.قبلازاينكهبنده
وزيرشومتالشهاييصورتگرفتهبودودردورهبندهبه
نتيجهرسيدورتبهبندياجراشد.بهاينترتيببااجراي
رتبهبندي افزايش حقوق معلمها را شاهد بوديم كه به
متوسطدريافتيسايركاركناندولتنزديكشد.درادامه

سالتحصيليگذشتهودرآخرسال ۹۸فوقالعادهفصل
دهمقانونمديريتخدماتكهاجازهرشد ۵۰درصدي
امتيازات را ميداد شاغلين آموزشي هم از مزايايي بهره
مندشدند.درمجموعازمهر ۹۸تاخرداد ۶۵،۹۹درصد
به حقوق فرهنگيان اضافه ش��د .اين در حالي است كه
بس��ياري از فرهنگيان در همين بازه زماني ذكر ش��ده
توسط وزير آموزش و پرورش بارها و بارها از پايين بودن
حقوق خود شكايت كرده و هر از گاهي هم يا نامه تظلم
خواهي خود را به مجلس بردهاند يا در راهروهاي وزارت
آموزشوپرورشبهدنبالراهچارهايبرايحلمشكالت
معيشتيخودبودهاند .همچنينوزيرآموزشوپرورش
دربخشديگريازسخنانشبهبازگشاييمدارساز15
شهريور اشاره كرد و افزود :ستاد ملي كرونا به پيشنهاد
آموزشوپرورشاعالمكردكهآغازسالتحصيلياز۱۵
شهريور باشد .اصل بر اين است هر كجا امكان برگزاري
حضوري هس��ت ،كالسها حضوري برگزار شوند۳۵ .
درصد م��دارس ما زير ۵۰دانشآم��وز دارند و مجموع
دانشآموزان آنهابه ۵۰۰هزارنفر ميرسدكه ميتوانند
كالسها را با رعايت فاصلهگذاري اجتماعي به صورت
حضوريبرگزاركنند.

بازخواني جعبه سياه پرواز572

حادثه تلخ سقوط پرواز  572هنوز هم براي بازماندگان
قربانياناينپروازوبسياريازمردمتازهاست.امابازخواني
جعبه سياه اين پرواز يك بار ديگر باعث شد تا حادثه تلخ
س��قوط هواپيما و جان باختن  ...به صدر اخبار برگردد.
به گفته رييس سازمان هواپيمايي كشور صداي كابين
هواپيما 19ثانيه بعد از انفجار اول قطع ميشود و اين در
حالياستكهموشكدوم ٢٥ثانيهپسازشليكاولبه
مجاورت هواپيما ميرسد ،بنابراين تحليلي از عملكرد و
آثارموشكدومازجعبهسياههواپيمابهدستنيامد.تورج
دهقانيزنگنهدرنشستخبريروزگذشتهنتايجبهدست
آمدهازجعبههايسياههواپيمايسانحهديدهاوكرايني
راتشريحكردوافزود:قبلازاعالمگزارشاينسانحهبايد
اعالمشودكهگزارشمستقلدربارهپرواز،بهويژهتوصيف
اطالعاتي جعبههاي سياه از نظر فني و تخصصي براي
عموممردمامريمرسومنبودهودرهيچسانحهايچنين
روالي انجام نشده است .اما به دليل موضوعات مربوط به
سانحهپرواز ۷۵۲ودستورصريحرييسجمهوريووزير
راه و شهرسازي در خصوص شفافيت درباره اين سانحه
با مردموبهخصوصبراي شفافسازيبرايداغديدگان
اينسانحه،سازمانهواپيماييكشوريبهعنوانمرجع
رسيدگيبهاينسانحه،نتايجحاصلازبازخوانياطالعاتي
رااعالمميكند .اوافزود:جعبهسياهازتاريخ ۲۷تير ۹۹تا
 ۳مرداد ۹۹درآزمايشگاهبررسيسانحهدفترتحقيقات
مجلس در گذر تاريخ

و تحليل ايمني هواپيماي كشوري در فرانسه بازخواني
شد.اينكارتحتمسووليتسازمانهواپيماييكشوري
و مسوول بررسي س��انحه و با امكانات و مساعدت فني
كشور فرانسه انجام شد .نمايندگان كشورهايي از جمله
امريكابهعنوانسازندههواپيماوكشوراوكراينبهعنوان
بهرهبردار و فرانسه به عنوان كشور ارايهدهنده خدمات و
مشاورهفنيدراينفرآيند،سازمانهواپيماييكشوريرا
كمككردند.همچنيننمايندگانيازكشورهايكانادا،
انگلستانوسوئدبهعنوانكشورهاييكهاتباعآنهادراين
حادثهجانباختندجهتمشاهدهواطالعدراينفرآيند
شركت داشتند .به گفته دهقاني دادههاي هر دو جعبه
سياههواپيمابدونمشكلفنيدرفرانسهبازخوانيشد.
براساس اطالعات استخراج شده تا زمان  6و  14دقيقه
و  56ثانيه همه متغيرهاي پ��روازي عادي و هواپيما در
ش��رايط نرمال بوده و  CVRهواپيما تا  ۱۹ثانيه پس از
انفجار موش��ك اول را ضبط كرده است .رييس سازمان
هواپيمايي كش��وري در بيان جزييات بيشتر از سانحه
گفت:دراينلحظهدرداخلكابينپروازسهنفركرو(گروه
پرواز)ويكنفرمعلمخلبانبودهاستكهمتوجهشرايط
غيرعادي ش��ده و تا آخرين لحظات مش��غول كنترل و
هدايتهواپيمابودهاندومعلمخلبانبرخيازراهنماييها
را انجام ميدهد از جمله اينكه هر دو موتور هواپيما فعال
هستندواينموضوعرابهخلباناعالمميكند.

باغ مجلس ملي مزرعه شد

ايران سالهاي قحطي كم به خود نديده است .زماني
كه در شهريورماه سال 1320گروه متفقين بيطرفي
ايران در جنگ را نقض كرده و ايران را اش��غال كردند،
آغاز قحطي و بداقبالي مردم بود .در آن شرايط سخت
كه حتي آرد به اندازه كافي در نانواييها نبود و زمستان
اس��تخوان سوز و نبود س��وخت جان خيلي از مردم را
گرف��ت .فراهم كردن آذوقه و مايحت��اج مردم هم كار
راحتي نبود .خيلي از مردم با كاشتن سيب زميني در
اطرافخانهشانسعيميكردندحداقلقوتاليموتي
براي خود فراهم كنند و اين شرايط سخت را پشت سر
بگذارند .شايدبههميندليلبودكهاسفندياريرييس
مجلسمليآندوراناعالمكردكهدربهارسال1321
قرار نيست هيچ گل و درختي در حياط مجلس ملي
كاشته شود به جاي آن بايد سيب زميني و حبوبات و

س��بزيجات مورد نياز مردم را بكارند .به اين ترتيب در
اولين روزهاي س��ال 1321وقتي نمايندگان مجلس
به محل كار خود رفتند با يك مزرعه بزرگ در پش��ت
مجلس 36سالهخودروبهروشدند.آنسالكمبودآب
وخشكساليهمراهباجنگجهانيسالسختيرابراي
مردم ايران رقم زد .اما حياط مجلس ملي به مزرعهاي
براي مردم تبديل ش��ده بود .اتفاقي كه ش��ايد كفاف
مايحتاج همه مردم را نميداد ولي باز هم سبب خيري
بود براي آنها .به هر حال اگر جمعيت آن زمان تهران را
باجمعيتحاالمقايسهكنيمميفهميمدستوررييس
وقتمجلسمليچندانهمبيفايدهنبود.البتهكهآن
سالهايسياههمگذشتاماهمدليوهمراهيهميشه
ميتواندگرهگشايبسياريازمشكالتيباشدكهمردم
باآندستوپنجهنرمميكنند.

چهره روز

پل عابر پیاده یا تونل وحشت

نصب تابلوهای تبلیغاتی بر روی پل های عابر پیاده آنها را تبدیل به تونل وحشت کرده است .بسیاری از این پل ها برای بانوان
ناایمن شده و کسی هم در این باره کاری انجام نمی دهد .علی اعطا ،سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران ،با بیان این مطلب
گفت :نیاز اس��ت شهرداری درباره وضعیت پل و ضوابط حاکم توضیح دهند تا نتیجهای در جهت رضایتمندی همشهریان و
به خصوص بانوان داشته باشد.
فراموش نکنیم که یکی از مهمترین حقوق شهروندی حفظ امنیت جان و مال مردم است و پل های هوایی اگر به همین شکل
باقی بمانند می توانند امنیت قشر بزرگی از جامعه را به خطر بیندازند.
مرزپرگهر

درسراسر كشورمانتكيههاي مختلفي وجود دارد كهيكي ازقديميترينآنها بهنامتكيه«معاون الملك» درشهركرمانشاه واقعشدهاست،تكيهاي كه
ازآنبهعنوانبزرگترينتكيهمينياتوريجهانهميادميشودوبهلحاظمعماريوكاشيكاريفوقالعادهزيبايشدرجهانبيهمتااست.اينتكيه۱۱۴
سالپيشودردورانقاجارساختهشدهودرخيابانقديميآبشورانواقعاست.همچنينازچندبخشحسينيه،عباسيهوزينبيهتشكيلشدهكهبخش
حسينيهاينتكيهدرسال ۱۲۸۱هجريشمسيساختهشدتادرآنمراسمتعزيهوسوگواريشهادتامامحسينبرگزارشودوبعدازساختهشدنيكسال
بعدمورداستفادهقرارگرفت  .يكيازاصيلترينداليلشهرتتكيهمعاونالملككاشيكاريمنحصربهفردآناستكهازنظررنگوتصاويريكهدرآنبه
كاررفتهواندازهوابعاديكهداردواقعامنحصربفرداست.حتيبسياريازافراددليلاصليبهنامشدناينتكيهرافقطكاشيهايآنميداننددرصورتي
كهچنيننيستوبعدتاريخيوفرهنگيومعماريتحسينبرانگيزآنراهمبايددرنظرگرفت.تكيهمعاونالملكيكيازآثارپرارزشدورانقاجاراستكه
بايددرحفظآنبهعنوانيكاثرتاريخي،هنري،فرهنگيوباالخرهگردشگريتالشكرد.اينبنادرسال ۱۳۵۴باشماره ۹۴۵بهثبتآثارمليايرانرسيد.
ميراثنامه

میراث فرهنگی و توسعه گردشگری خالق
یک ماه پیش بود که فردی مدعی باستان شناسی
اقدام به برگزاری تور آموزشی گنج یابی کرد ،توری
متش��کل از  540نفر که با  140خودرو به س��مت
بیابان ه��ای اصفه��ان راه افتادند تا بخ��ت خود را
بیازمایند.اماانتشاراینخبرآهازنهادباستانشناسان
واقعیبلندکردویگانحفاظتازمیراثفرهنگیهم
دست به کار شد و قول دستگیری فرد خاطی را داد.
این فرد که اسم مستعار پوآرو را برای خود انتخاب
کرده مدعی ش��ده طرفداران بسیاری دارد و همه از
او حمایت خواهند کرد .البته این کری خوانی ها تا
قبل از این ب��وده که یگان حفاظت میراث فرهنگی
دست به کار شود و اقدام به دستگیری او بکند .به هر
حال پوآرو وطنی همچنان فراری است و کسی هم
اطالعی از عاقبت او ندارد .اما این وسط باز هم پای
کرونا در میان است ،از آنجایی که به دلیل شیوع این
بیماری بس��یاری از آثار باستانی و تاریخی خالی از
بازدید کننده ش��ده اند ،کار کن��د و کاو این آثار به
راحتی انجام می شود ،البته اگر این کار توسط افراد
متخصص باش��د قطعا بس��یار هم خوب است چرا
که کشف هر ش��ی تاریخی می تواند به غنی شدن
فرهنگ و هنر این مرز و ب��وم بینجامد ،اما اگر افراد
غیر متخصص به این بناه��ا حمله کنند ،دیگر جز
تلی از خ��اک چیزی از آنها باقی نخواهد ماند .اواخر
مرداد ماه بود که بعد از خبر تلخ لشکر گنج یاب ها و
متواری شدن سر کرده شان خبر خوبی هم منتشر
شد .کشف اسکلت های انسانی و حیوانی در سایت
جهانی تخت جمش��ید .اتفاقی که می تواند زمینه
ساز توسعه گردشگری خالق باشدو این مجموعه
را در زمینه گردشگری روایتمحور ،ادبی ،تاریخی
و فرهنگی ب��ه نمونهای منحصر به ف��رد در ایران و
جهان بدل س��ازد .ابتدا اعالم ش��د که  ۱۱اسکلت
انسانی و  ۲اسکلت سگس��انان در جریان الیروبی
آبراهه از دروازه نیمهتمام به سمت حیاط صدستون
پیدا ش��ده است و بعد دو اس��کلت انسانی دیگر نیز

نمایان شد که تعداد این یافتهها را افزایش داد .شکل
قرارگیری این استخوانها نشان میدهد که احتماال
این افراد تدفین نشدهاند بلکه در جریان زد و خوردی
که ممکن اس��ت به حمله اسکندر مقدونی به ایران
مربوط باش��د ،کشته ش��ده و در آبراههها رها شده
باشند.پیداشدنشواهداستخوانیدرتختجمشید
گویای این است که از روزگاری که ارنست هرتسفلد
باستانش��ناس آلمانی ،همزمان ب��ا پهلوی اول در
این مجموعه کاوش میکرد تا امروز ،شگفتیهای
بسیاری در تخت جمشید و ارگ پارسه وجود دارد
و روز به روز بر آن افزوده میش��ود .اما از سوی دیگر
قاچاقچیانمیراثفرهنگیدرگوشدیگریازکشور
به دام افتادند .سرپرست فرماندهی یگان حفاظت
اداره کل میراث فرهنگی کرمان از کش��ف و ضبط
 ۱۱۰قلم ش��ی تاریخی از ابتدای سالجاری تاکنون
خبر داد .س��یدهادی جعفری با اش��اره به کشف و
ضبط  ۱۱۰قلم ش��ی تاریخی گفت :از بین اشیاي

کشف شده بیش��ترین قدمت متعلق به کشفیات
شهرستان ارزوییه است .قدمت اشیاي کشف شده
ارزويیه به۴هزار سال گذشته بر میگردد .این اولین
بار نیست که حفاران غیر مجاز دست به حفاری در
این منطقه می زنند و طی یک سال گذشته  15نفر
از آنها دستگیر شده اند .ضمن این که۶مورد حفاری
غیرمجاز نیز توسط سودجویان اشیاي عتیقه انجام
شد که خوشبختانه نافرجام باقی ماندند .اما آیا تنها
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی مسوولیت
حفاظت از اماکن و اشیاي تاریخی را دارد .به راستی
وقت آن نرسیده که مردم و نهادهای مردمی هم در
این زمینه آستین همت باال زده و کاری انجام دهند.
یا آنها که با رویای یک ش��به پولدار شدن به دشت
و بیابان می روند و مناطق حفاظت ش��ده میراث را
کن��د و کاو می کنند ،کمی هم به این فکر کنند که
میراث فرهنگی ایران سهم تمام مردم است نه دزدان
و قاچاقچیان اشیاي تاریخی.

هنر

زمان و مكان برگزاري دوساالنه مجسمهسازي تهران اعالم شد

هشتمين دوره دوساالنه ملي مجسمهسازي تهران آبان تا ديماه سال جاري در
پيادهگذر استاد ش��هريار و فضاهاي بيروني تاالر وحدت برگزار ميشود .انجمن
مجسمهس��ازان در صفحه اينس��تاگرام خود بيانيه جديدي را درب��اره برگزاري
هشتمين دوساالنه مجسمهسازي تهران منتشر كرد .در اين متن آمده است :در
پي شيوع ويروس كرونا و به تعويق افتادن بسياري از رويدادهاي هنري ،پس از وقفه
طوالني در جريان برگزاري هشتمين دوساالنه ملي مجسمهسازي تهران و بعد از
بررسيهاوبازبينيهايانجامشدهتوسطشورايدبيران(شاملاعضايهياتمديره
انجمن هنرمندان مجسمهساز ايران) ،همچنين پس از برگزاري جلسات متعدد
با دست اندركاران و برگزاركنندگان و هنرمندان ،فرايند دوساالنه مسير خود را در
ادامه فراخوان اعالم شده ،از سرگرفت و همانطور كه در بيانيه قبلي شوراي دبيران
اعالم شده بود؛ به دليل عدم امكان برگزاري دوساالنه در باغ كتاب ،ضمن بررسي
گزينههاي جايگزين ،سرانجام برگزاري دوساالنه در محل پهنه فرهنگي رودكي
جايگرفت .هشتميندورهدوساالنهمليمجسمهسازيتهرانطبقتقويمرويداد،
در بازه زماني 99/۰۸/22الي 99/۱۰/22برگزار خواهد شد و فضاهاي تعريف شده
شامل پياده گذر استاد شهريار و فضاهاي بيروني تاالر وحدت ،فضاهاي سرپوشيده

پايان تعطيالت كرونايي موزه «هنر مدرن»

نزديك به  6ماه است كه جهان دس��تخوش تغيير و تحوالتي شگرف شده است.
با ورود ويروس كرونا به زندگي بش��ر انگار فصلي تازه از زيس��ت در كره زمين آغاز
شده و بعد از آن هول و هراسهاي ابتدايي دنيا كم كم با اين واقعيت كنار آمده كه
نميتواندزندگيراتعطيلكندويكگوشهايبنشيندومنتظررفتنكروناباشد.به
همين خاطر حاال پروتكلهاي بهداشتي جايگزين تشويق مردم به در خانه ماندن
ش��دهاند .هر چند اين بيماري قبل از هر چيز مراودات انساني را تحت الشعاع قرار
داده با اين وجود همهچيز كم كم به روال سابق خود بر ميگردد .يكي از خبرهايي
كه اين روزها هنردوستان دنيا و به خصوص امريكايي را خوشحال كرده بازگشايي

تاالر شامل طبقات و پاگردها است .براي بازديد از فضاهاي مذكور ،به دليل رعايت
محدوديتهاي مربوط به فاصلهگذاري اجتماعي و پروتكلهاي بهداشتي ،زمان
بازديد به اطالع هنرمندان خواهد رسيد.

موزه «هنر مدرن» نيويورك است كه بعد از  5ماه تعطيلي باالخره قرار است از ۲۷
اوت ( ۶شهريور  )۹۹پذيراي بازديدكنندگان باشد .به گزارش خبرگزاري فرانسه،
اندرو كوئومو فرماندار نيويورك جمعه گذشته ( ۲۴مردادماه) اعالم كرد :موزهها،
نگارخانهه��ا و ديگر مراكز فرهنگ��ي ايالت نيويورك ميتوانن��د از تاريخ  ۲۴اوت
( ۳شهريور) ،با رعايت شيوهنامههاي بهداشتي فعاليت خود را از سر گيرند .با اعالم
اينخبر،متوليانموزههنرمدرنتصميمبهبازگشايياينموزهگرفتندكهبهعنوان
يكي از تاثيرگذارترين موزههاي هنر مدرن در جهان شناخته ميشود .بازديد از اين
موزه در يك ماه اول پس از بازگشايي رايگان است.

