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 افزايش قيمت ارز و طال 
به دنبال احتمال مكانيسم ماشه

 اقتصاد ديجيتال، راه  برون رفت
 از بحراني مثل كرونا

رييس كل بانك مركزي: اقدام ديگري در فشار حداكثري 
باقي نمانده است

اقتصاد براي يافتن راه حل مداوم و پايدار براي مشكالتي از 
جمله بحران كوويد ۱۹، به نوآوري وابسته است
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 صفحه 7 

يادداشت- 1

رابطه متعارض رشد مسكن 
و رشد اشتغال

براي بررس��ي تحليلي 
درست مش��كالتي كه 
طرح جامع جهش توليد 
مس��كن با آن دست به 
گريبان است، ابتدا بايد 
نگاه��ي ب��ه مهم ترين 
محوره��اي اي��ن طرح 
بيندازيم بع��د با ارزيابي 
هر كدام از اين محورها موضوع را حالجي كنيم. به 
نظر مي رسد مجلس يازدهم در حوزه هاي اقتصادي 
روش درس��تي را به كار نمي گيرد و بس��يار تند و 
عجوالنه بازي مي كند. اين روش مناس��بي براي 
مواجهه با مقوالت اقتصادي نيست و رشد اقتصادي 
در هر جامعه اي مبتني بر پژوهش هاي كاربردي 
و تحقيقات علمي است كه تحقق پيدا مي كند نه 
روش هاي عجوالنه و س��طح پايين ب��ازي كردن. 
طرح مجلس در حوزه مسكن آنگونه كه در رسانه ها 
عنوان ش��ده، 3محور اصل��ي دارد؛ زمي��ن ارزان، 
تسهيالت مناسب و مصالح ارزان قيمت. حاال بايد 
ببينيم اين محورها مشكل طبقات كمتربرخوردار 
براي داشتن مس��كن مناس��ب را حل مي كند يا 
مشكل پيمانكاران و سوداگران بازار مسكن را؟ در 
نيمه اول دهه 80 خورش��يدي كه ما در خصوص 
طرح جامع مس��كن كار مي كرديم ب��ه آمارهايي 
برخورديم كه برايمان معاني بس��ياري داشت. بر 
اساس آن آمار، ميزان زمين هاي در تمليك دولت 
و وزارت راه و شهرسازي )يا مسكن و شهرسازي آن 
زمان( بيش از مساحت تمام شهرهاي موجود در 
ايران بود. االن هم اين آمار اگر افزايش پيدا نكرده 
باش��د، كاهش پيدا نكرده اس��ت. حداقل به اندازه 
نيمي از مساحت ش��هرها زمين در اختيار دولت 
اس��ت. نمايندگاني كه يك��ي از محورهاي اصلي 
طرح خود را بر روي تخصيص زمين هاي بيشتر به 
دولت قرار داده اند، از قبل بايد آماري از زمين هاي 
تمليكي دولت به دس��ت مي آوردند و بعد اقدام به 
ارايه يك چنين طرح هايي مي كردند. پس مشكل 
مسكن در كشور ما هرگز زمين نبوده و همچنان 
نيز زمين نيست. دولت هيچ كمبودي در خصوص 
زمين ندارد كه امروز يكي از محورهاي طرح مسكن 
مجلس يازدهم، شناسايي كليه زمين هاي كشور و 
در اختيار دولت قرار دادن آنها باشد. متاسفانه بايد 
بگويم كه تجربه ثابت كرده ك��ه از دهه 80 به بعد 
طرح هايي كه با هدف س��اماندهي بخش زمين و 
مسكن اجرايي مي شوند، بيش��تر در آتش زمين 
خواري، فساد و...مي دمند.در جريان مسكن مهر 
هم ديديم كه از كالن ش��هرها گرفته تا شهرهاي 
كوچك تا روستاهاي تازه شهر ش��ده هم از زمين 
اس��تفاده كردند و هم از وام بس��يار ارزان مسكن، 
پس مشكل مسكن وام ارزان هم نبود. برآوردهاي 
آماري نشان مي دهد كه كمتر از 100هزار خانوار 
دهك هاي پاييني جامعه هم نتوانسته اند از مسكن 
مهر اس��تفاده كنند و بيش��تر طبقات متوسط در 
زمره ثبت نام كنن��دگان اين طرح قرار داش��تند. 
چون آماره��ا در ابت��داي دهه 90 نش��ان ميداد 
در س��كونتگاه هاي غيررس��مي كه كانون اصلي 
كم درآمدهاست؛ كمتر از 10درصد در مسكن مهر 
ثبت  نام كرده بودند، چون حتي توانايي و استطاعت 
برآوردن پيش نيازهاي ثبت نام در اين سيستم را هم 
نداشتند. ضمن اينكه با مسكن مهر به جايي براي 
سكونت در پيرامون كالنشهرها پرتاب مي شدند كه 
هيچ خدمات بهداشتي، امنيتي، رفاهي، خدماتي، 
آموزشي و.. هم در آنجا وجود نداشت. پس ادعاهايي 
كه در خصوص بهبود وضعيت مسكن كم درآمدها 
هم عنوان مي شود هيچ پايه و اساس درستي ندارد 
و آمار مس��تند نش��ان مي دهد كه محروم ها هيچ 
به��ره اي از اين حجم س��رمايه گذاري ها نمي برند.

حداقل دولت در جريان اجراي طرح مسكن ملي، 
كمي صداقت داش��ت كه اعالم كرد آقا هدف اين 
طرح طبقه متوسط است و ش��رايطش به گونه اي 
نيست كه مردم كمتر برخوردار بتوانند از آن استفاده 
كنند. البته اين تصميم هم مضحك است كه دولت 
هزينه كند براي طبقه متوس��ط، چرا كه در هيچ 
جاي دنيا دولت ها به اين ترتيب براي طبقه متوسط 
هزينه نمي كنن��د، ولي به هر ح��ال دولت حداقل 
صداقت داش��ته، البته به قول دوس��تان »همين 
صداقت دولت ما رو كشته.«كساني كه پشت پرده 
تحركات بازار مسكن هس��تند تالش مي كنند تا 
بوروكراسي موجود در مسكن را وسعت بخشند تا 
منافع خود و اطرافيانشان را تامين كنند. اينها نياز 
دارند تا حجم بيش��تري از زمين ها را تحت اختيار 
بگيرند تا قدرت و ثروت بيشتري كسب كنند. اين 
دسته از افراد و جريانات معتقدند كه زمين همراه 
با قدرت و ثروت اس��ت . اين حرصي كه براي براي 
نگه داشتن اين بوروكراسي در نهادهاي تصميم ساز 
مشاهده مي شود ناشي از فشارها و البي هايي است 
كه كارتل هاي بزرگ مسكن و س��وداگران )كه به 
دروغ اسم آنها را انبوه س��ازان مي گذارند( اين بازار 
انجام مي دهند تا طرح هايي تصويب شود كه منافع 
سوداگرانه آنها را تامين كند.   ادامه در صفحه 2

كمال اطهاري

استادان اقتصاد در نامه  به رييس مجلس: دوفوريت طرح »جهش توليد و تامين مسكن« را لغو كنيد

گروه راه و شهرس�ازي| جمعي از پژوهش��گران 
اقتصادي در نامه اي به رييس مجلس با تاكيد بر اينكه 
اجراي طرح »جهش توليد و تامين مس��كن« منجر 
به تورم بيشتر و تش��ديد نابرابري مي شود، خواستار 

لغو دو فوريت آن شدند. 21 اقتصاددان در نامه اي به 
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به دغدغه مندي نمايندگان مجلس كه منجر 
به تدوي��ن طرح »جه��ش توليد و تأمين مس��كن« 

شده است، خواستار لغو دو فوريت آن شدند چرا كه 
معتقدند تصويب و اجراي اين طرح در ش��كل فعلي 
آن، با مخاطرات بزرگي همراه اس��ت كه ضمن عدم 
توفيق در حل پايدار مساله مسكن، مي تواند به تورم 

بيشتر و تش��ديد نابرابري در توزيع ثروت انجاميده و 
ناقض اهداف اوليه آن گردد. به گزارش »تعادل«، دو 
فوريت طرح مورد نظر 21اقتصاددان، هفته گذشته 

در مجلس تصويب شد. 

هشدار 21   اقتصاددان به مجلس
زنگ خطر رشد دوباره تورم 

به صدا در آمده است

 نقدينگي سرگردان در ايران
 بيش از آنكه به توليد برسد

 به بازارها مي رسد

كنايه رييس جمهور به 
مجلس : ما وزير معرفي 

مي كنيم؛ راي كافي نمي آورد

 وعده دير هنگام
 وزير راه و شهرسازي:

غول چند سر 
نقدينگي

 كدام 
سه نفر؟ 

 حاشيه نشيني را
   3   ساله 

جمع مي كنيم

 صفحه 5 

 اعتراف رييس جمهور
 خطاب به ملت ايران:

 وفوركاال 
 با قيمت هاي 
ناعادالنه
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نقش تأمين سرمايه ها در بازار 
سرمايه كشور

 صمت بي وزير
 در سال جهش توليد

 آفت بزرگ
 اقتصاد ايران

وعده و وعيد، راهكار 
فرزندآوري نيست

تبعات استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي براي بورس

مال��ي  نهاده��اي  از  يك��ي 
تاثيرگ��ذار در بازار س��رمايه 
كشور، ش��ركت هاي تأمين 
س��رمايه هس��تند. بر اساس 
قانون بازار اوراق بهادار مصوب 
س��ال 1384 مجلس شوراي 
اس��المي، ش��ركت تأمي��ن 
س��رمايه ش��ركتي است كه 
به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و سرمايه گذاران 
قرار مي گيرد و مي تواند فعاليت هاي تعهد پذيره نويسي، 
بازارگرداني، مش��اوره مال��ي، مديريت دارايي و س��اير 
فعاليت هاي مش��ابه را با اخذ مجوز از »سازمان بورس و 
اوراق بهادار« انجام دهد. ش��ركت هاي تأمين سرمايه با 
توجه به محدوديتي كه در اساس��نامه دارند، به صورت 
مستقيم اقدام به سرمايه گذاري نمي كنند، بلكه منابع 
مالي مورد نياز شركت ها را از طريق انتشار اوراق و جذب 
سرمايه هاي خرد س��رمايه گذاران تأمين مي نمايند و 
در فرآين��د تأمين مالي، ش��ركت را همراهي مي كنند. 
بر اين اساس ش��ركت هاي تأمين سرمايه در اولين قدم 
براي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي، اقدام به مش��اوره 
با شركت متقاضي تأمين مالي مي كنند كه با توجه به 
موضوع فعاليت، ساختار س��رمايه و وضعيت عملكرد و 
ادامه در صفحه 4 سودآوري شركت ها و ...  

4 ماه از كنار گذاش��تن وزير 
قبل��ي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، مي گ��ذرد اما نه 
تنها وزيري براي بزرگ ترين 
وزارتخان��ه مرتبط ب��ا توليد 
و تنظي��م ب��ازار و صنع��ت و 
تجارت انتخاب نشده و دولت 
ومجلس به توافقي در اين زمينه دست نيافته اند بلكه عمال 
بالتكليفي و بي ثباتي مديريتي در اين وزارتخانه، موجب 
شده كه سياست هاي تنظيم بازار و حمايت از توليد در 
س��ال جهش توليد بال تكليف باشد و وضعيت بي ثباتي 
مديريتي، نوسان دايمي قيمت ها، رشد هفتگي قيمت 
كاالها و افزايش قيمت مواد اولي��ه، واحدهاي اقتصادي 
توليدي و بازرگاني را با چالش اساس��ي مواجه كند.  اين 
تجربه نشان داده كه كنار گذاشتن وزير قبلي و پافشاري 
بر تفكيك وزارت صنع��ت و مع��دن از وزارت بازرگاني، 
نتيجه اي نداده و اوضاع را حداقل از جنبه مديريتي بدتر 
كرده است و اكنون نبود وزير و مدير كارآمد، بازار خودرو 
و بازارهايي كه به تصميم گيري در س��طح وزير نيازمند 
است را به حال خود رها كرده و هر روز شاهد پرواز قيمت 
در بازارخودرو و س��اير بازارها هس��تيم. در حال حاضر، 
عدم تعادل در سياس��ت هاي تنظيم بازار، نبود مكانيزم 
ادامه در صفحه 4 قيمت گذاري مناسب ... 

باره��ا گفتيم و نوش��تيم كه 
معادله بهره و نرخ سودبانكي، 
آف��ت ب��زرگ اقتص��اد ايران 
است. اما هنوز مخاطبي از بين 
مسووالن براي اين گفته پيدا 
نشده است. حتي گفتيم اين 
بهره باال و غيرمتعارف، كليت 
اقتصاد اي��ران را غيراقتصادي 
كرده است. متاس��فانه با تغيير نام گذاري ها هم تغييري 
در اصل موضوع ايجاد نمي ش��ود. مثل اين اس��ت كه به 
بيماري سرطان بگوييم س��رماخوردگي. مگر چيزي از 
دردها و مصيبت هاي آن كم مي شود؟ در فضاي اقتصادي 
كشورمان هزينه هاي تامين مالي به قدري افزايش پيدا 
كرده است كه هم توليد قدرت رقابت خود را از دست داده 
است و هم فضاي كسب و كار دچار التهابات فراواني شده 
است.در واقع مساله بهره بانكي در اقتصاد مثل شمشير 
دولبه است؛ يك لبه آن س��رمايه گذاري را فلج مي كند و 
يك لبه ديگر هزينه هاي تامين مالي را باال مي برد كه هم 
باعث ركود مي ش��ود و هم تورم. من معتق��دم اين نوع از 
بانكداري با نرخ بهره غيرمتعارف، طرح هايي است كه در 
نهايت اقتصاد را دچار بحران هاي مضاعفي مي كند. اقتصاد 
ايران در شرايط فعلي تبعات اين نوع تصميم سازي ها را از 
ادامه در صفحه 2 سر مي گذراند.  

جمعي��ت اي��ران رو ب��ه پير 
شدن است، همانطور كه آمار 
ازدواج در ايران رو به كاهش 
است، آمار زاد و ولد نيز سير 
نزول��ي دارد، اي��ن در حالي 
اس��ت ك��ه اكثر مس��ووالن 
س��عي دارن��د ت��ا از طريق 
راه ه��اي مختل��ف زوج هاي 
جوان را تش��ويق به فرزند آوري كنند، از طرح اهداي 
يك ميليون تومان به هر فرزند تازه متولد شده كه در 
دوران رياس��ت جمهوري احمدي نژاد بنا نهاده شد و 
تنها چند ماه دوام داشت و بعد هم بي خبر و بدون هيچ 
اطالعي حذف شد، تا طرح بخشش خدمت سربازي 
بعد از تولد سومين فرزند و حاال هم نمايندگان مجلس 
طرح تازه اي در انداخته اند و به موجب آن مي خواهند 
به فرزندان س��وم و چهارم هر خان��واده كه تازه متولد 
شده اند، بخشي از سهام بورس شركت ها را اختصاص 
دهند، طرحي كه با توجه به طرح ه��اي قبلي و نوع 
اجرايي ش��دن آنها از همين االن شكست خورده به 
نظر مي رسد. چرا كه خيلي از زوج هاي جوان هستند 
كه حتي از آوردن فرزند اول هم خودداري مي كنند 
چه برسد به فرزند سوم و چهارم. اما چرا اين اتفاق رخ 
ادامه در صفحه 8 داده است.  

با توج��ه ب��ه اينك��ه رييس 
اوراق به��ادار اع��الم كرده اند 
كه 1درص��د از منابع صندوق 
توس��عه ملي ب��راي صندوق 
تثبيت اختصاص پيدا خواهد 
كرد، با توجه به ش��رايطي كه 
بازار با آن دس��ت ب��ه گريبان 
مي رس��يد، كاش از ظرفيت 
صندوق تثبيت زودتر اس��تفاده مي ش��د تا بازار دوره اي 
نوسانات پي در پي را تجربه نكند و اعتماد عمومي به بازار 
كاهش پيدا نكند. در اين شرايط برخي پيشنهاد مي كنند 
كه حقوقي ها از طري��ق بازارگزدان��ي و... تالش كنند تا 
التهابات بازار را كاهش دهند و از دامنه نوسانات بكاهند. 
بايد بدانيم مشكل فعلي اين است كه تعداد سهامداران 
حقيقي و حضورش��ان در بازار س��رمايه به اندازه اي زياد 
است كه حقوقي ها هر كاري بكنند و هر ترفندي هم كه 
ميدانند در بازارگرداني ها و... به كار بگيرند، به خاطر جو 
عدم اطميناني كه در برخي برهه ها ايجاد ش��د، باز هم 
ممكن است اين كار هم به نتيجه مطلوبي منجر نشود. 
چرا؟ به خاطر اينكه حجم فروش ها بس��يار باالس��ت و 
بسياري از حقيقي ها به دنبال مفري مي گردند تا از بازار 
خارج شوند. اما اين تصميم مي تواند گام مثبتي باشد براي 
اينكه صندوق ثبات در بازاري كه شرايط حساسي دارد 
و عدم ايجاد چشم انداز مثبت مي تواند ادامه دارباشد به 
نحوي كه همه بازارها از جمله بازار دالر، مسكن؛ خودرو، 
طال و... را دچار افزايش قيمت هاي دامنه دار كند، مي توان 
به اين ايده هم فكر كرد. اين افزايش قيمت هايي كه مردم 
اين روزها در بازارهاي مختلف تجربه مي كنند، تصويري 
است كه پيش از اين از سوي تحليلگران در خصوص آن 
صحبت شده بود و احتماالت وقوع آن پيش بيني شده 
بود. اما توجهي به آن نشد. اما نكته مهم كه اتفاقا مربوط 
به متوليان رسمي سازمان بورس و ارواق بهادار نمي شود 
و مس��ووالني خارج از حوزه مديريتي بازار سرمايه آن را 
مي آفرينند، مربوط به سياس��ت گذاري است. مربوط به 
اتفاقاتي اس��ت كه در مردادماه در خصوص بازار سرمايه 
و عرضه دارا دوم رخ داد و مش��كالت فراواني را در جريان 
سيال فعاليت هاي بورس ايجاد كرد. رفتاري كه ناگهان 
بازار را در بهت و حيرتي عميق فرو برد و اين زمزمه ها را 
دهان به دهان چرخاند كه آيا دولت كارش با بازار سرمايه 
تمام شده؟ كه اگر اين اش��تباهات انجام نمي شد دولت 
امروز مجبور نبود كه از ظرفيت هاي صندوق توسعه ملي 
كه ثروتي ميان نسلي محسوب مي ش��ود براي جبران 
اشتباهات اجرايي استفاده كند. به نظر مي رسد فارغ از 
اينكه صندوق تثبيت الزم است و بايد كارا )باز هم تاكيد 
مي كنم كارآ و هدفمند( عمل كند و در راس��تاي اهداف 
قانوني كه براي ايجاد آن در نظر گرفته شده، حركت كند، 
از س��وي ديگر هم ضروري است كه دس��ت به اقداماتي 
ادامه در صفحه 4 نزنيم و تصميماتي نگيريم كه... 

گزارش روز

 توضيحات واعظي 
درحاشيه جلسه هيات دولت

رييس دفتر رييس جمهور گفت: اميدواريم هفته آينده 
از بين سه گزينه براي وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
جمع بندي رسيده و يك نفر را به مجلس معرفي كنيم. 
به گزارش ايسنا، محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات 
دولت، درب��اره زمان معرفي وزير پيش��نهادي صنعت، 
معدن و تج��ارت اظهار كرد: اين وزارتخانه در گذش��ته 
شامل 4 وزارتخانه مي شد كه البته نظر ما اين است كه 
جنس وزارت بازرگاني با صنعتي متفاوت اس��ت. ما در 

مريم شاهسمنديمجيد گودرزيعبداله  دريابر پيمان مولوي

هيچ حرفي 
درباره حذف 

ارز4200 توماني 
نداريم 

دولت وزيري مي خواهيم ك��ه ارزاق، كاالهاي مورد نياز 
مردم و بازار را نمايندگي كند. وزير صنعت گرفتار مسائل 
صنعت و معدن است و كمتر وقت مي كند كه به بازرگاني 
بپردازد. مخصوصا امسال كه سال جهش توليد است و 
بايد براي تحقق شعار سال تالش بيشتري كند. وي در 
ادامه گفت: متاسفانه وزير پيشنهادي دولت در مجلس 
راي نياورد و اينگونه هم نيست كه ما ده وزير رديف كرده 
باشيم كه پشت س��ر هم آنها را معرفي كنيم. پس از رد 

شدن وزير پيشنهادي دولت ما بالفاصله مطالعات خود 
را شروع و 16-15 گزينه را بررس��ي كرده ايم كه االن به 
سه گزينه رسيده ايم و اميدوارم يك نفر را هفته آينده به 
مجلس معرفي كنيم. واعظي در پاسخ به سوالي در مورد 
حذف ارز 4200 توماني اظهار كرد: هيچ بحثي براي نرخ 
ارز 4200 توماني نداريم ما ارز را با قيمت 4200 تومان 
تعيين كرديم تا كاالها ارزان به دست مردم برسد اما در 
شبكه توزيع اتفاقاتي مي افتد يا واسطه گري هايي در ارز 

انجام مي شود. رييس جمهور هم دستور دادند كه معاون 
اول پيگير موضوع شود و وي اكنون بعد از جلسه دولت 
با وزير كشاورزي و سرپرس��ت وزارت صمت و معاونان 
آنها جلسه دارد تا مس��اله گراني بعضي كاالها و توزيع 
آن را س��اماندهي كند. وي در مورد ح��ذف ارز 4200 
توماني براي برخي كاالها گفت: ح��ذف اين ارز خاص 
توليد كنندگان داخل است. مثال ما ارز 4200 توماني را 
براي چاي در نظر گرفته بوديم در حالي كه بخش قابل 
توجهي از چاي در داخل كشور توليد مي شود و خواست 
توليد كنندگان از روز اول اين بود كه اين ارز حذف شود. 
در مورد كره و برنج هم همين طور اس��ت. از س��ويي در 
تامين ارز هم به خاطر تحريم ه��ا و كاهش فروش نفت 
محدوديت داريم؛ بنابراين بايد اولويت بندي كنيم كه ارز 
براي دارو و كاالهاي اساسي روزمره مردم در نظر گرفته 
شود. واعظي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا ارز 
براي كود كشاورزي حذف شده است، تصريح كرد: سال 
گذشته دولت 1۷00 تومان را براي خريد تضميني گندم 
در نظر گرفت. امسال اين مبلغ 2000 تومان بود اما وزير 
كشاورزي پيشنهاد داد كه اين قيمت به 2500 تومان 
افزايش يابد و به كشاورز بگوييم با 500 تومان اضافه براي 
خريد كود اقدام كند. در واقع قيمت خريد تضميني را 

افزايش داده تا خود كشاورز براي خريد كود اقدام كند. 
ادامه در صفحه 4

 صفحه 5 

 ايرج 
سهرابي 
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اعتراف رييس جمهور  خطاب به ملت ايران:

وفوركاال   با قيمت هاي ناعادالنه
رييس جمهور گفت: امريكا كه بسيار روشن آمده و از برجام 
خارج شده، هرچه فحش عالم بوده نثار برجام كرده، بقيه 
كشورها را به خروج از آن تشويق كرده و به دنبال تهديد 
كش��ورهايي رفته كه با ايران ارتباط اقتصادي داشتند و 
حال مي خواهد از مكانيس��م درون برجام استفاده كند و 
ديديم كه يك قدم هم نتوانست بردارد. به گزارش ايسنا، 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني طي سخناني در 
جلسه امروز هيات دولت با بيان اينكه روزهاي بسيار سختي 
در سال ۵۹ ملت ما پيش روي خود ديد، اظهار كرد: مردم ما 
توانستند در برابر مدرن ترين سالح هاي دشمن به پيروزي 
برسند و اين در حالي بود كه ما براي خريد سالح بسيار در 
مضيقه بوديم و كسي به ما سالحي نمي داد. وي افزود: امروز 
هم بايد به همان مسير صبر و مقاومت تمسك بجوييم، 
همانطور كه در سه سال گذشته چنين كرديم. امريكايي ها 
به دنبال اين بودند كه ما را به فروپاشي اقتصادي بكشانند و 
تصور مي كردند كه تا خرداد و تير ما را به فروپاشي اقتصادي 
و در مرداد ماه ما را به فروپاشي اجتماعي بكشانند و تا بهمن 
ماه به فروپاشي امنيتي برسانند. چنين فكر كودكانه اي در 

ذهن كاخ سفيد بود.
رييس جمهور با يادآوري تالش هاي شكست خورده امريكا 
براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران، اظهار كرد: امريكا كه 
بسيار روشن آمده و از برجام خارج شده، هرچه فحش عالم 
بوده نثار برجام كرده، بقيه كشورها را به خروج از آن تشويق 
كرده و به دنبال تهديد كشورهايي رفته كه با ايران ارتباط 
اقتصادي داشتند و حال مي خواهد از مكانيسم درون برجام 

استفاده كند و ديديم كه يك قدم هم نتوانست بردارد.
روحاني تصريح كرد: در دنيا دو س��ه تا كشور هستند كه 
به امريكا چسبيده اند، يكي رژيم نامشروع صهيونيستي 
است و جز آن يكي دو كشور كوچك. جز اين كسي امريكا 
را همراهي نكرده و از االن پيروزي ملت ايران را در روزهاي 

شنبه و يكشنبه هفته بعد تبريك مي گويم.
وي با اش��اره به س��خنان ترامپ درباره رش��د منفي 
۲۴درصدي اقتصاد ايران، ادامه داد: رشد اقتصادي مان 
در طول سه ماه اخير طبق اعالم بانك مركزي منهاي 

شش دهم است و ما در كشاورزي و صنعت رشد مثبت 
داشتيم. پارس��ال هم برخالف اينكه پايانش به كرونا 
خورد اما رشد اقتصادي بدون نفت ما مثبت يك ويك 
دهم بوده اس��ت و اميدواريم كه امسال هم بتوانيم به 

رشد مثبت اقتصادي برسيم .
رييس جمهور تصريح كرد: پس رشد اقتصادي ما منفي ۲۴ 
درصد نيست آقاي امريكا! رشد ما منفي شش دهم درصد 
است. الاقل درباره رقم رشد اقتصادي ما راست بگوييد. 
همانطور كه درباره مكانيسم ماشه بايد راستش را بگوييد. 
روحاني اظهار كرد: ما در توليد شرايط قابل قبولي داريم 
و در صادرات هم مشكالتي داشتيم و االن شرايط بهتري 
را تجربه مي كنيم، اما در مورد واردات ما بايد مسائل آن را 
حل كنيم تا تاجري كاال را وارد كشور نكند و در گمرك 
نگه دارد تا قيمت آن در بازار باال رود، گمرك نبايد چنين 
اج��ازه اي دهد. اما ما در امر توزيع مش��كل داريم و البته 

گفتيم كه بايد وزير بازرگاني مستقل داشته  باشيم كه نشد 
و اينكه نشد ملت ضرر كرد. ما اگر وزير مستقل داشتيم 
وضعيت بازار به مراتب بهتر از اين بود. وي يادآور شد: ما 
بايد يك پايش مستمر از زماني كه كاال توليد مي شود تا 
وقتي وارد بازار مي شود را داشته باشيم و بدانيم كه گندم 
كي از مرزعه خارج ش��د، كي به سيلو رفت و كي عرضه 
شد. بايد درباره كاالهاي كارخانه ها هم بدانيم اگر در انبار 
است، كجاست. اگر براي توزيع در كاميون است، كجاست. 
رييس جمهوري با بيان اينكه ما كاال توليد كرده ايم و مازاد 
نياز هم داريم و به دنبال صادرات هس��تيم اما همزمان 
كاال در بازار به درستي يافت نمي شود، اظهار كرد: امروز 
ما اعتراف مي كنيم ك��ه مردم عزيز ايران! در تامين مواد 
غذايي از لحاظ اصل اين مواد، موجودي داريم و در بازار 
وجود دارد اما قيمت ناعادالنه است، غيرمنصفانه، غلط و 
نادرست است. چرا مردم در فشار قرار مي گيرند؟ ما بايد 

پايش و نظارت داشته باشيم و بايد تعزيرات حكومتي با 
تمام توان در بازار باشد و قوه قضاييه هم آماده است. ما در 
توزيع مشكل داريم و كاالهاي ما وجود دارند اما در بازار 
به درس��تي عرضه نمي شوند. ما وزير به مجلس معرفي 
مي كنيم و راي كافي نم��ي آورد. البته اين حق مجلس 
است و من نمي خواهم ايرادي بگيرم اما شرايط ما شرايط 
خاصي است. وي ادامه داد: برخي مي گويند ما در شرايط 
تحريم هستيم، اين حرف دقيق نيست ما در دولت قبلي 
هم مدتي در تحريم بودي��م اما االن در جنگ اقتصادي 
هستيم و با تروريسم اقتصادي مواجهيم. مي بينيد كه 
چطور كشتي هاي ما را در درياها دنبال مي كنند. روحاني 
همچنين يادآور شد: ما در منطقه اي هستيم كه ملت هاي 
مس��لمان دارد اما حاكمان آنها نه دين را مي شناسند، 
نه ِدين را. برخي از آنان با اس��راييل وارد رابطه ش��دند و 
مي خواهند به آنها در منطقه پايگاه بدهند، مسووليت 
چنين كارهايي و عواقب آن اگر كه انجام ش��ود با همان 

كشورهاست.
رييس جمهور گفت: ما در حد توان خود در زمينه حقوق 
كارمندان و بازنشستگان و كارگران داريم تالش مي كنيم و 
كسي فكر نكند و نگويد كه قيمت ها در بازار باال رفت و اينان 
به فكر ما نبودند. كسي فكر نكند دولت دست روي دست 
گذشته است. ما در حال تالش هستيم كه مشكالت مردم 

كم شود هر چند كه مردم هم در شرايط سختي هستند.
وي ادامه داد: ما حركت خوبي در زمينه توليد پيش 
مي بريم و ان شاءاهلل همه دست به دست هم دهيم و 
در زمينه توزيع هم شاهد توزيع عادالنه باشيم و البته 
قوه قضاييه هم اعالم آمادگي كرده است و در كنارش 
سازمان تعزيرات حكومتي هم وجود دارد و بايد پايش 

مستمر ما در اين زمينه به خوبي انجام شود.
روحاني در پايان گفت: نگذاري��م كه امريكا از وجود 
چنين مشكالتي خوشحال شود، بلكه كمك كنيم تا با 
رفع اين موارد هم مردم مشكالت كمتري داشته باشند 
و هم امريكا همواره مانند همين حاال از وضعيت كشور 

ناراحت و عصباني باشد.

»نقدينگلي مهم ترين عامل اخلال در نظام 
اقتصادي كشلور اسلت. در چند ماه گذشته 
نقدينگي رشلد 13.8 درصدي داشته است و 
روزانه 2200 ميليارد تومان بر حجم نقدينگي 
اضافه مي شلود و در 5 ماه گذشته 340 هزار 
ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كشور اضافه 
شلده اسلت.  در صورتي كه رشلد نقدينگي 
به اين ترتيلب ادامه يابد رشلد 32 درصدي 
نقدينگي را خواهيم داشلت و در پايان سال 
800 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشلور 
اضافه مي شلود. ايلن نقدينگي سلرگردان 
هر روز ماننلد بهمن يك بلازار را تحت تاثير 
قرار مي دهد و يك روز بر بازار سلرمايه تاثير 
مي گذارد و روز ديگر بازار مسلكن يا ارز و در 
چند روز اخير هم بازار سلكه، خودرو و ارز را 
مورد حمله قرار داده است و اين موضوع واقعا 
بحراني است و هر روز صبح كه مردم از خواب 
بيدار مي شوند مهم ترين مساله آنها اين است 
كه تا آخر وقت چه اتفاقي در خصوص قيمت ها 

خواهد افتاد«.

اين بخش��ي از صحبت هاي روز سه ش��نبه مسعود 
خوانس��اري، رييس ات��اق بازرگاني تهران  اس��ت. 
صحبت هايي كه نشان مي دهد با وجود تمام تذكرها 
و هش��دارها، روند رش��د نقدينگي در اقتصاد ايران 
همچنان با سرعت بااليي ادامه دارد. چنين شرايطي 
اگر در زمان ركود اقتصادي رخ مي داد، مي توانست 
به رشد مثبت اقتصادي كمك كند اما اقتصاد ايران 
در س��ال هاي گذش��ته با ركود تورمي مواجه بوده 
است و در كنار نياز براي رشد توليد و سياست هاي 
انبساطي، نياز به سياست هاي انقباضي دارد كه به 
كاهش نرخ تورم منجر ش��ود.  اين چالش در حالي 
همچنان ادامه دارد كه با وجود رشد طوالني مدت 
نقدينگي، هيچ برنامه مشخصي براي انتقال آن به 
توليد وجود ندارد و از اين رو همزمان با رشد تورم، 

ركود اقتصادي نيز در ايران ادامه دارد.
بسياري از كارشناسان معتقدند مشكالت ساختاري 
اقتصاد ايران عامل اصلي هدايت نش��دن نقدينگي 
به س��مت توليد است. آمارها نش��ان مي دهد كه از 
سويي وضعيت محيط كسب و كار در ايران شرايط 
مطلوبي ندارد و در ميان كشورهاي جهان، توليد در 
ايران نس��بت به بيش از 1۴0 كشور دشوارتر است. 
اين شرايط باعث شده از سويي فرار سرمايه در ايران 
رشد كند و از س��وي ديگر آمار سرمايه گذاري هاي 

جديد به شدت پايين بيايد. 
در كنار آن، داللي و سودجويي كوتاه مدت، همچنان 
در اقتصاد ايران بيشترين سود را دارد. خريد و فروش 
در بازارهايي مانند ارز، سكه، مسكن و خودرو، نسبت 
به بسياري از فعاليت هاي مولد سود بيشتري دارد و 
از اين رو نقدينگي سرگردان در جامعه ايران، بيش 
از آنكه به توليد برسد، به اين بازارها اختصاص پيدا 
مي كن��د. حتي در ماه هاي گذش��ته كه بورس اوج 
گرفت و به افزايش تعداد سهامداران منجر شد نيز 
با توجه به آماده نبودن زيرساخت هاي الزم، انتقال 
اين پول ها ب��ه توليد نيز با محدوديت و دش��واري 

همراه شده است.

    خطر پول پرفشار
با وجود تمام تذكرها و برنامه هايي كه در اين زمينه 
ارايه ش��ده، رش��د نقدينگي هنوز در اقتصاد ايران 

ادامه دارد. 
اين رشد با يك خطر جدي در ماه هاي گذشته همراه 
شده است و آن كسري بودجه دولت است. با تداوم 
تحريم هاي امريكا و ش��يوع ويروس كرونا، دولت از 
دسترسي به بخش قابل توجهي از منابع مالي خود 
محروم شد و از اين رو بنا بر اعالم وزير اقتصاد، ايران 
احتماالدر سال جاري با كسري بودجه اي 1۵0 هزار 
ميليارد توماني مواجه خواهد بود و نحوه جبران اين 

كسري سوالي مهم ايجاد كرده است. 
احسان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س  در تذكري گفته: اي��ن تذكر در خصوص 
غفلت از عالج ريشه اي مشكالت اقتصادي و محدود 
شدن به مسكن هاي كوتاه مدت بازار و گشايش هاي 
اقتصادي كم خاصيت است. يكي، كاهش دور موتور 
كس��ري بودجه دولت و كاهش دورموتور نا ترازي 
بانك ها، دوم ايجاد سرعت گير براي ورود اين سيالب 
نقدينگي به فعاليت هاي نامولد از طريق اخذ ماليات 
بر عايدي سرمايه و مجموعه درآمد و سوم مديريت 
انتظ��ارات حول عدم كاهش ارزش پول ملي تا پول 
در دستان مردم داغ نشود. هرچند مسكن هاي رونق 
بازار خوب اس��ت ولي تمركز بر تزريق ذخاير ملت 
ايران براي رونق كوتاه مدت يك چاره انديشي پايدار 

به شمار نمي رود.
كسري بودجه چند راه مجزا براي درمان دارد و يكي 
از آنها اس��تفاده از منابع بانك مركزي و تزريق پول 
جديد است. اتفاقي كه از آن به رشد پايه پولي و در 
نهايت پول پرفشار ياد مي كنند و به طور مستقيم بر 
نقدينگي و رشد تورم تاثير دارد. در صورتي كه دولت 

مجبور ش��ود از اين راهكار اس��تفاده كند، احتمال 
ايجاد مشكالت جدي در مس��ير كنترل نقدينگي 
وجود خواهد داشت و از اين رو در تداوم روند فعلي، 
كارشناس��ان تكرار اشتباهات گذش��ته را به شدت 

نهي مي كنند.

     راهكارهاي كاهش نقدينگي
در مديريت نقدينگي س��رگردان، عملكرد بانك ها 

بيشترين اهميت را دارد. 
در گزارش��ي كه چندي قبل مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س ارايه ك��رد، به نقش بانك ه��ا در مديريت 
نقدينگي تاكيد جدي ش��ده بود و به نظر مي رسد 
براي اصالح رون��د، فعلي انجام چند حركت مهم از 

سوي بانك ها ضروري است. 
از س��ويي ديگر بانك ها به واسطه قدرت خلق پول، 
پتانسيل بااليي براي بهره مندي از سود سفته بازي 
دارند كه به واس��طه عايدي باالي ب��ازار دارايي ها 
مي تواند خلق پ��ول را حتي با وجود نرخ هاي باالي 
اضافه برداشت يا بازار بين بانكي نيز به صرفه نمايد. 
ام��ا ورود بانك ها به اي��ن بازارها ع��الوه بر افزودن 
التهاب، موجب رشد نقدينگي نيز مي شود كه براي 
جلوگيري از چنين واقعه اي پيش��نهاد مي شود از 
ورود بانك ها به فعاليت هاي سفته بازانه جلوگيري 
به عمل آيد كه البته اين مساله نيز با كنترل مقاصد 
تس��هيالت اعطايي بانك ها به ويژه ش��ركت هاي 
زيرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم 

محقق خواهد شد. 
اعطاي تس��هيالت كالن نيز يكي ديگراز مصاديق 
خلق پول جذاب بانك ها و موسسات اعتباري است 
كه غالبًا به ش��ركت هاي تابعه و وابس��ته آنها تعلق 
مي گيرد و كنترل اين نوع از تسهيالت نيز مي تواند 

تا حد زيادي رش��د نقدينگي را تحت مديريت قرار 
ده��د. خلق پ��ول بانك ها در ش��رايطي كه وصول 
مطالبات با چالش هاي جدي مواجه است، موجب 
افزايش رشد نقدينگي و انبساط بيشتر ترازنامه هاي 
بانك ها مي شود، لذا يكي از اقدام هاي ممكن براي 
كنترل خلق نقدينگي جديد، اعمال محدوديت هاي 
مقداري بر افزايش ان��دازه ترازنامه بانك ها به ويژه 

بانك هاي مشكل دار است. 
ب��راي مثال بان��ك مركزي مي تواند ب��ه بانك هاي 
مش��كل دار صرفًا اجازه رش��د 10 الي 1۵ درصدي 
ترازنامه را بدهد و افتتاح س��پرده و سپرده پذيري 
جديد يا اعطاي تسهيالت آنها را محدود كند. البته 
پيگيري اين راهكار يك اش��كال عمده دارد. يكي 
از راه ه��اي كاهش نقدينگي س��پرده گذاري مردم 
در بانك هاس��ت و هرچه فرايند اين سپرده گذاري 
بلندمدت تر باشد، امكان كاهش نقدينگي افزايش 
مي يابد. البته در اين حال سود سپرده ها خود عاملي 
براي افزايش نقدينگي اس��ت و با توجه به باال بودن 
نرخ تورم، امكان حفظ پول ها در بانك بدون سودي 
وسوسه كننده وجود ندارد و اين امر گره نقدينگي را 

محكم تر مي كند.
با وجود تمام اين شرايط، به نظر مي رسد دولت در 
ش��رايط فعلي چاره اي جز برنامه ريزي دقيق براي 
كاهش نقدينگي ندارد و در اين مس��ير استفاده از 
بسياري از راهكارها از پيش منتفي است. در چنين 
بستري اس��تفاده از توان كارشناسي و جمع بندي 
همه جانبه مشكالت امروز و رسيدن به راهكاري كه 
در موقعيت خطير كنوني به نفع كش��ور تمام شود 
بيشترين اهميت را دارد، موضوعي كه بايد ديد در 
ماه هاي باقي مانده از دولت روحاني تا چه حد شانس 

اجرايي شدن دارد.

زنگ خطر رشد دوباره تورم به صدا در آمده است 

غول چند سر نقدينگي

 كاالهاي حمايت شده
 با ارز دولتي نبايد گران شوند

جلس��ه بررسي مس��ائل مربوط به كاالهاي اساسي و 
ضروري ظهر روز )چهارش��نبه( به رياست معاون اول 
رييس جمهور برگزار ش��د. اسحاق جهانگيري در اين 
جلسه با اشاره به نارضايتي مردم از افزايش قيمت برخي 
از كاالهاي اساس��ي و مورد نياز م��ردم مثل تخم مرغ 
در روزه��اي اخير، بر ضرورت مديريت و س��اماندهي 
قيمت و نظ��ارت دقيق بر ب��ازار كاالهاي اساس��ي و 
ضروري كه با ارز دولتي مورد حمايت قرار مي گيرند، 
تاكيد كرد. معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
حمايت از توليد كنن��دگان و نيز توجه ويژه و حمايت 
از مصرف كنندگان بايد به ص��ورت توأمان در تعيين 
قيمت ها مد نظر قرار گيرد، تصريح كرد: تعيين قيمت 
بايد به گونه اي باشد كه توليد مقرون به صرفه باشد و در 
عين حال بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه قيمت 
كاالهايي كه بخش مهمي از س��بد غذايي اقشار كم 
درآمد جامعه را تشكيل مي دهد نبايد به گونه اي تعيين 
شود كه بر معيشت مردم فشار وارد شود. جهانگيري 
از وزارتخانه هاي جهاد كش��اورزي و صنعت، معدن و 
تجارت خواست با استفاده از ساز و كارهاي مختلف نظير 
مديريت صادرات، برنامه ريزي الزم را براي ساماندهي 
توليد كاالهاي مورد نياز مردم نظير تخم مرغ و جلوگيري 
از افزايش قيمت اين دست از محصوالت انجام دهند. در 
اين جلسه كه وزير جهاد كشاورزي، سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان نيز حضور داشتند، داليل گراني تخم 
مرغ در روزهاي اخير مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در اين نشست پس از بحث و بررسي مقرر شد با اعمال 
محدوديت و تعيين عوارض بر صادرات تخم مرغ، قيمت 
اين محصول در بازار كنترل ش��ود و سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز ماموريت يافت 
با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ضمن تعيين قيمت تخم مرغ نسبت به 
نظارت كامل بر بازار قيمت آن اقدام كند. همچنين مقرر 
شد وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانك مركزي، برنامه ريزي الزم را براي 

واردات و تامين نهاده هاي دامي انجام دهد.

رابطه متعارض رشد مسكن و 
رشد اشتغال

چرا با اين قاطعيت صحبت مي كنم، چون طرح جامع 
مس��كن تمام بخش هاي مغف��ول مان��ده و داده هاي 
اطالعاتي مورد نياز را ت��دارك ديده بود و در آنجا اعالم 
شده بود كه بدون نهادس��ازي هاي الزم، نه تسهيالت 
حوزه مسكن دردي را دوا مي كند و نه تخصيص هاي گاه و 
بيگاه زمين هاي مجاني و ارزان قيمت. شما فكر  مي كنيد، 
منافع اين زمين ها به دست مردم محروم مي رسد، اين 
خوش خيالي است، چرا كه آمارها نشان مي دهد هر زمان 
از اين نوع تخصيص ها انجام شده، منافعش را سوداگران 
برده اند. ما در طرح جامع مسكن اين داده هاي اطالعاتي 
را گردآوري كرديم كه هركس كه حسن نيتي براي حل 
مشكل مسكن دارد بايد از اين داده ها بهره ببرد. در حالي 
كه دقيقا برعكس عمل مي كنند.يكي از نهادسازي هاي 
بس��يار الزم در صندوق هاي وام و پس انداز است كه در 
سكونتگاه هاي غيررسمي بايد ساماندهي مي شدند؛ 
يكي ديگ��ر اين بود ك��ه در طرح هاي جامع ش��هري 
طبقات مح��روم و كم درآمدها هم ديده ش��وند. ايران 
جزوكشورهايي است كه كمترين حق شهروندي را براي 
اين اقشار كم درآمد در تصميم سازي هاي شهري قائل 
است. در سال 8۵ در زمان آقاي سعيدي كيا در وزارتخانه 
موافقتنامه اي بين ستاد ملي توانمندسازي كم درآمدها 
و شوراي عالي شهرسازي منعقد شد تا اين اتفاق بيفتد 
و اين اقشار كم درآمد در تصميم سازي هاي اجتماعي و 
شهري، جدي گرفته شوند كه اين كار نشد. مجلس بايد 
اين موضوع را بررسي كند كه چرا اين توافقنامه اجرايي 
نشده است.اما به نظر مي رسد كه اين ديدگاه در ميان 
مسووالن ايراني جايگاهي ندارد و مسووالن مي گويند 
كه زمين هاي موجود براي بورژوازي مستغالت است 
و م��ا مي خواهيم تا اين طبقات در ش��هرها در مناطق 
اصلي حاضر باشند. اين هم افسانه است كه مي گويند 
قصد دارند از خانه هاي خالي ماليات بگيرند. كسي اجازه 
ورود به اين ساحت را ندارد و كانون هاي قدرت با قدرت 
از دژ مستحكم خود دفاع مي كنند. بعد هم يك افسانه 
مي گويند كه اگر بخش مسكن به كار بيفتد اقتصاد هم 
به كار مي افتد. بدانيد و آگاه باشيد كه اين رابطه معكوس 
است. تمام آمارهاي مس��تند و روابط اقتصاد سنجي 
نشان مي دهد، راه افتادن بخش مسكن همراه است با 
زمينگير شدن ساير بخش هاي اقتصادي مولد و حتي 
كشاورزي. رابطه متعارض بين رشد بخش مسكن و بقيه 
اقتصاد وجود دارد. چرا مسووالن چشم خود را بر روي 
اين نشانه هاي مشخص علمي مي بندند؛ شعار مي دهند 
و اشتباهات گذشته را دوباره تكرار مي كنند. پس از وجه 
اقتصادي هم يك چنين طرح هايي مشكالت فراواني 
دارد. چون در تحقيقات مختلف اين واضحات به اثبات 
رس��يده زماني كه دوباره در اين حجم تكرار مي شود، 
معني اين اس��ت كه يك غرض و مساله اي وجود دارد. 
اين رابطه متعارض در آمارهاي اشتغال 8۵ الي ۹0 كه در 
دوره محمود احمدي نژاد انجام شد در همه كالنشهرها 
كامال نمايان است. در اين دوره كه دوره اوج ساخت وساز 
مسكن مهر بود، آمارهاي اشتغال هيچ رشدي پيدا نكرد 
به طوري كه در ش��هر تهران در اين بازه زماني، بيش از 
300هزار شغل هم از دست رفت. اين در حالي است كه 
هنوز تحريم هاي اقتصادي امروز را نداشتيم و درآمدهاي 
نفتي هم باال بود، حاال شما تصور كنيد با شرايط امروز كه 
تحريم ها دامنه دار است و كرونا و ساير مشكالت هم وجود 
دارد يك چنين تصميماتي چه بر سر سفره هاي ملت و 

زندگي معيشتي آنها خواهد آورد.

ماليات هاي جديد در راه است
آيين نامه هاي اجراي��ي احكام مالياتي قانون بودجه از 
جمله ماليات بر خانه ها و خودروهاي لوكس در حال 
نهايي شدن است.  بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ كل 
كشور، انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين موجود 
در كش��ور داراي شماره انتظامي ش��خصي به ارزش 
700ميليون تومان و بيشتر مشمول ماليات بر دارايي 
ساالنه شدند. اين ماليات بر اساس ارزش روز خودرو با 

نرخ دو دهم درصد محاسبه مي شود.
خودروهاي در س��ال تملك، خودروه��اي متعلق به 
اش��خاص موضوع ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم 
با اصالح��ات و الحاقات بعدي )يعن��ي وزارتخانه ها و 
موسس��ات دولتي، دس��تگاه هايي كه بودجه آنها به 
وسيله دولت تامين مي شود، ش��هرداري ها و بنيادها 
و نهادهاي انقالب اس��المي داراي مج��وز معافيت از 
طرف حضرت امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري(،  
خودروهاي توليد شده و مونتاژ داخل پيش از فروش 
توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده و خودروهاي 
وارد شده پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي، از 
پرداخت اين ماليات معاف شدند. همه اشخاص حقيقي 
و حقوقي مكلفند ماليات ساالنه خودروهاي مشمول 
تحت تملك خ��ود و افراد تحت تكف��ل را حداكثر تا 
پايان بهمن ماه سال ۹۹ پرداخت كنند. تعويض پالك 
خودروها و ثبت نقل و انتقال امالكي كه به موجب اين 
بند براي آنها ماليات وضع شده، پيش از پرداخت بدهي 
مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال 
قطعي و اجاره ممنوع است. نيروي انتظامي اطالعات 
موردنياز را در اختيار س��ازمان امور مالياتي قرار داده و 
س��ازمان امور مالياتي هم مكلف است تا پايان خرداد 
۹۹ ارزش روز آن را تعيي��ن و ب��ه موجب آيين نامه اي 
اطالع رساني نمايد. بر اساس پيگيريهاي انجام شده در 
وزارت خانه مربوطه آيين نامه هاي احكام مذكور تدوين 

و در جريان تنظيم و ابالغ است.

مهلت ارايه صورت هاي مالي 
حسابرسي شده  تمديد  شد

س��ازمان ام��ور ماليات��ي از تمديد مهل��ت ارايه 
صورت هاي مالي حسابرسي شده خبر داد. سازمان 
امور مالياتي كشور با توجه به شيوع ويروس كرونا 
و در جهت پيشگيري از شيوع آن و به استناد بند 3 
مصوبه بخش اقتصادي هفدهمين جلسه ستاد ملي 
مديريت كرونا مورخ ۹۹.۲.7، مهلت تسليم گزارش 
حسابرسي موضوع ماده ۲7 قانون ماليات بر ارزش 

افزوده دوره بهار سال 13۹۹ را تمديد كرد.

اجازه بدهيد اين فدوي هم اعترافي 
بكنم، از دهه 13۶0 تاكنون به دفعات 
همين استدالل را شنيده ام؛ جنس 
فراوان است. مي بينيم همه جا هست 
و اما گران است. پس مشكل در توزيع 
اسلت و ضعف نظارت. اين استدالل 
بود كه در مراكلز تصميم گيري مثل 

شوراي اقتصاد، دولت، كميسيون هاي مجلس 
توسلط عده اي مطرح مي شلد خريلدار هم 
داشت. مبناي بسلياري از تعزيرات و كنترل 
اداري و تنبيه، بخشنامه و دستور و استخدام 
ناظر و بازرس... قرار مي گرفلت. اعتراف هم 
مي كنم بي نتيجه بلكه بلا نتيجه منفي و آثار 

زيانبار.
مشلكل هم شلايد از عدم درك يك قاعده 

اقتصلاد اسلت. بلراي هلر كاال يا 
خدملت قيمتلي وجلود دارد كه 
عرضه و تقاضلا را برابلر مي كند، 
يعني در آن قيمت به نظر مي رسد 
جنس و كاال هست. در قيمت مثا 
دو ميليارد تومان به نظر مي رسلد 
بنز آخرين مدل هم موجود است. 
قيمت بازاري آن را كنترل كنيد مثا دستور 
دهيد بايد يك ميليارد و نيم تومان باشد ديگر 
نخواهلد بود، يعني نخواهيلد ديد. همين در 
مورد پياز و سيب زميني و گوشت..، هم صادق 
است. به جاي اين بحث هاي تكراري و بي نتيجه 
بايد شرايط افزايش عرضه )توليد و تجارت( را 
فراهم كرد تا خودبه خود همراه با ديده شدن 
اجناس در مغازه ها قيمت آنها هم پايين بيايد.

نكته
محمد طبيبيان، اقتصاددان:  اعتراف به وفور 

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

آفت بزرگ  اقتصاد ايران
مرحله اي كه هيچ كدام از بخش هاي مولد اقتصادي 
توان رقابت با جهش هاي قيمتي در بازارهاي اقتصادي 
را ندارند. آسيب اين تنش ها هم گسترده تر است و هم 
س��ريع تر. اكنون بخش بزرگي از دارايي هاي كشور 
تبديل به ثروت شده و در نوس��انات سرمايه گذاري 
مي ش��ود. بخش عظيم و غيرقابل باوري در نوسانات 
كه در اقتصاد ش��بيه سونامي عمل مي كند. بنده هم 
ريسك سرمايه گذاري در بورس را مثل همه صاحب 
نظران مي پذيرم. نوسان جزو ذات بورس است و كساني 
كه وارد اين بازار شده اند سال هاست كه تابلوي سبز و 

قرمز بورس را ديده اند.
مسير بورس، بهترين مسير نقدينگي و بورس بازي 
است. ما سال هاست كه دچار مزمن ترين آفت اقتصاد، 
يعني ركود، تورمي هس��تيم. همه اس��اتيد بزرگوار 
مي دانند درماني به جز سرمايه گذاري براي اين بيماري 
آالكلنگي نيست. شايد به همين دليل دولت تدبير و 
اميد برجام را محقق كرد، بلكه آنها قفل سرمايه گذاري 
خارجي را بشكنند و كش��ور از اين وضعيت بحراني 
رهايي پيدا كند. واقع آن اس��ت ك��ه در بطن اقتصاد 
ايران سرمايه به اندازه كافي است. چراكه صدها هزار 
ميليارد تومان در سكه و طال »با ارزش افزوده صفر« 
سرمايه گذاري كرده ايم. صدها هزار ميليارد تومان در 
ارز و صدها هزار ميليارد در مسكن و صدها هزار ميليارد 
تومان در سپرده هاي بانكي عمال رسوب شده است. 
شايد براي مخاطبان شما هم جالب باشد كه بدانند ما 
زماني نفت مي فروختيم تا سود سپرده هاي بانكي را 
بدهيم. اما واقع آن است كه همه اين سرمايه گذاري ها 
و س��اير نمونه هايي از اين دس��ت ارزش افزوده صفر 

مطلق دارند.
 از توليد ماليات مي گيريم تا به سپرده هاي بانكي كه 
نقدينگي را رسوب كرده اند، سود بدون ريسك بدهيم. 
يعني در اقتصاد ايران هزاران ميليارد سرمايه گذاري 
مي ش��ود تا مردم كار نكنند و دست به اقدامات مولد 
نزنند و از سدهاي بانكي روزگارشان را سپري كنند. در 

حالي كه اين روزند در دنيا برعكس است.
اقتصاد ايران، اقتصادي است كه حجم بااليي از سرمايه 
در بخش هاي مختلف با ارزش افزوده مطلقا صفر دارد. 
در اين ميان يك اشتباه ديگر هم در حال وقوع است و 
آن اينكه براي حفظ سرمايه ها در حال انتقال سرمايه ها 
از بخش هاي مولد به بخش هاي سوداگرانه هستيم. 
اين آيند و روند باعث خواهد ش��د تولي��د روز به روز 
ضعيفتر شود و به تبع آن ارزش پول ملي هم كاهش 
يابد. اكنون رقابت بخش مولد اقتصاد ايران با بازدهي 
نرمال، با قيمت خانه هاي كلنگي با نوسان بيش از 100 
درصد در سال، متاسفانه به نفع خانه هاي كلنگي تمام 
مي شود. اقتصاد مولد ايران در سايه نوسانات شديد و 
رقابت نابرابر در سود و بازدهي زمين گير شده است. 
اقتصادي كه سرمايه گذاري در خانه هاي كلنگي آن با 
ارزش افزوده صفر و هزينه اس��تهالك باال، ده ها برابر 
بخش مولد آن بازدهي ناشي از نوسان دارد، نمي تواند 
دم از رشد و توسعه پايدار بزند. اين در حالي است كه 
هنوز خبري از ماليات بر سوداگري نيست و هنوز رونق 

سوداگري بسيار بيشتر از توليد است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
با وجود حضور بانك مركزي در بازار ارز و اتخاذ سه تصميم 
كه منجر به كاهش قيمت دالر از كانال 27 هزار تومان به 
كانال 25 و 26 هزار تومان در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
شده بود و بانك مركزي عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
مقدمات كاهش قيمت ها را در بازار ارز فراهم كرد، اما روز 
چهارشنبه به دنبال اعالم فعال سازي احتمالي مكانيزم 
ماشه از سوي مقامات امريكايي، بار ديگر قيمت دالر به 
كانال 27هزار تومان افزايش يافت و با افزايش نرخ دالر به 
27200 تومان، يورو 32هزار تومان و درهم امارات 7هزار 
و 440 تومان و قيمت هر اونس جهاني طال به 1965 دالر، 
قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت. البته در ساعات عصر 
چهارشنبه بار ديگر دالر به كانال 26 هزار توماني كاهش 
يافت و 26900 تومان معامله شد و براي معامالت فردايي 
نيز به 26860 تومان رسيده است. به دنبال اين افزايش 
قيمت ها و ط��رح ادعاهاي مقام��ات امريكايي مبني بر 
احتمال راه اندازي مكانيزم ماشه، رييس كل بانك مركزي 
با تأكيد براينكه نرخ هاي ارز در بازار اقتصادي نيستند و 
دوام ندارند در واكنش به تهديدهاي امريكا گفت: به نظر 
نمي رسد اقدام ديگري براي استفاده در فشار حداكثري 
باقي مانده باش��د.امريكايي ها از اين كار بيش��تر هدف 
تبليغاتي دارند.عبدالناصر همتي به بيان نكاتي درباره بازار 
ارز پرداخت و اعالم كرد: ازچند هفته پيش دولت امريكا با 
طرح لغو تمام معافيت هاي تحريمي و راه اندازي ماشين 
تبليغاتي خود توسط رسانه هاي وابسته آخرين تالشهاي 
خود را براي ايجاد التهاب در بازار ارز كليد زد بنظر نمي رسد 
اقدام ديگري براي استفاده در فشار حداكثري، باقي مانده 
باشد .امريكايي ها از اين كار بيشتر هدف تبليغاتي دارند.

طبيعي است كه نوس��ان گيران و سود جويان دربازار ارز 
براي بهره گي��ري ازفضاي تبليغاتي، تالش الزم به عمل 
بياورند. همان گونه كه قبال گفتم، ثبات بازار براي بانك 
مركزي اولويت دارد و لذا در حاش��يه نرخ بازار نسبت به 
عرضه سنگين اقدام واجازه آربيتراژ و نوسان گيري نخواهد 
داد.بانك مركزي ضمن افزايش عرضه در بازار ثانويه )نيما(، 
در راستاي تسهيل و تسريع تامين ارز وارد كنندگان در 
اين بازار به پتروشيمي ها، فوالدي ها و معدني ها اعالم كرد 
كه آنها نيز مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را، عالوه 
بر صرافيهاي بانكي، مستقيمًا به صرافيهاي مجاز جهت 
واردات كاالهاي داراي تخصيص ارز بفروش��ند. قبال هم 
گفتم، نرخهاي ارز در بازار، نرخهاي اقتصادي نيستند و 
دوام نخواهند داشت.اميدوارم مردم عزيز دارايي خود را 

در معرض ريسك بازار ارز قرار ندهند. 

    افزايش نرخ ارز و طال
 با افزايش نرخ دالر به 27200 تومان، يورو 32هزار تومان و 
درهم امارات 7هزار و 440 تومان و قيمت هر اونس جهاني 
طال به 1965 دالر، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت. 
قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميلي��ون و 242 هزار 
تومان، هر مثقال طال 5ميليون و 383 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 13ميليون و 250 هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم 12ميليون و 300 هزار 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 6ميليون و 730 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 3ميليون و 900 هزار تومان 
و س��كه گرمي2 ميليون تومان تعيين شده و به فروش 
مي رسد.فعاالن بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه 
در روزهاي اخير را افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند و 
مي گويند: از يكي دو روز گذشته تقاضا براي خريد طالي 
خام و سكه در بازار افزايش يافته و همين امر موجب افزايش 
حباب سكه شده است.سياستهاي بازارساز موقتا در روز 
نخس��ت اجراي طرح در بازار جواب داد و دالر با كاهش 
1000 توماني همراه شد؛ دالر از 27 هزار و 200 تومان به 
26 هزار و 200 تومان در پايان معامالت كاهش يافت.اما 
روند نزولي در بازار خيلي دوام نداشت و رسماً مدار قيمتي 
ارز افزايشي شده است؛ اين درحالي است كه در روزهاي 
گذشته بازارساز به منظور كاهش اختالف نرخ رسمي دالر 
با بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي 
و بازار متشكل ارزي را بيش از 3 هزار تومان افزايش داد.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است؛ برهمين اساس در چند نوبت 

قيمت ها در اين صرافي ها تغيير كرده است؛ قيمت دالر 
ويورو در صرافي هاي بانكي با افزايش همراه بوده به نحوي 
كه دالر براي اولين بار در صرافي هاي رسمي وارد كانال 27 
هزار تومان شد.قيمت دالر در صرافي هاي بانكي با افزايش 
600 توماني 27 هزار و 200 تومان تعيين شده درحالي كه 
قيمت دالر در بازار آزاد حدود 27 هزار و 100 تومان است.

    »ماشه« بهانه جديد دالل ها براي گراني دالر
برخي كارشناسان معتقدند: درحالي دالل ها سعي دارند 
به بهانه فعال شدن مكانيسم ماشه فضاي بازار ارز را بيش 
از اين متشنج كنند كه حتي اگر اين مكانيسم فعال هم 
شود اتفاق جديدي رخ نخواهد داد چراكه در گذشته به  
خاطر عملكرد امريكا مش��مول تمام تحريم ها شده ايم.

افزايش قيمت ها در بازار ارز درحالي همچنان ادامه دارد 
كه بازارساز سعي دارد با مديريت عرضه و تقاضا كمي از 
تنش ارزي بكاهد و اختالف قيمت ارز آزاد و رسمي را نيز 
به حداقل برساند. برخي اخبار سياسي موجب شد فضاي 
بازار ارز ملتهب ش��ود و ن��رخ دالر در معامالت فردايي از 
27 هزار و 200 تومان هم عبور كن��د و به دنبال آن نرخ 
ارز در صرافي ه��اي بانكي نيز افزايش يافت و به 27 هزار 
و 200 تومان رس��يد.اما افزايش قيمت ارز در معامالت 
فردايي ساعتي بعد متوقف شد و مسير قيمت ها در بازار 
طال و ارز نزولي ش��د تا جايي كه دالر در معامالت نقدي 
26 ه��زار و 800 تومان و در معام��الت فردايي 26 هزار 
و 900 تومان قيمت خورد.از مهم ترين داليل تش��ديد 
نوس��انات در ب��ازار ارز به اذعان فع��االن ارزي حاضر در 
خيابان فردوسي، تهديدهاي امريكا مبني بر فعال كردن 
مكانيسم ماشه از هفته آينده است.صراف ها و فعاالن بازار 
ارز مي گويند: احتمااًل تا هفته آينده فضاي بازار ارز مانند 
روزهاي قبل با نوسان قيمتي همراه باشد اما بعد از آن با 
كاهش التهابات، كاهش قيمت ها را خواهيم داشت.يكي 
از صراف ها مي گويد: هفته قبل صرافي هاي بانكي با ثبات 
قيمت موجب افزايش اختالف نرخ ارز با بازار آزاد شدند 
و همين موضوع باعث تحريك مجدد ب��ازار همزمان با 
كاهش شاخص بورس بود.آن طور كه بازاري ها مي گويند 
جو رواني منفي در بازار موجب شد در روزهاي قبل مردم 
عادي با سرمايه هاي خرد كه بعضًا از بورس بيرون آورده 
بودند، راهي بازار ارز شوند.اما نكته مهم اين روزهاي بازار ارز 
جو منفي است كه بين خريداران ارز وجود دارد؛ نگراني ها 
از تهديدهاي امريكا مبني بر فعال سازي مكانيسم ماشه 
موجب شده اس��ت برخي بر طبل گراني ها به خصوص 
گراني قيمت ارز بكوبن��د و از آب گل آلود ماهي بگيرند.

درحالي كه حتي اگر تهديد امريكا عملي و مكانيسم ماشه 
اجرايي شود باز هم تغييري در فرايند اجرايي و مبادالت 
مالي كشورمان صورت نمي گيرد چراكه قباًل شديدترين 
تحريم ها اعمال ش��ده اس��ت و آنچه اين روزها از سوي 

مقامات امريكايي اعالم مي شود صرفاً تهديدهاي توخالي 
اس��ت كه در واقعيت اثري براي اي��ران و مردمش ندارد.
برخي از فعاالن اقتصادي معتقدند: در ش��رايطي كه هر 
روز با تهديدهاي امريكا براي تحريم روبرو هستيم بايد با 
برنامه ريزي و هماهنگ به مقابله با تحريم ها روي بياوريم.

آنها از بانك مركزي مي خواهند كه اجازه نقل و انتقاالت 
را مجدداً به شبكه صرافي ها بدهد تا به صورت چريكي با 
تهديد و تحريم هاي امريكا مبارزه كنند. صرافي ها تأكيد 
دارند كه هرچه شبكه گسترده تر باشد امكان آسيب پذيري 
كمتر مي شود.در زمان جاري بودن مذاكرات هسته اي 
ميان اي��ران و گروه 1+5 امريكا به دنبال راهكاري بود كه 
بتواند به رغم رفع موقت يا تعليق تحريم ها تهديد بازگشت 
آنها در هر آن عليه ايران را حفظ كند. واشنگتن و متحدان 
غربي اش در آن زمان ادعا مي كردند به دليل بي اعتمادي به 
ايران به دنبال آن هستند كه تحريم ها در صورت نقض عهد 
از سوي ايران به صورت خودكار و بدون نياز به هيچ فرايند 
اضافي مانند رأي گيري در ش��وراي امنيت از سر گرفته 
شوند.در همين راستا، نخستين تالش كشورهاي غربي بر 
ايجاد سازوكاري براي بازگشت خودكار تحريم ها بدون نياز 
به رأي شوراي امنيت قرار گرفت، اما اين تالش سرانجام 
به جايي نرسيد زيرا روسيه و چين اصرار داشتند كه هر 
گونه تصميم گيري درباره اعمال تحريم هاي بين المللي 
بايد منوط به رأي اعضاي شورا باشد.از آن طرف، امريكا و 
متحدانش مي دانستند كه هدف آنها براي خودكارسازي 
بازگشت تحريم ها عماًل از خالل فرايند معمول و متداول 
رأي گيري در ش��وراي امنيت محقق نخواهد شد، زيرا 
چين و روسيه به احتمال قريب به يقين از حق وتوي خود 
استفاده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحريم ها ضد ايران 
را وتو خواهند كرد.ماحصل اين كش��مكش سرانجام به 
توليد راهكاري منجر شد كه اكنون به »مكانيسم ماشه« 
شهرت يافته و در بندهاي 36 و 37 توافق هسته اي ذيل 
مفاد مربوط به »سازوكار حل اختالفات« گنجانده شده 
اس��ت. در اين راهكار مقرر شد ش��وراي امنيت به جاي 
رأي گيري بر سر قطعنامه اي براي »بازگرداندن تحريم ها 
عليه ايران« در چندين دوره بر سر قطعنامه اي براي »تداوم 
تعليق تحريم ها« رأي گيري كند. اين راهكار عماًل از چين و 
روسيه براي جلوگيري از بازگرداندن تحريم ها عليه ايران 

سلب اختيار مي كرد.
آنچه از دو بند 36 و 37 توافق هس��ته اي درباره سازوكار 
حل وفصل اختالفات مي توان استنباط كرد اين است كه 
هر يك از طرف هاي توافق هسته اي مي توانند با بهانه هاي 
حتي ساختگي ايران را به نقض توافق هسته اي متهم كنند 
و ظرف حداكثر 65 روز تحريم ها عليه ايران را برگردانند؛ 
مطابق اين دو بند، حتي اگر ايران طرف مقابل را به نقض 
عهد متهم كرد و پس از طي مراحل پيش بيني ش��ده در 
س��ازوكار حل وفصل اختالف از توضيحات طرف مقابل 

متقاعد نشد، در صورت ارجاع مساله به شوراي امنيت با 
بازگشت تحريم ها روبرو خواهد شد.گفتني است، مايك 
پمپئو  وزير خارجه امريكا، اعالم كرده »همه تحريم هاي 
سازمان ملل متحد عليه ايران« در پي فعال سازي مكانيسم 
ماشه از سوي اين كشور از 30 شهريورماه باز خواهند گشت. 
حسن روحاني رييس جمهور ايران اما در واكنش به اين 
تهديدها اعالم كرد: حواس ملت ما جمع باشد، روز شنبه و 
يكشنبه روز پيروزي ايران و شكست امريكاست. كانال هاي 
ضدايراني براي خود خبر جعل نكنند كه امريكا ادعايي كرده 
و يك ماه صبر كرده و مي تواند از اين استفاده كند؛ مكانيزمي 
شروع نشده است تا به نتيجه اي برسد. من اين موفقيت را 
همانند ايس��تادگي ملت ايران در 8 سال دفاع مقدس به 
ملت تبريك مي گويم، پيشاپيش پيروزي شنبه و يكشنبه 
هفته آينده را به ملت ايران تبريك مي گويم كه امريكا دچار 

شكست مفتضحانه اي شد.

    افزايش قيمت جهاني طال
به دنبال تضعيف ارزش دالر و در حالي كه سرمايه گذاران 
در انتظار نتيجه نشس��ت سياس��ت گذاري فدرال رزرو 
هستند تا سرنخ هايي از برنامه بانك مركزي امريكا در مورد 
نرخ بهره و نرخ تورم به دس��ت بياورند، قيمت طال شاهد 
افزايش بود. وبا 0.57 درصد افزايش به 1965 دالر و 27 
سنت رسيد. قيمت طال در معامالت آتي براي تحويل در 
ماه دسامبر با 0.46 درصد رشد به 1975 دالر و 20 سنت 
رسيد. عاملي كه سبب رش��د قيمت طال شده تضعيف 
ارزش دالر بود.برايان لن، مدير شركت گلد سيلور سنترال 
در سنگاپور گفت: »به دليل انتشار بيانيه فدرال رزرو در 
اواخر امروز، معامله گران عمدتا در حاشيه بازار قرار دارند... 
مردم منتظر شفاف تر شدن اين قضيه هستند كه فدرال 
رزرو مي خواهد با استفاده از چه ابزارهاي پولي اي از تورم 
باالي 2 درصد حمايت كند.«بانك مركزي امريكا در ماه 
گذشته ميالدي با اتخاذ يك رويكرد جديد، اعالم كرد كه 
اجازه رسيدن نرخ تورم به باالي 2 درصد را خواهد داد و نرخ 
بهره را براي مدتي طوالني تر در نزديكي صفر نگه خواهد 
داشت.ادوارد مير تحليلگر موسسه كپيتال ماركتس در 
يادداشتي نوشت: »بازارها مي خواهند ببينند كه آيا فدرال 
رزرو لحن خود را تعديل خواهد كرد يا اينكه در مورد نرخ 
بهره و نرخ تورم همان موضع ماه قبل را تكرار مي كند... اما 
ما ترديد داريم كه فدرال رزرو لحن س��ابق خود را حفظ 
كرده باشد.« كاهش نرخ بهره موجب تضعيف ارزش 
دالر و بازدهي كمتر اوراق قرضه دولت امريكا مي شود 
و اشتها براي سرمايه گذاري در بازار طال را باال مي برد.

نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته 
دموكرات ها آماده به تاخير انداختن تعطيالت ماه اكتبر 
هستند تا به توافقي بر سر طرح بسته مالي ضد كرونا با 

جمهوريخواهان دست يابند.
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احتمال آزادسازي منابع ايران 
در عراق

تغيير رييس كل بانك مرك��زي و بانك تجاري عراق 
احتمااًل مي تواند زمينه ساز بازگشت منابع ارزي ايران 
از عراق باش��د.به گ��زارش تس��نيم، رييس كل بانك 
 )TBI( مركزي ع��راق و مديرعامل بانك تجارت عراق
تغيير كردند؛ اين دو تغيير مه��م مي تواند مقدمه اي 
باشد براي بازگشت منابع ارزي ايران كه در كشور عراق 
مسدود شده است. مصطفي غالب مخيف رييس بانك 
مركزي و س��الم چلبي مديرعامل بانك تجارت عراق 
TBI ش��دند؛ منابع بانكي معتقدند تغييرات اخير در 
بدنه بانكي كشور عراق مي تواند در وصول منابع بسيار 
زياد بانك مركزي در عراق موثر باشد.در طول سال هاي 
گذشته و به خصوص دوره اخير بانك مركزي، مقامات 
ايراني رايزني هايي را با كشور عراق براي بازگشت منابع 
ارزي و وصول بدهي عراق به اي��ران انجام داده اند و در 
مقاطعي نيز موفقيت هايي را به دست آورده اند.آن طور 
كه عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي قباًل اعالم 
كرده بود: ارزش صادرات گاز و برق ايران به عراق ساليانه، 
چندين ميليارد دالر است، ضمن اينكه، ميلياردها دالر 
از منابع بانك مركزي نيز در اين كشور است كه درمورد 
نحوه استفاده از آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به 
توافق رسيديم.همتي همچنين پيش از اين و پس از 
سفر به عراق اعالم كرده بود: از منابعي كه در كشور عراق 
داريم براي خريد كاالهاي غيرتحريمي و اساسي استفاده 
كنيم.اين درحالي است كه بر اس��اس قرارداد ايران و 
عراق، عراقي ها موظف هستند پول گاز را با يورو و پول 
برق را با دالر به ايران پرداخت كنند اما با آغاز روند جديد 
تحريم ها عراقي ها اعالم كردند امكان پرداخت دالر را 
ندارند و پيشنهاد پرداخت با دينار را مطرح كردند و حاال 
مساله دينار هم مطرح نيست و ايران قرار است كاالي 
اساسي بخرد.اما اين موضوعات در توافقات با رييس قبلي 
بانك مركزي بوده و بايد ديد رييس جديد بانك مركزي 
مي تواند گامي براي بازپرداخت بدهي به ايران و بازگشت 

منابع ارزي كشورمان بردارد يا خير.

پرداخت وام وديعه مسكن 
تسريع مي شود

مدير اداره اعتبارات بانك مركزي گفت: با توجه به اينكه 
مشكل نرم افزاري بانك ها حل شده است اميدواريم از 
اين به بعد پرداخت هاي تسهيالت اجاره مسكن. تسريع 
شود.شهرزاد دانشمندي افزود: مصوبات ستاد ملي كرونا 
حدود يك ماه پيش ابالغ اما سامانه قابل نام نويسي براي 
اين تسهيالت از حدود دو هفته پيش به بانك ها وصل 
شد.وي ادامه داد: راهكارهايي براي بازپرداخت اقساط 
ديده شده كه يكي از آنها اين است كه سود تسهيالت 
در هر ماه و اصل تس��هيالت در آخر دوره گرفته شود 
و اساس��ًا چنين سيستمي در نرم افزار بانك ها تعريف 
نشده است بنابراين تا زماني كه اين نرم افزار تعريف و 
پياده سازي شود در پذيرش متقاضي تأخير مي شود 
بنابراين بديهي است كه پرداخت تسهيالت به كندي 
انجام شود.خانم دانشمندي افزود: بر اساس آمارها، اين 
نرم افزار در 13 بانك از 15 بانك نصب ش��ده است و از 
حدود 18 هزار نف��ري كه تا كنون در بانك ها پذيرش 
شده حدود 10 هزار و 270 نفر تسهيالت را گرفته اند و 
از آنجا كه مشكل نرم افزاري بانك ها حل شد اميدواريم 
از اين به بعد پرداخت ها تسريع شود.بر اساس مصوبات 
و دس��تورالعمل هاي مربوط، بانك ها موظف هستند 
همه مداركي را كه متقاضي در سامانه ثبت كرده است 
بررسي كنند و اگر خالف است، بازگشت دهند.متأسفانه 
مواردي ديده ش��ده است كه اش��خاصي در سامانه به 
بانك ها معرفي ش��دند كه داراي تسهيالت مسكن يا 
جعاله هستند يعني سند ملكي و خانه دارند و با اين حال 
مي خواهند وديعه اجاره مسكن را هم بگيرند.مدير اداره 
اعتبارات بانك مركزي گفت: تا كنون 122 هزار نفر به 
بانك ها معرفي شدند با توجه به اينكه بانك هاي بيشتري 
پذيرش را ش��روع كرده اند، از اين به بعد، روند سريع تر 
خواهد ش��د.گواهي هاي كسر از حقوق و گواهي كسر 
از مستمري خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد از 
جمله وثايق است و مستأجران كم درآمد تحت پوشش 

كميته امداد به اجاره نامه نيازي ندارند.

 نفوذ جهاني يوان 
در راه جاده ابريشم 

يكي از مشاوران ارش��د دولت چين با تأكيد بر تسريع 
بين المللي شدن يوان گفت چين بايد تالش هايش را 
براي افزايش كاربرد يوان در كشورهايي كه براي طرح 
بزرگ زيرس��اختي كمربند و جاده ثبت ن��ام كرده اند، 
افزايش دهد. به گزارش راش��ا تودي، يكي از مشاوران 
ارشد دولت چين گفت پكن قصد دارد تا جاي ممكن از 
يوان در طرح كمربند و جاده خود استفاده كند تا كاربرد 
آن به عنوان يك ارز ذخيره تقويت شود. به گفته شهردار 
سابق چونگ كينگ، سهم يوان از پرداخت هاي جهاني 
بسيار محدود اس��ت و تنها 2 درصد از ذخاير جهاني و 
1.76 درصد از پرداخت هاي بين مرزي را تا پايان ژوئن به 
خود اختصاص داده است. وي گفت: »اين رقم متناسب 
با موقعيت كشور ما به عنوان بزرگ ترين كشور تجارت 
خارجي نيس��ت.« وي افزود: چين بايد تالش هايش را 
براي افزايش كاربرد يوان در كشورهايي كه براي طرح 
بزرگ زيرساختي كمربند و جاده ثبت نام كرده اند افزايش 
دهد. او با اين توضيح كه يوان بايد هرچه بيشتر در نقل و 
انتقال هاي پولي و ذخاير جهاني مورد استفاده قرار گيرد، 
گفت: »بين المللي شدن يوان بايد تسريع شود.«طرح 
كمربند و جاده هفت سال پيش توسط رييس جمهور 
چين معرفي ش��د. پكن از آن زمان حدود 200 س��ند 
همكاري با 167 كشور و سازمان بين المللي امضا كرده 
است.هدف از اين طرح چند تريليون دالري تقويت ارتباط 
و همكاري بين آسيا، اروپا، آفريقا و امريكاي التين است. 
متخصصان مي گويند اين طرح، تجارت جهاني را به طرز 
قابل توجهي افزايش مي دهد و هزينه هاي تجارت براي 

كشورهاي مشمول را نصف مي كند.

خبر

2920 ميليارد تومان
حراج اوراق بدهي دولتي

نتيجه شانزدهمين مرحله از برگزاري حراج اوراق بدهي 
دولتي نش��ان مي دهد كه تعداد 4 بانك و 3 صندوق 
س��رمايه گذاري س��فارش هاي خود را در مجموع به 
ارزش 29.3 ه��زار ميليارد ريال در س��امانه هاي بازار 
بين بانكي و مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس 
تهران ثبت كردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز 
با فروش 9.6 هزار ميليارد ريال اوراق »اراد51« با نرخ 
بازده تا سررسيد 19 درصد، 950 ميليارد ريال اوراق 
»اراد45« با نرخ بازده تا سررسيد 20 درصد، 13.6 هزار 
ميليارد ريال اوراق »اراد52« با نرخ بازده تا سررسيد 
20 درص��د و 5 هزار ميليارد ري��ال اوراق »اراد53« با 
نرخ بازده تا سررسيد 21 درصد )در مجموع به ارزش 
29.2 هزار ميلي��ارد ريال( موافقت ك��رد. معامالت 
مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي مالي برنده در 
روز سه شنبه 25 شهريورماه 1399 توسط كارگزاري 
بانك مركزي در س��امانه معامالتي بورس ثبت شد. 
به عالوه، سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي در فرآيند 
خ��ارج از حراج و از طريق بورس در ح��دود 1.5 هزار 
ميليارد ريال اوراق »اراد45« با نرخ بازده تا سررسيد 
20 درصد، 11.6 ميليارد ريال اوراق »اراد49« با نرخ 
بازده تا سررس��يد 21 درصد و 97 ميليارد ريال اوراق 
»اراد53« ب��ا نرخ ب��ازده تا سررس��يد 21 درصد )در 
مجموع به ارزش 1.6 هزار ميليارد ريال( را خريداري 
كردند. در مجموع، 30.8 هزار ميليارد ريال اوراق بدهي 
دولت در هفته جاري توسط سرمايه گذاران حقيقي و 
حقوقي خريداري گرديد.كارگزاري بانك مركزي در 
راس��تاي عرضه تدريجي اوراق در تواترهاي هفتگي، 
مرحله هفدهم حراج اوراق بدهي دولتي جهت فروش 
به بانك ها، موسسات اعتباري غيربانكي صندوق هاي 
سرمايه گذاري، ش��ركت هاي بيمه اي و شركت هاي 
تأمين سرمايه را در روز سه شنبه 1 مهرماه 1399 اجرا 
مي كند. اوراق عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، 
كوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه )پرداخت 
كوپن دوبار در سال( است.بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي متقاضي ش��ركت در اين حراج مي توانند 
نسبت به ارسال سفارش��هاي خود تا 30 شهريورماه 
1399 تنها از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند. 
صندوق هاي سرمايه گذاري، ش��ركت هاي بيمه اي 
و ش��ركت هاي تأمين س��رمايه متقاضي شركت در 
اين حراج نيز مي توانند س��فارش هاي خ��ود را تا 30 
شهريورماه 1399 از طريق سامانه مظنه يابي شركت 
مديريت فناوري ب��ورس تهران ثبت كنند. معامالت 
مربوط به اين حراج در روز سه شنبه 1 مهرماه 1399 
انجام خواهد شد.كليه نهادهاي مالي متقاضي شركت 
در اين حراج مي توانند سفارش هاي خود را در هر نماد 
به طور جداگانه ارسال كنند. شايان ذكر است حداقل 
حجم سفارش در هر يك از نمادهاي ياد شده، 500 هزار 
ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي شركت كننده 
در اين حراج توصيه مي ش��ود، تنوع بخش��ي به سبد 
دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري مدنظر قرار دهند. 
ذكر اين نكته ضروري است كه، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي الزامي به پذيرش كليه پيشنهادات دريافت شده 
يا فروش كليه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانك 
مركزي سفارشات دريافت شده را براي تصميم گيري به 
وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي كند و وزارتخانه 
مزبور، نسبت به تعيين س��فارش هاي برنده از طريق 
مشخص كردن حداقل قيمت پذيرفته شده در سازوكار 
حراج اقدام مي كند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي 

برندگان به قيمت يكسان انجام مي شود.
همچنين بر اس��اس جزو )4( بند »ك« تبصره )5( 
قانون بودجه س��ال 1399، بانك مركزي تنها مجاز 
به خريد و فروش اوراق مالي اس��المي دولت در بازار 
ثانويه اوراق است. بنابراين در چارچوب قوانين، بانك 
مركزي مجاز به خريد اوراق مالي اس��المي در بازار 
اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند برگزاري حراج، اوراق 
بدهي دولتي را با هدف تامين مالي دولت خريداري 
كند. همچنين، كارگزاري بانك مركزي تامين كننده 
زيرساخت معامالت و برگزاركننده حراج فروش اوراق 
به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي عضو بازار 
بين بانكي اس��ت و تعهدي نسبت به حجم و قيمت 

اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

رييس كل بانك مركزي: اقدام ديگري در فشار حداكثري باقي نمانده است

اختالف 22 ميليارد دالري بانك مركزي و اتاق بازرگاني در بازگشت ارز

افزايش قيمت ارز و طال به دنبال احتمال مكانيسم ماشه

چالش هاي ارزي بخش خصوصي و بانك مركزي در 
طول ماه هاي گذشته همواره ادامه داشته و آنچه در 
حال حاضر بيش��ترين توجه را به خ��ود جلب كرده، 
پاسخ به يك سوال است؛ در سال هاي 97 و 98، بخش 

خصوصي چند ميليارد دالر ارز را باز نگرداند؟
به گزارش ايسنا، به دنبال از سرگيري تحريم هاي اقتصادي 
امريكا در سال 1397، دولت تالش كرد با مديريت منابع 
ارزي خود، راه را بر كاهش هزينه ها و انتقال ارزهاي باقي 
مانده به كش��ور هموار كند. هرچند بخش خصوصي نيز 
با ايفاي تعهدات ارزي موافقت كرده اما به نظر مي رس��د 

اختالف نظرهاي اجرايي هنوز بر جاي خود باقي است.
در كنار مهلت در نظر گرفته شده براي بازگشت ارزهاي 
حاصل از صادرات به كش��ور در پايان تير ماه امسال كه با 
وجود مخالفت اتاق بازرگاني از سوي بانك مركزي اجرايي 
شد، ميزان ارزهاي بازنگش��ته به كشور نيز يكي ديگر از 
محل هاي اختالف بوده است؛ تا جايي كه بانك مركزي 
در آمار ابتدايي خود اعالم كرد كه حدود 27 ميليارد دالر 
ارز صادراتي به كش��ور بازنگشته و اتاق بازرگاني از همان 
ابتدا اعالم كرد چنين ع��ددي را قبول ندارد.آنچه در اين 
اختالف نظر، كفه ترازو را به سمت اتاق سنگين تر مي كند، 
صحبت هاي اخير رييس س��ازمان توسعه تجارت است. 

حميد زادبوم گفته كه از فروردين 13٩٧ تا پايان 13٩٨، 
بدون احتساب فرآورده هاي نفتي، گاز و بنزين، 21 هزار 
و 184 صادركننده، صادرات انجام داده اند كه حدود 17 
ميليارد دالر تعهد ايفا نشده دارند. از سوي بانك مركزي 
نيز اعالم شده كه از اين ميزان، حدود 10 هزار صادركننده 
كارت بازرگاني نداشته اند كه مربوط به ديگر بخش ها مانند 

پيله وري و مرزنشيني و... مي ش��ود و برآورد مي شود 25 
درصد از كل تعهدات ارزي ايفا نشده به اين بخش مربوط 
باشد. همچنين 2200 صادركننده كل تعهدات ارزي خود 
را ايفا كرده اند.اين صحبت به معناي آن است كه سازمان 
توسعه تجارت عدد موجود در آمارهاي خود را حدود 10 
ميليارد دالر كمتر از بانك مركزي در نظر گرفته است. در 

كنار آن از اين عدد 17 ميليارد دالري نيز بخش خصوصي 
سهم كوچكي را گردن مي گيرد و معتقد است مابقي ارزها 

را بايد در محل ديگري جست وجو كرد.
مسعود خوانس��اري – رييس اتاق بازرگاني تهران – در 
جديدترين توضيحات خود گفته كه بر اساس آمار سازمان 
توس��عه تجارت، 17 ميليارد دالر ارز بازنگشته به كشور 
وج��ود دارد. از حدود 21 هزار صادرات انجام ش��ده، 10 
هزار صادرات با كارت هاي پيله وري يا س��اير شيوه هايي 
كه به كارت بازرگاني مربوط نمي شود انجام شده است و 
از 11 هزار كارت بازرگاني، بيش از 2000 صاحب كارت 
تمام تعهدات ارزي خود را به طور كامل اجرايي كرده اند.

وي ادام��ه داد: به اين ترتيب حدود نيم��ي از صادرات از 
طريق كارت هاي پيله وري و ساير شيوه ها انجام شده و در 
ميان صاحبان كارت هاي بازرگاني نيز رفع تعهد بيش از 
2000 صادركننده قطعي است. به اين آمار بايد عملكرد 
ش��ركت هاي عمومي و ش��به دولتي بزرگ مانند برخي 
پتروشيمي ها يا صنايع فوالد را نيز اضافه كنيم كه بخشي 
از ارز بازنگش��ته نيز به آنها مربوط است. به اين ترتيب ما 
معتقديم كل سهم بخش خصوصي از ارز بازنگشته حداكثر 
پنج ميليارد دالر است كه بخشي از آن نيز به واردات موقت 

و محدوديت هاي تحريم بازمي گردد.

ويژه

بانك ملت برند محبوب در 
ارايه خدمات بانكي شناخته شد

بانك ملت در هفتمين دوره جشنواره برند محبوب 
مصرف كنندگان، برند محبوب بانكي شناخته شد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملت، در هفتمين 
دوره جش��نواره برند محب��وب مصرف كنندگان، 
بانك ملت به عنوان برند محبوب در ارايه خدمات 

بانكي شناخته شد.
اين ارزيابي در جشنواره ملي برند محبوب و از طريق 
آراي مردمي در شبكه هاي اجتماعي صورت گرفته 
است.بر اساس اين گزارش، شركت به پرداخت ملت، 
زيرمجموعه ب�ورس�ي بانك ملت هم دراين دوره از 
جشنواره، درگروه پايانه هاي فروشگاهي، به عنوان 
برند محبوب مشتريان و كاربران انتخاب شده است.



بازار سرمايه طي جلسات مجلس و سازمان بورس روزهاي 
خوشي را مي گذراند و بازار روند صعودي را تجربه مي كند. 
معامالت بازار سرمايه روز چهارشنبه و درآخرين روزكاري 
خود در حالي پايان يافت كه شاخص كل اين بازار با ۳۹ هزار 
و ۵۰۵ واحد صعود، رقم يك ميليون و ۷۰۴ هزار واحد را ثبت 
كرد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز ۲۱۰۲ واحد رشد كرد 
و در رقم ۴۳۰ هزار و ۲۰۲ واحد ايستاد. معامله گران امروز دو 
ميليون معامله به ارزش ۱۷۷ هزار و ۹۷۳ ميليارد ريال انجام 
دادند. همچنين شاخص كل فرابورس نيز با ۴۶۹ واحد رشد، 
در رقم ۱۷ هزار و ۹۲۰ واحد ايس��تاد. در اين بازار ۷۲۹ هزار 
معامله انجام شد كه ۵۴ هزار و ۱۸۳ ميليارد ريال ارزش داشت. 
آيفكس نيز از ابتداي هفته جاري رشد ۶واحدي را تجربه و 

دركارنامه خود ثبت كرد.

    رونق بورس كاال
بورس كاال نيز اين روزها به واسطه وعده عرضه مسكن و خودرو 
پرمخاطب شده است و سهامداران سعي در خريد و فروش 
در اين بازار را دارند در اين راس��تا امين گل گير كارشناس 
بازار سرمايه گفت: بر اساس ماده ۱۷ قانون توسعه و ابزارها 
و نهادهاي مالي جديد، خريدوفروش كاالهاي پذيرفته شده 
در بورس هاي كاالي��ي كه با رعايت مق��ررات حاكم بر آن 
بورس ها مورد دادوستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها 
و دستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي اجرايي نياز به 
برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد كه 
اين موضوع جذابيت عرضه اين اموال در بورس را بيشتر كرده 
است. وي در خصوص عرضه امالك در بورس گفت: شفافيت 
قيمتي و روند عادالنه كشف قيمت در تاالر معامالت امالك 
و مستغالت بورس كاالي ايران مهم ترين مزاياي عرضه اين 
اموال در بورس است. همچنين كاهش هزينه مبادالت ديگر 
مزيت اين معامالت است كه الزمه رونق و پا گرفتن اين بازار 
حضور موسسات دولتي و بانك ها جهت عرضه اموال مازاد خود 
در بورس خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه ضمن بيان 
اينكه وزارت راه و شهرسازي، درصدد است، فروش پرحجم 

اموال غيرمنقول خود را از طريق بورس كاال انجام دهد، توضيح 
داد: ايجاد بازاري متمركز جه��ت فروش اموال غيرمنقول 
نهادهاي عمومي كه پيش  از اين به روش مزايده انجام مي شد 
و در گذشته اطالع رساني و شفافيت معامالتي چنداني را به 
همراه نداشت و تنها دسترسي عموم جهت اطالع از فروش اين 
اموال محدود به روزنامه ها بود. درحالي كه بورس كاال شفافيت 
الزم در ف��روش اموال از قبيل زم��ان تحويل مكان تحويل 
نحوه تسويه قيمت پايه متراژ و ... را به همراه دارد و با توجه به 
دسترسي عموم به تابلوي معامالت بورس كليه ذي نفعان اين 

امكان را دارند كه ناظر رقابت فروش اموال باشند. 

    تشكيل كارگروه  سندباكس 
 كارگروه سندباكس ها براس��اس دستورالعمل ايجاد نظام 
مديريت يكپارچه محيط هاي آزمون تنظيم گري كس��ب 
وكارهاي نوآورانه در فضاي مجازي يا س��ندباكس مصوب 
ش��وراي عالي فضاي مجازي تشكيل شده  است. درجلسه 

كارگروه سندباكس علي عبدالهي رييس كارگروه و رييس 
مركز فناوري اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند گفت: در 
چنين شرايطي وقتي كس��ب و كارهاي نوآور بر اساس آن 
فناوري خدمت ارايه مي دهند به ناچار به سمت قانون گذاري 
ب��راي آن پيش مي رود كه در بيش��تر موارد اي��ن قوانين از 

كارآمدي الزم برخوردار نيستند.

     نقش مهم فين تك ها در اقتصاد كشور
امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران در دوازدهمين دوره 
بين المللي بازار س��رمايه اس��المي كه به صورت آنالين و با 
حضور بيش از ۹۰ نفر از ۲۶ كشور برگزار شد گفت: با رعايت 
چارچوب هاي اسالمي و به كمك بازار سرمايه و به كارگيري 
فناوري، مي توان در مس��ير تامين مالي نيازهاي جامعه و 

درنتيجه رشد و بالندگي اقتصادي كشور گام برداشت.
مديرعامل فرابورس در ادامه به ارتباط فناوري و مفاهيمي 
چون تامي��ن مالي جمع��ي و فين تك پرداخ��ت و افزود: 

 Disruptive( فناوري هاي برهم زننده يا تحول آفري��ن
technology( اصطالحي است كه در مورد نوآوري هايي به 
كار مي رود كه به صورت چشمگيري روش هاي پيشين صنايع 
و كسب وكارها را تغيير داده اند و خودرو برقي و تلويزيون زماني 
از اين دس��ت فناوري ها بوده اند. هاموني در ادامه، معامالت 
رباتيك، سكوهاي تامين مالي جمعي، مشاوران مالي رباتيك 
و ارزهاي مجازي را نمونه هايي از تكنولوژي هاي تحول آفرين 

در اقتصاد مالي دانست.

     چه خبر از سهام عدالت
براساس گفته فرهنگ حسيني، كارش��ناس بازار سرمايه 
بيش از ۴۲ ميليون نفر به صورت مس��تقيم در بازار سرمايه 
ايران سهامدار هستند. اين موضوع به واسطه آزادسازي سهام 
عدالت به صورت مستقيم و غيرمستقيم است. با لحاظ بعد 
خانوار، عمال مي توان گفت كه بيش از ۹۰درصد مردم ايران 
در بورس اوراق، س��رمايه دارند، لذا جايگاه بورس از اهميت 
بااليي برخوردار است. حسيني ادامه داد:  از سوي ديگر نوسان، 
ذات اصلي بازارهاي مالي است و وظيفه دولت به عنوان نهاد 
قانونگذار و ناظر هموار كردن نوسانات است. براي مديريت 
نوسانات و جلوگيري از رفتارهاي هيجاني سرمايه گذاران 
ابزارهاي متعددي توس��ط دولت ها و بانك هاي مركزي در 
اختيار است. در بازار سرمايه ايران به دليل عدم وجود يا عدم 
عمق كاف��ي و عدم دانش و توجه كاف��ي و محدوديت هاي 
ساختاري مانند حجم مبنا و دامنه نوسان و سهام شناوري 
پايين، عمده حمايت ها متمركز بر خريد سهام است. به گفته 
اين كارشناس اقتصادي، در ايران نيز صندوق تثبيت با هدف 
حمايت از بازار در شرايط بحراني و با در اختيار داشتن يك 
درصد منابع صندوق توسعه ملي براساس قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير ش��كل گرفته اس��ت. نقش اين صندوق 
حمايتي و تثبيتي بازار سرمايه كشور با هدف محدود كردن 
ريسك تصميمات دولتي و ريسك هاي بيروني است. ماهيت 
هدف جلوگيري از ترس فراگير در زمان وقوع بحران ها با هدف 

حمايت از سهامداران خرد است.

4 ادامه از صفحه اولتاالر
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توقف و بازگشايي نمادها 
انتخابي  نيست

س��عيد محمدعليزاده، مدير نظارت بر ناش��ران 
سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طبق 
مواد هفده مكرر و هفده مكرر يك، دستورالعمل 
اجرايي نحوه انجام معامالت بورس اوراق بهادار در 
تهران و م��واد دوازده مكرر يك و دوازده مكرر دو 
دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق 
بهادار در فرابورس اي��ران، در صورتي كه قيمت 
پاياني سهم طي پنج روز معامالتي متوالي بيش 
از ۲۰ درصد افزايش يا كاهش يابد، نماد معامالتي 
پس از يك ساعت توقف مجدداً شروع مي شود و 
اگر اين توقف در ساعت آخر معامالت باشد نماد 

در روز بعد بازگشايي مي شود.
وي افزود: همچنين در صورتي كه قيمت پاياني 
طي ۱۵ روز معامالتي متوالي بيش از ۵۰ درصد 
افزاي��ش يا كاه��ش يابد، نماد متوقف مي ش��ود 
و ب��ورس مربوطه از ناش��ر درخواس��ت برگزاري 
كنفرانس اطالع رس��اني مي كند كه ناش��ر تا دو 
روز كاري فرص��ت دارد پاس��خ س��واالت مطرح 
شده از س��وي تحليل گران را بدهد و سپس نماد 
با محدوديت دامنه نوس��ان بازگشايي مي شود. 
محمدعلي��زاده همچنين تصري��ح كرد: موضوع 
توقف و بازگشايي كاماًل به صورت سيستمي اتفاق 
مي افتد و به صورت دس��تي يا تصميم سليقه اي 
نيست و نحوه عملكرد سيس��تم تفاوتي در بازار 
نزولي يا صعودي ن��دارد. وي توضيح داد: يكي از 
نكات مهمي كه فعاالن ب��ازار بايد در نظر بگيرند 
اينكه، ممكن است روند قيمتي يك سهم در چند 
روز متوالي بيش از پن��ج روز مثبت يا منفي بوده 
باشد ولي طبق الگوريتم سيستم اگر به هر دليل 
از جمله ارس��ال اطالعات با اهميت نماد متوقف 
و مجدداً بازگشايي ش��ود، تعداد روزهاي نوسان 
مثبت يا منفي قيمت س��هام از زمان��ي كه نماد 

بازگشايي شده است، در نظر گرفته مي شود.
مدير نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس تأكيد 
كرد: هيچ تفاوتي در مكانيزم توقف و بازگش��ايي 
نماده��ا ب��ه دليل نوس��انات منفي ي��ا مثبت در 
دستورالعمل هاي فوق الذكر و سيستم معامالتي 
وجود ندارد و مالك محاس��به سيس��تم، قيمت 
پاياني در لحظه، طبق سيستم معامالت و مقايسه 
آن با قيمت ه��اي پاياني پنج روز گذش��ته براي 
نوسان ۲۰ درصد و قيمت پاياني ۱۵ روز گذشته 
براي ۵۰ درصد نوسان است و در صورت هرگونه 
توق��ف نماد در اين ب��ازه زمان��ي، قيمت آخرين 

بازگشايي مالك محاسبه نوسان خواهد بود.

بورس شبكه دار شد
روز گذش��ته طي نشس��تي با حضور مديران بازار 
سرمايه و مديران صداوسيما، راه اندازي تلويزيون 
بورسي و امكانات اس��توديوي بورس بررسي شد. 
طي جلسه، سياوش وكيلي، مدير روابط عمومي 
و امور بين الملل سازمان بورس، بيان كرد: داشتن 
ش��بكه تلويزيوني اختصاصي بورس همواره يكي 
از آرزوه��اي ديرينه بازار س��رمايه ب��وده كه جاي 
خالي آن هميشه احساس مي شد. بورس در حال 
حاضر موضوعي ملي است و در اين راستا راه اندازي 
تلويزيون ب��ورس را به فال نيك مي گيريم. وكيلي 
گفت: مقرر شده است تا شبكه »ايران كاال« به پخش 
اين برنامه ها اختصاص يابد. پيشنهاد مي شود نام 
اين شبكه مانند شبكه اقتصاد، »شبكه بورس« يا 
»شبكه سرمايه« باشد. سازمان بورس تمام تالش 
خود را در جهت راه اندازي اين شبكه خواهد كرد و 
انتظار مي رود تا دو هفته آينده راه اندازي شود. نياز 
به آموزش و فرهنگ سازي بيش از پيش وجود دارد.

 علي صحرايي، مديرعامل شركت بورس تهران نيز 
در اين جلسه بر تاثير وافر رسانه در افكار عمومي و 
افزايش سواد عمومي در كشور تاكيد كرد و افزود: 
انتظار مي رود با ايجاد تلويزيون بورسي و همكاري 
مسووالن صداوسيما، محتواي آموزشي مورد نياز 
مردم در اختيار همه اقش��ار جامعه قرار گيرد. وي 
اظهار كرد: از ابتداي سال تاكنون تعداد سهامداران 
بورس از ٥ ميليون به ١٦ ميليون رسيده است كه 
١١ ميليون از اين تعداد كمتر از ٥٠ ميليون تومان 
سهام خريده اند؛ براين اساس لزوم توسعه فرهنگ 
سهامداري و آگاه سازي بيش از پيش وجود دارد. 
صحرايي تصريح كرد: خوشبختانه سهامداران طي 
يك هفته اخير به سمت سهم هاي بنيادي گرايش 
پيدا كرده اند كه نش��ان از افزاي��ش آگاهي آنان به 
فضاي بازارسرمايه نسبت به قبل دارد. به گزارش 
سنا، در اين مراسم، مديران ارشد بازار سرمايه و رضا 
عليدادي، معاون توسعه و فناوري رسانه ملي، محمد 
عسكري، رييس مركز  اي تي سازمان صدا وسيما و 
اردشير زابلي زاده، رييس شبكه ايران كاال به همراه 
تعداد ديگري از مديران صداوسيما حضور داشتند.

پذيره نويسي  صندوق 
سرمايه گذاري پااليشي تمديد شد

راضي��ه صباغيان، سرپرس��ت مديريت نظارت بر 
نهاده��ا گفت: با توجه به درخواس��ت ارايه ش��ده 
مبني بر تمديد پذيره نويسي به منظور بهره مندي 
متقاضياني كه تاكنون فرص��ت خريد واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق مذكور را نداشته اند، تمديد 
مجوز پذيره نويس��ي اين صندوق، از نظر سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار بالمانع اعالم ش��ده اس��ت. 
وي افزود: بر اين اس��اس، پذيره نويس��ي صندوق 
سرمايه گذاري پااليشي يكم تا ساعت ۲۴ يكشنبه 
۳۰ شهريور ۹۹ با رعايت قوانين و مقررات تمديد 
شده است. هرگونه فعاليت جهت جمع آوري منابع 
الزم صندوق و تبليغات احتمالي در اين راستا نبايد 
مغاير با مفاد اساسنامه و اميدنامه و قوانين و مقررات 

مرتبط باشد.

نقش تأمين سرمايه ها در بازار 
سرمايه كشور

همچنين بررس��ي طرح مورد نياز براي تأمين مالي، 
مناسب ترين روش تأمين مالي با كمترين زمان و هزينه 
را به شركتهاي متقاضي تأمين مالي پيشنهاد مي دهند. 
شايان ذكر است يكي از روش هاي متداول تأمين مالي 
در بازار سرمايه، انتشار اوراق بدهي است كه شركت هاي 
تأمين سرمايه با توجه به نياز شركت براي تأمين مالي 
و ساختار شركت، اوراق بدهي متناسب با نياز شركت 
را معرفي مي كنند. در فرآيند تأمين مالي شركت ها و 
انتشار اوراق بدهي، شركت هاي تأمين سرمايه، تعهد 
پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق را عهده دار مي شود كه 
به موجب قبولي سمت تعهد پذيره نويسي، پذيره نويسي 
كل اوراق منتشره در بازه زماني مجاز تضمين مي شود 
و در واقع ريسك عدم فروش اوراق و جمع آوري وجوه 
را براي شركت پوشش مي دهد. همچنين به موجب 
قبولي سمت بازارگرداني، نقدشوندگي اوراق منتشره 
در كل مدت اوراق تضمين مي شود و با تنظيم عرضه 
و تقاضاي بازار، ريسك نقدشوندگي را براي خريداران 

اوراق و سرمايه گذاران پوشش مي دهد.
يكي ديگر از وظايفي كه مطابق اساسنامه، شركت هاي 
تأمين سرمايه عهده دار آن هستند مشاوره در خصوص 
اصالح ساختار مالي شركت ها، از طريق افزايش سرمايه 
است. افزايش سرمايه مي تواند از محل سود انباشته 
)س��هام جايزه(، آورده نقدي و مطالبات حال ش��ده 
سهامداران، تجديد ارزيابي دارايي ها و يا صرف سهام 
باشد. شركت هاي تأمين س��رمايه با بررسي ساختار 
مالي شركت و صورت هاي مالي، بهترين روش افزايش 
سرمايه را به شركت متقاضي پيشنهاد داده و مجوزهاي 
الزم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت مي نمايند. 
در همين راستا نيز تعهد پذيره نويسي سهام عرضه شده 
را به عهده مي گيرند كه به موجب قبولي سمت تعهد 
پذيره نويسي، پذيره نويسي كل س��هام عرضه شده 
تضمين مي شود. يكي ديگر از وظايفي كه شركتهاي 
تامين سرمايه عهده دار آن هستند مشاوره در خصوص 
عرضه و پذيرش سهام شركت ها در هر يك از بازارهاي 
بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران است. با توجه 
به مزايايي كه عرضه سهام شركتها در بورس/ فرابورس 
دارد و همچنين نظر به اينكه شركت هاي سهامي عام 
همواره از حمايت دولت و مزاياي بيشتري نسبت به 
ساير شركت ها برخوردارند، بسياري از شركت ها تمايل 
به عرضه سهام خود در بازار سرمايه دارند. در اين فرآيند، 
شركت هاي تأمين س��رمايه به عنوان مشاور عرضه و 
پذيرش در كنار ش��ركت ها قرار مي گيرند، شركت ها 
را ارزش گذاري كرده و مراحل مقدماتي عرضه سهام 
شركت ها در بازار سرمايه را انجام مي دهند. همچنين 
تعهد خريد سهام عرضه ش��ده را به عهده مي گيرند 
كه به موجب قبولي سمت تعهد خريد، فروش رفتن 
كل سهام عرضه شده تضمين مي شود. يكي ديگر از 
زمينه هاي ارايه مش��اوره توسط شركت هاي تأمين 
سرمايه، ادغام و تمليك شركت هاست. ادغام و تمليك 
به بهبود كسب و كار و وضعيت شركت ها و همچنين 
افزايش رقابت كمك مي كند. در فرآيند ادغام، دو يا چند 
شركت با توافق كامل يكديگر، با هم تركيب مي شوند 
و يك ش��ركت جديد را به وجود مي آورند. در فرآيند 
تمليك نيز يك ش��ركت مالكيت شركت كوچك تر 
را خريداري مي كن��د و آن را تحت كنت��رل خود در 
مي آورد. شركت هاي تأمين سرمايه مشاوره هاي الزم 
را در زمينه اين فرآيند به شركت ها ارايه داده و مراحل 
الزم را اجرا مي كنند. از جمله فعاليت هاي شركت هاي 
تأمين س��رمايه، مديريت دارايي هاي ش��ركت ها و 
همچنين افراد از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري 
است. طبيعتًا سرمايه گذاري در بازار سرمايه نيازمند 
دان��ش و تخصص در ح��وزه مالي و س��رمايه گذاري 
است. شركت هاي تأمين سرمايه از طريق تأسيس و 
مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري با درجات متفاوت 
ريسك، امكان دسترسي سرمايه گذاران به فرصت هاي 
سرمايه گذاري بازار سرمايه ايران را با ريسك مديريت 
شده فراهم مي كنند و در واقع با بهره گيري از دانش و 
تجربه سرمايه گذاري، ريسك سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه را مديريت كرده و س��رمايه سرمايه گذاراني 
كه دانش كافي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه را 

ندارند، جذب و به بازار سرمايه تزريق مي كنند.

هيچ حرفي درباره حذف ارز 
4200 توماني نداريم

رييس دفتر رييس جمه��ور درباره افزايش قيمت 
خودرو نيز اظهار كرد: توليد خودرو افزايش يافته 
است اما متاسفانه خودرو به جاي اينكه وسيله اي 
براي مصرف باشد به وسيله اي براي سرمايه گذاري 
و خريد و فروش تبديل شده است. به خاطر همين 
دس��تورالعمل هايي تهيه كرديم كه خودروس��از 
خ��ودرو را به كس��اني بفروش��د كه قب��ال خودرو 
نخريده ان��د. با اين حال عده اي خ��ودرو را تحويل 
مي گيرند اما با قولنامه دستي آن را واگذار مي كنند. 
ما بايد جل��وي دالل بازي را بگيري��م تا خودرو به 

نيازمند واقعي برسد.

تبعات استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي براي بورس

 باعث ش��ود ريسك هاي بس��يار زيادي براي بازار 
س��رمايه، بيش از ريس��ك هاي ذاتي خ��ود بازار 
ايجاد ش��ود و همه را دچار مشكل كند و مهم تر از 
آن در جريان س��رمايه گذاري هاي اقشار مختلف 
در بازار س��رمايه اخالل ايجاد كن��د. در اين برهه 
حس��اس كه مي ش��د و همچنان نيز مي شود تا از 
ظرفيت، بازار س��رمايه در جهت توس��عه كش��ور 
استفاده كرد، براي اين منظور به ابزارسازي جديد 
و برنامه ريزي هاي مدون در زيرساخت هاي تامين 
مالي براي بخش هاي مختل��ف نيامنديم. اهداف 
كالني كه به نظر مي رسد در ابعاد و زواياي مختلف 
برنامه ريزي ه��ا در خصوص بازار س��رمايه به آن 

توجهي نشده است.

شاخص كل به كانال يك ميليون و هفت هزار واحدي برگشت

افزايش تورم با استقبال مردم از بازار سكه و طال

صمت بي وزير  در سال جهش توليد

ورود بيش از ۹۰ درصد مردم به بورس

رقيه ندايي|  اين روزها و هفته ها با توجه به پتانسيل بازار و 
اوضاع اقتصادي با افزايش قيمت ارز و س��كه در بازار روبه رو 
بوديم كه اين افزايش تاثير مس��تقيمي در بورس كاال دارد. 
و در حال حاضرفاصله قيمتي قابل توجه بهاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري طال با واقعيت هاي قيمتي آن دارد. اين فاصله 
قيمتي ۲۶ تا ۴۸ درصدي انتظارات تورمي به وضوح از ادعاي 
ت��ورم فزاينده باتوجه به نوع رفتار هيجاني س��هامداران به 
دست آمده است. براساس بررسي بازار گواهي سپرده سكه 
و صندوق هاي طال احتمال بروز تورم را ميان افراد بازار قوت 
مي بخشد و اين درحالي است كه بازار آتي سكه با متهم كردن 
تورم در بازارهاي نقدي از فعاليت درست در بازار جامانده است. 
همچنين ركورد افزايش قيمت در صندوق ها به صورت قابل 
توجهي ديده مي شود و در نهايت انتظارات تورمي را در بازار 
نقدي، گواهي سپرده و صندوق هاي طال باتوجه به شرايط 
بازار قوت بخشيده است. فاصله قيمتي ۲۶ تا ۴۸ درصدي در 
بهاي صندوق هاي سرمايه گذاري طال با قيمت هاي بازار آزاد 
بسيار زياد ديده مي شود. باتوجه به روند قرمزي در بازار سرمايه 
ميزان تقاضا در بازارهاي طال و سكه فزوني يافته و در نهايت 
موجبات رشد تورمي را در بازار فراهم كرده است. براساس 
فعاليت چند هفته اخير صندوق هاي طال، اين صندوق ها رشد 
قيمتي ۷ تا ۲۰ را تجربه كرده اند. درحال حاضر بهاي جهاني 
نيز روندي تعادلي را تجربه مي كند و طال قيمتي در حدود ۲ 

هزار دالر را هم تجربه كرده است و اتفاقات سياسي و اجتماعي 
جهان نيز تاثير فراواني در اين موضوع نداشته اند. همچنين 
سيگنال هاي موجود در بازار سبب شد كه قيمت صندوق هاي 
طال رشد داشته باشد. بعد از سقوط بازار، اين صندوق ها رشد 
خوبي را تجرب��ه كردند و حتي ركورد ه��اي قبلي خوبي را 
شكستند. بر اساس نظرات كارشناسان اقتصادي زماني كه 
قيمت ها افزايشي مي شود ميزان تقاضا نيز كمتر مي شود و 
انتظارات تورمي و حباب بازار كمتر مي شود اما؛ بازار سرمايه 
اينچنين نيست و سهامداران و مردم به صورت عكس عمل 
مي كنند و مردم استقبال بيشتري نشان مي دهند، مي توان 
گفت كه اين يك نوع رفتار هيجاني و بدون علم در بازار است. 
براساس پيش بيني هاي اخير مي توان روند صعودي را براي 
ارز و سكه در بازار معامالتي ابزارمالي بورس كاال تصور كرد. در 
بازار آزاد نيز رفتار هيجاني مردم باعث افزايش قيمت مي شود و 
موجبات تورم را فراهم مي كند. در حال حاضر با توجه به ميزان 
نقدينگي سرگردان در بازار ورود اين حجم از نقدينگي در هر 
بازاري انتظارات تورمي و حباب را در بازار افزايش مي دهد و 

اجازه كاهش قيمت در بازار را نمي دهد.
تعريف محدويت، براي دامنه نوس��ان گواهي سكه بورسي 
سبب جاماندن يك ميليون توماني گواهي سپرده از قيمت 
بازار آزاد آن شد. معامالت در بازار نشان مي دهد كه جذابيت 
از دست رفته گواهي س��كه بورسي به سمت صندوق هاي 

طال معطوف شده، چراكه به راحتي امكان تغييرات قيمتي 
باالتر از گواهي سپرده را داشته و مي توانند آن را تجربه كنند 
همانطور كه در روز گذشته چنين اتفاقي در معامالت آنها 
به ثبت رس��يد. يكي از مهم ترين داليلي كه موجبات عقب 
افتادن يك ميليوني بهاي گواهي سپرده سكه طال را فراهم 
كرد مربوط به سياست هاي موجود در بازار است و محدوديت 
بيشتر براي دامنه نوسان گواهي سپرده كه شرايطي كه بازار 
نقدي از انتظارات تورمي در بازار افزايش يافته و عقب ماندن 
گواهي سپرده را فراهم كرده است. با وجود محدوديت هاي 
يك درصدي نوسان در بازار گواهي سپرده، كماكان شاهد 
افزايش تقاضا به بازار سكه فيزيكي و نقدي هستيم كه محرك 
قيمتي خيلي خوبي براي رشد قيمت ها محسوب مي شود. 
در محدود كردن ابزارهاي مالي موجود در بورس كاال آن هم 
به اين صورت، عملكرد درس��تي ديده نمي شود و موجبات 
افزايش بهاي ارز را فراهم مي كن��د و درنهايت اين افزايش 
قيمت بازارهاي ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد. درحال حاضر 
و با شرايط ايجاد شده در بازار نه تنها اثر رشد شتابان قيمتي در 
بازار فيزيكي محدود نشد، بلكه نتوانست انتظارات تورمي را 
نيز به طور درستي كنترل كند. اكنون نيز شاهد فاصله قيمتي 
معني داري بين بازار فيزيكي و گواهي سپرده هستيم كه بايد 
راهكار بهتري براي جايگزيني با محدوديت دامنه نوس��ان 
باشيم تا بورس كاال بتواند وظيفه شفاف سازي بازار را به خوبي 

ايفا كرده و در كنار آن با افزايش ظرفيت خزانه بانك ها، عرضه و 
تقاضاي واقعي نماگر اصلي تعيين قيمت سكه محسوب شود. 
در صندوق هاي طال تفاوت فراواني NAV ابطال صندوق ها با 
قيمت پاياني وجود دارد كه انتقادي بر فعاالن تازه بازار سرمايه 
مبني بر شناخت ناكافي از اينگونه وارد است. انتظارات تورمي 
بسيار جدي است و سهامداران و مردمي كه با اين اختالف به 
خريد و فروش صندوق ها مي پردازند و به خوبي مي دانند در 
زمان ابطال واحدهاي آن پذيره نويسي جديد، پرداختي كه 
براي آنها انجام مي شود به اندازه NAV ابطال خواهد بود. پيش 
از اين محمد فطانت رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار 
درخصوص ابزارهاي مال��ي و ادعاي برخي درخصوص آثار 
تورمي معامالت قراردادهاي آتي سكه گفته بود: در سال هاي 
گذشته گفته مي شد بازار آتي سكه به بازار نقدي طال و سكه 
جهت مي دهد. اين گفته آنقدر تكرار شد كه بازار آتي سكه را 
تحت فشار تعطيل كردند اما پس از تعطيلي بازار آتي بازهم 
قيمت سكه با رشد قابل توجهي مواجه شد. افزايش ۳برابري 
قيمت سكه از زمان تعطيلي بازار آتي سكه تاكنون به خوبي 
نش��ان مي دهد تورمي بودن بازار آتي و معرفي آن به عنوان 
نماگر انتظارات تورمي جامعه، ادعاي غلطي بوده است. چون 
بازار آتي برخالف بازار نقدي سكه به عرضه فيزيكي سكه نياز 
نداش��ت از اين رو ذخاير طالي كشور را نيز با خطر كاهش 

مواجه نمي كرد.

 ساير بازارها نيز با رش��د دايمي قيمت ها مواجه شده است 
.نبود سياست مناس��ب، بازارهاي مختلف را دچال مشكل 
كرده و از توليدكننده تا مشتري و مصرف كننده، عوامل عمده 
فروش و توزيع كننده، فروش��گاه ها، تامين كنندگان مواد 
اوليه و... هرهفته با مشكالت رشد قيمت ها مواجه هستند 
و اقشار مختلف مردم اين پرسش اساسي را مطرح كرده اند 
كه چرا دولت رس��يدگي نمي كند، چ��را قيمت ها دايما در 
حال تغيير است و با وجود كاهش قدرت خريد مردم، براي 
تامين مايحتاج زندگي چه كنند و در نگاه آخرمردم با مقايسه 
وضعيت قيمتي كاالهاي اساسي و مصرفي خود با چندماه 
گذشته مي پرسند اصال چرا وزير صمت بركنار شد در حالي 
كه قيمت كاالهاي اساسي نسبت به ۴ ماه گذشته وخيم تر 
و بغرنج تر شده است؟  فعاالن صنعتي و بازرگاني مي گويند 
در حالي كه در سال جهش توليد بايد با ايجاد رونق و جهش 
در توليد، صادرات غيرنفتي را توس��عه د هيم. بيش از چهار 
ماه است كه مهم ترين وزارتخانه كشور يعني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بدون وزير است و كنار گذاشتن وزير قبلي نه 
تنها به انتخاب وزيري بهتر از نظر دولت منجر نشد بلكه عمال 
احساس بي ثباتي مديريتي و بالتكليفي مديران بخش هاي 
مختلف را در بزرگ ترين وزارتخانه كش��ور به همراه داشته 
است.  آمارهاي سال جاري حكايت از كاهش واردات، كاهش 
صادرات، و منفي شدن تراز تجاري كشور است ودر حالي كه 
فشار تحريم ها در سال هاي ۹۷ و ۹۸ نتوانست تراز تجاري 
مثبت كشور را منفي كند، اما با سياست هاي غلط دولت نبود 
عمال تراز تجاري كش��ور منفي شده وگراني كاال نه توليد را 
تش��ويق مي كند و نه رضايت مصرف كننده و خانوارها را به 
همراه دارد. در س��ه ماهه نخست امسال صادرات غيرنفتي 
كش��ور ۴۵ درصد كاهش يافت و در مرداد امسال نيز روند 
صادرات در مقايسه با تير امسال كاهشي بوده است كه اگر 
با  اين روال به پيش برويم صادرات غيرنفتي كه خود محلي 
براي درآمدزايي ارزي و رفع بخشي از مشكالت كشور بود نيز 
دچار مشكل مي شود.  در شرايطي كه به صادرات غيرنفتي 
نياز مبرم داريم فرايند صدور و تمديد كارت بازرگاني از ابتداي 
مرداد به سامانه ديگري منتقل شده در حالي كه اين موضوع 
با يد به صورت آزمايشي در يك يا دو استان انجام مي شد و در 
صورت كسب نتا يج مثبت به همه استان ها تسري مي يافت. 

روزانه بي��ش از ۱۰۰ مراجعه كننده ب��ه اتاق هاي بازرگاني 
مي گويند كه فعاالن اقتصادي در روند ص��ادرات و واردات 
با مشكل مواجه ش��ده و كاالهاي شان در گمرك ترخيص 
نمي شود اين در حالي است كه آنچه كه مسووالن دولتي در 
مصاحبه هاي شان بيان مي كنند با آنچه كه در عمل وجود دارد 
متفاوت است.  شايد موضوع كارت بازرگاني آنقدرها هم مهم 
نباشد، اما بي تصميمي، اقتصاد كشور را رنج مي دهد به طور 
نمونه چندين مكاتبه در درون سازما ن هاي استا ني وزارت 
صمت وجود دارد كه نش��ان مي دهد سامانه ا ين وزارتخانه 
در روند تمديد و صدور كارت بازرگاني در ش��رايط كنوني 
كارايي الزم را ندارد.  بس��ته مشوق صادراتي نيز سه اشكال 
دارد نخست اينكه بدون مشورت با صادركنندگان تدوين 
شده است و براي برخورداري از  اين بسته رفع تعهد ارزي در 
چهار ماه مقرر شده و زمان  اندكي است، زيرا فرآيند بازگشت 
ارز صادراتي زمان بر است دوم اينكه حذف واردات در مقابل 
صادرات براي بنگا ه هايي كه صادرات دارند اتفاق افتاده كه 
با  اين وجود صادركنندگان براي تامين نيازمندي هاي مواد 
او ليه خود بايد در صف تامين ارز صرافي قرار گيرند كه خود 
هزينه ها را افزايش مي دهد و سوم  اين كه برگشت ماليات بر 
ارزش افزوده براي كاالهاي صادراتي كه قرار بود يك ماه پس 
از صادرات اتفاق بيفتد به پس از رفع تعهد ارزي موكول شد، 
اما چون س��امانه هاي دولتي در تعامل با يك ديگر نيستند 
سامانه مالياتي نمي تواند به صورت برخط رفع تعهد ارزي كند. 
درآمد سرانه در مقايسه با سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد كاهش 
يافته، اما مي بينيم در ثبت نام براي قرعه كشي خودرو بيش از 
۷ ميليون نفر شركت مي كنند ا ين يك علت دارد آن هم اينكه 
اگر طرف برنده شود يك شبه صد ميليو ن تومان سود نصيبش 
مي شود كه در هيچ كجاي دنيا چنين موضوعي وجود ندارد 
لذا با معرفي هرچه سريع تر وزير صمت، بايد بازار خودرو نيز 
ساماند هي شود.  شركت كنندگان در دو نمايشگاه تخصصي 
بين المللي صنعت ساختمان و شيريني و شكالت كه از ابتداي 
سال تاكنون تنها همين دو نمايشگاه را برگزار كرده اند، رشد 
شديد قيمت ها و بي ثباتي قيمت ها را مهم ترين چالش خود 
در سال جاري ارزيابي مي كنند و معتقدند كه اين بي ثباتي 
نه تنها تحويل كاال و اجراي قرارداد در داخل كشور را دچار 
مشكل كرده و در طول قرارداد بايد به مصرف كننده اعالم كنيم 

كه قيمت ها افزايش يافته و مواد اوليه گران شده بلكه براي 
صادرات نيز عمال حمايت هاي الزم را نداريم و رشد قيمت ها، 
صادرات را نيز با چالش اساس��ي مواجه كرده و درد سرهاي 
صادرات، عمال موجب شده كه بسياري از توليد كنندگان به 
دنبال صادرات نروند .چون بايد عالوه بر مشكالت با نوسان 
قيمت ارز و تحويل ارز و... مواجه شوند و در زمان محدود امكان 
چنين برنامه اي را ندارند.  فروشندگان كاال حتي در ميادين 
تره بار و فروشگاه هاي بزرگ كه قيمت ها و هزينه فروش و توليد 
پايين تر از ساير فروشگاه هاست مي گويند كه قيمت ها دايم در 
حال تغيير است و خريد مشتريان دايم كمتر و كمتر مي شود. 
هر بار كه توزيع كنندگان به ما كااليي مي دهند اعالم مي كنند 
كه در مراجعه بعدي قيمت ها افزايش مي يابد و نمي توانند 
قيمت قبلي را اعالم كنند.  اكثر فروشگاه هاي شلوغ كشور 
با خلوت ش��دن صف فروش و كاهش مراجعه مردم مواجه 
شده و اين پيام را مي دهد كه قدرت خريد مردم امكان خريد 
بيشتر را نمي دهد و در نتيجه مردم عمال مصرف را كاهش 
داده اند. آمارهاي كالن نيز نشان مي دهد كه در كنار كاهش 
رشد توليد و منفي شدن رشد بخش هاي صنعتي و معدني 
و بازرگاني و خدمات شامل رستوران ها، فروشگاه ها و... رشد 
مصرف بخش خصوصي ودولتي يعني مصرف و قدرت خريد 
مردم نيز كاهش يافته است.  براين اساس، وقتي تقاضا كاهش 
مي يابد مشخص است كه حمايت كمتري از توليد مي شودو 
توليد كننده و عمده فروش و توزيع كننده نمي توانند كاالي 
خود را به قيمت بفروشند و توليد و اشتغال را افزايش دهند. 
براين اساس بيكاري و كاهش اشتغال ويژگي عمده بسياري 

از بخش هاي صنعتي و بازرگاني كشور شده است. 
براين اساس روشن اس��ت كه نبود وزير در وزارت صمت و 
بي ثباتي در وضعيت توليد و تنظيم بازار، عمال روحيه كار و 
توليد را كاهش داده است و به جاي خلق ارزش، ارزش آفريني 
و اخالق كاري در واحدهاي اقتصادي، ش��اهد خروج پول از 
توليد و رشد سفته بازي و سوداگري هستيم و متاسفانه در 

بدنه دولت نيز در اين خصوص پاسخگو نيست. 
در چنين وضعيتي حداقل انتظار مي رود كه دولت هر چه 
س��ريع تر فرد كارآمدي را كه مورد قبول صنعتگران كشور 
است و بدنه وزارت صمت او را مي پذيرد به عنوان وزير انتخاب 
كند تا سكان امور را به دست بگيرد. فعاالن صنعتي، بازرگاني 

و معدني كش��ور به رييس جمهور اعالم كرده اند كه بيش از 
چهار ماه اس��ت كه مهم ترين وزارتخانه كشور يعني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بدون و زير است اين در حالي است 
كه در سال جهش توليد بايد با ايجاد رونق و جهش در توليد، 
صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم كه در شرايط بدون وزير 
بودن اين وزارتخانه يا تصميمات گرفته نمي شود يا تصميمات 
كارشنا سي نيست كه به توليد و صادرات كشور ضربه مي زند. 
فعاالن بازرگاني و صنعت كشور حتي نگران سياست هاي مالي 
و پولي دولت و اثر آن بر رشد قيمت ها هستند و مي گويند: 
دغدغه مردم وقتي هر روز از خواب بيدار مي شوند اين است 
كه چه اتفاقي درباره قيمت ها مي افتد دولت بايد از افزايش 
نقدينگي و پايه پولي جلوگيري كند، زيرا موضوعاتي كه ا خيرا 
مي شنويم از جمله تسعير دارايي هاي بانك مركزي يا تزريق 
نقدينگي به بورس با كمك صندوق توسعه ملي، هركدام پايه 

پولي را افزايش خواهد داد. 
در شرايطي كه نقدينگي كشور روزانه ۲۲۰۰ ميليارد تومان 
افزايش مي يابد و در ۵ ماه نخست امسال ۳۴۰ هزار ميليارد 
تومان نقدينگي كشور افزوده شده اما نه تنها كمكي به توليد 
و مصرف و تقاضا نكرده بلكه عمال به زيان توليد و تقاضاي كل 
اقتصاد بوده است زيرا قيمت هاي نامناسب و نبود قدرت خريد 
در مردم، عدم توزيع مناسب نقدينگي و درآمد كل اقتصاد، 
كاهش درآمد سرانه در مقايسه با تورم و رشد نرخ ارز، موجب 
شده كه توليد به جاي حمايت، عمال همان فروش قبلي خود 
را هم نداشته باشد. رشد نقدينگي و تسهيالت بانكي به جاي 
اين كه صرف ايجاد وتوسعه و تعميرات و سرمايه درگردش 
واحدهاي توليدي و صنعتي و بازرگاني شود عمال به بازار سهام 
و ارز و طال مي رود و صرف سفته بازي و سوداگري مي شود. زيرا 
عده اي حوصله مشكالت توليد و بازرگاني و صادرات را ندارند 
و ترجيح مي دهند كه فعال از سود خريد و فروش سود ببرند. 
 با رش��د ۳۲ درصدي نقدينگي تا پايان سال انتظار مي رود 
كه هش��تصد هزار ميليارد تومان بر نقدينگي كشور اضافه 
شود كه اين موضوع مي تواند هر روز به يك بازار از جمله بازار 
سهام، مسكن، ارز، سكه و خودرو حمله ور شود و اين بازارها 
را تحت تاثير خود قرار دهد و در نتيجه عامل كاهش توليد و 
بي ثباتي قيمت ها و نبود سياست درست حمايت از توليد و 

تنظيم بازار خواهد بود 

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
جمعي از پژوهش��گران اقتصادي در نامه اي به رييس 
مجلس با تاكيد بر اينكه اجراي طرح »جهش توليد و 
تامين مسكن« منجر به تورم بيشتر و تشديد نابرابري 

مي شود، خواستار لغو دو فوريت آن شدند.
21 اقتصاددان در نامه اي به محمدباقر قاليباف، رييس 
مجلس شوراي اس��امي با اش��اره به دغدغه مندي 
نمايندگان مجلس كه منجر به تدوين طرح »جهش 
توليد و تأمين مسكن« شده است، خواستار لغو دو فوريت 
آن شدند چرا كه معتقدند تصويب و اجراي اين طرح در 
شكل فعلي آن، با مخاطرات بزرگي همراه است كه ضمن 
عدم توفيق در حل پايدار مساله مسكن، مي تواند به تورم 
بيشتر و تشديد نابرابري در توزيع ثروت انجاميده و ناقض 

اهداف اوليه آن گردد.
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، دو فوري��ت طرح م��ورد نظر 
21اقتصاددان، هفته گذشته در مجلس تصويب شد. پيش 
از اين طرح، نمايندگان مجلس طرحي موسوم به مسكن 
انقابي در دست تدوين داشتند كه بر اساس آن، قرار بود 
6 ميليون مسكن در 6 سال ساخته شود. در طرح »جهش 
توليد و تأمين مسكن« گويا نظرات اوليه آنها تعديل شده 

است اما همچنان از ديدگاه كارشناسان مشكل دارد. 

    هشدار »تعادل« درباره طرح مجلس 
شنبه هفته جاري، روزنامه »تعادل« در گزارشي انتقادي 
با عنوان »مسكن س��ازي با منابع مالياتي«، به مشكات 
طرح مس��كني مجلس اشاره و تالي فاس��دهاي آن را به 
نمايندگان مجلس گوش��زد كرد و نوش��ت: »قرار است، 
صندوق ملي قرض الحسنه مسكن تشكيل شود و منابع 
حاص��ل از ماليات هاي مختلف در اي��ن صندوق با هدف 
تسهيل خانه دار شدن مردم تجميع شود. به عبارت ديگر، 
بر اس��اس طرح مجلس، نمايندگان، نوع��ي »پس انداز 
ملي« از محل ماليات ها را در دستور كار اقتصاد كشور قرار 
خواهند داد تا از اين طرق، به فرايند خانه دار شدن اقشار 
متوسط و ضعيف كمك شود. يكي از نقايص مشهود ايده 
اوليه نمايندگان مجلس يازدهم مبني بر ساخت 6 ميليون 
واحد مسكوني در 6 سال، بي توجهي به تامين منابع مالي 
اين ايده بود. البته در آن ايده به مساله تامين رايگان زمين 
و اعمال تخفيف هايي همچون بيمه و نظام مهندسي و ... 
و تخصيص تسهيات به متقاضيان پرداخته شده بود، اما 
تامين كننده همه اين موارد، دستگاه ها يا بانك هايي هستند 
كه با مشكات فراواني رو به رو هستند و اساسا از نظر بضاعت 
مالي نمي توانند چنين تخفيف ها يا تسهياتي را اعطا كنند. 
اما در »طرح جهش توليد و تامين مسكن« كه دو فوريت 
آن هفته گذشته در مجلس تصويب شد، نمايندگان تاش 
كرده اند كه اين نقيصه را رفع كرده و از محل ماليات هاي 
مختلف، موتور محركه طرح تامين مسكن را روشن كنند. 
فارغ از وجود برخي نگراني ها درباره اينكه منابع حاصل از 
ماليات ها به هدف خانه سازي، به طور دقيق و بدون خطا 
تخصيص خواهد يافت يا خير، از آنجا كه با كاهش قيمت و 
فروش نفت، نقش درآمدهاي مالياتي در انجام امور كشور 
پررنگ تر از هميشه شده است، اجراي طرح جهش توليد و 
تامين مسكن با اين قسم درآمدها محل ترديد نيز هست.«
»تعادل« در بخشي از گزارش روز شنبه خود، همچنين 

تصريح كرده ب��ود: »در ادبيات اقتصادي از تورم به عنوان 
»ماليات از جيب فقرا« ياد مي ش��ود و در واقع، از همين 
رو اس��ت كه يكي از مهم ترين عوامل در شكاف طبقاتي 
معرفي مي ش��ود. در اين حال، مادامي كه اقتصاد كشور 
از تورم ه��اي دو رقمي رنج مي برد و به اين ترتيب، فقرا به 
ثروتمندان ماليات مي دهند، جمع آوري ماليات هاي يك 
بخش از اقتصاد كش��ور و ارايه آنها به بخش فقير جامعه، 
مشكلي را حل نخواهد كرد. افزون بر اين، تشكيل صندوق 
قرض الحسنه ملي و اساسا طرح هايي مانند طرح مسكن 
مهر، زمينه هاي مداخله بيشتر دولت در بازار مسكن را فراهم 
مي آورد، حال آنكه دولت صرفا موظف به بازگرداندن آرامش 
به اقتصاد و همچنين توجه ويژه به اقشار آسيب پذير جامعه 

و تامين مسكن براي آنها است.«

    متن كامل نامه 21 اقتصاددان
به گزارش مهر، متن كامل نامه 21 اقتصاددان خطاب 
به محمد باقر قاليباف، رييس مجلس و همچنين ساير 
نمايندگان مجلس به اين شرح است: در روزهاي اخير دو 
فوريت طرحي با عنوان »جهش توليد و تأمين مسكن« 
به تصويب مجلس شوراي اسامي رسيد كه در صورت 
تصويب نهايي يكي از بزرگ ترين طرح هاي اقتصادي 
كش��ور در ده سال اخير خواهد بود. بايد تاكيد كرد كه 
مساله تأمين مسكن به خصوص براي اقشار مستضعف 
و بازآفريني بافت هاي فرس��وده، يكي از عاجل ترين و 
ضروري ترين نيازهاي اقتصادي و انساني كشور است. 
اگر چه ط��رح دوفوريتي مجلس از روي خيرخواهي و 
دغدغه مندي نمايندگان محترم مجلس تدوين شده 
است، وليكن متأسفانه اين طرح در شكل فعلي آن، به 
داليل متعدد با مخاطرات بزرگي همراه است كه ضمن 
عدم توفيق در حل پايدار مس��اله مسكن، مي تواند به 
تورم بيشتر و تشديد نابرابري در توزيع ثروت انجاميده 
و ناقض اهداف اوليه آن گردد. لذا در زير اجماال برخي 
از اشكاالت كليدي طرح برش��مرده شده و پيشنهاد 
مي گردد براي تمهيد مقدم��ات الزم جهت تضمين 
موفقيت اين طرح و اجتناب از يك طرح شكست خورده، 

اين طرح در شكل فعلي آن تصويب نگردد.

      مشكالت نظام تأمين مالي
اين طرح داراي اشكاالت متعدد در نظام تأمين مالي است 
كه بزرگ ترين مشكل آن در نحوه تأمين منابع الزم براي 
اين طرح است. در اين طرح بانك ها موظف شده اند كه 
حجم تسهيات اعطايي به بخش مسكن را تا 2۵ درصد از 
كل تسهيات افزايش دهند كه با فرض رشد 2۰ درصدي 
تسهيات در سال آينده، حجم آن برابر ۳۰۰ هزار ميليارد 
تومان خواهد بود. با توجه به اينكه منابع موجود در نظام 
بانكي به دليل ركود اقتصادي و مضيقه بسياري از صنايع، 
قفل شده است و منابع اختصاص يافته به توليد نيز دچار 
محدوديت هاي جدي است، تحقق اين حجم از تسهيات 
براي بخش مسكن الجرم يا بايد از طريق كاهش سهم 
باقي بخش هاي اقتصاد حاصل شود يا با افزايش شديد 
نقدينگي. اولي موجب ضربه به بدنه نحيف توليد كشور 
مي گردد و دومي باعث افزايش شديد تورم و فشار بر اقشار 
ضعيف كشور. طبيعتًا به داليل مختلف امكان كاهش 
تسهيات بخش هاي مختلف وجود نداشته و تأمين مالي 
اين طرح صرفاً با افزايش نقدينگي و با ايجاد تورم هاي باال 
ممكن خواهد ش��د. امري كه خصوصًا در شرايط فعلي 
اقتصاد ايران فشار بيشتري بر نرخ ارز و بر اقتصاد ايران بار 
خواهد كرد و كمر توده مردم را زير بار سنگين تورم بيش 

از پيش خم خواهد كرد.

    فسادآميزي نظام قيمت گذاري مصالح
از مهم ترين آسيب هاي ديگر طرح پيشنهادي به كارگيري 
ايده شكست خورده و فسادآميز قيمت گذاري در تأمين 
مصالح اصلي ساختماني است. قيمت گذاري دستوري 
مصالح ساختماني از سويي منجر به ايجاد يك بوروكراسي 
مضاعف و فسادانگيز و از س��وي ديگر منجر به كاهش 
كيفيت مصالح و اجرا و در نتيجه مخاطرات ساختمان هاي 
ناايمن براي اقشار غيرمتمول كه مخاطبان اصلي اين طرح 
هستند خواهد شد. بازار مسكن بيش از هر چيز نيازمند 
عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزيع رانت گونه منابع ملي. 
رفع موانع بازار مسكن نيازمند تنظيم گري صحيح است و 
خلط تنظيم گري با قيمت گذاري خطايي راهبردي است 
كه تبعات آن تا مدت ها گريبانگير اقتصاد كشور خواهد 

بود و بيشتر منجر به ايجاد و توزيع رانتي ناخواسته است. 
ايرادات و ابهامات متعدد ديگري در مورد ابعاد اين طرح 
عظيم اقتصادي وجود دارد كه ذكر تك تك آنها خارج از 
حوصله اين نوشتار است. با توجه به اهميت و گستردگي 
اين طرح، مشكات ناشي از همين ايرادات ممكن است 
سال ها گريبانگير اقتصاد كشور گردد و با ايجاد نارضايتي 
در برهه حساس كنوني موجب لطمات جبران ناپذيري 
گردد. اگر چه تصويب دوفوريت براي اين طرح نش��ان 
از اش��تياق براي رفع معضات بازار مسكن دارد، وليكن 
تصويب شتابزده چنين طرحي با اين حجم از پيچيدگي 
بدون بررسي كارشناسي، موجب نگراني دلسوزان كشور 
است. متأسفانه بررس��ي يكي از بزرگ ترين طرح هاي 
اقتصادي در كميسيون عمران در شرايطي به اتمام رسيده 
است كه بسياري از اقتصاددانان كشور هنوز حتي از وجود 

چنين طرحي مطلع نيستند.
نمايندگان محترم توجه داش��ته باش��ند كه اگر حل 
معضات اقتصادي با تصويب مجموعه اي از دستورات 
و بدون رفع سايش هاي ساختاري ميسر بود، قاعدتًا در 
مدت كوتاهي همه معضات حل و فصل مي شد و امروز 
شاهد وضعيت كنوني اقتصاد در كشور نبوديم. ايرادهاي 
متعدد ديگري به طرح وارد است، اما متأسفانه مساله 
آنجاس��ت كه طرحي با اين اهميت به شكلي شتابزده 
و بدون بررسي دقيق كارشناسان به تصويب رسد. لذا 
درخواس��ت امضاءكنندگان نامه حاضر آن اس��ت كه 
نمايندگان مردم با توجه به مصالح اقتصاد كشور نسبت 
به حذف دوفوريت آن اق��دام نموده و جزييات مصوبه 
كميسيون و مستندات پشتيباني آن را منتشر نماييد تا 
ضمن بررسي كارشناسي اين طرح، فرصت بهبود بخش 

مسكن با كمك ديدگاه صاحبنظران فراهم آيد.

     اسامي امضا كنندگان نامه
بهرنگ كمالي، هيات علمي دانشگاه خاتم؛ سيد مهدي 
حسيني دولت آبادي، پژوهشگر اقتصاد؛ علي سرزعيم، 
هيات علمي دانشگاه عامه طباطبايي؛ ميثم خسروي، 
پژوهشگر اقتصاد؛ علي دادپي، هيات علمي دانشگاه سنت 
ادواردز در تگزاس امريكا؛ علي مروي، هيات علمي دانشگاه 
عامه طباطبايي؛ س��يد عباس پرهيزكاري، پژوهشگر 
اقتصاد؛ علي سعدوندي، پژوهشگر اقتصاد و استاديار سابق 
دانشگاه وولونگونگ؛ مجيد شاكري، پژوهشگر اقتصاد و 
مدرس دانشگاه؛ حميد ياري، پژوهشگر اقتصاد و مدرس 
دانشگاه؛ سعيد عباسيان، پژوهشگر اقتصادي؛ علي ملكي، 
هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف؛ مرتضي زمانيان، 
هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير؛ سيد محمدرضا 
داودالحسيني، دكتراي اقتصاد از دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا؛ 
سيد محمد صادق الحس��يني، عضو هيات علمي مركز 
تحقيقات معاصر؛ محمدرضا محم��دي، دانش آموخته 
دانشگاه باكني ايتاليا؛ عباس دادجوي توكلي، پژوهشگر 
و مدرس دانش��گاه؛ عليرضا عبداهلل زاده، دانش آموخته 
دانشگاه هاروارد از امريكا؛ محسن يزدان پناه، محقق دكتري 
مطالعات توسعه دانشگاه اراس��موس هلند؛ امير احمد 
ذوالفقاري، هيات علمي دانشگاه امام صادق )ع(؛ و موسي 
شهبازي، پژوهشگر اقتصاد 21 اقتصادداني هستند كه زير 

نامه به رييس مجلس را امضا كرده اند.
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 تهاتر ملك ميان شهرداري
و سازمان اوقاف

عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران گفت: انعقاد 
تفاهم نامه مشترك بين ش��هرداري تهران و سازمان 
اوقاف جهت خدمت رساني بيش��تر به شهروندان در 
دستور كار است و ساز و كار تهاتر برخي اماك به زودي 
در اين زمينه مشخص مي شود. زهرا نژادبهرام، عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس، 
درباره وضعيت ايمني ب��ازار بزرگ پايتخت گفت: بر 
اساس بررسي ها و هم انديشي هاي انجام گرفته قرار شده 
است كميته زيرساخت ستاد بازآفريني پايدار كان شهر 
تهران به صورت هفتگي برگزار شود و موضوعاتي جهت 
ارزيابي و برنامه ريزي مورد بحث و گفت وگو قرار گيرد كه 
بررسي موضوع بازار بزرگ تهران از جمله اين موضوعات 
اس��ت. او ادامه داد: بخش هايي از اماك بازار تهران از 
جمله يك ايستگاه آتش نشاني در محدوده بازار مربوط 
به سازمان اوقاف است البته اين ايستگاه به صورت كامل 
براي اوقاف نيست و بخشي از آن مربوط به زميني وقفي 
بوده است. نژادبهرام گفت: در اين جلسه با توجه به ايجاد 
تفاهم مشترك بين شهرداري تهران و سازمان اوقاف 
قرار شد س��از و كار تهاتري روشن در قالب جايگزين 
كردن ام��اك و تغيير كاربري ها جهت ارايه خدمات 
بيشتر به شهروندان انجام گيرد و به طور مثال زمين اين 
ايستگاه آتش نشاني به صورت كامل در اختيار شهرداري 

پايتخت قرار گرفته شود.

 كاشي هاي ميدان شاپور 
را هم دزديدند؟

جاي تراشيده  مصالِح زير كاشي ها هنوز باقي مانده، 
هيچ كدام از سردرها به خصوص در ضلع شماِل شرقي 
ميدان نشاني از كاشي هاي قديمي ندارند، در حالي 
كه س��ر و وضع ميدان نش��ان مي دهد مرمت گران 
مدت زيادي نيست كارش��ان در ميدان قوام الدوله 
تهران تمام شده اس��ت. به گزارش ايسنا، تا همين 
چند ماه قبل، يعني وقتي ويروس كرونا تازه راهش 
را بين مردم تهران باز كرده بود، زير طاِق هر كدام از 
مغازه هاي ميدان قوام الدوله يا »شاپور«، هنوز نشاني 
از كاش��ي هاي قديمي باالي س��ردر بازارچه شاپور 
تهران به چشم مي آمد، اما به نظر مي رسد در طول 
چند ماه گذشته، باقي مانده هاي اين تزيينات ميدان 
شاپور از بين رفته اند. هرچند جداره  غربي ميدان در 
طول بيش از يك س��ال گذشته مرمت شده و چند 
كاشي باقي مانده آن درست در ميانه  بااليي جداره به 
عنوان »شاهد بنا« جا خوش كرده اند، اما ضلع شمال 
شرقي ميدان امروز ديگر هيچ نشاني از كاشي هايي 
كه روزي يكي از عناصر زنده و زيباي ميدان ش��اپور 
بود، ندارد. شايد هم مانند ديگر كاشي هاي قديمي 
تعدادي از بناهاي تاريخي در سطح كشور، آنها نيز به 
مرور به سرقت رفته اند. با اين وجود هنوز چند رديف 
از اين كاش��ي ها در ضلع جنوب شرقي ميدان روي 
جداره  بنا باقي مانده است، اما اگر قرار باشد زماِن به 
چش��م آمدِن كاهش تعداد كاشي هاي قديمي اين 
ميدان را بشماريم شايد روزشمار آن به زمان حذف 
يكي دو غرفه ميوه فروش��ي و ساخِت يك فروشگاه 
زنجيره اي كوچك برگ��ردد. »بازارچه ش��اپور« يا 
»قوام الدوله« تهران كه به جز ورودي اش كه از قديم 
مخصوص فروش ميوه بوده به گذرهاي معروفي مانند 
»گذر قلي« مي رسد و در انتهاي بازارچه سال هاست 
كفش دوزي ها فعاليت مي كنند. اسناد مي گويند در 
دوره قاجار ساخته شده و دوم بهمن 1۳۸2 با شماره  
ثبت 1۰۸۴۰ در فهرس��ت آثار ملي كش��ور به ثبت 
رسيده است. باني بازارچه قوام الدوله و ميدان شاهپور، 
قوام الدوله از اشخاص بانفوذ و متمول دوره قاجار بوده 
كه اين بازار به س��بك ايراني و معماري همان دوره 
ساخته شده است. س��ردر اصلي بازارچه مشرف به 
ميدان وحدت اسامي )شاهپور سابق( است كه خود 
نشانه اي از جايگاه خاص اين بازارچه براي دستيابي 

مناطق جديد و قديم تهران به آن است.

پاكيزگي و نظافت شهر تهران 
چشمگير است

كلوديو پروويداس، نماينده مقيم برنامه توسعه عمران 
س��ازمان ملل در تهران گفت: ب��ا ورود خود به تهران 
دريافتم كه اين شهر بسيار تميز و پاكيزه است و مي توان 
آن را با س��نگاپور مقايسه كرد. به گزارش مهر، مراسم 
امضاي سند همكاري سازمان مديريت پسماند و برنامه 
عمران ملل متحد )UNDP( در حوزه پسماند شهري 
با حضور نماينده مقيم برنامه توسعه عمران ملل متحد، 
صدرالدين عليپور مديرعامل سازمان مديريت پسماند، 
زهير صباغ پور معاون امور بين الملل مركز ارتباطات و 
امور بين الملل شهرداري تهران و هايده شيرزادي فعال 
محيط زيست برگزار شد. در اين جلسه بر لزوم تشريك 
مس��اعي براي انتقال تجربيات تهران و سازمان هاي 
بين المللي در زمينه بهبود مديريت پس��ماند تاكيد 
شد. كلوديو پروويداس در اين مراسم با اشاره به سابقه 
فعاليت ۴۰ ساله اين مركز در ايران گفت: UNDP يكي 
از بازوهاي اجرايي سازمان ملل متحد است و مي تواند با 
همكاري در پروژه هاي شهري از هدررفت هزينه و زمان 
جلوگيري كند. او با تاكيد بر اينكه در كنار مباحث توليد 
و بازيافت بايد ب��ه موضوعاتي چون آموزش، خاقيت 
و ابت��كار هم توجه كنيم، تصريح ك��رد: ايران و تهران 
ظرفيت هاي بسيار خوبي در زمينه مديريت پسماند 
دارد و مي توان از اين پتانسيل ها براي خاقيت و نوآوري 
استفاده كرد. در همين زمينه، مايه خرسندي است كه 
بتوانيم تجربيات و دانش خود را به ايران منتقل كنيم. 
پروويداس در پايان تاكيد كرد كه در ابتداي ورود خود به 
تهران دريافت كه اين شهر بسيار تميز و پاكيزه است و از 
اين حيث مي توان آن را با سنگاپور مقايسه كرد. البته اين 
روزها پايتخت ايران تحت فشار تحريم ها شرايط سختي 
را تحمل كند، با اين حال هيچگاه براي شروع همكاري 
در زمينه هاي مهمي چون مديريت پسماند دير نيست.

بارش هاي امسال 4‚6  درصد 
كمتر از سال گذشته

فريبا گودرزي، كارشناس پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي گفت: در روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه 
در شرق كشور، شرق كرمان و ش��رق هرمزگان، وزش 
باد شديد و گرد و خاك پيش بيني مي شود. گودرزي در 
گفت وگو با فارس در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور 
بيان كرد: پنجشنبه در ارتفاعات استان هاي شمال غرب 
كش��ور، ارتفاعات البرز مركزي، برخي نقاط مازندران و 
استان گيان در برخي ساعات بارندگي و رعد و برق و وزش 
باد داريم؛ در استان هاي واقع در زاگرس مركزي بعد از ظهر 
امروز افزايش ابر خواهيم داشت. وي افزود: روزهاي جمعه 
و شنبه پيِش رو در استان هاي ساحلي خزر و شمال شرق، 
همچنين اردبيل، افزايش نسبي دما پيش بيني مي شود 
و روز يكشنبه با نفوذ جريانات خنك شمالي كاهش دما 
در اين مناطق خواهيم داشت. كارشناس پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناس��ي ادامه داد: روز يكشنبه ۳۰ 
شهريور بارندگي و وزش باد در استان هاي ساحلي خزر و 
اردبيل پيش بيني مي شود. گودرزي اظهار كرد: در روزهاي 
پنجشنبه، جمعه و شنبه، شرق كرمان و شرق هرمزگان، 
وزش باد شديد و گرد و خاك پيش بيني مي شود و در ساير 
مناطق كشور در روز هاي آتي پديده قابل توجهي نخواهيم 
داش��ت. وي در تش��ريح وضعيت جوي پايتخت گفت: 
آسمان تهران روز آينده صاف گاهي با افزايش باد و در بعد 
از ظهر قسمت ابري پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه 
دما فردا در پايتخت ۳۰ و 19 درجه خواهد بود. گودرزي 
در تشريح آخرين وضعيت بارش ها در سال زراعي جاري 
گفت: ميانگين بارندگي كل كشور از ابتداي سال زراعي 
)مهرماه 9۸( تا 2۴ شهريور امسال حدود 29۷ ميلي متر 
ثبت شد، ميزان بارش سال گذش��ته در اين بازه زماني 
۳1۸ ميلي متر بود بنابراين بارش سال جاري 6.۴ درصد 
كمتر از سال گذشته است. همچنين ميانگين بلندمدت 
بارندگي كشور در بازه زماني مذكور حدود 2۴۰ ميلي متر 
بوده است كه بارش سال جاري حدود 29 درصد بيشتر از 

سال بلندمدت است.

تغيير الگوي تجارت 
در درياي خزر 

معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي 
با اشاره »تغييرالگوي تجارت در درياي خزر از كاالهاي 
فله و متفرقه به كاالهاي كانتينري و يخچالي«، از »تجهيز 
بنادر شمالي ايران به زيرساخت هاي الزم براي پذيرش 
كشتي هاي كاننتينربر« و »تخفيفات متنوع به شناورها 
و كانتينرهاي يخچالي وارداتي و صادراتي« به منظور 
هموارتر كردن مس��ير تجارت خبر داد. فرهاد منتصر 
كوهس��اري در گفت وگو  با ايلنا، اظه��ار كرد: به دنبال 
تغيير الگوي تجارت در بنادر ش��مالي از كاالهاي فله و 
متفرقه به كااله��اي كانتينري و يخچالي و همچنين 
صادرات كاالهاي يخچالي از طريق بنادر جنوبي كشور، 
سازمان بنادر زيرساخت هاي الزم از جمله تجهيز هر 
چه بيشتر بنادر براي پذيرش كشتي هاي كانتينربر در 
شمال كشور و پذيرش شناورهاي يخچالي در جنوب 
كش��ور را فراهم كرده است. عضو هيات عامل سازمان 
بنادر و دريانوردي با بيان اينكه اين سازمان همچنين 
ظرفيت ترمينال هاي كانتينري معمولي و يخچالي را نيز 
ارتقا داده است، ادامه داد: در راستاي بيانات مقام معظم 
رهبري در ارتباط با نقش بي همتاي توليد و تاثير آن در 
ايجاد تغيير محسوس در زندگي مردم و نام گذاري سال 
جاري توسط ايشان به نام س��ال جهش توليد، شاهد 
افزايش 1۵۰ درصدي تج��ارت كاالهاي يخچالي در 
بنادر جنوبي و شمالي بوده ايم. وي با اشاره به مصوبه اخيرا 
هيات عامل سازمان بنادر، به منظور هموارتر كردن مسير 
تجارت كاالهاي يخچالي، اظهار كرد: طبق اين مصوبه 
شناورهاي كانتينربر در بنادر شمالي، شناورهاي يخچالي 
در بنادر جنوبي و كانتينرهاي يخچالي وارداتي و صادراتي 
در بنادر ش��مالي و جنوبي كشور از تخفيفات متنوع و 
مناسبي برخوردار خواهند شد. به گفته كوهساري، در 
بنادر شمالي كشور كليه شناورهاي كانتينر بر كه صرفا 
محموله كانتينري حمل مي كنند، از 2۵ درصد تخفيف 
در حقوق، عوارض و هزينه توقف كنار اسكله برخوردار 
مي شوند. معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر 
و دريانوردي افزود: براي كليه شناورهاي يخچالي از 2۵ 
درصد تخفيف در حقوق، عوارض و هزينه توقف كنار 

اسكله در بنادر جنوبي كشور لحاظ خواهد شد.

پژوهشگران و استادان اقتصاد در نامه  به رييس مجلس: دوفوريت طرح »جهش توليد و تامين مسكن« را لغو كنيد

هشدار 21   اقتصاددان به مجلس

وعده دير هنگام  وزير راه و شهرسازي: 

حاشيه نشيني را  3   ساله جمع مي كنيم
محمد اسامي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به درخواست 
از بنياد مسكن براي ورود به چالش حاشيه نشيني گفت: 
اميدواريم بتوانيم با طرح هايي كه داريم، اين مشكل را سه 
ساله رفع كنيم. به گزارش مهر، اسامي در مراسم معارفه 
حس��ين روحاني نژاد، نماينده جديد ولي فقيه در بنياد 
مسكن انقاب اسامي، اين بنياد را يكي از دستاوردهاي 
انقاب كه مزين به فرمان حضرت امام )ره( است، دانست 
و گفت: در بحث حاشيه نش��يني كه يك دغدغه بزرگ 
است و متأسفانه در چند سال گذشته مجدداً زنده شده، 
از بنياد مسكن خواستيم كه ورود كند؛ مصاديق آن، رفع 
حاشيه نشيني استان هاي خراسان رضوي، سيستان و 
بلوچستان و خوزستان است كه بنياد به اين استان ها ورود 
كرده اس��ت؛ اميدواريم حاشيه نشيني را سه ساله جمع 
كنيم. وزير راه و شهرسازي گفت: در دوره اي كه وارد وزارت 
راه و شهرسازي شدم، با ديدگاه هاي سياستي مختلف در 
بخش مسكن مواجه شدم؛ يك سياست مبتني بر مسائل 
آماري بود و با مقايسه آمار نفوس و مسكن مي گفت كه 
دولت نبايد در ساخت وس��از مداخله كن��د. اين ديدگاه 
مباحثي را هم درباره مس��كن مهر مطرح مي كرد و خط 
اعتباري آن را تورم زا مي دانست. اسامي يادآور شد: ديدگاه 
سياستي ديگر اين بود كه از سوي ديگر، شاهد بوديم كه 
ساخت وس��از كاهش يافته و به ۳۰۰ هزار واحد در سال 
رسيده است درحالي كه ساالنه ۷۰۰ هزار واحد ساخت 
مسكن جديد نياز داشتيم و عمده متقاضيان اين ۴۰۰ هزار 
واحد كسري مسكن كه داشتيم، اقشاري بودند كه قدرت 
خريد مسكن نداشتند بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه 
تكليف ذاتي ساخت وساز بر دوش ما است و بايد به آن ورود 
كنيم. وي ادامه داد: از اين رو علي رغم كاستي ها، طرح اقدام 
ملي مسكن را راه اندازي كرديم؛ با اين حال تعيين ضوابط 
و ايجاد هماهنگي ها ميان دستگاه ها براي شروع اين طرح، 
يك سال از ما زمان گرفت. وزير راه و شهرسازي افزود: در 
حال حاضر ساخت 1۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملي مسكن 
بر عهده بنياد مسكن است و بيشتر واگذاري ها از طريق 
عرضه زمين به متقاضيان انجام خواهد شد؛ اميدواريم با 
همت استان ها، ساخت مسكن براي جامعه هدف را محقق 
كنيم. ما حتي در مناطق سيل زده كه فاقد مسكن دولتي 
بوديم، از مردم زمين خريديم و به اين طرح واگذار كرديم.

     ۵۰۰۰  واحد مسكن ملي آماده واگذاري است
وزير راه و شهرسازي در حاشيه مراسم معارفه روحاني نژاد 
نيز با اعام اينكه با دستور و اباغ رييس جمهوري، فوالد و 
مصالح ساختماني خارج از بورس به پروژه هاي عمراني و 
مسكن اختصاص مي يابد از تحويل ۴۰ هزار مسكن مهر 
به متقاضيان خبر داد و گفت: پنج هزار واحد مسكن ملي 
هم اكنون آماده تحويل است. به گزارش ايسنا، اسامي در 
خصوص وام وديعه مسكن اعام كرد: اميدواريم با سرعتي 
كه سه روز گذشته بانك ها در پرداخت وام وديعه مسكن 
داش��تند، پرداخت وام وديعه مسكن سرعت بگيرد. زيرا 
هم اكنون خروجي قابل قبول نيست. او ادامه داد: در عين 
حال با فش��اري كه بانك مركزي آورده و با هماهنگي كه 
انجام داده و همچنين با مصوبه اي كه از س��تاد ملي كرونا 
ساده سازي و روان سازي براي پرداخت تسهيات وديعه 
مسكن، گرفتيم، اميدوار هستيم تا اين مجموعه راهبردهاي 
اثربخش��ي خود را نشان دهد و ش��اهد باشيم كه مردم با 
سرعت باالتري از وام وديعه مسكن بهره مند شوند. عضو 
كابينه دولت دوازدهم در خصوص افتتاح واحدهاي مسكن 
ملي، اعام كرد: برخي از واحدهاي مس��كوني مهر آماده 
شده و تحويل متقاضيان شده است كه در حال برنامه ريزي 
هستيم كه واحدهايي كه بهره برداري شده اند در مراسمي 
افتتاح شوند و افتتاح برخي از واحدها بعد از تحويل خواهد 
بود. در حال حاضر، مس��كن مهر ح��دود ۴۰ هزار واحد 
تحويل متقاضيان ش��ده و در حدود ۵۰۰۰ واحد مسكن 
ملي آماده شده و در حال تحويل است. اسامي در خصوص 
قيمت مصالح ساختماني و افزايش افسارگسيخته قيمت 
مصالح س��اختماني و تعامل با وزارت صمت براي كنترل 
قيمت ها، گفت: انتظار داريم تا مسووالني كه وظيفه قانوني 
در خصوص كنترل قيمت بازار دارند كنترل الزم را داشته 
باشند. شرايط كنوني بازار و لجام گسيختگي قيمت ها در 
بازار قابل قبول نيس��ت. اين مورد تنها مختص به قيمت 
مصالح ساختماني نيست بلكه در خصوص همه كاالها اين 
افسارگسيختگي را شاهد هستيم. وي تصريح كرد: تنها 
عضو ستاد تنظيم بازار بودن مهم نيست بلكه تاثيرگذاري 
مهم است. به گفته وزير راه و شهرسازي، روز 26 شهريورماه، 
رييس جمهوري در ستاد ملي كرونا تاكيد كردند تا مسووالن 
مربوطه تاش الزم را براي كنترل قيمت ها در بازار انجام 

دهند كه اين كنترل قيمت ها شامل مصالح ساختماني نيز 
مي شود. اسامي تاكيد كرد: از رييس جمهوري دستوري 
گرفتيم تا فوالد و مصالح س��اختماني و ساير مصالح را كه 
در بورس انجام مي ش��ود به ويژه آهن آالت و قير دستور 
دادند تا خارج از بورس براي پروژه هاي عمراني و مس��كن 
دريافت كنيم تا بتوانيم قيمت تمام شده را كنترل كنيم. 
وي توضيح داد: دستور رييس جمهور در اين باره به وزارت 
صمت و ستاد تنظيم بازار ارايه شد و مصوبه اباغ شده است. 
منتظر هستيم تا دستگاه هاي مربوطه از جمله ستاد تنظيم 

بازار بپذيرند تا محصوالت را خارج از بورس دريافت كنيم و 
بتوانيم به پروژه ها تخصيص بدهيم تا از اين طريق بتوانيم 
پيمانكاران با آرامشي كار را انجام دهند. اسامي گفت: نكته 
مهمي كه در موضوع مسكن بوده اين بوده كه برنامه ريزي 
پايدار به شكل مكان محور و متقاضي محور انجام شود. در 
سال گذشته از زماني كه طرح اقدام ملي مسكن رونمايي 
شد هم اراضي مستعد، شناسايي و هم آماده سازي زمين و 
عمران انجام شد. همچنين متقاضيان واقعي را با ثبت نام و 

غربالگري شناسايي كرديم، به رغم آنكه كرونا بود.
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بحران همه گيري كرونا، تاثي��رات عميقي بر مردم 
سراس��ر دنيا داش��ته اس��ت و خيلي از اين تاثيرات 
آسيب زا هنوز مشخص و آشكار نشده اند. اين روزها 
همه ش��هروندان جه��ان، در حال صحب��ت درباره 
بحران هاي اقتصادي هستند. بي شك فضايي مشابه 
ش��رايط حاضر، پيش از اين هرگز ديده نش��د بود. 
بحراني كه س��بب افزايش شديد نرخ بيكاري بعد از 
تعطيلي ها ش��ده و مي توان گفت اقتصاد جهان را با 
خطر نابودي مواجه كرده اس��ت. اين در حالي است 
كه اقتصاد براي يافتن راه حل م��داوم و پايدار براي 
مش��كالتي از جمله بحران كوويد ۱۹، بيشتر از هر 
زمان ديگري به نوآوري وابس��ته است و يك راه حل 
ممكن براي بحران اقتصادي فعلي، تقويت اقتصاد 

ديجيتال است.
سرمايه گذاران و مصرف كنندگان همواره از نقدينگي 
خ��ود محافظت كرده و بنابراي��ن در مورد ايده هاي 
جدي��د بس��يار محافظه كاران��ه و محتاطانه عمل 
مي كنند. پذيرندگان اوليه اين ايده ها معموال كمياب 
و نادر هستند. در شرايط بحراني اعمال عمل گرايي 
اقتصادي و تكنولوژيك بيشتر، امري كامال مشهود و 
معمول است. پذيرش مفاهيم نوظهور ناشي از توسعه 
فناوري ه��اي بيش از حد تبليغ ش��ده، مانند بالك 
چين يا نيازهاي بيش از حد تفسير شده براي راحتي 
سبك زندگي، بسيار سخت تر از عصر پيش از ظهور 
ويروس كرونا خواهد بود. عموم مردم حاضر به خرج 
كردن پول بيش��تري براي حل مسائل و مشكالت 
واقعي هستند و در مقابل پول كمتري براي كاالهاي 
لوكس، مانند فناوري هاي ياد شده، هزينه مي كنند. 
به طور كل��ي فناوري هاي ديجيت��ال داراي مزاياي 
زيادي هستند. اين فناوري ها ما را قادر مي سازند تا 
به طور كارآمد و موثر در دفاتر خانگي خود كار كنيم 
كه اين امر ب��ه ويژه بعد از همه گيري كرونا بس��يار 
مفيد خواهد بود. گويي اي��ن تغييرات نوعي ظرف 
آزمايشگاهي در اختيار رهبران اقتصادي و مديران 
مشاغل، قرار مي دهد كه با استفاده از آن مي توانند 
سبك ها و ش��يوه هاي مختلف مديريت را به واسطه 
آن امتحان كنند. آنها بايد تاثيرات خوب و بد ناشي 
از تحوالت تكنولوژيك اعمال شده به واسطه ظهور 
اي��ن بيماري همه گير را مش��اهده كنند تا بفهمند 
كدام سبك مديريت در ش��رايط اينچنيني، موثر، 
كارآمد و پيشرفته تر عمل مي كند )يا عمل نمي كند( 
و اينكه چگونه مي توانند از اين امر براي دستيابي به 
راندمان باالتر براي برخي خطوط در س��ازمان خود 
اس��تفاده كنند. دنيا زمان و دوران بي س��ابقه اي را 
سپري  مي كند. واژه بي سابقه طي چند ماه گذشته 
در عناوين بي ش��ماري از اظهارنظرها و يادداشت ها 
ظاهر شده است. بر اساس گزارش پژوهشگاه فضاي 
مجازي از پايگاه آماري گوگل ترندز، جست وجوي 
اين كلمه در بازه زماني مارس و آوريل ۲۰۲۰، يعني 
در دوره اوج بيماري همه گير كوويد ۱۹، در بسياري 
از مناطق اياالت متحده، افزايش بي سابقه اي داشته 
اس��ت. با وجود اين، م��ا بايد از تجرب��ه اين اپيدمي 
گسترده در س��ال ۲۰۲۰ احساس آسودگي كنيم؛ 
زيرا در س��ال جاري بشريت به مرحله اي رسيده كه 
فناوري به ميزان كافي توسعه يافته است. مرحله اي 
كه اگرچه فاصله گذاري فيزيكي به خاطر جلوگيري 
از شيوع بيماري افزايش داش��ته، اما افراد هنوز هم 
به واسطه اين پيشرفت هاي تكنولوژيك  مي توانند 

با يكديگر ارتباط برقرار كنند. تعامالت و ارتباطات 
انسان در هسته يك اقتصاد پررونق شكل  مي گيرد و 
هرچه اين تعامالت كاهش پيدا كند، رشد اقتصادي 
كندتر مي ش��ود. بنابراين اين سوال مطرح است كه 
موسسين شركت ها و مخترعين چه طور مي توانند 
در انتقال شيوه ارتباطات انسان ها از حالت فيزيكي 

به ديجيتالي همكاري و كمك كنند.

    اهميت استفاده از ابزارهاي ديجيتال 
به حفظ بقاي مشاغل

اقتص��اد براي يافت��ن راه حل مداوم و پاي��دار براي 
مش��كالت، بيش��تر از هر زمان ديگري به نوآوري 
وابس��ته اس��ت و يك راه حل ممكن ب��راي بحران 
اقتصادي فعلي، تقويت اقتصاد ديجيتال اس��ت. ما 
شاهد بوده ايم كه چگونه راه حل هايي مانند استفاده 
از اپليكيشن زوم در تشكيل كنفرانس هاي تصويري، 
در دوران همه گيري كوويد ۱۹ به س��رعت افزايش 
پيدا كرده اس��ت. چنين راه حل هاي��ي در حمايت 
از بازيگ��ران اقتص��ادي مانند صاحبان مش��اغل و 
مصرف كنندگان بس��يار پراهميت است. ابزارهاي 
ديجيتالي به حفظ بقاي بس��ياري از مشاغل كمك  
مي كنند و همچنين امكان شكل گيري همكاري هاي 
الزم را براي رفع موانع اقتصادي در اين اوقات دشوار، 
فراهم  مي س��ازد. بس��ياري از ما آينده را به گونه اي 
تصور مي كنيم كه در آن روبات ها مسووليت وظايف 
و ارتباطات اساس��ي را بر عهده گرفته، زندگي ما را 
آسان تر كرده و اقتصاد كارآمدتري را ايجاد مي كنند. 
كوويد ۱۹ ممكن اس��ت نقش يك كاتاليزور )عامل 
فعال كنن��ده( را ب��راي انتقال ما ب��ه دوران اقتصاد 
ديجيتال ايفا كند و روزبه روز بيشتر آشكار مي شود 
كه راه برگش��تي به عق��ب وجود ن��دارد. اين مقاله  
مي تواند منبع الهام بخش براي كارآفريناني باش��د 
كه به عقيده بسياري از كارشناسان، ستون فقرات 

اقتص��اد جهاني و اركان نظام مالي آينده هس��تند. 
بحران كووي��د ۱۹ حداقل تا يك س��ال ديگر ادامه 
خواه��د يافت و تاثي��رات آن فراتر از اين احس��اس 
خواهد ش��د. در دوران پساكرونا تمركز كارآفرينان 
بر مش��اركت در اقتص��اد ديجيتال جهاني بس��يار 
ضروري اس��ت. چندين زمينه نياز به بهينه سازي 
دارد كه بسياري از آنها هم اكنون توسط كارآفرينان 
مورد كاوش و بررس��ي قرار گرفته اند. كارآفريناني 
كه به دنبال شكل دادن به اقتصاد ديجيتال هستند 
ممكن است به ايجاد و تشكيل مواردي بپردازند كه 
پژوهش��گاه فضاي مجازي به آنها اشاره كرده است. 
از جمله صندوق ه��اي س��رمايه گذاري مبتني بر 
هوش مصنوعي كه به مردم امكان س��رمايه گذاري 
در ب��ورس اوراق بهادار را مي ده��د و در حال حاضر 
فقط براي افرادي كه خالص دارايي و درآمد بااليي 
دارند قابل دسترسي است. پلتفرم هايي كه به افراد 
داراي درآمدهاي خالص باال امكان ارتباط مستقيم 
با اف��راد نيازمند را مي دهند و از اي��ن طريق به آنها 
كمك مالي  مي كنند. اين سكوها مي توانند به توزيع 
مجدد ثروت به ويژه در يك سيستم بازسازي شده 
در زمان بحران كمك كند. همچنين مناسب ترين 
راه حل هاي آموزش از راه دور در خانه براي والدين 
كه بتوانند آموزش باكيفي��ت و مبتني بر نيازهاي 
منحصر به ف��رد را به فرزندان خ��ود ارايه دهند. به 
عالوه فناوري هايي كه اجازه  مي دهند عموم مردم 
در ازاي ارايه داده هاي شخصيشان، به صورت عادالنه 
وجوهي را درياف��ت كنند. همچني��ن برنامه هاي 
كاربردي كه ش��ركت هاي مس��وول اجتماعي را به 
شهروندان متصل  مي كند و آنها را به انجام كارهاي 
خ��وب در ازاي دادن پ��اداش تش��ويق  مي كند. به 
عنوان مثال، مي توان به ارايه اشتراك رايگان پلتفرم 
نتفليكس به پزشكان و پرس��تاران در طول دوران 

شيوع كوويد ۱۹، اشاره كرد.

    مديران شركت هاي تجاري
عامالن توسعه اقتصاد ديجيتال

اقتصاد جهاني هي��چ گاه تا اين اندازه ب��ه كارآفرينان و 
مبتكران وابستگي نداشته است. دقيقا همانطور كه امروزه 
برخي مشاغل وجود دارند كه هيچ كس حتي ۲۰ سال 
پيش به امكان وجودشان فكر نكرده بود، در آينده نزديك 
نيز مش��اغل جديدي كه هرگز تصورش را نمي كرديم، 
ايجاد مي شوند. در سراسر جهان ، دولت ها تمام تالش خود 
را براي حفظ نقدينگي در اقتصاد انجام  مي دهند. با اين 
حال، راه رفع مشكل، تا حدود زيادي در دست مبتكراني 
است كه  مي توانند يك اكوسيستم ديجيتالي ايجاد كنند 
و فرات��ر از حد و مرزهاي اقتص��اد فيزيكي، فرصت هاي 
بي شماري را براي مردم فراهم  مي كند. اگرچه واقعيت 
اين است كه در زمان دشواري قرار گرفته ايم، اما انسان ها 
ثابت كرده اند كه هرچقدر همزمان سخت و چالش برانگيز 
باشد، براي يافتن كارآمدترين راه حل ها براي مشكالت، 
سازگار مي شوند و اين همان هسته اصلي نوآوري است. 
روند ديجيتالي شدن زندگي روزمره مردم سراسر جهان، 
با شيوع بيماري همه گير كرونا از چند ماه گذشته سرعت 
فزاينده اي پيدا كرده اس��ت. به عنوان مثال بسياري از 
شركت هاي كوچك و متوس��ط آلماني كه پيش از اين 
در زمينه ديجيتالي شدن بس��يار كند و ناكارآمد عمل 
مي كردند، مجب��ور به انطباق با ش��رايط و پذيرش اين 
فرايند شدند. از سوي ديگر، شركت هايي نيز كه قبال در 
زمينه ديجيتال سازي زيرساخت هايشان سرمايه گذاري 
كرده بودند نسبت به همتاينشان توانستند جايگاه خوبي 
را در عرصه رقابت به دست آورند. با وجود اين، قطعا اين 
نوآوري هاي ديجيتالي تا ابد باقي و زنده نخواهند ماند و 
در گذر زمان تغيير بسياري پيدا مي كنند. رهبران حوزه 
اقتصاد ديجيتال و مديران مشاغل، بايد امنيت، نوآوري 
و انطباق س��رمايه گذاري هاي تجاري خود با اين فضاي 
بحران��ي را از طريق دروس و تجربي��ات الزم حاصل از 

شرايط شناسايي و ترسيم كنند.
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پيشرفت ۸۰  درصدي شبكه ملي 
اطالعات غيرواقعي بود

معاون پيگيري امور ويژه و فضاي مجازي دادگستري 
استان تهران گفت: متأسفانه اجازه داديم يك شخص 
يا يك جريان مشخص كه كشور را به سمت نامعلومي 
مي برد در تمام عرصه ها بي قانوني انجام دهد. به گزارش 
مهر، جواد جاويدنيا با اشاره به دغدغه هاي رهبر معظم 
انقالب اس��المي در خصوص ش��بكه ملي اطالعات 
از س��ال ها پيش گفت: طبق نظر كارشناسان حوزه 
اينترنت و IT، به شدت از برنامه هاي زمان بندي شده 
در راه اندازي شبكه ملي اطالعات عقب هستيم. رهبر 
معظم انقالب اسالمي بعد از آبان ماه دستور ايجاد يك 
برنامه ريزي جدي براي راه اندازي شبكه ملي اطالعات 
به شوراي عالي فضاي مجازي دادند و قرار بود ظرف 
يك ماه تعيين تكليف ش��ود. وي با اشاره به گزارش 
دولت از پيشرفت ۸۰ درصدي شبكه ملي اطالعات، 
آن را كذب دانست و عنوان كرد: به حدي غيرواقعي 
بودن اين آمار مشخص بود كه ديگر هيچ وقت روي اين 
آمار مانور داده نشد و اين وضعيت سبب گاليه رهبر 
معظم انقالب اسالمي شد. معاون پيگيري امور ويژه 
و فضاي مجازي دادگستري استان تهران از سانسور 
صحبت ه��اي اخير رهبر معظم انقالب اس��المي در 
خصوص فضاي مجازي گفت و بيان كرد: آنگونه كه 
بايد در رسانه ها به موضوع فضاي مجازي و شبكه ملي 
اطالعات پرداخته نشد در حالي كه درباره موضوعي 
ديگر همچون لزوم ممنوع شدن واردات گوشي آيفون 
بارها صحبت شد. وي از به زمين ماندن دستور و سخن 
رهبر معظم انقالب اسالمي درباره شبكه ملي اطالعات 
گاليه كرد و گفت: شوراي عالي فضاي مجازي فقط از 
رييس جمهوري و وزير ارتباطات تشكيل نشده است و 
اگر كاهلي در راه اندازي شبكه ملي اطالعات وجود دارد 
و صراحتًا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي اجرا 
نمي شود، ناشي از بي عرضگي ديگر دستگاه هاي عضو 
اين شورا است زيرا در مقابل بي قانوني و اهمال سكوت 
كردند. جاويدنيا تصريح كرد: متأسفانه اجازه داديم يك 
شخص يا يك جريان مشخص كه كشور را به سمت 
نامعلومي مي برد، نه تنها در عرصه شبكه ملي اطالعات، 
بلكه در تمام عرصه ها، بي قانوني انجام دهد. وي با ابراز 
گاليه از راه اندازي فناوري نسل پنجم اينترنت، تأكيد 
كرد: مخالفت ما به معناي مخالفت با فناوري نيست 
زيرا فضاي مجازي فرصت هاي بسيار زيادي دارد. از 
فضاي مجازي و راه اندازي فناوري اطالعات، مي توان 
در حوزه شفاف سازي قراردادهاي دولتي استفاده كرد 

تا استفاده آن به مردم برسد.

در سال جاري صورت مي گيرد 
 اجراي سيستم تله متري 

درتاسيسات  آبرساني
 35 شهر استان اصفهان

در س��ال جاري در 35 ش��هر و 6 منطقه اصفهان 
سيستم تله متري در برخي از تاسيسات آبرساني 
اجرا و نيز در 6 شهرس��تان در سطح استان به روز 
رساني سيستم تله متري تاسيس��ات آبرساني در 
دس��تور كار قرار مي گيرد.  مع��اون بهره برداري و 
توسعه آب ش��ركت آبفا استان اصفهان اعالم كرد: 
در س��ال جاري سيس��تم تله مت��ري در  مخازن و 
ايستگاه هاي پمپاژ، ش��بكه هاي توزيع و چاه هاي 
محلي تامين آب شرب شهري، سامانه هاي آبرساني، 
مجموعه هاي آبرساني روس��تايي، حوضچه هاي 
فشارشكن، تصفيه خانه هاي گلپايگان، فيلترهاي 
شني فريدونشهر، تله متري انش��عابات روستايي 
اجرا مي شود. ناصر اكبري با اشاره به به روز رساني 
سيستم تله متري تاسيسات آبرس��اني در برخي 
از شهرس��تان هاي اس��تان تصريح كرد: در س��ال 
۹۹ به روز رس��اني سيستم تله متري در تاسيسات 
آبرساني بازسازي و به روزرساني تله متري شيرخانه 
نج��ف آباد، اتوماس��يون صنعتي ايس��تگاه پمپاژ 
مباركه در تصفيه خانه باباشيخعلي، به روزرساني 
تله متري ايستگاه هاي مباركه، ايستگاه هاي ورزنه، 
ايستگاه هاي خميني شهر و به روزرساني تله متري 
ايس��تگاه هاي نجف آباد انجام مي شود. وي با بيان 
اينكه محدوديت منابع آب، كاهش بارندگي و لزوم 
پاسخگويي به نياز مشتركين و چالش هاي مديريت 
منابع آب از جمله عوامل اجراي سيستم تله متري 
در تاسيسات آبرساني به شمار مي آيد، خاطرنشان 
س��اخت: به منظور به حداقل رس��اندن هدر رفت 
آب وكاهش هزينه هاي مالي، بسيار مهم است كه 
تاسيسات آبرساني به گونه اي حفاظت و نگهداري 
شودكه آب شرب شهرها و روستاها با حداقل هزينه 
تامين ش��ود. معاون بهره برداري و توسعه شركت 
آبفا استان اصفهان مديريت صحيح و برنامه ريزي 
شده منابع آبي را با استفاده از سيستم هاي تله متري 
وكنترل س��طح مخازن بس��يار با اهميت دانست 
و اظهار داشت: سيس��تم تله متري براي مديريت 
منابع آبي ضروري است چرا كه اندازه گيري جريان 
آب، نشت يابي شبكه آبرساني، نظارت برعملكرد 
تجهيزات به صورت آني باعث مي ش��ود كه نه تنها 
وقوع حوادث در كوتاه ترين زمان ممكن مهار شود 
بلكه آب به صورت عادالنه ميان مشتركين توزيع 
گردد. اكبري با بيان اينكه در سال هاي اخير شركت 
آبفا استان اصفهان همگام با پيشرفت علم وتكنولوژي 
و استفاده از فناوري هاي نوين باتوجه به اهميت به 
كار گيري سيستم هاي تله متري و كنترل از راه دور 
در بهبود بهره برداري از تاسيسات آب شرب گام هاي 
اساسي برداشته اعالم كرد: بسياري از تاسيسات طرح 
آبرساني اصفهان از سيستم تله متري بهره مند شده 
است كه اين امر موجب كاهش غلبه بر كم آبي منابع 
آبي در فصل گرم سال و در اوج پيك مصرف گرديده 

و آب شرب مردم به صورت پايدار تامين مي شود .

مهم ترين عوامل موثر بر مرگ ومير 
بيماران كرونايي در ايران

باالترين مي��زان مرگ ومير در بين بيماران باالي 
65 سال، بيماران بستري در بخش مراقبت هاي 
ويژه و در بين افراد با بيماري هاي زمينه اي مانند 
ديابت و بيماري هاي قلبي و عروقي رخ داده است. 
نتايج مطالعه اي كه با ه��دف ارزيابي فاكتورهاي 
اپيدميولوژيك و بالين��ي و همچنين فاكتورهاي 
مرتبط با مرگ ومير در مبتالي��ان به كوويد-۱۹ 
انج��ام گرفت، نش��ان داد ك��ه باالتري��ن ميزان 
مرگ ومير در بين بيماران باالي 65 سال، بيماران 
بستري در بخش مراقبت هاي ويژه و در بين افراد با 
بيماري هاي زمينه اي مانند ديابت و بيماري هاي 
قلبي و عروقي رخ داده اس��ت. اخيرا يك مطالعه 
بزرگ روي بيش از ۱6هزار پرونده بيمار كوويد۱۹ 
در ۱۹ بيمارس��تان تحت پوشش دانشگاه شهيد 
بهش��تي تهران به روش كراس-سكش��نال، بين 
فوريه و مه ۲۰۲۰ با اس��تفاده از اطالعات سيستم 
 Hospital Intelligent( هوشمند بيمارستاني
Management (HIM انجام شد كه حاوي 
مطالب قابل توجه اپيدميولوژيكي بوده است. اين 
مطالعه كه به لحاظ تعداد نمونه در سطح جهاني 
 Archive of كم نظير بوده و نتايج آن در ژورنال
 Academic Emergency Medicine
منتشر شده، روي بيماران بستري شده از بهمن 
۹۸ تا ۲3 ارديبهشت ۱3۹۹ با تشخيص قطعي يا 
مشكوك به كوويد-۱۹ )آنهايي كه عالئم باليني 
يا سي تي اسكن مثبت ريه داشتند( انجام گرفت. 
اكثر اين بيماران بين ۲۴ تا 65 سال سن داشتند. 
بر اساس نتايج اين مطالعه، مرگ ومير در بين افراد 
با بيماري هاي زمينه اي مانند ديابت و بيماري هاي 
قلبي و عروقي نس��بت به بقيه گروه ها بيشتر بود. 
ميزان كش��ندگي بيماري نيز در افراد بستري با 
تست مثبت نسبت به افراد مشكوك ولي با عالئم 
باليني بيماري كوويد-۱۹ باالتر و در حد دو برابر 
بوده است. نتايج اين مطالعه نشان داد عواملي مانند 
سن، جنس، داشتن س��ابقه بيماري و همچنين 
بستري شدن در بخش هاي مراقبت ويژه مي تواند 
روي بقاي بيماران تاثيرگذار باش��د. بر اساس اين 
گزارش، همچنين نتايج مطالعه مذكور نشان داد 
كه از ۱6 هزار و 35 بيمار تاييد ش��ده و مشكوك 
باليني كووي��د۱۹ ارجاعي به مراكز درماني تحت 
پوشش دانش��گاه تعداد ۱6 هزار و ۱6 نفر )شامل 
۹۹.۹3 درص��د تاييدش��دگان و ۹۹.۸3 درص��د 
مشكوك ها( بستري ش��دند كه ۱6۱۲ نفر آنها با 
ميانگين مدت بستري 5 روز فوت شدند. همچنين 
بيش��ترين تعداد مرگ به سنين بيش از 65 سال 
تعلق داش��ت )63 درصد آنان از تاييدش��دگان و 
6۲ درصد از مش��كوك ها بودند، در حالي كه ۷۰ 
درصد بستري شدگان بين ۲5 تا 6۴ سال بودند( 
. بر اس��اس ساير نتايج اين مطالعه، 5۰ درصد كل 
مرگ ها در بيماران بس��تري در ICU رخ داد، در 
حالي ك��ه 6۲ درصد تاييدش��دگان و 5۲ درصد 
مش��كوك ها نيز كارشان به ICU كش��يده بود. 
همچنين ميانگين كل مرگ ومير ۱۰.۰5 درصد 
كل بيماران بستري را تشكيل مي داد )۱3.5 درصد 
تاييدشدگان و 6.۴ درصد مشكوك ها( . بيشترين 
ميزان مرگ ومير به لحاظ سني در بين افراد باالي 
65 سال بوده )۲5.3۲ درصد(، سپس افراد داراي 
بيماري زمينه اي )۲5.55 درصد( و بستري هاي 
ICU/CCU ك��ه )۴۱.۷ درص��د( بوده اس��ت. 
همچنين بيشترين مرگ ومير مربوط به بيماراني 
بود كه ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي )3۸.۴6 

درصد( و سرطان )35.۷۹ درصد( داشتند.

نقص امنيتي بلوتوث ميلياردها 
دستگاه را آسيب پذير كرد

كارشناسان امنيتي از شناسايي يك نقص جديد 
بلوتوث خبر داده   اند كه ميلياردها گوشي، تبلت، 
لپ تاپ و دس��تگاه س��ازگار با اينترنت اشيا را در 
معرض خطر ق��رار مي دهد. به گزارش مهر به نقل 
از زد دي نت، نقص امنيتي يادشده به اختصار بلسا 
نام گرفته كه مربوط به يكي از پروتكل هاي بلوتوث 
اس��ت كه در زمان كم بودن ش��ارژ دستگاه براي 
تس��هيل تبادل اطالعات فعال مي شود. پروتكل 
يادش��ده نسخه اي مشابه با اس��تاندارد كالسيك 
بلوتوث اس��ت و در زمان كم بودن ش��ارژ گوشي، 
تبل��ت و غيره كمك مي كند ت��ا ارتباط مبتني بر 
بلوتوث كم��اكان فعال باقي بمان��د. اين پروتكل 
به طور گسترده اي مورد استفاده است و بررسي هاي 
محققان دانشگاه پوردوي امريكا نشان مي دهد در 
زماني كه ارتباط بلوتوثي دو دس��تگاه با شارژ كم 
به علت افزايش فاصله قطع شده و آنها براي ارتباط 
مجدد از طريق كليدهاي رمزنگاري تالش مي كنند، 
امكان نفوذ به اين پروتكل و سوءاستفاده از آن وجود 
دارد. كارشناس��ان امنيت��ي مي گويند كليدهاي 
رمزگذاري كه در جريان برق��راري ارتباط مجدد 
مورد استفاده قرار مي گيرند، چندان قوي نيستند 
و عالوه بر اين فرايند رمزگ��ذاري داده ها طي اين 
فرايند معمواًل انتخابي و نه اجباري است و از همين 
رو هكرها مي توانند بدون نياز به شناسايي هويت 
از پروتكل هاي يادش��ده براي سرقت داده ها بهره 
بگيرند. اين مشكل به خصوص در مورد محصوالت 
مبتني بر اينترنت اشيا مانند حسگرهاي مختلف 
جدي تر است و مهاجمان مي توانند نرم افزارهاي 
مخرب و معيوب را به دستگاه هاي مدنظر منتقل 
كرده و به آنها آسيب بزنند. گوگل هنوز براي حل اين 
مشكل در گوشي هاي اندرويدي وصله به روزرسان 

عرضه نكرده است.

اقتصاد براي يافتن راه حل مداوم و پايدار براي مشكالتي از جمله بحران كوويد ۱۹، به نوآوري وابسته است

اقتصاد ديجيتال، راه  برون رفت از بحراني مثل كرونا

شبكه ملي اطالعات زير ساخت فضاي مجازي استبررسي طرح كالن شبكه ملي اطالعات پايان يافت
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: ش��بكه ملي 
اطالعات ابعاد و مشخصاتي دارد و راه حل تمام مشكالت 
فضاي مجازي شبكه ملي اطالعات نيست و اين شبكه 
تنها زيرس��اخت فضاي مج��ازي اس��ت. محمدجواد 
آذري جهرمي در حاشيه جلس��ه هيات وزيران درباره 
كالهبرداري هاي انجام شده با عنوان شبكه شاد با بيان 
اينكه سيم كارتي تحت عنوان سيم كارت شاد نداريم، 
اظهار كرد: س��يم كارت هايي تحت عنوان سيم كارت 
كودك وجود دارد كه ب��راي دريافت آن هزينه  مازادي 
نباي��د پرداخ��ت ش��ود. كال توصيه مي كنم م��ردم به 
تلفن هايي كه موضوعشان دعوت به فروش سيم كارت 
اس��ت پاس��خ ندهند و آن را كالهبرداري تلقي كنند. 
جهرمي با اش��اره ب��ه ويژگي هاي س��يم كارت كودك 
خاطرنشان كرد: سيم كارت كودك يك ليست سفيد 
دارد كه همه سايت هاي اينترنتي براي آنها باز نيستند و 
فقط چيزي را كه براي فرآيند آموزشي كودك مورد نياز 
است را در اختيار او قرار مي دهد. اين سيم كارت ها از سال 
۹6 وجود داشته و اين روزها به دليل افزايش استقبال، 
در حوزه زيرساخت با مشكالتي مواجه شد كه در حال 
برطرف شدن است.  اما بسته ش��اد براي دانش آموزان 
وجود دارد كه قابليت فعال سازي روي هر سيم كارتي را 
دارد و در زماني كه سيم كارت دست والدين است، بسته 
عادي استفاده مي شود و وقتي كه در دست دانش آموز 
قرار مي گيرد، با يك كدي بسته شاد فعال مي شود. تفاوت 
بسته شاد با خود شاد اين است كه يكسري پيام رسان ها و 
موتورهاي جست وجو با توجه به نياز دانش آموزان روي 
بسته شاد تعريف شده است كه مي تواند مورد استفاده 
قرار بگيرد. وزير ارتباطات همچنين در پاسخ به پرسشي 
درباره پهناي باند اختصاص يافته به ش��بكه شاد گفت: 
شاد مشكل پهناي باند ندارد و ۷۰۰ گيگابايت در حال 
حاضر زيرساخت پهناي باندي در اختيارش قرار گرفته 
شده و بر اساس گزارشي كه دريافت كردم تاكنون ۱۰۰ 
گيگابايت از اين ظرفيت پر شده است. طبيعتًا به دليل 
گستردگي اين سيستم، مش��كالتي وجود دارد كه ما 

با همراه اول صحب��ت كرده اين و احتماال ظرف همين 
هفته مركز تماس رسمي شاد راه اندازي و شماره تماس 
چهار رقمي آن نيز اعالم مي شود. جهرمي درباره استفاده 
برخي مدارس از پيام رسان هاي خارجي نيز اظهار كرد: در 
اين زمينه به صورت رسمي ممنوعيتي از طريق مركز ملي 
فضاي مجازي به مدارس اعالم شده است اما خب برخي 
مدارس همچنان به طور غيررسمي از اين پيام رسان ها 
اس��تفاده مي كنند كه پرداخت هزينه هاي آن بر عهده 
خودشان است. وي در پاس��خ به پرسشي درباره سند 
معماري و طرح كالن شبكه ملي اطالعات خاطرنشان 
كرد: طرح اين موض��وع يك بار در س��ال ۹۱ از طريق 
وزارت ارتباطات وقت به دبيرخانه شوراي عالي فضاي 
مجازي ارسال شده است؛ يك مرتبه هم دولت يازدهم 
و دو مرتبه نيز در دولت دوازدهم ما طرح خود را ارسال 
كرده ايم؛ در زمينه س��ند معماري همواره با مركز ملي 
فضاي مجازي اختالف نظرهايي وجود داشت كه در اين 
دوره با همكاري خوبي كه با مركز معماري داشتيم، يك 
سند مشترك را نهايي كرديم و به شورا داديم و در آن ابعاد 
و محورها و وظايف و شاخص هاي شبكه ملي اطالعات 
مشخص شد.: طبيعت مساله اين است كه شبكه ملي 
اطالعات ابعاد و مشخصاتي دارد و راه حل تمام مشكالت 
فضاي مجازي شبكه ملي اطالعات نيست و اين شبكه 
تنها زيرساخت فضاي مجازي است. برخي انتظارات از 
شبكه ملي اطالعات بس��يار فراتر از چيزي است كه در 

اسناد آمده است. 

ش��وراي عالي فضاي مجازي بررس��ي طرح كالن و 
معماري شبكه ملي اطالعات را به سرانجام رساند و 
5۰ اقدام كالن براي نهادهاي متولي اين پروژه ملي، 
تكليف كرد. به گزارش مهر، جلس��ه ش��وراي عالي 
فضاي مجازي پس از ح��دود 3 ماه تأخير، عصر روز 
سه شنبه به رياست حسن روحاني رييس جمهور و با 
حضور اعضاي حقيقي و حقوقي، برگزار شد. در اين 
جلسه طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات در 
5 ماده به تصويب اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي 
رس��يد و اقدامات كالن و نگاش��ت نهادي مربوط به 
ش��بكه ملي اطالعات نهايي و تصويب ش��د. رسول 
جليلي عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در 
گفت وگو با مهر، با بيان اينكه در اين جلسه اقدامات 
عملي و نهادهاي متولي اجراي اين اقدامات مشخص 
و معين شدند، اظهار كرد: سند معماري و طرح كالن 
شبكه ملي اطالعات شامل پنج فصل است كه ۴ فصل 
آن در جلس��ات گذشته شوراي عالي فضاي مجازي 
تصويب شده بود و فصل پنجم كه مربوط به اقدامات 
كالن و نگاشت نهادي بود، در آخرين جلسه اين شورا 
مصوب ش��د. وي گفت: با تصويب اين فصل از طرح 
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات، بررسي اين طرح 
كالن به اتمام رسيد و اقدامات مربوط به پياده سازي 

معماري اين شبكه تكليف شد.

  تكليف نهادهاي مجري مشخص شد
جليلي خاطرنش��ان كرد: مطابق ب��ا اين مصوبه 5۰ 
اق��دام كالن در پياده س��ازي معماري ش��بكه ملي 
اطالعات تعريف شد و نهادهاي متولي با آن مشخص 
ش��دند. عمده اين تكاليف به عهده وزارت ارتباطات 
گذاشته شد و برخي تكاليف نيز به نهادهاي ديگري 
مانند وزارتخانه هاي مرتبط، س��ازمان صدا وسيما، 
معاونت علمي رياست جمهوري، سازمان مديريت و 
مجموعه هاي دفاعي واگذار شد. عضو حقيقي شوراي 
عالي فضاي مجازي تاكيد كرد: اين سند بايد از سوي 

مركز ملي فضاي مجازي به نهادهاي مرتبط ابالغ شود 
و پس از آن، هر نهاد زمان بندي مربوط به اجراي اين 
اقدامات كالن را ارايه كند. وي افزود: براي مثال وزارت 
ارتباطات بايد در شبكه ملي اطالعات، مولفه هاي مهم 
و اصلي اليه خدمات كاربردي شبكه را محقق كند. 
يكي از اين مولفه ها، جويش��گر بومي است. تا به هر 
دليلي اگر گوگل نخواست به ما سرويس دهد، كاربر در 
پيدا كردن يك آدرس با مشكل مواجه نشود. جليلي با 
تاكيد بر اينكه بررسي طرح كالن شبكه ملي اطالعات 
به اتمام رسيد و س��ند ديگري از اين پروژه در دست 
بررسي شوراي عالي فضاي مجازي قرار ندارد، گفت: 
ممكن است هر نهادي براي اقدام كالني كه تكليف 
شده است، طرحي براي بررسي و تصويب داشته باشد 
كه در جلسات آينده شورا روي آن بحث صورت گيرد.

  حكمراني فضاي مجازي و صيانت
 از داده، دستور كارهاي بعدي شورا

وي افزود: از سوي ديگر طرح هايي مانند حكمراني 
فضاي مجازي، صيان��ت از داده و حريم خصوصي از 
جمله مسائل مهمي است كه به طور قطع در جلسات 
آينده ش��وراي عالي فضاي مجازي در دس��تور كار 
بررسي و تصويب قرار مي گيرد. عضو حقيقي شوراي 
عالي فضاي مجازي تاكيد كرد: پيش بيني ما اين است 
كه از اين پس برگزاري جلسات شوراي عالي با نظم 

بيشتري دنبال شود.



تعادل-  گروه صنعت |
پرونده كاري صاحبان توليد تا پايان مردادماه ۹۹ منتشر 
شد. رصد آمارهاي ۵۱ محصول منتخب »صنعتي، معدني 
و پتروشيمي« نشان از وضعيت نه چندان بد توليد در بازه 
زماني ياد ش��ده دارد. جزييات آماري نشان مي دهد.، در 
ماه مياني تابستان، از بين ۲۸ محصول منتخب صنعتي، 
۱۲ محصول با افت توليد مواجه شده اند، كه بيشترين افت 
توليد ش��امل محصوالتي چون »چرم«، »روغن ساخته 
شده نباتي«، »سموم دفع آفات نباتي«، الياف پلي استر« 
و»سيگارت« بوده است. در مقابل، اما ۱۶ محصول صنعتي 
نيز رشد توليد را تجربه كرده اند، كه پنج محصول »الياف 
اكريليك«، »انواع تلويزيون«، »ماش��ين لباسشويي«، 
»وانت« و »كمباين«بيشترين رشد توليد در مدت زمان 
مورد بررسي نسبت به مدت مشابه سال قبل به نام خود 
ثبت كرده اند. از سوي ديگر، كارنامه توليد معدني ها نشان 
مي دهد، درمدت ياد ش��ده، ۴ محصول افت و ۶ محصول 
رشد توليد را نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل تجربه 
كرده اند. همچنين در بخش كاالهاي منتخب »شيميايي 
و پتروشيمي« از ميان ۱۳ محصول، در مجموع ۹ محصول 
رشد توليد را تجربه كرده اند. كارنامه نه چندان بد توليد در ۵ 
ماه نخست سال ۹۹ در حالي منتشر شده، كه چندي پيش 
طبق نظرسنجي از صاحبان بنگاه ها، شامخ بخش صنعت 
نسبت به ماه هاي قبل شاهد ريزش جدي بوده و از ۵۵.۲۵ 
واحد در تيرماه به ۴۸.0۸ واحد در مردادماه كاهش يافته 
بود. هرچند بخشي از اين روند كاهشي به دليل تعطيالت 
تابستاني بعضي از بنگاه ها در مرداد گزارش شده بود، اما 
بخش��ي ديگر از آن ناش��ي از كاهش در سطح موجودي 
مواد اوليه و كاهش ش��ديد تقاضا و فروش بوده، كه باعث 
شده شاخص نسبت به تيرماه با كاهش شديد روبرو باشد.

    صنعتي هايي با رشد توليد 
داده هاي اعالم ش��ده از سوي وزارت صمت از روند توليد 
كاالهاي منتخب »صنعتي، معدني و پتروشيمي« بيانگر 
اين اس��ت كه تا پايان مردادماه سال جاري ۱۲ محصول 
صنعتي منتخب افت تولي��د را تجربه كرده اند، در مقابل 
اما ۱۶ محصول صنعتي با رشد توليد مواجه بوده اند. رصد 
آمارها همچنين نشان دهنده آن است كه بيشترين رشد 
توليد در مدت زمان مورد بررسي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به پنج محصول »الياف اكريلي��ك«، »انواع 
تلويزيون«، »ماشين لباسشويي«، »وانت« و »كمباين« 
اختصاص داشته است. جزييات آماري بيانگر اين است كه 
توليد»الياف اكريليك« در پنجمين ماه از سال ۹۹ به ۲.۲ 
هزار تن برسد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

كه اين رق��م، 0.۸ هزارتن بوده، از رش��د نزديك به ۱۹0 
درصدي برخوردار است. همچنين با توجه به داده هاي اعالم 
شده ازس��وي وزارت صمت در مدت زمان مورد بررسي، 
توليدكنندگان »انواع تلويزيون« دربازه زماني ياد ش��ده 
توانسته اند، با ركود توليد ۴۸۱ هزار دستگاه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته كه اين ميزان توليداتشان ۲۶۹هزار 
دستگاه بوده، رشد نزديك به ۸0درصد را تجربه كنند. در 
اين ميان، سومين گروه صنعتي كه بيشترين توليد را در 
كارنامه كاري خود ثبت كرده است، »ماشين لباسشويي« 
است كه در ماه مياني تابستان ۹۹با ثبت توليد ۳۶۸ هزار 
دستگاه، نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ كه ميزان توليد 
آن ۲۳۳ هزار دستگاه بوده، رشد ۵۸ درصدي داشته است. 
»وانت« و »كمباين« از ديگر محصوالت صنعتي به شمار 
مي روند كه دراين مدت توليداتشان را با رشد روبرو بوده 
است. به طوري كه ميزان توليد »وانت« در مدت ياد شده، 
برابر با ۳۱۵۲۸ دستگاه بوده كه در مقايسه با سال گذشته 
كه تعداد توليد آن ۲۲۷۷۸ دس��تگاه بوده، با يك رش��د 
نزديك به ۴0 درصدي روبرو بوده اس��ت. »كمباين« نيز 
با توليد ۲0۸ دستگاه، نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 
۱۵۹ دستگاه بوده، رشد ۳0 درصدي را در كارنامه كاريش 

ثبت كرده و در جايگاه پنجم قرار گرفته است. 

    منتخبان صنعتي با افت توليد 
در مقابل رصد داده هاي ارايه ش��ده، نش��ان مي دهد كه 
بيش��ترين افت توليد را كاالهايي چون »چرم«، »روغن 
ساخته ش��ده نباتي«، »سموم دفع آفات نباتي«، »الياف 
پلي استر« و»سيگارت« تجربه كرده اند.  جزييات آمار اعالم 
شده نشان مي دهد، كه تا پايان مردادماه ۹۹ در مجموع 

۱۳ميليون فوت مربع »چرم«، در كشور توليد شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل افت بيش از ۲۳ درصدي 
داشته است؛ توليد اين محصول در دوره مشابه سال قبل 
برابر با ۱۷ميليون فوت مربع بوده است.  همچينن مطابق 
آمارها »روغن ساخته شده نباتي« توليد شده در كشوردر 
مدت ياد شده، برابر۵۹۶هزار و۶00 تن بوده كه نسبت به 
دوره زماني مشابه سال ۹۸ افت ۱۸.۴ درصدي داشته است. 
توليد اين محصول در مدت مشابه سال گذشته، ۷۳۱ هزار 
و۲00 تن گزارش شده است.  اما روند توليد »سموم دفع 
آفات نباتي« نيز در مدت مورد بررسي برابر با ۱۴ هزار و ۸00 
تن بوده كه در مقايسه با توليد سال ۹۸ كه ميزان توليد آن 
۱۷.۶00 هزار تن بوده، افت نزديك به ۱۶ درصدي راتجربه 
كرده است. »الياف پلي استر« نيز با ۸0هزار تن توليد، در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه توليدآن ۹۲ هزار تن 
بوده، افت ۱۲.۷ درصدي را تجربه كرده اس��ت. پنجمين 
محصول صنعتي كه بيشترين افت توليد را تا پايان مردادماه 
داشته، »سيگارت« بوده در مدت مورد بررسي با بيش از 
۱۹.۷۹ ميليارد نخ، نس��بت به مدت مشابه سال ۹۸ كه 
ميزان توليد آن ۲۲.۶ ميليارد نخ بوده، افت ۱۲.۵ درصدي 
را به ثبت رسانده است.  هرچند بررسي كارنامه منتخبان 
صنعتي وضعيتي چندان بحراني را ت��ا پايان مردادماه از 
توليد نشان نمي دهد، اما داده هاي به دست آمده از صاحبان 
بنگاه هاي بخش صنعت، بيانگر اين بود كه در مرداد امسال، 
شاخص مقدار توليد محصوالت در بنگاه هاي اقتصادي نيز 
به ۴۶.۲۳ واحد رسيده بود كه نسبت به رقم ۵۶.۴۷ واحدي 
اين شاخص در تيرماه از افول جدي سطح توليد حكايت 
داشت. برآورد مي شود اين كاهش به دنبال كاهش شديد 
موجودي مواد اوليه در ماه هاي گذش��ته و كمبود شديد 

نقدينگي و همچنين كاهش ميزان سفارشات مشتريان 
در مردادماه باشد. به طور كلي با مقايسه شامخ كل بخش 
صنعت و زيربخش هاي آن در مرداد ماه و مقادير مشابه در 
مرداد سال گذشته روند مشابهي در كاهش فعاليت هاي 
صنعت مالحظه مي شود. هرچند تعطيالت تابستاني در 
كاهش شاخص موثر بوده اس��ت اما تأثير اين تعطيالت 
امسال به دليل وضعيت ناشي از كوويد ۱۹ كمتر از سال 
قبل بوده است. در عين حال مشكالت ديگري نظير كمبود 
نقدينگي بنگاه ها و افزايش شديد قيمت مواد اوليه طي 
چندين ماه پياپي منجر به كاهش تقاضا و ميزان توليد شده 
و در مجموع بر كاهش شاخص صنعت تأثير داشته است. 
روند بازگشت به توليد در بخش صنعت كشور كه طي ۴ماه 
اخير رخ داده بود در ماه مرداد كاهش يافت، با كاهش تقاضا 
و افزايش سطح قيمت مواد اوليه، بنگاه ها به شدت با مشكل 
كمبود نقدينگي مواجه ش��ده اند و بسياري از بنگاه هاي 

اقتصادي حتي بزرگ در مرز تعطيلي قرار گرفته اند.

    ميزان توليد معدني ها 
ازسوي ديگر، بنابرآمار ارايه شده از سوي وزارت صمت، تا 
پايان مردادماه ۹۹ از ميان ۱0 محصول منتخب معدني، 
۴ محصول افت و ۶ محصول رشد توليد را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل تجربه كرده اند. ارزيابي   ها نشان مي دهد 
در مدت زمان مورد بررس��ي، محصوالتي چون »شمش 
آلومينيوم خالص«، »سيمان«، »فوالد خام«، »محصوالت 
فوالدي« و »كاتد مس« و »آلومينيا« به  ترتيب بيشترين 
ميزان توليد را تجربه كرده ان��د.در مقابل اما ارزيابي هاي 
آماري حكاي��ت از اين دارد كه چه��ار محصول »ظروف 
چيني«، »شيشه جام«، » ظروف شيشه اي« و »كنسانتره 
زغال س��نگ« در اين دوره زماني بيشترين افت توليد را 

ثبت كرده اند. 

    محصوالت منتخب شيميايي
اما در بخش كاالهاي منتخب شيميايي و پتروشيمي نيز 
از ميان ۱۳ محصول، در مجموع ۹ محصول رش��د توليد 
را تجربه كرده اند. رشد توليدي هاي منتخب شيميايي و 
پتروشيمي كه در دوره زماني مورد بررسي بيشترين رشد 
توليد را تجربه كرده اند ش��امل »اپوكسي رزين«، »پلي 
بوتادين رابر«، »اكريلونيتريل بوتادين استايرن«، »پلي 
اس��تايرين« و »پلي اتيلن« مي ش��ود. اما داده هاي اعالم 
شده بيانگر آن اس��ت كه از مجموع محصوالت منتخب 
شيميايي و پتروشيمي ۴ محصول »پلي كربنات«، »پلي 
اتيلن ترفتاالت«، »استايرن بوتادين رابر«، و »پلي وينيل 

كلرايد« افت توليد را داشته اند.
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 توسعه مبادالت تجاري 
در دستور كار ايران و افغانستان

رييس كل گمرك گفت: تس��هيل تج��ارت، تبادل 
اطالعات گمركي، حل مش��كالت مرزي و توس��عه 
ترانزيت در دستور كار ايران و افغانستان قرار گرفته است. 
»مهدي ميراشرفي« در گفت وگوي ويديو كنفرانسي با 
رييس عمومي گمركات جمهوري اسالمي افغانستان 
با تاكيد بر تسهيل تجارت، تبادل اطالعات گمركي، 
حل مشكالت مرزي و توسعه ترانزيت، تصريح كرد: 
با توجه به اراده دو كشور بر همكاري هاي راهبردي و 
در راستاي تصميمات هيات هاي عاليرتبه، مقررشد تا 
سند جامع راهبردي اقتصادي تنظيم شود. وي با اشاره 
به فعال س��ازي آزمايشي كريدور ترانزيتي سه جانبه 
ايران، افغانستان و ازبكس��تان و كريدور چهار جانبه 
كتاي، خاطرنشان كرد: اين روند نشان دهنده عزم جدي 
گمرك ايران به ارايه تسهيالت براي سهولت در ترانزيت 
از مسير افغانستان و اتصال كشورهاي آسياي ميانه به 
آب هاي بين المللي از جمله بنادر خليج فارس و درياي 

عمان )چابهار( است.
به گفته ميراش��رفي، با اس��تقبال ريي��س عمومي 
گمرك افغانس��تان براي اجراي حمل و نقل تركيبي 
و تيرالكترونيك مقرر ش��د موضوع به صورت جدي 
پيگيري شود. وي با اشاره به اينكه بندر چابهار يكي از 
موضوعات مورد مذاكره بود، اظهار داشت: بندر چابهار 
براي افغانستان، بندري مهم و حياتي در حوزه ترانزيت 
كاال از مس��ير ايران اس��ت و بر همين اساس، كاهش 
هزينه ويزا و عوارض ترانزيتي و تجديدنظر در جرايم 
تخلف اداري در مسير ترانزيتي كشور ايران از مطالبات 
طرف افغان بود. به گفته ميراشرفي، در خصوص نحوه 
تبادل الكترونيكي اطالعات بين گمركات جمهوري 
اس��المي ايران و افغانستان مقرر شد هماهنگي هاي 
الزم فني با در نظر گرفتن مالحظات امنيتي بين دو 

كشور بررسي شود.
معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: موضوع مساحت زمين 
اختالفي بين گمرك دوغارون خراسان رضوي و اسالم 
قلعه افغانستان و آسفالت آن كه يك شركت ايراني هزينه 
ساخت آن را متعهد شده و نقشه اجراي آن نيز از مجاري 
ديپلماتيك به طرف افغاني داده شده است نيز از سوي 
گمرك ايران مطرح شد كه رييس عمومي گمركات 
افغانس��تان قول مس��اعدت براي پيگيري موضوع از 
مقام��ات دولت مركزي اين كش��ور را اعالم كرد. وي 
افزود: با توجه به كمبود باسكول و ايكس ري كاميوني در 
گمرك اسالم قلعه افغانستان، رييس عمومي گمركات 
افغانستان از فراهم شدن مقدمات الزم براي استقرار اين 
دستگاه ها و تجهيز گمركات رسمي مشترك خبر داد. 
ميراشرفي تصريح كرد: پيشنهاد افزايش گذرگاه هاي 
مرزي بين دو كش��ور را براي تسريع مبادالت تجاري 
به ويژه بازگشايي بازارچه يزدان در خراسان جنوبي و 
تبديل آن به گمرك رسمي، به طرف افغان ارايه شد كه 
رييس عمومي گمركات افغانستان نيز از اين پيشنهاد 
استقبال كرد و اس��تقرار گمرك طرف مقابل در مرز 
يزدان را منوط به حصول توافق دانس��ت كه بر اساس 

سياست هاي دولت مركزي افغانستان خواهد بود.

قاچاق حدود ۲ ميليارد دالري 
قطعات خودرو 

ايرنا|  دبي��ر انجمن صنايع همگن نيرومحركه و 
قطعه سازي كشور گفت: بررسي هاي مشترك اين 
انجمن با همكاري س��ازمان مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز حاكي از قاچاق نزديك ب��ه دو ميليارد دالري 
قطعات خودرو به كشور در س��ال ۹۸ است. آرش 
محبي نژاد افزود: اين آمار در مقايس��ه با متوسط 
سال هاي گذشته كه حدود ۱.۳ ميليارد دالر بود، 

رشد چشمگيري را نشان مي دهد.
وي تاكيدكرد: صرفه اقتصادي، س��هولت قاچاق 
و قرار نگرفتن ارز كاف��ي در اختيار واردكنندگان 
رسمي، از جمله داليل رشد قاچاق در حوزه قطعات 
خودرو است. اين مقام صنفي، به نياز ارزي ساالنه 
حدود چهار ميليارد دالري صنايع خودروسازي و 
قطعه سازي اشاره كرد و گفت: با استمرار فعاليت ها 
در حوزه تعميق داخلي سازي قطعات، اين نياز ارزي 

هر روز در حال كاهش است.
وي بيان داشت: گرچه بانك مركزي از كانال هايي 
همچ��ون ارز نيماي��ي، ارز حاصل از ص��ادرات و 
ارز تهات��ري ب��ه تامين بخش��ي از ارز م��ورد نياز 
فعاالن اقتصادي پرداخت��ه، اما تزريق اندك ارز به 
خودروسازان و قطعه سازان سبب شده تا توليد به 
اندازه كفايت در كش��ور انجام نشود و همچنين با 
انباشت كاال در گمركات مواجه باشيم. محبي نژاد، 
يكي از مش��كالت فراروي واردكنندگان قطعات 
خودرو و م��واد اوليه توليد را ممكن نبودن واردات 
قطعه و مواد اوليه به ويژه از كش��ورهايي كه به طور 
مستقيم ما را تحريم كرده و امكان تبادل ارز تهاتري 
يا ارز حاص��ل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان 
كرد. وي گفت:  در عين حال تشديد اقدامات قهري 
در برخورد با قاچاقچيان و كنترل مرزها و مبادي 

رسمي واردات انتظار مي رود.
محبي نژاد يادآورشد: نظام توزيع و نظارت كيفي بر 
قطعات در بازار نيز اقدامات كافي نبوده، به طوري 
كه با كاهش قدرت خريد مردم از قطعات ارزان تر 

بي كيفيت موجود استفاده مي كنند.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: استفاده از قطعه 
قاچاق در خودروها كه به طور عمده قطعات هندي 
و چيني است، در صورت معيوب بودن قابل ردگيري 
نيس��ت، اين در حالي اس��ت كه خودروس��ازان و 
قطعه سازان معتبر، قادر به شناسايي قطعات اصلي از 
بي كيفيت هستند. محبي نژاد، خواسته اين انجمن و 
فعاالن و توليدكنندگان قطعه سازي را اجازه واردات 
يك ميليارد دالري بدون ذكر منش��أ براي كاهش 
مش��كالت و تحقق »جهش توليد« عنوان كرد و 
ادامه داد: اين رقم، نيمي از آمار قاچاق در اين حوزه 

را تشكيل مي دهد.

تعرفه هاي امريكا عليه چين 
غيرقانوني است

ايرنا |  آسياتايمز نوشت: سازمان تجارت جهاني روز 
سه شنبه شكايت پكن در مورد تعرفه هاي تجاري امريكا 
بر واردات كاالهاي چين را تأييد كرد و اين تعرفه ها را 
نقض قوانين تجارت بين المللي خواند. به گزارش اين 
نشريه سنگاپوري، سازمان تجارت جهاني روز گذشته 
راي خود در مورد تعرفه هاي امريكا كه س��ال ۲0۱۸ و 
پس از آن، توس��ط »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
امريكا بر بيش از ۵00 ميليارد دالر كاالي چين اعمال 
شده بود صادر و اعالم كرد كه اين تعرفه ها ناقض قوانين 
تجارت بين المللي است و از اياالت متحده خواست تا 
»اقدامات و تعهدات��ش را با يكديگر تطبيق دهد.«  بر 
اس��اس گزارش اين هيات، از امريكا خواسته شده كه 
تعرفه هاي مذكور را تعديل كند. اين درحالي است كه 
راي صادره به ش��دت واشنگتن را خشمگين ساخت؛ 
از اي��ن رو »رابرت اليتايزر«، نماينده تجاري امريكا در 
بيانيه اي اعالم كرد: »راي سازمان تجارت جهاني نشان 
مي دهد كه اظهارات دولت ترامپ در مورد ناكارآمدي 
س��ازمان تجارت جهاني براي متوقف كردن اقدامات 

مضر چين در زمينه تكنولوژي حقيقت داشته است.«
وي در ادامه گفت: »دولت ترامپ به چين اجازه نمي دهد 
تا از سازمان تجارت جهاني براي پيشبرد اهداف و بهره 
بردن از كارگران، مشاغل، كشاورزان و دامداران امريكايي 
استفاده كند. امريكا بايد اجازه داشته باشد تا در مقابل 
اقدامات ناعادالنه تجاري از خود دفاع كند.« در همين 
حال نش��ريه »گلوبال تايمز«  كه از رسانه هاي دولتي 
چين است روز سه شنبه با استقبال از اين حكم اعالم كرد 
كه سيستم چندجانبه تجارت بر پايه سازمان تجارت 
جهاني محور اصلي تجارت بين المللي است. اين نشريه 
در ادامه نوشت: »چين همواره به قوانين سازمان تجارت 
جهاني پايبند بوده و اميدوار است كه امريكا نيز به اين راي 
اين سازمان احترام بگذارد.« صدور چنين رايي توسط 
سازمان تجارت جهاني همچون ضربه اي سهمگين بر 
ساختار جنگ تجاري دولت ترامپ عليه چين، دومين 

اقتصاد بزرگ جهان، بود.

بهبود وضعيت خرده فروشي 
در مرداد

اتاق اصناف | در حالي كه گزارش دوره س��وم طرح 
»شامخ« )شاخص مديران خريد( افزايش ميزان ركود 
خرده فروشان در تير نسبت به خرداد ۹۹ را نشان داده 
بود، گزارش دوره چهارم شامخ حاكي از بهبود وضعيت 
خرده فروش��ي در مرداد نس��بت به تير است. معاونت 
اقتص��ادي و برنامه ريزي اتاق اصناف اي��ران، گزارش 
 )PMI( دوره چهارم طرح ش��اخص مدي��ران خريد
خرده فروش��ي را منتشر كرد. بر اس��اس اين گزارش، 
شامخ كل )۵۱.۱۹(، نشان دهنده بهبود وضعيت بخش 
خرده فروش��ي در مرداد ماه۱۳۹۹نس��بت به تيرماه 
۱۳۹۹ )۳۷.۵0( است. همچنين شاخص سرعت انجام 
يا تحويل س��فارش يا فراين��د كار )۵۵.۹۵( در مرداد، 
بيشترين ميزان شاخص ها در بين ۵مولفه اصلي شامخ 
بوده است. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
)۴0.۴۸( در مرداد، كمترين مقدار ش��اخص در بين 
۵مولفه اصلي شامخ بوده است. بيشترين ميزان تغيير 
هم مربوط به شاخص ميزان فعاليت هاي انجام شده 
است )۳۶.۵۱درصد( كه نشان دهنده بهبود واحدهاي 
خرده فروشي و بهتر ش��دن وضعيت فروش در مرداد 
نسبت به تير است. ۷مشكل عمده بخش خرده فروشي 
بر پايه اين گزارش، »كاهش تقاضا براي كاالهاي بادوام 
به دليل بحران كرونا«، »كاهش قدرت خريد مردم و عدم 
تقاضاي موثر در بازار«، »عدم شفافيت زنجيره تامين 
كش��ور«، »خرد بودن واحدها و عدم توليد مقياس«، 
»قيمت تمام شده باال به دليل خرد بودن«، »وابستگي 
بازار ب��ه واردات و عدم ثبات در ب��ازار ارز«، »تورم باال و 
گران شدن كاال و خدمات در كشور« است. همچنين 
در تحليل شامخ بخش خرده فروشي در مرداد ۱۳۹۹ 
مي توان گفت كه شرايط بازار كشور با توجه به نوسان 
قيمت ارز كه تاثيرگذار بر قدرت خريد مردم و كاهش 
قدرت پول ملي بوده است مردم را به سمت خريد اقالم 
ضروري معيشت و عدم توجه به خريد كاالهاي لوكس 
و بادوام برده كه اين مهم در ش��اخص شامخ به خوبي 
نمايان شده است و حركت شاخص از ۳۷.۵0 در تير ماه 
به ۵۱.۱۹ در مرداد ماه اين اميد را به فعاالن اين بخش 
مي دهد كه كسب و كارهاي اين بخش در حال خروج از 

ركود بحران كرونا هستند.

 گام دوم ايميدرو 
براي تقويت بورس

 تسنيم |مدير اقتصادي و سرمايه گذاري ايميدرو 
خبر داد: به زودي كميته اي براي پيگيري تشكيل 
صندوق بازارگرداني شركت هاي معدني و صنايع 
معدني ايجاد مي شود. امير صباغ با يادآوري نشست 
دو روز گذش��ته ايميدرو، بورس و ش��ركت هاي 
بزرگ معدن و صنايع معدني، تصريح كرد: نماينده 
ايميدرو در اين كميته عباس نعيمي قائم مقام و 
عضو هيات عامل و نماينده بورس نيز علي صحرايي 
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران است. 
به گفته وي، قرار اس��ت با صندوق هاي حمايت از 
بازار همچون “صندوق ثبات بازار “ نيز هماهنگي 
صورت گيرد. صباغ افزود: هم اينك در حال صدور 
احكام اعضاي كميته فوق هس��تيم. وي با اعالم 
اينكه كميته مورد اشاره به دنبال نشست ايميدرو، 
سازمان بورس و شركت هاي بزرگ معدن و صنايع 
معدني ايجاد مي شود، گفت: در اين كميته مديران 
عامل شركت هاي فوالد مباركه، ملي مس، فوالد 
خوزس��تان، صنعتي و معدني گل گهر، صنعتي و 
معدني چادرملو، فوالد خراسان و سرمايه گذاري 
معادن و فل��زات حضور دارند. مدي��ر اقتصادي و 
س��رمايه گذاري ايميدرو تأكيد كرد: مقرر ش��ده 
اين كميته جلس��ات خود را به ص��ورت هفتگي 

برگزار كند. 

»تعادل« از وضعيت توليد ۵۱ محصول تا پايان مردادماه ۹۹ گزارش مي دهد 

رييس جمهور: ما وزير معرفي مي كنيم؛ راي كافي نمي آورد

كارنامه آماري منتخبان توليد

كدام سه نفر؟ 
تعادل |

»معرفي وزير پيشنهادي صمت؛ احتماال هفته آينده.« 
اين را رييس دفتر حسن روحاني در حاشيه نشست هيات 
دولت گفت. بنابه اظهارات محمود واعظي، ظاهرا دولت، 
با بررسي ومطالعاتي كه روي ۱۵ تا ۱۶گزينه انجام داده، 
به س��ه نفر براي تصدي پس��ت وزارت صمت رسيده كه 
قرار اس��ت پس از جمع بندي نهايي، گزينه مورد نظر به 
بهارستان معرفي شود. هرچند همچنان ليستي بلندبااليي 
از گزينه هاي پيشنهادي دست به دست مي شود كه نام 
كساني چون »عليرضا رزم حسيني، حسن يونس سينكي، 
جعفر سرقيني، مصطفي ساالري، محسن مهرعليزاده، 
محمد اتابك، سيدحسين هاشمي و...« به چشم مي خورد. 
اما كسي نمي داند كه آيا سه نفر مدنظر دولت چه كساني 
هس��تند و اينكه آيا نامشان در ليست گمانه زني ها اخير 
هست يا خير. البته خود رييس جمهور نيز در جلسه هيات 
دولت ۲۶ شهريورماه، با كنايه به مجلس درباره گراني ها، 
عنوان كرد كه ما وزير معرفي مي كنيم وراي كافي نمي آورد. 
از س��وي ديگر، معاون پارلماني رييس جمهوري هم روز 
گذشته طي اظهاراتي همچنان بر ضرورت شكل گيري 
وزارت بازرگاني آن هم با هدف نظام تنظيم بازار تاكيد كرد 
وگفت: خأل وجود وزارت بازرگاني را كاماًل حس مي كنيم. 
چراكه اگر وزارت بازرگاني تشكيل مي شد نظام تنظيم بازار 
مناسب تر بود و نظام توزيع هم اشكاالتي را كه هم اكنون با 
آن مواجه هستيم را نداشت و در نتيجه به نفع حقوق مردم 
و به نفع مصرف كننده ها بود. در اين ميان، رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس نيز براي رييس دولت خط ونشان 
كشيده و در اظهاراتي عنوان كرده كه در صورت عدم معرفي 
وزير صمت، رييس جمهور به قوه قضاييه معرفي شود. حال 
بايد تا هفته آينده منتظر ماند وديد چه كسي از سوي دولت 

براي راي اعتماد راهي بهارستان مي شود. 

    كنايه روحاني به مجلس 
رييس جمهور طي سخناني در جلسه روز ۲۶ شهريور 
ماه هيات دولت در اظهارات��ي نيز از اينكه اجازه داده 
نشده، تا وزارت بازرگاني ش��كل بگيرد، گاليه كرد و 
گفت: در امر توزيع مش��كل داريم و البته گفتيم كه 
بايد وزير بازرگاني مس��تقل داشته  باشيم كه نشد و 
اينكه نشد ملت ضرر كرد. ما اگر وزير مستقل داشتيم 
وضعيت بازار به مراتب بهتر از اين بود. البته حس��ن 
روحان��ي در ادامه درباره گراني ها نيز به مجلس��ي ها 
كنايه زد وگفت: ما وزير به مجلس معرفي مي كنيم و 
راي كافي نمي آورد. البته اين حق مجلس است و من 
نمي خواهم ايرادي بگيرم اما شرايط ما شرايط خاصي 
است. او افزود: ما بايد يك پايش مستمر از زماني كه كاال 
توليد مي شود تا وقتي وارد بازار مي شود را داشته باشيم 
و بدانيم كه گندم كي از مرزعه خارج شد، كي به سيلو 
رفت و كي عرضه شد. بايد درباره كاالهاي كارخانه ها 
هم بدانيم اگر در انبار است، كجاست. اگر براي توزيع 
در كاميون است، كجاست. روحاني همچنين عنوان 
كرد: ما در توليد شرايط قابل قبولي داريم و در صادرات 
هم مشكالتي داشتيم و االن شرايط بهتري را تجربه 
مي كنيم، اما در مورد واردات ما بايد مسائل آن را حل 
كنيم تا تاجري كاال را وارد كشور نكند و در گمرك نگه 
دارد تا قيمت آن در بازار باال رود، گمرك نبايد چنين 

اجازه اي دهد.

   دولت به دنبال بهترين گزينه
»رييس جمهوري در حال بررس��ي بهترين گزينه براي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است.« اين را رييس دفتر 
دولت روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت، عنوان كرد. 
محمود واعظي درباره زمان معرفي وزير پيشنهادي صنعت، 

معدن و تجارت به بيان توضيحاتي پرداخت و گفت: » اين 
وزارتخانه در گذشته شامل ۴ وزارتخانه مي شد كه البته نظر 
ما اين است كه جنس وزارت بازرگاني با صنعتي متفاوت 
است. ما در دولت وزيري مي خواهيم كه ارزاق، كاالهاي 
مورد نياز مردم و بازار را نمايندگي كند. وزير صنعت گرفتار 
مسائل صنعت و معدن است و كمتر وقت مي كند كه به 
بازرگاني بپردازد. مخصوصا امسال كه سال جهش توليد 
است و بايد براي تحقق شعار سال تالش بيشتري كند.« 

واعظي با بيان اينك��ه دولت تفكيك وزارت بازرگاني را به 
مجلس قب��ل ارايه داد كه تصويب ش��د و اصل آن هم در 
شوراي نگهبان تاييد و فقط يك تبصره آن براي تاييد به 
مجلس ارجاع شد تصريح كرد: ما از ابتداي مجلس جديد 
منتظر بوديم كه اين تبصره نيز اصالح ش��ود كه نشد به 
همين خاطر ما آقاي مدرس خياباني را براي تصدي وزارت 
صمت به مجلس معرفي كرديم كه به رغم همه لياقت ها 
و شايس��تگي ها راي نياورد. وي در ادامه گفت: متاسفانه 
وزير پيشنهادي دولت در مجلس راي نياورد و اينگونه هم 
نيست كه ما ده وزير رديف كرده باشيم كه پشت سر هم آنها 
را معرفي كنيم. پس از رد شدن وزير پيشنهادي دولت ما 
بالفاصله مطالعات خود را شروع كرديم و ۱۶-۱۵ گزينه را 
بررسي كرده ايم كه االن به سه گزينه رسيده ايم و اميدواريم 

يك نفر را هفته آينده به مجلس معرفي كنيم.

    خأل وزارت بازرگاني احساس مي شود
ازس��وي ديگر اما حس��ينعلي اميري مع��اون پارلماني 
رييس جمهوري، روز چهارش��نبه پس از جلس��ه هيات 
دولت گفت: رييس جمهوري كماكان در حال پيگيري و 
بررسي براي بهترين گزينه براي معرفي به مجلس شوراي 
اسالمي هستند خود رييس جمهوري نيز تاكيد دارد كه 
اين وزارت خانه داراي وزير شود. او اظهار كرد: درباره وزارت 

صمت با استجازه از رهبر انقالب اسالمي جعفر سرقيني 
منصوب ش��د، هم اكنون هم رييس جمه��وري در حال 
بررسي براي بهترين گزينه براي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هست. وي ادامه داد: رييس جمهوري در هفته هاي 
گذشته با تعدادي از افرادي كه در بررسي ها مورد شناسايي 
قرار گرفته بودند بررسي هايي انجام داد، با آنها مصاحبه 
كرد، برنامه هاي آنها را ش��نيد و نظرات آنها استماع كرد، 
رييس جمهوري در مجموع نسبت به اين چند نفري كه 
در هفته گذشته با آنها مالقات كرد به جمع بندي نرسيد. 
معاون پارلماني رييس جمهوري، يك بار ديگر بر ضرورت 
شكل گيري وزارت بازرگاني تاكيد كرد و توضيح داد: يكي 
از دغدغه هايي را كه رييس جمهوري در جلسه دولت مطرح 
كرد بحث تنظيم بازار و تامي��ن كاالهاي مورد نياز مردم 
است و بر اساس آمار و ارقامي كه وجود دارد و گزارشي كه 
وزراي ذي ربط ارايه مي دهند در ارتباط با كاالهاي مورد نياز 
مردم به هيچ با كمبود مواجه نيستيم و توليدي كه انجام 
مي شود از نياز جامعه خيلي بيشتر است. به گفته اميري، 
اما در برخي قس��مت ها مي بينيم كه با مشكالتي مانند 
افزايش قيمت مواجه مي شويم كه اين مشكالتي ناشي 
از نبود س��از و كارهاي مناسب در نظام توزيع است عمده 
دليل آن هم اين است كه نظام توزيع و حمايت از حقوق 
م��ردم و مصرف كننده ها نياز به يك مديريت متمركزي 
دارد كه آن هم با تشكيل وزارت بازرگاني امكان پذير بود. 
معاون پارلماني رييس جمهوري يادآور شد: امروز ما شاهد 
هستيم كه اگر وزارت بازرگاني تشكيل مي شد نظام تنظيم 
بازار مناسب تر بود و نظام توزيع هم اشكاالتي را كه االن با 
آن مواجه هستيم را نداشت و در نتيجه به نفع حقوق مردم 
و به نفع مصرف كننده ها بود. به هر دليل متاسفانه تا امروز 
اين امر صورت نگرفته و ما خأل وج��ود وزارت بازرگاني را 

كاماًل حس مي كنيم. 
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چهرهروز

فاطمه معتمد آريا؛ بنفشه آفريقايي
ش��ايد مقايسه جالبي نباش��د اما به نظرم اين فيلم از جهاتي شبيه شرايط امروز ما اس��ت كه يك موجود ناشناخته وارد زندگي 
بش��ر شد و به همه انسان هاي روي زمين گفت، »يك دقيقه سر جايتان بنشينيد«، »يك دقيقه اجازه دهيد طبيعت كار خود را 
بكند«، »اجازه دهيد درياچه ها و رودها راه خود را بروند« و.... »بنفشه آفريقايي« هم انگار براي من همين طور است. مي گويد به 
 خودت فرصت بده، يك لحظه قضاوت نكن، يك لحظه صبر كن، نگاه كن، فكر كن... به همين دليل است كه معتقدم براي ديدن 
»بنفشه آفريقايي« بايد صبر داشت هرچند آنهايي هم كه برخوردي غيرصبورانه دارند شايد تقصيري ندارند چون ذائقه و سليقه شان 

اينطور تربيت شده است و تاب و تحمل تغيير و نگاه متفاوت را ندارند.

كتابخانه

درباره كتاب »نابخردي هاي پيش بيني پذير«
كتاب »نابخردي هاي پيش بيني پذير« اثر »دن آريلي« اس��ت. نويس��نده در اين كتاب تم��ام خرد و هوش ما را به چالش 
مي كشد، او كه در حوزه اقتصاد رفتاري فعاليت مي كند، با انجام آزمايش هايي در اين كتاب به ما مي فهماند آنقدرها هم كه 
فكر مي كنيم باهوش نيستيم. او در واقع به ما نشان مي دهد كه شركت هاي بزرگ چطور از مقايسه ها و تصميم گيري هايي 

كه در ذهن ما شكل مي گيرد، به نفع خود استفاده مي كنند.
 اين كتاب بيشتر از آنكه اقتصادي باشد، به خودشناسي ما كمك مي كند. پس خواندن آن خالي از لطف نيست، مخصوصا 

اگر شما از آن دسته افرادي هستيد كه خيلي زود تحت تاثير تبليغات قرار مي گيريد.

هنر

فيلم ش��هر موش ها ش��ايد يكي از به ياد ماندني ترين فيلم هايي باشد كه در 
سينماي ايران ساخته شده است. فيلمي كه قرار بود براي بچه ها ساخته شود 
اما بزرگ تر ها هم به آن عالقه مند شدند. از اولين قسمت آنكه روي پرده هاي 
س��ينما رفت و صف هاي طويل مقابل سينماها به راه انداخت تا قسمت دوم 
كه باز هم محبوب بود و حاال قسمت سوم آن هم قرار است كه ساخته شود. با 
انعقاد قرارداد نگارش فيلمنامه »شهرموش ها ۳« بين مرضيه برومند و بنياد 
سينمايي فارابي، اين كارگردان و فيلمنامه نويس سينماي كودك و نوجوان، 
كار نگارش سومين قسمت از اين فيلم عروسكي موفق را آغاز كرد. بر اساس اين 
خبر، قسمت اول »شهر موش ها« به تهيه كنندگي بنياد سينمايي فارابي در 
سال ۱۳۶۴ و در پي موفقيت برنامه تلويزيوني »مدرسه موش ها«، به كارگرداني 
مرضيه برومند با همكاري محمدعلي طالبي ساخته شد و جزو پرمخاطب ترين 
آثار سينماي ايران در آن دهه محسوب مي شود. قسمت دوم »شهر موش ها«، 
با استفاده از كاراكترهايي از نسل بعدي موش هاي نسخه قديمي، در سال ۹۳ 
به كارگرداني مرضيه برومند و با مشاركت بنياد سينمايي فارابي ساخته شد و 

اين بار به عنوان فيلم ركورد شكِن دهه ۹۰ به ثبت رسيد.

جامعه

مرضيه برومند نگارش فيلمنامه 
»شهرموش ها ۳« را آغاز كرد

میراثنامه

بر اساس يافته هاي باستان شناسي، هرچند معماري 
بناي »زيج منيژه انزل« ش��بيه به بناهاي اواخر دوره 
ساس��اني اس��ت اما مواد فرهنگي مانند سفال كه در 
منطقه به دست آمده اين احتمال را ايجاد مي كند كه 
اين بنا متعلق به اوايل دوره اس��المي باشدسرپرست 
هيات باستان شناسي اين بنا ضمن بيان مطلب فوق 
با اش��اره به پايان فصل كاوش و خواناس��ازي گفت: با 
وجود انجام مطالعات گسترده در قصرشيرين به نظر 
مي رسد شهرس��تان سر پل ذهاب به لحاظ حجم آثار 
تاريخي و فرهنگي كه در آن وجود دارد، پژوهش هاي 
باستان شناسي كه تاكنون انجام شده كفايت نمي كند 
و نياز است تا مطالعات بيشتري انجام شود. زيج منيژه 
ان��زل از اين منظر اهميت زي��ادي دارد. فرزاد مافي با 
اشاره به آنكه اين پژوهش با مجوز پژوهشگاه ميراث و 
گردشگري به عنوان بخشي از فعاليت هاي پژوهشي 
پايگاه محور تاريخي - فرهنگي ساس��اني كرمانشاه 
جهت دستيابي به اهدافي از قبيل كاربري بنا، شناخت 
دقيق گاهنگاري و پالن و معماري بنا و اين مهم كه چه 
كاربري مي تواند داشته باشد، انجام شد، تصريح كرد: 

زيج منيژه روستاي انزل يك بناي شاخص با ساختاري 
سنگي در ابعاد۱۴۰×۱۴۰متر است كه تعداد زيادي 
حجره شايد درحدود ۱۰۰ حجره، برجك و ديواره  دارد. 
اين بنا بسيار شبيه به كاروانسراست اما هنوز درخصوص 

كاروانسرا بودن آن به قطعيت نرسيده ايم. اسم زيج كه 
مردم محلي به اين بنا داده اند نيز چندان محليتي ندارد، 
چراكه زيج به بنايي گفته مي شود كه در حوزه نجوم و 

رصد ستارگان به كار مي رود.

»زيج منيژه انزل« سرپل ذهاب بنايي متعلق به اوايل دوره اسالمي 

رصد روزانه ميزان ابتالي پرستاران به كرونا
به منظور افزايش همراهي و همگرايي نظام  پزشكي 
و نظام پرس��تاري در روايت كرونا، مدي��ران رويداد 
»كروناروايت« نظام پزش��كي ب��ا محمد ميرزابيگي 
رييس كل سازمان نظام پرستاري ديدار كردند. در اين 
ديدار، مسعود حبيبي معاون اجتماعي و پارلماني نظام 
پزشكي و محمد كياساالر دبير كروناروايت به تبيين 
اهداف و برنامه هاي رويداد»كروناروايت« پرداختند. 
س��پس محمد ميرزابيگي، رييس كل سازمان نظام 
پرستاري، ضمن تاكيد بر ضرورت روحيه همگرايي در 
حوزه بهداشت و درمان ، گفت: سازمان نظام پرستاري 
كشور در ارتباط با ثبت فداكاري هاي كادر بهداشت و 
درمان و مستندسازي  اين جانفشاني ها اقداماتي انجام 
داده و در اين رابطه جلساتي با بنياد حفظ ارزش هاي 

دفاع مقدس برگزار كرده است. او افزود: اين سازمان از 
ابتداي همه گيري كرونا با تاسيس سامانه صحت كه 
از سه كليدواژه صيانت، حمايت و تامين تشكيل شده، 
ميزان خدمت رساني پرستاران، ابتالي آنها به كرونا و 

بستري شدن آنها را روزانه رصد مي كند.

تخصيص ۴۰ ميليون دالري دولت براي مديريت پسماند
ايرنا|معاون محيط زيس��ت درياي��ي و تاالب هاي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت از تخصيص ۴۰ 
ميليون دالر توس��ط دولت براي مديريت پسماند با 
هدف پيشگيري از توليد پسماند با اولويت استان هاي 
ساحلي كشور خبر داد. الهيجان زاده افزود: تخصيص 
اين ميزان اعتبار براي مديريت پسماند با هدف اصلي 
پيش��گيري از توليد پس��ماند و به دنبال آن استفاده 
مجدد، بازيافت، بازيابي و به عن��وان آخرين گزينه، 
دفع ايمن با اولويت اس��تان هاي س��احلي كشور در 
نظر گرفته شده است. او با اشاره به موضوع زباله هاي 
دريايي گفت: چالش��ي كه طبق گفته مدير اجرايي 
برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد يك آالينده 
بدون مرز است، قطعا تمام زباله هاي پالستيكي ناشي 
از فعاليت هاي انساني است، بر اساس اطالعات برنامه 
محيط زيست سازمان ملل، هر ساله ۳۰۰ ميليون تن 

زباله پالستيكي توليد مي شود كه از اين مقدار حدود 
هشت ميليون تن وارد اقيانوس ها مي شود، در سال 
۲۰۱۵ خسارت تخمين زده شده ناشي از زباله هاي 
دريايي به صنايع ماهيگي��ري و آبزي پروري، حمل 
و نقل دريايي، كشتي سازي و گردشگري دريايي در 
كشورهاي عضو همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه، 

۱۱.۲ ميليارد دالر بوده است.

هنر

پروژه حفاظت، مرمت، شست  وش��و و ساماندهي ۲۲ تخته از فرش هاي نفيس و 
منحصر به فرد و آسيب ديده گنجينه موزه ملي فرش ايران به پايان رسيد. مدير موزه 
ملي فرش ايران با اشاره به پروژه حفاظت، مرمت فرش هاي اين مجموعه گفت: اين 
پروژه مرمتي توسط حسين سيف كارشناس ارشد حفاظت و مرمت دست بافته و زير 
نظر كارشناسان اداره كل موزه ها و معاونت ميراث فرهنگي استان تهران انجام شده 
است. پريسا بيضايي افزود: اين پروژه مرمتي در چند بخش شامل آسيب شناسي، 
بازنمودن اتصاالت فلزي و الحاقات آسيب رسان در بخش اتصال شناسنامه هاي 
اموالي و اجراي مجدد با اتصاالت نخي مناسب، غبارگيري دستگاه هاي خشك، 
شست و شو، استحكام بخشي ريشه ها، مهار و كنترل لبه هاي طولي و عرضي از هم 
گسيخته به روش دوخت هاي استحكام دهنده انجام شده است. مدير موزه ملي 
فرش ايران عنوان كرد: از مهم ترين فرش هاي مرمت شده در اين پروژه مي توان به 
قالي ۱۲ متري تودشك كه يكي از قالي هاي روستايي بافت نايين از قرن ۱۹ ميالدي 
با طراحي منحصر به فرد و قالي ۶ متري طرح عيسي بهادري بافته شده در كارگاه 
استاد صفدرزاده حقيقي با رج شمار ۱۰۰ اشاره كرد. شايد كرونا و تعطيلي موزه ها 

فرصت مناسبي بود براي اينكه برخي آثار مرمت و بازسازي شوند.

۲۲ فرش نفيس 
مرمت شد

۱۷۹ فوتي كرونا در كشور طي ۲۴  ساعت گذشته 
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد بروز و فوتي 
ناشي از كروناويروس جديد در كشور طي ۲۴ ساعت 
گذشته را تشريح كرد. دكتر سيماسادات الري گفت: از 
ديروز تا امروز ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، دو هزار و ۹۸۱ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۷۲۶ 
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۴۱۰ هزار و ۳۳۴ نفر رسيد. متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۲۳ هزار و ۶۳۲ نفر رسيد. به گفته سخنگوي وزارت 
بهداشت، خوش��بختانه تا كنون ۳۵۲ هزار و ۱۹ نفر 
از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارس��تانها ترخيص 
ش��ده اند. همچنين ۳۸۲۷ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون س��ه ميلي��ون و ۶۴۱ هزار و ۵۸۱ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 

به گفته او، بر اساس آخرين اطالعات كرونا در كشور، 
اس��تان هاي تهران، مازندران، گيالن، قم، اصفهان، 
خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان 
شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در وضعيت قرمز 
قرار دارند. الري افزود: همچنين استان هاي آذربايجان 
غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبيل، بوشهر، 
كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، 
مركزي، اي��الم، چهارمحال و بختياري، گلس��تان و 

خوزستان در وضعيت هشدار قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 وعده و وعيد
راهكار فرزندآوري نيست

 آيا مي توانيم با وجود ش��رايط اقتصادي نابس��امان از 
خانواده ها توقع فرزند آوري داشته باشيم؟ مطمئنا پير 
شدن سن هر جامعه اي در دراز مدت به ضرر تمام افراد 
جامعه خواهد بود و مانع از رشد و پويايي آن مي شود، اما 
نبايد فراموش كنيم، دولت ها هستند كه موظفند شرايط 
يك زندگي نرمال را براي افراد جامعه فراهم كنند، اين 
دولت ها هستند كه بايد رفاه نسبي افراد جامعه اولويت 
اول آنها باشد، اگر مي خواهيم خانواده ها را به فرزندآوري 
تشويق كنيم، نبايد بگذاريم تورم افسارگسيخته شود و 
هزينه هاي جاري زندگي روز به روز افزايش پيدا كند. 
با بخش��يدن يك ميليون تومان، يا سهام فالن شركت 
نمي توانيم هيچ خانواده اي را به فرزند آوري تشويق كنيم، 
در بسياري از كش��ورهاي اروپايي شرايط ويژه اي براي 
خانواده هايي كه داراي فرزند مي شوند در نظر مي گيرند، 
از بهداش��ت و درمان رايگان گرفته تا مرخصي هاي با 
حقوق و هزينه هايي كه دولت تا چند سال اول زندگي 
نوزاد آنها را متحمل مي ش��ود. هيچ كشوري تا به حال 
هيچ سهامي را به نام نوزادان نكرده است. نمي توانيم با 
وعده و وعيد و راهكارهاي غيراصولي به فكر حل مشكلي 
چنين بزرگ باشيم.  از سوي ديگر ما با خانواده هايي سر 
و كار داريم كه حتي از پس هزينه هاي روزمره زندگي 
خود بر نمي آيند، ۲ فرزند دارند و هزينه تحصيل، خورد 
و خوراك، پوشاك و مس��كن كمرشكن شده، چطور 
مي توانيم با وعده دادن سهام بورس از چنين خانواده اي 
كه امكانات اوليه زندگي را هم به سختي تامين مي كند 
بخواهيم تا به داشتن فرزند سوم و چهارم فكر كند؟ اين 
در حالي است كه تحصيل رايگان، خدمات بهداشتي و 
درماني رايگان و خيلي وعده هاي ديگر كه قرار بود اجرايي 
شود هنوز هم در پيچ و خم چرا و چگونگي مانده است. 
تجربه همين كرونا ثابت كرد كه ما حتي در زمينه ارايه 
خدمات آموزش��ي رايگان به تمام دانش آموزان كشور 
با مش��كالت زيادي مواجه ايم. حال با چنين شرايطي 
چطور مي توانيم از خانواده ها بخواهيم كه تعداد مواليد 
خود را زياد كنند؟ با چنين شرايط اقتصادي چطور توقع 
داريم كه زنان در خانه بنشينند و فرزندآوري كنند در 
حالي كه حضورشان در بازار كار چرخ اقتصاد خانواده را 
مي چرخاند. كدام امكانات رايگان را براي خانواده هايي كه 
از نظر اقتصادي شرايط مناسبي ندارند در نظر گرفته ايم؟ 
تغذيه رايگان در مدارس يكي از مواردي است كه بايد به 
آن توجه ش��ود، مخصوصا در مناطقي كه خانواده ها از 
بهره اقتصادي چنداني برخوردار نيستند. اما تا به حال 
يك بار هم نشده كه چنين اتفاقي در يك مدرسه دولتي 
رخ بدهد، بماند كه دادن شيرهاي تاريخ مصرف گذ شته 
به كودكان در مدارس دولتي خود داستان ديگري بود كه 
چند سال پيش بر سر زبان ها افتاد. فراموش نكنيم كه ما 
 در تمام زمينه ها از مهد كودك گرفته تا مدرسه با كمبود 
مواجه ايم، كمب��ود كالس هاي درس، كمبود امكانات 
تحصيلي، نبود كالس هاي استاندارد در كشور و حتي در 
پايتخت، از سوي ديگر نبود امكانات بهداشتي و درماني 
رايگان، نبود رفاه نس��بي اقتصادي و خيلي كمبودها و 
نبودهاي ديگر كه مسووالن قبل از اينكه از مردم بخواهند 
بر تعداد مواليد بيفزايند بايد در راستاي تامين آنها برآيند. 

چه عواملي باعث تنها زندگي كردن جوانان مي شود؟

زندگي مجردي از انتخاب تا اجبار
گليماندگار| سال هاست كه ديگر 
زندگي مجردي بخش��ي از س��بك 
زندگ��ي دختران و پس��ران جوان ما 
شده اس��ت، تا قبل از اينكه دانشگاه آزاد راه بيفتد 
و در دورافتاده ترين ش��هرها هم دانش��گاه باشد و 
احتمال قبولي در آن بيش��تر از قبل ش��ود، از اين 
خبرها نبود. پسرها شايد به واسطه سربازي رفتن 
و كار در شهرهاي ديگر اجازه جدا شدن از خانواده 
را داش��تند، اما براي دخترها اي��ن امري محال به 
نظر مي رسيد، حتي همان زمان كه دانشگاه آزاد 
راه افتاد، موقع انتخاب رش��ته اكث��ر پدر و مادرها 
به دخترانش��ان تاكيد مي كردند فقط رشته هايي 
را انتخاب كنند كه در ش��هر محل س��كونت شان 
باشد. اما در هميشه روي يك پاشنه نمي چرخد و 
وقتي فاصله نسل ها كم و كمتر شد و فرزند ساالري 
جاي پدر ساالري را گرفت اين پدر و مادر بودند كه 
عقب نش��يني كردند و تن به خواسته فرزندانشان 
دادند. قبال خوابگاه دانشگاه بود و بعد كم كم اجاره 
كردن يك اتاق كوچك و بعد يك خانه نقلي و بعد 
از فارغ التحصيلي هم كه ديگر رغبتي به برگشتن 
نداشتند. اما اين انتخاب چه تاثيرات مثبت و منفي 

در زندگي جوانان مي گذارد.

  زندگي در دهكده جهاني
و  تغيير سبك ها

ژيال تبريزي جامعه شناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: دير يا زود اين اتفاق مي افتاد، هر چند كه 
جامعه ايران هميشه سعي داشته از جوامع غربي 
الگو برداري نكند، اما ديگر زماني است كه ما همه 
با هم در يك دهك��ده جهاني زندگي مي كنيم. به 
اي��ن ترتيب نمي توانيم منكر تاثي��رات خوب و بد 
آن ش��ويم. در اكثر كشورهاي اروپايي و امريكايي 
فرزندان وقتي به سن ۱۸ سالگي مي رسند بايد از 
پدر و مادر جدا شده و خودشان زندگي مستقلي را 
تشكيل دهند، اما در ايران اين طور نبود، دخترها 
بايد تا زماني كه مي خواستند ازدواج كنند در خانه 
پدر بمانند و پسرها هم تنها هنگام سربازي يا كار 

كردن در يك شهر ديگر از خانواده جدا مي شدند، 
البته كه سختگيري خاصي در مورد پسرها انجام 
نمي شد اما در مورد دخترها ماجرا جور ديگري بود 
و حتي رفتن دختري به يك شهر ديگر براي ادامه 

تحصيل هم صورت خوشي نداشت.
اما كم كم شرايط عوض ش��د، آنچه به مرور زمان 
اتفاق مي افتد و ما توان مقابله با آن را نداريم، تبادل 
اطالعات، تاثيرپذيري و البته الگوبرداري اس��ت 
كه عموما توس��ط جوانان انجام مي ش��ود و ما هم 
نمي توانيم مانع آن ش��ويم، چرا كه نمي توانيم به 

دور كشورمان حصار بكشيم.

    تورم اقتصادي
افزايش  زندگي مجردي

او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: هند هم 
مانند ايران جامعه اي به شدت خانواده مدار داشت، 
احترام به خانواده و البته بزرگ تر ها چه بسا در هند 
بيشتر از ايران مورد توجه بود. آنجا دختران حتي 
اگر از خانواده تحصيل كرده و مرفه هم بودند، بايد 
با كس��ي ازدواج مي كردند كه پدر و مادر برايشان 
در نظر گرفته اس��ت. تنها زندگي كردن دختر در 
فرهنگ هند هم مثل ايران اصال خوب نبود، اما آنها 
هم وقتي وارد دهكده جهاني شدند به ناچار برخي 

از عادات و سنت هاي خود را تغيير دادند. 
اين كه تنها زندگي كردن يك دختر يا پسر خوب 
اس��ت يا بد، اصال مساله اي نيست كه بخواهيم در 
مورد آن نظر دهيم. اما ماجرا اين است كه دختران 
مستقل شده اند، اين استقالل آنها را براي ازدواج 

س��ختگيرتر كرده از سوي ديگر، پسرها هم وقتي 
خرج و مخارج زندگي مجردي را مي بينند به اين 
فكر مي كنند ك��ه چطور مي توانن��د، هزينه هاي 
يك زندگي مش��ترك را تامين كنن��د. خانواده ها 
هم ديگر س��خت نمي گيرند چ��ون واقعا از پس 
هزينه ه��اي زندگي بر نمي آيند، خيل��ي از آنها از 
اينكه فرزندانشان مستقل شدند هم ابراز خوشحالي 
مي كنند. به اين ترتيب عالوه بر اينكه سبك زندگي 
تغيير كرده و باعث تغيير نگرش خانواده ها شده، 
شرايط اقتصادي و تورم موجود در جامعه هم خود 

دليلي بر افزايش زندگي مجردي است.

    زندگي مجردي، انتخاب يا اجبار
اما اين روزها شايد خيلي از دختران و پسران جوان 
هستند كه به اجبار تن به زندگي مجردي مي دهند، 
دخترها فرد ايده آل يا حتي مناسبي براي ازدواج 
پيدا نمي كنند و پسرها هم توان تامين هزينه هاي 
يك زندگي مشترك را در خود نمي بينند. وقتي به 
وضعيت اقتصادي حال حاضر جامعه نگاه مي كنيم 
و تورم افس��ار گس��يخته را مي بيني��م، مطمئن 
مي شويم كه ديگر حتي وام هاي ازدواج و كمك هاي 
خانواده ها هم نمي تواند پاس��خگوي نيازهاي يك 
زوج جوان براي تش��كيل زندگي مشترك باشد. 
به اين ترتيب آنه��ا تنهايي را انتخاب مي كنند، نه 
با اختيار كه از س��ر اجبار، شايد زماني اين انتخاب 
كام��ال اختياري ب��ود، اما قرار نبود هميش��گي و 
دايمي باشد به همين دليل حاال ديگر خيلي از آنها 
مجبورند كه تنها باشند. نمي شود اميد به افزايش 
جمعيت داشته باشيم و نتوانيم شرايط اقتصادي را 
آنگونه فراهم كنيم كه امكان ازدواج براي دختران 
و پس��ران به وجود بيايد. نمي توانيم توقع داشته 
باشيم كه جمعيت كش��ور را همچنان جوان نگه 
داريم و مانع از رفتن به سوي پيري جامعه باشيم، 
اما حداقل ه��اي الزم براي يك زندگ��ي را فراهم 
نكنيم. به هر حال ازدواج كردن، بچه دارشدن و ... 
هزينه هايي دارد كه در حال حاضر كمتر كسي توان 

پرداخت آنها را خواهد داشت.
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