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يادداشت- 1

خطر شرطي شدن اقتصاد
واق��ع آن اس��ت ك��ه 
طيف هاي  تالش هاي 
مختل��ف اثرگ��ذار در 
برج��ام ب��راي ت��داوم 
س��ند  اي��ن  حي��ات 
بين المللي در شرايطي 
دنبال مي ش��ود كه در 
س��وي ديگ��ر معادله، 
امريكا تالش مي كند تا با راه اندازي مكانيس��م 
ماش��ه مجموعه تحريم ه��اي اقتص��ادي عليه 
اي��ران را بازگردان��د. امريكايي ه��ا ب��ا توجه به 
اينكه از برجام خارج ش��ده اند، امي��دي ندارند 
كه بتوانن��د مطالبات خ��ود را از طري��ق برجام 
محقق كنند، چ��ون هم اروپا نش��ان داده كه در 
اين مس��ير با اياالت متحده همراهي نمي كند 
و از سوي ديگر هم روس��يه و چين پاسخ قاطع 
منفي خود را اعالم كرده اند. براي همين تمركز 
امري��كا معطوف قطعنامه 2231ش��ده اس��ت 
ت��ا از طريق آن حلقه فش��ار بر اي��ران را تنگ تر 
كنند. مبتني بر اين رويكرد است كه پمپئو ادعا 
مي كند تا پايان شهريورماه مجموعه تحريم هاي 
اقتصادي باز مي گردد كه البته اين ادعايي است 
كه نمي توان حس��اب جدي روي آن ب��از كرد. 
هرچند نش��انه هاي تحليلي بيانگر اين است كه 
حتي اگر كه امريكا بتواند مكانيس��م ماشه را به 
فرض مح��ال راه اندازي كند، باز هم چند س��ال 
زمان نياز است تا سازوكار تحريم هاي اقتصادي 
دوباره جريان پيدا كن��د. در برابر اين تالش هاي 
مقامات امريكا، ساير طرف هاي برجام هم تالش 
مي كنند تا با بازخواني نظ��ام تكاليف و تعهدات 
هر دو طرف مسيرهايي كه از طريق آن مي توان 
برجام را در مسير احياي دوباره قرار داد را بررسي 
كنند. هرچند اروپا در ظاهر انتقاداتي را نس��بت 
به مدل برنامه ريزي مقام��ات امريكايي ها دارد 
اما در تحلي��ل نهايي معتقدم كه اروپ��ا در كنار 
امريكا خواهد ايستاد. دليلي كه باعث شده اروپا 
كمي با احتياط در زمينه حمايت از برنامه هاي 
ترامپ عمل كند، ناش��ي از احتماالتي است كه 
در جري��ان انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
ممكن اس��ت بروز كند و اروپا منتظر مشخص 
شدن اين احتماالت است. تحليل هاي متفاوتي 
در خص��وص احتماالت��ي كه ممكن اس��ت در 
انتخابات امريكا به وجود آيد مطرح مي شود اما 
بايد بدانيم سياست خارجي در فرآيند راي دهي 
مردم امريكا تاثير زي��ادي ندارد، حداكثر 10الي 
13درصد مردم امريكا اساسا اخبار حوزه سياست 
خارجي را تعقيب مي كنند. كساني كه در اياالت 
متحده زندگ��ي كرده اند مي دانن��د، براي مردم 
امريكا اخب��ار آب و هواي روزانه اهميت بس��يار 
بيشتري از كشت و كش��تار در خاورميانه دارد. 
در عين حال موضوع كرونا و نظام تصميم سازي 
داخلي امريكا و اقتصاد براي مردم اهميت زيادي 
دارند. موضوع بعدي اين است كه اين كانون هاي 
قدرت هستند كه در انتخابات امريكا در نهايت 
ش��مايل رييس جمهوري را مشخص مي كنند. 
همانطور كه مس��تحضريد در جريان انتخابات 
گذشته آراي كلي خانم كلينتون از ترامپ بيشتر 
بود اما همان كانون هاي قدرت با استفاده از آراي 
الكترال ترامپ را راهي كاخ س��فيد كردند. بايد 
بدانيم بعد از جن��گ جهان��ي دوم تنها جيمي 
كارتر و جرج ب��وش پدر در دهه ه��اي 70 و 80 
ميالدي، روساي جمهوري يك دوره اي شدند و 
اغلب روساي جمهوري در امريكا 8ساله بودند. 
بنابراين اگ��ر اين دو موضوع را م��ورد توجه قرار 
دهيم كه اول، حوزه سياست خارجي براي مردم 
امريكا اهميت زيادي ندارد و موضوعات داخلي 
ارجحي��ت بيش��تري دارد و دوم اين كانون هاي 
قدرت هس��تند كه ش��مايل رييس جمهوري را 
مشخص مي كنند، بنابراين در تحليل نهايي در 
خصوص شكست ترامپ با فكر و انديشه بيشتري 
اظهارنظر خواهيم ك��رد. معموال امريكايي ها در 
وسط مسابقه اسب مسابقه را عوض نمي كنند.

البته بايد ديد ترامپ در اكتبر ديوانه ها دست به 
عملي نزند كه كار را يكسره كند. اما با عبور از اين 
توضيحات نكته قابل توجهي كه بايد در فضاي 
داخلي و در نظام تصميم سازي كشور مورد توجه 
قرار بگيرد، آن است كه نبايد نظامات اقتصادي 
كش��ور را تح��ت تاثي��ر تح��والت بيروني مثل 
انتخابات اياالت متحده يا جلس��ات كميسيون 
برج��ام و...ق��رار داد. حتي اگر تص��ور كنيم كه 
تمام تحريم هاي اقتص��ادي از پيش پاي اقتصاد 
ايران برداشته شود، باز هم اقتصاد ايران نيازمند 
اصالح��ات داخلي اس��ت تا بتواند بهب��ودي در 
وضعيت كسب و كار و معيشت مردم ايجاد شود. 
ضمن اينكه اقتصاد ايران مدت هاست تحت يكي 
از شديدترين نظامات تحريمي قرار دارد و براي از 
ميان برداشتن تبعات اين تحريم ها، نيازمند يك 
برنامه ريزي جامع و اصولي هس��تيم كه حداقل 

2الي 3سال طول خواهد كشيد.
ادامه در صفحه 4

محسن جليلوند

دالر آزاد 24300 تومان، سكه 11 ميليون و 400 هزار تومان 

گ�روه بانك و بيم�ه| افزايش نرخ دره��م در نيما 
از 4800 به 5300 توم��ان، ورود گروه كااليي باالي 
22 در س��امانه نيم��ا، تقاضاي جمع ش��ده در نيما، 
تهديده��اي جديد امري��كا براي اعم��ال تحريم ها، 

احتمال ورود پول هاي بورس��ي بع��د از ريزش اخير 
شاخص سهام در بازار سرمايه و... از عوامل متعددي 
است كه در روزهاي اخير باعث رشد قيمت ارز شده 
و دالر به كانال 24 هزارتومان در بازار آزاد وارد ش��ده 

اس��ت.  در بازار آزاد هم اكنون قيمت دالر با افزايش 
نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 24 هزار 
و 300 تومان، ي��ورو 29 هزار توم��ان و درهم امارات 
6 ه��زار و 660 تومان اعالم ش��ده اس��ت. همچنين 

صرافي ه��اي بانك ها روز سه ش��نبه قيم��ت دالر را 
براي ف��روش به مردم با 250 تومان افزايش نس��بت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قب��ل 23 هزار و 400 

تومان اعالم كرده اند. 

جديدترين گزارش  مركز آمار 
منتشر شد

 هر متر آپارتمان 2 ميليون 
و 200 هزار تومان گران شد

»تعادل« از چالش هاي پيش 
روي فعاالن اقتصادي مي گويد

 رشد اقتصاد
  در بهار 99

 منفي 
3/5  درصد

 تورم  
50 درصدي 
مسكن در 5 ماه

 دست انداز
 سه دستگاه 

در مسير واردات

 صفحه 3 

 نشست كميسيون مشترك برجام با ترسيم چشم اندازهاي آينده پايان يافت 

هلگا  اشميت : طرف هاي برجام مصمم به حفظ آن هستند

تعهد به حفظ برجام
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 كالف سردرگم 
تورم

مشكالت نرخ سود و 
سياست گذاري پولي در ايران

 ثبات اقتصادي 
در عصر تحريم

 جان هر فرد جدا از
 جنسيت او ارزشمند است 

 هزينه  گراِن تجربه كردن
 در بورس

اقتصاد ايران در طول تمام 
سال هاي گذشته با تورمي 
گسترده مواجه بوده است. 
بررسي آمارهاي اقتصادي 
در تمام دهه هاي گذشته، 
نش��ان مي ده��د تقريبا در 
تمامي س��ال ها، ت��ورم ما 
دو رقم��ي ب��وده اس��ت و 
حتي در بعضي س��ال ها تورم از مرز 40 درصد نيز 
گذشته اس��ت. در طول اين س��ال ها روند كاهشي 
تورم هي��چ گاه ثابت و طوالني مدت نب��وده و آنچه 
در ماه هاي اخير رخ داده نيز نشاني از بهبود قطعي 
ش��رايط ندارد و تورم فعلي همچنان نشان دهنده 
روند بحراني اين ش��اخص در اقتصاد ايران اس��ت.  
نخستين نتيجه اين ش��رايط كاهش مداوم قدرت 
خريد مردم اس��ت. اگر نگاهي به مي��زان حقوق و 
درآمد افراد بكنيم ...  ادامه در صفحه 5

درست در ش��رايطي كه بانك 
مركزي در حال تكميل مراحل 
آماده س��ازي چارچوب نوين 
سياس��ت گذاري پول��ي بوده 
است، اقتصاد كشور در معرض 
دشواريهاي بزرگي قرار گرفته 
است كه تحريم هاي بي سابقه 
و كسري بودجه شديد دولت 
و وقوع كرونا و به عنوان نمونه ادغ��ام تعدادي زياد بانك 
و موسس��ه اعتباري و اقداماتي براي اصالح مش��كالت 
برخي از بانك ها و موسس��ات اعتب��اري با اهميت ترين 
آنها بوده اس��ت.  در نتيجه، پياده ك��ردن اين چارچوب 
سياست گذاري به سرعت ميسر نبوده است. اما مستقل 
از اينكه بانك مركزي با چه سرعتي قادر به پياده سازي 
و استقرار كامل اين چارچوب نوين سياست گذاري پولي 
ش��ود، مباحثه اي داغ از نظر تئوريك راجع به نرخ سود 
وجود دارد كه ...  ادامه در صفحه 3

همانطور كه مق��ام معظم 
رهبري در صحبت هايشان 
خط��اب به اعض��اي هيات 
دولت فرمودند، در يك سال 
باقي مان��ده از دولت، زمان 
كافي براي اج��راي برخي 
از طرح ه��ا و برنامه ه��اي 
اقتص��ادي وج��ود دارد و 
از اين رو بايد براي ماه هاي پي��ش رو برنامه هايي به 
منظور بهبود شرايط اقتصادي به كار بست. ايشان 
به اين نكته نيز اش��اره كردند كه نگاه در حل مسائل 
اقتصادي نبايد به خارج كشور باشد، زيرا صرف نظر 
از آنكه چه كسي رييس جمهور امريكا شود، مشخص 
نيست كه تحريم ها تا چه زماني ادامه خواهد داشت 
و از اين رو منطق مي گويد كه ب��راي برطرف كردن 
مشكالت اقتصادي، نگاه به ظرفيت هاي داخل كشور 
ادامه در صفحه 4 باشد.  

اتفاق تازه اي نيست، اينكه 
پدري به حكم ولي دم بودن 
دست به قتل فرزندش بزند 
و در نهايت هم با مجازاتي نه 
چندان سنگين مواجه شده 
و به زندگي اش ادامه بدهد. 
پدر رومينا قب��ل از اينكه با 
داس س��ر از بدن دخترش 
جدا كند، با يك وكي��ل در اين باره مش��ورت كرده 
بود، او به خوبي مي دانست كه مجازات سنگيني در 
انتظارش نيس��ت، مثل خيلي هاي ديگر كه اين كار 
را كردند و خيلي كمتر از 9 س��ال حب��س به عنوان 
مجازات برايشان در نظر گرفته شد. قتل هاي ناموسي 
و به خصوص قتل دختران به دست پدران تاريخچه 
طوالني در كش��ور ما دارد، تاريخچه اي كه اگر آن را 
ورق بزنيم متوجه مي شويم كه اين هميشه دخترك 
بخت برگشته بوده كه...  ادامه در صفحه 8

روزه��ا  اي��ن  هرچن��د 
اظهارنظرهاي متف��اوت و در 
برخ��ي م��وارد متض��ادي در 
خصوص چرايي ب��روز برخي 
مش��كالت در بازار س��رمايه 
شنيده مي شود، اما مهم ترين 
دليلي كه باعث ش��ده تا بازار 
سرمايه كشورمان در اين برهه 
دچار مشكالت فعلي اش شود، فضاي غيرشفافي بود كه 
در اثر س��ه اتفاق مهم به وقوع پيوس��ت؛ اول سردرگمي 
ناشي از عرضه دارادوم و بروز برخي ناهماهنگي ها كه اين 
زمزمه را در بورس طنين انداز كرد كه دولت ديگر كارش 
با بورس تمام ش��ده، بنابراين ممكن اس��ت دست به هر 
تصميمي بزند. بحث دوم موضوع فروش سهام عدالت در 
بورس بود كه به گونه اي ناگهاني آواري از فعل و انفعاالت 
مخرب را در بازار سرمايه ايجاد كرد. با توجه به اينكه سهام 
عدالت 7درصد از ظرفيت كلي بورس را ش��امل مي شود 
تصميماتي كه در خصوص سهام عدالت اتخاذ مي شود 
كل بازار را تحت تاثير قرار مي دهد.نكته س��وم هم بحث 
فروش اوراق سلف نفتي بود كه بخشي از ظرفيت هاي بازار 
س��رمايه را هدف قرار داد. نكته جالب توجه اين است كه 
اجراي هر سه گزينه ياد شده كه در باال شرح داده شدند؛ 
از دستور كار دولتمردان خارج ش��دند اما اثرات مخرب 
اين تصميمات غيركارشناسي همچنان در تار و پود بازار 
س��رمايه وجود دارد. چون بازار در شكل بنيادينش يك 
حافظه قوي دارد و بسيار هم بدبينانه عمل مي كند و به 
صورت خودآگاه و ناخوداگاه نس��بت به اين تصميمات 
واكنش نشان داد. بر اساس اين تحوالت است كه بسياري 
از حقيقي ها و حقوقي هاي بازار در صحبت هاي درگوشي 
و عمومي كه دارند، چش��م انداز مثبتي از آينده بازار ارايه 
نمي كنند. در همين 4الي 5روز اخير يك شيفت خيلي 
بزرگي در نقدينگي ورودي به صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت وجود دارد؛ يك تقاض��اي زيادي هم براي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مختلف ش��كل گرفته و 
ورودي ش��ان بيشتر از خروجي شان ش��ده است. معني 
اين ورودي ها و خروجي ها چيس��ت؟يعني بسيار از افراد 
به دنبال اين هس��تند كه از بازار سرمايه خارج شوند و به 
سمت صندوق ها بروند؛ در واقع سرمايه گذاران به دنبال 
اين هستند كه ريسك كمتري را تجربه كنند تا به بازدهي 
بيشتري برسند. در اين ميان هرچند نمي توان انكار كرد 
كه عواملي مثل انتخاب��ات رياس��ت جمهوري امريكا و 
مذاكرات برجامي هم در تحوالت كلي بازار نقش داشته 
باشند، اما بايد توجه داش��ت كه اين اثرات، اثرات ثانويه 
است. در كنار اين موارد، آنچيزي كه باعث مي شود بازار 
روشن نباشد و فضايي غبارآلود حول و حوش بازارها ايجاد 
شوند، نبرد بازارهاست. در همه جاي دنيا هم وجود دارد 

اما در ايران گاهي اوقات اين آش خيلي شور مي شود. 
ادامه در صفحه 5

گزارش روز

 پرويز صداقت در جلسه 
كانون دانش آموختگان اقتصاد 

مطرح كرد 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
پرويز صداقت كارشناس بورس با اشاره به ضرورت رعايت 
نسبت ها و شاخص هاي مالي مرتبط با بورس، از جمله 
شاخص مهم نسبت قيمت به س��ود هر سهام گفت: در 
سال هاي اخير همواره به اين نكته اشاره و تاكيد شده كه 
نسبت قيمت به سود هر سهم بايد حدود 5 باشد يعني 
خريدار س��هام بعد از 5 س��ال بتواند هزينه خريد سهام 
خود را تامين كند و سالي حدود 20 درصد قيمت سهم 
خريداري شده، سود ببرد تا اصل س��رمايه او برگردد و از 
آن پس بتواند از سال شش��م به بعد سود و درآمد كسب 
كند. اما در يك س��ال اخير، اين نس��بت مالي به كلي از 
استانداردهاي مطرح شده خارج شده و رعايت نمي شود 
و برخي افراد سهام ش��ركت هايي را خريداري كرده اند 
كه نسبت قيمت روز به سود س��هام آن معادل 30 تا 80 
بوده است. صداقت در جلس��ه ماهانه دانش آموختگان 

مريم   شاهسمنديجمشيد  عدالتيانتيمور  رحمانيمهدي تقوي پيمان مولوي

خلق ارزش 
به جاي 

سوداگري
اقتصاد كه به صورت مجازي از طريق اسكايپ برگزار شد، 
با اشاره به حاكم شدن روحيه كسب سود و سوداگري و 
س��فته بازي و خريد و فروش به جاي روحيه كار و تالش 
و ارزش آفريني، كار آفريني و بهره وري و كارآمدي گفت: 
در دو دهه اخير در دوره اي كس��ب س��ود از طريق ارز و 
طال، در دوره اي ديگر كسب سود در مسكن و ساختمان 
ومستغالت، در دوره اي كسب سود از طريق نرخ هاي سود 
بانكي باال مورد توجه بوده و جالب اين است كه اين سود ها 
باالتر از حداقل دستمزد يك كارگر و كارمند بوده است. 
يعني چند برابر حقوق كارگر و كارمند و كارشناس سود 
دريافت كرده اند و همين روحيه عامل كاهش بهره وري 
و توليد و عرضه كاال بوده و در نتيجه تورم و رشد قيمت ها 
موجب رش��د نقدينگي و تورم و كاهش ارزش پول بوده 
است. در نتيجه ارزش و قدرت خريد پول ودستمزد كارگر 
و كارمند نيز كاهش يافته است.  عده اي در بانك سپرده 

گذاش��ته اند و بدون زحمت نرخ س��ود ب��االي 15 تا 30 
درصد دريافت كرده اند تا با سپرده گذاري در آمد داشته 
باشند كه بيشتر از رقم حداقل دستمزد باشد در نتيجه 
فرهنگ كار و خلق ارزش در جامعه ش��كل نمي گيرد و 
اين فرهنگ دايم در حال تضعيف ش��دن است و افراد به 
جاي اينكه كار كنند و زحمت و تالش داش��ته باشند و 
ارزش خلق كنند، به دنبال خريد و فروش و كسب سود 
بادآورده رفته اند. در دو سال اخير، انبوه مهندسان و دكتر 
و نيروهاي حرفه اي و كارشناساني داريم كه حرفه خود 
را رها كرده اند و دنبال كار حرف��ه اي نرفته اند و از طريق 
خريد وفروش سهام درآمد بيشتري كسب كرده اند و در 
كوتاه مدت اين اتفاق افتاده است. عده اي خانه و ماشين و 
كارگاه خود را رها كرده اند و فروخته اند تا با پول آن سود 
هنگفت از خريد و فروش سهام كس��ب كنند.  فرهنگ 
بدون كار وزحمت گسترش يافته و نمي توان انتظار داشت 

كه افراد به دنبال خل��ق ارزش بروند. با كمال تعجب، در 
شرايطي كه صنايع و كسب وكارها در حال ورشكستگي 
و زيان دهي بوده ان��د ونيازمند كمك دول��ت و وام هاي 
ارزان قيمت ويارانه بوده اند. اما قيمت اوراق سهام همين 
كس��ب وكارهاي زيان ده و كم بازده هر روز بيشتر شده 
است. يعني قيمت تابع فعاليت و كار و سود دهي و توليد 
نبوده اس��ت بلكه تابع ارزش ساختمان و ماشين آالت و 
زمين و دارايي هاي شركت ها بوده است و حتي ارزش روز 
سهام تعدادي از اين شركت ها به مراتب باالتر از ارزش روز 
كل دارايي هاي شركت ها بوده است.  به عبارت ديگر، يك 
نامعادله بين توليد ناخالص داخلي منفي كشور و رشد 
شاخص سهام شكل گرفته است و در حالي كه رشد توليد 
وسرمايه گذاري و اقتصاد منفي است اما شاخص سهام 

رشد كرده است. 

  طرف هاي زيان ده و سود ده 
در يك سال اخير

براساس آنچه كه در يك سال و نيم اخير در بازار سرمايه 
رخ داده اس��ت عده اي س��ود كرده اند و عده اي متحمل 
زيان شده اند.  كساني كه در يك س��ال و نيم اخيرزيان 
ده بوده اند، كساني هس��تند كه تازه وارد بورس شده اند 
و حرفه اي نيس��تند و با فراز و نش��يب و ش��اخص ها و 
نسبت هاي فني مالي آش��نايي ندارند و چون خبر رشد 
قيمت سهام را شنيده اند وارد بازار ش��ده اند. بسياري از 
كارشناسان و رس��انه ها به اينها اطالعات غلط داده اند و 
آنها تصور كرده اند كه اين سود واقعي و ماندگار است. اما 
برندگان وضعيت بازار سهام در يك سال و نيم اخير، عمدتا 
عرضه كنندگان سهام يعني دولت و موسسات حقوقي 
ادامه در صفحه 4 بوده اند كه ... 

» درهم« عامل گراني دالر
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رييس جمهور خبر داد  
برنامه ويژه وزارتخانه هاي 

اقتصادي براي حقوق بگيران
رييس جمهور با بي��ان اينكه نبايد اج��ازه دهيم 
تكانه ه��اي اقتصادي چون تحريم ي��ا تنگناهاي 
كرونايي، آهنگ توس��عه كش��ور را كند كرده و به 
اقتصاد خانوار و معيش��ت و رفاه مردم ضربه بزند، 
گفت: دولت تالش كرده در دو حوزه اقتصاد كالن 
و اقتصاد خانوار سياست ها و برنامه هاي دقيقي در 

اين زمينه تدوين و اجرايي كند.
 به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني روز سه ش��نبه در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، تأكيد كرد: با وجود اينكه تكانه هاي 
اقتصادي ناشي از تحريم ها و شيوع ويروس كرونا در 
برخي حوزه ها لطماتي را به اقتصاد كشور زده است 
اما دولت تمام تالش خود را به كار بسته است كه در 
حد امكان فضاي توسعه و رونق در توليد و كسب و 
كار را حفظ كند و در عين حال تأمين كاالهاي مورد 
نياز مردم مسير خود را ادامه دهد.  رييس جمهور 
اختصاص تس��هيالت و وام هاي خاص در ابتداي 
س��ال جاري ب��راي خانوارها و صاحبان كس��ب و 
كارهاي زيان دي��ده از محدوديت هاي كرونايي را 
از جمله اقدامات دولت براي جبران خس��ارت ها 
و زيان هاي وارد ش��ده ب��ه زندگي م��ردم عنوان 
كرد و مقرر كرد ك��ه وزارتخانه هاي رفاه، اقتصاد و 
بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه طرح هاي 
جديدي در خصوص تسهيالت خريد كاال را براي 
حقوق بگيران، بازنشستگان و كساني كه درآمد ثابت 
و مشخص دارند، پيگيري و اجرا كنند.  روحاني با 
تأكيد بر اينكه تأمين كاالهاي ضروري و مورد نياز 
مردم و كنترل و مديريت قيمت آنها اولويت نخست 
دولت است، اظهار داشت: دولت نگذاشته و نخواهد 
گذاشت كه موضوع كاالهاي اساسي موجب نگراني 
مردم ش��ود و در اين جهت دستگاه هاي مرتبط با 
برنامه ريزي منظم و ب��ا هماهنگي عمل خواهند 
كرد.  رييس جمه��ور در ادامه خاطرنش��ان كرد: 
دولت همانطور كه تاكنون اجازه نداده مش��كالت 
و معضالت برنامه هاي اقتصادي كش��ور را مختل 
كند، با هماهنگي ها و اقدامات موثر تالش خواهد 
كرد اليحه بودجه سال آينده را با توجه به واقعيات 

پيش رو به مجلس ارايه كند.

معاون اول رييس جمهور: 
تامين دارو و كاالهاي اساسي  

اولويت نخست امسال است
مع��اون اول رييس جمه��ور گفت: مدي��ران بايد 
براي حل مس��ائل كش��ور با ش��جاعت و به موقع 
تصميم گيري كنند. به گزارش تس��نيم، اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور در جلس��ه 
بررسي مسائل مربوط به تامين كاالهاي اساسي و 
دارو كه پيش از ظهر ديروز )سه شنبه( به رياست 
وي برگزار ش��د، با تاكيد بر اينكه در سال 99 هيچ 
موضوعي مهم تر از تامين دارو و كاالهاي اساس��ي 
مورد نياز كش��ور وجود ندارد، گف��ت: مهم ترين 
اولويت در س��ال جاري تامين كاالهاي اساسي و 
دارو و مراقبت از وضعيت معيشتي مردم است و 
همه دستگاه ها بايد بر اين موضوعات تمركز جدي 
داش��ته باش��د. وي همچنين از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي خواست با اولويت بندي 
دقيق، برنامه ريزي هاي الزم را براي توليد، واردات و 
تامين دارو و واكسن آنفلوآنزا و واكسن كرونا انجام 
دهند تا م��ردم دغدغه اي در خص��وص اين اقالم 
ضروري نداشته باشند. معاون اول رييس جمهور 
با اش��اره به گزارش هاي ارايه ش��ده مبني بر عدم 
تمايل برخي ش��ركت هاي وارداتي براي ترخيص 
كاال از گمركات كش��ور تصريح كرد: در ش��رايط 
محدوديت هاي ارزي، به هي��چ عنوان قابل قبول 
نيس��ت كه برخي ش��ركت هاي وارداتي كه براي 
واردات كاالهاي اساسي ارز 4200 توماني دريافت 
كرده اند، ترخي��ص كاال از گم��ركات را به تاخير 
بيندازند. جهانگيري با بيان اينكه جفا به كش��ور 
اس��ت كه وجود برخي فرآيندها و روال هاي اداري 
باعث تاخير در روند ترخيص كاالهاي اساسي شود، 
گفت: دستگاه هاي مس��وول نظير وزارتخانه هاي 
جهاد كش��اورزي و صنعت، مع��دن و تجارت كه 
مجوز تخصيص ارز به ش��ركت هاي وارداتي صادر 
مي كنند بايد عملكرد اين ش��ركت ها را به صورت 
روزانه و مس��تمر پيگيري كنن��د و در صورتي كه 
بازرسي هاي انجام شده نشان دهد كه شركت هاي 
وارد كننده بدون توجي��ه و داليل منطقي فرآيند 
ترخيص كاالها را به تاخير انداخته اند، بايد در اين 
خصوص پاسخگو باشند. وي در ادامه اين جلسه با 
تاكيد بر اينكه مديران بايد در زمان الزم تصميمات 
مورد ني��از براي حل مش��كالت را ب��دون واهمه 
اتخاذ كنند، اف��زود: نبايد وجود برخي مالحظات 
مانع از اتخاذ تصميمات الزم براي پيش��برد امور 
كشور ش��ود و مديران دستگاه هاي اجرايي بايد با 
شجاعت در خصوص مسائلي كه منجر به گشايش 
و حل مس��ائل پيش روي مردم مي شود، به موقع 
تصميم گيري كنند. مع��اون اول رييس جمهور با 
اشاره به اهميت تامين الستيك به خصوص براي 
ناوگان حمل و نقل كشور، گفت: تامين الستيك 
نقش موثري در جابه جايي كاال و تامين اقالم مورد 
نياز مردم دارد كه الزم است وزارتخانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت و راه و شهرسازي برنامه ريزي الزم را 
براي حل مشكالت پيش روي تامين الستيك براي 
بخش حمل و نقل كش��ور انجام دهند. جهانگيري 
همچنين از بانك مركزي خواست تخصيص ارز براي 
واردات نهاده هايي نظير بذر، كود و سموم مورد نياز 
كشت را با اولويت انجام دهد چرا كه اينگونه اقالم بايد 
در زمان مقرر به دست كشاورزان برسد تا مشكلي بر 
سر راه كشت و توليدات كشاورزي كشور ايجاد نشود.

منابع مالياتي مي تواند 
جايگزين نفت شود

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين 
كميسيون وارد بررسي جزييات طرح »اصالح قانون 
ماليات هاي مستقيم« شده است، گفت: اگر اين طرح 
در صحن مجلس تصويب ش��ود اعداد قابل توجهي 
مي تواند جايگزين درآمد هاي نفتي شود و به نوعي ثبات 
به ساختار بودجه بازگردد. به گزارش ميزان، محمدرضا 
پورابراهيمي با اشاره به اصالحات مالياتي در كشور 
گفت: اصالحات در ساختار مالياتي كشور بايد مدنظر 
دولت مردان قرار گيرد. وي اف��زود: اصالح و بازنگري 
معافيت هاي مالياتي و جلوگي��ري از فرار مالياتي در 
زمينه اصالحات مالياتي بايد مورد تاكيد باش��د. اين 
نماينده مجلس گف��ت: در اين زمينه كميس��يون 
اقتصادي مجلس بحث پايه هاي ماليات جديد را آغاز 
كرد و بررس��ي روي اين موضوع را در دستور كار قرار 
داده اس��ت. پورابراهيمي بيان داشت: در حال حاضر 
كليات بحث پايه هاي مالياتي - در قالب طرح »اصالح 
قانون ماليات هاي مس��تقيم« - جديد در كميسيون 
اقتصادي تصويب شده و ما هم اكنون مشغول بررسي 
جزييات اين طرح هستيم. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس تاكيد كرد: اميدواريم اين طرح پس از تعطيالت 
مجلس در كميسيون جمع بندي شده و به سرعت به 
صحن مجلس ارسال شود. اين نماينده مجلس گفت: 
اگر اين طرح در صحن مجلس تصويب شود اعداد قابل 
توجهي مي تواند جايگزين درآمد هاي نفتي شود و به 

نوعي ثبات به ساختار بودجه بازگردد.

اقتصاد هند زمين گير شد
رشد سومين اقتصاد بزرگ آسيا به كمترين سطح ثبت 
ش��ده خود رسيد. به گزارش ايسنا به نقل از تريدينگ 
اكونوميكس، تداوم محدوديت ه��اي رفت و آمدي و 
ممنوعيت فعاليت كس��ب و كارها باعث شد كه رشد 
اقتصادي شش��مين اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه 
منتهي به ژوئن به منفي 2۳.9 درصد برسد كه از زمان 
ثبت آمارهاي رشد، بي س��ابقه بوده است. آن طور كه 
وزارت آمار هند اعالم كرده، بخش بزرگي از اين كاهش 
رشد مربوط به منفي شدن رشد بخش و ساز بوده كه 
در سه ماهه دوم سال رشد آن منفي ۵0.۳ درصد بوده 
اس��ت. حمل و نقل با منفي 4۷ درصد و توليد با رشد 
منفي ۳9.۳ درصدي، ديگر بخش هاي اصلي كاهنده 
رشد اقتصادي بوده اند. طي اين مدت ميزان صادرات 
هند ۱9.۸ درصد و ميزان واردات اين كشور نيز 40.4 
درصد كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر اما بهترين 
عملكرد رشد مربوط به بخش مزارع با رشد ۳.4 درصد 
بوده است.  متوسط رشد اقتصادي هند در سال هاي 
20۱4 ت��ا 20۱۸ مع��ادل ۷.۷ درصد بوده اس��ت كه 
س��ريع ترين نرخ رش��د اقتصادي در بين اقتصادهاي 
بزرگ جهان محسوب مي ش��ود. رشد اقتصادي هند 
در سه ماهه دوم سال گذشته ۸ درصد بود. آخرين بار 
در سه ماهه نخست سال 20۱۳ رشد 4.۳ درصدي به 
ثبت رسيده بود. همچنين رشد اقتصادي لهستان نيز 
به كمترين سطح خود رسيده است. در سه ماهه دوم 
امسال اقتصاد لهستان ۱۳.9 درصد كوچك تر شده است 
كه 9.2 درصد كمتر از رشد ثبت شده سه ماهه قبل و ۱.2 
درصد كمتر از پيش بيني هاي قبلي بوده است. اين رشد 
كه بدترين عملكرد فصلي لهستان از زمان ثبت آمارهاي 
مربوطه بوده بيشتر از همه تحت تاثير كاهش رشد بخش 
تقاضاي خارجي قرار گرفته است كه رشد آن طي اين 
مدت منفي ۳۶.۱ درصد اندازه گيري شده است. واردات 
با منف��ي 2۸.۱ درصد و تقاضاي داخلي با منفي ۱0.۶ 

درصد از ديگر بخش هاي موثر بر اين عملكرد بوده اند.

سياست تحريم و فشار 
شكست مي خورد

سخنگوي دولت گفت: ما اطمينان داريم كه سياست 
تحريم و فش��ار بر م��ردم ما به زودي با شكس��تي به 
يادماندني مواجه مي شود و از امروز مي توان نشانه هاي 
شكست و درماندگي را در چهره رهبران رژيم امريكا 
دي��د. به گزارش اقتصاد آنالين علي ربيعي با تاكيد بر 
اينكه ستمگران را به حكمت هاي نهفته در سنت هاي 
الهي و سياس��ت ائم��ه و معصومين راهي نيس��ت، 
خاطرنشان كرد: ما اطمينان داريم كه سياست تحريم 
و فش��ار بر مردم ما به زودي با شكستي به يادماندني 
مواجه خواهد ش��د و از امروز مي توان نشانه هاي اين 
شكست و درماندگي را در چهره رهبران رژيم امريكا 
ديد. تصادفي نيست كه پمپئو وزير امور خارجه امريكا 
ناكام ترين وزير در تاريخ آن كشور شناخته شده و اين 
نشان از شكست فشار حداكثري است. سخنگوي دولت 
تاكيد كرد: امريكا بايد بداند فشار حداكثري تجربه اي 
شكست خورده است و اين مانور جديد هم هيچ چيز 
جديدي براي ما نيست. رژيم امريكا در تالش است از 
ابزار شوراي امنيت استفاده كند و تجارب نشان داده 
براي خروج از برجام از وجهات و حقوق بين الملي تهي 
بوده و فاقد مش��روعيت نزد افكار عمومي است. وي با 
بيان اينكه رژيم امريكا به طور مستقل نيز هرچه توان 
براي ابزار تحريم داشته؛ به كار بسته است و چيز جديد 
براي استفاده از آن در چنته ندارد، گفت: در نقطه تالقي 
اراده ملي از يك س��و و انزواي جهاني امريكا از سويي 
ديگر، فش��ار حداكثري در حال تبديل شدن فشار به 
خود امريكا اس��ت. در طرف ديگر، ما در حال توليد و 
بهره برداري از فرصت هاي جديدي در جامعه جهاني، 
توأم با ظرفيت سازي داخلي هستيم و با اتكا به اين نقاط 
قوت بيش از هر زمان ديگري، به نااميدي كامل دشمنان 
مردم نزديك شده ايم. وي يادآور شد: رييس جمهور 
نقشه راه اقتصادي يك سال باقي مانده به قرن جديد 
را با مردم در ميان خواهد گذاشت كه شامل برنامه ها 
و پروژه هاي مهم و اثرگذار در زندگي مردم است. اين 
پيام روشني است مبني بر اينكه دولت با همه تنگناها و 
فشارها و محدوديت ها، هيچگاه در رساندن كشورمان 
به جايگاهي كه سزاوارش است، از پا نخواهد نشست. 

رهبر انقالب در ارتباط با مسووالن وزارت آموزش و پرورش:

جديدترين گزارش مركز آمار منتشر شد

اميدواريم اماراتي ها، زودتر از خواب بيدار شوند

رشد اقتصادي بهار منفي 3.5   درصد

رهبر معظم انقالب اسالمي با تشكر صميمانه از مردم براي 
عزاداري پرشور حسيني و حركت عظيم معنوي همراه با 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، معلمان را »افسران 
سپاه پيشرفت كشور« خواندند و با تأكيد بر ضرورت تربيت 
انسان هاي مومن، خردمند، انديشمند، دانشمند و داراي 
اخالق اس��المي در اين دستگاه بسيار مهم گفتند: سند 
تحول آموزش و پرورش بايد با تبيين صحيح و تنظيم و 
اجراي برنامه جامع عملياتي، زمينه ساز پرورش چنين 

افرادي شود.
به گزارش ايس��نا، حضرت آيت اهلل خامنه اي صبح ديروز 
)سه شنبه( در ارتباط تصويري با وزير، معاونان، مديران و 
روساي وزارت آموزش و پرورش در سي و چهارمين اجالس 
آموزش و پرورش، با تسليت سالروز شهادت امام سجاد )ع(، 
حركت عظيم حضرت زينب )س(، امام سجاد )ع( را قيام به 
معناي حقيقي كلمه خواندند و افزودند: پس از قيام حسيني 
در عاشورا، قيام زينبي ابعاد مختلف حادثه عاشورا و شهادت 
حضرت سيدالشهدا را براي بشريت تثبيت و ماندگار كرد.

رهبر انقالب، س��وگواري ملت در دهه اول محرم امسال 
را پديده اي در تاريخ كشور دانس��تند و افزودند: با وجود 
محدوديت هاي شديد ناشي از كرونا، مردم، گويندگان و 
مرثيه خوانان، ضمن حفظ شور حسيني و تشكيل مجالس 
عظيم و معنوي، دس��تورالعمل ها را رعايت كردند كه به 
عنوان يك ُمريد اهل بيت، صميمانه از همه عزيزان تشكر 
مي كنم. حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با تشكر از 
زحمات چند ماه اخير مجموعه آموزش و پرورش و گزارش 
خوب وزير گفتند: برنامه ريزي و اقدامات اين مجموعه پس 
از شيوع كرونا بي سابقه بود چون تجربه اي در اين زمينه 

نداشتيم كه از همه قدرداني مي كنم.
ايشان در محور اصلي سخنانشان، منطق و هدف آموزش 
و پرورش در همه دنيا را »تربيت انسان شايسته« خواندند 
و افزودند: البته با توجه به تعاريف گوناگون انسان شايسته 
در مكاتب مختلف، ن��وع آموزش ها و پرورش ها متفاوت 
مي ش��ود. رهبر انقالب افزودند: در نظام اسالمي برونداد 
و حاصل ۱2 س��ال تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و 
جوانان بايد تربيت انس��ان هاي مومن، خردمند، متفكر 
و انديش��مند، دانش��مند، با نظم، با انصاف، داراي اخالق 
اسالمي و در يك كلمه انس��ان هاي مجاهد و اهل عمل 
باشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با طرح اين سوال كه براي 
تربيت چنين انسان هايي، دستگاه آموزش و پرورش بايد 
چه ويژگي هايي داشته باشد، افزودند: براي تحقق منطق 
و هدف انسان س��ازي، آموزش و پرورش به عنوان لشكر 
عظيم فرهنگي نيازمند زير بناي مستحكم و تحول بنيادي 
است. رهبر انقالب با اشاره به گذشت 9 سال از تنظيم سند 
تحول آموزش و پرورش افزودند: در اين سند اهداف كالن 
و راهبردهاي كلي مشخص شده است كه بايد بر اساس 

سياست ها، برنامه اجرايي تنظيم شود.
ايشان افزودند: برنامه اجرايي سند تحول با وجود تالش هاي 
دولت هاي مختلف هنوز به طور كامل تنظيم نشده است كه 
شوراي عالي آموزش و پرورش و مديريت كالن آن بايد اين 
مسووليت را انجام دهند. رهبر انقالب ترميم دوره اي سند 
تحول با نگاه تكميلي را از مفاد سند تحول و وظيفه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي خواندند و افزودند: مسووالن آموزش و 
پرورش، اين موضوع را پيگيري كنند. ايشان »زمان بندي« 
و »تعيين شاخص هاي پيشرفت« را در برنامه جامع اجراي 
سند تحول ضروري خواندند و افزودند: برنامه جامع بايد 
متقن و در بردارنده همه اهداف سند تحول باشد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي تبيين صحيح س��ند تحول را هم مهم 
دانستند وگفتند: سند تحول بايد براي همه سطوح آموزش 
و پرورش، به روشني و جذاب تبيين شود تا همه مديران و 

معلمان براي اجراي دقيق آن انگيزه پيدا كنند.

رهبر انقالب اسالمي، معلمان را عناصر تعيين كننده در 
دستگاه عظيم فرهنگي آموزش و پرورش خواندند و با تأكيد 
بر لزوم صيانت از شأن و نقش معلمان گفتند: معلمان به 
معناي واقعي افسران سپاه پيشرفت كشور هستند و حفظ 
شأن و جايگاه معلم در درجه اول به عهده خود آنان است و 
هر معلمي بايد اين احساس را داشته باشد كه او آينده ساز 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: آموزش و پرورش 
نيز بايد از شأن و جايگاه معلمان حمايت كند و اين هدف 
بايد با كمك مجلس و دستگاه هاي مرتبط همچون سازمان 
برنامه و بودجه محقق شود. ايشان تأكيد كردند: نگاه به 
آموزش و پرورش بايد نگاه به يك دستگاه زيربنايي باشد 
نه مصرفي، و هزينه كردن در آموزش و پرورش همچون 
سرمايه گذاري در مسائل زيربنايي در نظر گرفته شود. رهبر 
انقالب اسالمي، فرهنگ سازي براي ترويج احترام و اكرام 
معلمان در جامعه را عامل سوم در صيانت از جايگاه و شأن 
اين قشر مهم و تأثيرگذار دانستند و گفتند: دستگاه هاي 
فرهنگي به ويژه صدا و س��يما در اين زمينه نقش بسيار 
مهمي دارند و باي��د اين كار الزم را به صورت مس��تمر و 
هنرمندانه انجام دهند. حضرت آيت اهلل خامنه اي موضوع 
جذب و تربيت معلم را بسيار مهم برشمردند و با اشاره به 
دو دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي، خاطرنشان كردند: 
بايد به گونه اي برنامه ريزي و ظرفيت سازي شود كه معلمان 
سراسر كشور فقط از مسير اين دو دانشگاه وارد آموزش و 
پرورش شوند و مجلس شوراي اسالمي نيز بايد در تصويب 
طرح ها به گون��ه اي عمل كند كه خارج از مس��ير اين دو 

دانشگاه، ورودي به آموزش و پرورش وجود نداشته باشد.
ايش��ان، در نظر گرفتن صالحيت هاي ديني، اخالقي و 
سياسي را در جذب معلمان مورد تأكيد قرار دادند و گفتند: 
بايد در جذب معلمان يك گزينش صحيح و خردمندانه 
انجام ش��ود و اجازه ورود نيروي بي كيفيت به آموزش و 
پرورش داده نشود. رهبر انقالب اسالمي به موضوع »عدالت 
آموزش��ي« نيز اش��اره كردند و افزودند: در مورد عدالت 
آموزشي و بهره مندي دانش آموزان از سهم مناسب خود 
در همه نقاط كشور به ويژه مناطق دوردست و شناسايي 
و پرورش استعدادهاي درخشان در مناطق محروم بارها 
صحبت شده است و اكنون كه مساله آموزش مجازي مطرح 

است، موضوع عدالت آموزشي حساس تر از گذشته است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر توجه به خانواده هايي 
كه تمكن مالي جهت خريد ابزار و وسايل مورد نياز به منظور 
استفاده از آموزش مجازي را ندارند، افزودند: صداوسيما 
بايد از طريق آموزش، بخشي از خأل عدم امكان استفاده از 
آموزش مجازي را جبران كند. ايشان يكي از موارد مربوط 
به عدالت آموزشي را، موضوع »مدارس دولتي« برشمردند و 
گفتند: بايد سطح و كيفيت مدارس دولتي از لحاظ آموزشي 
و تربيتي به گونه اي شود كه دانش آموزان احساس نكنند 
با تحصيل در اين مدارس امكان قبولي آنها در كنكور كمتر 
اس��ت و خانواده ها نيز تصور كنند فرزندانشان را به يك 
جاي بي پناه مي فرستند. رهبر انقالب اسالمي درخصوص 
آموزش مجازي و برخي زيان هاي احتمالي آن خاطرنشان 
كردند: راه اندازي شبكه شاد، اقدام بسيار خوبي است اما 
آموزش مجازي نبايد موجب شود كه دانش آموز در معرض 
آسيب هاي فضاي مجازي و خطرات اخالقي و اعتقادي 
قرار گيرد. ايشان به ُبعد پرورشي در آموزش و پرورش اشاره 
كردند و با گاليه از كم توجهي به فعاليت هاي پرورشي و 
عقب ماندگي در اين زمينه به رغم تأكيدهاي مكرر گفتند: 
با توجه به موضوع آموزش مجازي، بايد براي فعاليت هاي 
پرورشي، شيوه هاي جديدي را طراحي كرد تا اين موضوع 
مورد غفلت بيشتر قرار نگيرد. رهبر انقالب اسالمي، مدارس 
پرورش استعدادهاي درخشان يا همان سمپاد را از مسائل 
مهم و اساسي آموزش و پرورش خواندند و با اشاره به ابالغ 
مصوبه مربوط به مدارس سمپاد كه با تأخير هم انجام شد، 
بر جدي گرفتن موضوع شناسايي و پرورش استعدادهاي 
درخشان تأكيد كردند و افزودند: جايگاه كشور در المپيادها 
نيز بايد بهبود و ارتقاء يابد زيرا در سال هاي اخير وضعيت ما 
برجسته نبوده است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به 
وضعيت مهد كودك ها و پيش دبستاني ها اشاره كردند و با 
اظهار تأسف از رها بودن مهدكودك ها به دليل اختالفات 
برخي دستگاه هاي دولتي، گفتند: بر اساس گزارش هاي 
رسيده وضعيت مهدكودك ها به هيچ وجه خوب نيست 
و نبايد به مهد كودك ها نگاه مراكز خدماتي داشت بلكه 
مراكز مهم آموزشي و پرورشي هستند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي همچنين با اشاره به اصرار غربي ها براي نفوذ در 

آموزش و پرورش كشورها با انگيزه تحميل سبك زندگي 
غربي، از سند 20۳0 و يا نفوذ در آموزش و پرورش برخي 
كشورهاي منطقه به عنوان نمونه  ياد كردند و گفتند: امروز 
فلس��فه اجتماعي غرب در خود غرب شكست خورده و 
مظاهر فسادانگيز آن از هاليوود تا پنتاگون كاماًل نمايان 
است. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر حساسيت در مقابل 
نفوذ دش��من افزودند: دش��من قصد دارد كاري را كه به 
وسيله نظامي از انجام آن ناتوان است، با نفوذ و از راه هايي 
مانند سند 20۳0 و ساختن انسان هايي تربيت كند كه 
مثل او فكر و اهداف عملياتي او را پياده كنند تا زمينه غارت 
ملت ها فراهم شود. رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني 
سخنانشان، اقدام دولت امارات متحده عربي در عادي سازي 
روابط با رژيم صهيونيستي را خيانتي به دنياي اسالم، جهان 
عرب و كشورهاي منطقه و به مساله مهم فلسطين خواندند 
و گفتند: البته اين وضعيت ديري نخواهد پاييد اما لكه ننگ 
آن بر پيشاني كساني كه غصب كشور و آواره كردن ملت 
فلسطين را به بوته فراموشي سپردند و پاي صهيونيست ها 

را در منطقه باز كردند، باقي خواهد ماند.
ايش��ان با ابراز تأس��ف از همكاري دولت امارات متحده 
عربي با اقدامات قساوت آميز رژيم صهيونيستي و عناصر 
خبيث صهيونيست در هيأت حاكمه امريكا عليه مصالح 
جهان اسالم و منطقه، افزودند: اميدواريم اماراتي ها زودتر 
بيدار شوند و اين كارشان را جبران كنند. پيش از سخنان 
رهبر انقالب اسالمي، آقاي حاجي ميرزايي وزير آموزش و 
پرورش با بيان گزارشي از فعاليت هاي اين وزارتخانه گفت: 
توليد بسته و محتواي يادگيري، سياست گذاري در فرآيند 
جذب و به كارگيري معلم، طرح هر دانش آموز يك مهارت، 
افزاي��ش حقوق معلمان، آغاز عمليات اح��داث 4۳ هزار 
واحد مسكن فرهنگيان و افزايش ظرفيت دانشگاه هاي 
فرهنگيان جزو برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش است. 
آقاي حاجي ميرزايي سرعت آموزش و پرورش در واكنش 
به كرونا را مناسب دانست و گفت: كمتر از يك هفته پس از 
كرونا، برنامه تلويزيوني آموزشي و حدود يك ماه بعد از آن، 
شبكه شاد را راه اندازي كرديم و در سال تحصيلي جديد 
نيز تضمين مي دهيم كه هم��ه دانش آموزان به آموزش 

دسترسي داشته باشند.

مركز آمار ايران به عنوان اصلي ترين نهاد بررسي كننده 
شرايط اقتصادي كشور، در جديدترين گزارش خود، 
وضعيت رشد اقتصادي كشور در بهار امسال را منتشر 
كرده كه نش��ان دهنده رش��د اقتص��ادي منفي ۳.۵ 
درصدي اس��ت. به اين ترتيب اقتصاد ايران در ادامه 
رشد منفي خود در سال هاي اخير، در بهار امسال نيز 
نتوانسته از زير بار فش��ار بيرون بيايد و به اين ترتيب 
همچنان رشد منفي ادامه پيدا كرده است. آنچه كه آمار 
بهار امسال را نسبت به فصل هاي پيش از آن، متفاوت 
كرده وضعيت اقتصاد ايران پس از شيوع ويروس كرونا 
است. هرچند نخستين نمونه تاييد شده از ابتال به كرونا 
در ابتداي اسفند 9۸ تاييد شد اما با آغاز محدوديت هاي 
حاصل از كرونا از تعطيلي كسب و كارهاي اقتصادي 
گرفته تا محدوديت رفت و آمد در مرزهاي مشترك 
با همسايگان از بهار امسال كليد خورد و به اين ترتيب 
آمار جديد منتشر شده، نشان دهنده وضعيت اقتصاد 
ايران در زمان ش��يوع كروناست.  از سويي با توجه به 
اينكه دولت ايران، محدوديت ه��اي داخلي را زودتر 
از اين كشورها تمام كرد، بازيابي آمارهاي اقتصادي 
در زمان��ي كوتاه تر رخ داد و از س��وي ديگر با توجه به 
تحريم هاي امريكا، اقتصاد ايران محدوديت هايي را 
از سال هاي قبل تجربه كرد و در نتيجه با افت تجارت 
جهاني، ميزان فشار وارد آمده به ايران با ديگر كشورها 
قابل مقايسه نبود.  با اين وجود آمارهايي كه از ميزان 
صادرات ايران منتشر شده نشان دهنده افت حدود 40 
درصدي صادرات در دوره كرونا دارد و محدود شدن 
بازارهاي جهاني، تاثير خود را بر رشد اقتصادي داخلي 
كشور نيز گذاشته است. پس از آنكه با شوك حاصل 
از تحريم ها، ميزان فروش نفت ايران به شكل جدي 
كاهش يافت، دولت توانست در ماه هاي ابتدايي سال 

9۸، رشد اقتصادي بخش غيرنفتي را مثبت كند تا با 
اتكا به توليدات اين بخش عبور از تحريم هاي امريكا  
امكان پذير شود، با اين وجود اما شيوع كرونا، تاثير خود 

را در آمارهاي جديد اقتصادي ايران نشان مي دهد.

    عملكرد مثبت كشاورزي در بهار
محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت س��ال ١٣٩٠ در 
سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار ميليارد ريال 
با نفت و ١٤٤٥ هزار ميليارد ريال بدون احتس��اب نفت 
رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در فصل مشابه سال 
قبل با نفت ١٧١٦ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٤٧١ 
هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد منفي ٣.٥- درصدي 
محصول ناخالص داخلي با نفت و ١.٧- درصدي محصول 
ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت 
به فصل مشابه سال قبل دارد. در آمارهاي منتشر شده به 
تفكيك، بخش كشاورزي تنها بخش اقتصاد ايران بوده كه 
در بهار امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد 
مثبت 0.۱ درصد را به ثبت رسانده است. آمار اين بخش 
از مجموع عملكرد بخش هاي باغداري، زراعت، دامداري، 
جنگلداري و ماهيگيري به دست آمده است. بر اين اساس 
در حوزه صنايع و معادن رش��د منفي 4.4 درصد به ثبت 
رسيده است. در اين بخش، اس��تخراج نفت خام و گاز با 
منفي ۱4 درصد بيشترين تاثير را در شكل گيري آمار جديد 
داشته اند و عملكرد بخش هاي صنعت و ساختمان نيز منفي 
بوده است. در اين حوزه رشد بخش انرژي حدود  مثبت پنج 
درصد اعالم شده و بخش معدن نيز حدود  يك درصد رشد 
داشته است. در حوزه خدمات نيز رشد منفي ۳.۵ درصد 
ثبت شده كه اين آمار از مجموع عملكرد بخش هايي چون 
تامين جا و غذا، حمل و نقل، پس��ت، فعاليت هاي مالي و 
بيمه، آموزش و ساير خدمات عمومي به دست آمده است. 

كاهش جدي مسافرت ها در زمان كرونا، بيشترين نقش را 
در بخش هايي مانند حمل و نقل و كسب و كارهاي خدماتي 
گردشگري نشان مي دهد. بررسي محموع هزينه اقتصادي 
ثبت ش��ده در اقتصاد ايران نيز نشان مي دهد كه در بهار 
امسال، هزينه مصرف نهايي دولت ۱۳.۶ درصد رشده كرده 
است اما در همين زمان هزينه نهايي بخش خصوصي منفي 
شش درصد و تشكيل سرمايه ثابت منفي 2.۸ درصد بوده 
است. همچنين ميزان صادرات كاال و خدمات ايران بيش 
از 4۵ درصد كاهش يافته و در اين مدت ميزان واردات نيز 
بيش از ۶۶ درصد افت كرده است. بر اساس گزارش مركز 
آمار، رش��د اقتصادي بهار از سال 90 تا 99 نشان مي دهد 
كه در اين دوره 9 س��اله، در پنج بهار رشد اقتصادي ايران 
منفي بوده است. در اين آمار بدترين عملكرد به سال 9۱ باز 
مي گردد كه در آن رشد اقتصادي منفي ۸.۶ درصد بوده 
است و پس از آن در بهار سال 9۸  رشد منفي ۶.9 درصد 
ثبت شده اس��ت. باالترين آمار رشد مثبت به سال 9۵ و 
همزمان با اجراي برجام باز مي گردد كه رشد قابل توجه 
حدود ۱4 درصدي اتفاق افتاده است. در مقايسه ميان بهار 
امسال با سال قبل نيز بهبودي حدود 2.۵ درصدي وجود 
دارد و از منفي ۶.9 درصد س��ال قبل به منفي ۳.۵ درصد 

رسيده است.

    تورم به تفكيك استان
مركز آمار ايران چند روز قبل آمار تورم مرداد ماه را منتشر 
كرد كه عدد حدود 2۵ درصد را نشان مي داد.  در مرداد ماه 
نرخ تورم ماهانه ۳.۵ درصد ثبت شده است. بر اين اساس، در 
اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط 
به استان لرستان با ٥.٥ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با ٢.٣ درصد افزايش 
است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 

قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كش��ور ٣٠.٤ 
درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
اس��تان هرمزگان )٣٤.٨ درصد( و كمترين آن مربوط به 
اس��تان آذربايجان غربي )٢٤.٨ درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي 
كشور به عدد ٢٥.٨ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان هرمزگان )٣١.١ درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان آذربايجان غربي )٢١.٦ درصد( است.  
همچنين در مرداد ماه، بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
روس��تايي مربوط به اس��تان يزد با ٥.٤ درصد افزايش و 
كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان زنجان با ١.٧ 
درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
روستايي ٢٩.٦ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان همدان )٣٧.٩ درصد( و كمترين آن 
مربوط به استان ايالم )٢٢.٤ درصد( است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به مرداد ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي روستايي 
به عدد ٢٥.٤ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به اس��تان هرمزگان )٣١.٧ درصد( و كمترين آن 

مربوط به استان آذربايجان غربي )٢٠.٣ درصد( است.
هرچند آمار نش��ان مي دهد كه نرخ تورم در مرداد ماه نيز 
مانند تمام ماه هاي يك سال اخير حركت كاهشي خود را 
ادامه داده اما با توجه به كاهش سرعت اين حركت نزولي 
و البته افزايشي شدن نرخ تورم ماهانه در تير ماه، هنوز اين 
نگراني وجود دارد كه نرخ تورم دوباره افزايشي شود. بانك 
مركزي در برنامه يك ساله خود اعالم كرده كه نرخ تورم را 
به 22 درصد خواهد رساند اما اختالف نظرهاي اين نهاد با 
ساير دستگاه هاي اقتصادي دولت، محقق شدن اين برنامه 
را نيز با اما و اگر مواجه كرده و بايد ديد در نيمه دوم سال 99  

برنامه هاي دولت به كدام سمت خواهد رفت.
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انتشار ۱۰۹,۵۰۰ ميليارد ريال 
اوراق مرابحه در فصل بهار

مبلغ ۱۰۹,۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مرابحه عام طي س��ه 
 ماهه اول ۱۳۹۹ منتشر شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
در قسمت دوم گزارش اهم عملكرد و دستاوردهاي يكساله 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ايران عنوان داشت: با هدف 
تعميق، ارتقاي كارايي و اثربخشي بازار سرمايه، طي يك 
سال اخير نسبت به اصالح برخي مسائل ساختاري اقدام 
ش��ده كه از جمله آنها: اصالح دستورالعمل هاي پذيرش 
اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ايران، كاهش زمان 
انتشار اوراق از طريق بازنگري در دستورالعمل هاي انتشار 
اوراق و كاهش سقف نرخ كارمزدهاي اركان بازار سرمايه و 
حق نظارت سازمان و تخصيص كارمزدها به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه و صندوق س��رمايه گذاري مشترك توسعه 
بازار سرمايه، مي باش��ند. در يكسال گذشته در خصوص 
استفاده از ظرفيت بازارهاي بدهي و سرمايه براي تامين 
مالي منابع م��ورد نياز توليد  به خصوص از طريق طراحي 
ابزارهاي مالي تركيبي بدهي- سهام و صندوق پروژه ها، 
افزايش ظرفيت و س��هم ابزارهاي اعتب��اري بانكي براي 
توليدكنندگان در قالب هايي نظير اعتبار اسنادي داخلي 
و فكتورينگ، اقدامات موثري صورت گرفته كه از جمله 
آن: عرضه بزرگ ترين بس��ته اوراق بده��ي دولت )اوراق 
صكوك منفعت( در دي  ماه ۱۳۹۸ ب��ه ارزش ۱۰۰ هزار 
ميليارد ريال، پذيرش اسناد خزانه اسالمي، پذيره نويسي 
نخستين صندوق سرمايه گذاري خصوصي در فرابورس 
در اسفندماه ۱۳۹۸ بوده اس��ت. همچنين بر اساس اين 
گزارش از ديگ��ر اقدامات اين بخش مي توان به انتش��ار 
مبلغ ۱۰۹,۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مرابحه عام طي س��ه 
 ماهه اول ۱۳۹۹، اجرايي ش��دن اولي��ن عرضه صادراتي 
تابلو پتروشيمي در دي ماه ۱۳۹۸، راه اندازي قرارداد آتي 
پسته و زيره در بورس كاال، عملياتي كردن بازار مناقصه در 
بورس كاال، انجام فرآيندهاي مربوط به راه اندازي معامالت 
گواهي سپرده كااليي زعفران در استان خراسان جنوبي، 
فراهم آوردن امكان تامين مال��ي از طريق ابزارهاي نوين 
مالي از قبيل صندوق س��رمايه گذاري پروژه و اوراق سلف 
موازي استاندارد در تيرماه ۱۳۹۹ درخصوص تأمين مالي 
پروژه هاي صنعت برق، كاهش مدت زمان موردنياز جهت 
تامين نيازهاي مالي، افزايش شفافيت در خصوص وضعيت 
سرمايه گذاري در پروژه ها، حذف نياز به وثايق رهني، كنترل 
ريسك پروژه و جلوگيري از تسري ريسك پروژه به مالكان 
اشاره داشت.اين گزارش، افزايش مجموع تعداد نمادهاي 
پذيرفته شده و ثبت ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس ايران از ۶۱۱ ش��ركت در مرداد سال ۹۸ به ۶۳۶ 
ش��ركت در خرداد ماه ۱۳۹۹، اصالح دستورالعمل هاي 
پذي��رش اوراق بهادار در بورس ته��ران و فرابورس ايران، 
عرضه اوليه ۲۳ ش��ركت به ارزش ۶۴,۰۶۲ ميليارد ريال 
در سال ۱۳۹۸ و ۱۲ شركت به ارزش ۱۵۵,۶۱۵ ميليارد 
ريال تا ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ در بورس تهران و فرابورس ايران، 
صدور مجوز افزايش سرمايه از محل مطالبات، آورده نقدي 
و صرف سهام به مبلغ ۱۲۹,۵۴۳ ميليارد ريال در چهار ماه 
ابتدايي سال ۹۹ و ۴۱۷,۷۳۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ 
را از اقدامات مهم در جهت تقويت و توسعه كانال افزايش 
سرمايه از محل آورده نقدي، صرف سهام يا سلب حق تقدم 
شركت هاي بورسي و افزايش پذيرش شركت هاي جديد 
در بورس ذكر كرده اس��ت.همچنين طبق اين گزارش، 
ترتيبات الزم براي اجراي مقررات واگذاري سهام متعلق 
به دولت از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
در بورس )ETF( طي سال جاري طراحي و عملياتي شد. 
آماده سازي زيرس��اخت هاي الزم جهت واگذاري سهام 
دولت از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( نيز از ديگر كار هاي صورت گرفته در بازار سرمايه 
در زمينه تسريع در فروش باقي مانده سهام دولت به صورت 
ETF بوده است.اين گزارش مي افزايد: تعريف طرح هاي 
ملي و مشاركت بانك هاي تخصصي و بازار سرمايه در تامين 
مالي اين طرح ها در بخش هاي مسكن، پتروشيمي، معدني 
و...، در س��ه بخش عرضه نفت خام در بورس انرژي ايران، 
عرضه فرآورده هاي اصلي نفت توسط شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران 
و تسهيل فعاليت شركت هاي خرده فروشي برق اقدامات 
مهمي صورت پذيرفته است. اين گزارش اقدامات صورت 
گرفته بخش براي تسهيل فعاليت شركت هاي خرده فروشي 
برق را ش��امل: افزايش تعداد شركت هاي فعال و كدهاي 
معامالتي شركت هاي خرده فروشي برق، افزايش ارزش 
و حجم معامالت ش��ركت هاي خرده فروشي در بازار برق 
بورس انرژي، گشايش نمادها با دوره تحويل ماهانه در بازار 
عمده فروشي برق بورس انرژي ايران، انجام اقدامات الزم به 
منظور توسعه و تعميق بازار شركت هاي خرده فروشي برق، 
انجام هماهنگي هاي الزم به منظور فراهم شدن بسترهاي 
الزم جهت راه اندازي ب��ازار اوراق گواهي ظرفيت و انجام 
عمليات پذيرش نيروگاه هاي جديد به منظور انتشار اوراق 
گواهي ظرفيت نقدي عنوان داشته است. در ادامه گزارش 
منتشر شده، در خصوص استفاده از ظرفيت بازارهاي بدهي 
و سرمايه براي تامين مالي منابع مورد نياز توليد به خصوص 
از طريق طراحي ابزارهاي مالي تركيبي بدهي - س��هام و 
صندوق پروژه ها، افزايش ظرفيت و سهم ابزارهاي اعتباري 
بانكي براي توليدكنندگان در قالب هايي نظير اعتبار اسنادي 
داخلي و فكتورينگ آمده است: در يكسال گذشته سازمان 
بورس و اوراق بهادار اقدامات موثري در اين زمينه صورت 
داده كه از جمله آن: عرضه بزرگ ترين بسته اوراق بدهي 
دولت )اوراق صكوك منفعت( در دي  ماه ۱۳۹۸ به ارزش 
۱۰۰ هزار ميليارد ريال، پذيرش اس��ناد خزانه اسالمي، 
پذيره نويسي نخستين صندوق سرمايه گذاري خصوصي 
در فرابورس در اسفندماه ۱۳۹۸، انتشار مبلغ ۱۰۹,۵۰۰ 
ميليارد ريال اوراق مرابحه عام طي س��ه  ماهه اول ۱۳۹۹، 
اجرايي ش��دن اولين عرضه صادراتي تابلو پتروشيمي در 
دي  ماه ۱۳۹۸ بوده اس��ت. همچنين از ديگر اقدامات اين 
بخش از راه اندازي قرارداد آتي پسته و زيره در بورس كاال، 
عملياتي كردن بازار مناقصه در بورس كاال، انجام فرآيندهاي 
مربوط به راه اندازي معامالت گواهي سپرده كااليي زعفران 
در استان خراسان جنوبي، فراهم آوردن امكان تامين مالي 
از طريق ابزارهاي نوين مالي از قبيل صندوق سرمايه گذاري 
پروژه و اوراق س��لف موازي استاندارد در تيرماه ۱۳۹۹ در 
خصوص تامين مالي پروژه هاي صنعت برق، كاهش مدت 
زمان مورد نياز جهت تامين نيازهاي مالي، افزايش شفافيت 
در خصوص وضعيت سرمايه گذاري در پروژه ها، حذف نياز 
به وثايق رهني، كنترل ريسك پروژه و جلوگيري از تسري 

ريسك پروژه به مالكان ياد شده است.

بانكداري بدون ربا به معناي 
رعايت كامل اقتصاد اسالمي نيست

قائم مقام بانك مركزي گفت: وقتي گفته مي شود 
قانون عمليات بانكداري بدون ربا اجرا مي شود اين 
بدين معنا نيست كه تمام ش��ؤونات اقتصادي در 
قالب اقتصاد اسالمي است. اكبر كميجاني افزود: اين 
قانون در سال ۱۳۶۳ پس از تصويب دستور العمل ها 
و آيين نامه هاي مربوطه براي اجرا ابالغ شد.وقتي 
گفته مي ش��ود قانون عمليات بانكداري بدون ربا 
اجرا مي شود اين بدين معنا نيست كه تمام شؤونات 
اقتصادي در قالب اقتصاد اس��المي است. از زمان 
تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا 
در كشور تا به امروز انواع و اقسام قوانين در مجلس 
شوراي اس��المي مصوب شده اس��ت.همه تالش 
اين قوانين اين بوده كه تمامي شؤونات اجتماعي، 
اجتماعي و فرهنگي و به يك معنا كاركرد اقتصاد 
اجتماعي را در قالب موازين شرعي به تصويب برساند 
و رفتارهاي عامالن اقتصادي را در همه عرصه ها به 

سمت اقتصاد اسالمي رهنمون سازد.

  قيمت تمام ش�ده در سيستم بانكي كشور 
باالست

همچني��ن يك م��درس دانش��گاه و كارش��ناس 
ارش��دپولي و بانك��ي نيز گفت: بدون ش��ك هيچ 
كارش��ناس پولي معتقد نيست كه نظام بانكداري 
اسالمي در كشور محقق شده است. محسن زرندي 
مقدم ضمن پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نظام 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران ربوي است، افزود: 
در اين حوزه اختالف نظرهاي متعددي هم از سمت 
فقها و هم از سمت كارشناس��ان پولي وجود دارد.

به طوركلي از نوع بسندگي قوانيني كه دارند هركدام 
قابل دفاع است.بانكداري اسالمي چه در ايران و چه 
در هر كشوري زماني موفق خواهد بود كه اقتصاد آن 
كشورهم به معناي واقعي اسالمي شود.اقتصاد ايران 
پس از پيروزي انقالب اسالمي تا اكنون دستخوش 
اتفاقات بزرگي از جمله جنگ تحميلي، تحريم ها، 
سوء مديريت ها و نظاير اين بوده است.تمامي اين 
موارد دست به دست هم داد و اقتصادي تحت عنوان 
»اقتصاد نامولد « ايجاد كرد.وقتي اقتصاد مولد نباشد 
در حوزه تورم و ركود ب��ه چالش برمي خورد.خود 
تورم و ركود به خودي خود اشكاالتي دارند.مدينه 
فاضله در اقتص��اد از لحاظ تعريف خود اكونوميك 
بحث اقتصاد رونق يا دوره رونق اقتصادي است.اگر 
دوره تورم به تنهايي بود نسخه پيچيدن در اقتصاد 
راحت ت��ر بود باز هم اگ��ر دوره ركود به تنهايي بود 
نس��خه پيچيدن در اقتصاد راحت تر بود. در حوزه 
ركود يك اتف��اق خوبي كه مردم مي توانند ببينند 
با همه اشكاالتي كه دارد ارزاني است يعني با ايجاد 
ركود قيمت كاال ها كاهش پيدا مي كند.با ايجاد تورم 
قيمت ها افزايش پيدا مي كند اما توليد وجود دارد.

در اقتصاد ايران هم قيمت ها باالس��ت و هم توليد 
نيس��ت كه طبق تعريف به چنين اقتصادي گفته 
مي شود دچار ركود تورمي شده است. زرندي مقدم 
با بيان اينكه اسالم دين اخالق است، اظهارداشت: 
وقتي پايه اقتصاد كشور به معناي واقعي اسالمي، 
پويا و به يك معنا مولد نيس��ت به احتمال زياد در 
چنين اقتصادي بانكداري اسالمي موفق نخواهد 
ش��د چون بانك در دل اقتصاد رش��د مي كند. وي 
ضمن اشاره به اينكه قيمت تمام شده در سيستم 
بانكي كشور باالست، گفت: براي مثال براي بانكي 
توجيه ندارد وقتي ۲۰، ۱۸، ۱۷ و ... درصد نرخ عقود 
مبادله مي دهد يا در حوزه س��ود انتظار مشاركتي 
ن��رخ ۲۰ درصد را مطرح مي كند از همان ابتدا يك 
تقابلي بين وام گيرنده و بانك ايجاد مي شود.براي 
اينكه بانكداري اس��المي ثمربخش باشد نخست 
بايد در حوزه اقتصاد كارهاي اساسي انجام گيرد. از 
اساسي ترين كارهاي كه بايد در حوزه اقتصاد انجام 
شود بحث توليد در كشور است. تا زماني كه توليد 
راه نيفتد و دست سوداگران و سفته بازان بسته نشود 

بي ترديد نمي توان كار اساسي انجام داد.

تشريح اقدامات بانك تجارت در 
مقابله با ويروس كرونا

احمدي آذر رييس اداره روابط عمومي و سخنگوي بانك 
تجارت اقدامات انجام شده از سوي اين بانك در مقابله 
با ويروس كرونا را تشريح كرد.  به گزارش روابط عمومي 
بانك تجارت، احمدي آذر در گفت وگويي با تسليت فرا 
رسيدن ماه محرم و گراميداشت ياد و خاطره شهداي 
خدمت و همكاران درگذشته ازشبكه بانكي به دليل ابتال 
به ويروس كرونا، گفت: همكاران شبكه بانكي در جاي 
جاي كشور يك بار ديگر در آزمون خدمت و وفاداري به 
هموطنان سربلند بيرون آمدند و همگام با تالشگران از 
جان گذشته شبكه بهداشت و درمان و مدافعان سالمت 
براي خدمت رساني به مردم شريف و مشتريان گرانقدر 
از هيچ كوششي فروگذار نكردند.  سخنگوي بانك تجارت 
يادآور شد: يكي از برنامه هاي مهم بانك تجارت در اين 
ايام همچون سنوات قبل برگزاري آيين هاي سوگواري 
شهادت ساالر شهيدان حضرت امام حسين)ع( است. به 
همين منظور اجراي برنامه هاي ماه محرم با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداشتي از سوي شوراي امر به معروف و 
نهي از منكر بانك و حوزه مقاومت بسيج مورد تاكيد قرار 
گرفت. قرائت زيارت پر فيض عاشورا همه روزه و همزمان 
با اولين روز ماه محرم به صورت متمركز و مجازي توسط 
ذاكر اهل بيت و پخش زنده آن از طريق سيس��تم هاي 
صوتي تمام س��اختمان هاي بانك در سراسر كشور از 
جمله اين برنامه هاس��ت.  رييس اداره روابط عمومي 
بانك تجارت به ديگ��ر برنامه هاي اين بانك در اين ايام 
اشاره داشت و گفت: اجراي پويش »همكاران همدل« و 
جمع آوري خيرات و نذورات نقدي پرسنل بانك تجارت 
در سراسر كش��ور و اختصاص آن براي خريد و اهداي 
بسته هاي غذايي به افراد و خانواده هاي كمتر بهره مند 
يكي از اقدامات بانك تجارت در دهه اول ماه محرم است. 

دالر نيمايي وارد كانال 21 هزار تومان شد

دالر آزاد 24300 تومان، سكه 11 ميليون و 400 هزار تومان 

» درهم« عامل گراني دالر

مشكالت نرخ سود و سياست گذاري پولي در ايران

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
افزايش نرخ درهم در نيما از ۴۸۰۰ به ۵۳۰۰ تومان، ورود 
گروه كااليي باالي ۲۲ در سامانه نيما، تقاضاي جمع شده در 
نيما، تهديدهاي جديد امريكا براي اعمال تحريم ها، احتمال 
ورود پول هاي بورسي بعد از ريزش اخير شاخص سهام در 
بازار سرمايه و.... از عوامل متعددي است كه در روزهاي اخير 
باعث رشد قيمت ارز شده و دالر به كانال ۲۴ هزارتومان در 
بازار آزاد وارد شده است.  در بازار آزاد هم اكنون قيمت دالر 
با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲۴ 
ه��زار و ۳۰۰ تومان، يورو ۲۹ هزار تومان و درهم امارات ۶ 
هزار و ۶۶۰ تومان اعالم شده است. همچنين صرافي هاي 
بانك ها روز سه شنبه قيمت دالر را براي فروش به مردم با 
۲۵۰ تومان افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر 
را از مردم با قيمت ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان خريداري مي كنند.

قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها نيز با ۲۵۰ تومان 
افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲۷ هزار 
و ۶۰۰ تومان اعالم ش��ده است؛ قيمت خريد يورو در اين 
صرافي ها ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان درج ش��ده است. قيمت 
خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي همزمان 
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، افزايش يافته و دالر از روز 
چهارشنبه هفته قبل در اين صرافي ها وارد كانال ۲۳ هزار 
تومان شده است.  در بازار طال نيز با افزايش نرخ هر دالر در 
ب��ازار آزاد به نرخ ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان و هر اونس جهاني 
به نرخ ۱۹۹۰ دالر، قيمت طال و سكه افزايش يافت و هر 
مثقال طال ۴ ميليون و ۸۴۰ هزار تومان، قيمت طالي ۱۸ 
عيار هر گرم يك ميليون و ۱۱۷ هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۱ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
و قيمت سكه طرح قديم ۱۱ميليون تومان معامله شد. 
همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي ۵ميليون و ۵۷۰ هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و 
سكه گرمي يك ميليون و ۷۳۰ هزار تومان تعيين شده و به 
فروش مي رسد.  افزايش نوسان قيمتي در بازار ارز موجب 
شده تا قيمت دالر در بازار آزاد، صرافي هاي بانكي و سامانه 
نيما وارد كانال جديد قيمتي شود؛ دالر آزاد به كانال ۲۴ 
هزار تومان، نيمايي وارد كانال ۲۱ هزار تومان و دالر صرافي 
وارد كانال ۲۳ هزار تومان شده است. همزمان با افزايش 
قيمت ارز در بازار آزاد و صرافي هاي بانكي، قيمت ارز نيمايي 
نيز درحال ركورد زني اس��ت و در آخرين قيمت ها، دالر 
نيمايي نيز وارد كانال ۲۱ هزار تومان شده است. افزايش 
قيمت ارز نيمايي در هفته هاي اخير با انتقاد فعاالن بازار 

همراه شده بود.
كارشناسان در مورد داليل رشد نرخ دالر داليل مختلفي 
را مطرح كرده اند. در ماه هاي اخير با تشديد نوسانات ارزي، 
قيمت دالر ركورد ۲۶ هزار تومان را هم زده بود ولي بعد از 
مدتي با ورود بانك مرك��زي به بازار قيمت ها تا كانال ۲۰ 
هزار تومان هم بازگشت و مدتي نيز در محدوده ۲۲ هزار 
تومان در نوسان بود. طي روزهاي اخير بازار ارز بارديگر با 
نوسان همراه شده و همين امر نيز باعث ورود مجدد دالر 
آزاد به كان��ال ۲۴ هزار تومان و دالر صرافي هاي بانكي به 
كانال ۲۳ هزار تومان رسيده است. در روزهاي گذشته بار 
ديگر نوسان صعودي در بازار ارز شكل گرفته و قيمت ارز 
وارد كانال جديد قيمتي شده است؛ به اعتقاد فعاالن بازار، 
تهديدهاي اخير امريكا براي اعمال تحريم ها يكي از داليل 
رواني افزايش قيمت ها در بازار ارز اس��ت. البته اين مورد 
يكي از علت هاي افزايش قيمت ارز است و داليل ديگري 
هم در روزهاي اخير موجب شده تا بازار ارز بارديگر با نوسان 
همراه شود. ورود گروه كااليي باالي ۲۲ در سامانه نيما طبق 
اذعان فعاالن اقتصادي يكي از داليل نوسانات قيمتي دالر 
نيمايي در روزهاي گذشته بوده است؛ بازاري ها معتقدند 
افزايش گروه هاي كااليي و  ورود آنها به سامانه نيما باعث 
كاهش فروش ارز و تجميع تقاضا شده است. يكي از فعاالن 

اقتصادي مي گويد: ظاهرا قبل از اضافه ش��دن گروه هاي 
كااليي جديد مي��زان ف��روش ارز از ۱۰ روز قبل كاهش 
يافته است و به همين دليل نيز در نيما، تقاضاي تجميع 
شده داشتيم.او معتقد است كه عدم وجود ارز كافي با نرخ 
مناسب در سامانه نيما براي صرافان غير بانكي و  خريد ارز 
محدود با شرايط مناقصه بسيار رقابتي و ارايه نرخ هاي باال 
براي خريد محدود ارز از مهم ترين داليل افزايش قيمت ارز 
در روزهاي اخير بوده است. بازاري ها از افزايش تقاضا بين 
صرافي ها مي گويند و تأكيد دارند كه ارز با نرخ مناسب كم 
شده ضمن اينكه فضاي رقابتي در خريد و فروش ها باعث 
افزايش نرخ ارز شده است. افزايش قيمت درهم در سامانه 
نيما نيز يكي از موضوعاتي است كه به آن اشاره مي شود. 
فعاالن بازار مي گويند: نرخ ارز )درهم( كِف سامانه نيما از 
ماه هاي گذش��ته از ۴۸۰۰ تومان به باالي ۵۳۰۰ تومان 
رسيده اس��ت؛ مالك نرخ دالر هم نرخ درهم و نوسانات 
قيمتي آن است.  فعاالن بازار ارز درباره اينكه ريزش بورس 
چقدر در نوس��انات ارزي و افزايش تقاضا براي خريد ارز 
تاثير داشته اين طور توضيح دادند كه هرچند برخي از فرار 
سرمايه هاي خرد از بورس به بازار ارز مي گويند ولي مالك 
براي ما خريد ارز به صورت اسكناس در صرافي هاست كه 
در قياس با روزهاي س��بز بورس، زياد نشده است. يكي از 
بازاري ها در همين ارتباط تأكيد دارد كه پول هاي بورسي 
به سمت بازار رس��مي ارز و صرافي ها نيامده است. نكته 
ديگري كه مورد انتقاد فعاالن بازار ارز است، افزايش نرخ 
كف ارز به بهانه يكسان سازي نرخ ارز است؛ آنها مي گويند 
اين روالي است كه در سال هاي گذشته نيز بوده و االن هم 
تكرار مي شود؛ هر زمان نرخ ارز آزاد افزايش يافت، قيمت 
رسمي )دولتي-بانكي( ارز هم به دنبال آن باال مي رود و ديگر 

كِف نرخ ارز همان نرخ باال خواهد شد.

     حباب سكه 6۰۰ هزار تومان 
رييس اتحاديه طال و جواهر از حباب ۶۰۰ هزار توماني سكه 
خبر داد و گفت: تمايل مردم براي خريد سكه تمام و نيم 
سكه بيشتر است. بازار طال و سكه به دليل ايام سوگواري ابا 
عبداهلل الحسين )ع( تا شنبه ۱۵ شهريور ماه تعطيل است، 
اما در همين ايام هم اونس جهاني روندي رو به رشد داشته 

كه بر قيمت طال داخلي نيز تاثير داشته است؛ همچنين 
نوسانات بازار ارز نيز بي تاثير نبوده و موجب شده تا قيمت 
طال و سكه روند افزايشي داشته باشد.  وي افزود: در عين 
حال، اونس جهاني و نوسانات بازار ارز موجب شده تا قيمت 
سكه و طال خام با تغييرات قيمتي مواجه باشد و در زمينه 
مصنوعات نيز تقاضاي چشمگيري وجود ندارد و تقاضا براي 
سكه و طال خام بيشتر است. به گفته وي هر گرم طال ۱۸ 
عيار يك ميليون و ۱۰۲ هزار تومان، هر مثقال طال آب شده 
۱۷ عيار ۴ ميليون و ۷۷۵ هزار تومان، اونس جهاني يك 
هزار و ۹۸۶ دالر و ۴۰ سنت است و قيمت هر سكه طرح 
جديد نيز ۱۱ ميليون و ۳۷۰ هزار تومان، سكه طرح قديم 
۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و سكه 
گرمي هم يك ميليون و ۷۳۰ هزار تومان قيمت گذاري 
شده است. برخي كارشناسان و فعاالن بازار ارز مي گويند 
كه بازار ارز در هفته جاري در حالي كار خود را آغاز كرد كه 
شاهد افزايش قابل توجه قيمت ها بود، بر اين اساس در دو 
روزي كه از فعاليت اين بازار در اين هفته مي گذرد، شاهد 
رشد حدود ۱۰۰۰ توماني دالر و يورو بوده ايم. بازار ارز پس از 
پايان تيرماه و بازگشت بخشي از ارزهاي حاصل از صادرات 
به بازار داخلي، شاهد كاهش التهاب و توقف نرخ دالر در 
محدوده كانال ۲۲ هزار تومان و يورو در محدوده كانال ۲۵ 
هزار تومان بود. اين روند آرام در بازار پس از گذر از مرداد، 
در ش��هريور نيز با افزايش قابل توجه عرضه ارز در سامانه 
نيما، همچنان استمرار يافت. استقبال صادركنندگان از 
قيمت هاي ارايه ارز در بازار مش��خصه تعادل در اين بازار 
بود كه منجر به بهبود روند صادرات كاالهاي غيرنفتي در 
كشور نيز شد. روندي كه پس از بروز بحران كرونا دچار وقفه 
شده بود. تداوم تعادل در بازار و برقراري آرامش مي تواند به 
مرور دست بازارساز را براي تامين و تخصيص ارز كاالهاي 
وارداتي به كشور و كنترل بازار ارز بازتر سازد. مساله اي كه 
خبري ناخوشايند براي سفته بازان و نوسان گيران بازار ارز 
است. بنابراين به اعتقاد برخي از كارشناسان، اين گروه از 
فعاالن بازار ارز با هدف بره��م زدن اين تعادل، از افزايش 
مقطعي تقاضا به دلي��ل ايام تعطيالت عزاداري س��االر 
شهيدان، سوءاس��تفاده كرده و با ترتيب دادن معامالت 

صوري و شبانه سعي در دستكاري قيمت ها و در نهايت 
فروش ارزهاي در اختيار خود با قيمتي غيرمنطقي دارند. 
نشانه اين تالش را در بازار روزدوشنبه دالر مي توان مشاهده 
كرده و در حالي كه فروش دالر در صرافي هاي بانكي با بهاي 
۲۳ هزار و ۵۰ تومان انجام مي شد، سفته بازان قيمت دالر را 
در بازار آزاد در ساعات پاياني روز، يعني در محدوده ساعت 
۲۲ تا ۲۳ شب طي افزايش قيمتي ۵۰۰ توماني به كانال 
۲۴ هزار تومان رس��اندند و معامالت دالر را از كف قيمت 
۲۴ هزار تومان در روز س��ه شنبه آغاز كرده و تا حدود ۲۴ 
هزار و ۴۰۰ تومان نيز افزايش داده اند. اين افزايش قيمت 
يك باره و شديد قيمت دالر در حالي است كه هفته پيش 
در همين روز قيمت دالر در صرافي هاي بانكي ۲۲ هزار و 
۴۸۰ تومان و در بازار آزاد در محدوده ۲۳ هزار تومان معامله 
شد. همچنين تهديد امريكا بر استفاده از مكانيسم ماشه 
هم با مخالفت جدي طرف هاي اروپايي حاضر در برجام 
و همچنين روسيه و چين مواجه شده است. مخالفتي كه 
همراهي ساير كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل 
را هم با خود به همراه دارد. بنابراين از هم اكنون نمي توان 
هيچ احتمالي براي موفقيت اين تهديد امريكا تصور كرد. 
اين موضوع را هم نبايد فراموش كرد كه تاثير رواني تهديد 
لفظي امريكا بر استفاده از مكانيسم ماشه نيز در هفته هاي 
گذش��ته تاثير مختصر خود ب��ر بازار ارز را گذاش��ت و به 
عبارتي اثر آن »پيش خور« شده است. به همين داليل، 
نگاه تحليلگران در يافتن دليل افزايش يك باره قيمت ارز 
طي دو روز اخير به دالالن بازار ارز محدود مي شود. در اين 
روزها سفته بازان و نوسان گيراني كه در هفته هاي گذشته 
به دليل سياست هاي كنترلي بازارساز، از ناحيه عدم فروش 
ارزهايي كه با قيمت گزاف خريداري كرده بوده اند، متحمل 
ضرر شده اند، به دنبال آن هستند تا با تداوم دادن صوري 
و غير واقعي شرايط افزايش تقاضا، بستري را براي فروش 
ارزهاي در اختيار خود فراهم سازند. عدم استقبال بازار از 
خريد ارز گرانقيمت، در كنار اقدامات بانك مركزي و وزارت 
امور خارجه براي آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در برخي 
كش��ورها كه در اين روزها شدت نيز يافته است، عواملي 
هستند كه اميد به بازگش��ت بازار به نقطه تعادلي و قرار 

گرفتن بهاي ارز در كف قيمتي خود را تقويت مي سازند.

سبب ترديد بانك مركزي در سرعت اجراي اين چارچوب 
نوين مي شود.  به طور معمول، طيفي از اقتصاددانان و به ويژه 
آنان كه از نظر پيش��داوري هاي ذهني به كاركرد نظام بازار 
گرايش بيش��تري دارند، پيشنهادشان آن است كه بايد در 
شرايط تورم شديدي كه اقتصاد ايران با آن روبرو است، نرخ 
سود به شدت افزايش داده شود و پس از آنكه تورم به شدت 
كاه��ش يافت، ثبات حاصله در اقتص��اد كالن مي تواند به 
تدريج رشد اقتصادي پايدار ايجاد كند. در مقابل، طيفي از 
اقتصاددانان با پيشداوري هاي در جهت مقابل نه تنها توصيه 
افزايش نرخ سود را نمي كنند بلكه براي كاهش مشكالت 
اقتصاد كالن كاهش آن را توصيه مي نمايند. اما مستقل از 
پيشداوري هاي ذهني اقتصاددانان، خود علم اقتصاد كالن 
موجود براي شرايطي شبيه به آنچه در اقتصاد ايران وجود 

دارد، توصيه آماده و آساني در اختيار قرار نمي دهد.
 ع��الوه بر اينكه اقتصاد ايران همچنان از ناحيه تحريم ها با 
شوك منفي عرضه روبرو است كه از طريق محدود كردن 
توان خريد دولت و مصرف كنندگان و همچنين عدم اطمينان 
منجر به كاهش مخارج سرمايه گذاري شوك تقاضا نيز به آن 
اضافه مي كند، با مشكالت نظام بانكي و عدم انعطاف نهاد 
تصميم گيري سياست هاي پولي نيز روبرو است و كرونا نيز 
به عنوان يك شوك تشديد ركود به دشواري افزوده است. 
به طور معمول، در روبرو شدن با شوك منفي عرضه توصيه 
به افزايش نرخ س��ود نمي شود. شيوع كرونا سبب در پيش 
گرفتن سياست پولي انبساطي يا كاهش نرخ سود در دنيا 
شده است. ناترازي نظام بانكي سبب شده است افزايش نرخ 
سود سياستي نباشد كه با قاطعيت و بدون دغدغه پيشنهاد 
شود. لذا، قبل از اينكه اساسا بانك مركزي بخواهد از چارچوب 
نوين سياست گذاري پولي خود استفاده نمايد، با معضلي 
تئوريك روبرو است كه سياست بهينه مرتبط با نرخ سود 
را به شدت دچار ابهام مي نمايد كه مسووليت عواقب آن بر 

عهده سياست گذار پولي است، در حالي كه ما صاحبنظران 
نهايتا اگر توصيه ما هم اجرا شد و نتيجه مطلوب به بار نياورد، 
ادعا خواهيم كرد كه آنطور كه مد نظر ما بوده اس��ت، اجرا 

نشده است.
اما جدا از اين دشواري تئوريك، الزم است نگاهي به تحوالت 
اقتصاد كالن و همچنين تحوالت نرخ س��ود انداخته شود 
تا دشواري سياست گذاري و همچنين موثر بودن اقدامات 
سياست گذاري روشن شود. مي دانيم كه تعيين نرخ سود 
س��پرده ها و نرخ سود تس��هيالت در اختيار شوراي پول و 
اعتبار است كه بانك مركزي سهم بس��يار اندكي در آراي 
آن دارد و انعطاف پذيري اين نرخ سودها براي كارآمد بودن 
سياس��ت گذاري پولي و مكانيزم انتقال اثر سياست پولي 
ضروري است. نرخ سود سپرده ها و تسهيالت مصوب شوراي 
پول و اعتبار در دو سال گذشته هيچ تغييري نكرده است، 
اما بانك ها و موسسات اعتباري نرخ هاي مصوب را رعايت 
نمي كرده اند و به ويژه با پرداخت نرخ س��ودهاي باال براي 
سپرده ها و توسل به اضافه برداشت براي حل مشكل خود، به 
حجم دشواري بانك مركزي مي افزوده اند. لذا، بانك مركزي 
تالش داشته است تا بدون ايجاد تنش در نظام بانكي، بانك ها 

را به رعايت نرخ هاي مصوب وادارد.
 همين موضوع سبب شد به تدريج نرخ سود سپرده ها دچار 
كاهش شود كه البته كاهش انتظارات تورمي تا اواخر سال 
۱۳۹۸ نيز در اين موضوع نقش داشت. از آنجا كه نرخ هاي 
سود مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول 
براي محاسبه ماليات توسط س��ازمان امور مالياتي مورد 
استفاده قرار مي گرفت، بانك ها و موسسات اعتباري براي 
پرهيز از پرداخت ماليات سنگين به تدريج تمايل پيدا كردند 
كه نرخ س��ود هاي سپرده ها را كاهش داده و به نرخ مصوب 
برسانند. گرچه بانك مركزي ضمن آنكه مبتني بر نظريه 
اقتصادي جنگ قيمتي نرخ س��ود و نتيجه آن در ناترازي 

بانك ها را نمي پس��نديد اما نرخ هاي سود پايين سپرده در 
شرايط تورمي را هم نمي پس��نديد، اما آنچه در اواخر سال 
۱۳۹۸ و اوايل سال ۱۳۹۹ در مورد سود سپرده ها روي داد، 
نتيجه اجتناب ناپذيري تبعيت بانك ها از مصوبه شوراي پول 
و اعتبار بود، بدون آنكه بانك مركزي هيچ تصميمي براي 
كاهش نرخ سود سپرده ها اتخاذ كرده باشد. در واقع، پيرو اين 
كاهش اجتناب ناپذير بود كه بانك مركزي از شوراي پول و 
اعتبار درخواست افزايش نرخ سود سپرده ها و تعريف انواعي 
از سپرده هاي جديد و همچنين نرخ سود تسهيالت را نمود 
و تنها با بخش��ي از آن موافقت گرديد. موضوع ديگر كه در 
ارتباط با نرخ سود در پايان سال ۱۳۹۸ و ابتداي سال ۱۳۹۹ 
بسيار جلب توجه كرد و حمل بر اين شد كه بانك مركزي 
نرخ سود را كاهش داده است، كاهش نرخ سود در بازار بين 
بانكي بود، به گونه اي ك��ه از ارقام حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد به 
سرعت به ارقام زير ۱۰ درصد در ابتداي سال ۱۳۹۹ رسيد. 
اين كاهش نرخ سود بازار بين بانكي نيز اقدامي سياستي از 
سوي بانك مركزي نبود ضمن آنكه قدرت مديريت ذخاير 
بازار بين بانكي و نرخ سود بازار بين بانكي را به عنوان ابزاري در 
چارچوب نوين سياست گذاري پولي به خوبي نمايان ساخت. 
واقعيت آن است كه متاثر از كسري بودجه دولت و تامين آن 
از طريق منابع صندوق توسعه و لذا وفور ذخاير در بازار بين 
بانكي، متاثر از اصالحات تدريجي نظام بانكي و جلوگيري از 
جنگ قيمتي آنها و تا حدي متاثر از آثار ركودي كرونا، به طور 
طبيعي عرضه ذخاير در بازار بين بانكي بر تقاضاي آن پيشي 

گرفت و نرخ بازار بين بانكي را به شدت كاهش داد. 
اين دقيقا در زماني اتفاق افتاد كه بانك مركزي در حال پياده 
سازي چارچوب نوين سياست گذاري پولي خود بود. از آنجا 
كه در اين چارچوب نوين، سياست گذاري پولي متمركز 
بر هدف گذاري مياني نرخ سود بازار بين بانكي بود و لذا در 
دس��تورالعمل چارچوب نوين سياست گذاري پولي براي 

اين موضوع فكر شده بود، بانك مركزي با همان چارچوب 
به مقابله با اين وضعيت پرداخت و با فعال كردن كف داالن 
نرخ سود و سپرده گيري از بانك ها در كف داالن نرخ سود و 
سپس افزايش تدريجي آن، نرخ سود در بازار بين بانكي را به 
سرعت تحت انقياد درآورد و اكنون نرخ سود بازار بين بانكي 
به طور محسوسي باالتر از ماه هاي ابتداي سال قرار گرفته 
است. اين موضوع نشان مي دهد كه بانك مركزي نه تنها 
هيچ اقدامي براي كاهش نرخ سود نكرده است كه بسياري 
از تحليلگران برجسته هم به اشتباه چنين تصور كرده اند، 
به هيچ وجه انفعالي برخورد نكرده اس��ت و با فعال كردن 
ابزارهايي كه در دستورالعمل عمليات بازار باز تدوين شده 
است، مانع پايين ماندن نرخ سود در بازار بين بانكي شده 
است. اما تداوم افزايش نرخ سود در بازار بين بانكي مستلزم 
آن است كه اوال دولت اندكي هزينه باالتر تامين مالي از طريق 
عرضه و فروش اوراق را بپذيرد و ثانيا ش��وراي پول و اعتبار 
قدرت مانور بيشتري به بانك مركزي براي معقول نمودن 
نرخ سود سپرده ها و تسهيالت اعطا نمايد. گرچه همچنان 
دعواي تئوريك راجع به ضرورت و س��ودمندي نرخ سود 
برقرار است و تحليل اقتصاد كالن به هيچ وجه مهر تاييد بر 
افزايش شديد نرخ سود براي كنترل تورم در شرايط محيطي 
اقتصاد كالن ايران و نوع شوك هايي كه به آن وارد شده است، 
نمي زند، اما تحوالت نرخ سود خارج از تصميم گيري بانك 
مركزي و تالش بانك مركزي براي مديريت نرخ سود جهت 
مقابله با جهش تورمي در حدي كه ش��وراي پول و اعتبار 
به آن اختيار داده است، انعكاس قدرتمند بودن چارچوب 
سياست گذاري پولي مبتني بر مديريت نرخ سود به عنوان 
چارچوب مناسب سياست گذاري پولي توسط بانك مركزي 
مي باشد و اينكه دادن انعطاف بيشتر براي اجراي كامل اين 
چارچوب سياست گذاري مي تواند در دستيابي به تورم پايين 

پايدار در آينده بسيار اميدبخش باشد.

ادامه از صفحه اول
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عقب گرد ۴۳ هزار واحدي 
شاخص بورس

شاخص كل بازار سرمايه ديروز با افت ۴۳ هزار و ۲۹۴ 
واحد مواجه شد كه در نتيجه اين رقم به يك ميليون 
و ۶۸۴ هزار واحد رس��يد.در اين روز كاري بيش از ۶ 
ميليارد و ۵۱ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
ب��ه ارزش ۱۰۲ هزار و ۲۹۵ ميليارد ريال داد و س��تد 
شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۶ هزار و ۵۱۵ 
واحد كاه��ش به ۴۵۵ هزار و ۹۹۰ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با چهار هزار و ۲۷۳ واحد افت به ۲۹۹ 

هزار و ۹۶ واحد رسيدند.
شاخص بازار اول ۲۸ هزار و ۱۹۷ واحد و شاخص بازار 
دوم ۱۰۱ هزار و ۵۹۰ واحد كاهش داشتند.عالوه بر 
اين در بين تمامي نمادها، نماد ملي صنايع مس ايران 
)فملي( با دو هزار و ۸۵۴ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( 
با ۸۳۹ واحد، فوالد كاوه جنوب كيش )كاوه( با ۳۱۰ 
واحد، پتروشيمي پرديس )شپديس( با ۲۶۱ واحد، 
تامين سرمايه امين )امين( با ۱۳۵ واحد، پتروشيمي 
شيراز )شيراز( با ۶۶ واحد، دشت مرغاب )غدشت با ۳۷ 
واحد، قند نيشابور )قنيشا( با ۳۵ واحد، سرمايه گذاري 
صنايع پتروشيمي )ويترو( با ۲۰ واحد، كارخانجات 
توليدي شيشه رازي )كرازي( با ۲۰ واحد، گسترش 
صنايع و خدمات كش��اورزي )تكش��ا( ب��ا ۱۷ واحد 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 
صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با پنج هزار و 
۶۸ واحد، سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با 
چهار هزار و ۳۵۵ واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 
دو هزار و ۱۸۰ واحد، مخابرات ايران )اخابر( با يك هزار 
و ۸۶۴ واحد، پااليش نفت تهران )شتران( با يك هزار 
و ۷۹۹ واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با يك 
هزار و ۷۳۸ واحد، ايران خودرو )خودرو( با يك هزار و 
۶۰۲ واحد، سرمايه گذاري غدير )وغدير( با يك هزار و 
۵۲۹ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با 
يك هزار و ۵۲۷ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با يك هزار و 
۴۲۶ واحد، شركت ارتباطات سيار ايران )همراه( با يك 
هزار و ۴۱۷ واحد و معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با 
يك هزار و ۲۶۷ واحد تاثير منفي بر شاخص داشتند.
نماد فوالد مباركه اصفه��ان، پااليش نفت اصفهان، 
ملي صنايع مس ايران، بان��ك تجارت، پااليش نفت 
بندرعباس، ايران خودرو، و پااليش نفت تهران در گروه 
نمادهاي پربيننده قرار داشتند.گروه فلزات اساسي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۹۹۴ ميليون و ۸۵۳ هزار برگه سهم 
به ارزش ۲۷ هزار و ۹۱۰ ميليارد ريال داد و ستد شد.

رشد 25 درصدي حجم 
معامالت بورس كاال

در هفته اي كه گذش��ت بالغ بر ۸۸۶ هزار و ۱۷۹تن 
ان��واع كاال به ارزش بيش از ۶۹ هزار ميليارد ريال در 
بورس كاالي ايران مورد دادوستد قرار گرفت كه به 
ترتيب رش��د ۲۵ و ۳۲درصدي را نشان مي دهد. در 
جريان معامالت هفته گذشته ۸۸۶ هزار و ۱۷۹ تن 
ان��واع كاال به ارزش بيش از ۶۹ هزار ميليارد ريال در 
بورس كاالي ايران مورد دادوس��تد قرار گرفت كه 
نس��بت به هفته قبل خود به ترتيب رشد ۲۵ و ۳۲ 
درصدي را در حج��م و ارزش معامالت تجربه كرد. 
همچنين در اين مدت در تاالر محصوالت صنعتي و 
معدني اين بورس ۳۳۷ هزار و ۸۸۴ تن انواع كاال به 
ارزش ۳۵ هزار و ۴۹۲ ميليارد ريال معامله ش��د. در 
اين تاالر ۳۲۶ هزار و ۲۹۷ تن فوالد، ۷ هزار و ۸۴۰ تن 
آلومينيوم، ۳ هزار و ۱۴۰ تن مس، ۱۲ تن كنسانتره 
فلزات گرانبها، ۱۲۰ تن سولفور موليبدن، ۴۷۵ تن 
ش��مش روي و ۲۰ كيلوگرم ش��مش طال از سوي 
مشتريان خريداري شد. تاالر محصوالت كشاورزي 
بورس كاالي ايران هم در هفته اي كه گذشت ميزبان 
دادوس��تد ۲۵۰ كيلوگرم زعفران رشته اي بود. بازار 
فرعي نيز طي هفته مذكور دادوستد ۳ هزار و ۱۰۷ تن 
انواع محصول را تجربه كرد. همچنين در هفته مذكور 
در دو بخش داخلي و صادراتي تاالر فرآورده هاي نفتي 
و پتروشيمي، ۵۲۵ هزار و ۱۸۸ تن انواع كاال به ارزش 
۳۳ هزار و ۶۳۳ ميليارد ريال به فروش رسيد. در اين 
ت��االر ۲۰۴ هزار و ۵۰۰ تن وكيوم باتوم، ۱۴۹ هزار و 
۸۷۴ تن قير، ۸۳ هزار و ۸۱۰ تن مواد پليمري، ۳۵ 
هزار و ۶۰ تن مواد شيميايي، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن لوب 
كات، يك ه��زار و ۲۶۰ تن عايق رطوبتي، يك هزار 
و ۴۱۴ ت��ن روغن پايه، ۱۵۰ ت��ن آرگون و ۷۰۰ تن 

گوگرد معامله شد. 

ادامه پذيره نويسي صندوق هاي 
سرمايه گذاري پااليشي يكم

پذيره نويس��ي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري 
پااليشي يكم )پااليش( تا چهارشنبه ۱۹ شهريور 
ادامه مي يابد. زمان ورود س��فارش در اين نماد هر 
روز از ساعت۳۰ :۱۲  تا ۱۴ بوده و امكان شركت در 
پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق 
براي اش��خاص حقوقي وجود ندارد. بر اساس اين 
گزارش تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل 
پذيره نويسي، ۶.۱۹۳.۴۰۶.۴۹۳ واحد، مبلغ اسمي 
هر واح��د، ۱۰۰ هزار ريال و روش پذيره نويس��ي، 
عرضه به قيمت ثابت بر مبناي ارزش اسمي هر واحد 
صندوق )۱۰۰ هزار ريال( است. ضمنًا پذيره نويسي 
واحدهاي اين صندوق ش��امل هيچگونه كارمزد 
معامالتي نخواهد بود. اين صندوق شامل باقيمانده 
سهام دولت در پااليشگاه هاي تهران، بندرعباس، 
اصفهان و تبريز اس��ت و به دليل افزايش جذابيت 
خريد توسط سرمايه گذاران خرد همانند دارا يكم با 
تخفيف ۲۰ درصدي به متقاضيان عرضه مي شود. 
س��رمايه گذاران مي توانند براي اطالع از جزييات 
بيشتر به اطالعيه ش��ماره ۷۸۵۴۱/۱۸۱ مورخ ۴ 
شهريور ۹۹ منتشره در سايت شركت بورس اوراق 
بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه كنند.

رفتار هيجاني
عامل قرمزي بازار

سعيد  ابراهيمي|
بازار سرمايه طي روزها و هفته هاي اخير اصالحات 
عميقي به خود ديده و يكي از نكات قابل توجه و تامل 
در خصوص افت در بازارهاي سرمايه اين است كه 
بسياري از سهامداران بدون تحليل و منطق درست 
و صرفا تحت تاثير جو بازار رفتارهاي هيجاني از خود 
نشان مي دهند كه باعث افزايش فشار فروش در بازار 
مي شود. اين رفتارهاي هيجاني اولين تاثير منفي 
را بر روي خود ش��خص مي گذارد چراكه افزايش 
فشار فروش باعث كاهش قيمت ها و افت شاخص 
همچنين بي اعتمادي ديگر س��هامداران به بازار 

سرمايه مي شود.
 از سوي ديگر رفتارهاي هيجاني در بازارهاي مثبت 
نيز باعث افزايش بي مورد قيمت ها و رشد نامتعارف 
شاخص مي شود كه نتيجه اي جز اصالح عميق و 
عدم توانايي كنترل روند بازار را نخواهد داشت. توجه 
به اين نكته الزم است كه در دوران ريزش و يا رشد 
بي رويه شاخص و قيمت سهام هيچ كدام از دارايي ها 
تفاوتي با دارايي ديگر از لحاظ ذاتي نداشته و رفتار به 
اصالح گله اي سهامداران باعث رشد و يا افت تمامي 

سهم ها به صورت همزمان خواهد شد.
الزم به ذكر است كه در برخي موارد رفتار هيجاني 
س��هامداران ناش��ي از برآورده نش��دن انتظارات 
خوش بينانه آنها از روند س��وددهي سهم است كه 
عمال سوددهي سهام را به تحليل هاي موجود در 

بازار ارجع مي بينند.
در كل بايد به اين نكته توجه داشت كه صبر و كاهش 
رفتار هيجاني يكي از اصلي ترين عوامل موفقيت و 
ماندگاري در بازار س��رمايه است كه مي تواند مانع 

از رسيدن ضررهاي سنگين به سهامداران شود. 
از راه ه��اي كاهش رفتار هيجان��ي افزايش دانش 
سرمايه گذاري و دانش روانشناسي معامله گيري 
اس��ت زيرا؛ اصلي ترين عاملي كه باعث مي ش��ود 
معام��الت وارد رفتارهاي هيجاني بش��ود تبعيت 
از احساس��ات به جاي منطق در معامالت اس��ت. 
همچني��ن س��هامداران مي توانند ب��ا ايجاد يك 
استراتژي سرمايه گذاري درست با كمك مشاوران 
حرفه اي بازار سرمايه نس��بت به كنترل حرفه اي 

هيجانات و رفتارهاي خود در اين بازار اقدام كنند.

ادامه از صفحه اول

ثبات اقتصادي در عصر تحريم
با در نظر گرفتن اين نكته مهم، دولت بايد اولويت 
نخس��ت خود را ماه هاي پيش رو ب��ر ايجاد ثبات 
اقتصادي در دوره تحريم اس��توار كند. با نگاهي 
دقيق به شرايط فعلي، بايد طرح و برنامه اي ريخت 
كه راه را ب��ر ايجاد ثبات باز ك��رده و دغدغه هاي 
فعلي را پاسخ دهد. ما در سال هاي گذشته بارها با 
اين مشكل مواجه بوده ايم كه بازارهاي اقتصادي 
هريك مس��ير خاص خ��ود را ط��ي مي كنند و با 
تالطم هاي مكرر، ام��كان هرگونه برنامه ريزي را 
نيز از سرمايه گذاران مي گيرند. آنچه در سال هاي 
گذشته در رابطه با نرخ دالر رخ داده و افزايش ها و 
ريزش هاي پي در پي را در اين بازار شاهد بوده ايم 
نش��انه اي از اين بحث است كه بايد به عنوان يك 
اولويت ثب��ات در اين بازارها در دس��تور كار قرار 

گيرد.
از س��وي ديگر وقتي با توجه به تحريم ها، امكان 
گس��ترش صادرات وجود ن��دارد، تحريك بازار 
داخلي و گس��ترش ظرفيت ها در داخل كش��ور 
يكي از گزينه هاي باقي مانده است. براي استفاده 
از ظرفي��ت ب��ازار داخلي بايد دو اقدام به ش��كل 
همزمان انجام شود. از طرفي توليدكنندگان نيز 
به حمايت هاي الزم و فراهم ش��دن بستر كاري 
دارند كه در دل آن امكان افزايش توليداتشان را 
داشته باشند. بهبود فضاي كسب و كار و حمايت 
از توليد در برابر مسائلي مانند شيوع كرونا بخشي 
از برنامه اي اس��ت كه بايد در اين حوزه طراحي و 
اجرا شود. از سوي ديگر براي تقويت طرف تقاضا 
نيز بايد قدرت خريد م��ردم افزايش پيدا كند. با 
توجه به مشكالتي مانند شيوع ويروس كرونا و باال 
بودن نرخ تورم، چاره اي جز افزايش حقوق افراد در 
اقشار مختلف جامعه نداريم. در نگاهي بلندمدت تر 
ني��ز وقتي توليد تقويت ش��ود، اين ام��ر خود به 
اشتغالزايي مي انجامد و در نهايت توان مردم براي 
خريد افزايش پيدا مي كند. در سال هاي گذشته 
كش��ورهايي مانند چين تجارب موفقي را در اين 
زمينه به ثبت رس��انده اند. وقتي ب��ازار صادراتي 
چين محدود شد، دولت اين كشور با تقويت قدرت 
داخلي جامعه چين، به افزايش توليد كمك كرد. 
در ايران نيز در سطحي محدودتر مي توان چنين 
شيوه اي را اجرايي كرد تا در كنار ثبات، توليد نيز 
طوري تقويت شود كه اقتصاد ايران توان عبور از 

اين دوران سخت را داشته باشد.

خطر شرطي شدن اقتصاد
بنابراين بايد مراقب باش��يم به گونه اي فضاسازي 
نكنيم كه مردم تصور كنند بعد از انتخابات امريكا و 
پيروزي فالن طيف و شكست طيف ديگر قرار است، 
تحول چشمگيري از وضعيت اقتصادي كشور ايجاد 
ش��ود. اين روزها اخباري ش��نيده مي شود در اين 
خصوص كه بازارهاي اقتصادي تحت تاثير انتخابات 
امريكا دچار ركود يا سكون شده اند؛ وابسته كردن 
حوزه هاي اقتصادي به موضوعات مرتبط با سياست 
خارجي خطري بزرگي اس��ت كه هم پويايي را از 
حوزه ديپلماس��ي مي گيرد و هم فضاي اقتصادي 

كشور را به بيماري شرطي شدن دچار مي كند.

در 5 ماهه نخست سال جاري 23 عرضه اوليه در بازار سرمايه رخ داد

افتبازارسرمايهونقشدولت
وزارت ام��ور اقتص��اد و داراي��ي آخرين گ��زارش خود را 
درخصوص دستاوردهاي يكساله سازمان بورس و اوراق 
بهادار ايران اعالم كرد. براس��اس اين گزارش در يكس��ال 
گذشته در خصوص استفاده از ظرفيت بازارهاي بدهي و 
سرمايه براي تأمين مالي منابع موردنياز توليد به خصوص 
از طريق طراحي ابزارهاي مالي تركيبي بدهي- س��هام و 
صندوق پروژه ها، افزايش ظرفيت و سهم ابزارهاي اعتباري 
بانكي براي توليدكنندگان در قالب هايي نظير اعتبار اسنادي 
داخلي و فكتورينگ، اقدام��ات موثري صورت گرفته كه 
از جمله آن: عرضه بزرگ ترين بس��ته اوراق بدهي دولت 
)اوراق صكوك منفعت( در دي ماه ۹۸ به ارزش ۱۰۰ هزار 
ميليارد ريال، پذيرش اسناد خزانه اسالمي، پذيره نويسي 
نخستين صندوق سرمايه گذاري خصوصي در فرابورس در 
اسفندماه سال گذشته بوده است.همچنين از ديگر اقدامات 
اين بخش مي توان به انتشار مبلغ ۱۰۹، ۵۰۰ ميليارد ريال 
اوراق مرابحه عام طي سه ماهه اول ۱۳۹۹، اجرايي شدن 
اولين عرضه صادراتي تابلو پتروشيمي در دي ماه سال ۹۸، 
راه اندازي قرارداد آتي پسته و زيره در بورس كاال، عملياتي 
كردن بازار مناقصه در بورس كاال، انجام فرآيندهاي مربوط 
به راه اندازي معامالت گواهي س��پرده كااليي زعفران در 
استان خراسان جنوبي، فراهم آوردن امكان تأمين مالي از 
طريق ابزارهاي نوين مالي از قبيل صندوق سرمايه گذاري 
پروژه و اوراق سلف موازي استاندارد در تيرماه سال جاري 
درخصوص تأمين مال��ي پروژه هاي صنعت برق، كاهش 
مدت زمان موردنياز جهت تأمين نيازهاي مالي، افزايش 
شفافيت درخصوص وضعيت سرمايه گذاري در پروژه ها، 
حذف نياز به وثايق رهني، كنترل ريسك پروژه و جلوگيري 
از تس��ري ريسك پروژه به مالكان اش��اره داشت.مجموع 
تعداد نمادهاي پذيرفته ش��ده و ثبت شده در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ايران از ۶۱۱ شركت در مرداد سال 
گذشته به ۶۳۶ شركت در خرداد ماه سال جاري، اصالح 
دستورالعمل هاي پذيرش اوراق بهادار در بورس تهران و 
فرابورس ايران، عرضه اوليه ۲۳ شركت به ارزش ۶۴، ۰۶۲ 
ميليارد ريال در سال ۹۸ و ۱۲ شركت به ارزش ۱۵۵، ۶۱۵ 
ميليارد ريال تا ۸ مرداد ماه ۹۹ در بورس تهران و فرابورس 

ايران، صدور مجوز افزايش سرمايه از محل مطالبات، آورده 
نقدي و صرف س��هام به مبلغ ۱۲۹,۵۴۳ ميليارد ريال در 
چهار ماه ابتدايي سال جاري و ۴۱۷، ۷۳۷ ميليارد ريال در 
سال ۹۸ را از اقدامات مهم در جهت تقويت و توسعه كانال 
افزايش سرمايه از محل آورده نقدي، صرف سهام يا سلب 
حق تقدم شركت هاي بورسي و افزايش پذيرش شركت هاي 
جديد در بورس ذكر كرده است.همچنين از ديگر اقدامات 
اين بخش از راه اندازي قرارداد آتي پسته و زيره در بورس كاال، 
عملياتي كردن بازار مناقصه در بورس كاال، انجام فرآيندهاي 
مربوط به راه اندازي معامالت گواهي سپرده كااليي زعفران 
در استان خراسان جنوبي، فراهم آوردن امكان تأمين مالي 
از طريق ابزارهاي نوين مالي از قبيل صندوق سرمايه گذاري 
پروژه و اوراق سلف موازي استاندارد در تيرماه سال جاري در 
خصوص تأمين مالي پروژه هاي صنعت برق، كاهش مدت 
زمان موردنياز جهت تأمين نيازهاي مالي، افزايش شفافيت 
درخصوص وضعيت سرمايه گذاري در پروژه ها، حذف نياز 
به وثايق رهني، كنترل ريسك پروژه و جلوگيري از تسري 

ريسك پروژه به مالكان ياد شده است.

   علت هاي اصلي ريزش بازار
۱- كاهش ضريب اعتب��اري كارگزاري ه��ا؛ در اوج 
منفي بودن بازارسرمايه، مسووالن سازمان بورس و 
دولت تصميم به كاهش اعتبار كارگزاري ها از ۶۰ به ۵ 
درصد دادند و از سوي ديگر نسبت سهام در پورتفوي 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت از ۱۰ به ۵ 
درصد رساندند  كه مي تواند يكي از مهم ترين داليل 

افت و ريزش بازار سرمايه محسوب شود.
۲- هجوم نقدينگي و عدم عرضه هاي مناسب در بازار؛ 
يكي از مهم ترين داليل رشد بازار را طي ۷ ماهه گذشته 
مي توان هجوم نقدينگي دانست اغلب نقدينگي هاي 
موجود در بازارهاي مالي مختلف به بازار سرمايه آورده 
شد و در ميان سازمان بورس و مسووالن دولتي ميزان 
عرضه هاي موجود در بازار را افزايش ندادند و اين عدم 
عرضه و افزايش نقدينگي باعث شد برخي از سهم ها 

بدون ارزندگي با افزايش قيمت مواجه شوند.
۳- وعده گش��ايش اقتصادي رييس جمهور؛ يكي از 
عواملي كه به بازار ضربه زد وعده گشايش اقتصادي 

رييس جمهور بود كه باعث سلب اعتماد از بازار سهام 
و نزول سهم ها شد.

۴- هماهنگ نبودن دولت در زم��ان عرضه هاي دولتي 
مانند دارادوم؛ نيم��ه دوم مردادماه بود ك��ه دولت وعده 
عرض��ه دارادوم را در ب��ازار داد و بع��د از كش وقوس هاي 
فراوان و اختالف ميان دو وزير عرضه ETF دوم مربوطه به 
شركت هاي بزرگ پااليشي اصفهان، تهران، بندرعباس و 
تبريز را لغو كردند و موجبات عدم اعتماد ميان سهامداران 

و قرمز شدن بازار را فراهم كردند.
۵- نبود بازارگردان ها؛ نبود بازارگردان هاي مناسب در بازار 
دامنه نوسان را افزايش مي دهد و يك خأل عمده براي بازار 
محسوب مي ش��ود و مي توان گفت حضور بازارگردان ها 
ميزان نقدش��وندگي را در بازار افزايش مي دهد و نبود اين 
بازارگردان ها خأل عمده و عامل نزول بازار محسوب مي شود.

۶- هسته مختل و زيرساخت هاي غيرقابل قبول بازار؛ 
چندسالي مي شود كه س��امانه معامالت بازار به روز 
نشده و با افزايش كدهاي بورس هسته دچار اختالل 
مي شود. همچنين در زمان عرضه هاي اوليه مشكالت 
بزرگ و عميقي براي سهامداران پديد مي آيد و گاهي 
اين عرضه هاي اوليه براي سهامداران ثبت نمي شود.

كارگزاري ه��ا نيز مش��كالت عم��ده اي دارند اغلب 
پيش مي آيد كه سهامداران گله و شكايت مي كنند 
كه پرتفوي آنها قطع ش��ده يا چند روزي سهامشان 
در پرتفوي نيس��ت و بعد از چند روز ظاهر مي شود. 
همچنين درآمدهاي كارگزاري ها امسال تا مرز يك 
ميليارد تومان رفت اما؛ كارگزاري ها هيچ گونه تالشي 
براي ارتقاي س��امانه هاي آنالين خود نمي كنند.در 
نهايت مي توان گفت افت ش��اخص در بازار يك روند 
طبيعي بوده و اصالح الزمه بازار است اما؛ در اين ميان 
برخي از افت ش��اخص ها ناش��ي از تصميم گيرهاي 
نادرس��ت دولت بوده و ضعف زيرس��اخت هاي بازار 
و هس��ته مختل بازار س��رمايه باعث شد كه برخي از 
سهامداران زيان را تجربه كنند. كارگزاري نيز با اينكه 
سال جاري درآمد خوبي داشته اند اما؛ سامانه هاي خود 

را به روز نكردند و اين اختالل ادامه دار است.

خلق ارزش به جاي سوداگري
با گرم شدن بازار و رشد قيمت ها، اقدام به فروش سهام 
خ��ود به قيمت باال كرده اند و از محل آن س��ود و درآمد 
زيادي برده اند و دولت نيز هم بابت فروش سهام و هم بابت 
معامالت سهام كسب سود و درآمد كرده است. صداقت 
در پاسخ به اين پرسش كه اين وضعيت تا كجا ادامه دارد؟ 
گفت: تجربه همه كشورها و حتي تجربه كشور ما در سطح 
پايين تري از رشد حجم معامالت و قيمت ها در دو دهه 
اخير نشان مي دهد، كه اين وضعيت ماندگار نيست و اين 
حباب روزي مي تركد و قيمت س��هام و شاخص كل را 
كاهش خواهد داد. وضعيت هفته هاي اخير نشان مي دهد 
كه حباب بورس در حال فرو ريختن است و ريزش سهام 
اس��تمرار خواهد داش��ت، زيرا قيمت هاي كنوني قابل 
دوام نيست و با نسبت هاي فني و مالي و سود شركت ها 
وعملكرد شركت ها و رش��د اقتصادي كشور متناسب 
نيست. تنها دريك صورت ممكن است كه رشد شاخص 
سهام ادامه يابد و آن رشد شديد نقدينگي و تزريق پول 
و همچنين شكل گيري تورم هاي باال است كه برخي آن 
را ابرتورم مي خوانند. برخي كارشناسان مي گويند مگر 
آنكه تورم زياد داشته باشيد كه قيمت كاالها و خدمات 
لحظه اي افزايش يابد و اين موضوع باعث تداوم رش��د و 
ثبات قيمت سهام شود. اما به داليل مختلف، شكل گيري 
ابر تورم در اقتصاد ايران ممكن نيست و ما تورم ونزوئال 
و ويژگي ونزوئاليي شدن اقتصاد را نخواهيم داشت. در 
ونزوئال و برخي ديگر از كشورها، شاهد مارپيچ قيمت ها و 
دستمزدها بوده اند يعني دايم درآمد و دستمزد و قيمت ها 
باال رفته و تورم بيشتر ايجاد مي كند . اما در ايران ما انجماد 
دستمزد داريم و به س��مت تورم هاي سنگين وابر تورم 
نمي رويم. يعني هر سال حداقل دستمزد تعيين مي شود 
و اجازه رشد زياد دستمزد و حقوق كارگر و كارمندان را 
نمي ده��د و در نتيجه قدرت خريد در حد معيني ايجاد 
مي شود وامكان خريد بيشتر يا رشد قيمت ها را نمي دهد. 
برخ��ي صاحب نظران نيز ويژگي ه��اي ديگري را براي 
اقتصاد ايران برمي شمارند كه مانع شكل گيري ابر تورم 
مي ش��ود و در مجموع توان و ظرفيت هاي اقتصاد ايران 
به گونه اي اس��ت كه مانع شكل گيري ابر تورم مي شود. 
پس در ش��رايطي كه ايجاد تورم هاي بسيار زياد و رشد 
شديد نقدينگي فراهم نيست، سقوط قيمت هاي كنوني 
بورس و سهام بدون ابر تورم اجتناب ناپذير است. من به 
اين پرسش اساسي فكر كرده ام كه آيا دولت و مقام ناظر 
بورس مي توانند اين سقوط شاخص ها و قيمت سهام را به 
روند آرام تبديل كنند. پاسخ منفي است و بعيد است كه 
دولت بتواند حباب را آرام آرام حركت دهد. در سال هاي 
۷۷ و ۸۳ و ۸۴ تاحدودي تالش هايي انجام شد تا سقوط 
بورس به فرود و كاهش تدريجي تبديل شود. اما در نهايت 
قيمت سهام به جايي كه بايد مي رسيد، كاهش يافت. در 
حال حاضر نيز حتي اگ��ر در برخي روزها حقوقي هاي 
بورس وارد عرصه شوند و سهام عرضه شده را جمع كنند، 
بازهم با محدوديت مواجه خواهند بود. زيرا حقوقي ها نيز 
به دنبال سود هستند و نقدينگي و پول الزم براي كنترل 
اين بازار بزرگ و بس��يار حجيم وجود ندارد. االن حجم 
بازار و معامالت بس��يار بزرگ ت��ر از دوره دهه هاي ۷۰ و 
۸۰ اس��ت و ارزش اوراق سهام موجود در بورس از توليد 
ناخالص داخلي ايران باالتر رفته و دادو ستد زياد است. 
لذا چنين پولي كه بتواند ريزش سهام را جمع كند و اين 
همه س��هم را با قيمت هاي باال بخرد، وجود ندارد.  البته 
در ابتداي اين مسير، اشخاص حقوقي مي توانند فعال تر 

شوند و بخشي از سهام را جمع كنند اما نمي تواند باعث 
كاهش قيمت س��هام و شاخص كل به صورت مستمر و 
آرام ش��ود و كاهش تدريجي قيمت ها نخواهيم داشت 
و لذا انجام حجم س��نگين معامالت با مش��كل مواجه 
مي شود و باعث كاهش قيمت و سقوط شاخص مي شود. 
زيرا نگاه حقوقي ها به سود و زيان واقعي است و آنها براي 
حفظ درآمد و سود و موقعيت خود ورضايت سهامداران، 
نمي توانند هزينه كاهش قيمت سهام را بپردازند و از يك 
نقطه اي به بعد خود آنها نيز به فروشنده تبديل مي شوند 

و نمي توانند زيان بازار را تحمل كنند.

   پيامد شكستن حباب سهام چه خواهد بود؟
صداقت در پاسخ به اين پرسش، كه پس از شكست حباب 
بورس، نقدينگي حاصل از فروش سهام جذب كدام بازار 
مي شود گفت: پرسش اساسي اين است كه آيا شكست 
حباب بورس، باعث جذب نقدينگي در بازار ارز يا بانك ها 
خواهد شد؟ قطعا بخشي از اين نقدينگي بالتكليف خواهد 
ماند و بخشي از آن درگير بازار ارز و پول و مسكن و مستغالت 
مي شود اما همه اين بازارها محدوديت هايي دارند. به خاطر 
محدوديت بازار ارز و خريد و فروش ارز و كنترل هاي موجود 
و نگهداري ارز و.... بازار ارز نمي تواند رش��د همپاي بورس 
داشته باشد. پس آيا نقدينگي بورس به سمت مستغالت 
مي رود؟ پاسخ اين است كه همه نقدينگي نمي تواند جذب 
مستغالت و مسكن شود. زيرا كساني كه به بورس رفته اند 
سرمايه گذار كوچك بوده اند و پول هاي چند ميلياردي كه 
بتواند مسكن و ساختمان و زمين خريداري كنند، شامل 
بخش��ي از اين بازار مي شود و بخش بزرگ تر بازار كساني 
هستند كه چند ميليون وارد بورس كرده اند و سهام خريد 
و فروش كرده اند و سرمايه زياد نداشته اند لذا قابليت حضور 
در مس��تغالت را ندارند . در نتيجه تاحدودي سوداگري 
در مستغالت خواهيم داشت و عده اي از سرمايه گذاران 
بورس جذب مستغالت مي شوند. به عبارت ديگر، از حدود 
۵۰ ميليون سهامدار بورس كه حدود ۱۵ ميليون نفر آن 
فعاليت بيشتري دارند، تنها عده محدودي وارد بازار مسكن 
و مستغالت و ارز خواهند شد. بازار پول و بانك ها نيز نرخ 
سودي كه معادل تورم باشد يا سود باال باشد را نمي توانند 
پرداخت كنند و لذا بخشي از پول و نقدينگي براي حفظ 
ثبات نسبي وارد بانك ها مي شود. در نتيجه بخش بزرگي 
از نقدينگي موجود در بورس بالتكليف خواهد بود و جايي 
براي ورود و سوداگري و كسب سود نخواهد داشت.  براين 
اساس، در مجموع بايد گفت كه آنچه در بورس اوراق بهادار 
ايران رخ داده است مانند تجربه هاي پونزي در كشورهاي 
ديگر، كه رشد قيمت و سود بر اساس سود كم يا نبود سود 
و نبود رشداقتصادي و توليد را وعده مي دهد، محكوم به 
شكست است .جالب اين است كه براي اولين بار در تجربه 
جديد بورس و شكل گيري حباب و تركيدن حباب و سقوط 
آن، دولت بازيگر اصلي بوده است. البته دولت در دو سال 
اخير سعي كرده كه ويترين خوبي را از وضعيت بورس به 
عنوان رشد و رونق در اقتصاد ايران به نمايش بگذارد و در 
ش��رايطي كه در جهان ركود حاصل از كرونا داريد و رشد 
منفي شده است، دولت در ايران رشد بورس و شاخص ها و 
قيمت ها و معامالت و ارزش سهام را نشانه رونق اعالم كرده 
است. اين در حالي است كه در تمام برنامه هاي دولت هاي 
بعد از انقالب و در سال هاي بعد از جنگ، يكي از محورهاي 
اصلي در بخش مالي افزايش اتكا به بازار اوراق بهادار بوده و 
گمان كردند كه افزايش ميزان اتكا به روش هاي بازار محور 

و اوراق بهادار در مقايس��ه با روش هاي بانك محور بهتر و 
كارآمد تر است و هزينه هاي كمتري دارد و به تقويت بخش 
خصوصي و كارايي اقتصادي منجر خواهد شد و هزينه پول 
را كاهش مي دهد و لذا تالش كردند كه بخشي از تجهيز 
منابع را از طريق بورس انجام دهند. به همين دليل است 
كه فعاليت جديد بورس از سال ۱۳۶۹ و دومين سال اجراي 
برنامه اول راه اندازي ش��د و در برنامه هاي دوم توسعه نيز 
بورس كاال در دستور كار قرار داشت و قانون جديد اوراق 
بهادار در سال ۸۴ تصويب شد و تنوع بازارها و نهادهاي مالي 
جديد شكل گرفت. اما جالب اين است كه تجربه كشورهاي 
توسعه يافته نشان داده كه در پاسخ به اين پرسش كه اقتصاد 
بورس محور بايد باشد يا بانك محور ؟ تجربه كشورهاي 
موفق در شرق آسيا در مراحل اوليه نشان مي دهد كه بازار 
بانك محور بوده است نه بورس محور و آنها با سرمايه گذاري 
و تامين مالي از طريق بانك ها، روند توسعه را شكل داده اند. 
لذا اين تصور كه با بورس مي توان به توسعه رسيد و از بانك 
بهتر است، حداقل در مورد كشورهاي شرق آسيا ثابت 
نشده است و البته بورس در كنار بانك به اقتصاد كمك 
كرده است. در نتيجه در اقتصاد ايران نيز اين تصور اشتباه 
است كه با گسترش و رونق و رشد بورس مي توان نتيجه 
بهتري از اقتصاد بانك محور گرفت. زيرا قبل از اينكه به 
گسترش بانك ها يا بورس بپردازيم بايد فرهنگ ارزش 
آفريني و كار و تالش و كس��ب وكار را حاكم كنيم. اگر 
فرهنگ كسب وكار سوداگري و خريد و فروش و كسب 
س��ود بدون فعاليت باش��د فرقي مي كند كه در بورس 
فعاليت كنيم يا در بانك، يا ارز و طال و مسكن و مستغالت 
و س��اير بازارهاي دارايي حركت كني��م. نتيجه همين 
است كه بورس نيز مانند بانك به ابزار سوداگري تبديل 
مي شود. اما در يكسال و نيم اخير دولت به سمت بورس 
رفته و زمينه هاي ايدئولوژيك اين موضوع اينگونه مطرح 
كرده كه بورس بهتر از بانك مي تواند به تامين مالي منجر 
ش��ود و ربوي نيست و با مشاركت سهامدار و شركت ها، 
همراه است. نكته ديگر اين اس��ت كه با وجود تحريم و 
محدوديت هايي كه وجود داشته، دولت توانسته سهام 
بفروشد و درآمد كسب كد و هزينه هاي خود را تامين كند. 
لذا هر چه بازار پر رونق تر باش��د و به بهاي باالتري باشد، 
در آمد دولت نيز بيشتر است. يك انگيزه ديگر اين است 
كه در شرايط تحريم، به دنيا يك ويترين جذاب از اقتصاد 
ايران نشان مي دهد كه بورس در حال رشد و رونق و جذب 
منابع است و ارزش معامالت در حال افزايش است. رشد 
بازار بورس دايم مثبت است و باالترين نرخ كارايي و رشد 
ارزش را دارد و... و اين مي تواند ويترين جذابي براي معرفي 
اقتصاد ايران به جهان از طريق دولت باشد.اما نكته مهم 
اين است كه در يك دهه اخير رشد اقتصاد ايران در حد 
صفر بوده و توليد ناخالص داخلي ايران در يك دهه اخير 
افزايش نيافته است لذا تنها از طريق رشد نقدينگي و تورم، 
قيمت ها افزايش يافته است و عده اي براي حفظ ارزش 
پول خود و عده اي براي كسب سود، پول خود را به بورس 
برده اند و لذا نمي توان بدون رش��د توليد و اقتصاد، رشد 
بورس را مثبت و ارزش آفرين معرفي كرد. به عبارت ديگر، 
بازار گسترش يافته و تعداد سهام موجود بيشتر شده و 
ابزارهاي مالي بيش��تر و متنوع شده است اما همه اينها، 
توجيهي براي افزايش شديد قيمت ها نيست. صداقت در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش قيمت سهام و شاخص 
كل بورس در هفته هاي اخير را مي توان اصالح قيمت ها 
ارزيابي كرد؟ گفت: در هفته گذشته بسيار كمتر از چيزي 

كه بايد كاهش يابد، شاهد كاهش قيمت ها بوده ايم اما 
اين رقم اندك اس��ت و نمي توانيم آن را اصالح قيمت ها 
بدانيم زيرا با توجه به نس��بت قيمت به سود سهام، بازار 
سرمايه به تعديل هاي بيشتري نياز دارد و در آن شرايط 
كه قيمت به سود سهام به حد معقول و منطقي رسيد، 
بايد آن وقت آن را اص��الح بازار ناميد. اين كاهش هفته 
اخير اندك بوده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر 
اين نقدينگي وارد بورس نمي ش��د در آن صورت بايد به 
كجا مي رفت و لذا بايد اين رشد قيمت سهام را تاحدودي 
طبيع��ي ارزيابي كنيم گفت: نقدينگي بايد به س��مت 
توليد و خلق ارزش برود. اما متاسفانه به دنبال سوداگري 
است و به دنبال طال و سهام و خودرو و... مي رود. انگيزه 
سرمايه گذار، سوداگري و رشد قيمت و سود بدون تالش و 
زحمت است. لذا اگر نقدينگي و پول مردم به سمت توليد 
برود قطعا منشأ تحول و اشتغال و رشد و سرمايه گذاري 
است. اگر در بورس يا بانك جذب توليد شود و زمينه ساز 

افزايش توليد باشد مفيد خواهد بود. 
سوال اين اس��ت كه چرا پول به بخش واقعي اقتصاد و به 
سمت توليد نمي رود. چراكنشگران اقتصادي به سمت 
فعاليت هاي بادآورده مي روند و حتي بخشي از دولت به 
سمت سوداگري و غير توليدي مي روند تا سود كسب كنند.

به عنوان مثال، در س��ال ۹۵ نرخ بهره بانكي را باال بردند 
تا جلوي تورم گرفته ش��ود و نقدينگ��ي در بانك ها تورم 
س��نگين تري را ايجاد كرد و رشد شبه پول و رشد تورم را 

شاهد بوده ايم لذا مشكالت اقتصاد ايران بيشتر شد. 
انتقاد اساسي اين است كه در حال حاضر خريد و فروش 
دست دوم س��هام را داريم و فعاليت هاي بورسي، ماهيت 
س��وداگرانه داشته و به س��مت توليد نرفته است. و اينها 
مشكالت اقتصادي ما را تشديد مي كند و در شش ماهه 
دوم امس��ال موجب تورم و تشديد مشكالت مي شود. در 
حالي كه اگر به س��مت توليد حركت كند، مش��كالت را 
كاهش مي دهد. بايد نقدينگي جذب شده در بورس جذب 
توليد شود. در چنين شرايطي، افزايش فروش شناور آزاد 
به معناي رشد قيمت سهام است. صداقت در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا بورس به رشد س��رمايه گذاري خارجي 
كمك نمي كند؟ گفت: در مورد اهميت س��رمايه گذاري 
خارجي در بورس بايد گفت كه ما به دليل تحريم و عدم 
پذيرش fatf در شرايطي هستيم كه سرمايه گذار خارجي 
امكان حضور ندارد و برخي از آنها خارج شده اند يا امكان 
حضور ندارند. لذا اين مشكالت به دليل گره هاي سياسي 
است كه اگر حل شود در آن صورت مي توان بحث كرد كه 
س��رمايه گذاري خارجي چه منافعي براي بورس و سهام 
دارد. بايد اين مشكل حل شود و گره هاي بنيادي حل شود 
و fatf پذيرفته شود و ... در آن صورت مي توان به راهكارهاي 
اقتصادي براي س��رمايه گذاري خارجي پرداخت. اما در 
شرايط فعلي و در داخل كشور، راهكاراصلي بايد بازگشت به 
فرهنگ خلق ارزش به جاي سوداگري باشد و بخش واقعي 
اقتصاد تقويت شود و سوداگري كنار گذاشته شود.  بيماري 
هلندي و وابستگي به نفت و واردات باعث شده كه ايجاد 
سود از طريق خريد و فروش و سوداگري و بدون فعاليت 
حاكم شود و دايم نقدينگي رشد كرده و عامل رشد قيمت ها 
و خريد وفروش شده و به جاي توليد خريد و فروش حاكم 
شده است. براين اساس، بايد اول گره سياسي حل شود و 
فرهنگ خلق ارزش تقويت شود و به دنبال آن نقدينگي 
جذب توليد شود و سوداگري كاهش يابد تا از اين طريق 

مشكالت موجود نيز حل شود. 
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 تراكم جمعيت در تهران
20 برابر متوسط كشور 

رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران 
درباره افزاي��ش تراكم و مازاد جمعيت در تهران اظهار 
كرد: چيزي تحت عنوان مازاد جمعيت نداريم اما آمار را 
مي توان از اين لحاظ بررسي كرد كه تعداد جمعيت در 
تهران به ازاي هر كيلومتر مربع 1000 نفر است كه اين 
عدد در كشور حدود 46 نفر در هر كيلومتر مربع است.  
مسعود شفيعي در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: البته اين 
تعداد نفرات در هر كيلومتر مربع در برخي از شهرهاي 
اس��تان تهران به مراتب بزرگ تر اس��ت كه طبيعتا با 
استانداردها بسيار فاصله دارد. رييس سازمان مديريت 
و برنامه ريزي استان تهران درباره تعداد خانه هاي خالي 
در استان تهران گفت: حدود 500 هزار خانه خالي در 
تهران تخمين زده شده اس��ت اما بايد منتظر نتيجه 
خوداظهاري ها در سامانه ملي امالك و اسكان وزارت راه 
و شهرسازي باشيم.  شفيعي افزود: قطعا ماليات ستاني 
از خانه هاي خالي درآمدي براي نظام مالياتي كشورمان 
محسوب مي ش��ود اما موضوع مهم اين است كه بايد 
ارتباط معنادار بين درآمدهاي مالياتي در استان ها با 
هزينه كرد آنها ايجاد ش��ود و در حال حاضر اين رابطه 

معنادار نيست و از هم فاصله دارند.  

 هزينه  گراِن تجربه كردن
 در بورس

به نظرم همه اين عوامل ياد ش��ده در بازار س��رمايه را 
مي توان طبيعي فرض كرد و اگر بتوانيم از اين تجربه ها، 
درس هاي درستي براي آينده بگيريم، حتي راهگشا هم 
خواهند بود. واقع آن است بورس ايران در مسير بالندگي 
خود در حال تجربه كردن و آموختن است. به عبارت 
ديگر سهامداران حقيقي كه تازه وارد بازار شده بودند 
و آنها را 6ماهه ها، 7ماهه ها، 8ماهه ها مي خوانند از دل 
اين آسيب ها با مفاهيمي چون، استراتژي ذخيره سود 
آشنا شدند و فهميدند كه بايد ذخيره سود مي كردند. 
چرا كه اقتصاد سياس��ي در ايران به گونه اي است كه 
همه متغيرها در دست دولت نيست، دست كسي كه 
دعوت به ميهماني هم مي كند نيست، فهميدند كه در 
بازار سرمايه بيش از حرف، بايد به عوامل بنيادي توجه 
كرد. عوامل بنيادي اين نيست كه يك سهم بخرم بعد 
ده سال بعد بروم سراغش . بلكه بايد از تاثير دالر بر بازار 
خبر داش��ت؛ از اثر صحبت هاي مسووالن بر بازار خبر 
داشت وتحوالت روزانه و لحظه اي بازار را رصد كرد. حاال 
همه فهميدند كه اينها را بايد رصد كنند و اين داده هاي 
اطالعاتي مهم است. تكليف س��يگنال فروش ها هم 
مشخص شد؛ جماعتي كه از مردم پول مي گرفتند تا 
به آنها بگويند اين كار را بكنيد آن كار را نكنيد در اين 
ش��رايط تازه ديگر چايگاهي در بازار نخواهند داشت. 
اينها تجربيات مثبتي اس��ت كه هرچند با رنج و درد 
همراه بود اما مي تواند آينده بهتري را در بازار سرمايه 
بس��ازد. تجربه مهم ديگر اين بود كه همه متوجه اين 
موضوع شديم كه به جاي حرف بايد به عمل ها توجه 
كرد. چرا ك��ه در اقتصاد، حرف، تاثي��ر عميقي ندارد. 
همانطور كه حرف هاي ديروز رييس كل بانك مركزي 
درباره ارز، اثرگذار نب��ود و امروز با افزايش قيمت دالر 
روبه رو شديم. در مورد بازار سرمايه هم شاهد بوديم كه 
اظهارات دولتمردان بيشتر بر التهابات بازار افزود تا اينكه 
كمكي به بهبود اوضاع كند. شايد بد نباشد كه اين بحث 
را با جمله اي از كنفوسيوس درباره اهميت تجربه كردن 
به پايان ببريم، جايي كه مي گويد: آخرين حلقه اي كه 
انس��ان در مواجهه با تصميمات و اعمالش به دس��ت 
مي آورد، تجربه كردن است كه بسيار هم هزينه زاست.

كالف سردرگم تورم
مي بينيم كه در طول سال هاي گذشته حتي با وجود 
افزايش ميزان حقوق، درآمدها همزمان با تورم رش��د 
نك��رده و همين امر باعث ش��ده م��ردم نتوانند مانند 
گذشته با پول هايشان خريد كنند. تداوم طوالني مدت 
اين شرايط باعث شده براي مثال فاصله قدرت خريد 
مردم با خانه بسيار افزايش يافته و گروه هاي مختلف، 
بايد س��ال هاي طوالني پس انداز كنند تا امكان خريد 
خانه داش��ته باش��ند. در چنين فضايي، جز با اصالح 
ساختارهاي اقتصادي و كاهش سرعت رشد نقدينگي، 
راهي براي كنترل نرخ تورم وج��ود ندارد. دولت ها در 
تمام اين سال ها نتوانسته اند از طرح هاي كالن كه به 
اصالح س��اختار اقتصادي منجر مي شود، پشتيباني 
كنند و همين امر باعث شده با وجود اثربخشي برخي 
طرح هاي كوتاه مدت، در عمل همچنان معضل تورم به 
جاي خود باقي بماند. از سوي ديگر، اينكه براي جبران 
تورم، ميزان حقوق و درآمد را افزايش دهيم نيز نه تنها 
كمكي به بهبود تورم نمي كند ك��ه خود عاملي براي 
تشديد اين شرايط است. افزايش نقدينگي و پايه پولي 
كشور، اصلي ترين دليل رشد تورم است و از اين رو وقتي 
بدون اصالح هيچ ساختاري صرفا حقوق افزايش پيدا 
كند، در نهايت همين نقدينگي خود به افزايش تورم 
منجر خواهد شد. متاس��فانه در اين سال ها تيم هاي 
اقتصادي دولت هاي مختلف هر بار صحبت از مقابله با 
تورم مي شود، طرح هايي در دستور كار قرار مي گيرند 
كه مبناي آنها مشخص نيست و مشكالتي كه در اين 
س��ال ها، اس��اس اقتصاد ايران را در برگرفته فراموش 
مي شود. وقتي ساختار اصالح نشده باشد، هر اتفاق و 
تالطم جديدي خود به رشد تورم منجر مي شود. شوك 
تورم، شوك تغيير در بازارهاي مختلف اقتصادي و هر 
اتفاق ديگري تاثير منفي بر اقتصاد گذاشته است و در 
چنين شرايطي و همزمان با ركود، اجراي سياست هاي 
انبساطي نيز ممكن نيست و هر راهكاري پيچيدگي هاي 
خاص خود را دارد. با وجود تمام اين دشواري ها بايد در 
نظر داشت كه تا تورم هست، بسياري از مشكالت نيز به 
همراه آن خواهند بود و فشار اقتصادي بر اقشار مختلف 

مردم ادامه خواهد داشت.

ركوردشكني سفرهاي جاده اي 
در تعطيالت اخير

مع��اون مركز مديريت راه هاي كش��ور از افزايش 
۲5 درصدي تردد انواع وسايل نقليه در محورهاي 
مواصالتي كش��ور در تعطيالت اخير نس��بت به 
متوس��ط تردد پنج ماهه گذشته خبر داد و گفت: 
بيشترين انباش��ت خودرو در استان هاي گيالن، 
مازندران، همدان و آذربايجان شرقي بوده است. 
مژگان جليليان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بر 
اساس آخرين ارزيابي هاي صورت گرفته سازمان 
راه��داري و حمل و نقل ج��اده اي و تحليل تردد 
تعطيالت محرم امسال، متوسط تردد بين استاني 
از چهارم تا نهم ش��هريور ماه يك ميليون و 56۹ 
هزار و 167 وس��يله نقليه بوده است كه نسبت به 
متوس��ط تردد پنج ماهه ابتدايي سال جاري ۲5 
درصد افزايش يافته اس��ت. وي اف��زود: البته اين 
ميزان تردد، نس��بت به همين بازه زماني در ايام 
عاشوراي سال گذشته 1۲ درصدكاهش يافته است 
اما بيشينه تردد روزانه بين استاني امسال در روز 
پنجشنبه ششم شهريور ماه رخ داد كه نسبت به روز 
16 خرداد ماه كه پيش از اين بيشترين تردد روزانه 
را در سال 1۳۹۹ داشت، 14 درصد افزايش داشته 
اس��ت. البته كمترين ميزان تردد بين استاني در 
بازه مورد بررسي در هشتم شهريور با يك ميليون 
۳7۳ هزار و 660 وسيله نقليه به ثبت رسيد. معاون 
مركز مديريت راه هاي كش��ور ادامه داد: بيشينه 
انباشت در استان هاي گيالن، مازندران، همدان، 
آذربايجان شرقي و بيشترين تخليه وسايل نقليه 
از اس��تان هاي تهران و البرز بوده است. بيشترين 
انباشت در استان هاي شمالي در روز جمعه هفتم 
ش��هريور بوده كه در مازندران بيش از 144 هزار 
دستگاه، گيالن حدود 104 هزار دستگاه، همدان 
بيش از 77 هزار دستگاه و آذربايجان شرقي حدود 
55 هزار دستگاه ثبت شده است. جليليان گفت: 
بر اس��اس ارزيابي هاي صورت گرفته بيش��ترين 
وسايل نقليه استان تهران به ترتيب در استان هاي 
قم، مازندران، مركزي، گيالن، اصفهان مشاهده 
شده اند و بيشترين خودروهاي غيربومي مشاهده 
شده در سطح استان مازندران مربوط به استان هاي 
تهران و البرز، فارس، خراسان رضوي، گلستان و 
اصفهان بوده اند. همچنين بيشترين خودروهاي 
غيربومي مشاهده ش��ده در سطح استان گيالن 
مربوط به اس��تان هاي تهران و الب��رز، مازندران، 

قزوين، اصفهان و آذربايجان شرقي بوده اند.

آمادگي براي پرواز نخستين 
تاكسي هوايي تا پايان سال

دبير كميته هوانوردي عمومي شركت فرودگاه ها 
گفت: چنانچه تا س��ه ماه ديگر گواهينامه انجام 
عمليات پرواز دريافت شود، مي توان تا پايان سال 
ش��اهد نخس��تين پروازهاي ايرتاكسي )تاكسي 
هوايي( در كش��ور بود. به گزارش صدا و س��يما، 
رامين كاش��ف آذر گفت: تاكن��ون پرداختن به 
هوانوردي عمومي در شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران بسيار محدود و مسووليتي حاكميتي 
بوده است، اما راهبرد جديد شركت در اين حوزه، 
اس��تفاده از ظرفيت نهادهاي حاكميتي، ملي و 
استاني و بهره برداري از گواهينامه انجام عمليات 
پرواز يا )AOC( در مركز وارس��ي پروازي است 
تا از تمام ظرفيت ه��ا در بخش هاي هاي مختلف 
اين حوزه استفاده كنيم. وي با تشبيه اكوسيستم 
هوايي هر كش��وري به اكوسيستم جنگل گفت: 
هم اكنون با خأل اصل تنوع در اكوسيستم صنعت 
هوايي كشور روبرو هستيم و همان گونه كه براي 
پرباري و حيات اكوسيستم جنگل، بايد در كنار 
درختان بلن��د و ميان قامت، درختچه هاي كوتاه 
نيز وجود داشته باشند، براي رونق و ادامه حيات 
اكوسيستم هوانوردي بايد از اصل تنوع و استفاده 
از انواع مختلف هواپيماه��ا و ناوگان هاي متنوع 
بزرگ )بي��ن قاره اي و بين كش��وري(، ملي و نيز 
كوچك برخوردار باشيم. كاش��ف آذر با اشاره به 
اينكه براي داشتن اكوسيستم هوانوردي متعالي 
بايد به اصل تنوع توجه ش��ود، افزود: تا زماني كه 
هواپيماهاي متناسب با هواپيمايي منطقه اي را 
به فراخور نيازهاي شهرستان ها ايجاد نكنيم، اين 
اكوسيستم پربار نخواهد بود. او با تاكيد بر اينكه 
زيرس��اخت هاي راه اندازي هوانوردي عمومي و 
هواپيمايي منطقه اي در فرودگاه هاي كم برخوردار 
وجود دارد، گفت: مي توان از ظرفيت هاي موجود 
در اين فرودگاه ه��ا با كمترين افراد آموزش ديده 
براي تحق��ق بهره وري و راه اندازي كس��ب و كار 
س��وم ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
يعني هوانوردي عمومي و هواپيمايي منطقه اي 

استفاده كرد.

هر متر آپارتمان 2 ميليون و 200 هزار تومان گران شد

تورم  50 درصدي مسكن در 5 ماه
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين آمار تحوالت بازار مسكن تهران حاكي از تورم 
10.5 درصدي قيمت مسكن در مرداد ماه سال جاري 
است، به گونه اي كه متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در ماه يادش��ده با بيش از ۲ ميليون تومان 
افزايش، به ۲۳ ميليون و 110 هزار تومان رسيده است. 
در مرداد ماه سال 1۳۹۹ تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني ش��هر تهران نيز به ۹.1 هزار فقره رسيد كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۳5.4 
درصد كاهش و 175.8 درصد افزايش نشان مي دهد.

به گزارش »تعادل« رصد تحوالت ماهانه بازار مسكن 
نشان مي دهد كه واگرايي ميان حجم معامالت ملك 
و متوسط قيمت خريد هر متر مربع واحد مسكوني 
افزايش يافته اس��ت. در اين ح��ال، افزايش 175.8 
درصدي معامالت ملك نشان از فاصله گرفتن حجم 
معامالت در مرداد سال جاري از كف معامالت مسكن 
در مرداد و شهريور سال گذشته كه به ترتيب ۳ هزار 
و ۳00 فقره و ۲800 فقره ثبت شده بود، دارد. البته 
پيش از اي��ن، روزنامه »تعادل« در گزارش��ي، روند 
۲8 ماهه معامالت ملك منتهي به اول مرداد س��ال 
جاري را بررسي كرد و نتيجه گرفت كه در ماه هاي 
ارديبهشت، خرداد و تير سال جاري، حجم معامالت 
ملك رونقي اندك را تجربه كرده و به س��طوح فصل 
بهار سال ۹7 رسيده و عادي شده است. چرا كه تعداد 
معامالت واحدهاي مسكوني در دوره هاي رونق بازار 
مس��كن در پايتخت از ۲5 هزار فقره فراتر مي رفت، 
اما طي دو سال گذشته تحت تاثير نوسان در فضاي 
كلي اقتصاد و سرايت اين بي ثابتي به بازار مسكن و در 
پي آن كاهش شديد قدرت خريد متقاضيان مصرفي 
به شدت كاهش يافت و حتي براي ماه هاي متوالي به 

كمتر از 5 هزار فقره سقوط كرد.

    تورم 50 درصدي؟!
به گ��زارش تعادل، متوس��ط قيمت ه��ر متر مربع 
مسكن در پايان اسفند سال گذشته به 15 ميليون 
و 6۲8 هزار تومان گزارش ش��ده است و مرداد سال 
جاري اين شاخص به ۲۳ ميليون و 110 هزار تومان 
بالغ شده اس��ت كه حاكي از رش��د 47.۹ درصدي 
قيمت مسكن طي 5 ماهه نخست سال جاري دارد. 
همزمان، گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه در 
اين مدت، متوسط قيمت يك متر مربع بناي واحد 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در ش��هر تهران 1۹.05 ميلي��ون تومان بوده 
است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 4۹.7 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. همچنين تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در 5 ماهه نخست 
س��ال ۹۹ به حدود 46 هزار و 500 فقره بالغ شد كه 
در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل، 56.۹ درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
به گفته كارشناسان، رشد نقدينگي، افزايش چشم انداز 
تورمي و همچنين تحوالت در بازارهاي موازي از جمله 
مهم ترين داليل رشد قيمت ها در بازار مسكن به شمار 
مي رود. بهروز ملكي، يكي از كارشناس��ان مسكن بر 
اس��اس روند قيمت مسكن طي يك دهه گذشته، بر 
اين باور است كه »قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 

در تهران بر اساس هزار دالر پيش مي رود«.

    افزايش 77.4 درصدي قيمت 
بر اساس گزارش بانك مركزي، در ماه مورد گزارش، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي 
واحد مس��كوني معامله ش��ده از طري��ق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران۲۳.11 ميليون تومان بود 
كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
معادل 10.5 و 77.4 درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
همچنين توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني 
معامله شده بر حسب متوسط قيمت يك متر مربع بنا 
در مرداد سال جاري حاكي از آن است كه واحدهاي 
مس��كوني در دامنه قيمتي 1۲ تا 14 ميليون تومان 
به ازاي هر متر مربع بنا با سهم ۹.4 درصد، بيشترين 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده اند و دامنه ه��اي قيمتي 14 ت��ا 16 و 10 تا 1۲ 
ميليون تومان به ترتيب با سهم هاي 8.7 و 8.۲ درصد 
در رتبه هاي بعدي ق��رار گرفته اند. در اين ماه، توزيع 
حجم معامالت به گونه اي بوده است كه 58.۹ درصد 
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني شهر تهران )۲۳.11 ميليون 

تومان( معامله شده اند.

    نوسازهاي پرطرفدار
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در 
شهر تهران به تفكيك عمر بنا در مردادماه سال 1۳۹۹ 
حاكي از آن اس��ت كه از مجموع ۹080 واحد مسكوني 
معامله شده، واحدهاي تا 5 س��ال با سهم ۳8.5 درصد 
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور 
در مقايسه با مرداد ماه سال قبل حدود ۳.۳ واحد درصد 
كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 11 تا 
15، 16 تا ۲0 و بيش از ۲0 سال ساخت افزوده شده است.

      منطقه 5 همچنان پيشتاز معامالت
توزيع تعداد معامالت ملكي بر حسب مناطق مختلف 
شهر تهران در مرداد ماه سال جاري حاكي از آن است 
كه از ميان مناطق ۲۲ گانه ش��هر ته��ران، منطقه 5 با 
سهم 15.1 درصدي از كل معامالت، بيشترين تعداد 
قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. 
همچنين مناطق 4 و 10 هريك با اختصاص سهم مشابه 
8.5 درصد در رتبه بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 7۲.4 

درصد از كل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در 
مردادماه سال ۹۹ مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتيب 
بيشترين فراواني شامل مناطق1، 15، 7، 8، 14، ۲، 10، 
4، 5و 11( بوده و 1۲ منطقه باقي مانده ۲7.6 درصد از 

كل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

    كوچك متراژهاي دوست داشتني
توزيع فراوان��ي تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني در 
مرداد ماه سال ۹۹ نشان مي دهد، بيشترين سهم از 
معامالت انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي 
50 تا 60 متر مربع با س��هم 14.1 درصد اختصاص 
داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا 70 و 70 
تا 80 مترمربع به ترتيب با سهم هاي 1۳.۹ و 11.۹ 
درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع، در 
اين ماه، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر 
از 80 متر مربع، 5۳.۲ درصد از معامالت انجام شده 

را به خود اختصاص دادند.

    مسكن در استطاعت جوانان
در مرداد ماه س��ال ج��اري، توزي��ع فراواني تعداد 
واحده��اي مس��كوني معامل��ه ش��ده بر حس��ب 
ارزش ه��ر واحد حاكي از آن اس��ت ك��ه در ميان 
دامنه ه��اي قيمت��ي م��ورد بررس��ي، واحدهاي 
مس��كوني ب��ا ارزش 600 تا 850 ميلي��ون تومان 
با اختصاص س��هم 14.۳ درصد، بيش��ترين سهم 
 از معام��الت انج��ام ش��ده را به خ��ود اختصاص 

داده اند.
 اين ش��اخص بيانگر، توان مال��ي اندك متقاضيان 
مصرفي ملك به ويژه خانه اولي ها و جوانان اس��ت. 
واحده��اي داراي ارزش ۳50 ت��ا 600 ميلي��ون 
تومان و 850 ميليون تومان تا يك ميليارد و 100 
ميليون تومان هر يك با اختصاص س��هم مش��ابه 
10.۲ درص��دي در رتبه بعدي ق��رار گرفته اند. در 
مجموع در اين ماه، حدود 5۲.5 درصد از معامالت 
به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از يك ميليارد 

و 600 ميليون تومان اختصاص داشته است.

معاون شهردار تهران اعالم كرد

ساخت ۶۱0 كيلومتر مسير دوچرخه در پايتخت
س��يد مناف هاش��مي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران، از توسعه زيرساخت ها براي دوچرخه 
س��واري خبر داد و گفت: درحال حاضر س��اخت 610 
كيلومتر مس��ير دوچرخه در دس��تور كار قرار گرفته 
است. به گزارش مهر، مناف هاشمي در پاسخ به اينكه 
آيا مديريت شهري برنامه اي براي ورود دوچرخه برقي 
به شهر دارد، توضيح داد: درحال حاضر برنامه اي براي 
ورود دوچرخه برقي به ش��هر وجود ندارد. بلكه برنامه 
فعلي مديريت شهري ايجاد و ساخت مسيرهاي پيوسته 
دوچرخه س��واري در مناطق ۲۲گانه است. وي افزود: 
ابتدا براي ورود دوچرخه برقي به شهر بايد سرمايه گذار 
بخش خصوصي پيدا كرد. اگر س��رمايه گذاري تمايل 

ورود به اين بخش را داشته باشد، تسهيالت و امكانات 
الزم ارايه خواهد ش��د. هاش��مي  افزود: امسال حدود 
610 كيلومتر مس��ير دوچرخه ساخته مي شود. 500 
كيلومتر در دس��توركار معاونت فن��ي و عمران و 110 
كيلومتر در دس��توركار معاون حمل و نقل و ترافيك 
قرار گرفته اس��ت. 600 كيلومتر مسير در حوزه ايجاد 
زيرساخت هاي استفاده از دوچرخه در مناطق ۲۲گانه 

درحال ساخت است.
 معاون شهردار تهران با اشاره به نبود سابقه تاريخي براي 
ايجاد و س��اخت مسير دوچرخه با چنين عدد بزرگي در 
تهران، گفت: اس��تفاده از دوچرخه به عنوان يك وسيله 
تفريحي در قالب يك مد ترافيكي در برنامه هاي شهرداري 

ديده شده است. مشكالت بسياري اعم از ترافيك معابر، 
تقاطع ه��ا، نب��ود كريدورهاي متصل ب��ه ۲۲ منطقه و 
بزرگراه ها براي توسعه مسير دوچرخه سواري وجود دارد. 
اس��تفاده از دوچرخه دو بعد دارد؛ نخست به عنوان يك 
ورزش و وسيله اي براي سالمتي و دوم به عنوان يك وسيله 
حمل و نقل پاك براي عبور و مرور در شهر است. معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران يادآور شد: دولت 
و بانك ها براي توسعه دوچرخه سواري در پايتخت بايد به 
شهرداري تهران كمك كنند. بايد تسهيالت الزم براي 
خريد دوچرخه برقي توسط دولت به شهروندان ارايه شود. 
همچنين بايد براي كاركنان دولت و شهرداري ها امكان 
استفاده از دوچرخه با حمايت دولت وجود داشته باشد. 

جدول شماره 1- عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران
درصد تغييرمقطع زماني

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلمرداد99تير99مرداد98

تعداد معامالت 
35.4175.8-3292140479080)واحدمسكوني(

متوسط قيمت هر متر 
13.0220.923.110.577.4مربع )ميليون تومان(

جدول شماره 2- عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران طي پنج ماهه نخست سال هاي 97-99
درصد تغييرمقطع زماني

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبل139713981399

تعداد معامالت 
54.156.9-645592961946458)واحدمسكوني(

متوسط قيمت هر متر 
6.4712.7219.0496.449.7مربع )ميليون تومان(

جدول شماره 3- جزييات عملكرد بازار مسكن تهران طي 5 ماه نخست سال جاري به همراه نرخ تورم عمومي

تعداد معامالت دوره زماني
)هزار فقره( 

درصد تغيير نسبت 
به ماه قبل

متوسط قيمت هر متر 
مربع )ميليون تومان( 

درصد تغيير 
نرخ تورم عمومينسبت به ماه قبل

سال  99

2.12.1-87.815.29-1.2فروردين

11.3809.916.97112.5ارديبهشت

4.718.9411.62-10.8خرداد

14.0430.320.910.46.4تير

35.423.110.53.5-9.08مرداد

با عنايت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 1399/03/24 شرکت 
خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس ثبت شده به شماره 336034 و شناسه 
ملی 10103723524  در اجرای ماده 44  اليحه قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت 
مبنی بر تبديل کليه سهام بی نام شرکت به سهام بانام، بدينوسيله از کليه صاحبان 
سهام بی نام شرکت دعوت به عمل می آيد که از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت 6 ماه با 
در دست داشتن اصل برگه سهام بی نام خود نسبت به تبديل سهام بی نام خود به سهام 
با نام، به امور سهام شرکت مستقر در دفتر مرکزی  به نشانی تهران، خيابان وليعصر، 
نرسيده به چهار راه پارک وی، کوچه افق، پالک 6 ، کد پستی: 1966613755 مراجعه 
و برگه سهام بانام خود را دريافت نمايند. بديهی است که پس از انقضا مدت مذکور کليه 
سهام بی نام شرکت، باطل شده تلقی می گردد و وفق ماده 45 همان قانون نسبت به 

فروش سهام مذکور اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت تبديل نوع سهام بی نام به سهام با نام)نوبت اول( 
شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 33۶034 و شناسه ملی ۱0۱03723524

هيات مديره
شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس

شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(

شماره ثبت 336034

 Persian   Gulf   PILOT   Martime   Services Co.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



6 خبر ويژهدنياي فناوري

دانش و فن   Wed. Sep 2.  چهار شنبه  12  شهريور 1399   13 محرم 1442  سال هفتم    شماره   1744  2020 

كالهبرداري از كاربران 
پي پال به بهانه خيريه 

گروهي از كالهب��رداران اينترنتي به بهانه كمك به 
قربانيان آتش سوزي ها و توفان هاي اخير در امريكا 
توانسته اند به حساب هاي كاربران پي پال نفوذ كرده 
و از آنها مبالغي را سرقت كنند. به گزارش مهر به نقل 
از انگجت، هكرها با ارسال ايميل هايي براي كاربران 
مختلف پي پال از آنها خواسته اند تا ۳۵ دالر كمك را به 
حسابي واريز كنند. ايميل هاي ارسالي شباهت زيادي 
به محيط برنامه پي پال دارند و با كليك روي هر يك 
از آنها ۳۵ دالر از حساب كاربران كم مي شود، اما اين 
مبلغ به حساب عده اي كالهبردار واريز مي شود كه 
قباًل نيز به شيوه هايي مشابه خود را به جاي سازمان 
بهداش��ت جهاني جا زده بودند و از كاربران پي پال 
اخاذي كرده بودند. كليك كردن روي درخواس��ت 
كمك در اين ايميل ها همچنين منجر به دسترسي 
هكرها به اطالعات حساب هاي پي پال افراد مي شود 
و آنها با دسترس��ي به اطالعات مذكور مي توانند از 
حس��اب هاي پي پال افراد سرقت كنند . پي پال نيز 
ارسال چنين ايميل هاي دريافت كمكي را رد كرده و 
افزوده كه به هيچ عنوان از كاربران خود نمي خواهد به 
اين شيوه به سانحه ديدگان كمك كنند.  اين شركت 
وعده داده كه در آينده ابزاري را براي شناسايي اين نوع 

كالهبرداري ها به پي پال مي افزايد.

بيش از 45 ميليون مشاركت
در هيات هاي مجازي روبيكا

بيش از 1۵ميليون بازديد از پخش زنده برنامه هيات ها 
در »روبيكا« انجام ش��د. اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات س��يار ايران اعالم كرد كه ويدئوهاي زنده 
)اليو( و غيرزنده )آفالين( برنامه هيات ها در كانال هاي 
اپليكيشن »روبيكا« در دهه اول محرم به ترتيب بيش 
از 1۵ ميليون و بيش از ۳0 ميليون بازديد داشته است. 
پس از پايان هر برنامه، ويدئوي پخش زنده هيات ها در 
كانال هاي روبيكا باقي مي ماند كه مجموع اين ويدئوها 
در دهه اول محرم بيش از ۳0 ميليون بازديد داشته 
است. كانال هايي كه براي هيات ها در نظر گرفته شد، 
در اين ايام بي��ش از ۵ ميليون عضو گرفت و بيش از 
1۵00 هيات در سراسر كشور به شبكه پخش زنده 
»عقيق« و »روبيكا« پيوستند. بيشترين استقبال به 
ترتيب در استان هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، 
شيراز و خوزستان بود. بيش از ۵0 هيات شاخص و 
برجسته در سراسر كشور پخش زنده خود را از طريق 
صفحه »عقيق« در »روبيكا« انجام دادند. شايان ذكر 
است به زودي توسط »عقيق« پنلي اختصاصي براي 
هيات ها در نظر گرفته مي شود كه مي توانند پخش 
زنده خود را برنامه ريزي كرده و به اعضاي خود از طريق 

پيامك يا اعالن )نوتيف( اطالع رساني كنند.

افزايش ترافيك پهناي باند 
داخلي در دهه اول محرم

نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت 
گفت: ترافيك پهناي باند داخلي در دهه اول محرم 
۹۹ به دليل پخش آنالين مراسم عزاداري اباعبداهلل 
الحسين)ع( حدود 1۵ درصد افزايش يافت. سجاد 
بنابي در گفت وگو با مهر، با اشاره به استقبال كاربران 
از پخش زن��ده مراس��م هيات هاي ع��زاداري امام 
حس��ين)ع( گفت: اين مراس��م كه به دليل شيوع 
بيماري كرونا توسط هيات هاي عزاداري به صورت 
پخش زنده اينترنتي در اختيار كاربران قرار گرفت، 
س��بب ش��د تا ترافيك پهناي باند اينترنت داخلي 
كشور تا 1۵ درصد افزايش يابد. وي با تاكيد بر اينكه 
ترافيك پخش مراسم هيات هاي سوگواري اباعبداهلل 
الحس��ين)ع( در اين ايام روي شبكه ملي اطالعات 
پشتيباني شده است، تاكيد كرد: شبكه ارتباطي كشور 
در دهه نخست محرم امسال براي ميزباني از عزاداران 
حسيني پايدار بود. نايب رييس هيات مديره شركت 
ارتباطات زيرس��اخت در مورد ترافيك س��امانه ها 
و اپليكيش��ن هايي كه مراس��م عزاداري هيات ها را 
پخش مي كردند، گف��ت: در مورد جزييات ترافيك 
اين هيات ها هنوز آماري نداريم اما براي مثال سامانه 
هيات آنالين ۲ ميليون كاربر يكتا در اين ايام داشت. 

فيس بوك استراليايي ها
را تهديد كرد

به دنبال درخواست مقامات استراليايي از فيس بوك 
براي پرداخت پول به س��ايت هاي ناش��ر خبر در اين 
كشور، فيس بوك هشدار داد تمامي سايت هاي خبري 
اس��تراليايي را بلوكه مي كند. به گزارش مهر به نقل از 
انگجت، فيس بوك كه از فشار و اصرار طرف استراليايي 
به منظور پرداخت هزينه بابت نمايش خبرهاي سايت ها 
و خبرگزاري هاي اين كشور خشمگين شده قصد دارد 
به جاي صرف هزينه، تمامي اين سايت ها و خبرگزاري ها 
را بلوك��ه كند و از بازنش��ر مطالب آنها در اين ش��بكه 
اجتماعي دس��ت بردارد. فيس بوك درخواست طرف 
استراليايي را غيرمنطقي مي داند و در صورت به توافق 
نرسيدن دو طرف كاربران فيس بوك در استراليا قابليت 
به اش��تراك گذاري اخبار را در اين شبكه اجتماعي از 
دست مي دهند. كميسيون مصرف كنندگان و رقابت 
استراليا اصرار دارد كه فيس بوك و ساير شركت هاي 
فناوري بايد براي بازنشر مطالب كاربران در اين شبكه 
اجتماعي پول پرداخت كنند. فيس بوك در مقابل معتقد 
است بازنشر مطالب سايت هاي استراليايي در اين شبكه 
اجتماعي براي خود آنها ارزشمند بوده و موجب افزايش 

كاربران و بازديدكنندگان آنها مي شود.

كمك براي رقابت ، نه فيلترينگ
پايان نشست كميسيون مشترك برجام با ترسيم چشم اندازها طرح ساماندهي پيام رسان ها بايد شفاف سازي شود

تعهد به حفظ برجام
طرح ساماندهي  پيام رسان هاي اجتماعي كه در مرحله 
وصول به مجلس و در انتظار براي تصويب و تبديل شدن 
به قانون به سر مي برد، تاكنون جنجال هاي زيادي داشته 
و سواي نمايندگاني كه اين طرح را ارايه كردند، مخالفت 
بس��ياري از كارشناس��ان و حتي نمايندگان مجلس را 
به دنبال داشته اس��ت. يك عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس معتقد اس��ت چارچوب گذاش��تن براي فضاي 
مجازي نيازمند پژوهش هاي جدي است و از طرفي در 
حال حاضر »معيشت مردم اولويت دارد و اولويت مردم 
فضاي مجازي نيس��ت«. او همچنين مي گويد طراحان 
چنين طرح هايي بايد ش��فاف با مردم حرف بزنند و در 
غير اين صورت، در فضاي مجازي از يك جمله نماينده، 
بهره برداري سوء مي شود. نسخه جديد طرح »ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي« كه اولين بار در مهرماه ۹۷ از آن 
رونمايي شد و اكنون ۴0 نفر از نمايندگان مجلس پيشنهاد 
داده اند و براي تبديل شدن به قانون بايد در صحن علني 
به تصويب برسد. برخي محدوديت هاي اين طرح شامل 
مسدود شدن پيام رسان هاي خارجي در صورت نداشتن 
نماينده در ايران، نياز به نصب پيام رس��ان داخلي جهت 
اجازه واردات موباي��ل، و همچنين مجازات حبس براي 
انتشار VPN يا فعاليت در پيام رسان اجتماعي غيرقانوني 
مي شود. البته برخي از نمايندگان مجلس هم مخالفت 
خود را با اين طرح ابراز كردند. منتقدان اين طرح معتقدند 
شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها محل ارتباط و ابزار كار 
مردم هستند و همچنين بخشي از طرح كه به احراز هويت 
كاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادي و حريم خصوصي 
شهروندان قرار دارد، در عين حال كه با اصول قانون اساسي 

نيز در تضاد آشكار است.
اردشير مطهري، عضو كميس��يون اجتماعي مجلس، 
يك��ي ديگر از منتقدان اين طرح، معتقد اس��ت در حال 
حاضر معيش��ت مردم اولوي��ت دارد و فض��اي مجازي 
اولويت مردم نيس��ت. او در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
بسياري از مجموعه هاي اقتصادي از فضاي مجازي كسب 
درآمد مي كنند. شرايط كشور ما به گونه اي است كه بايد 
فقط براي معيش��ت تالش كنيم. اگر ما چيزي را بدون 
برنامه ريزي محدود كنيم، به نتيجه نخواهيم رسيد. بايد به 
مردم بگوييم كه برنامه جايگزين ما چيست. دوستاني كه 
طرح ساماندهي را ارايه كردند بايد در مورد آينده فضاي 
مجازي در ايران تصميم بگيرند. نماينده مردم گرمسار در 
مجلس با تاكيد بر ضرورت شفاف شدن طرح ساماندهي 
گفت: مردم بايد با جزييات اين طرح آش��نا شوند. گاهي 
بعضي ها شايعاتي در مورد اين طرح ها درست مي كنند 
مثال مي گويند قرار است همه شبكه هاي مجازي فيلتر 

ش��ود. مي دانم كه نگاه همكارانم، س��اماندهي است نه 
فيلترينگ. ساماندهي يعني رس��اندن پيام رسان هاي 
داخلي به مرزي كه توان رقابت با خارجي ها را داشته باشند. 
پيام رسان هاي داخلي بايد آنقدر جذاب باشد كه مردم به 
استفاده از آن ترغيب شوند. طراحان چنين طرح هايي بايد 
شفاف با مردم حرف بزنند. بسياري اوقات ما يك چيز را 
مطرح مي كنيم اما پشت پرده ماجرا را شفاف نمي كنيم و 
در همان فضاي مجازي از يك جمله نماينده، بهره برداري 
سوء مي ش��ود. دشمن ما سوء استفاده مي كند. ما بايد به 
مردم بگوييم كه نيت ما چيست. در اين صورت بسياري 
شهروندان آگاه مي شوند و در اظهارنظر موارد بيشتري را 
مد نظر قرار مي دهند. همكاران در مجلس مي خواهند 
چارچوب هايي براي فضاي مجازي و فرهنگي ما طراحي 
كنند. مثال يكي از اهداف آنها كنت��رل مرزهاي ورودي 
ديجيتالي است. مرزهاي مجازي ما رها شده است. به عنوان 
مثال از اكانت هاي تلگرامي بي نهايت سوء استفاده مي شود. 
ما بايد در همين ابت��داي كار با مردم در مورد اين چيزها 
حرف بزنيم. در اين صورت ممكن اس��ت مردم خودمان 

بدل به مدافعان اين طرح ها شوند. 
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره »تخصصي تر 
ش��دن تصميم گيري براي فضاي مجازي« اظهار كرد: 
فضاي مجازي چيزي نيس��ت كه بخواهيم در مورد آن 
اظهارنظ��ر قطعي كنيم. اين موضوع��ات بايد در هيات 
رييسه اعالم وصول شود، بايد با صاحبان پيام رسان هاي 
داخلي جلسه برگزار شود و كار كارشناسي صورت بگيرد. 
بعضي همكاران ما فقط مي خواهند فضاي مجازي ما تابع 
چارچوب هايي باشد. در كشورهايي مثل امريكا و فرانسه 
كه بي بندوباري توام با آزادي دارند نيز نس��بت به فضاي 
مجازي حساس هستند. حرف من اين است چارچوب 
گذاشتن براي فضاي مجازي نيازمند پژوهش هاي جدي 
است. مطهري با بيان اينكه »بايد نحوه حمايت فضاهاي 
مجازي داخلي را مشخص كنيم« گفت: پيام رسان هاي 
داخلي ما توان رقابت با فضاهاي مجازي خارجي را ندارند. 
پهناي باند ش��بكه هاي اجتماعي خارجي قوي تر است 
و حمايت هاي زيرساختي بهتري دارند. در اين شرايط، 
قدرت رقابت از پيام رس��ان هاي داخلي كم مي شود. ما 
دانش فني و جوانان قوي داريم اما دست كم در اين زمينه 
نيازمند حمايت مالي و زيرس��اختي هستيم. اين عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس، با تاكيد بر ضرورت رقابت در 
عرصه  فرهنگي و اقتصادي، گفت: به جاي انسداد بايد به 
سمت رقابت برويم. اكنون معيشت مردم مهم تر از مساله 
فرهنگي است. نمي گويم در مساله فرهنگي ورود نكنيم 

ولي بايد اهم و مهم كنيم.

تعادل| مهدي بيك| »مهم است كه مي بينيم طرف هاي 
مش��اركت كننده در عزم خود براي حفظ توافق هسته اي 
و يافتن راهي براي اطمين��ان از اجراي كامل آن علي رغم 
چالش هاي فعلي متحد هستند.«اين عبارات توئيتي است 
هلگا اشميت معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
بالفاصله پس از پايان نشست با استفاده از آنها تالش كرده تا 
تصويري از فضاي كلي نشست مشترك كميسيون برجام 
با حضور ايران و كش��ورهاي ۴+1 به مخاطبان ارايه كند. 
نشس��تي كه هرچند برخي از رسانه هاي غربي نزديك به 
دولت امريكا طي روزهاي گذشته تالش كردند تا آن را در حد 
اجتماعي براي جلوگيري از عملياتي شدن مكانيسم ماشه 
تقليل دهند اما واقعيت اظهارنظرهاي مقامات شركت كننده 
در نشست و توئيت سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان 
قبل از آغاز نشست نشان مي دهد كه محتواي اين نشست را 
مجموعه اي موضوعات مورد عالقه دو طرف در بر مي گيرد 
و تمركز صرف بر روي طرح مكانيسم ماشه در اين نشست 
مطرح نبوده است. در شرايطي كه امريكا تالش مي كند تا با 
فضاسازي هاي حاشيه اي تفسيري جعلي از قطعنامه شوراي 
امنيت ارايه كند، ايران از طريق افزايش رايزني ها با طرف هاي 
برجام از يك طرف و با ايجاد ارتباطي معقول با آژانس انرژي 
اتمي به دنبال آن است تا افكار عمومي بين المللي را متوجه 
اين واقعيت روش��ن كند كه ادعاهاي مطرح شده از سوي 
امري��كا از موضوعيت خارج اس��ت و چيزي جز بهانه هاي 
بي پايه و اس��اس يك پيرمرد لج باز نيس��ت.بر اين اساس 
جلسه كميسيون مشترك برجام كه ظهر ديروز با حضور 
سيدعباس عراقچي به نمايندگي از كشورمان به رياست 
هلگا اش��ميت و عراقچي در هتل پله كوبورگ شهر وين 
پايتخت اتريش برگزار شده بود بعد از يك وقفه كوتاه مدت 
براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي كرونايي بعد از رايزني 
پشت درهاي بسته و رايزني طرفين بر سر موضوعات مورد 
عالقه دو طرف پايان يافت.  ديروز بازار توئيت هاي اعضاي 
شركت كننده در كميسيون مشترك حس��ابي داغ بود و 
فضاي محدود رس��انه اي ناش��ي از كرونا باعث شده بود تا 
اعضا ديدگاه هاي خود را نه از دل مصاحبه هاي كسل كننده 
تلويزيوني بلكه با استفاده از كلمات محدود توئيت ها منتشر 
كنند. نخستين واكنش در خصوص نشست روز گذشته 
توسط هلگا اش��ميت معاون مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا رسانه اي شد؛ اشميت در پايان اين جلسه كه 
خود رياست آن را به عهده داشت در توئيتي نوشت: همين 
االن رياست جلسه كميسيون مشترك برجام را به پايان 
رساندم. اين مقام اجرايي اتحاديه اروپا ادامه داده است: مهم 
است كه مي بينيم طرف هاي مشاركت كننده در عزم خود 
براي حفظ توافق هسته اي و يافتن راهي براي اطمينان از 
اجراي كامل آن علي رغم چالش هاي فعلي متحد هستند. 

اظهاراتي كه بالفاصله بازتاب هاي وس��يعي در رسانه هاي 
داخلي و خارجي پيدا كرد و به نوعي چشم انداز آينده پيش 

روي دو طرف در برجام را تصوير سازي كرد. 
اما در شرايطي كه رسانه ها تالش مي كردند از ديدگاه هاي 
ديگر حاض��ران در نشس��ت نيز ب��ا خبر ش��وند، دومين 
اظهارنظرهاي توئيتي در خصوص نشس��ت روز گذشته را 
نماينده روسيه در آژانس رسانه اي كرد؛ تويئتي كه مشخص 
و شفاف خطاب به طرف امريكايي منتشر ش��د و در آن از 
برجاميان واقعي و غير واقعي س��خن رفته بود. بعد از پايان 
نشست مشترك كميسيون برجام، نماينده روسيه در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در توئيتي كنايه آميز خطاب به ادعاي 
امريكا تصريح كرد كه نشست كميسيون مشترك برجام با 
حضور مشاركت كنندگان واقعي )و نه ادعايي( اين توافق در 
وين برگزار شده است. ميخاييل اوليانوف همچنين نتيجه 
نشست ديروز را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: تمام اعضا مصمم 
هستند كه براي حفظ اين توافق همه تالش خود را به كار 
گيرند. نماينده روسيه در آژانس در توييتي با مثبت خواندن 
نشست كميسيون مشترك برجام نوشت كه تمام طرف هاي 
برجام ب��راي حفظ اين توافق مصمم هس��تند. ميخاييل 
اوليان��وف، در ادامه و در حالي كه تالش مي كرد روي تعهد 
كامل طرفيت در برجام تاكيد كند، نوشت: جلسه كميسيون 
مشترك برجام در وين نمايانگر تعهد كامل طرفين به توافق 
هسته اي و عزم  در به كارگيري از تمام توان شان براي حفظ 
اين توافق بود. اظهاراتي كه بيانگر نوع نگاه غالبي است كه در 
كميسيون در خصوص ادعاهاي تازه امريكا در خصوص برجام 
وجود دارد. اما در شرايطي كه طرف هاي مختلف برجام پشت 
درهاي بسته هتل پله كوبورگ وين جريان داشت؛ وزير امور 
خارجه آلمان در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با وزير امور 
خارجه چين بر ضرورت حفظ برجام تاكيد كرد. به گزارش 
خبرگزاري اسپوتنيك، هايكو ماس وزير امور خارجه آلمان در 
يك كنفرانس خبري مشترك با وانگ يي همتاي چيني اش 
گفت كه اين دو كشور ديدگاه مشتركي مبني بر اين دارند 
كه حفظ توافق هس��ته اي ضرورت دارد. ماس همچنين 
اش��اره كرد كه در چند هفته اخير در شوراي امنيت درباره 
اين موضوع به طور مفصل بحث و گفت وگو شده است. اين 
اظهارات در پي برگزاري نشست كميسيون مشترك برجام 
مطرح شد و بسياري از تحليلگران آن را موضع رسمي چين 
و اروپا در خصوص برجام تفسير و تحليل مي كنند. با عبور 
از اين اظهارنظرهاي كوتاه و مختصر كه بعد از پايان نشست 
كميسيون مشترك برجام رسانه اي شد، نكته قابل توجه 
انزواي دامنه داري است كه امريكا در صحنه بين الملل با آن 
رو به رو شده است. بايد ديد اين رويارويي حقوقي در ادامه و 
طي روزهاي آينده چگونه دنبال خواهد شد و در نهايت چه 
سرانجامي در صحنه روابط بين الملل بدنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار روابط  عمومي، نشست صميمانه 
مديرعام��ل فوالد خوزس��تان با اصحاب رس��انه به 
مناسبت گراميداش��ت هفته دولت و همزمان با ايام 
شهادت اباعبداهلل الحسين)ع( و ياران باوفايش، روز 
سه شنبه ۴ ش��هريورماه 1۳۹۹ با حضور نمايندگان 
مطبوعات، خبرگزاري  ها، پايگاه هاي خبري استاني و 
صدا و سيماي مركز خوزستان و جمعي از مسووالن 
ش��ركت فوالد خوزس��تان در تاالر طوبي دويس��ت  

دستگاه برگزار شد .
در ابتداي مراس��م غالمرضا فروغي ني��ا مدير روابط 
عمومي ش��ركت فوالد خوزس��تان ضمن تس��ليت 
ايام ش��هادت امام حس��ين)ع( و ي��اران باوفايش و 
گرامي داشت هفته دولت، از حضور اصحاب رسانه در 

اين نشست صميمانه تقدير و تشكر نمود.
در ادامه افش��ار پرويزي بابادي مدير خانه مطبوعات 
اس��تان خوزس��تان اظهار داش��ت: اصحاب رسانه 

طليعه داران عرصه اطالع رساني هستند.
وي افزود: مجموعه فوالد خوزس��تان همكاري قابل 
توجهي با اهالي قلم داش��ته و اين نش��ان از ديدگاه 
مثبت مديرعامل و مجموعه روابط عمومي نسبت به 

اصحاب رسانه است.
سعيد رضواني مديركل روابط عمومي و امور بين الملل 
استانداري خوزس��تان در اين مراسم گفت: حمايت 
مديرعام��ل فوالد خوزس��تان از حوزه رس��انه قابل 
تقدير است. يكي از اركان جهش توليد، شركت هايي 
همچون فوالد خوزستان هس��تند و اين شركت در 
ارتباطات منطقه اي و كمك رساني به مناطق محروم 

نيز موفق عمل نموده است.
ب��ر پايه اي��ن گ��زارش در بخش بعدي اين مراس��م 
مديرعامل فوالد خوزستان ضمن تسليت ايام محرم و 
گرامي داشت هفته دولت و خيرمقدم به اصحاب رسانه 

به سواالت مطرح شده از سوي خبرنگاران پاسخ داد.
علي محمدي در ابتداي سخنان خود ضمن قدرداني از 
اصحاب قلم، انجام تكاليف مسووليت هاي اجتماعي را 

وظيفه مجموعه فوالد خوزستان دانست.
وي در ادام��ه گف��ت: ه��دف از اراي��ه گ��زارش 
مس��ووليت هاي اجتماعي فوالد خوزستان، اثبات 
تالش اين مجموعه در مسير آباداني و رفع محروميت 
است. س��ازمان ها، ارگان ها و مسووالن استاني بايد 

دست به دست هم دهند و در اين مسير گام بردارند. 
اعتقاد داريم در صورتي كه شركت هاي فعال استان 
خوزس��تان به وظايف اجتماعي خود عمل كنند، 
نيازي به حضور دولت نيس��ت. مطمئنا دعاي خير 
مردم استان به واسطه فعاليت هاي صورت گرفته در 
مجموعه فوالد خوزستان نمود پيدا مي كند. رشد 
توليد، افزايش ص��ادرات و كاهش حوادث، مصداق 

دعاي خير مردم است. 
محم��دي گف��ت: س��اخت درمان��گاه در منطق��ه 
قلعه چنعان، تكميل بيمارس��تان ۹۶ تخت خوابي، 
تهيه و توزيع سي هزار بسته معيشتي به آسيب ديدگان 
كرونا در طرح كمك هاي مومنانه، تحت پوشش قرار 
دادن هزار دانش آموز، بازس��ازي مدراس شهرستان 
كارون و اه��داي جهيزيه به يكصد زوج، بخش��ي از 

فعاليت هاي انجام شده در اين حوزه است.
مديرعامل فوالد خوزستان در بخش ديگري از سخنان 
خود اشاره اي هم به پيامدهاي مثبت مسووليت هاي 
اجتماعي داشت و افزود: پايداري امنيتي، اقتصادي و 
اجتماعي، مهم ترين پيامدهاي انجام مسووليت هاي 
اجتماعي به ش��مار مي آيند. ب��راي مجموعه فوالد 
خوزستان اين اقدامات به اندازه توليد شركت اهميت 
دارند.  محمدي در پاس��خ به سوال خبرنگاري كه از 
تامين مواد اوليه ش��ركت هاي نوردي پرس��يده بود، 

گفت: اولويت اين مجموعه تامين نياز ش��ركت  هاي 
نوردي داخلي است . از ابتداي س��ال ۹۹ بيش از ۶۹ 
درصد فروش داخلي فوالد خوزس��تان به ۷ كارخانه 
نوردي استان اختصاص يافت. در سال هاي گذشته 
و با توجه به مش��كالتي كه گريبان گير دو ش��ركت 
فوالد اكس��ين  و گروه ملي صنعتي فوالد ش��ده بود، 
مجموعه فوالد خوزس��تان به كمك اين دو شركت 
شتافت و نس��بت به تامين مواد اوليه مورد نياز اقدام 
كرد. كمك  هاي فوالد خوزس��تان باعث ش��د، فوالد 
اُكسين از حالت ورشكس��تي سال ۹۷ به سود كامل 
در سال ۹۸ برسد. البته فوالد خوزستان تابع قوانين 
س��تاد تنظيم بازار و وزارت صمت است و محصوالت 
توليدي را از طريق بورس عرضه مي كند. ش��فافيت 
فروش اين مجموعه از طريق اطالعات درج شده در 
بورس قابل رويت اس��ت. وي از رش��د ۳۷۷ درصدي 
ارزش سهام فوالد خوزستان در بورس خبر داد و افزود: 
سهام فوالد خوزستان با نماد فخوز از مرداد ماه سال 
گذشته تاكنون با رشد ۳۷۷ درصدي مواجه شده، كه 
در ميان توليدكنندگان فوالد كشور از بيشترين رشد 
برخوردار بوده است. شركت ذوب آهن اصفهان با ۲۹۶، 
فوالد مباركه ۲۹۴ و فوالد خراسان با 1۸0 درصد رشد 

ارزش سهام پشت سر فوالد خوزستان قرار گرفتند.
وي گف��ت: در فرمايش��ات مق��ام معظ��م رهبري 

)مدظله العالي( در تبيين سال پيش رو، نكته مهمي 
مبني بر تاثير محس��وس »جهش توليد« در زندگي 
مردم كش��ور عيان بود. گردش مالي س��االنه فوالد 
خوزستان در س��ال ۲00 هزار ميليارد ريال است. با 
هماهنگي هيات مديره محترم، حساب  هاي مجموعه 
فوالد خوزستان در داخل استان تجميع شد و منافع 
اين گردش عظيم مالي متوجه استان است. تشديد 
تحريم ها و شيوع ويروس كرونا نه تنها باعث نشد كه 
وقفه اي در توليد فوالد خوزستان به وجود آيد، بلكه در 
سه ماهه نخست سال جاري، سه ركورد توليد روزانه، 
ماهانه و فصلي ارتقا پيدا كرد. در ۵ ماهه نخست نيز، ۵ 

درصد از برنامه توليد پيش هستيم.
مديرعامل فوالد خوزستان تاكيد داشت: بيش از ۸0 
درصد تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز شركت فوالد 
خوزس��تان از داخل كش��ور تامين مي شود. در سال 
گذشته نمايشگاه بومي سازي را با حضور ۶۵ شركت 
داخلي استان برگزار كرديم. در اين نمايشگاه توافق  
نامه هايي با تامين كنندگان و توليدكنندگان به امضا 
رسيد. حمايت همه جانبه از شركت هاي دانش بنيان 
از ديگر سياست هاي اجرايي مجموعه فوالد خوزستان 
است. از طرفي از سال ۹۷ س��تاد مقابله با تحريم  در 
شركت تش��كيل ش��د. هدف از تش��كيل اين ستاد 
جلوگيري از تاثير تش��ديد تحريم ه��ا بود. بر همين 

اس��اس، اقدام به خريداري مواد و تجهيزات وارداتي 
شد. همين حركت باعث شد پايداري مواد مورد نياز 

ما براي يك سال تامين شود. 
محمدي از حفظ كادر فني تيم فوتبال خبر داد و افزود: 
تيم فوتبال فوالد خوزستان با قرارگيري در رده سوم 
مسابقات ليگ برتر موفق به كسب سهميه آسيا براي 
استان خوزستان شد. اين موفقيت را به مردم خونگرم 
اين استان زرخيز تبريك مي گويم. مطمئنا كسب اين 
جايگاه به موارد مختلفي مانند: مديريت منسجم، كادر 
فني مجرب، بازيكنان، زيرساخت مدرن و هواداران 
بس��تگي دارد. تقويت بدنه تيم و حف��ظ كادر فني و 
مديريت براي حضوري قدرتمند در مسابقات فصل 
بعد و رقابت هاي آسيايي از اولويت هاست؛ با توجه به 
عملكرد مديرعامل باشگاه و كادر فني، براي همكاري 

در فصل بعد به توافق نهايي رسيده ايم.
محمدي از س��رمايه گذاري هش��ت هزار ميلياردي 
شركت فوالد خوزستان در چهار سال آينده خبر داد و 
افزود: بخش اعظم اين سرمايه گذاري در بخش توسعه 
هزينه خواهد شد. يكي از اين برنامه ها احداث ماشين 
ريخته گري اس��لب عريض با اعتبار دويست ميليون 
دالر است. با راه اندازي اين طرح، مواد اوليه لوله هاي 
مورد نياز صنعت نفت تامين مي ش��ود. همچنين با 
بهره  برداري از اين طرح پيوند بين صنايع نفت و فوالد 

شكل مي گيرد. از ديگر سرمايه گذاري هاي منحصر 
به فرد فوالد خوزس��تان، احداث كارخانه كك سازي 
در منطقه آزاد اروند است. اين ماده مورد نياز صنعت 

فوالد و پتروشيمي است.
وي ادامه داد: فوالد خوزستان از معدود شركت هايي 
است كه تمام ارز حاصل از صادرات را به سيستم نيما 
كش��ور تحويل مي دهد. اين شركت به تعهدات خود 
نس��بت به بانك مركزي عمل نم��وده و در پنج ماهه 
نخست س��ال ۲۲0 ميليون دالر صادرات داشته و به 
خاطر حمايت از صنايع داخل��ي ۳0 درصد صادرات 
خود را نسبت به سال گذشته كاهش داده و در مجموع 

فروش كلي شركت ۹0 هزار ميليارد ريال بوده است.
مديرعام��ل فوالد خوزس��تان در پاس��خ به س��وال 
خبرنگاري، در خصوص حمايت از اش��تغال جوانان 
استان، اظهار داش��ت: هم اكنون 11 هزار تن نيروي 
انس��اني به طور مستقيم و بيش از ۷0 هزار تن به طور 
غير مستقيم از طريق فوالد خوزستان مشغول به كار 
بوده و با نياز س��نجي در بخش هاي مختلف شركت، 
اشتغال زايي جوانان در دستور كار قرار دارد و جمعي 
از فرزندان بازنشسته نيز طي مراحل قانوني جذب اين 

مجموعه خواهند شد.
محمدي در خص��وص تامين مواد اوليه تصريح كرد: 
خط توليد ۵ ميليون تن كنس��انتره و گندله شركت 
س��يميدكو از ش��ركت هاي تابعه فوالد خوزس��تان 
فع��ال بوده و ب��ا دو مع��دن ديگر ب��راي تامين مواد 
اوليه مذاكراتي داشته ايم. شايان ذكر است با افتتاح 
كارخانه گندله س��ازي س��پهبد ش��هيد حاج قاسم 
سليماني سيميدكو در خردادماه سال جاري 1۵00 
تن از جوانان شهرس��تان خواف به طور مس��تقيم و 

غيرمستقيم مشغول به كار شدند.
مديرعام��ل فوالد خوزس��تان در پاس��خ به س��وال 
خبرنگاري در مورد تكميل زنجيره ارزش صنعت فوالد 
گفت: با خريد سهام شركت سيميدكو در باال دست و 
سهام شركت صنعت فوالد شادگان در پايين دست 
بدنبال تكميل زنجيره ارزش بوديم. در س��ال آينده 
خط توليد فوالدسازي اين شركت با ظرفيت ۸00 هزار 
تن راه اندازي خواهد شد. همچنين در آينده با تملك 
شركت فوالد اكسين، اهداف ما در تكميل زنجيره از 

معدن تا نورد محقق خواهد شد.

نشست صميمانه مديرعامل فوالد خوزستان با اصحاب رسانه برگزار شد
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موانع ترخيص 2100 خودرو 
خارجي دپويي در گمرك

خبرگزاري ف�ارس |دبير انجم��ن واردكنندگان 
خودرو با تش��ريح موانع ترخيص خودروهاي وارداتي 
دپو ش��ده در گمرك، گف��ت: آخرين مهلت ترخيص 
اين خودروها 26 شهريورماه است و اين در حالي است 
كه برخي واردكنندگان با مشكل عدم صدور گارانتي 
روبرو هستند. مهدي دادفر با بيان اينكه 2100 دستگاه 
خودروي وارداتي همچنان در گمرك باقي مانده اند و 
ترخيص نشده اند، اظهار داشت: حدود 800 دستگاه 
از اين خودروها در اختيار مرجع قضايي است كه هنوز 
رفع توقيف نشده است، هر چند مرجع قضايي همكاري 
زيادي براي اين موضوع داشته است. وي با بيان اينكه 
كل خودروهاي دپو ش��ده در گمرك ح��دود 7 هزار 
دستگاه بوده است، افزود: در حال حاضر موانعي براي 
ترخيص خودروهاي باقيمانده در گمرك وجود دارد 
كه يكي از آنها سوء برداشت از ماده 4 قانون حمايت از 
مصرف كننده است به طوري كه طبق اين ماده قانوني، 
هر فردي كه بخواهد خودرو به كشور وارد كند بايد از 
نمايندگي رسمي آن خودرو، گارانتي خريداري كند. اين 
در حالي است كه هم اكنون بسياري از نمايندگي هاي 
رسمي تعطيل ش��ده اند يا اصوال كسي گارانتي بابت 
خودروها ارايه نمي كند.دادفر ادام��ه داد: اين معضل 
باعث شده تا شركت هاي غير نمايندگي براي خروج 
خودروهاي شان از گمرك با مشكل روبرو باشند. وي 
با بيان اينكه گمرك شهريار، گمرك معين كشور براي 
ترخيص خودروهاي وارداتي است، اظهار داشت: بخش 
ديگري از مشكل ترخيص خودروها به منقضي شدن 
كارت هاي بازرگاني افراد واردكنن��ده خودرو مربوط 
مي شود كه با وجود دستور مرجع قضايي و رييس كل 
گمرك مبني بر باز كردن اي��ن كارت هاي بازرگاني، 
گمرك شهريار از اين كار امتناع مي كند و همين موضوع، 
خروج خودروها را از گمرك با مشكل روبرو كرده است. 
وي تصريح كرد: اگر اين واردكنندگان بخواهند نسبت به 
تمديد كارت بازرگاني خود اقدام كنند، دو تا سه ماه زمان 
مي برد و اين در حالي است كه آخرين مهلت ترخيص 

خودروها از گمرك 26 شهريور ماه تعيين شده است.
 دادفر اف��زود: برخي خودروهاي موج��ود در گمرك، 
سه س��ال پيش وارد كشور شده اند و واردكنندگان در 
آن زمان براي واردات خودرو اق��دام به دريافت كارت 
بازرگان��ي كرده اند. ح��اال در اين مدت ك��ه از واردات 
خودروها مي گذرد به دليل اينكه تجارتي نداشته اند، 
اقدامي براي تمديد كارت هاي بازرگاني خود نكرده اند.

دبير انجمن واردكنندگان خودرو اظهار داشت: در حال 
حاضر سازمان توسعه تجارت مي گويد كه اين افراد بايد 
كارت بازرگاني معتبر ارايه دهند تا سقف سفارش آنها 

فعال شود كه اين كار نيز زمان بر است.

حضور 30  هزار داوطلب در 
آزمون استخدامي فوالد مباركه

آزمون استخدامي ش��ركت فوالد مباركه اصفهان 
ب��ا حضور بي��ش از ۳0 هزار داوطل��ب در دو مقطع 
ديپلم )براي مش��اغل اپراتوري( و ليس��انس )براي 
مش��اغل كارشناس��ي( در روزهاي چهارش��نبه، 
پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، در محل دانشگاه 
اصفهان و با رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري هاي الزم با همكاري س��تاد برگزاري 
آزمون هاي دانش��گاه اصفهان و پش��تيباني حدود 
هزار نفر برگزار شد.در جريان برگزاري اين آزمون، 
مديرعامل فوالد مباركه، جمعي از معاونان و مديران 
اين ش��ركت و رييس س��تاد برگزاري آزمون هاي 
دانش��گاه اصفهان در خصوص برگزاري اين آزمون 
چنين گفتند: مهندس عظيميان، مديرعامل فوالد 
مباركه: نيروي انس��اني متعه��د و متخصص ركن 
اساسي انجام ماموريت هاي سازمان است .شركت 
فوالد مباركه در اين س��ال ها براي رعايت عدالت و 
انتخاب بهترين ها، كاركنان خود را از طريق آزمون 
ورودي برمي گزيند و براي اينكه اين آزمون به لحاظ 
كّمي و كيفي از س��طح علمي قابل قبولي برخوردار 
باشد، آن را توسط يكي از مراكز دانشگاهي طراحي 
و برگزار مي كند.به همي��ن منظور با توجه به اينكه 
دانشگاه اصفهان به عنوان برگزاركننده اين آزمون 
از تجرب��ه و دانش كاف��ي در اين زمين��ه برخوردار 
اس��ت، تهيه س��واالت، برگزاري آزمون، حفاظت و 
امنيت س��وال ها و رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 
اين دانشگاه واگذار شد. اميدواريم از بين داوطلبان 
بهترين ها را انتخ��اب كنيم و در ف��والد مباركه در 
خدمت آنها باشيم. توجه به مسائل معيشتي كاركنان 
از مهم ترين مباحثي است كه همواره در نظر گرفته 
شده اس��ت؛ چراكه اين موضوع در افزايش انگيزه و 
آسودگي خاطر آنها و در نتيجه در افزايش بهره وري 
سازمان تأثير بس��زايي دارد. همواره بر اين موضوع 
تأكيد داشته ايم كه از ميان 9 معاونت فوالد مباركه، 
مهم ترين آنها معاونت نيروي انساني است. اگر اين 
معاونت كار خود را صحيح و كامل انجام دهد، ساير 
معاونت ها و قسمت ها نيز مي توانند در بستري آرام و 

كارآمد وظايف خود را انجام دهند.
عب��اس اكبري محم��دي معاون نيروي انس��اني و 
س��ازمان دهي ش��ركت فوالد مباركه گفت: فرايند 
اس��تخدام و جذب نيروي انساني يكي از مهم ترين 

فرايندهاي توسعه منابع انساني در سازمان هاست.
آزمون استخدامي شركت فوالد مباركه در ۳2 رشته 
برگزار شد تا از ميان ۳0 هزار و 1۳6 داوطلب، ۵27 
نفر از طريق برگزاري آزمون كتبي )دانشي(، ارزيابي 
مهارتي و مصاحبه )براي مشاغل اپراتوري(، كانون 
ارزيابي شايس��تگي )براي مش��اغل كارشناسي(، 
معاينات طب صنعتي )براي سنجش سالمت، توانايي 
جسمي و ويژگي هاي روان ش��ناختي( و گزينش، 

جذب شركت فوالد مباركه شوند.

كميته ويژه براي رصد هفتگي 
عرضه فوالد در بورس كاال

ش�اتا| محمدرضا كالمي، دبير ستاد تنظيم بازار 
گفت: قيمت فوالد نياز به شفاف سازي دارد و وقتي 
تصميم گرفته مي شود فوالد در بورس كاال عرضه 
ش��ود، مهم ترين اولويت ما كنترل زنجيره و عرضه 
قطعي و الزامي آن در بورس كاال اس��ت.  وي افزود: 
پيش از اين مقادير تعيين ش��ده براي شركت هاي 
فوالدي جهت عرضه بورس محقق نمي شد و اين به 
تعادل در عرضه و تقاضا آسيب وارد مي كرد در همين 
راس��تا با توجه به تاكيد سرقيني، سرپرست وزارت 
صمت، تيم ويژه اي در اين خصوص تعيين شده كه 
در قالب يك كميته مش��ترك با حضور نمايندگان 
دادستاني كل كش��ور، تعزيرات حكومتي، سازمان 
حمايت و س��اير دس��تگاه هاي نظارتي به صورت 
هفتگي مقادير عرضه شركت هاي فوالدي در بورس 
كاال را كنترل مي كنند و ه��ر واحدي كه از مقادير 
تعيين شده براي عرضه تخطي داشته باشد حتمًا 
اعمال قانون مي شود. وي ادامه داد: مجموعه اقداماتي 
كه در اين حوزه انجام شده در چهار محور ويژه شامل 
گره خوردن ميزان صادرات شركت ها به روند عرضه 
محصوالت در بورس، اعمال قانون ش��ركت هايي 
كه كف عرض��ه را در بورس رعايت نمي كنند، عدم 
تخصيص مواد اوليه به واحدها در صورت عدم عرضه 
محصوالت در ب��ورس كاال و در مرحله آخر معرفي 
واحدهاي متخلف به دادستاني كل كشور درصورت 

عدم رعايت قانون؛ دنبال مي شود.

خودروسازان با تعهدات معوق 
اجازه پيش فروش ندارند

تسنيم |رييس س��ازمان حمايت فروش و پيش 
فروش خ��ودرو را منوط به اج��ازه كميته خودروي 
ستاد تنظيم بازار دانس��ت. عباس تابش در حاشيه 
نشست س��تاد تنظيم بازار گفت: شركت هايي كه 
به ف��روش و پيش فروش خودرو ب��ه ويژه خودروي 
خارجي اقدام مي كنند بايد مجوز كميته خودروي 
ستاد تنظيم بازار را دارا باشند. وي افزود: مجوز پيش 
فروش براي آن بخش از خودروسازان يا مونتاژكاراني 
كه تعهد معوق خود را عمل كرده باش��ند در كميته 
خودرو صادر مي شود، اما براي آن بخشي كه كميته 
خودرو مج��وزي صادر نكرده، ح��ق فروش و پيش 
فروش نيز وجود ندارد. تابش اضافه كرد: آن بخشي از 
شركت ها كه تعهدات معوق دارند يا به تعهدات خود 
عمل نمي كنند پرونده تعزيراتي هم به قوه قضاييه 
و هم به تعزيرات ارس��ال شده است كه اميدواريم با 
تصميم گيري دستگاه هاي قضايي، اينگونه شركت ها 
به تعهدات خود در قبال مصرف كنندگان عمل كنند.

 4 هزار پرونده 
درخواست  رفع موانع 

ش�اتا |معاون آم��وزش، پژوهش و فن��اوري وزارت 
صمت در ديدار با اس��تاندار ايالم بيان كرد: در سامانه 
تاپ نزديك به 12 هزار واحد ثبت نام نموده اند و چهار 
هزار پرونده درخواست رفع موانع موجود داريم. برات 
قباديان با بي��ان اين مطلب، اف��زود: انقالب صنعتي 
چهارم بر اقتص��اد مبتني بر دانش متكي اس��ت و در 
اين رابطه وزارت صمت اقدام به اجراي طرح ملي تاپ 
)توانمندسازي، توليد واش��تغال پايدار( نموده است. 
وي ادامه داد: اس��تفاده از علم و فناوري در توليد امري 
ضروري و اجتناب ناپذير در توسعه صنعتي كشورها 
محسوب مي شود. معاون آموزش، پژوهش و فناوري 
وزارت صمت خواستار حضور استاندار و رييس سازمان 
صمت استان در جلسه شوراي معاونين وزارت صمت 
ش��د و تصريح كرد: حضور مسووالن اس��تاني در اين 
جلسات مي تواند زمينه ساز مصوبات مثبت و اثربخش 
براي توسعه اقتصادي، صنعتي و معدني استان باشد.

استاندار ايالم نيز در ادامه از آماده بودن چندين پروژه 
بزرگ صنعتي و توليدي در اين استان براي افتتاح خبر 
داد و گفت: ارزش سرمايه گذاري صورت گرفته براي اين 

پروژه ها افزون بر 200 هزار ميليارد ريال است.

قاچاق 34 هزار تن شيرخشك 
مازاد به كشور هاي همسايه

تسنيم |مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي توليدكنندگان 
فرآورده ه��اي لبن��ي گف��ت: هم اكنون ۳4 ه��زار تن 
شيرخشك در كارخانه ها دپو شده كه قاچاقچيان در 
حال صادرات اين كاال به پاكستان هستند. علي احسان 
ظفري افزود: طبق راستي آزمايي صورت گرفته از سوي 
تشكل ها ۵4 هزار تن شير خشك در كشور موجود بوده 
كه فقط از اين ميزان20 هزار تن آن مجوز براي صادرات 
از سوي ستاد تنظيم بازار صادر شده است. وي اضافه كرد: 
قرار بر اين بود براي بقيه شير خشك دپو شده در قالب 
كميته اي با حضور تش��كل هاي مربوطه، وزارت جهاد 
كشاورزي، وزارت صمت و سازمان حمايت تصميم گيري 
ش��ود. وي گفت: از آن زمان تاكنون دو ماه گذشته، اما 
متاسفانه مجوزي براي صادرات اين ميزان شير خشك 
باقي مانده صادر نشده است. ظفري ادامه داد: قاچاقچيان 
بدون پرداخت هيچ گونه عوارضي با قيمت هاي عجيب و 
غريب اين كاال را با پاكستان قاچاق مي كنند. وي گفت: 
واحد هاي توليدي اين شير خشك را با قيمت تمام شده 
باال توليد كرده اند كه اكنون بايد با قيمت هاي پايين تر به 
قاچاقچيان تحويل دهند. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي 
توليدكنندگان فرآورده هاي لبني افزود: منافع اين كاال 
به جيب قاچاقچيان ريخته مي شود و در برابر آسيب آن 
متوجه صنعت دامپروري و لبنيات كشور خواهد بود. 
وي اضافه كرد: شير خش��ك صادراتي به قيمت ۳۵ تا 
۳6 هزار تومان تحويل پاكستان مي شد، اما در شرايط 
حاضر قاچاقچيان شير خشك را به قيمت 22 تا 24 هزار 
تومان از داخل خريداري و صادر مي كنند و در عمل سود 

هنگفتي به جيب  مي زنند.

»تعادل« از عمده ترين چالش هاي پيش روي فعاالن اقتصادي گزارش مي دهد

در سوگ »لئون آهارونيان«؛ كارآفرين برتر كشور

دست اندازهاي سه دستگاه در مسير واردات

سوپرمن واقعي درگذشت

تعادل| 
گويا اراده اي براي حل چالش بين تجار با »وزارت صمت، 
بانك مركزي و گمرك« وجود ندارد.؛ چراكه قوانين جاري، 
چالش هاي زي��ادي براي بنگاه ها در مواجهه با اين س��ه 
دستگاه به وجود آورده است. فعاالن اقتصادي مي گويند 
عدم هماهنگي و نبود يك ارتباط منطقي بين اين س��ه 
دستگاه موجب شده تا كار آنها لنگ بماند و تا زماني كه اين 
روند اصالح نشود، اميدي به حل موانع پيش رو نيست. در 
همين راستا، دو تن از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به تشريح 
چالش هايي پرداخته اند كه روند فعاليت اقتصادي بنگاه ها 
را مختل كرده اس��ت. به گفته آنها، وزارت صمت مجوز 
اصلي ورود كاال را تحت عنوان ثبت سفارش ارايه مي دهد؛ 
بانك مركزي مس��اله تخصي��ص ارز را هدايت مي كند و 
گمرك نيز در زمينه خروج كاال وارد ش��ده كه متأسفانه 
چالش هاي عمده اي در هر سه رويكرد به وجود آمده است. 
چالش ها كدامند؟ »محدود كردن كس��ب مجوز و ثبت 
سفارش واردات«، »طوالني بودن مدت زمان پاسخ ثبت 
سفارش و گرفتن مجوز« و »چالش تخصيص ارز از سوي 
بانك مركزي«، »ممنوعيت استفاده از ارز صادراتي براي 
واردكنندگان«، »عدم همكاري بانك هاي عامل«، »تغيير 
مداوم سياست هاي ارزي در قبال واردات«و»ارتباطات ويژه 
بنگاه هاي بزرگ براي استفاده از ارز نيمايي و اجحاف در 
حق بنگاه هاي كوچك ومتوسط« را مي توان از عمده ترين 
چالش هاي پيش روي فعاالن اقتص��ادي عنوان كرد. از 
س��وي ديگر، پيش تر بخش��نامه اي بود كه بر اساس آن 
شركت ها مي توانستند با توجه به پروانه توليد يا قراردادي 
كه با شركت هاي توليدي دولتي داشتند، بخشي از كاالي 
خود را از گمرك دريافت كنند تا خط توليد متوقف نشود، 
اما حاال بانك مركزي به گمرك نامه زده كه به هيچ عنوان 
نبايد اين كار را انجام دهد. فعاالن اقتصادي مي گويند اگر، 
بانك مركزي ارز ندارد، حداقل اين مجوز را به تاجر بدهد تا 
از ارز خودش استفاده كند، نه اينكه هر روز يك بخشنامه 
جديد به گمرك ارايه دهد كه نه تنها كارگشا نبوده، بلكه 

باعث ضرر و زيان بنگاه مي شود. 

    مصايب واردكنندگان 
پس از بازگشت دوباره تحريم ها طي دو سال، گذشته، يكي 
از تصميمات جدي دولت در عرصه تجارت خارجي، دنبال 
كردن رويكرد محدوديت واردات به منظور جلوگيري از 
خروج ارز از كشور و مديريت منابع ارزي كشور بود. با اجرايي 
شدن اين سياست، در س��ال هاي گذشته تنها كاالهاي 
اساسي، كاالهاي ضروري و مواد اوليه كارخانجات توليدي 
اجازه ورود به ايران را داشته اند و در ساير موارد يا بايد براي 
كااليي مجوزي جداگانه صادر شده باشد يا امكان واردات 
آن به كشور وجود نداشته است. در اين سال ها واردكنندگان 
اعالم كرده اند كه با پذيرش سياست هاي دولت، صرفا در 
حوزه اي اقدام به معامله مي كنند كه امكان واردات رسمي 
آن به كشور وجود داشته باشد. در چنين شرايطي ابتدا بايد 
كاالي مدنظر ثبت سفارش شود و پس از دريافت مجوزهاي 
الزم به گمرك آمده و ترخيص شود. در تمامي اين مراحل 
منشأ ارز مورد نظر واردكنندگان بايد مشخص باشد كه 
آيا از محل صادرات تامين ش��ده يا منشأ ديگري دارد. در 
ماه هاي گذشته با دستورالعمل بانك مركزي، امكان واردات 
در ازاي صادرات براي تعدادي از فعاالن اقتصادي به وجود 
آمده بود كه در مسير ايفاي تعهد ارزي به آنها كمك كرد اما 
از چند ماه قبل بار ديگر بانك مركزي اين شيوه را رد كرده 
و همين مساله در كنار صادركنندگان، براي واردكنندگان 

نيز مشكل آفرين شده است. 
در همين رابطه، مهرداد عباد عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران درباره مصايب واردكنندگان در حوزه ثبت 
سفارش و تخصيص ارز مي گويد: پس از آنكه يك واردكننده 
فرآيند ثبت س��فارش كاالي خود را به اتمام  مي رساند، 
ملزم اس��ت يك بانك عامل را انتخاب كند كه با توجه به 
روش انتقال ارز كه واردكننده انتخاب كرده، مراحل اين 

فرآيند آغاز ش��ود. براساس توضيحات عباد، مساله اي 
كه فعاالن اقتصادي با آن مواجه هستند، آن است كه 
هر چند ماه يك بار نحوه انتقال ارز تغيير  مي كند. در 
آخرين تغيير كه ماه گذش��ته رخ داد، استفاده از ارز 
حاصل از صادرات غير براي واردكنندگان ممنوع شد. 
يعني يك وارد كنن��ده كه خود صادراتي انجام نداده، 
در عمل نمي تواند از اين ارز استفاده كند و استفاده از 
ارز حاصل از صادرات منحصر به كساني شد كه خود 
صادرات انجام  مي دهند. اين تصميم سبب  مي شود 
كه صادركنندگان براي هزينه ك��رد ارز خود، ناگزير 
واردات نيز انجام دهند و به امري غيرتخصصي گرايش 

پيدا كنند.
بنابه توضيحات اين فعال اقتصادي، از سوي ديگر يك 
واردكننده فقط  مي تواند از سامانه نيما ارز دريافت كند و 
اين فرآيند از طريق يك بانك عامل انجام  مي گيرد. مساله 
اين است كه بانك ها در عمل كاري انجام نمي دهند و 
البته كارمزدهايي دريافت  مي كنند كه در عمل هزينه 
تمام شده كاالها را افزايش  مي دهد. آنها معموال حداقل 
۳0 درصد از مبلغ را به عنوان ضمانت دريافت  مي كنند 
كه شرايط نقدينگي ش��ركت ها به گونه اي نيست كه 
بخواهند چنين مبلغي را نزد بانك ها سپرده بگذارند. 
البته برخي شركت ها به واس��طه ارتباطاتي كه دارند 
 مي توانند اي��ن ۳0 درصد را به 10 درصد تقليل دهند. 
اما به هر حال، بانك ها موجب افزايش قيمت مواد اوليه 
 مي شوند. از سوي ديگر، مشكل ديگري كه وجود دارد 
اين است كه معموال ش��ركت هاي بزرگ و كساني كه 
داراي ارتباطات ويژه هس��تند  مي توانند از ارز نيمايي 
استفاده كنند، اما شركت هاي كوچك و متوسط بايد در 

توافق با صرافان اين انتقال را انجام دهند.
با اي��ن حال، پس از معرفي بانك عام��ل، پرونده به بانك 
مركزي ارجاع شده و زماني كه ارز به ميزان كافي در سامانه 
نيما باشد، تخصيص انجام  مي گيرد و اگرنه، واركنندگان 
گاه تا سه ماه در صف تخصيص به انتظار  مي ايستند. اين در 
حالي است كه در گذشته، ميزهاي كاري در بانك مركزي 
وجود داشت كه امكان ارتباط فعاالن اقتصادي با اين نهاد 
را فراهم  مي كرد كه ظاهرا اكنون بساط اين ميزها برچيده 
شده و اين ارتباط از سوي بانك مركزي قطع شده است. 
برهمين اساس پيشنهادي كه از سوي اين فعال اقتصادي 
مطرح مي شود، اين است كه براي رفع موانع ارزي واردات 

مواد اوليه، روش هاي اس��تفاده از ارز صادركنندگان و نيز 
واردات بدون انتقال ارز احيا شود.

     محدوديت مشكل ساز براي توليدكنندگان 
نسيم توكل يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران در 
مطلبي به »ايس��نا« به بيان برخ��ي از چالش هاي پيش 
روي فعاالن اقتصادي پرداخته اس��ت. به گفته او، يكي از 
بزرگ ترين مشكالتي كه از سوي وزارت صمت در مقابل 
فعاالن اقتصادي قرار گرفته، محدود كردن كسب مجوز 
و ثبت س��فارش واردات است. اين در حالي است كه هيچ 
معيار شفافي براي اين س��نجش ارايه نشده است. بنابه 
گفته اين فعال اقتصادي، ميزان محدوديت سقف توليد تا 
حدي به تعرفه كاال بستگي دارد، اما در اين زمينه نيز ابهام 
وجود دارد و مشخص نيست كه چرا تمركز وزارت صنعت، 
معدن و تجارت روي كاالهاي تجاري است و در مقابل به 
كاالهايي كه وارد كردن آنها به صنعت كشور كمك خواهد 
كرد، مجوز كمتري مي دهد. از اين رو، بايد دليل محدوديت 
سقف واردات توضيح داده شود كه با چه شاخصي اين عدد 

تعيين شده است؟ 
چال��ش ديگري كه به گفته اين فع��ال اقتصادي، بخش 
بازرگاني ش��ركت ها با آن روبرو است، مساله زمان است. 
مدت زمان پاسخ ثبت سفارش و گرفتن مجوز، طوالني تر 
شده است. اين در حالي است كه در وزارت صنايع و وزارت 
بازرگاني سابق، بعد از گرفتن يك مجوز، حداقل تا سه تا 
چهار ماه منتظر مجوز بع��دي نبوديم، اما در حال حاضر 
به صورت هفتگي يا بعضا روزانه منتظر مجوز، بخشنامه، 
تبصره و ماده جديد هستيم و اين يعني مانع، سد و عدم 
ثبات كه در نهايت نيز منجر به بروز فس��اد خواهد شد. او 
مي گويد: در حال حاضر بعد از ثبت درخواست در سامانه، 
تنها مجاز بودن يا مجاز نبودن سقف واردات از سوي وزارت 
صمت بين يك ماه تا يك ماه و نيم در بوته آزمايش گذاشته 

مي شود. كاري كه در عرض يك ساعت انجام مي شود.

     چالش تخصيص ارز 
اودر ادامه روند تخصيص ارز از سوي بانك مركزي را يكي 
ديگر از چالش هاي پي��ش روي بازرگانان عنوان مي كند 
وتوضيح مي دهد: به دليل كمبود ارز، تمام ارزها نيمايي شده 
و ديگر مثل سابق نيست كه بتوانيم از روش هاي مختلف 
ارز را تأمين كنيم، بلكه فقط بايد ارز نيمايي از مسير بانك 

خريداري كني��م. ارزي كه از صرافي هاي مجاز مي خريم 
و آن صراف��ي هم از صادركننده مي خرد. تا پيش از اين ما 
مي توانستيم مجوز اين تخصيص ارز را طي سه تا چهار روز 
بگيريم، اما در حال حاضر اين پروسه نيز تا دو ماه و تيم طول 
مي كشد. او مي افزايد: اين در حالي است كه جنس من وارد 
گمرك شده، ثبت سفارش تأييد شده و مجوز واردات كاال 
را دريافت كرده ام! اين چرخه نشان مي دهد كه سه سازمان 
مهم صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك هيچ 
هماهنگي با هم ندارند. البته جدا از مساله بغرنج گرفتن 
مجوز تخصيص ارز در بانك مركزي، پاسخگويي نادرست 
نيز مزيد بر علت ش��ده است. كافي است يك روز صبح به 
بانك مركزي مراجعه كنيد و ببينيد تعداد زيادي بازرگان و 
تاجر و توليدكننده در صف ايستاده اند و تنها يك نفر براي 
پاسخگويي وجود دارد كه بعد از چند ساعت انتظار نيز در 
نهايت مي گويد جوابي نداريم! آيا بهتر نيست همين جمله 
را در قالب يك بخشنامه روي ديوار قرار دهند تا وقت اين 
افراد هدر نرود؟! اين عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه مي دهد: 
اگر دليل ندادن تخصيص از سوي بانك مركزي، نداشتن 
ارز است، چرا به شركت ها اجازه نمي دهد از ارز محل خود 
استفاده كرده و كاالي شان در گمرك نماند؟! به گفته او، قبال 
بخشنامه اي بود كه بر اساس آن شركت ها مي توانستند با 
توجه به پروانه توليد يا قراردادي كه با شركت هاي توليدي 
دولتي داشتند، بخشي از كاالي خود را از گمرك دريافت 
كنند تا خط توليد متوقف نشود، اما حاال بانك مركزي به 
گمرك نامه زده كه به هيچ عنوان نبايد اين كار را انجام دهد. 
در نهايت، امور دارايي و ماليات ماليات مي خواهند و تأخير 
جنس در گمرك و ضرري را كه از نوسانات دالر به ما رسيده، 

را در نظر نمي گيرند.
ت��وكل دربخش ديگري از صحبت ه��اي خود مي گويد: 
تقاضايي ك��ه من به عنوان يك فع��ال بخش خصوصي 
دارم اين است كه س��قف واردات به حالت نرمال برگردد 
يا حداقل با توجه به سطح تجارت هر شركت يك توجيه 
منطقي داشته باش��د. از سوي ديگر وقتي امكان بررسي 
يك پرونده ظرف چند روز وج��ود دارد، چرا بايد تا دو ماه 
طول بكشد؟ نكته ديگر اينكه اگر بانك مركزي ارز ندارد، 
حداقل اين مجوز را به تاجر بدهد تا از ارز خودش استفاده 
كند، نه اينكه هر روز يك بخشنامه جديد به گمرك ارايه 
دهد كه بعضا كارگشا نبوده و حتي باعث ضرر و زيان اين 

شركت ها خواهد شد.

تعادل |
»لئون آهارونيان« كارآفرين برتر كشور در سن 90 سالگي 
دارفاني را وداع گفت. او مديرعاملي ش��ركت حمل ونقل 
بين المللي »س��تي« و بنيان گذار و رييس هيات مديره 
شركت فرآورده هاي گوشتي »آندره« را در كارنامه كاري 
خود داشت. او از ايرانيان ارمني تبار بود كه در سومين دوره 
اهداي نشان كارآفريني امين الضرب اتاق تهران در دي ماه 
97 با دريافت لوح و نشان امين الضرب مورد تجليل قرار 
گرفت.او را مي توان پدر صنعت حمل و نقل ايران خطاب 
كرد.كسي كه در امريكا تحصيل كرده و در آنجا فرصت كار 
و زندگي داش��ت، اما همه را رها كرد و به ايران آمد. لئون 
آهارونيان در جريان برگزاري مراسم امين الضرب يك جمله 
طاليي گفت كه باعث ش��د، صدها نفر براي او كف بزنند: 
»چند وقت قبل با نوه ام صحبت مي كردم. او گفت پدرجان 
سوپرمن كيست؟ فكر كردم و گفتم راستش را بخواهي من 
سوپرمن هستم.« توضيح داد كه در سن باالتر از 90 سال 
هم چنان در دفتر كارش حاضر مي ش��ود و بيش از 800 
كارمند دارد. كاميون هاي شركتش در سراسر ايران در حال 
حركت هستند و عنوان بزرگ ترين شركت حمل ونقلي 
خصوصي را هم حفظ كرده اس��ت. پدر لئون آهارونيان 
هنگام اشغال ايران در جنگ جهاني به مراغه رفت و همراه 
يكي از دوستانش رستوراني در آنجا راه اندازي كرد ولي با 
تشكيل حكومت خودمختار پيش��ه وري در تبريز )سال 
1۳24( به تهران آمد و غذاخوري اي در پايتخت باز كرد. 
لئون و ديگر اعضاي خانواده اش در كار مغازه به پدرشان 
كمك مي كردند. پدر لئون آهارونيان اهميت بسياري به كار 

مي                        داد و دوست داشت فرزندانش از كودكي مسووليت پذير 
باشند و از همين رو در تابستان يك رستوران فصلي براي 
آنها                             در روستاي ييالقي اوشان راه اندازي مي كرد. همه اينها                        
باعث شده بود كه دوران نوجواني و جواني لئون تركيبي 
از درس و كار باش��د كه در جواني به آن ورزش و شكار هم 
اضافه ش��د. او همچنين از جواني تا 80 سالگي به شكار 
مي                        رفت و در نهايت كلكسيون بزرگش را به موزه طبيعي 
ايروان هديه كرد. او پس از گرفتن ديپلم در س��ال 1۳۳1 
در هنرسراي عالي )دانشگاه اميركبير فعلي( پذيرفته شد. 
آهارونيان اواخر سال 1۳۳9 با بورسيه سازمان فائو به مدت 
يك سال و به همراه خانواده براي تكميل تخصص به مقر 
فائو در رم و پس از چند روز به مركز پژوهش كشاورزي در 
شهر دانشگاهي واگنيگن هلند رفت و ادامه تحصيل داد.  
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، در سال 1۳41 و بعد 
از بازگشت به ايران آهارونيان به درخواست پدر همسرش 
كه موسس شركت حمل و نقل ستي بود و در حوزه معدن، 
هتلداري و فروش بلي��ت هواپيما هم فعاليت مي كرد به 
صورت پاره وقت به اين مجموعه پيوست و حسابرسي مالي 
مجموعه را برعهده گرفت و اتفاقا جلوي سوءاستفاده هاي 
شركاي پدر زنش ايستاد. آهارونيان در سال 1۳47 پس از 
12 سال از كار دولتي استعفا داد و به صورت تمام وقت در 
شركت ستي مشغول به كار شد. در همان سال ها                        قراردادي 
با شركت ميتسوبيشي بست تا دستگاه هاي                          گازسوز توليد 
برق را از بنادر جنوب كشور به محل ساخت نيروگاه انتقال 
دهند. شركت ستي طي قراردادي با شركت  هاي                          فرانسوي و 
آلماني، چهار دستگاه و دو ژنراتور با وزن هريك 140 و 110 

تن خريد تا تجهيزات سد سفيدرود و نيروگاه آبي را از جنوب 
كشور به منجيل انتقال دهند. پس از اين كارها هنگامي كه 
قرارداد ساخت ذوب آهن و كشيدن لوله هاي                          گاز از جنوب 
كشور با شوروي امضا شد، يك سوم از قرارداد لوله كشي به 
يك شركت فرانسوي واگذار شد و آنان نيز انتقال 42 هزار 
تن لوله و 20 هزار تن تجهيزات كارشان را به شركت ستي 
س��پردند. عالوه براين ها در آن سال ها                        اين شركت حمل 
تجهيزات الزم براي راه اندازي نيروگاه 700 مگاواتي اهواز 
)شركت تكنوپروم روسيه(، تجهيزات پست  هاي                          انتقال برق 
در غرب كشور )سه شركت آلماني( و... را هم برعهده داشتند 
و در مهم ترين قرارداد هم شركت زيمنس آلمان به مدت ۳۵ 
سال انتقال كليه محموله هايش در ايران را به اين شركت 
واگذار كرد.با پيروزي انقالب و شروع جنگ تحميلي يكي 
از نيازهاي اساسي كشور جابه جايي                             تجهيزات نظامي و... به 
مناطق جنگي بود و بخشي از اين كار را به صورت رايگان 

شركت ستي برعهده گرفت. اعطاي كاميون ها                        و تريلرهاي 
شركت براي انتقال تجهيزات سنگين نظامي مانند تانك، 
هاوركرافت و... به مناطق مختلف جنگي بخشي از خدمات 
اين ش��ركت به جبهه هاي                          نبرد بود. لئ��ون آهارونيان در 
سال هاي                          بعد از پيروزي انقالب باتوجه به موقعيت اقتصادي 
و حضور در ش��وراي خليفه گري ارامنه )از سال 1۳۵9 تا 
1۳6۵ عضو شوراي بود(، فعاليت  هاي                          اجتماعي و صنفي 
خود را گسترش داد. او دراين  سال ها براي دو دوره رياست 
سنديكاي شركت  هاي                          بين المللي حمل و نقل را برعهده 
داشت. همچنين تشكيل اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
ارمنستان )1۳72(، برقراري اولين خطوط هوايي بين ايران 
و ارمنستان )1۳69( و از همه مهم تر برقراري ارتباط بين 
مقام  هاي                          دولتي، امنيتي و مذهبي ايران و ارمنستان از جمله 
كارهايي بود كه لئون آهارونيان براي دوستي و نزديكي 
بيشتر مردم و دولت هاي                          ايران و ارمنستان انجام داده است.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Sep 2.  چهار شنبه  12  شهريور 1399   13 محرم 1442  سال هفتم    شماره   1744  2020 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:04اذانمغرب:19:48اذانصبحفردا:5:11

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

دير زماني است كه ديگر كسي سراغي از سقاخانه ها نمي گيرد، روزگاري تعداد سقاخانه ها به تعداد هر محله و گاهي هر كوچه بودند و امروز تنها تعداد كمي از آنها 
باقي مانده، تهران هم زماني سقا خانه هاي معروفي داشت، مثل سقاخانه نوروزخان. اين سقاخانه در خيابان پانزده خرداد شرقي، جنب بازار آهنگران واقع شده و در 
گذشته نه چندان دور از معروف ترين سقاخانه هاي تهران به شمار مي رفت. سرتاسر گذر اين سقاخانه طاق بندي شده بود و شمايل بزرگان ديني و مذهبي، علم، 
بيرق و عالمت سياه را به آن مي آويختند. زورخانه اي به همين نام در كنار اين سقاخانه وجود داشت كه از زورخانه هاي معروف و نامي شهر به شمار مي رفت و داالن 

ورودي آن از زير سقاخانه نوروزخان مي گذشت. امروزه اين سقاخانه از رونق افتاده و چندان مورد توجه نيست.

مرزپرگهر

چهرهروز

ايراندرودي؛بانوييكهنورميكشد
ايران درودي، بانوي هنرمندي كه اين روزها در قرنطينه خانگي به سر مي برد، ۱۱ شهريورماه ۸۴ ساله شد. او كه هنوز هم همچون سال هاي 
جواني بانشاط و پرانگيزه است، در روزهايي كه جامعه كرونايي بر لبه تيغ نااميدي و تالش براي فردايي بهتر به سر مي برد، باز هم نور مي بيند و 
قلم مو به دست مي گيرد و نقش عشق روي بوم هاي سفيد مي كشد. درودي، نقاش صاحب سبك، نويسنده و كارگردان بيش از ۶۰ سال در عرصه  
هنر معاصر ايران فعاليت دارد، از رنگ مشكي استفاده نمي كند و به كشيدن نور در آثارش شهرت دارد. او همه اين سال ها نمايشگاه هاي متعددي 
در سراسر جهان برگزار كرده است و البته فعاليت حرفه اي او در عرصه هنر فقط به برگزاري نمايشگاه ختم نمي شود؛ بلكه ساخت برنامه هاي 
تلويزيوني در حوزه هنرهاي تجسمي و تالش براي آموزش هنر و تاريخ هنر نيز از ديگر تالش هاي او در عرصه فرهنگ و هنر محسوب مي شود.

میراثنامه

معاون صنايع دستي كشور از برگزاري چهارمين جايزه 
بين المللي صنايع دستي ۲۰۲۰ خبر داد. پويا محموديان، 
با اعالم اين خبر افزود: موضوع اصلي چهارمين جايزه 
بين المللي صنايع دس��تي ۲۰۲۰ درباره بحران ناشي 
از كووي��د ۱۹ اس��ت. اين رويداد به منظور شناس��ايي 
اس��تادكاران، هنرصنعتگران، طراحان، اش��خاص يا 
تشكل ها از سراسر جهان، به پاس مشاركت درخشان آنها 
در توسعه پايدار و همه جانبه صنايع دستي، از ۲۰۱۷ آغاز 
به كار كرد و در سه سال گذشته شاهد مشاركت بيش از 
۶۰ كشور با بيش از هزار شركت كننده و ۵۳ برنده بوده 
است. معاون صنايع دستي كشور به بخش هاي رقابتي در 
اين دوره اشاره كرد و گفت: هنرمند سال صنايع دستي 
)همه هنرمندان صنايع دستي و هنرصنعتگران(، طراح 
سال صنايع دستي باسابقه و تازه كار )طراح باسابقه داراي 
حداقل ۱۰ سال س��ابقه فعاليت و طراح تازه كار داراي 
حداقل سه سال سابقه مرتبط(، برند سال صنايع دستي 
)برند يا شركتي كه پنج سال از ثبت يا احداث آن گذشته 
باشد و صرفاً در بخش صنايع دستي فعاليت كند(، استاد 
سال صنايع دستي )برندگان جوايز ملي و بين المللي با 
حداقل ۲۰ سال تجربه در بخش صنايع دستي(، از جمله 
 اين بخش هاي رقابتي هس��تند. همچنين موسسه / 
آكادمي سال صنايع دستي )موسس��ات، مدرسه ها و 
دانش��گاه هاي ملي كه توس��ط دولت يك كشور، مهم 

ش��ناخته ش��ده اند و حداقل ۱۰ س��ال در زمينه ارايه 
برنامه ها و دوره هايي در حوزه صنايع دستي يا طراحي 
صنايع دستي تجربه دارند(، شخص مهم سال )مشاركت 
فردي در توسعه بخش صنايع دستي(، برندگان جوايز 
ملي و بين المللي )با حداقل ۱۰ س��ال تجربه در بخش 
صنايع دس��تي و نيز با س��ابقه مهارت در توسعه كلي 
صنايع دستي( و روستاي سال، از مهم ترين بخش هاي 
اين رقابت بين المللي هستند. به گفته محموديان ارايه 
درخواس��ت از ۱۵ س��پتامبر تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ )۲۵ 
ش��هريور تا ۲۵ آبان ۱۳۹۹( امكان پذير اس��ت، داوري 
نهايي ۱ دسامبر ۲۰۲۰ )۱۱ آذر ۱۳۹۹( برگزار مي شود، 
نامزدهاي برگزيده ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ )۲۰ آذر ۱۳۹۹( و 
برندگان جوايز ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰ )۳۰ آذر ۱۳۹۹( اعالم 
مي شوند و جوايز در هفته صنايع دستي هند ۲۰۲۱ كه 

تاريخ آن بعدا اعالم خواهد شد، اهدا مي شوند. محموديان 
اعالم كرد: هر برنده نهايي بايد يك اثر ارس��ال كند و به 
محض اعالم نفرات برتر، نامزدهاي داخل ليست بايد آثار 
خود را در يك هفته ارس��ال كنند. در ضمن متقاضيان 
بايد ۱۸ سال يا باالتر باشند و شركت در اين رقابت براي 
تمام طراحان و هنرمندان صنايع دستي حرفه اي و آماتور 
نامزد از هر كشوري، در صورتي كه معيارهاي شروط فوق 
را احراز كرده باشند، آزاد است. معاون صنايع دستي كشور 
يادآور شد: فرم درخواست به صورت آن الين موجود است 
كه مي توانن��د آن را دانلود كرده و با اطالعات و عكس ها 
ارسال كنند. معاون صنايع دستي كشور در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود، افزود: انتخاب توسط هيات داوران 
ذي صالح انجام مي ش��ود تا از باالترين سطح خالقيت، 
اصالت، تكنيك توليد و كيفيت هنري اطمينان حاصل 
شود؛ البته فقط هنرمندان و طراحان نامزد مي توانند در 
مراسم اهداي جوايز شركت كنند. محموديان با بيان اينكه 
اين مسابقه شامل سه مرحله انتخابي است، اضافه كرد: 
فيلترينگ و انتخاب اوليه آثار توسط هيات داوران داخلي، 
انتخاب نامزدهاي نهايي توسط هيات داوران بين المللي 
و اهداي جوايز ب��ه راه يافتگان مرحله نهايي و برندگان، 
سه مرحله مهم اين مسابقه است. او در پايان خاطرنشان 
كرد: عالقه مندان مي توانند براي اطالع از جزييات دقيق 

شرايط به وب سايت CraftVillage مراجعه كنند.

كتابخانه

جنگهايارزي
كتاب »جنگ هاي ارزي« نوشته جيمز ريكاردز، در واقع كتابي است كه شما را از رموز روابط نامفهوم و گنگ كشورها و ابرقدرت را از منظر 
پولي و نقش طال در اين ميان آگاه مي كند. او به خوانندگانش نشان مي دهد همين پول ساده اي كه هر روز با آن سروكار دارند، تا چه حد 
مي تواند ابزاري براي تحوالت سياسي در دنياي امروز باشد و روابط كشورها را تغيير دهد. نويسنده جنگ هاي ارزي با متني روان و همه فهم 
توانسته سراسيمگي و سردرگمي را از مخاطبان تحوالت اقتصادي و پولي امروز دنيا بگيرد و به آنها نشان دهد جامعه و اقتصاد دنيا در كجاي 
تاريخ ايستاده اند. كتاب او مانند كليدي است كه بسياري از روابط نامفهوم و گنگ كشورها و ابرقدرت ها را از منظر پولي و نقش طال در اين 
ميان رمزگشايي مي كند. بازارهاي سرمايه و ارزها، سيستم هاي پيچيده اي هستند و در پايان سقوط خواهند كرد. مگر اينكه مهار شوند، به 
قسمت هاي كوچك تري شكسته شوند و اندازه شان كاهش پيدا كند. در واقع جنگ هاي ارزي در نهايت جنگي بر سر نقش و ارزش دالر است. 

جامعه

پارك قميشلو محل اختالف ميراث فرهنگي و محيط زيست

چهارمين جايزه بين المللي صنايع دستي ۲۰۲۰ برگزار مي شود

سقاخانه نوروزخان

۲۰ س��ال پيش بود كه س��ازمان محيط زيست 
براي پارك قميشلو سند مالكيت دريافت كرده 
بود، اما حاال بخشي از اين پارك توسط اداره ثبت 
اسناد به نام ميراث فرهنگي استان سند خورد. 
اتقاقي كه باعث ش��ده اداره كل محيط زيست 
اس��تان اصفهان آن را اقدامي عجوالنه و نتيجه 

ناهماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط بداند.
به گفته مدير كل اداره محيط زيس��ت اس��تان 
اصفهان، در پارك پارك ملي قميش��لو قلعه اي 
تاريخي مربوط ب��ه دوره قاجاريه وجود دارد. از 
اين رو اداره ميراث فرهنگي شهرستان تيران بر 
اساس ماده ۲۶ آيين نامه اموال دولتي توانسته 
است براي ۱۸ هكتار از اين اراضي سند مالكيت 
بگيرد كه ۱۲ هكتار آن در پارك ملي قميش��لو 
واقع شده و قبال سندي به اسم سازمان حفاظت 

محيط زيست براي آن صادر شده بود.
اين در حالي اس��ت ك��ه پارك ملي قميش��لو 
قديمي ترين منطقه حفاظت شده جهان است و 
از سال ۱۳۴۳ تحت حفاظت قرار گرفته است. 
مديركل اداره محيط زيس��ت اس��تان اصفهان 
ضمن اش��اره به اين  موارد اظهار مي كند: صدور 
س��ند براي ميراث فرهنگي كار اشتباهي است، 
چراكه محيط زيس��ت بيش از ۲۰ س��ال است 
كه براي اين منطقه سند مالكيت گرفته است. 
چنين اقدام��ي نش��ان دهنده ناهماهنگي بين 
دستگاه ها است. ايرج حشمتي با اشاره به اينكه 
صدور سندي جديد براي اداره ميراث فرهنگي 

بدون هماهنگ��ي با ما رخ داده اس��ت، تصريح 
مي كند: قميشلو منطقه اي حفاظت شده است 
و انجام هرگونه فعاليتي در آن بايد با هماهنگي 

محيط زيست باشد.
او ادامه مي ده��د: اگر مردم محلي در طرح هاي 
گردش��گري ش��ركت كنند و نفعي از آن ببرند 
ضريب حفاظت مناطق نيز افزايش پيدا مي كند. 
با وجود اين ها ما در حال بررسي طرح گردشگري 
پيشنهاد شده بوديم كه متاسفانه اين اتفاق رخ 
داد و سند منطقه به اسم ميراث صادر شد. اكنون 

بايد صبر كنيم كه اين اختالف نظر رفع شود.
حش��متي تاكيد مي كن��د كه ما ب��ه دنبال آن 
هس��تيم كه سند محيط زيس��ت را تك برگ و 
س��ند ميراث فرهنگي را باطل كنيم. مكاتباتي 
با مديركل اداره اقتصاد و امور دارايي اس��تان و 
اداره ثبت انجام ش��ده اس��ت و اميدواريم كه به 
زودي مالكيت محيط زيست بر منطقه قميشلو 

احراز شود.

ضرورت  برگزاري مانور سراسري زلزله  
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران بر ضرورت برگزاري مانور سراسري زلزله 
در كل كش��ور با همكاري تمامي س��ازمان ها و 

مشاركت مردم تاكيد كرد.
رضا كرمي محمدي، در دي��دار با فرمانده يگان 
ويژه تهران بزرگ كه در محل سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران ش��هر تهران انجام شد، گفت: 
احتمال وق��وع زلزله در تهران هميش��ه وجود 
دارد، از ط��رف ديگر با توجه ب��ه جمعيت ثابت 
تهران و جمعيت شناوري كه از اطراف به تهران 
مي آيند با فرهنگ هاي متفاوتي روبه رو هستيم. 
بنابراين در زمان بحران مس��ائل امنيت جاني و 
مالي ش��هروندان بس��يار حائز اهميت است كه 
از هم اكنون نيازمن��د برنامه ريزي هاي الزم در 

مورد آن هستيم.
او در خصوص زمينه هاي همكاري با يگان ويژه 
افزود: عالوه بر تامين امنيت، همچنين در صورت 
وقوع بحران هاي طبيعي نيازمند امداد رس��اني 
سريع هستيم و بازگش��ايي مسيرهاي امدادي 
در اين شرايط بسيار حائز اهميت است. بايد در 
زمان عادي با تمرين و ممارست نحوه مشاركت 
با س��ازمان هاي مختلف و نحوه برخورد با مردم 
برنامه ريزي و تمرين ش��ود، زيرا ممكن اس��ت 
بالفاصل��ه بعد از زلزله ب��ا بحران هاي اجتماعي 

روبرو شويم.
 كرم��ي محمدي اضاف��ه كرد: قب��ل از تصويب 
قانون جديد مديريت بحران، شوراي هماهنگي 
مديريت بحران ش��هر ته��ران مس��وول ايجاد 
هماهنگي بين س��ازمان هاي تخصصي بود كه 
با قانون جديد مديريت بحران و حذف ش��وراي 
هماهنگي، موضوع ايجاد هماهنگي مش��خص 

نيست. كار شوراي هماهنگي اين بود كه بدانيم 
به چه برنامه ها و چه امكاناتي نياز داريم.

رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران 
ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه باي��د براي ايجاد 
هماهنگي هاي الزم در زم��ان وقوع زلزله و بعد 
از زلزله با سازمان هاي مختلف جلسات مستمر 
برگزار شود، گفت: در همين خصوص برگزاري 
يك مانور سراسري زلزله در كل كشور با همكاري 
تمامي سازمان ها و با مش��اركت مردم ضروري 
است تا با انجام شبيه سازي شرايط وقوع بحران 
بتوانيم مشخص كنيم چه ميزان آمادگي داريم 

و چه امكاناتي مورد نياز است.
براساس گزارش روابط عمومي سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران ش��هر تهران، همچنين سردار 
امجدي��ان فرمانده يگان ويژه ته��ران بزرگ در 
بازديد از مركز فرماندهي مديريت بحران تهران 
ضمن آش��نايي با فعاليت هاي اين مجموعه در 
رصد و پايش حوادث و سوانح، طرح ها و همچنين 
برنامه هاي حوزه پيشگيري و كاهش خطرپذيري 
در جريان كم و كيف عملكرد سامانه هاي هشدار 
س��ريع زلزله، تخمين خس��ارت، هواشناسي و 

هشدار سيل قرار گرفت.

ادامهازصفحهاول

جانهرفردجداازجنسيت
اوارزشمنداست

محكوم ش��ده و بسزاي اعمالش رسيده و پدر 
به عنوان ولي دم و كس��ي كه مي خواسته لكه 
ننگ را از دامن خانواده اش پاك كند شناخته 
مي ش��ود. ش��ايد اين بار همين ۹ سال حبس 
هم به خاطر جنجالي است كه در شبكه هاي 
اجتماعي ب��ه راه افتاده، وگرنه پدر رومينا هم 
مي توانست مثل خيلي هاي ديگر حكمي بين 
۶ ماه تا ۳ س��ال حبس بگيرد. اين اتفاق ها تا 
زماني ك��ه قانون محكم و قاطع در اين باره به 
تصويب نرسد همچنان ادامه خواهد داشت. 
اما سوال اينجاس��ت كه آيا گرفتن جان يك 
انس��ان مي تواند هيچ توجيحي داشته باشد؟ 
اگر ما بر اين اعتقاد هس��تيم ك��ه خدا مالك 
جان و مال انسان است، پس چرا يك پدر را به 
عنوان ولي دم از مجازاتي كه مستحق آن است 
مبرا مي كنيم؟ چطور مي شود كه يك انسان به 
خود اجازه بدهد جان انسان ديگري را بگيرد و 
چون خود را مالك او مي داند، به راحتي از زير 
بار جزاي كارش شانه خالي كند؟ پدر رومينا به 
وضوح در جلسه دادگاه و در جواب قاضي كه از 
او پرسيده بود اگر مي خواستي آبروي خانواده 
ات را حفظ كني و ناموس��ت را پاك كني چرا 
پسري كه دخترت را فراري داده بود نكشتي، 
گفته بود مي دانس��تم اگر او را بكشم حكمم 
قصاص است. به راستي قانون هاي دست و پا 
شكسته ما در زمينه حفظ امنيت زنان تا كي 
قرار است به همين شكل باقي بماند، چه زماني 
دولتمردان و قانون گ��ذاران ما به اين نتيجه 
مي رسند كه جان هر فرد بدون در نظر گرفتن 
جنسيت او ارزشمند است.  چرا بايد پدري به 
خودش اين اجازه را بدهد تنها به اين دليل كه 
فرزندش مايملك او به حساب مي آيد، دست 
به چنين جنايتي بزند.  در همان روزهايي كه 
رومينا به قتل رسيد دو دختر ديگر نيز در دو 
شهر ديگر به همين ش��كل وحشيانه به قتل 
رس��يدند، يكي توس��ط پدر و ديگري توسط 
برادري كه تنها ۱۸ س��ال داشت اما با همين 
سن هم احساس مي كرد خواهرش مايملك 
اوست، چه كسي اين طرز فكر را به او ياد داده، 
چه چيزي باعث شده تا يك نوجوان ۱۸ ساله 
بدون ترس از قصاص دست به قتل خواهرش 
بزند ب��ه اين بهانه كه فك��ر مي كرده با مردي 
غريبه رابط��ه دارد. اگر قرار باش��د تمام ما بر 
اساس فكرهايي كه در مورد ديگران مي كنيم، 
حكم صادر كرده و آنها را مجازات كنيم كه آن 
وقت سنگ روي سنگ بند نمي شود. آن وقت 
ديگر همه مي ش��وند، قاض��ي و مامور اجراي 
حكم. پس ديگر قانون اين وسط حرفي براي 
گفتن ندارد. اي كاش يك بار براي هميش��ه 
قانونگ��ذاران بدون در نظر گرفتن جنس��يت 
افراد به اين فكر كنند كه هر فردي در جامعه 
حق حيات دارد و قانون موظف اس��ت از اين 
حق حيات محافظت كن��د. همانطور كه اگر 
زني ش��وهرش را به قتل برس��اند يا دختري 
پدرش را حكم او قصاص است، چرا نبايد براي 
يك پدر، شوهر يا برداري كه قتل مرتكب شده 
چنين حكمي صادر ش��ود. تا كي قرار اس��ت 
زنان و دختران اين سرزمين قرباني سنت هاي 
اشتباه، قانون هاي دست و پا شكسته اي شوند 

كه آنها را مايملك ديگران مي داند.

متناسب سازي  حقوق   بازنشستگان

خرجودخلشانجورنيست
تعادل | خرجش��ان با دخلش��ان جور 
نيست، با اينكه سال ها زحمت كشيده و 
خون دل خورده اند، اما باز هم با اين گراني 
و تورم نمي توانند هزينه هاي سنگين زندگي را پرداخت 
كنند. حقوق بازنشستگي جوابگوي نيازهايشان نيست، 
خيلي از آنها تا قبل از كرونا پاره وقت و تمام وقت جايي كار 
مي كردند، حسرت استراحت كردن با فراغ بال به دلشان 
مانده ب��ود و حاالبايد تلخي نداري و كمبودها را تحمل 
كنند. زماني بازنشستگي براي آنها كه ۳۰ سال خدمت 
مي كردند و با افتخار كارنامه كاري شان را تحويل مي دادند 
و به خانه مي رفتند، اول خوشي بود. مسافرت رفتن هاي 
بي دغدغه، بازي با نوه ها و انجام كارهايي كه تا قبل از آن 
به دليل مشغله كاري نمي توانستند خيلي به انجامش 
فكر كنند. اما حاال خيلي س��ال است كه بازنشستگي 
مي شود اول دردسرهاي تازه، حقوقي كه كفاف دخل و 
خرج زندگي را نمي دهد. بعد از ۳۰ سال خدمت تازه بايد 
به فكر شغل ديگري باشند. تمام اين ۳۰ سال زحمت 
كشيدند تا خرج زندگي همسر و بچه هايشان را بدهند، 
حاال كه وقت استراحت است، با وجود نوه ها و دامادها و 
عروس ها، عائله مندتر شده اند و هزينه هاي زندگي شان 
باالتر رفته. چه مي ش��ود كرد، خيلي از آنها صورتشان 
را با س��يلي س��رخ مي كنند و برخي ديگر عرق شرم بر 

پيشاني شان مي نشيند. 

ازپسهزينههايزندگيبرنميآيم
حسين آقا ۷۲ ساله است، سال هاي زيادي را كارگر 

كارخانه اي در حومه ش��هر بوده، با ۳۲ سال خدمت 
بازنشس��ته ش��ده، ۴ فرزند دارد كه همگي ازدواج 
كرده اند و ۵ نوه. اما مگر مي ش��ود با ماهي ۲ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان هزينه زندگي را تامين كرد.  او به 
خبرنگار تعادل مي گويد: هفته اي يك بار بچه هايم 
همراه اهل و عيالشان به خانه ما مي آيند، قبال اوضاع 
خيلي بهتر بود، در يك بنگاه معامالت ملكي كاري 
پيدا كرده بودم و از پس هزينه ها بر مي آمدم اما حاال از 
وقتي كرونا آمده بيكارم و خانه نشين، مجبور شديم با 
زبان بي زباني به بچه ها بگوييم دو هفته يك بار بيايند. 
همسرم هم خانه دار است و درآمدي ندارد، مسووالن 
مي گويند حقوق ها را مناسب مي كنند، اما به حقوق 
من فقط ۴۰۰ هزار تومان اضافه شده .خدا را شكر اجاره 
خانه نداريم. اما همين پول آب، برق، گاز و تلفن و شارژ 
ساختمان سر به فلك مي كشد، برنج كيلويي ۳۰ و 
گوشت كيلويي ۱۵۰ هزار تومان را چطور بخرم. بدا به 
حال آنها كه با همين حقوق بايد اجاره خانه هم بدهند. 

متناسبسازيحقوقبازنشستگان
اقداميارزشمند

اين در حالي اس��ت ك��ه رييس كانون عال��ي كارگران 
بازنشس��ته و مس��تمري بگير كش��ور اج��راي قانون 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران 
تامي��ن اجتماع��ي را اقدامي مهم و ارزش��مند ارزيابي 
مي كند. علي اصغر بيات، در گفت وگو با مهر، مي گويد: 
در اين سال ها هيچ مطالبه و درخواست قانوني به اندازه 
متناسب س��ازي حقوق توس��ط كارگران بازنشسته و 
مستمري بگير تأمين اجتماعي و كانون هاي بازنشستگي 
سراسر كشور مورد پيگيري قرار نگرفته است. اين موضوع، 
مهم ترين دغدغه ما بود و هر جايي كه گوش شنوايي وجود 
داشت، مطرح و مطالبه گري كرده ايم تا متناسب سازي 
را به عنوان يك مطالبه سراسري ميليون ها بازنشسته 
و مس��تمري بگير در فكر و زبان مسووالن اعم از دولت و 
مجلس جا بيندازيم. به هر حال مسووالن بايد قدردان 
صبر و عزت نفس بازنشستگان باشندزيرا در سال هاي 
اخير بيشترين فشارهاي اقتصادي بر دوش بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران بوده ك��ه بي��ش از ۶۵ درصد آنها 
حداقل بگير و در زمره اقشار آسيب پذيرند. قدرت خريد 
و توان معيشتي آنها به شدت كاهش پيدا كرده و با توجه 
ب��ه افزايش تورم و باال رفتن چندي��ن برابري قيمت ها، 
مس��تمري دريافتي آنها به هيچ وجه پاسخگوي نيازها 
و هزينه هاي اوليه ش��ان هم نيست. اما او در جايي ديگر 
عنوان مي كند اجراي اين قانون تنها مرهمي بر وضعيت 
كنوني بازنشستگان است و مشكالت آنها را رفع نمي كند.

گزارش

هنر

»ماه، صدا، س��نتور« عنوان يكي از تازه ترين آثار موسيقايي منتشر شده در فرآيند 
فروش محصوالت موس��يقي ايران است كه در قالب سه مجموعه »ابوعطا«، »بيات 
ترك- افشاري« و »اصفهان« با هنرمندي پدرام جواد زاده و نويد توسلي پيش روي 
شنوندگان قرار گرفت. »او«، »من« و »تو« آثار مجموعه »ابوعطا«، »خيال«، »آغاز«، 
»عبور«، »رهايي«، »نقش«، »شورش« آثار مجموعه »بيات ترك- افشاري«، »از ميان 
سكوت«، »روياي رها- بر اساس ملودي محلي«، »نجواي يك فرياد«، »بادهاي سرد 
خاطره«، »در آغوش تنهايي«، »قاب خالي از خيال«، »واپسين باران«، »درهياهوي 
رفتن مدام« آثار مجموعه »اصفهان« آلبوم »ماه، صدا، سنتور« هستند. پدرام جوادزاده 
و نويد توسلي در توضيح اين آلبوم نوشته اند: »ماه، صدا، سنتور« نتيجه همراهي و 
دوستي پانزده ساله ماست كه در صدا و به زبان سنتور بيان شده است. تارش تنيده در 
همنشيني است و پودش، اشتراكي است در عين تفاوت. شادي بهترين تعبير براي 

اين اثر چيدماني از سه مجموعه متفاوت تك نوازي سنتور است.

آلبومي براي مخاطب بي حوصله!

همزمان با هفته سوم ماه محرم »تاالر وحدت« ميزبان موسيقي-نمايش »علمدار« با 
تهيه كنندگي افتخاري پرويز پرستويي خواهد بود؛ اجرايي خيريه كه با هدف كمك به 
محرومين مناطق مختلف كشور، روي صحنه مي رود. پوئم سمفوني »علمدار« توسط 
پوريا خادم نوشته و اجرا شده است. اين پوئم سمفوني روايتگر روز آخر زندگي حضرت 
عباس )ع(، علمدار سپاه حضرت سيدالشهدا )ع( است و شامل چندين بخش از جمله 
»ماِه ميان«، »آِب ممنوعه«، »دشت سوزان«، »در راه فرات«، »شرِم آب«، »نبرد«، »علْم 
بر خاك«، »مرثيه«، »شروه خواني« و »سپاه بي سردار« است. پوئم سمفوني »علمدار« 
قرار است با رهبري برديا كيارس و در قالب يك موسيقي-نمايش برخوردار از حركات فرم 

و روايت، با مشاركت بنياد فرهنگي- هنري رودكي و موسسه خيريه »خادمين علي بن 
ابيطالب )ع( « در هفته سوم ماه محرم در تاالر وحدت اجرا شود.بخش روايت اين موسيقي 
نمايش توسط چهره هاي شناخته شده هنري و بازيگران مطرح سينما و تئاتر انجام خواهد 
شد. پرويز پرستويي تهيه كنندگي افتخاري پروژه نمايشي »علمدار« را برعهده خواهد 
داشت و حسين مسافرآستانه و يا حسين پارسايي كارگرداني اين اثر را انجام خواهد داد. 
قرار است عوائد فروش بليت هاي موسيقي- نمايش »علمدار« كه همزمان به صورت 
آنالين و حضوري در تاالر وحدت روي صحنه مي رود، از طريق موسسه خيريه »خادمين 
علي بن ابيطالب )ع( «، صرف كمك به خانواده هاي بي سرپرست و مناطق محروم شود.

»علمدار« روي صحنه »وحدت« مي رود
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