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يادداشت- 1

چگونه مي توان از ريزش 
بيشتر بورس جلوگيري كرد؟

ب��ه نظر م��ن بع��د از 
مجموعه  تحريم ه��ا، 
سياست هاي اقتصادي 
سياست  كش��ورمان، 
بدي نبود. مش��كالتي 
تحريم ه��ا  از  قب��ل 
وج��ود داش��ت ك��ه 
ريش��ه  مهم ترين��ش 
در افزايش درآمدهاي نفت��ي در اواخر دهه 80 
خورشيدي داش��ت. افزايش درآمدهاي نفتي و 
اتخاذ سياست هاي نامناس��ب در آن دوره باعث 
شد تا درآمدهاي نفتي فزاينده اي كه كشور در 
آن سال ها از آن برخوردار شده بود، يكسره وارد 
اقتصاد ايران ش��ود. اين سرازير شدن بدون فكر 
درآمدهاي نفتي، باعث به وجود آمدن 2مشكل 
در اقتصاد ايران ش��د، يكي بيم��اري هلندي و 
ديگري موج هاي تورمي پ��ي در پي كه به دليل 
درآمدهاي نفتي ف��راوان در آن دوره در اقتصاد 
به وجود آمدند. پس درآمدهاي نفتي زياد براي 
كش��ورمان نعمت نب��ود، نغمت ب��ود، موهبت 
نبود بلكه عذاب بود. اين باعث ش��د تا يك موج 
تورمي از آن زمان در كش��ور شكل بگيرد كه تا 
همين امروز نيز ادامه داشته است. وقتي دولت 
تدبير و اميد در سال 92 روي كار آمد، سياست 
جديدي براي كنترل تورم تحت عنوان سياست 
سالم س��ازي نقدينگي در پيش گرفت كه اين 
سياست هرچند در كوتاه مدت وضعيت تورم را 
بهبود بخشيد اما در بلندمدت وضعيت تورم را 
بدتر كرد. بنابراين اين انباشت نقدينگي كه در 
اقتصاد صورت مي گرفت و س��ال ها نرخ تورم را 
در داالن نزولي نگه مي داشت؛ در نهايت اين فنر 
تورمي جهش پيدا كرد، همانطور كه فنر ارزي 
هم جهش پيدا كرد. اين موض��وع از 2جنبه به 
اقتصاد ايران ضربه وارد كرد، در گذشته فقط فنر 
ارزي را بدليل سياس��ت هاي نابخردانه داشتيم 
ولي اين بار ه��م فنر ارزي را داش��تيم و هم فنر 
تورمي به آن اضافه شد و موجب اختالالت جدي 
در اقتصاد شد. سوال اين بود كه با حجم بزرگي 
از  نقدينگي كه در بانك هاي كشور انباشته شده 
و سودهاي موهومي كه به سپرده ها پرداخت شد 
چه بايد كرد؟ يك راهي كه به ذهن برخي رسيد 
اين بود كه بخشي از اين نقدينگي مي تواند وارد 
بورس شود، چون بازار سرمايه در آن زمان بسيار 
ارزان بود و اين بازار سال هاي سركوب شده بود. 
در آن زمان گفته شد بخشي از اين نقدينگي بايد 
وارد بورس شود و بخشي ديگر در اختيار دولت 
قرار گيرد تا از طريق انتشار اوراق اين نقدينگي 
در مس��ير صحيح قرار بگيرد. اتفاق��ي كه افتاد 
اين بود كه دولت به اندازه كافي اوراق منتش��ر 
نكرد و كل اين نقدينگي س��يال را تشويق كرد 
تا به سمت بازار سرمايه هدايت ش��ود. از قديم 
گفته اند، ان ناس علي دي��ن ملوكهم؛ مردم هم 
از سردمداران خودشان تبعيت مي كنند. وقتي 
سران كشور اعالم كردند اين بازار مطلقا ريزش 
ندارد )كه اصال چنين حرفي درست نبود( مردم 
سرمايه هايشان را وارد بورس كردند و اين حضور 
باعث شد تا قيمت ها در بورس افزايش شديدي 
پيدا كند. پس بورس در اين بره��ه و اين زمان 
خودش جاذب نقدينگي است و جلوگيري كرده 
از افزايش نرخ ارز، جلوگيري ك��رده از افزايش 
قيمت مس��كن و نيز جلوگيري كرده از افزايش 
نرخ تورم، اما اين خاصيت مثبت بورس موقتي 
اس��ت. از آنجايي كه ارزش س��هام در بورس به 
ش��دت افزايش پيدا كرد و رابطه بين سودآوري 
و سهام متاسفانه قطع شد، اتفاقي كه افتاد اين 
بود كه برخي اف��راد داخل بازار س��رمايه ثروت 
بااليي را پيدا كردند. يعني افزايش قيمت سهام 
باعث شد تا قدرت خريد اين دسته از افراد رشد 
چشمگيري پيدا كند. من افراد جوان زيادي را 
مي شناسم كه طي يكي دو سال اخير با چند صد 
ميليون تومان وارد بازار سرمايه شده اند و بعد از 
2سال به چند ده ميليارد تومان ثروت رسيده اند. 
اين افراد چون جوان هستند، احتياج به مسكن 
دارن��د، احتي��اج به خ��ودرو دارن��د، احتياج به 
سفرهاي خارجي دارند و احتياج هاي متعددي 
كه دارند كه اين مطالبات باع��ث افزايش نظام 
تقاضا در كش��ور مي ش��ود. اين افراد اين روزها 
در حال خريد مايحتاج خود واس��تفاده از ثروت 
بادآورده خود هس��تند تا به اين نيازها پاس��خ 
دهند. در واقع ثروت موهومي كه ماه هاي اخير 
در بازار سرمايه ايجاد شده در حال رخنه به ساير 
بازارهاست. راهكار موثر آن است كه از تجربيات 
دني��ا درس بگيري��م و تالش كنيم تا كس��ري 
بودجه دول��ت را از طري��ق اوراق جبران كنيم. 
حتي علي رغم اينكه بازار سرمايه افزايش قيمت 
ش��ديدي پيدا كرده بايد سعي ش��ود قيمت ها 
در بورس به يك تعادل نس��بي برس��د تا شاهد 
سقوط هاي شديد ش��اخص ها در بازار سرمايه 
ادامه در صفحه 4 نباشيم.  

علي سعدوندي

روحاني: آمار رشد پايه پولي بيانگر مسير درست حركت اقتصادي كشور است

اين كاهش عمال به معناي پيشخور كردن درآمد و رشد بدهي دولت به بانك ها ست

تاوان كاهش رشد پايه پولي
وزير راه  و شهرسازي از 

عرضه امالك يك بانك در 
بازار سرمايه خبر داد

»تعادل«  آخرين اخبار 
مرتبط با توقيف محموله 

نفتي را بررسي مي كند

سالطين 
مسكن در راه 

بورس

شكايت 
صاحبان 

محموله هاي 
نفتي از 
امريكا 

روز  رييس جمه��ور   | شمش�يري  محس�ن   
چهارشنبه در جلسه هيات دولت با مردود خواندن 
مطالب برخي از رس��انه ها مبني بر اينكه كش��ور از 

لحاظ رش��د نقدينگي در ش��رايط انفجار قرار دارد، 
اظهار داش��ت: آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه 
رش��د پايه پولي در پنج ماهه اول امس��ال نسبت به 

آخر سال گذشته معادل 2.9 بوده و اين بيانگر مسير 
صحيح و درس��ت حركت اقتصادي كش��ور اس��ت.

بس��ياري از كش��ورها در طول دوران كرونا از لحاظ 

اقتصادي دچار رش��د منفي ش��ده و اقتصاد آنها 9 و 
۱۳ و ۱۴ درصد كوچك شده است اما در جمهوري 

 صفحه 3 اسالمي ايران به رغم همه فشارها و....

رييس شوراي رقابت 
از منتفي شدن ورود خودرو به بورس خبر داد

تاالر نقره اي در حسرت خودرو
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

سهام پيشرو در بازار سرمايه 
كدامند؟

 ملزومات توسعه صادرات 
در كشور

 لزوم تسهيل دسترسي
 به ابزارهاي داخلي

 رمزگشايي
 از تورم مسكن

 بيكاري زنان
 زير سايه كرونا 

بخش��ي از س��هم ها كه تاثير 
پذي��ري از ن��رخ ارز دارند و به 
واس��طه محدوديت هايي كه 
ناشي از تحريم هاي ناخواسته 
در اقتص��اد كش��ور م��ا ك��ه 
س��ايه اش فرا گير شده است. 
آن دسته از صنايع و شركت ها 
كه ابتدا نرخ فروش محصوالت 
آنها مبتي بر نوسان نرخ ارز است هم مانند؛ پااليشي ها، 
پتروشيمي ها و فوالدي ها، دوم؛ به دليل محدويت هايي 
كه در صادرات نفت و محصوالت نفتي ايجاد شده است 
برخي از شركت ها و صنايع استفاده كننده از اين نوع مواد 
اوليه تحريمي به عنوان نفت خام يا موارد دسته پايين از 
شركت هاي بخش؛ پااليشگاهي و يا پتروشيمي هستند. 
اين شركت ها به دليل اينكه امكان صادرات محصوالت 
به خارج از كشور را ندارند به راحتي مي توانند موارد اوليه 
مورد نياز را با توجه به مكانيزم هاي تعيين ش��ده توسط 
وزارت نفت تعيين به س��هولت تهيه كنند. بنابر اين در 
ش��رايطي كه نرخ ارز ميزان قابل توجه براي نوس��انات 
موجود در بازار سرمايه است. مي توان بيان داشت كه نرخ 
ارز يكي از عوامل تعيين كننده براي سهام و يا صنايع برتر 
ادامه در صفحه 8 موجود در بازار سرمايه است.  

آقاي رييس جمهوري ديروز 
يك ب��ار ديگ��ر در خصوص 
ضرورت توجه به امر صادرات 
غيرنفتي صحب��ت كردند و 
اش��اره كردند كه درآمدهاي 
برآمده از صادرات غير نفتي 
باي��د جاي��گاه وي��ژه اي در 
اقتصاد كش��ور پي��دا كند. با 
توجه به اينكه مس��اله صادرات در اقتصاد هر كشوري 
يك گزاره كليدي اس��ت، ايران هم اگ��ر مي خواهد به 
وضعيت تثبيت ش��ده اي در ش��اخص هاي اقتصادي 
برسد بايد بتواند در امر صادرات قدم هاي بلندي بردارد. 
مقام معظم رهبري هم مكرر به اين نكته اشاره كرده اند 
كه توليدات در كشور بايد صادرات محور باشد. توليد 
صادرات محور يعني اينكه توليد هم از نظر كميت ارتقا 
پيدا كند و هم از نظر كيفيت. اين دو عامل كليدي يعني 
جهش در توليد و رسيدن به توليد انبوه و در مرحله بعد 
ارتقاي سطح كيفي محصوالت توليد شده مهم ترين 
ملزوماتي اس��ت كه هر ايده ص��ادرات محوري بايد به 
آنها توجه كند. اين فرآيند باعث مي ش��ود تا ايران هم 
به نيازهاي داخلي خود براي بيش از 80ميليون ايراني 
ادامه در صفحه 4 پاسخ دهد و... 

ش��يوع كرون��ا فرآينده��اي 
مجازي را تسريع كرد، شايد 
اگر كرون��ا نبود، م��ا اقدام به 
شناسايي بسترهاي مجازي 
نمي كردي��م، اينكه بخواهيم 
امكانات بالقوه را فعال كنيم. 
نه تنها در آم��وزش مجازي، 
بلك��ه در ح��وزه برگ��زاري 
جلس��ات اداري، ك��ه اكثرا ب��ه صورت آنالي��ن برگزار 
مي شود، جلساتي كه نيازمند اختصاص چندين ساعت 
از روز بود، اكنون در مدت زمان بس��يار كوتاه تري بدون 
نياز به حضور فيزيكي برگزار مي ش��ود و تاثير زيادي از 
نظر كاهش ترافي��ك و مصرف بنزي��ن و صرفه جويي 
در زم��ان دارد. اگر ق��رار بود ب��راي برگ��زاري آنالين 
جلس��ات، اجباري در نظر گرفته ش��ود، به اين صورت 
اتفاق نمي افتاد كه ش��يوع كرونا اين فرآيند را تسريع 
كرد، كما اينكه در حال حاضر بس��ياري از جلس��ات و 
كميس��يون هاي اتاق بازرگاني به صورت آنالين برگزار 
مي شود. اينجاست كه بسترهاي داخلي بايد خودشان 
را نش��ان دهند، از جمله راي��گان ك��ردن اينترنت در 
بس��ترهاي داخلي كه باعث كوچ كردن كاربران به اين 
ادامه در صفحه 4 شبكه ها مي شود.  

۱- وضعي��ت متف��اوت بازار 
سرمايه از روندهاي چندماهه 
خ��ود نس��بت ب��ه م��رداد 
س��ال جاري، اين س��ئوال را 
پي��ش روي كارشناس��ان و 
تحليل گران قرار داده اس��ت 
كه آيا دوره »آرام��ش قبل از 
توفان« در بازار مسكن يا بازار 
ارز پايان يافته است؟ بسياري از كارشناسان بازار مسكن، 
در روزهاي نخست سال جاري پيش بيني كردند كه در 
نيمه دوم سال 99 كه بورس دچار افت فشار خواهد شد 
يا حتي به محض ريزش بازار سهام در موعدي نزديك تر، 
دوره آرامش نس��بي بازار مس��كن به س��ر خواهد آمد و 
نقدينگي فراري از بازار س��رمايه، راه خود را به بازار ملك 
خواهد گشود و از همين رو، تقاضاي سفته بازي در خريد 
واحدهاي مسكوني به اوج خواهد رسيد و توفان قيمتي 
در بازار مسكن برپا خواهد شد. پيش بيني مشابهي براي 
بازار ارز نيز در روزهاي نخست سال جاري - زماني كه 
نرخ دالر در قيمت هايي كمتر از ۱6 هزار تومان نوسان 
داش��ت- صورت گرفته بود، مبني بر اينكه در صورت 
ريزش بورس، ن��رخ دالر از ۳0 هزار توم��ان نيز عبور 
ادامه در صفحه 4 خواهد كرد.  

عم��ق كرون��ا ب��ر جامع��ه 
جهان��ي انكار ناپذير اس��ت 
و ايران ه��م از اي��ن قاعده 
مس��تثني نيس��ت. اول از 
همه كه كرونا بس��ياري از 
كسب و كارهاي خصوصي 
را به نقط��ه اي رس��اند كه 
مجب��ور ب��ه تعطيل��ي ي��ا 
تعديل نيرو ش��دند، در اين بين اما تع��داد زناني كه 
بيكار شدند خيلي بيشتر از مردان است. بسياري از 
شركت هاي خصوصي و خصولتي ابتدا نيروهاي زن 
خود را تعديل كردند، غافل از اينكه بيكاري زنان هم 
مي تواند اقتصاد خانواده را با خطر جدي مواجه كند. 
تورم افسارگسيخته اين روزها بسياري از خانواده ها را 
با مشكالت عديده مواجه كرده است، از سوي ديگر 
حضور تم��ام اعضاي خانواده در خانه خود مش��كل 
بزرگ ديگري اس��ت كه ع��الوه بر اقتص��اد آرامش 
خانواده ها را هم تحت تاثير خود ق��رار داده و در اين 
بين زنان بيش از همه زير بار اين فش��ار قامتش��ان 
خم مي شود، حفظ تعادل بين افراد خانواده، كمك 
به اقتصاد خانواده كه در حال فروپاشي است، فراهم 
كردن شرايط مناسب براي تمام اعضاي خانواده در 
حالي كه فشارهاي اقتصادي، حضور مداوم در خانه 
و خيلي عوامل ديگر باعث تنش ه��اي گاه و بي گاه 
بين افراد خانوار مي شود.  در واقع بعد از پاندمي كرونا 
به لحاظ جامعه شناس��ي زندگي م��ردم كره زمين 
تغيير كرده و ديگر هيچ گاه ب��ه دوران قبل از كرونا 
بازنمي گردد.ايران هم يكي از كش��ورهاي اين كره 
خاكي است. تمام افراد جامعه از اين پاندمي آسيب 
ديده ان��د، اما زنان بي��ش از همه مورد آس��يب قرار 
گرفته اند. تاثيرات مخربي كه كرونا بر زنان جامعه ما 
گذاشته بيش از مردان اس��ت، چه در زمين اشتغال 
و چه در زمينه امنيت روحي و رواني. بار س��نگيني 
بر دوش زنان اس��ت، هم بايد تعادل را در خانه برقرار 
كنند و هم خود مورد انواع و اقس��ام خش��ونت هاي 
فيزيكي و كالمي قرار مي گيرند و از س��ويي هم اگر 
شاغل بوده و حاال بيكار شده باشند، بايد ضربه اي كه 
به اقتصاد خانواده هم وارد آم��ده را جبران كنند، اما 
چطور معلوم نيست. بر خالف آنچه در گذشته جامعه 
ما به آن اعتقاد داشت و هنوز هم برخي سنت گرايان 
بر آن تاكيد مي كنند، امروزه زن��ان نقش موثري در 
اقتصاد خانواده دارند، پس وقتي با وقوع پاندمي كرونا 
و ادامه دار شدن آن بسياري از كسب و كارها از رونق 
افتاده و خيلي از زنان ناخواسته شغل خود را از دست 
دادند، ضرب��ه جبران ناپذيري به اقتص��اد خانواده ها 
وارد آمد. وقتي اقتصاد خانواده دچار مش��كل شود، 
مشكالت ديگري هم به وجود مي آيند، مشكالتي كه 
ادامه در صفحه 4 شايد از قبل هم بوده اند...  

گزارش روز

تورق خاطرات »ميرخاني رشتي« 
كه پاي پژو را به ايران باز كرد

 گروه خ�ودرو | صنعت خودروي كشور را كه ورق 
ميزني پر است از فراز و نش��يب. مديراني كه آمدند 
و رفتند و هركدامش��ان از خ��ود اقدامات��ي را به جا 
گذاشتند. اما برخي ها نامش��ان در دفتر اين صنعت 
پرحادثه، ماندگار ش��د. دفتري كه هر برگش نشان 
از طي كردن مسيري دش��وار دارد كه هم تلخ است 
هم افتخ��ار آميز. يكي از كس��اني كه سال هاس��ت 
نامش با صنعت خودروي كش��ور گره خورده و زبان 
نقادانه اش هم خيلي اوقات كار دس��تش داده است، 
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استعفايي 
با آهنگ 

خداحافظي
»داوود ميرخاني رش��تي« اس��ت. او ك��ه از مديران 
قديمي صنعت خودرو ايران در زم��ان بهزاد نبوي - 
وزير صنايع س��نگين وقت - بود، حال روز گذشته با 
تقديم استعفايش به دبير انجمن خودروسازان پس 
از 2۴ سال از اين صنعت خداحافظي كرد؛ استعفايي 
كه البته بوي خداحافظي هميشگي مي داد. محمد 
نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان كه سرانجام 
با استعفاي وي موافقت كرده، در گفت وگوي خود با 
»تعادل« دليل اس��تعفاي او را كامال شخصي عنوان 

مي كند و مي گويد: هيچ مس��اله يا فش��اري درميان 
نبوده كه ايشان بخواهند از سمتشان استعفا دهند. 
البته »ميرخاني رشتي« هم در گفت وگوي كوتاهي 
كه روز گذشته با ما داشت بر گفته هاي دبير انجمن 
خودروسازان صحه گذاشت و دليل كناره گيري اش 
را، داليل شخصي، خستگي وفاصله گرفتن از فضاي 
س��خت اين روزهاي كرونايي عنوان كرد. ميرخاني 
رش��تي كه س��ابقه مديرعاملي ايران خودرو در دهه 
60 را دارد، ط��ي س��ال هاي اخير به عنوان مش��اور 

انجمن خودروسازان ايران فعاليت مي كرد. از جمله 
مهم ترين اقدام��ات دوره مديرعامل��ي ميرخاني در 
ايران خودرو مي توان به انعقاد قرارداد همكاري با پژو 
فرانسه اش��اره كرد. وي همچنين در كتابي با عنوان 
»مرغابي وحشي« به مرور خاطرات خود به ويژه در 

صنعت خودرو پرداخته است.

    سال ۵۷ و صنعت خودرو
»داوود ميرخاني رشتي« در مصاحبه هايش درباره 
اداره ايران خودرو بع��د از انقالب گفته بود: »تا مدت 
يكي دو سال تحت تاثير ش��رايط بعد از انقالب و در 
آن شلوغي ها، كارخانه به صورت دسته جمعي اداره 
مي شد.قبل از من س��ه چهار نفر در بازه هاي زماني 
كوتاهي اين كارخان��ه را اداره كردند. آقاي »محمد 
موسوي« يكي از آنها بود. بعد آقاي »علي صفري« به 
مدت يك سال مديرعامل ايران خودرو شد. بعد هم 
من آمدم و از سال 62 تا 68 مديرعامل اين كارخانه 
بودم. بعد از من هم دوب��اره آقاي صفري مديرعامل 
شد.« ميرخاني رش��تي كس��ي بود كه در آن دوره 
توانس��ت پاي پژو را به ايران باز كند. در س��ال 67 با 
پايان جنگ، ايران خودرو با ش��ركت پژو براي توليد 

پژو ۴05 قرارداد بست . 
ادامه در صفحه 7
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با حكم رهبر معظم انقالب انجام شد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االسالم 
حاج شيخ عبدالرضا پورذهبي را به عنوان نماينده 
ولي فقيه در استان كردستان و مدير مركز بزرگ 

اسالمي غرب كشور منصوب كردند.
متن حكم رهبللر معظم انقالب اسللالمي به اين 

شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجت االسللالم آقاي حاج شيخ عبدالرضا 
پورذهبي دامت افاضاته

با عنايللت به پايللان يافتللن مسللووليت جناب 
حجت االسللالم آقاي حاج سلليدمحمد حسيني 
شاهرودي دام بقائه در استان كردستان و با تشكر 
فراوان از خدمات ايشان در دوران ده ساله جنابعالي 
را به نمايندگي خود در آن استان و مديريت مركز 

بزرگ اسالمي غرب كشور منصوب مي كنم.
حق بزرگ مردم شريف منطقه  كردي در پشتيباني 
از نيروهاي مجاهد و همكاري با آنان چه در جنگ 
تحميلللي و چه در مقابله بللا ضدانقالب، فراموش 
نشدني اسللت و ايمان راسخ آنان به اسالم و ارادت 
آنان به اهل بيت پيامبر اعظم عليه و عليهم السالم و 
وفاداري آنان به نظام جمهوري اسالمي ويژگي هاي 

شناخته شده آن مردم عزيز است.
انتظار مي رود جنابعالي به كمك آشللنايي با اين 
خصوصيات برجسللته به خدمات خويش در آن 
استان اشتغال يابيد. تكريم علماي ديني كه حقًا 
آزمللون بزرگوارانه و نجيبانلله اي را در ميدانهاي 
گوناگون گذرانيده اند و آغوش باز با همه طبقات 
مردم از سّني و شيعه و به ويژه همفكري با زبدگان 
و نخبللگان و همدلي بللا جوانللان، توصيه موكد 
اينجانب اسللت. توفيقات جنابعالي را از خداوند 

متعال مسألت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
۱2شهريور۱۳۹۹

 رييس شوراي امنيت 
مخالف اقدامات امريكا است

رييس دفتر رييس جمهور گفت: نيجر رييس جديد 
شللوراي امنيت اعالم كرده است كه اقدامات امريكا 
مبناي حقوقي نللدارد. به گزارش ايسللنا، محمود 
واعظي در حاشيه جلسلله امروز هيات دولت درباره 
تحركات اخير امريكا عليه كشورمان در شوراي امنيت 
اظهار كرد: هر اقدام در شللوراي امنيت يا نهادهاي 
بين المللي بايد مبناي حقوقي داشته باشد، اكنون 
همه حقوقدانان حتي در داخل امريكا اعالم كردند 
كه آنچه دولت امريكا براي رجوع به شوراي امنيت 
استناد مي كند مبناي حقوقي ندارد. امريكا به برجام 
و قطعنامه 2231 استناد مي كند در حالي كه از برجام 
خارج شللده اسللت. وي ادامه داد: به لحاظ سياسي 
وقتي دولتي برجام را قبول ندارد و مي گويد سرش 
كاله رفته است نمي تواند به آن استناد كند، بنابراين 
اقدامات امريكا مبناي سياسي و حقوقي ندارد. شاهد 
بوديم كه سه هفته قبل هم تمديد تحريم تسليحاتي 
ايران را به شوراي امنيت بردند، اما با برخورد محكم 
اعضاي شللوراي امنيت مواجه شد. در تاريخ امريكا 
كمتر مي بينيم كه جامعه جهاني اين گونه با امريكا 
برخورد كند در مورد مكانيزم ماشه هم همين گونه 
است. واعظي همچنين افزود: اندونزي رييس قبلي 
شللوراي امنيت به صراحت اعالم كللرد كه اقدامات 
امريكا مبناي حقوقي ندارد، بنابراين نمي تواند جلسه 
تشكيل دهد. نيجر رييس جديد شوراي امنيت هم 
همين موضع را دارد. 13 عضو شوراي امنيت هم اعالم 
كرده اند كه اقدامات امريكا مورد قبول آنها نيست. در 
كميسيون برجام هم اتفاق نظر وجود دارد و آنها هم 
اعالم كرده اند كه اقدام امريكا قابل قبول نيست. من 
معتقدم تالش امريكا يك كار تبليغاتي است كه هدف 
آن انتخابات اين كشور است زيرا وضعيت ترامپ به 
دليل اشللتباهات در كرونا و برخورد بد با معترضان 
خوب نيست  و آنها به دنبال فرافكني هستند تا فضاي 
جامعه خود را تغيير دهند. رييس دفتر رييس جمهور 
با اشاره به توافق بسيار خوب ايران با آژانس و استقبال 
ساير كشورها از همكاري ايران و آژانس گفت: هيچ 
فضايي براي امريكا وجود ندارد كه روي اين موضوع 
مانور دهد البته نگاه ترامپ بيزنسللي اسللت و فكر 
مي كند در مسائل سياسللي و حقوقي با زور و فشار 
مي تواند عمل كند. در حالي كه به جايي نمي رسد. 
امريكا همچنين اعضاي شوراي امنيت را به تحريم 
تهديد كرده اسللت كه اين هم بدعت جديد اسللت. 
واعظي درباره اعالم امريكا براي بازگرداندن تحريم ها 
تا يك ماه آينده خاطرنشان كرد: براي كشورهاي عضو 
برجام در قعطنامه 2231 پيش بيني شده است كه اگر 
هر كدام از اعضا به اختالف خوردند بايد مراحلي طي 
شود و سپس نتيجه به شوراي امنيت برود و شوراي 
امنيت يك ماه فرصت رسيدگي دارد. ترامپ در واقع 

به اين بند برجام و قطعنامه 2231 استناد مي كند.
وي همچنين در پاسخ به سللوالي در مورد برقراري 
ارتباط اسللراييل و امارات و تهديللد خواندن ايران 
در منطقه گفت: ما متعلق به اين منطقه هسللتيم 
و امنيت منطقه امنيت ايران اسللت. همكاري ما با 
همسايگان به نفع ما است سوال اين است كه امريكا 
از هزاران كيلومتر دورتر در اين منطقه چه مي كند. 
منطقه به بلوغ رسيده و به قيم نياز ندارد. اما وضعيت 
دولت امريكا اينقدر بد اسللت كه براي علني شدن 
مذاكرات پشت پرده امارات و اسراييل چه جنجالي 
تبليغاتي به راه انداخته آنها بللا مطرح كردن اينكه 
ايران تهديدي براي منطقه است مي خواهد از تهديد 

اسراييل بكاهند.

محمد صدر عضو مجمع تشخيص: 

در شللرايطي كه برخي اخبار حاكي از آن اسللت كه 
چيني ها امضاي سند همكاري هاي راهبردي 25سال 
را منوط به اجراي اف اي تي اف كرده اند، محمد صدر 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي گويد: امروز 
نياز اسللت كه مجمع به بحث FATF ورود كند ولي 
متاسفانه هنوز اين اتفاق رخ نداده است. چراكه تا وقتي 
اين قضايا حل نشده و همكاري بانك ها با ايران مهيا 
نشللود، اجراي قرارداد 25 ساله ايران و چين معنايي 

نخواهد داشت.
محمد صدر در گفت وگو با »انتخاب« درباره وضعيت 
همكاري بانك هاي چين و روسيه با ايران و احتمال 
عللدم همكاري ايللن بانك ها با ايران بلله دليل بحث 
FATF، گفت: رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره 
اين مساله توضيح دادند كه ظاهرا بانك هاي روسيه و 
چين با ايران همكاري نمي كنند. من هم اين موضوع 
را شللنيدم و مثل اينكه صحت دارد. اين عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام درباره آخرين وضعيت بررسي 
طرح FATF در اين مجمع، گفت: متاسفانه اين طرح 
را كنار گذاشتند. وي در پاسخ به اين پرسش كه چه 
زماني FATF در مجمع بررسي خواهد شد، گفت: هنوز 
چيزي گفته نشده و زمان بررسي مجدد اين موضوع در 
مجمع مشخص نيست. صدر همچنين درباره قرارداد 
25 ساله ايران و چين و بررسي اين موضوع در مجمع 
تشللخيص مصلحت نظام، تصريح كرد: اين موضوع 
همچنان در وزارت امور خارجه دنبال مي شود و هنوز 
چيزي در مجمع درباره اين قرارداد مطرح نشده است. 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به 
اين پرسللش كه آيا بدون اجراي FATF  و با توجه به 
عدم همكاري بانك هاي چيني با ايران، اجراي قرارداد 
25 ساله سرانجامي خواهد داشت، اظهاركرد: قطعا تا 
زماني كه اين قضايا حل نشده و همكاري بانك ها با ايران 
مهيا نشود، اجراي اين قرارداد معنايي نخواهد داشت.

 FATF به گفته وي، امروز نياز است كه مجمع به بحث
ورود كند ولي متاسفانه هنوز اين اتفاق رخ نداده است.

آخرين مهلت ارايه اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده اعالم شد

معاون درآمدهاي مالياتي سللازمان امور مالياتي 
گفللت: 15 شللهريورماه، آخريللن مهلللت ارايه 
الكترونيكي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره 
بهار 13۹۹ است. به گزارش ايسنا، محمد مسيحي 
با بيان اين مطلب اعالم كرد: براساس مصوبه شوراي 
عالللي اقتصادي و با تصويب سللتاد ملي مديريت 
كرونا، موعدهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم 
و قانون ماليات برارزش افزوده نسللبت به تسليم 
اظهارنامه هاي مالياتي و رسيدگي هاي مالياتي به 
مدت دو ماه تمديد شللد. وي ادامه داد: باتوجه به 
اينكه مطابق قانون، موعد ارايه اظهارنامه ماليات 
برارزش افللزوده دوره بهار، 15 تيرماه اسللت، لذا 
براساس مصوبه مذكور، اين دسته از موديان محترم 
تا 15 شللهريورماه 13۹۹ مهلت دارند اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده اين دوره خود را با مراجعه 
evat. به سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني

ir به صورت الكترونيكي تسليم و ماليات متعلق را 
پرداخت كنند. طبق اعالم سللازمان امور مالياتي، 
فعاالن اقتصادي در صورت عللدم ارايه اظهارنامه 
مالياتي در موعد مقرر قانوني، عالوه بر محروميت از 
تسهيالت و معافيت مالياتي، مشمول جرايم قانوني 

غيرقابل بخشش خواهند شد.

كشف محموله بزرگ هروئين 
توسط گمرك

طبق اعالم مسللووالن گمرك ايران، بيش از 32۴ 
كيلوگللرم هروئين كلله به صللورت ماهرانه اي در 
پروفيل شللخم زن تراكتور در كاميوني به مقصد 
قزاقستان جاسازي شده بود توسط پرسنل گمرك 
آستارا كشف شد. سيد روح اهلل لطيفي - سخنگوي 
گمرك - اعالم كرد كه اين محموله كه به صورت 
كامال حرفه اي در دو كاميون حامل تعداد ۴۴ بسته 
بلله وزن 13 تن كاال تحت عنوان شخم زن پشللت 
تراكتور )چيزل( ذيل تعرفلله ۸۴321۰۹۰ براي 
صادرات به كشور قزاقستان از طريق گمرك جلفا 
اظهار شللده بود. وي در مورد نحوه كشف اين مواد 
از اين كاميون گفت: پس از بررسي كاميون، توسط 
واحد ايكس ري و ارجاع به گروه سگ هاي مواد ياب 
گمرك آستارا، به جاسللازي حرفه اي مواد مخدر 
در داخل پروفيل هاي آهني دسللتگاه شللخم زن 
پشت تراكتور مشللكوك و پس از بررسي، سوراخ 
كردن و برش پروفيل ها، مشللخص شد كه مقدار 
32۴كيلو و 1۰۰ گرم هروئين به طرز ماهرانه اي در 
داخل پروفيل ها جاسازي شده است. اين محموله 
در گمللرك جلفا اظهللار و از مبدأ تبريز در داخل 
كاميون بارگيري شده بود. لطيفي با اشاره به ميزان 
كشفيات مواد مخدر در سال گذشته گفت: عالوه 
بر پيش سللاز و مواد مخدر صنعتي بيش از1۹۰۰ 
كيلوگرم هروئين، ۴۶2.5 كيلوگرم ترياك و بيش 
از 5۰ كيلوگرم بذر شاهدانه و بيش از ۴.۸ كيلوگرم 
ماري جوانا و حشيش در سال 13۹۸ توسط پرسنل 
گمرك كشف شده است، اين در حالي است كه در 
سال 13۹۷ هزار و۶32 كيلوگرم هروئين، ۴15.۸ 
كيلوگرم ترياك، بيش از۴۰ كيلوگرم بذرشاهدانه 
و ۸.2 كيلوگرم كوكايين، حشلليش و ماري جوانا 
كشف شده بود. وي افزود: پيش از كشف محموله 
32۴ كيلوگرمي هروئين در پنج ماهه نخست امسال 
بيللش از ۴3۴.۴ كيلوگرم تريللاك، ۴.5 كيلوگرم 
هروئين، حدود 1.۶ كيلوگرم كوكايين و حشيش، 
5.۸كيلوگرم بذر شاهدانه كشف شد و با اين كشف 
بزرگ ميزان كشللفيات هروئين در سال جاري به 

32۸.۶ كيلوگرم رسيده است. 

جذاب تر شدن بازارهاي موازي از بازار كار  با افزايش نرخ تورم

رييس جمهور: 

63 درصد از درآمد خانوارها از محل كارشان نيست

هيچ كودك ايراني نبايد از تحصيل باز بماند

بررسي وضعيت نرخ تورم در اقتصاد ايران نشان مي دهد 
كه در تمام سال هاي گذشته جز مواردي معدود اين نرخ 
دو رقمي بوده و در بسياري از سال ها اين نرخ باالتر از 3۰ يا 
حتي ۴۰ درصد بوده است. نرخ تورم باال، در ابتدايي ترين 
گام به كاهش قدرت خريد جامعه منجر مي شود. بر اساس 
آمار رسمي مركز آمار، نرخ تورم ساالنه ايران به 25 درصد 
رسيده است و اين يعني جامعه با يك سرمايه ثابت، در 
مرداد امسال نسللبت به مرداد سال گذشته، 25 درصد 

كمتر مي تواند خريداري كند.
نخستين واكنشللي كه دولت مي تواند نسبت به اين 
شرايط نشان دهد افزايش پايه حقوق و درآمد خانوار 
اسللت. در طول تمام سال هاي گذشته دولت با تاييد 
مجلس در قوانين بودجه ساالنه، پايه حقوق كارمندان 
و كارگللران را افزايش داده اسللت. هرچند با توجه به 
محدوديت هاي منابع مالي دولت، افزايش حقوق در 
بسياري از سال ها از عدد تورم پايين تر بوده و همين امر 
اعتراض نمايندگان كارگران را برانگيخته اما بر اساس 
تحليل هاي اقتصاددانان حتي اين اقدام نيز نمي تواند، 
گرهي از مشللكل تورم باز كند و خود به دليل تزريق 
نقدينگي جديد، عاملي براي خلق تورم تازه مي شود. 
در كنار اين ابهامات كه در سللال هاي گذشته در نرخ 
تورم ايجاد شده و گريبان تمام دولت ها را گرفته است، 
ارزيابي ها نشان مي دهد كه جامعه نيز در برابر اين موج، 
واكنش هاي دفاعي خاص خود را داشته است. يكي از 
اين راه ها تالش براي فعال كردن پس اندازهاي خرد 

در بازارهاي مختلف است.
با سللود آوري بازارهايي مانند ارز، سكه و بورس، بخش 
زيادي از نقدينگي در اين بازارها وارد شده و در بسياري 
از ماه هللا، باعث بر هم خوردن نظم ايللن بازارها و ايجاد 
شوك هاي قيمتي شللده است و آمارهاي وزارت كار نيز 
نشان مي دهد جامعه در سال هاي گذشته نه تنها از اين 
بازارها روي گردان نشللده كه حتي سهم اين بازارها در 

درآمد ثابت مردم نيز افزايش يافته است.

   كاهش سهم شغل از درآمد خانوار
عيسي منصوري،  معاون توسعه كارآفريني و اشتغال 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته: بررسي آمارها 
نشان  مي دهد كه روند رشد اشتغال از سال 13۴5 و در 
پنج دهه گذشته ماليم، روبه رشد و باثبات بوده است 
و در سال هاي خاصي افت جدي داشته  و در دوره اي 
روبه افزايش بوده است. بخشي از رشد اشتغال در كشور 
را مي توان متاثر از بهبود شرايط اقتصادي دانست، در 
عين حال با وجود اينكه شللرايط اقتصادي كشور در 
سال هاي 13۹5 و 13۹۶ تا حدودي مطلوب بوده، اما 
منجر به ايجاد اشتغال نشد. به عنوان مثال مي توان به 
دوران برجام اشاره كرد كه اگر چه حوزه سرمايه گذاري 
خارجي رشد قابل توجهي داشت، ولي اين رشد بيشتر 
در حوزه انرژي بود و اشتغالي ايجاد نكرده است. از اين 
رو بر نهادسللازي به عنوان ابزاري كارآمد براي ايجاد 

اشتغال تمركز كرديم.  
منصوري تاكيد كللرد: وزارت تعاون نه تنها در دوران 
رشد بلكه در دوران ركود هم، موضوع نهادسازي براي 
ايجاد اشتغال را دنبال كرد و اين برنامه با توجه به اهداف 
پيش بيني شده قابل دفاع بوده است اما مشكالتي هم 
داشته كه جاي بحث و بررسي دارد. در برنامه هاي ايجاد 
اشتغال بيشتر به كسب و كارهايي توجه شده كه كمتر 

مورد پذيرش و اسللتقبال بودند. در حالي كه بررسي 
فضاي كسب و كار نشللان مي دهد كسب و كارهاي 
خرد، كوچك و غيررسمي ظرفيت بيشتري براي ايجاد 
اشتغال دارند. اشتغال با حوزه هاي مختلفي همچون 
بازار كاال، توليد و مصرف و كار در ارتباط است و زماني 
كه بازار توليد راكد است، بازار كار متاثر از اين شرايط، 
پذيراي اشتغال نيست يا وقتي بازار مصرف تحت تاثير 
درآمد پايين با ركود مواجه مي شللود، تاثير خود را بر 

بازار كار مي گذارد.
آنچه در آمارهاي وزارت كار اهميللت فراواني دارد و 
شوكه كننده است، سهم فعاليت هاي غير شغلي در 
درآمد خانوارهاي ايراني است. او توضيح داده: در سال 
۹۰ درآمد غيرشغلي خانوارها 5۷ درصد بوده است. به 
عبارتي درآمدها از محل كار و فعاليت نبوده است بلكه 
از خريد و فروش مستغالت، سود حساب بانكي، خريد 
و فروش سللكه و ارز و بوده است و اين رقم در سال ۹۶ 
بلله ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶3 درصد رسلليده 
اسللت. اين بدان معني است كه منابع و درآمد افراد با 
هدف افزايش سرمايه به سمت بورس و فعاليت هاي 
ديگر مي رود و در نتيجه درآمد حاصل از شللغل كم 
مي شود. بنابراين توجه به بازار كار بدون توجه به بازار 
توليد، مصرف، بازار كاال، بازارهاي مالي و غيره منطقي 
نيست و بايد ساير بازارها را در كنار بازار كار رصد كنيم.

    سناريوهاي اشتغال پس از كرونا
در كنار افزايش نقش فعاليت هاي غير شغلي بر درآمد 
خانوار، شيوع ويروس كرونا نيز بازار كار را تغيير داده 
اسللت. تحت تاثير محدوديت هاي كرونا، بسياري از 
مشاغل نيز زير سايه اين ويروس تغيير وضعيت داده اند 

و برنامه ريزي براي آينده آنها، اهميت فراواني دارد.
 منصوري درباره برنامه هاي اشتغال وزارت تعاون گفت: 

براي برنامه ريزي اشتغال در شرايط كرونا بايد سناريوهاي 
مختلفي تعريف مي شد. در سللناريوي ساده به شكل 
V، وضعيت اقتصادي افت مي كند و سللپس رشد قابل 
مالحظه اي را تجربه مي كند. اما در سناريوي پيچيده 
به شكل W، پس از افت اقتصادي شاهد رشد خواهيم 
بود ولي پس از مدتي افت اقتصادي و سپس رشد اتفاق 
مي افتد. منصوري گفت: با توجه به اينكه در كشللور ما 
پس از شلليوع كرونا به نسللبت زودتر از ساير كشورها، 
سياست هاي اجرايي براي حمايت و رونق كسب و كارها 
اتخاذ و عملياتي شد، انتظار داريم روند اقتصادي خوبي 
را در آينده طي كنيم. وي ادامه داد: اما به نظر مي رسللد 
موانع هميشگي پيش رو وجود دارد و بسته پيشنهادي 
ما براي شرايط پسللاكرونا در وهله نخست ناظر بر ارايه 
راهكارها براي رفع موانع پيش رو و در وهله دوم تمركز بر 
حوزه هاي تاثيرگذار براي بهبود و رونق اقتصادي است.

معاون توسعه كارآفريني وزارت تعاون گفت: يكي از 
مسائلي كه در اين دوره به آن توجه مي شود، تقاضاست 
اما ارزيابي ما اين است كه واحدهاي عرضه و كسب و 
كار دچار مشكل جدي هستند و توجه صرف به تقاضا 
و تعريف آن نمي تواند كافي باشد، بنابراين بازتعريف 
عرضلله و كمك به فعال كللردن بنگاه هاي توليدي و 
اقتصللادي و رونق آنها را در دسللتور كار قرار داده ايم. 
وي با بيان اينكه روش وام مستقيم در كشور به عنوان 
اولين روش همواره مورد توجه بوده است، گفت: روش 
پرداخت وام مستقيم به تنهايي پاسخگو نيست. با اين 
حال اين ابزار را در دوران كرونا هم استفاده كرديم تا 
مقداري از التهاب فضاي حاكم بر اشللتغال و كسب 
و كارها كاسته شللود. منصوري افزود: اگر چه توصيه 
و بسللته پيشللنهادي وزارت تعاون در شرايط كرونا، 
اتخاذ سياست هاي مالي بود، اما سياست هاي پولي در 
قالب تسهيالت كرونا به كسب و كارهاي آسيب ديده 

براساس اندازه كسب و كار اجرا شد. وي تشريح كرد: 
براي حمايت از كسب و كارهاي آسيب ديده از شيوع 
كرونا، 1۴ رسته و ۸۴۸ زيررسته كه بيشترين آسيب 
را از شلليوع كرونا ديده اند، جهت پرداخت تسهيالت 

ويژه كرونا شناسايي شد.
معاون توسللعه كارآفريني وزارت تعاون گفت: آنچه 
ما تاكنون به بانك ها عامل معرفللي كرديم 1۰ هزار 
ميليارد تومان اسللت و حدود ۷۰۰ هزار نفر شاغل را 
تحت پوشش قرار مي دهد و 35 هزار ميليارد ريال نيز 
افزون بر رقم 2۰ هزار ميليارد توماني به 1۰۸ شركت 
بزرگ حمل و نقل عمومي مسافر برون شهري اعم از 
هوايي، ريلي و دريايي اختصاص يافته است. وي درباره 
اسللتقبال كم براي دريافت تسهيالت كرونا، توضيح 
داد: به دليل تجربه موفللق وزارت تعاون در پرداخت 
تسهيالت اشتغال روسللتايي و عشايري و كمترين 
انحراف در اين برنامه، طراحي سيستم براي پرداخت 
تسللهيالت به وزارت تعاون واگذار شد. البته مرجع 
تصميم گيرنده در اين خصوص سللتاد ملي مقابله با 
شيوع بيماري كرونا بود و مسووليت اجراي آن برعهده 

معاونت اقتصادي رياست جمهوري بود.
منصوري افزود: سللامانه كارا جهت ارايه تسهيالت 
كرونا به متقاضيان اختصاص يافت. درگاه جداگانه اي 
در اين سامانه طراحي شد و كنترل و نظارت بر سامانه 
نيز به صورت مسللتمر انجام مي گيرد. در مرحله اول 
طبق دستورالعمل ستاد ملي كرونا مقرر شد در بخش 
بيمه شدگان، كد ملي افراد ذيل 1۴ رسته منتخب براي 
ارسال پيامك اطالع رساني در اختيار وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات قرار بگيرد تا پيامك اطالع رساني 
براي ثبت نام در سامانه كارا ارسال شود و پس از بررسي 
و تأييد دستگاه بخشللي مربوطه، جهت پرداخت به 

سيستم بانكي ارجاع شود.

رييس جمهور با بيان اينكه كالس هاي آموزشي امسال به 
دو شكل مجازي و حضوري انجام مي شود، گفت: اولويت 
براي ما آموزش حضوري است. البته بايد پروتكل هاي 
بهداشللتي در اين زمينه رعايت شود. به گزارش ايسنا، 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني طي سخناني 
در جلسه امروز هيات دولت با بيان اينكه عزاداري امسال، 
شكوه خاص و ويژه اي داشت و از جهاتي استثنايي بود، 
اظهار كرد: برخالف اينكه مردم به دليل مراقبت نسبت 
به پروتكل هاي بهداشتي به طور طبيعي محدوديت هايي 
دارند اما عزاداري ما از ابتكارات بسيار خوبي بهره مند شد. 
وي افزود: عزاداري هايي كه در مجالس انجام مي گرفت، 
به كمللك فضاي مجازي در شهرسللتان هاي ديگر و تا 
خارج از كشور مستقيم پخش مي شد و عزاداري خانه ها 
كه مقداري در سال هاي قبل كمرنگ شده بود، امسال 
بسلليار پررنگ بود. رييس جمهور ادامه داد: در سراسر 
كشللور هم آماري كه وزير بهداشت و وزير كشور به من 
دادند، حداقل ۸۰ درصد مجالس و محافل در سراسللر 
كشور پروتكل ها را به خوبي مراعات كردند. وي با تاكيد 
بر اينكه عزاداران هم استفاده از ماسك و هم فاصله گذاري 
و ساير دسللتورالعمل ها را به خوبي اجرا كردند، گفت: 
حتي نذورات به صورت مواد خشك به خانواده ها داده 
شد و عزاداري به يادماندني و استثنايي در تاريخ ايران 
ثبت شد و همه در اين امر بسيار مهم همكاري كردند. 
روحاني با قدرداني از بيانات رهبري و ساير علما در زمينه 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مراسم عزاداري، اظهار 
كرد: همچنين همه افللرادي كه بر امر عزاداري نظارت 
كردند، چه افرادي كه جزو بانيان عزاداري بودند و خدمت 
كردند، ناظران بهداشتي، مقامات وزارت كشور و همه 
تللالش كردند كه نظارت خوبي انجللام بدهند و از آنان 
هم قدرداني مي كنيم. رييس جمهور يادآور شد: از همه 
گويندگان مذهبي، وعاظ و مداحان و سخنرانان پرشور 
كه با ابتكارات جديد مداحي خود را گاهي به كوچه ها و 
خيابان ها آوردند، تشكر مي كنم. بسيار عزاداري خوب و 
باشكوهي و با رعايت همه اصول مذهبي و اخالقي و ديني 

انجام شد و بهانه اي به دشمنان داده نشد. وي در بخش 
ديگري از سخنانش با اشاره  به آغاز سال تحصيلي اظهار 
كرد: از شنبه 15 شهريور ماه مراسم سال تحصيلي آغاز 
مي شود. براي ما مهم بود در تمام اين مراحل كه بگوييم 
فاصله جان و نان معنا ندارد، فاصله جان و كار معنا ندارد، 
فاصله معيشت و سللالمت معنا ندارد، فاصله سالمت و 
ديانت معنا ندارد، در محرم ديديم كه هيچ فاصله اي بين 
اينها نبود. روحاني تاكيد كرد: از 15 شهريور مي خواهيم 
بگوييم فاصله اي بين جان و يادگيري و آموزش وجود 
ندارد. هم مي شللود درس خواند و هم مي شللود مراتب 
تحصيلي را ادامه داد و هم جوانان مي توانند به آينده خود 
اميدوار باشند. درس خواندن در همه مقاطع براي ما مهم 
است و با در نظر گرفتن تمام پروتكل هاي بهداشتي كه 
از ستاد كرونا اعالم شد، اين كار به خوبي انجام مي شود. 
روحاني با بيان اينكه كالس هاي آموزشي امسال به دو 
شكل مجازي و حضوري انجام مي شود، گفت: اولويت 
براي ما آموزش حضوري است. البته بايد پروتكل هاي 
بهداشللتي هم در اين زمينه رعايت شللود. وي افزود: 
خانواده ها هم بايد در اين زمينه همكاري كنند و خود 
معلمان و دانش آموزان هم بايد موارد الزم را رعايت كنند. 
امسال هيچ كودك ايراني نبايد از تحصيل بازماند و در 
كنار اين بايد و آموزش حضوري، صداوسيما هم به امر 
آموزش كمك خواهد كرد. روحاني با بيان اينكه فضاي 
مجازي هم در زمينه آموزش فعال خواهد بود، گفت: در 
مدارس خصوصي كه به شكل ديگري اين امكان فراهم 
اسللت و در مدارس دولتي هم شبكه شاد شكل گرفته 
است و براي استفاده از آن خانواده ها ناچار بودند كه پول 
اينترنت بدهند تا از اين شللبكه استفاده كنند اما امروز 
هم به سللازمان برنامه و بودجه و هللم وزارت ارتباطات 
دستور دادم كه استفاده از شبكه شاد براي خانواده ها و 
دانش آموزان بايد رايگان باشد و هيچ هزينه اي پرداخت 
نشللود. رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با 
اشللاره به شرايط اقتصادي و سياسي كشور تاكيد كرد: 
از لحاظ سياسللي و اقتصادي يك بعدش همان كاري 

است كه امريكايي ها دوسال و نيم است انجام مي دهند 
و تالش كردند تا با فشللار اقتصللادي دولت و ملت را در 
برابر خواسته هاي نامشروع خود تسليم كنند كه جوابي 
نگرفتند اما به مردم ما و معيشت آنان فشار وارد شد و بار 
اين موضوع بر دوش آنان هم بود اما دولت نيز سختي ها را 
در كنار مردم تحمل كرد و اين يك معجزه تاريخي بود كه 
نه ملت و نه دولت از اين فشارها سرخم نكردند. روحاني 
ادامه داد: اوايل مهرماه ما از تحريم تسللليحاتي خارج 
مي شويم و اين براي امريكايي ها خيلي سخت بود و براي 
جلوگيري از پايان اين دوره كارها و تالش هاي فراواني 

كردند، اما ديديم كه شكست مفتضحانه اي خوردند.
وي يادآور شللد: آنللان بعد از اين شكسللت گفتند كه 
مي خواهيم از سللازوكار درون برجام و مكانيزم ماشلله 
اسللتفاده كنند كه اين يكي از خنده دارترين سللخنان 
تاريخ است كه آدم بگويد من از توافقي كه خارج شده ام 
و از يك امتيللاز آن هوس كردم كه اسللتفاده كنم. اين 
حرفي است كه با منطق و قوانين حقوق بين الملل هيچ 
تناسبي ندارد و حتي كودكان هم اين موضوع را مي دانند. 
روحاني تصريح كرد: اما ديديم كه اروپا و شوراي امنيت 
هم يك اتفاق نظري در اين زمينه دارد كه امريكا هيچ 
حقي براي استفاده از مسائل حقوقي داخل برجام ندارد 
چرا كه نه تنها از برجام خارج شللده كلله هركس به آن 
پايبند بوده را هم تنبيه كرده پس در اين مرحله هم آنان 
شكست خوردند و مطمئن هستيم كه هيچ دستاوردي 
براي شان ندارد، هيچ موفقيتي به دست نخواهند آورد و 
تبليغات و سروصداي بيهوده است كه از تحريم مجدد 

سخن مي گويند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه در روند صادرات و واردات 
روال خوبي را تجربه مي كنيم، گفت: در جمهوري اسالمي 
ايران برخالف همه مشكالت و تحريم ها و كرونا ما فقط 
يك و هفت دهم درصد شاهد كوچك شدن اقتصاد بوديم 
و اين از ميانگين سللاير كشورها كمتر است كه نشان از 
تالش ها در زمينه اقتصادي دارد و حتي اگر اين وضعيت 
ادامه يابد شللايد بتوانيم به رشد اقتصادي مثبت بدون 

نفت تا پايان سال برسيم. وي يادآور شد: رشد پايه پولي 
ما در پنج ماه گذشته معادل دو و نه دهم درصد بوده است 
كه نشان مي دهد مسير اقتصادي ما درست است. وزير 
اقتصاد هم توضيح داده كه ۶ هزار ميليارد تومان را براي 
اقتصاد روستايي برداشته ايم و مفتخرم كه بگويم از لحاظ 
بهداشت، آموزش، ارتباط با فضاي مجازي، آب رساني، 
راهسازي، گازرساني و مخصوصًا ايجاد اشتغال كار بزرگي 
انجام داديم. روحاني تصريح كرد: در شرايط امروز كشور از 
همه وزرا مي خواهيم كه تالش ها بيشتر شود، به ويژه در 
بخش اقتصاد و كشاورزي. ما در الگوي كشت و حمايت از 
كشاورزان قدم هاي خوبي برداشته ايم. قواي ديگر هم اگر 

به ما كمك كنند اين سرعت بيشتر مي شود.
رييس جمهور ادامه داد: ما طرح هاي ديگري هم داشتيم 
كلله به نفع ملت بود و اميدوار بوديم كه قواي ديگر هم با 
ما همراهي كنند اما به هرحال يا اين موارد عقب افتاد يا 
هنوز موافقتي با آن انجام نشده كه در هر صورت اگر به 
نتيجه نرسد هم راه ديگري پيدا مي كنيم. وي ادامه داد: 
قواي ديگر بدانند كه ما در يللازده ماه آخر كار خود قرار 
داريم اما در عين حال همه وزرا مي كوشند كه پروژه ها 
و كارهايي كه بايد به اتمام برسد را در همين يازده ماه به 
پايان برسانند. روحاني افزود: ما با كشورهاي همسايه هم 
جز يكي دو كشور روابط بهتري نسبت به گذشته داريم. 
دنياي امروز يك دنياي يكپارچه است و كشوري نمي تواند 
خود را از ديگران جدا كند. يك بازار داريم و آن هم بازار 
جهاني است؛ يا در اين بازار سهم خود را داريم يا نداريم. 
اگر داشته باشيم براي فعاليت بيشتر و بهتر و رسيدن به 
پيشرفت ها از آن استفاده مي كنيم و اگر نه، ضرر خواهيم 
كرد. وي در پايان تاكيد كرد: از وزارت بهداشت هم تشكر 
مي كنم براي ايجاد زيرساخت ها در زمينه تله مديسن يا 
همان دوراپزشكي كه در دو سه استان به صورت نمونه 
انجام مي شللود و بعد به همه كشور ان شاءاهلل گسترش 
مي يابد. اين گام بزرگي اسللت كه مردم در اين شرايط 
شلليوع كرونا بتوانند از طريق فضاي مجازي مشللورت 

پزشكي دريافت كنند.

 انتصاب نماينده ولي فقيه
در استان كردستان

دريچه

قرارداد ايران و چين بدون 
تصويب FATF عملياتي نيست 
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عرضه درهم و دالر در سامانه نيما 
براساس گزارش هاي دريافتي از سامانه نيما، از سه شنبه 
تاكنون بيش از 600 ميليون دالر در اين سامانه عرضه 
ش��ده كه معادل ۲۲0 ميليون دالر آن مربوط به درهم 
امارات با نرخ ۵600 تومان است. برخي منابع نيز گفته اند 
كه بيش از 600 ميليون حواله درهم با نرخ ۵60۵ تومان 
توسط بازارساز در س��امانه نيما تزريق شده است.اين 
عرضه بزرگ، نشان از حضور پرقدرت بازارساز در بازار 
حواله و اس��كناس دارد و به منظور تنطيم بازار، تأمين 
نيازهاي بازار و با هدف پوشش تقاضاهاي واقعي انجام 
شده است. همچنين به گفته فعاالن بازار، بيش از ۵0 
ميليون اسكناس دالر نيز به بازار توسط بازارساز عرضه 
شده است كه تنها 3 ميليون دالر از آن خريداري شده 
كه نشان از تقاضا و اقبال پايين در بازار است.پيش بيني 
مي شود، همچنان روند عرضه در بازار ادامه داشته باشد و 
توسط بازارساز بيش از 300 ميليون درهم در سامانه نيما 
عرضه شود.    طي روزهاي اخير بازار ارز بار ديگر با نوسان 
همراه شده و همين امر نيز باعث ورود مجدد دالر آزاد به 
كانال ۲4 هزار تومان شده است.البته در ماه هاي اخير با 
تشديد نوسانات ارزي، قيمت دالر ركورد ۲6 هزار تومان 
را هم زده بود ولي بعد از مدتي با ورود بانك مركزي به بازار 
قيمت ها تا كانال ۲0 هزار تومان هم بازگشت و مدتي نيز 
در محدوده ۲۲ هزار تومان در نوسان بود. اما از 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 است، 
البته اين مورد يكي از علت هاي افزايش قيمت ارز است 
و داليل ديگري هم در روزهاي اخير موجب شده است 
بازار ارز بار ديگر با نوسان همراه شود. گفتني است، بانك 
مركزي با ورود قوي به بازار ارز سعي در مديريت نوسانات 
ارزي دارد و طبق اعالم فعاالن بازار احتماالً با ادامه تزريق 
ارز در بازار طي روزهاي آين��ده ورق بازار برمي گردد و 
قيمت ها مجدداً نزولي مي ش��ود.  در ب��ازار آزاد قيمت 
دالر ۲4 هزار و ۵00 تومان، يورو ۲9 هزار تومان و درهم 
امارات 6 هزار و 690 تومان اعالم شده است. صرافي هاي 
بانك ها روز چهارش��نبه قيمت دالر را براي فروش به 
مردم با كاهش ۲00 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل ۲۲ هزار و 700 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها دالر را از مردم با قيمت ۲۲ هزار و 600 تومان 
خريداري مي كنند.قيمت فروش يورو در صرافي هاي 
بانك ها نيز با كاهش ۲00 توماني نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل ۲6 هزار و 900 تومان اعالم شده 
اس��ت؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ه��ا ۲6 هزار و 
800 تومان درج شده است.صرافي هاي بانكي قيمت 
خريد و فروش دالر و يورو را ۲00 تومان كاهش دادند.

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 ۲3 هزار تومان شده بود ولي از عصر سه شنبه بار 
ديگر به كانال ۲۲ هزار تومان بازگشت.  هر اونس طال نيز 
در بازارهاي جهاني با قيمت 1967دالر معامله مي شود. 
بر اين اساس هر مثقال طال 4 ميليون و 890 هزار تومان 
ارزش گذاري شده است، قيمت طالي 18 عيار هر گرم 
يك ميليون و 1۲8 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 11ميليون و 4۵0 هزار تومان و قيمت 
س��كه طرح قديم 11ميليون و 100 هزار تومان است.
قيمت نيم سكه بهار آزادي ۵ميليون و 600 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 180 هزار تومان و سكه 
گرمي يك ميليون و 730 هزار تومان تعيين شده است و 
به فروش مي رسد. برخي صرافي ها مي گويند كه بازار ارز 
در حال حاضر تقاضاي چنداني ندارد و صرافان نيز چرايي 
صعود قيمت دالر در روزهاي اخير را متاثر از ريزش هاي 
بورس مي دانند و معتقدند در هفته هاي آينده بازار ارز به 
سمت كاهش قيمت حركت مي كند.در بازار ارز تقاضاي 
چنداني وجود ندارد كه در اين زمينه يك صراف با بيان 
اينكه بازار پس از چند روز تعطيلي دچار هيجان كاذب 
است، اظهار كرد: در حال حاضر هيچ مسافرتي وجود 
ندارد و تمام پروازها بسته است بنابراين، تقاضايي در بازار 
ارز وجود ندارد و به مرور نيز اين نوسانات مجدد فروكش 
خواهد كرد.  وي يكي از داليل روند صعودي ارز را طي 
روزهاي اخير را ناشي از تبليغات سوء درباره بورس طي 
روزها و هفته هاي اخير دانست و تأكيد كرد: هفته پيش 
بورس به دليل اين تبليغات روند نزولي را طي مي كرد اما 
پس از تعطيالت شاهد اين نكته هستيم كه روند صعودي 
بورس دوباره بهبود يافته كه خبر مثبتي است. اين امر 
موجب مي شود كه منابع مردم به سمت بازار ارز حركت 
نكند زيرا، تجارب چند سال اخير ثابت كرده است كه 
بازار ارز و سكه محل امني براي سرمايه گذاري نيستند و 
مي تواند اين بازارها دستخوش نوسانات بسياري شوند. 
از اين رو ط��ي روزهاي آينده كه بورس به حالت عادي 
بازگردد، بازار ارز نيز متعادل مي شود.  همچنين صراف 
ديگري معتقد است كه جو رواني مربوط به تحريم هاي 
امريكا نيز نمي تواند اثرگذاري زيادي را به ويژه از نظر 
رواني بر بازار داشته باشد، زيرا امريكا تمام تحريم هاي 
ظالمانه را پيش از اين عليه ايران وضع كرده و اين اخبار 
به منظور برهم زدن بازار ارز و وارد آوردن فشار رواني 
است و از اين رو اثرگذاري چنداني نخواهد داشت. وي 
با تأكيد بر اينكه بازار طي هفته هاي آينده روند كاهشي 
را آغاز مي كند، افزود: از هفته هاي آينده روند كاهشي 
بازار آغاز و تا يك ماه آينده بازار ارز متعادل مي شود. 
روند عرضه ارز در بازار متش��كل ارزي مطلوب است 
به گونه اي كه در حال حاضر صرافي ها مي توانند ارز 
مورد نياز خود را از اين بازار تهيه كنند و از طرف ديگر 
نيز تقاضاي خاصي براي ارز در بازار وجود ندارد.  يكي 
ديگر از صرافان درباره ش��رايط حاكم بر سامانه نيما 
نيز توضيح داد: از آنجاكه به پاييز نزديك مي شويم و 
شركت هاي دارويي نيز تقاضاي زيادي براي تأمين 
ارز دارند، كمي نرخ در بازار نيما افزايشي شده است. 
البته طي دو هفته اخير تأمين ارز مورد نياز واردات از 
سوي بانك مركزي بهبود يافته و از آنجايي كه مدتي 
تخصيص ارز به تعويق افتاده بود، اميد است با تأمين 

ارز براي ثبت سفارش ها، اين بازار نيز به تعادل رسد.

روحاني: آمار رشد پايه پولي بيانگر مسير درست حركت اقتصادي كشور است

اين كاهش عمال به معناي پيشخور كردن درآمد و رشد بدهي دولت به بانك ها ست

تاوان كاهش رشد پايه پولي

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
رييس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت 
با م��ردود خواندن مطالب برخي از رس��انه ها مبني 
بر اينكه كش��ور از لحاظ رش��د نقدينگي در شرايط 
انفج��ار قرار دارد، اظهار داش��ت: آمار بانك مركزي 
نشان مي دهد كه رش��د پايه پولي در پنج ماهه اول 
امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.9 بوده و 
اين بيانگر مسير صحيح و درست حركت اقتصادي 
كش��ور است.بس��ياري از كش��ورها در طول دوران 
كرونا از لحاظ اقتصادي دچار رش��د منفي ش��ده و 
اقتصاد آنها 9 و 13 و 14 درصد كوچك ش��ده است 
اما در جمهوري اسالمي ايران به رغم همه فشارها و 
تحريم در سه ماهه اول فقط 1.7 درصد )يعني كمتر 
از ۲درصد( اقتصاد كش��ور كوچك شده است و اين 
نشان مي دهد كه همه با تمام وجود مشغول تالش 

بوده و توليد ادامه دارد.
در ماه ه��اي اخير بخ��ش صنعت، كش��اورزي و تا 
حدودي خدمات رش��د داشته اس��ت و چه بسا اگر 
با اين روند پيش برويم تا پايان س��ال به رشد مثبت 

غيرنفتي خواهيم رسيد.
حس��ن روحاني با بيان اينكه امريكا به دنبال آن بود 
كه ملت ايران را از لحاظ اقتصادي شكست داده و در 
برابر فشارهاي ناروا به تسليم وادار كند، اظهار داشت: 
بانك مركزي از آغاز امسال به رغم كرونا و مشكالت 
ناشي از آن توانسته اس��ت 14.۵ ميليارد دالر براي 

كاالهاي اساسي و ضروري پرداخت كند.

    رشد پايه پولي با چه روش هايي
و در چه شرايطي كمتر شده است؟

رييس جمهور اع��الم كرده كه آم��ار بانك مركزي 
نش��ان مي دهد رش��د پايه پولي در پن��ج ماهه اول 
امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.9 بوده و 
اين بيانگر مسير صحيح و درست حركت اقتصادي 

كشور است.
اين در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان 
اقتصادي، دولت از طريق روش هايي كه در سال 99 
در دستور كار قرار داده و از جمله اختصاص 3 درصد 
سپرده بانك ها به خريد اوراق مالي بدهي دولت، در 
واقع كسري بودجه را از طريق منابع بانك ها تامين و 
بازخريد اوراق را به سال هاي بعد منتقل مي كند كه 
اين موضوع باعث رشد بدهي دولت به بانك مركزي 
و افزايش پايه پولي در س��ال هاي بعد خواهد شد و 
اين موضوع را نمي توان موفقيت براي دولت ارزيابي 
كرد زيرا دولت عمال از محل رشد بدهي هاي دولت 
به بانك مركزي در سال هاي بعد، راهكار تامين مالي 
كسري بودجه از محل سپرده هاي بانكي را در سال 

99 به كار گرفته است.
در رابطه با سخنان رييس جمهور در مورد رشد پايه 
پولي و كنترل نقدينگي و مس��ير درس��ت اقتصاد و 
اظهارات مقامات بانك مركزي، اين پرسش اساسي 
مطرح است كه رش��د پايه پولي با چه روش هايي و 
در چه شرايطي كمتر شده است؟ در اين رابطه الزم 
است توجه شود كه رشد پايه پولي در ماه هاي اخير در 
شرايطي كمتر شده كه رشد اقتصادي منفي است و 
ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم به شدت كاهش 
يافته و هر سال با تورم و رشد شديد قيمت دارايي ها 
از جمله مس��كن و خودرو و لوازم و مايحتاج زندگي 

مواجه هستند.
از سوي ديگر، دولت با پيشخور كردن درآمد دولت 
در سال هاي آينده، عمال به جاي رشد بدهي خود 
به بانك مركزي، بده��ي خود به بانك ها را افزايش 
داده و بانك ها را موظف به خريد اوراق بدهي مالي 
كرده و بانك ها بايد حداقل 3 درصد پس اندازهاي 

مردم را به خريد اوراق اختصاص دهند.
اين روش به معناي افزايش بدهي دولت و بانك ها 
در س��ال هاي آينده و انتقال هزينه ها و بدهي ها به 
س��ال هاي بعد اس��ت و چون دولت توان پرداخت 
بدهي خود به بانك ها را در سال هاي اخير نداشته، 
عمال به معناي رشد پايه پولي و رشد بدهي دولت به 
بانك مركزي در سال هاي آينده و آن هم با احتساب 
نرخ س��ود اوراق مالي اس��ت. يعني ب��ه جاي آنكه 
امس��ال 100 هزار ميليارد توم��ان بدهي دولت به 
بانك مركزي را افزايش دهد آن را از محل سپرده ها 
تامين و در سال هاي آينده با هزينه سود 18 تا ۲0 
درصدي اوراق به س��ال هاي آين��ده انتقال خواهد 
داد و بانك ها و بانك مركزي را براي پرداخت اصل 
و فرع س��پرده ها با هزينه باالتر مواجه خواهد كرد 
و س��رانجام از طريق تهاتر بدهي بانك ها، منجر به 
رشد بدهي دولت به بانك مركزي و رشد پايه پولي 

در سال هاي بعد خواهد شد. 
براين اس��اس، اين كاهش رش��د پايه پولي در سال 
99 نشانه موفقيت دولت نيس��ت و عمال به معناي 
پيش��خور كردن درآمد و رشد بدهي دولت به بانك 
مركزي در س��ال هاي آينده است و دولت بخشي از 
كسري بودجه خود را از طريق سپرده هاي بانك ها 

تامين مي كند.
از سوي ديگر، دولت براي بهبود فضاي كسب وكار 
كاري انجام نداده و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري 
در چند س��ال اخير منفي بوده و كل رشد اقتصادي 
دهه 1390 در ايران در حد صفر بوده اس��ت براين 
اساس نه تنها ارزش پولي ملي كاهش زيادي داشته 
و تورم مزمن هرسال اقتصاد ايران را تحت فشار قرار 
داده بلكه فضاي كسب وكار به گونه اي تغيير كرده كه 

مردم با كاهش درآمد مواجه شده اند و پس اندازها را 
خرج كرده و در شرايط اقتصاد در سال هاي اخير نه 
تنها سرمايه گذاري نداشته اند بلكه از وضعيت رشد 
قيمت دارايي ها نگران هستند و به خصوص جوانان 
نسبت به خريد مسكن و خودرو و ايجاد كسب وكار 

دچار نااميدي شده اند. 
اگرچه در سال جاري كرونا موجب ركود اقتصاد در 
جهان شده اما واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در 
كل دهه 1390 با رشد در حد صفر و در اكثر سال ها با 
رشد منفي همراه بوده و دولت نتوانسته اقدامي براي 
بهبود ارزش پول، ايجاد رشد اقتصادي، بهبود فضاي 

كسب وكار و... كند. 
رشد اقتصادي در سال هاي 97 و 98 به ترتيب ۵.4- 
و 6.۵- درصد بوده و در س��ال 99 نيز منفي خواهد 
بود. رش��د هزينه هاي مصرف��ي بخش خصوصي يا 
قدرت خريد مردم در دوسال 97 و 98 منفي بوده و 
در س��ال 99 نيز برآوردها نشان مي دهد كه در سال 

جاري نيز منفي است.
سال 97 رشد مصرف بخش خصوصي ۲.6- درصد 
و در س��ال 98 معادل 7.7- درصد شده است. رشد 
مصرف بخش دولتي نيز در دو سال 97 و 98 منفي 
بوده است. رشد سرمايه گذاري نيز در سال هاي 9۵، 
97 و 98 منفي بوده وتنها سال 96 و متاثر از برجام 
مثبت در حد 1.4 درصد و اندك بوده اس��ت. اما در 
س��ال هاي 9۵ و 97 و 98 به ترتيب 3.7-، 1۲.3- و 

۵.9- درصد بوده است.
با وجود اين ش��اخص هاي منف��ي در بخش واقعي 
اقتصاد كه نشان دهنده كوچك شدن كيك اقتصاد 
ايران و كاهش قدرت خريد مردم و فشارهاي تورمي 
و معيش��تي است، نقدينگي رشد بااليي داشته و در 
نتيجه تورم فشار فزاينده خود را داشته و در سال هاي 

آينده خواهد داشت.
رشد نقدينگي در چهار س��ال قبل ۲3، ۲۲، ۲3 و 
31 درصد بوده و در س��ال جاري در ۵ ماه نخست 
به تنهايي 1۲ درصد رشد كرده و روزانه نزديك به 
۲ هزار ميليارد توم��ان بر حجم اين غول نقدينگي 
اضافه مي ش��ود. رش��د پايه پولي با پول پر قدرت 
كه عامل رش��د نقدينگي و تورم اس��ت نيز در اين 
چهارس��ال به ترتيب 17، 19، ۲4 و نزديك به 33 
درصد بوده است و در س��ال جاري در سه ماه اول 
8.8 درصد بوده است و دولت و بانك مركزي در ۵ 
ماه نخس��ت اين رقم را 4 درصد و ۲.9 درصد اعالم 

كرده اند.
در مورد رش��د پايه پولي، چند روز قبل، نيز رييس 
كل بانك مركزي اعالم كرده بود كه رشد پايه پولي 
4 درصد و رش��د نقدينگي نيز 1۲ درصد بوده است. 
از س��وي ديگر طبق اعالم بانك مركزي در سه ماه 
اول سال 99، رش��د پايه پولي بيش از 8 درصد بوده 
است و همچنين رشد پايه پولي در يكسال منتهي 
به خرداد 99 بيش از 34 درصد بوده است. همچنين 
طبق نماگرهاي اقتصادي، رش��د پايه پولي در سال 

1398 نزديك به 33 درصد بوده است.
براين اس��اس مي ت��وان دريافت كه با توج��ه به اثر 

تاخيري رش��د پايه پولي بر رش��د نقدينگي و خلق 
پول در بازار بين بانكي و ايجاد تورم، رشد باالي پايه 
پولي در س��ال 98 همچنان در س��ال 99 و احتماال 
سال هاي بعد خود را نش��ان خواهد داد. لذا دولت و 
بانك مركزي بايد توجه داشته باشند كه روش هاي 
فعلي تامين مالي كسري بودجه دولت در سال 99 
كه با استفاده از سپرده هاي بانكي، اوراق مالي بدهي 
دولت خريداري مي ش��ود و يا با عرضه سهام دولت 
در شركت هاي مختلف از طريق بورس تامين مالي 
انجام مي ش��ود و...نمي تواند مانع از تورم س��ا لهاي 
بعد شود. زيرا دولت بايد اصل و فرع اوراق مالي را در 
سال هاي بعد خريداري كند و اين موضوع روي رشد 

بدهي دولت اثرگذار است. 

    استفاده از سپرده هاي بانك ها
و انتقال رشد پايه پولي به سال هاي بعد 

از سوي ديگر، دولت موقتا با استفاده از منابع بانك ها 
و س��پرده هاي بانكي، به تامين مالي روي آورده، اما 
در ميان مدت و س��ال هاي بعد بايد اين سپرده هاي 
بانكي و منابع بانك ها و رشد بدهي دولت به بانك ها 
تامين ش��ود و در آن شرايط دولت چاره اي جز رشد 
بدهي دولت به بانك مركزي براي تهاتر بدهي خود 
به بانك ها ندارد و اين موضوع روي رشد پايه پولي در 

سال هاي آينده اثرگذار خواهد بود. 
از سوي دولت، اگر بانك ها براي بازپرداخت سپرده ها 
و تامين منابع خود دچار كسري شوند به سمت اضافه 
برداشت از بانك مركزي رفته و اين موضوع نيز پايه 

پولي را رشد خواهد داد.
نكته ديگر اين اس��ت كه همين حاال دولت با بدهي 
سنگين 400 هزار ميليارد توماني به بانك ها و بانك 
مركزي، عمال منابع بانك ها را محدود كرده و كاهش 
رقم س��پرده قانوني نيز نمي تواند مانع از كس��ري 

بانك ها شود.
بانك ها در سال هاي آينده نه تنها از جهت اوراق مالي 
بدهي دولت در سال 99 كه حدود 100 هزار ميليارد 
تومان برآورد مي شود، بلكه از جهت رشد سود بانكي 
براي حفظ س��پرده هاي بانك ها نيز با رش��د هزينه 

مواجه خواهند بود. 
همچنين بانك ها با رش��د ش��ديد تسهيالت دهي 
در س��ال 99 كه ۵0 درصد نسبت به سال 98 رشد 
داشته است و عالوه بر تسهيالت عادي به واحدهاي 
اقتصادي، تس��هيالت كرونا و ساير طرح هاي دولت 
را شامل مي شود، عمال در س��ال هاي آينده با رشد 
مطالب��ات معوق، اس��تمهال بدهي ه��اي مردم به 
بانك ها، رش��د هزينه هاي جذب مناب��ع و... مواجه 
خواهند ب��ود و همه اين مس��ائل عمال س��ال هاي 
سختي را از جهت مخارج و هزينه هايي كه دولت در 
سال هاي 98 و 99 روي دست بانك ها گذاشته است، 

مواجه مي شوند. 
در اين راستا، دولت و بانك مركزي بايد توجه داشته 
باش��ند كه راه هاي جلوگيري از رش��د پايه پولي در 
س��ال 99 و اس��تفاده از منابع بانك ها و سپرده هاي 
بانك ها، نمي تواند استمرار داشته باشد و تنها مخارج 

و هزينه ها را براي مدت يكس��ال ب��ه تاخير خواهد 
انداخت، ام��ا در نهايت اصل و فرع اي��ن بدهي ها و 
اوراق مالي و رشد تس��هيالت در سال 99، به زودي 
بروز خواهد كرد و به رش��د پايه پولي، رش��د بدهي 
دولت به بانك مركزي و بانك ها تبديل خواهد ش��د 
و رشد نقدينگي و تورم را در سا لهاي آينده موجب 

خواهد شد. 
ب��ه عبارت ديگر، دولت با پيش��خور ك��ردن درآمد 
دولت هاي آينده در س��ال 99، عمال درآمد و منابع 
دولت بعدي را مصرف مي كن��د و دولتي بدهكار به 
م��ردم و بانك ها و بانك مركزي را ايجاد خواهد كرد 
كه عالوه بر 400 هزار ميلي��ارد تومان بدهي امروز 
دولت به سيستم بانكي، بايد منابع بسياري براي اصل 
و فرع اوراق مالي بدهي دولت و تسهيالت سال 99 

بانك ها در نظر بگيرد. 
اما نكته مهم ديگر اين است كه همه اين موارد و ايجاد 
يك دول��ت بدهكار، انتظارات تورم��ي را در جامعه 
رشد داده اس��ت و رشد پايه پولي چه ۲ درصد و چه 
34 درصد رشد كند، عمال سطح عمومي قيمت ها به 

شكل نااميد كننده و ترسناكي افزايش يافته است.
مردم ش��اخص تورم كاالهاي مصرف��ي كه زير 30 
درصد اعالم مي ش��ود را مبنا ق��رار نمي دهند، بلكه 
شاخص قيمت دارايي ها و سطح زندگي و مجموعه 
هزينه هاي زندگي را با درآمد خود مبنا قرار مي دهند 
و نسبت به كاهش پس اندازهاي خود و نبود پس انداز 
كافي نگران هستند. همانطور كه عده اي قيمت سهام 
و ملك و س��اختمان و ماشين آالت و موجودي انبار 
را با دالر مي سنجند و باعث رشد قيمت سهام شده 
اس��ت، در زندگي و معيشت خود نيز ارزش پول را با 
دالر مي سنجند كه در چهار سال اخير عمال 6 برابر 
شده است. قيمت آپارتمان در برخي مناطق تهران 
ب��ه باالي 40 ميليون و ۵0 ميليون تومان رس��يده، 
بس��ياري از لوازم خانگي و مايحتاج مردم به حدي 
گران شده كه حتي هزينه تعميرات آنها نيز به شكل 

فزاينده اي افزايش يافته است. 
در چنين شرايطي، انتظارات تورمي افزايش يافته و 
مردم و بازار وضعيت س��ال هاي بعد را در ذهن خود 
تحليل مي كنند و نگران آينده اقتصاد كشور هستند. 
از اين رو، دول��ت و رييس جمهور و رييس كل بانك 
مركزي به جاي اعالم آمار رش��د پايه پولي در سطح 
اندك و ابراز اطمينان از مس��ير درست اقتصاد، بايد 
توجه داشته باشند كه پايه پولي و نقدينگي و تورم 
در س��ال هاي آينده تشديد خواهد ش��د و اثر رشد 
نقدينگي يكسال اخير نيز خود را روي تورم امسال 
نشان داده است و قيمت انواع دارايي و لوازم خانگي، 
مسكن، خودرو و... به شدت افزايش يافته است. لذا 
بهتر اس��ت كه به جاي روش هاي تامين مالي سال 
99 و اطمينان از رشد ش��اخص ها، دولت به دنبال 
فضاي كس��ب وكار باشد مس��ير خلق ارزش و كار و 
ارزش آفريني را احيا كند تا مردم و فعاالن اقتصادي 
كار كنند و به جاي خريد و فروش مس��كن و خودرو 
و س��هام، به دنبال كار و تالش باش��ند تا ارزش پول 

ملي حفظ شود. 

مقايسه نقدينگي و پايه پولي

رشد رشد نقدينگيرشد پايه پولي منبع 
اقتصادي

رشد 
سرمايه گذاري

رشد مصرف بخش خصوصي 
قدرت خريد مردم 

----2.9 درصد در پنج ماه نخست 99رييس جمهور 

12 درصد پنج ماه 4 درصد در پنج ماه نخست 99رييس كل بانك مركزي 
---نخست 99

7.7-5.9-6.5-31.3 درصد32.8 درصد سال 1398 

منفي منفيمنفي 7.5 درصد8.8 درصدسه ماه نخست 99 بانك مركزي 

منفيمنفيمنفي 34 درصد34 درصديكسال منتهي به خرداد 99 

2.6-12.3-5.4-2423سال 1397

خبر  ويژه

شعب مجازي بانك صادرات ايران با عنوان »شمس«، 
١٥ش��هريور همزمان با ش��صت ونهمين س��ال آغاز 
فعاليت اين بانك، راه اندازي و امكان ارايه چهار خدمت 
جديد بانكي به مش��تريان فراهم مي شود. به گزارش 
روابط عمومي بانك صادرات ايران، س��امانه شمس با 
مزيت كاربري آس��ان، با سرعت و امنيت باال، خدمات 
نوين بانكداري الكترونيكي را به مش��تريان، از طريق 
اينترنت و به صورت ش��بانه روزي فراه��م مي كند و 
ضمن صرفه جويي در هزينه ها و رفت وآمد، آسودگي 
خاطر را براي مشتريان به همراه خواهد داشت. سامانه 
پيشخوان مجازي خدمات الكترونيكي بانك صادرات 
ايران، با ارايه خدمات پركاربرد بانكي راه اندازي ش��ده 
كه اين خدمات به صورت غيرحضوري، به مش��تريان 
ارايه مي ش��ود. »درخواس��ت اينترنتي تس��هيالت و 
تعهدات«، »افتتاح حساب«، »دريافت دسته چك«، 
»رفع سوءاثر از چك برگشتي«، »فعال سازي خدمات 
بانك��داري الكترونيك��ي«، »دريافت صورتحس��اب 
اينترنتي« و »ثبت نام در سامانه درخواست تعويق اقساط 
تسهيالت«، از جمله خدماتي هستند كه از طريق اين 
سامانه در اختيار مشتريان قرار مي گيرد. . مشتريان براي 
 ورود به اين سامانه مي توانند از طريق نشاني اينترنتي
https://shams.bsi.ir به س��امانه شمس )شعبه 
مجازي سپهر( متصل شده و خدمات بانكي خود را به 
 صورت مجازي و با امنيت و آسودگي خاطر دريافت كنند.

همچنين در مراسمي كه به منظور آغاز شصت و نهمين 
سال فعاليت بانك صادرات ايران برگزار مي شود، از چهار 
طرح نوين اعتباري در بانك ص��ادرات ايران رونمايي 
خواهد شد. طرح طراوت »مسكن« از جمله اين طرح ها 
اس��ت كه با هدف تس��هيل و كاهش هزينه ساخت 
واحدهاي مسكوني از طريق گشايش اعتبارات اسنادي 
ريالي و امكان خريد اقساطي مصالح ساختماني براي 
سازندگان كمتر از ٢٠ واحد، رونمايي خواهد شد. طرح 
طراوت توسعه نيز از ديگر محصوالت نوين بانكي است 
كه با استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي مدت دار ١٢ تا ١٨ 
ماهه، براي كمك به ايجاد و اجراي طرح هاي توسعه اي 
واحدهاي توليدي و ش��ركت ها از طريق نوس��ازي و 
جايگزيني ماشين آالت و تأسيسات عرضه مي شود. 
طرح »تسهيالت بدون واريز قسط« طرح جديد ديگر 
بانك صادرات ايران است كه بر اساس آن، دارندگان و 
افتتاح كنندگان سپرده  بلندمدت نزد شعب اين بانك 
مي توانند از تسهيالت بدون واريز اقساط در قالب مرابحه 
خرد به ميزان حداكثر ٥٠ درصد موجودي و تا سقف دو 
ميليارد ريال استفاده كنند. اين تسهيالت بدون ضامن و 
ظرف مدت ٤٨ ساعت قابل پرداخت است. طرح »اعتبار 
در حساب جاري« چهارمين طرح نوين بانك صادرات 
ايران است كه در آستانه ورود به شصت و نهمين سال 
فعاليت از آن رونمايي خواهد ش��د. بر اساس اين طرح 
كه براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه مدت مشتريان در 
صورت كافي نبودن موجودي حساب به منظور پرداخت 
وجه چك هاي صادره كارب��رد دارد، توليد كنندگان و 
فروشندگان چنانچه كاال يا مواد اوليه را به صورت نسيه 
بفروشند و چك هاي حاصل از فروش را نزد شعب اين 
بانك توديع كنند، در صورتي كه در سررسيد چك هاي 
صادره خود حساب آنها موجودي نداشته باشد از محل 
خريد دين و تنزيل چك هاي واگذاري آنها تامين اعتبار 

انجام و وجه چك آنها تأمين مي شود.

رونمايي از شعب مجازي بانك 
صادرات ايران »شمس« و چهار 

طرح اعتباري با حضور وزير اقتصاد

رييس كل بيمه مركزي از عرضه 3۲ محصول بيمه اي 
در كشور خبر داد و گفت: متاسفانه بخش اعظم جامعه 
محصوالت بيمه كش��ور را تنها در رشته بيمه شخص 
ثالث و 3 يا 4 محصول ديگر خالصه مي كنند. تفاهم نامه 
زيست محيطي و بيمه اي با حضور معاون رييس جمهور 
و رييس سازمان محيط زيست و رييس كل بيمه مركزي 
با محوريت پوشش ريس��ك هاي زيست  محيطي به 
امضا رسيد. غالمرضا س��ليماني در اين مراسم گفت: 
آلودگي هوا و محيط، آسيب به جنگلها و منابع طبيعي 
و همچنين تهديد زيست گونه هاي جانوري و گياهي از 
ريسك هاي مهمي است كه صنعت بيمه براي پوشش 
آن از آمادگي كافي برخوردار اس��ت. سليماني افزود: 
محيط زيست در كش��ور ما مظلوم واقع شده است و 
اثرات مخرب آن، هم در حال حاضر احساس مي شود و 
هم در نسل هاي آينده از سر مي گذرد و به همين خاطر 
صنعت بيمه تالش دارد تا به سهم خود خطر نابودي را 
از چهره آن پاك كند. رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر 
ظرفيت هاي موجود صنعت بيمه از عرضه 3۲ محصول 
بيمه اي در كشور خبر داد و گفت: متاسفانه بخش اعظم 
جامعه محصوالت بيمه كش��ور را تنها در رشته بيمه 
شخص ثالث و 3 يا 4 محصول ديگر خالصه مي كنند 
كه بايد اين تفكر نادرست اصالح شود. وي محاسبه فني 
و دقيق پوشش هاي بيمه اي در تغييرات اقليمي جهان را 
نشانه اهميت تعامل صنعت بيمه و فعاالن محيط زيست 
ارزيابي كرد و اظهار داشت: در گام نخست محيط زيست 
بايد از ريسك هاي موجود فاصله بگيرد و در گام بعدي 
نوبت مسووليت پذيري كساني است كه محيط زيست 

را با آسيب هاي جدي روبرو مي كنند. 

تمركز بر 4 محصول
در بازار ۳۲ بيمه اي
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لزوم تسهيل دسترسي
به ابزارهاي داخلي

تا وقتي كه دسترسي را سهل و آسان نكنيم، ابزارهاي 
داخلي همه گير نمي ش��ود، كما اينكه ش��بكه هاي 
اجتماعي خارجي با وجود فيلتر ش��دن همچنان كار 
مي كنند، مشهود است. از نظر هزينه اي، رايگان شدن 
اينترنت براي آموزش مجازي اتفاق مهمي  اس��ت كه 
صورت مي گيرد و اتصال مدارس به شبكه ملي اطالعات 
هم اتفاق خوبي است كه از س��وي وزارت ارتباطات و 
آموزش و پرورش صورت گرفته است. براي دانش آموزان 
هم برنامه هايي با ارايه بسته هاي اينترنتي در نظر گرفته 
شده بود كه البته هنوز اين برنامه ها اعالم نشده است. 
اينكه اتصال به شبكه شاد رايگان باشد از مواردي است 
كه بايد صورت گيرد، از جمله دانش آموز يا اوليا و مدارس 
و معلمان، اين كار از نظر فني كار پيچيده اي نيست و با 
ثبت آي پي هايي كه مشخص شده، به راحتي مي توان 
اين امكان را فراهم كرد. از طرفي شبكه شاد مي تواند 
به عنوان يك ش��بكه اجتماعي هم مورد استفاده قرار 
گيرد و حتي منجر به مهاجرت بعض��ي از كاربران به 
اين شبكه شود، اين موضوع هم چالشي است كه بايد 
روي آن فكر كرد و مواردي را در نظر گرفت كه اگر اين 
امكان را براي شبكه هاي اجتماعي فراهم كنيم، منجر 
به افزايش جذابيت اين شبكه ها  شود و كاربران به سمت 
اين شبكه ها بيايند كه مي تواند اتفاق ويژه اي براي همه 
شبكه ها  و پيام رسان هاي ما باشد. اگرچه رايگان شدن 
اينترنت براي دانش آموزان محروم كه دسترس��ي به 
اينترنت و ابزارهاي الكترونيكي ندارند، ش��ايد مزيتي 
نداشته باشد كه در اين زمينه صداوسيما، شبكه آموزش 
و آموزش هاي مجازي براي اين موضوع، جايگزين به 
شمار مي رود، اما بايد توجه داشت كه اتفاقي افتاده و اين 
اتفاق باعث شده والدين و مسووالن و آموزش و پرورش 
نگران بچه ها باشند، اين شرايط ويژه يك سري الزامات 
ويژه اي مي طلبد، براي عده اي كه مي خواهند به شبكه 
شاد متصل شوند، بايد اينترنت را رايگان كرد، هرچند 
آموزش مجازي فقط به شبكه شاد محدود نشده است، 
ابزارهاي ديگري از جمله صداوسيما هم وجود دارد و 
ابزار ديگر، آموزش حضوري است، بسياري از مدارس 
در مناطق كم جمعيت در اقصي نقاط كش��ور، تعداد 
دانش آموز كمتري دارند و مي توانند كالس هاي درسي 
را به صورت حض��وري و در فضاي آزاد برگزار كنند، اما 
براي مدارسي كه نمي توانند اين امكان را فراهم كنند، 
امكانات ديگري در نظر گرفته شده است. با وجود اين، 
اينكه آموزش آنالين براي بعضي از مناطق كاربرد ندارد، 
دليل بر اين نمي ش��ود كه در زمينه امكانات مجازي 
اتفاقي ص��ورت نگيرد، بايد تمهيدات��ي براي تمامي 
جامعه ۱۵ ميليوني دانش آموز و همچنين دانشجويان 
در نظر گرفته شود. كما اينكه براي جامعه دانشجويي 
هم كمبودهايي وجود دارد كه وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري در اين زمينه بايد پيش قدم شود و همانطور كه 
وزارت آموزش و پرورش اقدام به ايجاد شبكه آموزش 
كرده، براي دانش��جويان بس��ترهاي تعامل آنالين را 
شناسايي كرده و بسترهاي بومي را براي دانشجويان و 
اساتيد به صورت رايگان عرضه كند. اين اتفاق تاثيرات 
زيادي خواهد داش��ت كه يكي از م��وارد آن،  واگيري 
ويروس كروناست، مسائل ترافيكي، كاهش رفت وآمد 
از مواردي است كه ما هرچقدر هم در مدارس امكانات 
مناسب بهداشتي را فراهم كنيم، در مسير رفت و آمد 
همچنان امكان انتقال ويروس وج��ود دارد، درحالي 
كه در مقايس��ه با آموزش حضوري، آموزش مجازي و 
رايگان ش��دن آن، هزينه پاييني دارد. درحال حاضر 
امكان آموزش مجازي، استفاده از امكانات صداوسيما 
و آموزش حضوري براي تحصيل وجود دارد و براي هر 
يك از دانش آموزان متناسب با امكاناتي كه دارند، بايد 

اين شرايط فراهم شود.

چگونه مي توان از ريزش بيشتر 
بورس جلوگيري كرد؟

بانك ها وقتي وارد مي شوند باز هم از منابع در اختيار در 
جهت ايجاد صف خريد استفاده مي كنند. يعني بازار 
يك روز صف خريد دارد، يك روز صف فروش، سوال 
اينجاست آن منابعي كه مثال در هفته گذشته صرف 
ايجاد صف خريد ش��د حاال كه همه چيز از بين رفته 
و مجددا صف فروش به وجود آمده، چه س��رانجامي 
پيدا مي كنند؟بنابراين به نظر مي رسد كه بايد يك 
مقداري دقيق تر روي سياست هاي بازار سرمايه و به 
خصوص روي سياست هاي پولي و بودجه اي كشور 
نظارت و عمل شود. با اين س��اده انگاري هايي كه ما 
امروز مشاهده مي كنيم وضعيت آينده اقتصاد كشور 

را نمي توان روشن، تصويرسازي كرد.

از سازمان بورس به كجا 
شكايت كنيم؟

اين روزها مطالبه م��ردم از قوه قضاييه و نهادهاي 
نظارتي براي رسيدگي به شكايت ها و تخلفات و سو 
تدبيرهاي مديران بورس و پاسخگو كردن مسووالن 
بازار بورس در قبال تصميم گيري هاي خلق الساعه 

به مطالبه اي عام تبديل شده است.
 در درخواست مردمي امضا ش��ده آمده است: »با 
توجه به اينكه بازار س��رمايه در هفته هاي اخير به 
دليل ناهماهنگي و اتخاذ تصميمات كارشناسي 
نشده از سمت دولت و ايجاد اختالف در تصميمات 
دولتي، كه مقصر تماما دولت بود، با اصالح شديدي 
روبرو شد، مسووالن ذيربط براي تسكين عموم حال 
مردم در رسانه ها اعالم كردند كه ما و دولت حمايت 
خود را طي ۱۰ روز از بازار سرمايه انجام خواهيم داد 
و هسته معامالتي بازار را ارتقاي چشمگير خواهيم 
داد، اين در حالي اس��ت كه بعد از گذشت تنها دو 
روز از حمايت حقوقي ها، بازار باز هم با عرضه هاي 
آبشاري و سنگين روبرو ش��د و آن سهم هايي كه 
شاخص ساز بودند و قول برگشت بازار را با آنها داده 
بودند، هم منفي شدند و در صفوف سنگين فروش 

عميقا فرو رفتند.
از آنجايي كه رياس��ت محترم قوه قضاييه جناب 
آيت اهلل رييسي در بيانات خودشان فرمودند مردم 
اعالم جرم كنند ما پيگيري ش��ديد مي كنيم؛ لذا 
بر حسب مطالب و ش��واهد عيني در بازار سرمايه 
خواستار رسيدگي به اين فساد علني حقوقي ها در 
عدم حمايت از بازار سرمايه و از بين رفتن سرمايه 

هنگفت مردم عادي، هستيم.
آقاي رييسي به داد بازار سرمايه رسيدگي بفرماييد. 
“ متاس��فانه بايد گفت بي تدبيري جدي سازمان 
بورس و مديران مربوطه شرايطي را به وجود آورده 
كه هم سهامداران خرد و هم سهامداران حقوقي و 
هم كارگزاري ها و نهادهاي مالي فعال بازار به شدت 
سردرگم شده اند. در چنين شرايطي طبيعي است 

كه اعتراض ها و شكايت ها فزوني يابد.
در اين بين سوال اين است كه مرجع رسيدگي به 
ش��كايات از عملكرد بورس و تصميم گيري هاي 
مديران سازمان بورس كجاست؟ در اين باره شوراي 
عالي بورس با تشكيل بخشي حقوقي پاسخگويي به 
شكايات، اتخاذ تدابير الزم و انجام اقدامات ضروري 
ب��ه منظور حمايت از حقوق و مناف��ع فعاالن بازار 
به اس��تناد بند ۱۱ ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و 
ماده 2۵ قانون ارتقاء س��المت نظام اداري و مقابله 
با فساد را يكي از وظايف خود تعريف كرده و عمال 
ش��كايت هاي وارده را در اين چارچوب بررس��ي 
مي كند. حت��ي در اين باره ديوان عدالت اداري نيز 
صاحب صالحيت رسيدگي به شكايت ها تشخيص 
داده نشده است غافل از اينكه نهادهايي كه بعضي 
مديران آن به نوعي وابستگي به سازمان بورس دارند 
عمال توانايي و عزم جدي براي برخورد با تخلفات 
و سوء تدبيرهاي مديران بورس را نخواهند داشت 
و در بهترين حالت مي توانند به شكايتهاي برخي 
سهامداران خرد رسيدگي نمايند. با عنايت به حضور 
بسيار گسترده مردم در بازار بورس صيانت از منافع 
مردم و سهامداران و نهادهاي مالي فعال در اين بازار 
اقتضا مي كند نهادي مستقل مانند شعبه مستقل 
بورس ذيل دس��تگاه قضايي اين وظيفه را برعهده 
گيرد و لذا درخواس��ت گس��ترده مردم از رياست 
محترم قوه قضاييه در اين چارچوب ارزيابي مي شود 

و مساله اي بسيار كليدي است.

بيكاري زنان  زير سايه كرونا 
اما حاال بيش��تر به چشم مي آيند. زنان بايد بار اين 
مش��كالت را در خانه به دوش بكشند، در اين بين 

اختالفات شروع مي شود.   
زن و مرد ديگر تحمل سابق را ندارند، كوچك ترين 

مشكل مي تواند آنها را از پاي در آورد.
نبايد فراموش كنيم كه زنان ركن اصلي هر خانواده 
هستند، بسياري از كشورهاي دنيا بر اين باورند كه 
اگر زن خانواده شاد باشد، ديگر اعضاي خانواده هم 
شاد خواهند بود، اين مساله اما در كشور ما هميشه 
ناديده گرفته مي شود، در شرايط كرونا زده اين روزها 
كه ديگر كسي به اين مسائل فكر هم نمي كند، زنان 
ما امروزه با اين شرايط اقتصادي و وضعيت اشتغال 
و مش��كالتي كه در زندگي با آن دست و پنجه نرم 
مي كنند، فرصتي براي ش��ادي ندارند و ش��ايد به 
همين خاطر است كه خانواده شاد در سبك زندگي 

ما ناديده گرفته شده است.

زمان گشايش دومين شرکت 
سرمايه گذاری استانی سهام عدالت

بورس تهران زمان گش��ايش نماد دومين شرکت 
سرمايه گذاری استانی سهام عدالت با نماد »وسقم« 

و سرمايه ۵.2 هزار ميليارد تومانی را اعالم کرد.
شرکت س��رمايه گذاری س��هام عدالت استان قم 
يکشنبه آينده)۱6 شهريور( برای اولين بار پس از 
پذيرش و درج نام در فهرست شرکت های پذيرفته 
ش��ده در بورس تهران به عنوان دومين ش��رکت 
سرمايه گذاری استانی با نماد "وسقم" آماده انجام 

معامله خواهد بود. 
سرمايه اين شرکت ۵.2 هزار ميليارد تومان است 
و با توجه به ترکيب پرتفوی سهام بورسی، سرمايه 
جديد ثبت شده بر اساس ارزش پرتفوی يک تيرماه 
تعيين شده و پيرو افزايش قيمت سهام شرکت های 
موجود در پرتفوی، ارزش دارايی های آن افزايش 
يافته است. الزم است سهامداران فعلی نسبت به 

تعيين کارگزار ناظر اقدام کنند.

با افت 52 هزار واحدي، شاخص در آستانه کانال یک میلیون و 500 هزار واحدي قرار گرفت

روند نزولی بازار در سایه حمایت سازمان بورس
طی دو روز گذشته بازار سرمايه افت شاخصی فراوانی را 
تجربه کرد و امروز نيز ش��اخص وارد کانال يک ميليون و 
6۰۰ هزار واحد ش��د. براين اساس روز گذشته يعنی ۱۱ 
شهريورماه شاخص کل اين بازار با ۴۳ هزار و 2۹۵ واحد 
نزول رقم يک ميليون و 6۸۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص 
کل با معيار هم وزن نيز 6۵۱۴ واحد کاهش و رقم ۴۵۵ هزار 
و ۹۹۱ واحد را ثبت کرد. همچنين معامله گران اين بازار يک 
ميليون معامله انجام دادند که ۱۰2 هزار و 2۹۹ ميليارد ريال 
ارزش داشت.در روز مذکور يعنی روز سه شنبه فرابورس 
نيز ۳7۰ واحد کاهش رقم ۱7 ه��زار و 7۸۸ واحد را ثبت 
کرد و معامله گران اين بازار ۴۰۱ هزار معامله انجام دادند 
که ۳۰ هزار و ۸7۴ ميليارد ريال ارزش داشت.آخرين روز 
کاری بازار س��رمايه و روز چهارشنبه شاخص بازار سهام 
بيش از ۵2 هزار واحد کاهش يافت و شاخص کل بازار رقم 
يک ميليون و 6۳۱ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با 
معيار هم وزن نيز 66۱۹ واحد کاهش يافت و به رقم ۴۴۹ 
هزار و ۳7۴ واحد رسيد. معامله گران اين بازار 772 هزار 
معامله به ارزش 7۸ هزار و ۸۸2 ميليارد ريال انجام دادند.
در روز مذک��ور فرابورس نيز قرمزپوش بود و با ۴۳۱ واحد 
کاهش در رقم ۱7 هزار و ۳۵7 واحد ايستاد. معامله گران 
اين بازار ۳۸6 هزار معامله انجام دادند که ۴۳ هزار و ۵۵۰ 
ميليارد ريال ارزش داش��ت.اين روزها مانند چند هفته 
گذشته بازار روند نزولی به خود گرفته و يکی از مهم ترين 
علت های اين نزول رفتار حقوقی های موجود در بازار است. 
براساس سخنان نائب رئيس هيات مديره بورس تهران 
بيش از 6۰ درصد معامالت توس��ط سهامداران حقيقی 
انجام می شود و گاهي اين سهامداران موجبات نزول بازار 
را فراهم می کنن��د. در اين ميان نقش پررنگ دولت را در 
نزول بازار را ناديده نگيريم. دولت با ارائه طرح هايی همانند 
طرح »طرح گشايش اقتصادی« موجباب کاهش شاخص 
بازار سهام را فراهم کرده اس��ت.در اين روز ها و صنايعی 
مانند  فوالد، مس و پتروپااليش��ی  جز پر رونق های بازار 
بود و اکثر نگاه سهامداران به اين سهم ها بوده اما؛ با توجه به 
صف های فروش و رفتار هيجانی برخی از سهامداران بازار 
روندی قرم��ز را تجربه می کند.درحال حاضر حقوقی ها 
نقش عمده ای در بازار سرمايه ندارند و  اغلب سهم هايی که 
جنبه مديريتی دارند را می توان در پرتفوی حقوقی ها يافت 
و با محدوديتی که سازمان بورس برای حقوقی ها تعريف 

کرده است اين گروه در معامالت روزانه بازار اصال ورود پيدا 
نمی کنند.مهم ترين قسمت و سهام بازار را می توان سهام 
شناور نداشت و به طور تقريبی 2۰ درصد از بازار سرمايه را 
اين سهم ها تشکيل می دهند و اغلب سهامداران حقيقی 

خريدار و فروشنده اين سهم ها بوده اند.

  چ�را س�هامداران حقيقی عامل اف�ت و خيز 
بازارند

پس حماي��ت همه جانبه دول��ت از بازار س��رمايه و 
همچنين عرضه های دولتی در بازار ميزان سوددهی 
در ب��ورس افزايش ياف��ت و اغلب مردم ب��ا توجه به 
حمايت های دولت وارد اين بازار شدند اما؛ اين حمايت 
دولت باعث ش��د که مردم بدون هي��چ اطالعاتی از 
تحليل های تکنيکال و بنيادی به خريد و فروش سهام 

بپردازند و تنها به سوددهی سهم فکر کنند.در ميان 
برخی از افراد با راه انداختن صفحات مختلف در فضای 
مجازی اقدام به فروش سيگنال کرده اند اما؛ اين فروش 
سينگال بزرگترين افت و عامل زيان سهامداران خرد 
است چراکه تحليل های تکنيکال و بنيادی به صورت 
عميق شرکت ها را بررسی می کنند و اين سيگنال ها 
تنها به سود چندماهه اخير سهم توجه می کنند و با 
گرفتن هزينه ای فراوان از سهامداران اين سيگنال را 
عرضه می کنند.سيگنال فروشی مهم ترين آفت بازار 
سرمايه محسوب می شود و می تواند صف های طوالنی 
برای خريد و فروش س��هم را پديد آورد درحالی که 
ممکن است زيان را مهمان پرتفوی سهامداران بکند. 
تنها راه حل منطقی برای خريد و فروش سهام توجه 
به تحليل های تکنيكال و بني��ادی موجود در بازار 

است و اين سيگنال ها تنها منبع درآمدی برای يک 
عده افراد با ميزان سوادمالی کم است.

  پيش بينی بازار
براساس وضعيت موجود در بازار و همچنين حمايت های 
سازمان بورس پيش بينی می شود با شروع فصل پاييز بازار 
سهام به تعادل برسد و سهم هايی که به علت تزريق نقدينگی 
افزايش قيمت پيدا کرده اند به قيمت و ارزندگی واقعی خود 
برسند. همچنين با گذش��ت يک الی دو ماه از فصل پاييز 
سهامداران به ميزان سود حقيقی خود دست پيدا می کنند 
و حباب از بازار خارج می شود.در نهايت بايد گفت که امروز 
جلسه ای در سازمان بورس، توسط مسئولين اين سازمان 
و حقوقی های عمده در خصوص حمايت از بازار و کاهش 

صف های فروش تشکيل شده است.

عدم شفاف سازی دامنگير سهامداران شد
سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:  دولت 
در انتشار اوراق سلف نفتی که متوقف شد با قانون مغايرت 
ندارد و اگر جزئيات آن از نظر ديوان محاس��بات مشکلی 
نداشته باشد دولت می تواند اين اوراق را منتشر کند.پس 
از حمايت همه جانبه دولت از بازار سرمايه، چند هفته ای 
می  شود که طرح »گش��ايش اقتصادی« از سوی دولت 
مطرح ش��ده که تصميمات و نتايج مهمی گرفته شد که 
پس از به نتيجه رسيدن و موافقت مقام معظم رهبری اعالم 
می شود که گشايشی اقتصادی در کشور به وجود می آيد. 
اما؛ مشکل اصلی اين گشايش نمايندگان مجلس بودند 
که مخالفت خود را اعالم کردند و برخی نمايندگان نيز در 
اين خصوص نظارتی ارائه دادند. يکی از نمايندگان گفت:  
انتظار داشتيم آقای قاليباف از شأن و جايگاه مجلس دفاع 
کند. جای طرح و تصويب مجلس اس��ت نه جلسه سران 
قوا.  همچنين دولت اعالم کرده بود که قرار اس��ت اوراق 
سلف نفتی به صورت فروش ۵2۹ هزار و ۳۱2 بشکه نفت 
خام سنگين ايران در بورس انرژی عرضه شود. قيمت هر 
بشکه ۹۴۴ هزار و 622 تومان تعيين شده است. همچنين 
اين اوراق دو ساله و با نرخ سود ۱۹درصد عرضه می شود. 
حميدرضا حاجی بابايی، رييس کميسيون برنامه و بودجه 
در 26 مرداد ماه با اشاره به تشکيل جلسه اين کميسيون 
با حضور وزير نفت بيان کرد: دس��تور اصلی اين جلس��ه 

بررسی فروش نفت سلف از روز يکشنبه 26 مردادماه بود. 
کميسيون برنامه و بودجه از ابتدا با اين موضوع به شدت 
مخالف بود و روز گذشته به وزيران محترم نفت و اقتصاد و 
دارايی اعالم شد که بايد متوقف شود و در جلسه غير علنی 
هم داليل غير قانونی بودن آن بيان ش��د و در اين جلسه 
نيز نمايندگان مخالفت شديد خود را اعالم کردند. پس از 
گذشت حدود سه هفته از توقف فروش اوراق سلف نفتی 
توسط مجلسی ها، اعضای کميسيون برنامه و بودجه در 
گفت وگو با تجارت نيوز می گويند اين طرح مشکل قانونی 
ندارد و دولت می تواند اين اوراق را بفروشد. محمد مهدی 
مفتح، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص 
گفت: طرح فروش اوراق سلف نفتی در کميسيون بررسی 
شد و کليات آن مش��کل قانونی ندارد، در حال حاضر به 
ديوان محاسبات فرستاده شده تا در صورت عدم مغايرت 
با قانون بودجه به دولت اعالم شود که می تواند اين اوراق را 
منتشر کند. اما سوال اينجاست طرح »گشايش اقتصادی 
2« به کجا رسيد؟ با لغو انتشار اوراق سلف نفتی در بورس 
و نهايی نشدن طرح گشايش اقتصادی دولت، پارلمانی ها 
طرح جديدی را برای فروش نفت در نظر گرفته اند که به 
آن طرح جايگزين مجلس برای گشايش اقتصادی گفته 
می شود. رييس کميته اقتصادی کميسيون برنامه و بودجه، 
جعفر قادری  نيز از طرحی نام برده که در آن نفت به خريدار 

داخلی فروخته ش��ود، اگر خريدار نفت را صادر کند که 
همانند خريدار خارجی از تخفيف ۱۵ درصدی برخوردار 
می ش��ود اما اگر نفت را تبديل به فرآورده کند می تواند از 
اين دو محل تخفيف استفاده کندبراساس گفته وی اگر 
اين کار صورت بگيرد هم ظرفيت خالی پااليش��گاه های 
موجود به کار گرفته می شود و هم اينکه سرمايه گذاران 
داخلی و خارجی س��عی می کنند سريع تر ظرفيت های 
پااليشی در داخل کشور ايجاد کنند. در شرايط تحريمی، 
هرچه بتوانيم نفت خام بيش��تری را به ف��رآوری تبديل 
کنيم برای کشور مقرون به صرفه تر است. اما سخنگوی 
دو کميسيون اقتصادی و برنامه و بودجه از وجود چنين 
طرحی ابراز بی اطالعی کردند و مفتح گفت: چنين طرحی 
در کميسيون برنامه و بودجه عنوان نشده است. حال اين 
طرح گشايش اقتصادی چه تاثيری در بازار سرمايه دارد؟ 
بعد اعالم طرح گشايش اقتصادی توسط رئيس جمهور 
شاخص بورس نزول کرد و تا چند روز اين نزول  ادامه دار شد. 
پس از اعالم جزئيات اين طرح بازار کمی جان دوباره به خود 
گرفت اما؛ همچنان اغلب سهم ها قرمز بود.چندی پيش بود 
که حسن روحانی طرح »گشايش اقتصادی2« را اعالم کرد  
اين طرح هم مانند گشايش قبلی موجبات افت بازار را فراهم 
کرد چراکه جزئيات اين طرح اعالم نشده بود.پس از اين 
افت و اخيزها و اعالم طرح هايی مانند گشايش اقتصادی 

و... اعتماد مردم و س��هامداران نسبت به اين بازار کاهش 
يافته و اغلب به دنبال خروج سرمايه خود از بازار هستند. 
حمايت  های دولت از بازار تبعات زيادی برای سهامداران 
داشت و اغلب افراد با اين موضوع که بازارسهام هميشه سبز 
خواهد ماند وارد بازار شدند و در روزهای افت شاخص سهام 
با تصميمات ناگهانی سرمايه خود را از بازار خارج کردند.به 
غير از طرح های رياست جمهوری، سازمان بورس نيز يکی 
از عوامل مهم افت و خيز در بازار است چراکه پس از اعالم 
اصالحيه و تصميمات خود برای بازار به طور کامل شفاف 
سازی  نمی کند و فضا را برای ارائه نظر توسط  افراد بی تجربه 
باز می گذارد.همچنين بايد بازار سرمايه به ثبات کاملی برسد 
و سهام شرکت ها براساس ميزان ارزندگی قيمت گذاری 
ش��ود. طی ماه های گذش��ته با ورود نقدينگی فراوان در 
بازار برخی از س��هم ها بدون ارزندگی صرفا فقط  افزايش 
قيمت داشته اند و در نهايت ميزان سوددهی مطلوبی برای 
س��هامداران پديد نياورده اند.همچنين سازمان بورس و 
دولت بايد با ارائه راهکارهای مختلف از رفتار هيجانی برخی 
از س��هامداران در بازار جلوگيری کنند تا با بازار به صورت 
تحليلی برخورد شود.در نهايت تنها زمانی بازار به تعادل 
می رسد که دولت در زمان ارائه طرح های مختلف به اندازه 
کافی و درستی شفاف سازی کند و مسوولين بازار سرمايه را 
نيز بايد به سمت و سوی تحليل و تکنيکی شدن پيش ببرند.

ملزومات توسعه صادرات  در كشور

رمزگشایي  از تورم مسكن

 در مرحل��ه بعد به بازار چند صد ميليوني در منطقه نظر 
داشته باش��د و در نهايت تالش در جهت تبديل شدن به 
برندهاي جهاني را در دس��تور كار ق��رار دهند. حاال بايد 
ببينيم نظام تصميم سازي كشورمان تا چه اندازه در جهت 
تحقق اين 2عامل كليدي يعني ارتقاي سطح كمي و كيفي 
محصوالت توليد شده فعاليت كرده اند. متاسفانه در پاسخ 
به اين پرسش بايد بگويم كه در برخي برهه ها رفتارهاي 
درستي با فعاالن توليدي و بازرگاني كشورمان نشده است. 
هيچ جاي دنيا شما نمي ش��نويد كه به دليل مشكالت 
كالني كه در اقتصاد وج��ود دارد و به دليل تحريم ها و...

ايجاد شده كارت بازرگاني صادركنندگان كشور را تعليق 
كند يا صادركنندگان را مانند مجرم به دادگاه هاي عمومي 
بفرس��تند.البته هيچ كس مخالف برخورد با متخلفان و 

مفسدان نيست، اما بايد توجه داشت كه بايد سازو كاري را 
براي پيگيري حقوقي موضوعات مرتبط با اقتصاد طراحي 
كرد كه در آن شأن و شخصيت صادركنندگان و فعاالن 
بازرگاني زير سوال نرود. به هر حال هر فعاليت اقتصادي 
ممكن است با شكست، ضرر يا ...روبه رو شود يا به تعهدي 
در زمان مقرر پاسخ داده نشود، نبايد به گونه اي با مسائل 
حقوقي حوزه صادراتي و توليدي برخورد شود كه اينطور 
زماني كه يك چنين برخوردهاي سلبي با صادركنندگان 
ص��ورت مي گيرد، طبيعي اس��ت كه اين پي��ام به افكار 
عمومي صادر مي شود كه در اين كشور براي توليدكننده 
ي��ا صادركننده ارزش ويژه اي قائل نيس��تند. به هر حال 
صادركنندگان به نوعي س��فيران فرهنگي و اجتماعي 
كشور هس��تند و زماني كه كاالي ايراني در جايي از دنيا 

در فروشگاه هاي قرار مي گيرد؛ نوعي توفيق اقتصادي و 
ارتباطي مهم براي كشور مان است. برخالف واردكننده 
كه در واقع سفير كشورهاي ديگر در ايران هستند. واقع 
آن است كه هنوز كاالي ايراني در منطقه بسيار محترم و 
با كيفيت اس��ت؛ اينها براي صادرات يك ضرورت است. 
بايد از اين ظرفيت ها استفاده كنيم. در كنار اين موضوعات 
ايران از يك موقعيت ژئوپليتيك در منطقه برخوردار است 
و ظرفيت هاي ارتباطي و ترانزيتي بااليي دارد . بايد از اين 
ظرفيت هاي ترانزيتي به درستي استفاده شود و از آن در 
مسير رفع موانع پيش روي صادرات استفاده كنيم. بايد 
بدانيم كه حل مشكالت اقتصادي كالن كشور از جمله 
بيكاري، فقرمطلق، اعتي��اد، طالق و...در گ��رو  توليد و 
متعاقب آن توسعه صادرات است. صادرات هر كاالي ايراني 

يعني شغل براي جوان ايراني، يعني بهبود معيشت براي 
خانواده هاي ايراني، يعني ثروت براي كشور، يعني رفاه و...

كه بايد به آن توجه ويژه اي ش��ود. اما تحقق رويكردهاي 
صادرات محور در گرو اتخاذ سياست هاي اقتصادي و پولي 
مناسب است. از شما مي پرسم در زماني كه اقتصاد ايران هر 
روز تحت تاثير نوسانات ارزي و ...است، صادركننده چطور 
مي تواند براي آينده خودش برنامه ريزي كند؟ صادرات، 
توليد و اساسا هر نوع كسب و كار نيازمند فضاي اقتصادي 
با ثباتي است كه به نظر مي رسد در ايران كمتر به آن توجه 
مي شود. بنابراين معتقدم آقاي رييس جمهوري و مردان 
اقتصادي كابينه، قبل از هر اقدامي بايد بستر جهش توليد 
و توسعه صادرات را فراهم كنند تا از دل اين بسترسازي ها 

تحقق اهداف صادراتي و توليدي كشور ممكن شود.

البته دالر بدون ريزش بورس، در هفته آخر تيرماه سال 
جاري به مرز 26 هزار تومان هم رسيد و در اين روزها نيز 
دوباره در كانال 2۴ هزار تومان بنا به داليلي غير از اصالح 

شاخص كل بورس نوسان دارد.
2- با انتشار آمار رسمي تحوالت بازار مسكن طي مرداد 
ماه ۹۹ در دوشنبه هفته جاري، برخي از تحليلگران 
با استناد به س��بقت بازدهي ۱۰.۵ درصدي مسكن 
)بخوانيد تورم ماهانه ملك( از رشد منفي ۸.7 درصدي 
بازار سهام، استدالل كرده اند كه روند خروج نقدينگي 
از بازارهاي موازي و ورود آن به بازار مسكن آغاز شده 
است. اما به نظر مي رس��د، اين استدالل از دقت الزم 

برخوردار نيست. 
۳- چند دليل براي رد اين استدالل مي توان اقامه كرد. 

اول اينكه با تحليل آماري يك ماهه بازار مسكن نمي توان 
به چنين نتيجه اي دست يافت، چه آنكه روند معكوس 
بورس نيز در روزهاي پاياني مرداد و به تدريج و روزانه با 
۳.۵ درصد افت شاخص كل بورس صورت گرفت و اغلب 
سهامداران خرد بازار سهام در كش و قوس تحليل هاي 
متناقض و بيم و اميدهاي فراوان، فرصت و مجال زيادي 
براي تبديل دارايي هاي خ��ود نيافتند. دوم اينكه روند 
رش��د مثبت حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدي قيمت ها در بازار 
مسكن به اس��تثناي فروردين ماه كه منفي 2.۱ درصد 
بود، در ماه هاي ديگر ادامه داش��ته است، به گونه اي كه 
بانك مركزي تورم ماهانه مس��كن )يا همان نرخ بازده( 
در ارديبهش��ت، خرداد، تير و م��رداد را به ترتيب ۱۱؛ 
۱۱.6؛ ۱۰.۴ و ۱۰.۵ درصد گزارش كرده است. از اين رو، 

شاهديم كه در ماه هاي ارديبهشت و خرداد، بازار مسكن 
بازدهي بيشتري را نسبت به مرداد ماه ثبت كرده است 
و رش��د ۱۰.۵ درصد تورم ماهانه مل��ك در ماه مياني 
تابس��تان، در ادامه مسير قبلي و روند صعودي اين بازار 
ارزيابي مي شود. سوم آنكه حجم معامالت در بازار مسكن 
طي مرداد ماه سال جاري دچار ۳۵.۴ درصدي شده كه 
نشانه ورود كمتر تقاضا به اين بازار است. چهارم اينكه به 
دليل رشد شديد قيمت ها در بازار مسكن طي دو سال 
گذشته و به ويژه طي ۵ ماهه اخير، ورود به اين بازار حتي 
براي س��فته بازان به راحتي سابق نيست، چرا كه براي 
خريد يك مسكن معمولي در ميانه شهر دست كم به ۵۰۰ 
ميليون تا يك ميليارد تومان نقدينگي نياز است و اين در 
حالي است كه مي دانيم بسياري از »نوسهامداران« در 

بازار سرمايه، از استطاعت مالي اندكي برخوردارند و به 
دليل ناتواني مالي در خريد مسكن؛ سوددهي اندك بانك 
ها؛ سختگيري دولت در انجام معامالت ارزي و صرفا براي 
حفظ ارزش دارايي خود وارد اين بازار پر مخاطره شده اند. 
۴- يكي از كارشناس��ان برجس��ته اقتصاد مسكن با 
استناد به روند يك دهه گذشته بازار مسكن، نتيجه 
گرفته است كه متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در 
تهران همگام با معادل ريالي »هزار دالر« پيش مي رود. 
اگر چه عوامل متعددي از جمله رش��د نقدينگي در 
شكل گيري قيمت ها در بازار مسكن اثرگذار هستند، 
اما به نظر مي رسد، در ش��رايط كنوني و طي ۵ ماهه 
گذشته، اين اس��تدالل آماري، بهترين توضيح براي 

تورم هاي ماهانه مسكن است. 

ادامه از صفحه اول

خبر

نرخ تورم بحرين و پاكستان 
كاهش يافت

به گزارش تريدينگ اكونوميكس، متوسط نرخ تورم 
پاكس��تان در ۱2 ماه منتهي به آگوست با ۱.۱ درصد 
كاهش نسبت به مدت مش��ابه منتهي به ماه قبل به 
۸.2 درصد رسيد كه اين نرخ، كمترين تورم ثبت شده 
در پاكس��تان از ژوئن سال گذشته تاكنون محسوب 

مي شود.
در بين بخش هاي مختلف، تورم در بخش مواد غذايي 
و نوشيدني ۱2.۹ درصد، تنباكو با 7.۱ درصد، لباس و 
پوشاك ۹.2 درصد بوده است. از سوي ديگر كمترين 
تورم در بخش حمل و نق��ل با منفي ۳.۴ درصد بوده 
است. از سوي ديگر نرخ تورم در يكي ديگر از كشورهاي 
منطقه يعني بحرين كاهشي بوده است. تا پايان ۱2 ماه 
منتهي به آگوس��ت، نرخ تورم در بحرين از منفي 2.7 
درصد در ماه قبل به منفي ۳.۴ درصد در ماه آگوست 
كاهش يافته اس��ت كه اين نرخ، كمترين نرخ تورم از 

ژوئن سال 2۰۱۹ تاكنون محسوب مي شود.
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برنامه هاي شهرداري تهران 
براي آغاز سال تحصيلي 

مديركل آموزش هاي ش��هروندي ش��هرداري تهران 
برنامه هاي فرهنگي شهرداري براي آغاز سال تحصيلي 
را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، مجتبي دانشور گفت: 
شهرداري تهران هر ساله به مناس��بت ايام بازگشايي 
مدارس با هماهنگي آموزش و پرورش تهران، مجموعه 
گسترده اي از فعاليت هاي عمراني، حمايتي، آموزشي 
و آيين هاي مربوط به آغاز س��ال تحصيلي جديد را در 
مدارس پايتخت اجرا مي كرد ت��ا دانش آموزان در يك 
فضاي شاد و پرنشاط و همراه با آرامش به استقبال سال 
تحصيلي جديد بروند؛ اما امسال به دليل شيوع ويروس 
كرونا و تغييرات ايجاد شده در آيين بازگشايي مدارس، 
ديگر امكان اج��راي برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي-

آموزشي همانند هر سال وجود ندارد، لذا با توجه به مصوبه 
سيصد و شانزدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر با عنوان 
“استقبال از مهر “ و به منظور خدمت رساني مطلوب به 
عموم شهروندان و به ويژه دانش آموزان؛ تالش كرديم 
در بسترهاي ديگر از جمله فضاي مجازي اين برنامه ها را 
دنبال كنيم. مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري 
تهران عنوان داشت: با توجه به شرايط موجود و احتمال 
بازگشايي مدارس در برخي از مقاطع تحصيلي اقداماتي 
از قبيل برگزاري برنامه ها و دوره هاي آموزشي و مهارتي 
در بستر فضاي مجازي، اهداي ماسك به تمامي مدارس 
ابتدايي دوره اول، ضدعفوني كالس ها، حياط مدرسه و 
سرويس هاي بهداشتي، بازپيرايي فضاي بيروني مدارس و 
احياي فضاي سبز بيروني و دروني مدارس، توسط ادارات 
آموزش هاي شهروندي و زيبا سازي مناطق، انجام خواهد 
گرفت. بنا براعالم روابط عمومي معاونت امور اجتماعي 
و فرهنگي شهرداري تهران، وي در خاتمه اظهار داشت: 
فعاليت هاي استقبال از مهر امسال ضمن رعايت تمامي 
پروتكل هاي ستاد ملي كرونا و با به كارگيري ظرفيت هاي 

موجود در بازه زماني ۱۲ تا ۱۵ شهريور انجام مي شود.

 جمع آوري جداگانه ماسك 
و دستكش ممكن نيست

عليپور گفت: جمع آوري جداگانه پسماندهاي ماسك و 
دستكش از منازل نه الزم است نه امكان پذير در صورت 
اصرار، وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست به عنوان 
متولي به مساله ورود كنند. به گزارش مهر، صدرالدين 
عليپور در گفت وگو با راديو سالمت در پاسخ به سوالي 
درباره اظهارنظر يكي از مس��ووالن سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در مورد عدم برنامه ريزي شهرداري 
تهران براي جمع آوري جداگانه پسماندهاي ماسك 
و دس��تكش از منازل گفت: به طور معمول، در شرايط 
بحراني و سخت همه سعي مي كنند به يكديگر روحيه 
دهند و قدردان زحمات افرادي مثل پاكبان ها كه به طور 
مداوم كار مي كنند، باشند. در اين ميان گاهي اظهارات 
غيركارشناسي مطرح مي شود كه نوعي دلسردي ميان 
افرادي كه به صورت شبانه روزي فعاليت مي كنند، ايجاد 
مي كند. عليپور گفت: ما تمام پسماندهاي خانگي اعم از 
ماسك و دستكش را جمع آوري مي كنيم و لزومي ندارد 
و اصاًل امكان پذير نيست كه اين نوع پسماند را جداگانه 
جمع كنيم. اين پسماندها به عنوان پسماند غيرقابل 
بازيافت مستقيم در آرادكوه دفن مي شوند. وي با بيان 
اينكه در تجربه جهاني هم ماسك ها و دستكش هاي 
خانگي جدا جمع آوري نمي ش��وند، اظهار كرد: با اين 
وج��ود، اگر پروتكل ه��اي وزارت بهداش��ت مبني بر 
جمع آوري جداگانه اس��ت، وزارت خانه در اين مورد 
راهكار اجرايي و عملي ارايه دهد و س��ازمان حفاظت 
محيط زيست هم به عنوان ناظر وارد عمل شود. ضمن 
اينكه دوباره تاكيد مي كنم از نظر قانوني مسووليتي در 

مورد پسماندهاي پزشكي بر عهده شهرداري نيست.

 ردصالحيت ۵۹۵ شركت
براي فعاليت در سرويس مدارس

مديرعامل اتحاديه تاكسيراني كشور درباره چگونگي 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در سرويس مدارس 
گفت: استفاده از ماسك، دستكش و ضدعفوني مستمر 
خودرو از الزاماتي است كه حتما بايد در حوزه سرويس 
مدارس انجام شود. مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه 
تاكس��يراني كش��ور در گفت وگو با ايلنا، در خصوص 
آخرين آمار ثبت نام سرويس مدارس گفت: پس از اعالم 
فراخوان، ۱۶۵۴ شركت در حوزه سرويس مدارس اعالم 
آمادگي كردند و از اين تعداد، ۱۰۵۹ ش��ركت توسط 
شهرداري ها مورد تاييد قرار گرفتند. او گفت: تا االن در 
حدود ۵۵ ه��زار راننده در دو بخش پيامكي و مراجعه 
حضوري ثبت ن��ام خود را انجام دادند.  او در پاس��خ به 
سوالي در خصوص ضمانت اجرايي رعايت پروتكل ها 
توسط رانندگان سرويس مدارس گفت: همانطور كه در 
حوزه حمل و نقل عمومي وزارت بهداشت پروتكل هايي 
را ابالغ كرده است، در بحث سرويس مدارس نيز همين 
گونه است و در اين زمينه تابع مصوبات ستاد ملي كرونا 
و وزارت بهداشت هستيم. مواردي كه بايد رعايت شود به 
رانندگان اعالم شده است و مباحث بهداشتي كه راننده و 
دانش آموزان نيز بايد رعايت كنند، مشخص است و همه 

ملزم به رعايت هستند. 

منازل فاقد استحكام در شوش، 
مولوي و هرندي تخريب شوند

معاون دادستان تهران گفت: بسياري از منازل مناطق 
شوش، مولوي و هرندي كه محل تجمع معتادان متجاهر 
يا خرده فروشان مواد مخدر شده، استحكام الزم را ندارند 
و از شهرداري مي خواهيم در اين رابطه همكاري كرده 
و منازل فاقد استحكام تخريب شوند. مهدي مهرانگيز 
در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه معاون دادستان 
با رييس قوه قضاييه اظهار كرد: دو هفته پيش خدمت 
آيت  اهلل رييسي بوديم و بنده بحث مناطق شوش، مولوي 
و هرندي را مطرح كردم و گفتم هر چقدر در اين محالت 
عملكرد داشته باشيم اما بافت جغرافيايي اين مناطق 

تغيير نكند اقدامات مان اثرگذار نخواهد بود.

 پيش بيني ثبات بازار اجاره 
در نيمه دوم ۹۹

نايب رييس اول اتحاديه امالك استان تهران، گفت: 
از زمس��تان سال ۹۸ تاكنون ش��اهد افزايش تمديد 
قراردادهاي اجاره هستيم و پيش بيني مي شود با پايان 
پيك جابه جايي ها )ش��هريور ماه( بازار اجاره در نيمه 
دوم سال با ثبات نسبي همراه باشد. حسام عقبايي در 
خصوص وضعيت قيمت ها در بازار اجاره مسكن به ايرنا 
گفت: از نيمه آخر سال ۹۸ به دليل سختي رفت وآمد 
براي موجران و مستاجران و عدم اجازه بازديد ملك از 
طرف بسياري از موجران با هدف كاهش شيوع ويروس 
كرونا، ش��اهد تمديد قراردادها بوديم. اين وضعيت با 
مصوبه دولت در ستاد ملي كرونا تثبيت شد و در نيمه 
نخست سال نيز شاهد افزايش تمديد قراردادهاي اجاره 
بوديم. عقبايي ادامه داد: بررسي ميداني از وضعيت بازار 
اجاره نشان مي دهد كه در حوزه تمديد قراردادها در 
پيك جابه جايي يعني در خرداد تا شهريورماه نيز شاهد 
رشد چشمگير قراردادهاي تمديدي هستيم كه در 
سال هاي گذشته وجود نداشته است. او در خصوص 
رابطه تمديد قراردادهاي اجاره با هدف جلوگيري از 
افزايش قيمت ها در بازار اجاره نيز گفت: به طور كلي 
تفاهم بين موجر و مستاجر و رضايت مستاجر كه منجر 
به تمديد قرارداد مي شود در كاهش جو رواني و التهاب 
بازار تاثيرگذار است. وي با بيان اينكه قيمت اجاره بها از 
سه عامل تورم عمومي، رابطه بين عرضه و تقاضا و رشد 
قيمت مسكن اثر مي پذيرد، ادامه داد: قيمت مسكن 
از زمستان سال گذشته همواره رشد كرده كه خود به 
خود بر بازار اجاره تاثير گذاشته است، توازن بين عرضه 
و تقاضا نيز ب��ا اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
در حال كنترل اس��ت البته به دليل اينكه بسياري از 
واحدهاي خالي واحدهايي لوكس و با متراژ باال است 
شايد براي بازار مصرفي مناسب نباشد اما به طور كلي 
مي تواند از رشد افسارگسيخته قيمت مسكن جلوگيري 
كند. به گفته عقبايي، الگوي ساخت مسكن تغيير كرده 
و ساخت خانه هايي با متراژ پايين تر مي تواند به ايجاد 
توازن در بازار اجاره بها كمك كند. نايب رييس اتحاديه 
امالك استان تهران ادامه داد: ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد 
خالي در شهر تهران وجود دارد اما بيشتر اين واحدها در 
متراژهايي بزرگ است كه عرضه آنها به بازار شايد كمك 
چش��مگيري در افزايش عرضه در بازار اجاره نداشته 
باش��د اما خروجي مهم تر آن اين است كه سوداگران 
مسكن و كساني كه خانه را نه براي مصرف بلكه براي 
احتكار و سرمايه گذاري مي سازند تنبيه شده و مجبور 
به خروج از سوداگري مسكن مي شوند. به گفته عقبايي 
بازار اجاره به واحدهاي كوچك متراژ نيازمند است كه 
خانوارهاي بيشتري را شامل شود. او با اشاره به وضعيت 
بازار اجاره در نيمه دوم سال گفت: در مجموع كاهش 
جابه جايي ها در نيمه دوم سال و كاهش تقاضا قيمت 
اجاره در نيمه دوم س��ال را با ثبات و كاهش احتمالي 
مواجه خواهد كرد، همزمان صدور قبض هاي مالياتي 
در نيمه دوم س��ال مي تواند تا حد زيادي باعث عرضه 

واحدهاي بيشتر شود. 

پيش بيني درآمد ۱۰۰۰ ميليارد 
توماني از پروازهاي عبوري

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي با اعالم 
اينكه اكنون درآمد ايران از پروازهاي عبوري و ناوبري 
هوايي تاكنون ۶۹ ميليون دالر كاهش داش��ته است، 
گفت: بر اساس پيش بيني خوش بينانه در سال ۲۰۲۰ 
ش��اهد انجام ۱۱۲ هزار پرواز عب��وري از فضاي ايران و 
كسب درآمد ۱۰۰۰ ميليارد توماني خواهيم بود. سياوش 
اميرمكري در گفت وگو با ايرنا افزود: بر اساس پژوهشي 
كه توسط كارگروه تخصصي معاونت برنامه ريزي، نظارت 
و امور اقتصادي ش��ركت در خصوص آخرين تحوالت 
صنعت هوانوردي در ايران و جهان انجام ش��ده، پيش 
بيني مي شود، تعداد مس��افران پروازهاي بين المللي 
طي سال ۲۰۲۰ در خاورميانه ۱۰۲ تا ۱۱۳ ميليون نفر 
كاهش يابد كه كاهش ۱۸ تا ۲۰ ميليارد دالري درآمد 
اين حوزه را به دنبال دارد. همچنين پيش بيني مي شود 
در منطقه خاورميانه ش��اهد كاهش ۲۱ تا ۲۴ ميليون 
نفري مس��افران داخلي و كاهش دو ميلي��ارد دالري 
درآمد اين بخش باشيم. مديرعامل شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران با اشاره به پيش بيني كاهش ۵۳ تا 
۵۹ درصدي مسافران بين المللي و كاهش ۵۰ درصدي 
مس��افران داخلي فرودگاه هاي جهان در سال ۲۰۲۰، 
گفت: بر اساس پيش بيني هاي انجام شده در سال ۲۰۲۰ 
در جهان شاهد كاهش ۹۷ ميليارد دالري )۵۷ درصدي( 
درآمد فرودگاهي و كاهش ۵۵ درصدي درآمد مسافري 
شركت هاي هواپيمايي خواهيم بود. اميرمكري گفت: بر 
اساس پيش بيني متوسط، تعداد پروازهاي عبوري ۸۳ 
هزار مورد با كسب درآمدي بالغ بر ۷۹۰ ميليارد تومان 
خواهد بود. همچنين بر اساس پيش بيني بدبينانه تعداد 
پروازهاي عبوري سال ۲۰۲۰ تنها ۵۳ هزار مورد و درآمد 

حاصل نيز ۵۱۰ ميليارد تومان خواهد بود.

وزير راه  و شهرسازي از عرضه امالك يك بانك در بازار سرمايه خبر داد

سالطين مسكن در راه بورس
گروه راه و شهرسازي|

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي از عرضه امالك 
متعلق به يك بانك در بورس تازه تاسيس مسكن خبر 
داد. طي سال هاي گذشته همواره بانك ها از سوي برخي 
نهادها متهم به مداخالت اثرگذار در بازار ساخت و ساز 
واحدهاي مسكوني و »مال« سازي بوده اند و حتي در 
روزهاي نخست مردادماه سال جاري يكي از مسووالن 
بلندپايه وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرد كه مالك 
يك هزار واحد مس��كوني خالي يك بانك خصوصي-

دولتي است. چند روز بعد از آن نيز احسان خاندوزي، 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در يك برنامه 
تلويزيوني اعالم كرد كه ۸ بانك، هر يك بيش از ۵۰۰ 
واحد مسكوني خالي در اختيار دارند. ديروز اما وزير راه 
و شهرسازي در حاشيه نشست هيات دولت اظهار كرد: 
براي عرضه امالك در اين بورس، خودمان )وزارت راه و 
شهرسازي( آغاز كرديم و يك ملك را در بورس امالك 
براي عرضه گذاشتيم. بقيه هم ياد گرفته اند و شنيده ام 
كه روز سه ش��نبه يك بانك هم به بورس امالك آمده 
و امالك خود را در آن عرضه كرده اس��ت. اين اقدام به 
ش��فافيت معامالت امالك كمك مي كن��د و در عين 
حال، به ارزيابي هويت معامله كننده، اصالت ملك مورد 
معامله و اعتمادس��ازي در جامعه منتهي خواهد شد. 
اسالمي افزود: با ورود مسكن به بورس امالك، معامالت 
مسكن از لجام گسيختگي خارج مي شود. وي درباره 
اينكه آيا بورس امالك مي تواند به مرجعي براي قيمت 
گذاري مسكن تبديل شود؟ گفت: براي هر اندازه گيري، 
يك شاخصي نياز است كه افراد مي توانند به عنوان نمونه 
به بورس امالك اس��تناد كنند. وزير راه و شهرسازي 
درباره اقدامات ديگري كه وزارت راه و شهرسازي براي 
كمك به كاهش رشد قيمت مسكن انجام داده، تصريح 
كرد: گام ديگري هم در نظر داريم و هدف ما اين است 
كه سرمايه در بخش مسكن براي توليد و عرضه بماند؛ 
از سوي ديگر از ورود سرمايه اي كه بخواهد از مسكن 
به عنوان كاالي س��رمايه اي استفاده كند، جلوگيري 
كرده و بازار را به تالطم نيندازد. اس��المي ادامه داد: بر 
همين اساس سامانه ملي امالك و اسكان را راه اندازي و 
با استفاده از آن، به خوبي افرادي كه بيش از يك واحد 
مسكوني دارند را شناسايي كرده ايم. البته بيش از يك 
واحد مسكوني داش��تن، ضد ارزش نيست؛ ولي نبايد 
اين سرمايه محبوس بماند. وزير راه و شهرسازي يادآور 
شد: به دنبال آن هس��تيم تا به كمك وزارت صمت و 
اتحاديه ها، نظام نامه اي براي نحوه معامالت ملك تهيه 
كنيم كه اين نظام نامه در حال بررسي هاي اوليه بوده و 

به محض نهايي شدن رسانه اي مي شود.

    شناسايي ۱.۵ ميليون خانه خالي
وي درباره شناس��ايي خانه هاي خالي با اس��تفاده از 
سامانه اسكان گفت: يك و نيم ميليون مالك شناسايي 
شده اند كه بيش از يك واحد مسكوني دارند؛ البته تعداد 
خانه هاي خالي بيش از ۲ ميليون واحد اس��ت و حتي 
يك نفر بيش از ۶۰۰ واحد داشته است؛ با اين اوصاف، 
در حال شناس��ايي و اعتبار سنجي اطالعات به دست 
آمده هستيم؛ كار ما از اين به بعد پايان مي يابد وسازمان 
مالياتي بايد از آنها ماليات بگيرد. اسالمي درباره اينكه 

ماليات ستاني از مالكان واحدهاي خالي از چه زماني 
آغاز مي ش��ود، گفت: اميدوارم اقدام خوبي در س��ال 
 ۹۹ انجام شود. اسالمي تاكيد كرد: اين اقدامات براي 
اولين بار اس��ت كه در كشور رخ مي دهد و در سال ۹۹ 

مي توانيم بازار مسكن را ساماندهي كنيم.

    دري بسته شد و دري ديگر باز!
اگر تالش وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي اجراي ماده 
۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب س��ال 
۹۴ و همچنين پيگيري مجلس يازدهم براي تدوين 
و تصويب اصالحيه اين ماده قانوني، راه احتكار را براي 
سالطين مسكن تا حدي بسته است، اما به نظر مي رسد، 
بورس امالك به فرصتي براي رهايي از اين امالك تبديل 
شده است. چه آنكه قيمت اين امالك هم اينك در اوج 
است و بورس هم همچنان آهن رباي نقدينگي به شمار 
مي رود و ملجا مشتريان دست به نقد است. به گزارش 
»تعادل«، در هفته آخر مرداد ماه س��ال جاري، پس از 
چند سال كش و قوس و ابراز موافقت ها و مخالفت هاي 
بي پايان ب��ا راه اندازي بورس مس��كن، اولين ملك در 
بورس مسكن عرضه و معامله شد. آغاز فعاليت بورس 
مسكن در شرايطي رخ داد كه از ابتداي سال ۹۹ بازار 
سرمايه در كانون توجه دولت و سايرنهادهاي حكومت 
قرار گرفته است، به گونه اي كه شايد اگر شرايط خاص 
تحريم و تنگناي مالي و كسري بودجه فزاينده بر سپهر 
اقتصاد كشور مستولي نبود، نه بورس ركورد تاريخي 
ثبت مي كرد و نه بورس مسكن به راه مي افتاد. اما هر چه 
كه هست، حاال بورس مسكن با تمام مزيت ها و معايبي 
كه كارشناسان براي آن برمي ش��مارند، با واگذاري و 
معامله امالك بزرگ دولتي راه اندازي شده و قرار است 

با »پيش فروش« و »فروش« متري مس��كن در آينده 
نزديك تكميل شود. 

    مزايا و معايب بورس مسكن 
آنگونه كه موافقان بورس مسكن مي گويند، »شفافيت« 
بزرگ ترين دستاورد بورسي ش��دن مسكن به شمار 
مي رود. افزون بر اي��ن، »نظارت عالي ب��ر پروژه هاي 
ساختماني«، »هدايت نقدينگي مردم به سمت توليد 
و رونق بخش واقعي اقتص��اد« و »حفظ قدرت خريد 
سهامداران بورس مس��كن در طول زمان« سه مزيت 
ديگر اين بورس است. بررس��ي هاي »تعادل« حاكي 
از اين است كه انبوه سازان و مشاوران دفاتر امالك نيز 
نگاه خوشبينانه اي به بورس مسكن ندارند. در اين حال، 
مخالفان بورس مس��كن از »همگن نبودن مسكن يا 
زمين« و »افزايش قيمت هاي مسكن و زمين« به عنوان 
پيامدهاي منفي راه اندازي اين بورس ياد مي كنند و از 
»كارآمدي مكانيسم مزايده« براي انجام واگذاري هاي 
دولتي سخن به ميان آورند و بر »لزوم اصالح ساختاري 
اقتصاد براي حفظ قدرت خريد مردم« تاكيد مي كنند.

     سرنوشت مصوبه خانه هاي خالي
به گزارش »تع��ادل«، در ۱۵ مرداد ماه س��ال جاري، 
مجلس به اصالحيه ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم )ماليات بر خانه هاي خال��ي( راي داد و اين 
مصوبه با هدف بررسي به شوراي نگهبان قانون اساسي 
ارجاع شد. شوراي نگهبان در جلسه ۲۲ مرداد خود، ۱۰ 
ابهام، ۶ مغايرت با قانون اساسي و ۵مغايرت با موازين 
شرع را در مصوبه اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم )ماليات بر خانه هاي خالي( احصا كرد و از 

مجلس خواست اين ايرادات را رفع كند. آنگونه كه برخي 
 از اعضاي كميس��يون عمران مجلس اعالم كرده اند، 

هم اينك ايرادات در حال بازبيني در مجلس است.
بر اساس اين گزارش، نخستين مغايرت قانون اساسي 
از نظر ش��وراي نگهبان به فراز پايان��ي ماده ۵۴ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم بر مي گردد. »در فراز پاياني، 
تعيين ميزان ماليات مربوط به خانه هاي خالي متعلق 
به »اش��خاص حقوقي خصوصي« به مي��زان دو برابر 
اشخاص حقوقي خصوصي، مغاير بند ۹ اصل ۳ قانون 

اساسي شناخته شد.«  
به گزارش »تعادل« بر اس��اس اصل ۳ قانون اساس��ي 
جمهوري اسالمي ايران، دولت جمهوري اسالمي ايران 
موظف اس��ت براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، 

همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، 
در تمام زمينه ه��اي مادي و معنوي. بر اس��اس اين 
گ��زارش، در فراز پاياني م��اده ۵۴ مكرر ماليات هاي 
مستقيم، عالوه بر »اشخاص حقوقي خصوصي«، از 
اشخاص حقوقي عمومي و دولتي از قبيل دستگاه هاي 
موضوع ماده )۵( قانون خدمات كش��وري، ماده )۵( 
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب و ماده )۲۹( 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور نيز ياد شده 
است، اما ش��وراي نگهبان صرفا به اشخاص حقوقي 
خصوصي اشاره كرده اس��ت. از آنجا كه تامين مالي 
هزينه ه��اي احتكار مس��كن در مقياس هاي بزرگ 
صرفا از عهده اش��خاص حقوقي همچون بانك ها بر 
مي آيد، سرنوش��ت و بازبيني نخستين ايراد شوراي 
نگهبان در مجلس شوراي اسالمي از اهميت زيادي 

برخوردار است. 

گزارش نهايي بررسي سانحه منتشر شد

روايت بنياد مستضعفان از روستاي ابوالفضل

خلبان؛ مقصر سانحه فرودگاه  ماهشهر 

رييس سازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان توضيحاتي 
را درباره حواش��ي اخير به وجود آمده در اراضي زردشت 
اهواز موسوم به روس��تاي ابوالفضل ارايه داد و گفت: براي 
نخستين بار از سال ۱۳۸۴ تصرف زمين هاي بنياد در اين 
منطقه آغاز شده است. اين در حالي است كه اهالي روستاي 
ابوالفضل طي روزهاي اخير در رسانه ها، سابقه سكونت در 
اين منطقه را به روزهاي نخس��ت انقالب و ۴۰ سال پيش 
ارجاع داده اند. س��يد صولت مرتضوي در تشريح حواشي 
روزهاي اخير درباره اراضي روستاي ابوالفضل اظهار كرد: 
بنياد مستضعفان بر اس��اس مدارك ثبتي، مالك ۶ دانگ 
۳۰۰ هكتار از زمين هاي منطقه زردش��ت اهواز است كه 
در سنوات گذشته، يكي از شركت هاي اين بنياد، در اين 
اراضي فعاليت هاي كش��اورزي انجام مي داد كه بعدتر با 
توجه به فرونشست آب هاي زيرزميني در منطقه و توقف 
فعاليت هاي كشاورزي، اين اراضي در اختيار سازمان اموال 

و امالك بنياد مستضعفان قرار گرفت. رييس سازمان اموال 
و امالك بنياد مستضعفان درباره سابقه سكونت برخي افراد 
در اين اراضي گفت: نخس��تين بار در سال ۸۴، برخي به 
بهانه هاي مختلف، تصرفاتي در اين اراضي انجام دادند و بنياد 
مستضعفان نيز براي حراست از زمين هاي دراختيارش، از 
بدو امر، پيگيري هاي الزم را انجام داد تا اينكه در سال ۹۵ و 
۹۶، تعداد متصرفان به حدود ۱۶ خانوار رسيد؛ در سال ۹۶ 
نيز مجددا تصرفات گسترده تر شد و اوج گرفت و طبيعتاً، 
مسووالن استاني، طرح دعوا در مراجع صالحه كردند. وي با 
تأكيد بر اينكه به هيچ وجه در تقسيمات كشوري و استاني، 
در اين منطقه روستايي به نام ابوالفضل وجود ندارد و اين 
منطقه فاقد كد روستايي است، گفت: متاسفانه طي يكي 
دو هفته گذشته يك فضاسازي رسانه اي صورت گرفت كه 
از رسانه هاي داخلي شروع شد و در ادامه رسانه هاي بيگانه 

نيز بر روي اين فضاسازي موج سواري كردند.

طبق گزارش سازمان هواپيمايي كشوري، علت سانحه 
هواپيماي كاسپين در فرودگاه ماهشهر خطاي خلبان و 
رفتار مخاطره آميز وي بوده و همچنين مديريت ضعيف 
ترافيك هوايي توسط كنترلر رادار مركز كنترل پرواز مشهود 
است. به گزارش ايلنا، گزارش نهايي سانحه هواپيماي ام دي 
۸۳ شركت هواپيمايي كاسپين در فرودگاه بندر ماهشهر 
اعالم ش��د. طبق اين گزارش، پرواز برنامه ريزي تجاري 
شماره ۶۹۳۶ تاريخ هفتم اسفندماه ۹۸ شركت هواپيمايي 
كاسپين با هواپيماي بوئينگ ام دي ۸۳ در ساعت ۶ و ۳۵ 
دقيقه به وقت تهران به فرودگاه ماهشهر برنامه ريزي شده 
بود. پس از انجام هماهنگي هاي پرواز اين هواپيما با ۱۳۶ 
مسافر و هشت خدمه پروازي در ساعت ۶ و ۴۲ دقيقه به 
وقت محلي از باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمده 
و پس از ۵۰ دقيقه پرواز و اوج گيري تا ارتفاع ۳۲ هزار پايي 
آماده فرود در باند ۱۳ فرودگاه ماهش��هر مي شود. در اين 
زمان هدايت پرواز به عه��ده خلبان بوده و پس از فرود در 
ساعت ۷ و ۳۶ دقيقه به وقت محلي هواپيما از انتهاي باند 
خارج ش��ده و پس از برخورد با فنس حفاظتي از محيط 

خارج و در ابتداي بلوار اصلي ماهشهر به بندر امام خميني 
در فاصله حدود ۱۰۰ متري باند متوقف شده است. تمامي 
۱۴۴ سرنشين هواپيما در سالمت كامل از هواپيما تخليه 
ش��ده و با اعالم وقوع سانحه از س��وي واحد برج فرودگاه 
تيم هاي امدادي در اس��رع وق��ت در محل حادثه حضور 
يافته و اقدامات مورد نياز انجام شده است.  فقط به دو نفر 
سرنشين آسيب اندكي وارد شده بود كه نيازي به اقدامات 
پزشكي نداشتند. پس از انجام تحقيقات متعدد و تحليل به 
دست آ مده و بازخواني دستگاه هاي ثبت و ضبط اطالعات 
پروازي هواپيما در تهران، يافته هايي كه ذكر مي شود در 
نتيجه گيري سانحه مشاهده ش��ده كه در انتها منجر به 
خطاي خلبان پرواز مبني بر فرود نامناسب در باند فرودگاه 
شده است. طبق اين گزارش، تغيير در برنامه پروازي خدمه 
پروازي توسط شركت كاسپين در آخرين ساعات قبل از 
پيك آپ به وجود آمده و اطالع رساني غيرموثر در خصوص 
تغييرات اعمال شده در برنامه پروازي و تغيير مقصد در 
انتها موجب تاخير كمك خلبان در واحد ديسپچ شده و 
خدمه پروازي توجيه كافي قبل از پرواز نداشتند. پذيرش 

مخاطره در خصوص حمل سوخت بيشتر توسط خلبان 
و ديسپچر بر خالف سياست شركت انجام شده كه خود 
باعث زياد شدن سرعت الزم براي فرود شده است. سامانه 
پايش اطالعات پروازهاي شركت هواپيمايي كاسپين موفق 
به شناسايي رفتار مخاطره آميز خلبان در خالل پروازها 
نشده اس��ت. توافق نامه بين مركز كنترل فضاي كشور و 
فرودگاه اهواز در خص��وص پروازهاي ورودي به فرودگاه 
ماهشهر اجرا نشده و عالوه برخبردار نشدن فرودگاه اهواز 
از پرواز فوق مركز كنترل فضايي كشور، پرواز را در ارتفاعي 
باالتر از ارتفاع توافق ش��ده تحويل فرودگاه ماهشهر داده 
است. مديريت ضعيف ترافيك هوايي توسط كنترلر رادار 
مركز كنترل پرواز مشهود است.  پس از رسيدن پرواز به 
نزديكي فرودگاه خلبان طرح ورودي پيشنهادي براي 
باند ۳۱ از طريق GODMO-IE را نپذيرفته و تصميم 
براي فرود در باند ۱۳ از طريق GODMO-IF گرفته 
كه همزماني ش��رايط باد پش��ت براي هواپيما سرعت 
ملزوم اضافي با توجه به وزن آن و ارتفاع زياد باعث شده 
تا سرعت فرود از مقدار تعيين ش��ده ۱۳۵ نات به ۱۷۱ 

نات افزاش يافته كه باعث از دس��ت رفتن دو سوم طول 
باند مي ش��ود. ضعف مديريت كابين خلب��ان و رعايت 
نشدن رويه عمليات هواپيما در مرحله آخر پرواز باعث 
شده انصراف از فرود انجام نشده و در انتها عمليات فرود 
نامتعارف و با چرخ جلو روي باند انجام شود كه در انتها به 
دليل كم آ وردن طول باند هواپيما دچار سانحه شده است. 
محصور بودن فرودگاه مابين يك جاده و خطوط انتقال 
برق صنايع پتروش��يمي باعث رعايت نشدن آيين نامه 
دولت در خصوص احداث، توسعه، بهره برداري و مديريت 
فرودگاه هاي غيرنظامي ش��ده اس��ت. با توجه به اينكه 
عامل انساني خطاي خلبان مبني بر تصميم گيري هاي 
مخاطره آمي��ز براي ف��رود نامتعارف در بان��د فرودگاه 
ماهشهر علت اصلي وقوع سانحه شناخته شده با توجه 
به رهنمون مقام عالي وزارت راه و شهرسازي براي انجام 
اقدامات پيشگيرانه، شركت خدمات هواپيمايي كاسپين 
همكاري خود را با خلبان با سن ۶۴ سال به اتمام رسانده 
و آموزش هاي الزم را جهت بازگش��ت كمك خلبان به 

فعاليت پروازي مجدد انجام داد.

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد به شماره ثبت 41131 و شناسه ملی 14006634736
 به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/29 و بموجب مجوز 122/70211 مورخ 1399/06/05 

سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- کلیه اس�ناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، س�فته، برات و.... ب�ا امضای دو نفر از پنج 
نفر،آقایان ) بهروز زارع به ش�ماره ملی 4132158381، امیرحمزه مالمیر به ش�ماره ملی 3930987643، 
احس�ان محبی به شماره ملی 3255323770، الناز تجویدی به شماره ملی 0062935641 ، محمد حسین 
وهاجی به کد ملی 0010608117( به شرطی که حداقل یکی از امضاء کنندگان از بین آقایان بهروز زارع ، امیر 
حمزه مالمیر و احسان محبی باشد به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع 

یا امیرحمزه مالمیر و مهر صندوق معتبر است.

صندوق سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد
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 كدام كسب وكارها 
در ايام كرونا بيشتر سود كردند؟

 يك فعال حوزه كار معتقد است بحث دوركاري 
و ارايه آموزش هاي مجازي در نيمه دوم سال بايد 
جدي گرفته و ش��رايط فعاليت در بس��تر فضاي 

مجازي براي عمده كسب وكارها فراهم شود.
 فتح ال��ه بي��ات در گفت وگو ب��ا ايس��نا، درباره 
آسيب پذيري كسب وكارها در بحران كرونا اظهار 
كرد: در چند ماهي كه درگير بحث كرونا شديم، 
اولين ش��غل هايي كه آس��يب ديدند، مش��اغل 
خدماتي و كسب  وكارهايي بود كه ارتباط مستقيم 
با مردم داشتند. وي آژانس هاي مسافرتي، مراكز 
تفريحي و گردشگري و رس��توران ها را از جمله 
كارهاي خدماتي دانست كه با شيوع كرونا دچار 
مشكل و توقف فعاليت شدند و گفت: بخش هاي 
توليد وصنعت به دليل پايداري بيشتر مشاغل با 

كمترين ميزان آسيب روبرو شدند.
 اين فعال حوزه كار با بيان اينكه مشاغل خدماتي 
از ثبات و ماندگاري كمت��ري در برابر بحران ها و 
چالش هاي اقتصادي برخوردارن��د، تاكيد كرد: 
صاحب��ان كس��ب وكارهايي كه بني��ه اقتصادي 
ضعيفت��ري دارن��د، در چنين ش��رايطي زود از 
پ��ا در مي آين��د بنابراين اگر بتوانيم ش��غل هاي 
پايدار ايجاد كنيم كه ساختاري قوي تري داشته 
باش��ند به مراتب بهتر اس��ت.  بيات بهترين نوع 
كس��ب وكارها در دوران كرونا را كسب وكارهاي 
اينترنتي عنوان كرد و گفت: كسب وكارهايي كه 
توانس��ته اند از فضاي مجازي بهترين استفاده را 
ببرند، موفق تر بودند و بيشتر سود كردند. در اين 
شرايط شغل هايي هس��تند كه امكان دوركاري 
برايشان وجود دارد و مي توانند فعاليت خود را در 
بستر اينترنت دنبال كنند لذا كارهايي كه قابليت 
انجام آنها در بستر وب و به شكل دوركاري فراهم 

هست بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: كارهايي كه به  حضور فيزيكي نياز 
ندارد مثل كارهاي آموزشي يا برگزاري كالس هاي 
دانش��گاه ها و مدارس را مي توان در قالب فضاي 
مجازي انجام داد به ش��رط اينك��ه امكانات اوليه 
نظير اينترنت پرس��رعت و پهناي باند مناسب و 
دسترس��ي به سيستم هاي هوشمند براي افراد و 
خانواده ها فراهم ش��ود. به اعتقاد اين فعال حوزه 
كار، پيامدهاي ش��يوع كرونا در نيمه دوم  س��ال 
غيرقابل پيش بيني است، به همين دليل بايد بحث 
آموزش هاي مجازي و دوركاري را جدي بگيريم 
و امكانات مورد نياز براي ش��ش ماهه دوم سال را 

تدارك ببينيم.

 برتري كاهش تعرفه داخلي 
در مقايسه با فيلتر محتواي خارجي

به گفته معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، 
كاهش تعرفه داخلي نس��بت به اجبار به ميزباني 
داخل يا فيلتر محتواي خارجي، تاثير بيشتري در 
افزايش كيفيت محتوا و كاهش هزينه شهروندان 

دارد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، ب��ا راه ان��دازي ش��بكه ملي 
اطالعات، يك��ي از مهم ترين مزاياي��ي كه مورد 
توجه قرار گرف��ت، تفكيك تعرفه اينترنت داخل 
از بين الملل بود. بدين معنا كه براي وب سايت ها 
با س��رورهاي داخلي در مقايسه با وب سايت هاي 
خارجي، تخفيف ۵۰ درصدي در نظر گرفته شد 
و ارايه دهندگان خدمات اينترنتي از اينترنت ثابت 
و همراه، مطابق مصوبه سازمان رگوالتوري ملزم 
به رعايت اين موضوع در محاسبه هزينه اينترنت 

براي كاربران شدند. 
با ادامه رون��د آموزش مجازي، محمدجواد آذري 
جهرم��ي، وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات  با 
اشاره به ايجاد بار ترافيكي بر اثر آموزش مجازي، 
بيان كرد: به دليل عدالت آموزش��ي و عدم امكان 
خانواده ها در تامين مالي موجب عدم بهره گيري 
از تحصيل نشود، تالش مي كنيم كه بسته هايي 
را براي معلمان و دانش آم��وزان در نظر بگيريم. 
زيرا به دليل حجم ويديوهايي كه در پيام رسان ها 
ارسال مي ش��ود، هزينه هايي به معلمان تحميل 
مي ش��ود كه باي��د برايش فكري كني��م.  در اين 
راستا سازمان فناوري اطالعات نيز در اطالعيه اي 
عنوان كرده كه بر اس��اس مصوبه شماره ۲۳۷ و 
۲۴۸ كميسيون تنظيم مقرارت ارتباطات مبني 
بر امكان اعمال تعرفه نيم بها و سرعت متفاوت براي 
توليدكنندگان محتواي داخلي، كليه اپراتورهاي 
داخل��ي موظفند امكان تفكي��ك ترافيك داخل 
از بين المل��ل را اعم��ال و تعرفه مص��رف ديتاي 
محتواهاي داخلي را به صورت ترجيحي و به ميزان 

نصف تعرفه ديتاي بين الملل محاسبه كنند. 
پيرو همين موضوع در حس��اب توييتر س��ازمان 
فناوري اطالعات آمده اس��ت: ترافيك محتواي 
داخل��ي از جمله محتواي آموزش��ي بر اس��اس 
مصوبات كميسيون تنظيم مقررات، با تعرفه  نيم بها 
محاسبه خواهد شد. س��امانه هاي عرضه كننده 
محتواي داخلي جهت ثبت درخواست به سازمان 
فناوري اطالعات مراجعه كنند. با توجه به اينكه 
IPهاي وارد ش��ده توسط صاحبان محتوا بايد در 
سيس��تم هاي اپراتورهاي مختلف اعمال ش��ود، 
اعمال آن در هم��ه  اپراتورها، تا يك ماه زمان نياز 
دارد. همچني��ن امير ناظمي -رييس س��ازمان 
فناوري اطالعات- در توييتر نوش��ت: سياس��ت 
تشويق طرف تقاضا )كاهش تعرفه داخلي( نسبت 
به تنبيه ط��رف عرضه )اجبار به ميزباني داخل يا 
فيلتر محتواي خارجي( تاثير بيشتري در افزايش 
كيفيت محتوا و كاهش هزينه ش��هروندان دارد. 
نظام سياست گذاري ايران نياز به دو تغيير كليدي 
دارد: از عرضه محوري به تقاضامحوري و از تنبيهي 

به تشويقي.

فيس بوك براي فيلتر محتوا 
دست به كار شد

فيس بوك به كاربران اعالم كرد مي تواند هرگونه 
محتوايي كه ريسك هاي رگوالتوري يا قانوني براي 
اين غول شبكه اجتماعي را در سراسر جهان افزايش 
مي دهند حتي اگر غيرقانوني نباش��د را مسدود يا 
فيلتر كند. به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ، 
تغييرات گس��ترده جهاني كه در شرايط سرويس 
فيس بوك ايجاد شده و از اول اكتبر اجرايي مي شود 
به فيس بوك اجازه مي ده��د هر آنچه الزم به نظر 
برسد انجام دهد تا اهداف كسب وكار خود در فضاي 
متغير رگوالتوري را حفظ كند. فيس بوك اعالم كرد 
اين تغييرات به اين شبكه اجتماعي اجازه مي دهد 
در واكنش به قانون استراليا كه اين شركت را ملزم 
مي كند براي انتشار محتواي شركت هاي رسانه اي 
به آنه��ا پول پرداخت كند، مانع اش��تراك گذاري 
اخبار توسط كاربران و ناش��ران استراليايي شود. 
اما س��خنگوي فيس بوك اعالم كرد اين تغييرات 
به صورت جهاني خواهد ب��ود. در اطالعيه اي كه 
فيس بوك براي كاربرانش ارسال كرد، آمده است: 
»ما مي توانيم مانع دسترسي شما به محتوا، خدمات 
يا اطالعاتي شويم كه به نظر مي رسد براي جلوگيري 
از مشكالت حقوقي يا رگوالتوري براي فيس بوك 
ضروري است يا دسترسي شما را محدود كنيم.« 
اين تغيير سياس��ت فيس بوك برخالف اظهارات 
اخير مارك زاكربرگ، مديرعامل فيس بوك است 
كه درباره اهمي��ت آزادي بيان صحبت كرده بود. 
فيس بوك مدت هاست پيرامون گستردگي كنترل 
محتوا در پلتفرمهاي خود در كش��مكش است و 
با قوانين مختلفي كه بي��ش از يك ميليارد كاربر 
اين ش��بكه اجتماعي در سراسر جهان را پوشش 
مي دهد، مواجه اس��ت. اين مساله با نزديك شدن 
به انتخابات رياس��ت جمهوري امري��كا در نوامبر، 
انتشار اطالعات نادرست درباره پاندمي كوويد ۱۹ 
و افزايش تفحص درباره روابط مديران فيس بوك با 
افراد قدرتمند، حساسيت ويژه اي پيدا كرده است. 
فيس بوك سال ها تالش كرده است وارد بازار چين 
شود اما نتوانسته توافقي حاصل كند يا محصولي 
عرضه كند كه سياس��ت هاي سانس��ور و مالكيت 

چيني را اقناع كند.

انگليس براي حفاظت از كودكان 
به شركت هاي فناوري مهلت داد

دفتر كميسارياي اطالعات انگليس به شركت هاي 
فناوري ۱۲ م��اه فرصت داده تا ب��راي حفاظت از 
حريم خصوصي كودكان ۱۵ استاندارد جديد را در 
سرويس هايشان اجرا كنند. به گزارش مهر به نقل 
از پرس اسوسيشن، طبق اعالم »دفتر كميسارياي 
اطالعات انگليس« )ICO( شركت هاي فناوري 
۱۲ م��اه فرصت دارند ت��ا اقدامات جديد حفاظت 
از حري��م ش��خصي ك��ودكان را ب��ه پلتفرم هاي 
خ��ود بيفزايند. براس��اس اطالع��ات موجود، ۱۵ 
اس��تاندارد ذكرش��ده در قانون »طراحي تناسب 
 The Age Appropriate Design( »سني
Code( بايد در س��رويس هاي آناليني كه توسط 
كودكان استفاده مي شود، اجرا شود. به اين ترتيب 
حفاظت از اطالعات كودكان به اولويتي در طراحي 

سرويس هاي مذكور از پايه منجر مي شود.
اپليكيشن ها و اسباب بازي هاي متصل به اينترنت، 
ش��بكه هاي اجتماعي، بازي ه��اي آنالين و حتي 
وب س��ايت هاي آموزشي و سرويس هاي تماشاي 
آنالي��ن نيز ش��امل اين قانون مي ش��وند. مهلت 
تعيين شده در ۲ س��پتامبر ۲۰۲۱ ميالدي پايان 
مي يابد و شركت هايي كه آن را اجرا نكرده باشند با 
اقدامات اجرايي ICO روبرو خواهند شد كه شامل 
تحقيقات اجباري، دس��تور براي توقف پردازش 
و جريمه هاي��ي مع��ادل ۴ درص��د درآمد جهاني 
شركت است. طبق قوانين موجود تنظيمات حريم 
شخصي بايد در حالت پيش فرض ارتقا يابد و از ارايه 
تكنيك هايي كه كودكان را به دستكاري تنظيمات 
تشويق مي كند، بايد خودداري شود. به عنوان مثال 
تنظيمات مكان يابي كه موقعيت مكاني كودك را 
به كاربران سراسر جهان نشان مي دهد، بايد به طور 
پيش فرض خاموش باشد. همچنين جمع آوري و 

اشتراك گذاري اطالعات نيز بايد به حداقل برسد.

 ابداع ابزار مبارزه با 
ويدئوهاي جعل عميق 

شيوع كرونا و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري 
امريكا نگراني در مورد انتشار ويدئوهاي جعل عميق را 
افزايش داده و از همين رو مايكروسافت ابزاري براي 
شناسايي اين ويدئوها عرضه كرده است. به گزارش 
مهر به نق��ل از انگجت، ابزار جديد مايكروس��افت 
شناسايي كننده اصالت ويدئوها نام دارد و با تحليل 
ويدئوها و عكس هاي موجود در اينترنت تشخيص 
خواهد داد كه آيا اين نوع محتواها واقعي هستند يا 
دستكاري شده و فاقد سنديت هستند. در نهايت ابزار 
مذكور بعد از بررسي عكس ها و فيلم هاي ارسالي به 
آنها امتياز اعتماد مي دهد يا شانس واقعي بودن آنها را 
بر مبناي درصد نمايش مي دهد. مايكروسافت تحليل 
ويدئوها را با اس��تفاده از ابزار خود به صورت فريم به 
فريم انجام مي دهد. مايكروسافت مدعي است ابزار 
يادشده عناصر ظريفي را در عكس ها و ويدئوها مورد 
بررسي و توجه قرار مي دهد كه معمواًل انسان با چشم 
خود قادر به تش��خيص آنها نيست. توليدكنندگان 
محتوا و فعاالن حوزه رسانه و خبر هم مي توانند براي 
صدور تاييديه اصالت توليدات خود از اين ابزار استفاده 
كنند تا برچسب واقعي بودن عكس ها و ويدئوهاي 
آنها به محتواي ارسالي آنها اضافه شود. از اين طريق 
كاربران اينترنت هم راحت تر مي توانند به محتواي 

يادشده اعتماد كنند.

اتصال اينترنت  پرسرعت مدارس به شبكه  ملي اطالعات براي دسترسي  همگاني  به آموزش مجازي 

تالش براي برقراري عدالت آموزشي

باحضور سعيد نمكي و مصطفي سيدهاشمي انجام شد

افتتاح خدمات پزشكي از راه دور در  23 نقطه محروم كشور

در آخرين روزهاي استفاده از آموزش مجازي توسط 
دانش آموزان و دانشجويان، اغلب كالس هاي آموزشي 
در پيام رس��ان ها به روال گذش��ته كار خود را انجام 
داده و در برخي موارد كه شبكه وطني كارشان را راه 
نمي انداخت، از پيام رسان هاي غير بومي راه ميانبري 
مي س��اختند تا بحث آموزش مجازي مختل نشود. 
البته بح��ث آن دانش آموزاني كه براي اتصال به هيچ 
سخت افزاري اعم از گوشي، لپ تاپ و تبلت دسترسي 
ندارند، كامال جداس��ت، اما وزير ارتباطات به تازگي 
اعالم كرده برنامه هايي براي بسط عدالت آموزش در 
فضاي مجازي را گزارش خواهد كرد تا نگراني والدين 
و معلم��ان را در خصوص هزين��ه تحميلي اينترنت 
مرتفع سازد. از زمان شيوع كرونا در كشور از اسفندماه 
سال گذشته و تعطيلي تمامي مراكز آموزش، آموزش 
مجازي در دس��تور كار قرار گرف��ت و البته از همان 
زمان اتصال به شبكه آموزش آنالين دانش آموزان، با 
مشكالت زيادي همراه بود؛ گاليه خانواده ها، معلم ها 
و دانش آموزان براي چالش هاي اتصال به اين برنامه 
يك س��مت اين ماجرا و ناتواني در تامين سخت افزار 
مورد نياز براي اتصال به شبكه آموزش مجازي طرف 
ديگر ماجراست. نداشتن تلفن همراه، اتصال سخت به 
شبكه، يوزر فرندلي نبودن سامانه، مشكالت ورود به 
اپليكيشن در گوشي هاي آيفون و بسياري از اين موارد 
سبب شده بود آموزش مجازي با چالش هايي روبرو 
شود. س��ختي اتصال به اين شبكه، نبود اپليكيشن 
جايگزين، نداشتن حق انتخاب براي شبكه باكيفيت تر 
و مواردي از اين دست موجب شده باتمام تالشي كه 
در حوزه آموزش مجازي از س��وي آموزش و پرورش 
صورت گرفته است، هنوز به طور قطع نتوان گفت اين 
ش��يوه آموزش توانسته فضاي آموزش واقعي را براي 
دانش آموزان يا خانواده هاي ش��ان پر كند. بيشترين 
ميزان گاليه خانواده ها اين بود كه اپليكيشن معموال 
روي سيستم عامل ios  كار نمي كند و آنها مجبورند 
از يك گوش��ي يا تبلت اندرويدي با سيس��تم عامل 
به روز رساني شده استفاده كنند. اما با گذشت مدتي 
از راه اندازي اپليكيشن ش��اد و استفاده دانش آموزان 
از اين شبكه و آشكار ش��دن مشكالت و كمبودهاي 
اين طرح، بنا شد براي تكميل و رفع نواقص آموزش 
مجازي، تمهيداتي در نظر گرفته شود.  در اين راستا 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به برنامه اين 
وزارتخانه براي ارايه بسته اينترنت ويژه آموزش مجازي 
مختص دانش آموزان، معلمان، دانشجويان و اساتيد 
اظهار كرد: در حال طراحي بسته هاي جديد هستيم 
كه در اختيار معلمان، دانش آموزان و همچنين اساتيد 
دانشگاهي و دانشجويان قرار دهيم تا بتوانند از آموزش 
مجازي استفاده كنند و اين آموزش را به سمت عدالت 

آموزشي سوق دهد. 
محمد جواد آذري جهرمي روز گذش��ته در حاشيه 
جلسه هيات وزيران در پاسخ به سوالي درباره دستور 
اخير رييس جمهوري مبن��ي بر اعمال تعرفه رايگان 
اينترنت مورد استفاده براي دانش آموزان در نرم افزار 
شبكه شاد گفت: آنچه كه آقاي رييس جمهوري دستور 
دادند اين بود كه اس��تفاده دانش آموزان و معلمان از 
شبكه ش��اد رايگان باش��د. ظرف امروز و فردا در اين 
زمينه جلسه اي با س��ازمان برنامه و بودجه خواهيم 
داشت و مراتب را به اپراتورها ابالغ خواهيم كرد. آنچه 
كه مشخص است اين است كه آموزش مجازي صرفًا 

از طريق شبكه شاد پيگيري نمي شود و دانش آموزان 
و معلمان از ابزارهاي ديگري نيز استفاده مي كنند، به 
همين دليل در حال طراحي بسته هاي جديد هستيم 
كه در اختيار معلمان و دانش آموزان و همچنين اساتيد 
دانشگاهي و دانشجويان قرار دهيم تا بتوانند از آموزش 
مجازي استفاده كنند و اين آموزش را به سمت عدالت 
آموزشي سوق دهد. جهرمي با بيان اينكه جزييات اين 
اين اقدامات را تا دوشنبه هفته آتي اعالم خواهيم كرد، 
افزود: بسته هايي كه طراحي كرده ايم مقداري فراتر از 
شبكه شاد است و در واقع عماًل مردم مي توانند روي 
اين موضوع حساب كنند كه استفاده از اپليكيشن شاد 
رايگان خواهد شد. وي گفت: امروزه كار اتصال رايگان 
بيش از ۸۶ هزار مدرسه در سراسر كشور به شبكه ملي 
اطالعات به اتمام رسيده است كه اين ظرفيت بااليي 
را براي آموزش مجازي دانش آموزان فراهم مي كند. 
اتصال تمام دانشگاه ها به اين شبكه نيز در دستور كار 
قرار دارد و بايد حدود يك هزار دانشگاه را به اين شبكه 
متصل كنيم؛ در حال حاضر طراحي هاي اين اقدام در 
حال انجام است و فكر مي كنم كه تا پايان سال جاري 
اين موضوع طول بكشد. وزير ارتباطات تصريح كرد: 
بسته مخصوص دانشجويان و اساتيد براي آن است كه 
آنها بتوانند از ابزارهاي آموزش مجازي استفاده كنند 

و هزينه اين نوع آموزش روي دوش آنها قرار نگيرد.

     اتص�ال تمام�ي م�دارس ب�ه ش�بكه ملي 
اطالعات

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين اعالم كرد 
كار اتصال پرس��رعت و رايگان همه مدارس كشور به 
شبكه ملي اطالعات به پايان رسيد. محمدجواد آذري 
جهرمي سال گذشته از تفاهم نامه اي با وزارت آموزش و 
پرورش براي اتصال تمامي مدارس كشور به شبكه ملي 
اطالعات و هوشمندسازي آنها خبر داده بود. هرچند. 
شيوع كرونا در كشور و محروميت استان ها و مدارس 

روستايي از اتصال به اينترنت، اهميت اين موضوع را 
بيش از پيش آشكار كرد. 

آذري جهرمي روز گذش��ته نيز در  توييتر نوش��ت: با 
همكاري وزارت آموزش و پرورش، كار اتصال اينترنت 
پرس��رعت و رايگان همه مدارس كش��ور به ش��بكه 
ملي اطالعات به پايان رس��يد تا  دسترسي  همگاني  
به آموزش مجازي محقق ش��ود. ق��ول داده بوديم تا 
اسفند۹۸ به پايان برسد كه به دليل موانعي در تامين 
تجهيزات با چندماه تاخير اين كار مهم به س��رانجام 
رسيد. او در مورد تصميمات نهايي شده براي آموزش 
مجازي در سال تحصيلي جديد گفت: احتماال شنبه 
و يكشنبه هفته آتي، در يك برنامه اليو اينستاگرامي، 
بسته هاي وزارت ارتباطات براي بسط عدالت آموزش 
در فضاي مجازي را به مردم معرفي و گزارش خواهيم 
كرد.البته اگر تلويزيون هم فرصتي اختصاص دهد، 
از آن طري��ق نيز گزارش را به مردم خواهيم رس��اند. 
اميدواريم اين بسته ها نگراني والدين و معلمان را در 
خصوص هزينه تحميلي اينترنت مرتفع سازد. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين خاطرنش��ان 
كرد: اگر با مش��كل عدم پوشش دهي تلفن همراه در 
منطقه خود گاليه داريد، يا از كم بودن سرعت اينترنت 
و كم فروشي بسته ها از اپراتورها شكايتي داريد، كافي 
است با ش��ماره گيري ۱۹۵ از سراسر كشور، شكايت 

خود را ثبت و نتيجه را پيگيري كنيد. 

     رومينگ بين الملل تا زمان خروج از كشور
هزينه اي براي كاربر ندارد

در مس��افرت به كش��ورهاي خارجي، با اس��تفاده از 
سيم كارت كشور مقصد، از تعرفه هاي آن كشور براي 
تماس تلفني، ارسال پيامك و ديتا استفاده مي شود 
اما اگر مسافران بخواهند از س��يم كارت هاي ايراني 
استفاده كنند، تعرفه هاي رومينگ برايشان محاسبه 
مي شود. در روزهاي گذشته، اخباري در شبكه هاي 

اجتماعي منتشر شده مبني بر اينكه اپراتورها بدون 
اطالع مشتركان، رومينگ تماس ها را فعال كرده اند 
و اين موض��وع منجر مي ش��ود تعرفه هاي تماس ها 
به صورت بين المللي حساب شود كه هزينه اي بسيار 
باالتر از هزينه هاي معمول تماس دارد.  در اين راستا 
آذري جهرمي در اينستاگرام نوشت: تعداد زيادي پيام 
از شما دريافت كردم كه گفته بودند اپراتورها با فعال 
كردن سرويس رومينگ به صورت اجباري، مبالغي را 
از حساب مشتركين كسر كردند. او در ادامه با طرح اين 
سوال كه رومينگ بين الملل چيست؟ گفت: زماني كه 
شما به مسافرت خارج از كشور مي رويد، سيم كارت 
شما قابليت فعال شدن در شبكه تلفن همراه كشور 
مقصد را دارد. در اين حالت رومينگ براي سيم كارت 
شما فعال مي شود. تماس گرفتن يا استفاده از اينترنت 
در حالت رومينگ بس��يار گران قيمت است و كاربرد 
تج��اري دارد.  وزير ارتباطات در پاس��خ به اينكه آيا 
رومينگ بين الملل بدون برقراري تماس يا استفاده از 
اينترنت براي مشترك هزينه اي دارد؟ اظهار كرد: خير، 
فعال شدن س��يم كارت شما در شبكه كشور مقصد، 
بدون تماس هيچ هزينه اي براي شما نخواهد داشت.  
آذري جهرم��ي درباره اين موضوع كه آيا س��رويس 
رومينگ بين المل��ل براي همه به صورت پيش فرض 
فعال اس��ت؟ توضيح داد: در حال حاضر بله، اما قبال 
اين سرويس در صورت نياز و با درخواست مشترك و 
با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي انجام مي شد. پس 
از فراگير شدن سفر اربعين و براي راحتي مردم، اين 
خدمت به صورت پيش فرض براي مشتركين اپراتورها 
فعال اس��ت. وي در پاس��خ به اينكه آيا با فعال بودن 
خدمات رومينگ بين الملل و عدم خروج از كش��ور، 
مشترك بايد هزينه بيش��تري براي تماس بپردازد؟ 
اظهار كرد: خي��ر، هيچگونه هزينه اضافي در صورت 
عدم خروج از كشور، براي مردم محاسبه نخواهد شد 

و اين خبر شايعه اي بيش نيست. 

وزير بهداشت: حركت امروز ستاد، پايه گذار يك حركت 
بزرگ ملي براي رساندن سالمت به دورافتاده ترين نقاط 
كشور استخدمات دوراپزشكي ستاد اجرايي فرمان امام با 
همكاري وزارت بهداشت در ۲۳ نقطه كشور آغاز به كار 
كرد. سعيد نمكي وزير بهداش��ت عصر ديروز در مراسم 
افتتاح فاز نخست برنامه پزش��كي از راه دور كه به همت 
ستاد اجرايي فرمان امام و در دانشگاه هاي منتخب علوم 
پزش��كي راه اندازي ش��د، گفت: امروز يكي از زيباترين 
روزهاي زندگي م��ن از دو  جهت اس��ت، اول اينكه آمار 
مرگ و مير كرونا دركشور به سمت دو رقمي شدن پيش 
مي رود هرچند افزايش س��فرها ذهن ما را مشوش كرد، 
از سوي ديگر شاهد انقالب در نظام سالمت هستيم كه 
در اين راس��تا از همكارانمان در ستاد اجرايي فرمان امام 
تقدير مي كنم.وي افزود: در س��ال هاي پ��س از انقالب 
دس��تاوردهاي زيادي در نظام س��المت داشتيم، امروز 
وقتي حرف از سيستان و تايباد و مناطق مرزي مي شود ياد 
روزهاي سخت اين مناطق مي افتم، امروز اتصال طبيب 
عمومي به متخصص را در دورترين نقاط مرزي كش��ور 
داري��م و معتقدم انقالب درماني در نظام س��المت ارايه 
خدمت كشور شروع شده و اين موضوع پايه گذار حركت 
بزرگ ملي است. وزير بهداشت عنوان كرد: در بسيج ملي 
كرونا بزرگ ترين ابزار پرونده الكترونيك سالمت و طب 
ديجيتال و دوراپزش��كي بود، در وزارت بهداشت و ستاد 
اجرايي فرمان امام اتفاق خوبي رخ داد  كه اين اتفاق منجر 
به اعتالي كيفي و كاهش نياز به نيروهاي تخصصي در 
اقصي نقاط كشور است. وي خاطرنشان كرد: مردم همواره 
تقاضا دارند در مناطق محروم نيروي متخصص خدمت 
ارايه دهند كه امروز با توسعه دوراپزشكي اين امر محقق 
مي شود. اين امر منجر به توس��عه عدالت در سالمت در 
مناطق محروم كشور مي شود.نمكي گفت: در خيز دوم 
تجربيات بيمارستان هاي مس��يح، شيراز، امام خميني 
باعث ش��د تا در موج دوم  بيماري را در برخي اس��تان ها 
كنترل كنيم، فاصله بين بستري و مرگ در منحني هاي 

جدي��د زياد بود كه اين موضوع نش��ان از افزايش تجربه 
پزش��كان دارد و تله مديسين نيز كمك زيادي به تحقق 
اين امر كرد.وي ادامه داد: روزهاي سختي را از لحاظ منابع 
مالي داريم كه اين ش��يوه كمك زيادي به صرفه جويي 
اقتصادي ما مي كند، از سويي تالش مي كنيم از اين شيوه 
براي آموزش ها اس��تفاده كنيم.با آم��وزش از راه دور در 
صفحه موبايل افراد مي توانيم آنها را بيمه كنيم و اين طرح 

بين مردم برود و شيوه زندگي آنها اصالح شود.

     توليد روزانه سه ميليون ماسك
در ادامه اين مراسم، سيدمصطفي سيدهاشمي معاون 
ستاد اجرايي فرمان امام اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح 
آزمايشي ۲۰ نقطه در امر خدمات دوراپزشكي هستيم، 
يك سال است كه پيگير اين امر هستيم و از دانشگاه هاي 
منتخبي كه با ما همكاري داش��تند تش��كر و قدرداني 
مي كنيم.وي افزود: بين علوم پزشكي و ارتباطات سالمت 
بايد مديريت تكنولوژي را داشته باشيم و در اين راستا بايد 
زيرساخت هايي نظير پرداخت هزينه درمان و ارايه خدمت 

و حفظ امنيت بيمار مد نظر قرار گيرد، ستاد اجرايي اين 
موضوع را از سال ۹۲ راه اندازي كرد و در آن ايام اين طرح 
به دليل خألقانوني و عدم اهتمام وزارت بهداشت ناقص 
ماند. سيدهاش��مي افزود: با حضور دكتر نمكي اين امر 
فراموش شده روي ميز قرار گرفت و ستاد به عنوان يكي از 
كمك كنندگان به مناطق محروم با كمك وزارت بهداشت 
اين طرح را ادامه داد تا در هزينه هاي بيمار و حمل و نقل 
صرفه جويي شود و  پزشك متخصص با پزشك منطقه 
محروم و بيمار در مناطق محروم ارتباط داده باشد. معاون 
ستاد اجرايي فرمان امام ادامه داد: تا امروز ستاد اجرايي 
هزار ميلي��ارد تومان براي مقابله با كرونا اختصاص داده، 
در زمينه توليد ماسك نيز روزانه ۳ ميليون ماسك توليد 
مي كنيم، ۲ ميليون ماسك نيز به داوطلبان كنكور ارايه 
داديم، در هيات ها نيز ۵ ميليون ماسك رايگان توزيع شد 

كه اين موضوع از افتخارات ستاد است.

     تله مديسين هزينه درمان را كاهش مي دهد
در ادامه مراسم، قاس��م جان بابايي معاون درمان وزارت 

بهداشت ضمن تش��كر از حمايت هاي وزير بهداشت و 
ستاد اجرايي فرمان امام در راه اندازي پروژه تله مديسين 
گفت: حدود يك سال است كه ستاد اجرايي فرمان امام 
اين پروژه را با همكاري وزارت بهداشت آغاز كرده است.

وي افزود: اين كاري پيچيده بود و تمام اجزاي پزشكي 
بايد در قالب پزشكي از راه دور تعريف مي شد، گام نخست 
به عنوان يادمان شهداي سالمت كليد زده شد، پزشكي از 
راه دور شامل خدماتي مثل مشاوره، گزارش راديولوژي 
از راه دور و ... است و مهم ترين هدف كاهش بار مراجعات 
بيماران و درمان آنهاست.معاون درمان وزارت بهداشت 
ادامه داد: ما ۵۶۰۰ خدمت پزشكي داريم كه براي برخي 
از آنها اين خدمت انجام ش��ده و جلس��ات راه گشايي با 
نظام پزشكي، سازمان هاي بيمه گر و انجمن ها داشتيم 
كه از اين پ��س بيمه ها مي توانند پرداخت ه��ا را نيز به 
صورت الكترونيك انجام دهند.جان بابايي گفت: براي 
ارايه اين خدمات س��تادهاي كشوري پاد راه اندازي شد 
و اميدواريم به زودي بتواني��م خدمات تله راديولوژي را 
در سراسر كش��ور راه اندازي كنيم.معاون وزير بهداشت 
افزود: مي توانيم  در تمام  آي سي يو ها دستگاه ويزيت از 
راه دور را قرار دهيم، اي��ن خدمت براي مناطق محروم 
راه اندازي ش��ده است و اميدواريم با همت ستاد اجرايي 
فرمان امام شاهد استقرار كلينيك هاي ويژه دانشگاهي 
باشيم و بتوانيم ارايه خدمات خاص براي سكته هاي قلبي 
و مغزي انجام دهيم.وي با اش��اره به نقش تله مديسين 
در كاهش هزينه هاي بيماران تصريح ك��رد: در برنامه 
گام نخست خدمات دوراپزشكي كشور، چهار دانشگاه 
منتخب مشهد، البرز، كهگيلويه و بويراحمد، ايرانشهر، 
زابل، لرستان، هرمزگان و بم با راه اندازي خدمات مشورت 
تخصصي و ويزيت از راه دور، اين گام را به صورت آزمايشي 
آغاز مي كنند تا از ابتداي پاييز با اطمينان از آمادگي كامل 
همه زيرس��اخت ها، نيروي انس��اني الزم، تجهيزات، و 
چرخه هاي پشتيباني مورد نياز، وارد چرخه گسترده گام 

اصلي ارايه خدمت شوند.



رويدادگزارش روز 7
.Thu  صنعت،معدن و تجارت Sep 3.  پنجشنبه  13  شهريور 1399   14 محرم 1442  سال هفتم    شماره   1745  2020 

شكايت صاحبان محموله هاي 
نفتي از امريكا

با شكايتي كه صاحبان محموله بنزين توقيف شده عليه 
اياالت متحده گشوده اند، پرونده محموله توقيفي نفت 
كه امريكا با هدف فشار بيشتر بر ايران آن را عملياتي كرده 
بود به عاملي براي فشار بيشتر به امريكا و قرار گرفتن يك 
شكس��ت ديگر در كارنامه ترامپ بدل شد. ديروز خبر 
رسيد كه شركت هاي مالك محموله هاي نفتي  كه امريكا 
با ادعاي اينكه محموله آنها متعلق به ايران است، آنها را 
مصادره كرده، با شكايت از اين اقدام دولت ترامپ خواهان 

بازپسگيري نفتكش ها و محموله هاي آنها شده اند. 
اين خبر رويترز كه بالفاصله در خبرگزاري ايسنا و ساير 
خبرگزاري هاي داخلي هم بازتاب داشت حاكي از آن 
است كه سه شركت مالك نفتكش هاي توقيف شده 
توس��ط امريكا، با طرح شكايتي در يكي از دادگاه هاي 
منطقه كلمبياي امري��كا خواهان ع��ودت محموله 
كشتي هاي توقيف شده خود شدند. هرچند واشنگتن 
مدعي شده بود كه محموله اين كشتي ها متعلق به ايران 
و در مسير حركت به سوي ونزوئال است و با همين ادعا 
محموله اين كشتي ها را مصادره كرد، اما واقعيات ميداني 
منتشر شده نشان مي دهد كه امريكا اين تصميم را بدون 
بررسي دقيق و كس��ب اطالعات دقيق اجرايي كرده 
است.. وزارت دادگستري امريكا ماه گذشته مدعي شده 
بود كه ۱.۱۱۶ ميليون بشكه سوخت را به مقصد ونزوئال 
توقيف كرده اس��ت. اين سه شركت اعالم كرده اند كه 
كاالهاي خود را به شركت citi energy فروخته اند اما 
قرار بوده كه پول كاالهايشان را پس از رساندن كاالها به 
مقصد دريافت كنند. اين شركت ها همچنين اين ادعا 
را كه مقصد اين كشتي ها ونزوئال بوده را رد كرده و اعالم 
كردند مقصد اين كشتي جزيره ترينيداد و توباگو بوده تا 

به دست مشترياني از پرو و كلمبيا برسد.
  همه راه ها به تحريم ختم مي شود

اما نرسي قربان فعال حوزه انرژي در جريان گفت وگو 
با تعادل با اشاره به نحوه كنشگري امريكا در بازار انرژي 
اين نوع رفتارها را در مسير زياده خواهي هاي قدرت هاي 
بزرگ ارزيابي مي كند كه در طول تاريخ هم نمونه هايي 
از اين نوع رفتارهاي را شاهد هس��تيم. قربان با اشاره 
به اينكه در زمان ملي شدن صنعت نفت هم انگليس 
با توقيف محموله هاي نف��ت ايران تالش مي كرد تا به 
زع��م خود حلقه محاصره عليه اي��ران را تنگ تر كند، 
گفت: بعد از ملي شدن صنعت نفت، انگليس ايران را 
تحت تحريم هاي اقتصادي شديدي قرار داد. در زمان 
ملي شدن صنعت نفت و در شرايطي كه ايران به دنبال 
استقالل مالي بود و تالش مي كرد تا براي كشور درآمد 
ايجاد كند، يك كشتي به نمام رزماري به ايران آمد تا نفت 
بخرد و بعد بريتانيا كه در آن زمان قدرت اول مناسبات 
جهاني بود، توقيف شد. او در ادامه خاطرنشان مي كند: 
انگليسي ها اينطور استدالل مي كردند كه با توجه به 
اينكه هنوز سرنوش��ت حقوقي پرونده شكايت نفتي 
آنها تعيين تكليف نشده پس ايران حق فروش نفت را 
ندارد. امروز هم امريكا يك چنين برخوردي به موضوع 
ايران دارد. امريكايي هاي تالش مي كنند اينطور وانمود 
كنند كه ايران قادر به فروش نفت و بنزين خود نيست. 
در حالي كه مشخص شد اين كشتي ها اساسا صاحبان 
ديگري داشته اند و متعلق به شركت هاي ديگري بوده 
است.. اطالعات من در مورد موضوع بيشتر از اين نيست.

سه شركت مستقر در كشورهاي خارجي مي گويند 
صاحبان محموله هاي نفتي هستند كه امريكا به ظن 
مالكيت ايران، توقيف ك��رده و اينكه برخالف ادعاي 

واشنگتن، نفتكش ها عازم ونزوئال نبوده اند.
در ادامه روايت رويترز از اين كش��تي ها آمده اس��ت: 
صاحبان محموله هاي نفتي بارگيري شده بر روي چهار 
شناوري كه ماه ميالدي گذشته، امريكا با اين ادعا كه 
متعلق به ايران هستند، توقيف كرد؛ با طرح شكايتي 
در دادگاه ناحيه كلمبياي امريكا، خواستار رفع توقيف 
محموله هايشان شدند. آنها همچنين اين ادعاي امريكا 
را كه محموله هاي نفتي عازم ونزوئال بودند؛ به چالش 
كشيدند. مالكين محموله ها عبارتند از شركت »مبين« 
كه در امارات مس��تقر اس��ت و خود را مالك محموله 
بارگيري شده بر روي نفتكش هاي »بال« و »برينگ« 
معرفي مي كند، شركت »عمان فيول« كه در انگلستان 
به ثبت رسيده و صاحب محموله بارگيري شده بر روي 
نفتكش هاي »پاندي« و »لونا« است و در نهايت شركت 
»سوهار فيول« كه مي گويد بخشي از محموله بارگيري 
شده بر روي »لونا« را در تملك خود دارد. به گفته آنها، 
محموله هاي نفتي به شركت اماراتي »سيتي انرژي اف 
زد سي« فروخته شده حال آنكه قرار بوده پرداخت بعد 
از تحويل بار، انجام شود. آنها همچنين مي گويند كه 
محموله هاي نفتي عازم كشور »ترينيداد« در جنوب 
درياي كاراييب بوده اند تا از آنجا به كش��ورهاي پرو و 

كلمبيا منتقل شوند.
در تاريخ ۲۳ مرداد، روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از 
يك مقام امريكايي مدعي شد كه دولت »دونالد ترامپ« 
رييس جمهور امريكا براي نخستين بار كشتي هايي 
را كه گفته مي ش��ود حامل س��وخت از ايران بوده اند، 
توقيف كرده اس��ت. بنابر گزارشي كه خبرگزاري مهر 
آن را منتشر كرده، توقيف نفتكش هاي مزبور بخشي 
از كمپين »فشار حداكثري« واشنگتن عليه تهران بود. 
وال استريت ژورنال همچنين اعالم كرد كه اين چهار 
فروند نفتكش به نام هاي »لونا«، »پاندي«، »برينگ« و 
»بال« توقيف شده و در حال حركت به سمت هيوستون 
در ايالت تگزاس امريكا هستند. يك مقام امريكايي بدون 
ارايه توضيحات بيشتر ادعا كرد كه اين كشتي ها بدون 
توسل به قوه قهريه توقيف شده اند.اين در حالي است كه 
»حجت اهلل سلطاني« سفير ايران در ونزوئال در واكنش 
به ادعاي وال استريت ژورنال مبني بر توقيف چهار فروند 
نفتكش حامل سوخت از ايران در توئيتر نوشت: يك 
دروغ و جنگ رواني ديگر از دستگاه تبليغاتي امپرياليسم 
امريكا. نه كشتي ها ايراني هستند و نه مالك يا پرچم آنها 
ارتباطي به ايران دارد. موضوعي كه نشان مي دهد اين 
سناريو اساسا با هدف استفاده تبليغاتي نوشته شده تا در 
آستانه انتخابات امريكا سبد خالي از دستاورد خارجي 

تارمپ را سنگين تر جلوه دهند.

 4 ماه است كه دولت 
وزير صمت ندارد

تسنيم| رييس خانه صنعت و معدن ايران با بيان 
اينكه ۴ ماه است كه دولت وزير صمت ندارد گفت: 
تغيير رويه دولت در مدت باقيمانده، فرصتي براي 
كاهش مشكالت توليد است. رييس خانه صنعت 
و معدن ايران با توجه به سخنراني رهبر انقالب در 
ارتباط با هيات دولت، به فرازهايي از سخنان ايشان 
و مواردي كه به هيات دولت گوشزد كردند، استناد 
كرد و يك��ي از مباحث را رفع برخي موانع از جمله 
تحريم يا ندادن پول حاصل از فروش نفت ايران كه 
تحت اختيار دولت نيست، اما مربوط به بسياري از 
موانع دروني است، عنوان كرد و خواستار توضيحي 

در اين زمينه شد.
سيدعبدالوهاب سهل آبادي در بيان موانع دروني 
گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري را شنيدم . بنده 
به عنوان وكيل جامعه، در جريان كامل مشكالت 
جامعه قرار دارم. آنچه مس��لم اس��ت، اينكه مقام 
رهبري از ابتداي امسال انتظارشان در توليد، بسيار 
بيشتر از اينها بود. چنانچه، شعار سال را نسبت به 

سال گذشته، جهش توليد اعالم كردند.
سهل آبادي با عنايت به اينكه دولت، صحبت هاي 
مقام معظم رهبري را شنيده است، بخش عظيم 
سخنان مقام رهبري، ش��فاف بودن با مردم است. 
آقاي روحاني در روزهاي اول س��ر كار آمدن خود، 
گزارش صد روزه به مردم دادند، حال بايد بدانيم آيا 

امروز به اين گزارشات نيازي نيست؟
رييس خانه صنعت و معدن ايران گفت: زماني كه 
دولت به من توليدكننده، وعده هايي از اخبار بسيار 
خوبي براي معيشت مردم و توليد مي دهد ولي در 
عين حال هيچ خبري نمي ش��نوم، به عنوان يك 
فعال اقتصادي حتي انتظار داشتم كه ايشان از ما 
بخواهد كارتان را مجاني انجام بدهيد، اما تغييري 
حاصل نمي شود، به اين نتيجه مي رسيم كه دولت 
فقط ميخواه��د ايام بگ��ذرد و كار جديدي انجام 

نگرفته است.
سهل آبادي افزود: ۴ماه است كه دولت وزير صمت 
ندارد. وزارتخان��ه اي كه پنج اداره را بايد اداره كند، 
پنج وزارتخانه در آن ادغام ش��ده است، ۴ماه است 
بدون وزير مانده، برنامه اي ندارد، در ظرف يك شب 
تمام معاونين تغيير مي كنن��د، در حالي كه هنوز 
ماندگاري سرپرست جديد در مقام وزارت، اينكه 
آيا راي بياورد يا حتي معرفي شود، مشخص نيست.

سهل آبادي در بيان داليل موارد فوق، ضعيف بودن 
دولت را مطرح كرد و گف��ت: مقام معظم رهبري 
فرمودن��د: »در باقيمان��ده عمر دول��ت، مي توان 
اقداماتي انجام داد.« به نظر مي رسد يك سال زمان 
كمي نيست. حتي ۶ ماه هم فرصت خوبي است. اما 
چه اتفاق جديدي افتاده؟ به نظر من، امروز توليد 
و معيشت و همه موارد دخيل در توليد و كارگر را 
در كنار هم قرار دهيد. كارگر، به عنوان عاملي كه 
مهم ترين نقش را در توليد دارد، امروزه نه روحيه كار 
دارد، نه معيشت و نه مسكن. در حالي كه 8 سال از 

روي كار آمدن اين دولت گذشته است.
وي توصيه كرد: بياييد كنار مردم و كارخانه ها قرار 
بگيريد. آيا مي دانيد به دليل مشكالت روحي رواني 
كارگران، حوادث ناشي از كار چند برابر شده است؟ 
منصفانه نيس��ت كه كارگر حتي يك نان ساده را 

نتواند تهيه كند.
س��هل آبادي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا اين 
مشكالت مربوط به سوء مديريت است، اطمينان 
صددرصد را بيان كرد و گفت: در دوره اول شاهديم 
كه نفت هم نخريدند، ولي تورم كنترل شد. اكنون، 
مديريت به شدت رها شده، دولت در زمينه مسكن 
چه كرده است؟ در تعديل مشكالت ارزي چه كرده، 
به عنوان توليدكننده، چگونه مي توانم حداقل آينده 
برنامه يك ماهه خ��ود را با توجه به نرخ ارز تعيين 
نمايم. بايد راهكاري ارايه دهد. اگر تحريم ها تدريجا 
چند برابر شده، ولي صد برابر نشده است كه دولت 
را غافلگير كند. وي به ايام س��خت شيوع كرونا كه 
پيش بيني نشده بود، اشاره كرد و لبيك توليدكننده 
را در توليد لوازم پزشكي موردنياز در اين زمان كوتاه 
ستود و حضور شركت هاي دانش بنيان در اين برهه 

را ارزشمند خواند.
سهل آبادي با بيان آنكه دست توليدكننده بسته 
است، فشارهاي بانكي به توليد را غيرمنصفانه خواند 
و قيمت هاي مختلف ارز و بي ثباتي ارز را از مشكالتي 
عنوان كرد كه يك توليدكننده حتي براي براي يك 
هفته هم نمي توان��د برنامه ريزي بكند. وي گفت: 
بازهم فقط حاشا به غيرت شان كه در اين شرايط 
كمترين كاهش نيرو را داشتيم. سهل آبادي با اين 
سخن كه در مقطعي دولت توانست نرخ ارز را ثابت 
نگه دارد، و شرايط را تثبيت سازد، اكنون وعده هاي 
دروغ دولت را موجب بي اعتمادي مردم نس��بت 
به دولت عن��وان كرد. چون در چند مرحله اتفاقي 

نيافتاده و مردم ديگر دولت را باور ندارند.
وي در م��ورد اينكه چرا االن اي��ن اتفاق )برقراري 
ش��رايط ثبات( نمي افتد، اعالم ك��رد، دولت بايد 

پاسخگو باشد.
 رييس خانه صنعت و معدن ايران در مورد اينكه آيا او 
نيز دستش بسته است، پاسخ داد: بله. چكار مي توانم 
بكنم. در ش��رايطي كه بانك سر توليدكننده كاله 
مي گذارد، توليدكننده اي كه غرق در مشكالت و در 
حال نابود شدن است، بانك ها بالهايي در محاسبات 
به س��رش مي آورند ك��ه راهي زندان مي ش��ود و 
خانواده اش به فالكت مي افتند. سهل آبادي در بيان 
پيشنهادات خود در اين برهه، تغيير رويه دولت و 
اينكه حداقل در اين مدت باقيمانده، دولت عزمش 
را جذب كند، وزراي خود را جابه جا كند و تصميمات 
كارشناسي اتخاذ نمايد را مطرح كرد. ضمن آنكه 
تغيير وزي��ر در وزارتخانه اي كه پنج م��اه را بدون 
وزير سپري كرده است و مراحل تصميم گيري در 

انتخاب وزير، مشكالت خود را به همراه دارد.

رييس شوراي رقابت خبر داد

ورود خودرو به تاالر نقره اي بورس منتفي است

استعفايي با آهنگ خداحافظي

تعادل| 
»عرضه خ��ودرو در بورس منتفي اس��ت.« اين را رييس 
ش��وراي رقابت مي گويد. عرض��ه خ��ودرو در بورس كه 
چندوقتي است كه از س��وي برخي چهره هاي سياسي و 
با موافقت خودروسازان و ورود مجلسي ها به عنوان يكي 
از ش��يوه هاي تعادل بخشي به بازار قيمتي خودرو مطرح 
مي ش��ود. پيش��نهادي كه صاحبنظران خودرويي از آن 
استقبال نكرده و آن را آزمودن مسيري غلط و يك خطاي 
جديد در صنعت خودرو عنوان مي كنند. شيوه اي كه به دليل 
شكاف بين توليد و تقاضا، از سوي كارشناسان مردود است. 
همين مخالفت ها كافي بود تا رييس شوراي رقابت نيز در 
تازه ترين اظهارات خود اعالم كند كه ورود خودرو به تاالر 
نقره اي بورس راي نياورده و فعال منتفي است. رضا شيوا با 
تاييد نظرمخالفان اين شيوه مي گويد: تا وقتي كه عرضه تا 
اين حد محدود است ورود خودرو به بورس نه تنها نمي تواند 
مشكل بازار آن را حل كند بلكه ممكن است با توجه به حجم 
گسترده تقاضا، قيمت هاي باالتري در بورس كشف شود. 

    نه مخالفان به عرضه خودرو در بورس 
پيشنهاد عرضه خودرو در بورس كاال ارديبهشت ماه سال 
جاري بود كه به رييس جمهوري ارايه ش��د. پيشنهادي 
كه مورد اس��تقبال خودروس��ازان قرار گرف��ت و انجمن 
خودروس��ازان ايران از رييس جمهور درخواست كرد كه 
تدابيري اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس كاال ورود 
و خودروهاي توليد داخل را در اين بورس عرضه كنند. دبير 
انجمن خودروسازان ايران، آن زمان در اظهاراتي گفته بود: 
درشرايط كنوني، دو راه بيشتر براي ساماندهي كامل بازار 
خودرو وجود ندارد، يا اينكه قيمت گذاري دستوري حذف 
و فروش خودرو در حاشيه بازار انجام شود، يا ظرفيت بورس 
كاال براي عرضه خودرو مورد استفاده قرار گيرد. موافقان 
عرضه خودرو در بورس معتقدند كه ب��ا اجراي اين روش 
رانت دو نرخي بودن قيمت خودرو را از بين مي برد و باعث 
ايجاد ش��فافيت در بازار خواهد شد.در مقابل اما مخالفان 
شيوه عرضه خودرو در بورس هم مي گويند: در حال حاضر 
به دليل شكاف قابل توجه بين توليد و تقاضا، شرايط الزم 
براي عرضه خودروهاي داخلي در بورس مهيا نيست. يعني 
مادامي كه هنوز عرضه خ��ودرو با تفاضا همخواني ندارد، 
با عرضه اين محصول به بورس باز هم رش��د قيمت اتفاق 
مي افتد. به عبارتي بهتر، در چنين شرايطي عرضه خودرو 
در بازار سرمايه و از طريق بورس كاال، تنها ممكن است قيمت 
آن را به نفع شركت هاي خودروساز اصالح كند. بنابراين 
مصرف كنندگان واقعي چندان نفعي از آن نخواهند برد، 
زيرا عرضه و تقاضا هنوز تعادل الزم را ندارد. به گفته برخي 
برخي ديگر از كارشناسان، . اگر قرار باشد، عرضه خودرو در 
بورس همراه با كنترل قيمت باشد، فايده اي ندارد؛ چون 
قيمت دستوري در بورس رانت ايجاد مي كند. اما موافقان 
اين شيوه قيمت گذاري مي گويند كه با عرضه خودرو در 
بورس كشف قيمت و حذف داللي و واسطه گري در بازار 
خودرو را ش��اهد خواهيم بود. اما قيمت گذاري خودرو در 
بورس يكي از راهكار هايي است كه فعاالن صنعت خودرو 
از آن استقبال كرده اند، كه به گفته آنها در كاهش قيمت 

خودرو نقش بسزايي مي تواند داشته باشد. 

    شيوا: ورود خودرو به بورس راي نياورده
اما روز گذشته رييس شوراي رقابت آب پاكي را روي دست 
موافقان اين شيوه ريخت و از مخالفت با عرضه خودرو در 
بورس كاال س��خن گفت. رضا شيوا رييس شوراي رقابت 
در گفت وگو با ايس��نا، در رابطه با پيشنهاد ورود خودرو به 
بورس كاال براي قيمت گذاري و حل مشكل بازار خودرو از 
اين طريق اظهار كرد: يك بار اين موضوع در شوراي رقابت 
مطرح ش��د، اما راي نياورد، به اين دليل كه عرضه خودرو 
محدود و تقاضا باالست، از اين رو شايد مانند ساير كاالهايي 
كه وارد بورس كاال مي ش��وند نتواند قيمت كشف شده و 

پاسخگو باشد. وي با بيان اينكه وظيفه شوراي رقابت در مورد 
كاالهاي انحصاري تدوين دستورالعمل قيمت منصفانه با 
در نظر گرفتن تمام شرايط توليد براي مصرف كننده است، 
افزود: تا زماني كه شورا تشخيص ندهد كه خودرو مي تواند 
وارد بورس ش��ود اين موضوع امكان پذير نيست، چراكه 
خودرو جزو كاالهاي انحصاري بوده و بايد شوراي رقابت 
تعيين كند كه مي تواند وارد بورس شود يا خير؟ كه با توجه 
به طرح و بررسي آن در شورا، فعال عرضه خودرو در بورس 
منتفي است مگر اينكه كساني بيايند استدالل قانع كننده اي 
براي آن بياورند. شيوا اين را هم گفت كه مشكل ما عرضه 
است و تا هنگامي كه اين مساله حل نشود با ورود خودرو به 
بورس و افزايش تقاضا ممكن است قيمت هايي براي خودرو 
كشف شود كه باالتر از بهاي تمام شده به اضافه سود منطقي 
يا دستورالعمل قيمت گذاري شوراي رقابت باشد، به هرحال 
تا زماني كه اين مشكل وجود دارد، قيمت ها نيز باالتر خواهد 
رفت. او در ادامه درباره انتقادات مطرح شده به روش فعلي 
قيمت گذاري و فروش خودرو توضيحاتي ارايه كرد و گفت: 
ما در روش جديد سعي كرده ايم تمامي ابعاد را سنجيده و 
مدنظر قرار دهيم؛ به طوري كه سود منطقي توليدكننده و 
هزينه مالي را اعمال كرده و محدوديت تقاضا مورد توجه 
است، به طوريكه متقاضيان واقعي باشند از اين رو از روش 
قرعه كشي استفاده كرديم. رييس ش��وراي رقابت البته 
گريزي هم به انتقاداتي كه درباره شيوه قرعه كشي خودرو 
مي شود زد وگفت: گرچه نسبت به قرعه كشي انتقاداتي 
مطرح مي كنند، اما بايد بدانند در اين روش دالل بازي به 
حداقل مي رسد. قبال برخي براي ش��ركت در طرح هاي 
فروش با ربات وارد سيستم شده يا بعضي ها دسترسي به 
اينترنت پر سرعت نداش��تند در حالي كه اكنون اينگونه 
نيس��ت و افرادي كه ثبت نام مي كنند اغلب از متقاضيان 
واقعي هستند و به تدريج نيز شركت كننده در قرعه كشي 
در حال كاهش هستند. او عنوان كرد كه من نمي دانم مشكل 
روش فعلي و قرعه كشي كجاست كه آن را زير سوال مي برند، 
در حالي كه در اين روش شانس يكسان براي تمامي افراد 
وجود دارد و وقتي يك كااليي با تعداد محدود بايد تقسيم 
شود قرعه كشي بهترين راهكار است كه در آن ميزان نفوذ 
و رانت به حداقل خواهد رسيد. البته پيش از اين »تعادل« 
در گفت وگو با صاحبنظران خودرويي، داليل مخالفت با 
عرضه خودرو در تاالر نقره اي بورس را تشريح كرده بود. اما به 
دليل اهميت موضوع و با توجه به اظهارنظر جديد ومخالفت 
رييس شوراي رقابت يك بار ديگر، نظرات مخالفان اين شيوه 

را مرور خواهيم كرد. 

    زاوه: راهكاري عجيب و آزمون نشده
فربد زاوه كارش��ناس صنعت خودرو درباره شيوه عرضه 
خودرو به بورس، مي گويد: ارايه ش��يوه اي مانند عرضه 
خودرو در بورس كاال، راهكار عجيبي اس��ت كه در هيچ 
كجاي دنيا آزموده نشده اس��ت و شكست خوردن آن از 
هم اكنون واضح و مبرهن است. او در تحليل خود مي آورد: 
سازوكار بورس كاال براي كاالهاي عمومي مانند فوالد و 
محصوالت پتروشيمي مناسب است نه خريد و فروش 
خودرو. فرايند قيمت گ��ذاري در بازار خودرو كه درواقع 
همان بورس خريد و فروش خودرو است به صورت سنتي 
در جريان است. به گفته زاوه، پذيرش خودرو به عنوان يك 
كاالي بورسي، درواقع تنها لجاجت در عدم پذيرش بازار 
موجود به عنوان مرجع قيمت گذاري است. شركتها قاعدتا 
مانند همه دنيا بايد در عرضه به قيمت دلخواه آزاد باشند و 
نهايتا مشتريان بايد در خصوص ارزش كاال در بازار تصميم 
بگيرند. انتقال پروسه كشف قيمت به بازار بورس كاال، تنها 
پيچيدگي را افزايش مي دهد و حس��ني براي مشتريان 
ندارد. زاوه بر اين باور اس��ت كه كاهش ش��فافيت مانند 
دستور بر حذف قيمت از سايت هاي خريد و فروش نه تنها 
منجر به كاهش قيمت نمي شود كه سبب افزايش جرايم 
و كاله برداري ها مي شود و درگير كردن بازار بورس كاال كه 
خود هم اكنون از دستورات بي منطق در عرضه خارج از 
بازار برخي كاالها رنج مي برد، منجر به بهبود شرايط نخواهد 
شد. اين صاحبنظر خودرويي مي گويد: اگر سياستگذار به 
جاي تالش بر عرضه خودرو در بورس كاال، فرايند قيمت 
گذاري را آزاد كند و در كنار آن براي جلوگيري از اجحاف 
بر حقوق مصرف كنندگاني كه سال ها براي توسعه صنعت 
خودرو از جان و مال خود ايث��ار كرده اند، حداقل فرايند 
توليد را در كشور آزاد و رقابتي كند نتايج به مراتب بهتري 

در اقتصاد ايجاد خواهد شد. 

     كريمي سنجري: به نتيجه نمي رسيم
يكي ديگر از كارشناس��ان خودرويي هم با بيان اينكه اين 
روش مناسب نيست و روش هاي مناسب تري وجود دارد، 
مي گويد: چرا متوليان امر روي توزيع متمركز هس��تند و 
به دنبال حذف فروش رانتي و يارانه اي نيستند و چرا بايد 
اختالف قيمت بين كارخانه و بازار وجود داش��ته باش��د. 
كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اختالف قيمت موجب 
شده متقاضي غير واقعي براي اين كاال ايجاد شود. به گفته 
حسن كريمي سنجري براي مديريت بازار بايد روي توليد، 
قيمت گذاري و مديريت عرضه و تقاضا به نحوي عمل شود 

كه تقاضاي كاذب بازار حذف شود. اينكه عرضه يك كاال 
را در تنگنا قرار دهيم و بعد با همين استدالل بخواهيم آن 
را به عنوان كاالي س��رمايه اي در بورس عرضه كنيم. اين 
كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه اگر خودرو در بورس 
عرضه و قيمت گذاري شود ديگر محدوديت عرضه و تقاضا 
وجود ندارد و هر فردي به هر تعدادي كه بخواهد مي تواند 
خريداري كند، بيان مي كند: اين كار نه در دنيا تجربه شده 
و نه تجربه خوبي است. تا زماني كه سمت عرضه را تقويت 
نكنيم و تقاضاهاي غيرواقعي ب��ازار را با مديريت صحيح 
حذف نكنيم به نتيجه نمي رسيم. او همچنين درباره اصرار 
خودروسازان براي عرضه خودرو در بورس اظهار مي كند: 
اگر خودرو در بورس قيمت بخورد هر چند قيمت گذاري 
دستوري حذف مي شود و بر اساس عرضه و تقاضا قيمت 
تعيين مي شود و ممكن است خودروسازان از زيان خارج 

شود، اما مصرف كنندگان متضرر مي شوند.

    اميني: اين روش به صالح نيست
از ديگر مخالفان ش��يوه عرضه خودرو در ب��ورس، امراهلل 
اميني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي و كارشناس خودرو است. او مي گويد: در حال 
حاضر به دليل شكاف قابل توجه بين توليد و تقاضا، شرايط 
الزم براي عرضه خودروهاي داخلي در بورس مهيا نيست. اما 
نكته مهمي كه اين استاد دانشگاه دست روي آن مي گذارد، 
عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار خودرو است؛ چراكه 
به گفته او، هم اكنون به دليل كاهش توليد خودرو، ميزان 
عرضه خودرو به بازار از سمت تقاضا پايين تر است، كه همين 
امر نيز موجب رشد قيمت ها شده است. اميني مي گويد: تا 
مادامي كه عرضه با تقاضا نمي خواند، حتي اگر عرضه هم 
در بورس رخ دهد، بازهم شاهد جهش قيمت ها در اين بازار 
هستيم. به گفته اين استاد دانشگاه، تا زماني كه عرضه در 
مقايسه با تقاضا محدود است، قيمت خودرو در بورس كاال 
افزايش مي يابد و چون ذات بورس در اين است كه اساسا 
محدوديتي براي خريد وجود ندارد. برهمين اساس، كساني 
كه سرمايه هاي بااليي دارند بازهم براي خريد خودرو به اين 
بازار ورود مي كنند. اميني معتقد است در چنين شرايطي، 
حتي مصرف كننده واقعي باز هم متضرر خواهد شد. اميني، 
طرح عرضه خودرو در بازار بورس را شيوه مناسبي نمي داند؛ 
چراكه معتقد است هم زيرساخت هاي آن فراهم نيست، هم 
اينكه كشف قيمت در بازار خودرو به درستي انجام نخواهد 
ش��د. او بهترين روش قيمت گذاري و كشف را مكانيسم 

عرضه و تقاضا در بازار مي داند.

امااگر برگرديم به سال ۵8 است؛ كه هنوز از عمر انقالب 
ايران يك سال نيز نگذشته بود، ايران ناسيونال نيز مانند 
بسياري از ش��ركت هاي بخش خصوصي، به موجب بند 
الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران )مصوب شوراي 
انقالب( مص��ادره و در زمره صنايع ملي ق��رار مي گيرد. 
معروف است كه مي گويند در آن دوران، گروه هاي تندرو 
با ادامه فعاليت ايران ناس��يونال ك��ه البته ديگر نامش به 
ايران خودرو تغيير كرده بود، موافق نبوده و حتي معتقد 
بودند ك��ه بهتر اس��ت آن را خراب كنن��د و در زمينش 
گندم بكارند. داوود ميرخاني رشتي مديرعامل پيشين 
ايران خودرو در گفت وگوي چند سال پيش خود گفته بود: 
» تالش هاي بهزاد نبوي وزير وقت صنايع سنگين اجازه 
نداد خودروسازي در ايران پس از انقالب از بين برود و حتي 
در زمان جنگ نيز ايران خودرو به پايگاه توليد خمپاره و 
بازسازي خودروهاي نفربر زرهي ارتش تبديل شد. ما طي 
س��ال هاي ۶۲ تا ۶۴ با اوج توليد مواجه بوديم و توانستيم 
تيراژ پيكان را به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال برسانيم، آن 
هم در شرايطي كه ۱۵۰هزار دستگاه خودرو ديگر مونتاژ و 
وارد مي شد.« ايران خودرو اما پس از سال هاي پررونق ۶۲ 
تا ۶۴، به دليل مشكالت كاهش درآمدهاي ارزي كشور و 
بروز بحران اقتصادي، حتي تا آستانه تعطيلي نيز مي رود، 
اما در نهايت از اين پيچ سخت به سالمت مي گذرد و رفته 
رفته خود را مهياي ورود به فصل چهارم زندگي اش مي كند 
تا كار ناتمام خيامي تمام شود. ايران خودرو و پژو دراين سال 
و با مديرعاملي داوود ميرخاني رش��تي، باالخره و پس از 
تالش ناكام ۱۰ سال پيش شان، به توافق مي رسند تا فصلي 
جديد در تقويم بزرگ ترين خودروساز كشور رقم بخورد. 
دو طرف بر سر توليد مدل ۴۰۵ كه در آن زمان خودرو روز 

اروپا بوده، به توافق مي رسند و اين محصول به اولين فرزند 
ايران خودرو و پژو تبديل مي شود. ورود پژو ۴۰۵ البته جاي 
پيكان را چندان تنگ نمي كند و حتي يك سال پس از عقد 
قرارداد با خودروساز فرانسوي و با توجه به تعطيلي كارخانه 
مادر پيكان در انگلستان، توليد آن با موتور پژو ادامه مي يابد. 
حاال ايران خودرو همزمان پيكان و پژو و اتوبوس را توليد 
مي كند تا ديگر رسما به بزرگ ترين و مهم ترين خودروساز 

ايران تبديل شده باشد.

    روايتي تلخ از دخالت دلواپسان 
ميرخاني رشتي خودش در مصاحبه هايش نيز مي گويد: 
»در س��ال ۶۲ به ايران خودرو رفتم. تا س��ال ۶۳ وضعيت 
خوب بود ولي از سال ۶۴ كه جنگ نفتكش ها آغاز و تحريم ها 
شديد تر شد، عمال ارزي براي سال ۶۵ باقي نماند. كل درآمد 
ارزي كشور ۵ميليارد دالر بود. از اين ميزان حدود ۲ميليارد 
دالر به جنگ اختصاص پيدا مي كرد؛ ۲ميليارد دالر براي 
كاالهاي اساسي مثل برنج، گندم و غيره مصرف مي شد و 
يك ميليارد دالر نيز براي مصرف عمومي مانند بهداشت و 
درمان و نظير اينها در نظر گرفته مي شد. بنابراين ارزي به 
صنعت و به خصوص خودرو تعلق نمي گرفت. به همين دليل 
در آن هنگام تصميم بر اين شد كه در ايران خودرو، توليد 
سواري را متوقف كنيم و توليد وسايل حمل ونقل عمومي 
مانند اتوبوس، ميني بوس و وانت را ادامه بدهيم.« ميرخاني 
رش��تي در ادامه روايت مي كند: »به هر حال با مش��قت و 
س��ختي اين دوران را گذرانديم و به سال ۶۷رسيديم كه 
گشايش هايي حاصل شد . در سال ۶8 هم قرارداد پژو۴۰۵را 
بستيم. وليكن با مخالفت بسيار شديدي روبرو شديم و برخي 
دلواپسان آن زمان تاكيد مي كردند كه بايد همچنان توليد 

پيكان را ادامه داد  چراكه اين خودرو، خودروي ملي است. با 
اينگونه داليل كه در روزنامه هاي آن دوره نيز چاپ مي شد 
با اين كار مخالفت كردند و ۲ سال جلوي توليد آن را گرفتند. 
از سال قبل از آن با چند كمپاني از جمله فولكس واگن، مزدا ، 
پژو و فيات مذاكره كرديم ولي در آخرين لحظات، پژو اعالم 
كرد كه حاضر است آخرين مدلي را كه يك سال از توليد آن 
گذشته بود و ماشين روز اروپا بود، به ما بدهد.آن موقع يك 
سال از توليد پژو۴۰۵گذشته بود كه مي خواستيم توليد 
آن را شروع كنيم. اين موضوع با مخالفت هاي بسيار جدي 
مواجه شد و دو، سه سال اين قرار داد را عقب انداختند مانند 
باليي كه سر قرارداد تندر آمد و سه، چهار سال معطل ماند 
برخي چهره هاي سياس��ي و اقتصادي پرنفوذ آن دوران 
باعث ش��دند توليد رنو عقب بيفتد. در واقع همان باليي 
كه سر پژو۴۰۵ آمد، در مورد تندر۹۰ نيز تكرار شد. در هر 
حال وضعيت در آن س��ال ها ، بسيار بغرنج بود كه هر  طور 

بود توانستيم آن را بگذرانيم و از آن عبور كنيم. اواخر سال 
۶8 هم كه اس��تعفا دادم.«  البته ميرخاني رشتي درسال 
۱۳8۴ هم به دليل موضع گيري هاي تندش عليه دولت، 
اس��تعفا داده بود، در نامه اش خطاب به وزير صنايع، آنچه 
كه » پرهيز از تنش « عنوان ش��ده را دليل استعفاي خود 
خوانده بود. اما درهمان زمان در گفت وگويي مطرح كرده 
بود كه »طرح پيكان جديد كه هيچ توجيه اقتصادي ندارد، 
حاصل فشار قوه مقننه بر بنگاه هاي اقتصادي است و گفته 
بود: »جريانات شخصي - سياسي هم اكنون باعث به وجود 
آمدن بحران  اقتصادي در صنايع خودروسازي شده و يكي 
از اين تاثيرات نيز در ساخت پيكان جديد و توليد پالت فرم  
ملي براساس پالت فرم پژو ۲۰۶ نمايان شده است. با همه 
اينها او بيشتر سال هاي عمرش را در خدمت اين صنعت 
بوده است، گويا تصميمش را گرفته كه براي هميشه از اين 

صنعت خداحافظي كند.

ادامه از صفحه اول
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خانه رييسعلي دلواري تنگستاني، در جنوب شرقي شهر دلوار در استان بوشهر قرار دارد. اين خانه كه از آثار اواخر دوره قاجاريه، توسط بازماندگان رييسعلي دلواري به سازمان 
ميراث فرهنگي هديه شده است و هم اكنون به عنوان موزه از آن بازديد به عمل مي آيد. رييسعلي دلواري آزاديخواه مشروطه  طلب و رهبر قيام جنوب در تنگستان و بوشهر 
عليه نيروهاي بريتانيا در دوره جنگ جهاني اول بود، در ايران با مصوبه شوراي عالي انقالب روز ۱۲ شهريور به عنوان سالروز كشته شدن رييسعلي دلواري از سال ۸۹ به نام 
»روز مبارزه با استعمار انگليس« نامگذاري شده  است. قيام مردم تنگستان به رهبري وي روي هم هفت سال طول كشيد و در اين مدت دليران تنگستاني دو هدف عمده را 
دنبال مي كردند، پاسداري از بوشهر، دشتستان و تنگستان به عنوان منطقه سكونت خود و جلوگيري از حركت قواي بيگانه به درون مرزهاي ايران و دفاع از استقالل وطن.

مرزپرگهر

چهرهروز

اسماعيل  سعادت  درگذشت
اسماعيل سعادت، نويسنده و مترجم كه آثار بي شماري از او به جاي مانده، روز گذشته و در ۹۵سالگي درگذشت. فرهنگستان زبان 
و ادب فارسي در پي درگذشت اين عضو پيوسته خود نوشته است: فرهنگستان زبان و ادب فارسي ضايعه درگذشت اين دانشمند 
گرانمايه را به جامعه علمي و فرهنگي و دوستداران و عالقه مندان و خانواده ايشان تسليت مي گويد و براي وي از خداوند كريم آمرزش 
و آرامش روان مسالت مي كند. اسماعيل سعادت در سال ۱۳۰۴ در خوانسار متولد شد. سعادت نويسنده، زبان شناس و مترجم 
آثار فلسفي، عضو شوراي عالي ويرايش سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي، مدير گروه دانشنامه تحقيقات ادبي فرهنگستان 

زبان و ادب فارسي و عضو پيوسته فرهنگستان بود.

میراثنامه

فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي اداره كل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان زنجان از 
كشف اشياي تاريخي سفالي مربوط به هزاره اول پيش 
از ميالد و دوره اسالمي در شهرستان زنجان خبر داد. 
سرهنگ ابوالفضل مرادي به خبرنگاران گفت: اشياي 
كشف شده در شهرستان زنجان در حين خريدوفروش 
توسط نيروي انتظامي ضبط و جهت كارشناسي به 
اداره كل ميراث فرهنگي زنجان تحويل شده است. 
بر اساس نظر كارشناس��ان ميراث فرهنگي استان، 
اشياي مكش��وفه داراي ارزش تاريخي و قدمت آنها 
هزاره اول پيش از ميالد و اوايل دوره اسالمي تخمين 
زده  شده اس��ت. مرادي افزود: تعداد چهار شيء اين 
مجموعه اصل و مربوط به ريتون گاو سفالي مربوط به 
هزاره اول پيش از ميالد، ريتون قوچ سفالي مربوط به 
دوره اشكاني، چنگال قاشق دوطرفه نقره مربوط به 
دوره تاريخي، ظرف شيشه اي بدون دسته كف تخت 
با نقش قالبي النه زنبوري مربوط به دوره ساس��اني 
و اوايل اسالم و اش��ياي بدل شامل سه سر سنجاق 

طاليي رنگ با نقش پرنده و نقاب صورتك انساني فلزي 
است. فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 

زنجان تصريح كرد: شهروندان مي توانند در صورت 
مشاهده هرگونه فعاليت غيرمجاز مراتب را به مركز 

فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اطالع دهند.

كتابخانه

»ميليونر خودكار«  
بسيار خب! شما نمي خواهيد بنشينيد و مشغول چيزي باشيد كه هر دقيقه با جزئيات سر و كار دارد و حجمش بسيار باالست. ما اين 
موضوع را فهميده ايم. زيبايي كتاب »ديويد باخ« » ميليونر اتوماتيك« در اين است كه يك برنامه تك مرحله اي قدرتمند براي يك 
زندگي ثروتمندانه ارايه مي دهد و تا آخر كتاب بر قولش وفادار مي ماند و همين موضوع را منتقل مي كند: يك برنامه تك مرحله اي.

كتاب تقريبا در ابتدا خواندنش مثل يك داستان تخيلي است. روايت زندگي زوجي است كه به رغم داشتن درآمد متوسط، صاحب 
دو خانه بدون پرداخت رهن مي شوند كه اين موضوع برايشان پس اندازي قابل توجه در دوران بازنشستگي را به ارمغان مي آورد. 
از اينجا به بعد »ديويد باخ« يك فرآيند ساده تك مرحله اي را تبيين مي كند كه شما را بدون در نظر گرفتن بودجه بندي، پيروز 

شدن  يا حقوق هاي نجومي در جايگاه اين زوج قرار مي دهد.

جامعه

كشف اشياي تاريخي هزاره اول پيش از ميالد در زنجان

موزه رييسعلي دلواري تنگستاني

خريد واكسن آنفلوآنزا با ارايه كارت ملي
از اواخر شهريور ماه سال جاري هر فرد با مراجعه به 
داروخانه و با ارايه كارت ملي و ثبت كد ملي مي تواند 
واكسن آنفلوآنزا را تهيه كند. مديركل دارو و مواد 
تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو با اعالم اين خبر 
گفت: تا قبل از پايان ش��هريور ماه توزيع واكسن 
آنفلوآنزا را انجام مي دهيم. تالش مان اين است كه 
تا پايان ش��هريور ماه بخش اعظمي از واكسن ها را 
وارد كنيم و توزيع آنها را انجام دهيم. دكتر حيدر 
محمدي افزود: قصد داريم تا ميزان واكسن هايي 
كه به كشور وارد مي شوند، بيشتر شود تا توزيع آنها 
را انجام دهيم. واردات واكس��ن آنفلوآنزا بيشتر از 
كشورهاي فرانسه، هلند، روسيه و... است. تزريق 
واكس��ن آنفلوآنزا براي گروه هاي پرخطر توصيه 
مي ش��ود و اصال توصيه نمي كنيم كه ساير مردم 
آن را تزريق كنند. زيرا به دردشان نمي خورد، بلكه 
تزريق آن براي گروه هاي پرخطر جهت پيشگيري 
از ابتالي آنها به آنفلوآنزا است. براي ساير مردم صرفا 
نوعي هزينه اضافه است. او با بيان اينكه هنوز قيمت 

تمام ش��ده آن براي مردم مشخص نيست، درباره 
نحوه عرضه واكسن آنفلوآنزا به مردم، گفت: توزيع 
و عرضه واكسن آنفلوآنزا مانند هر سال نيست و در 
عين حال اي��ن طور هم نخواهد بود كه مردم براي 
تهيه آن نياز به نام نويسي داشته باشند. بلكه هر فرد 
به داروخانه مراجعه مي كند و با ارايه كارت ملي و 
ثبت كد ملي مي تواند واكس��ن را تهيه كند. علت 
اين اقدام نيز آن است كه هر فرد بتواند يك واكسن 
تهيه كند و در نتيجه هر فرد نمي تواند بيش از يك 

واكسن خريداري كنند.

جمع آوري ۶۳۶ معتاد متجاهر
رييس پليس پايتخ��ت از جم��ع آوري ۶۳۶ معتاد 
متجاهر در اجراي طرح برخورد با معتادان متجاهر 
خبر داد. سردار حسين رحيمي در اجراي ششمين 
مرحله از طرح ظفر كه به منظور برخورد با معتادان 
متجاهر و جرايم مرتبط با م��واد مخدر در پايتخت 
به اجرا درآمد، گف��ت: در اقدامي ابت��كاري و بعد از 
فارغ شدن پليس از طرح امنيت تاسوعا و عاشوراي 
حس��يني، بالفاصله طرح عملياتي ظفر با مشاركت 
تمامي يگان ه��اي انتظامي در پليس به مرحله اجرا 
درآم��د. او با بيان اينكه محوريت اج��راي اين طرح 
ب��ا پليس مبارزه با م��واد مخدر بود، اظه��ار كرد: در 
هماهنگي با اين پليس عوامل پليس پيشگيري، پليس 
امنيت، پليس فتا و ... نيز حضور و مشاركت داشتند. 
همچنين در اجراي اين طرح طي ۴۸ ساعت با اجراي 
احكام قضايي ۱۴۶ خرده فروش مواد مخدر دستگير 
شدند كه بسياري از اين افراد در منازل و مخفيگاه خود 
اقدام به خريد عمده مواد مخدر از قاچاقچيان كرده 

و پس از توزيع و تقسيم، آن را به فروش مي رساندند 
كه در مجموع ۱۵۰ كيلوگرم انواع مواد مخدر شامل 
ترياك، هروئين، شيش��ه و ... از آنان كش��ف و ضبط 
ش��د. همچنين از تعداد كل معتادان متجاهر ۲۸۰ 
نفر در امر سرقت و خريد و فروش اموال مسروقه نيز 
فعاليت داشتند كه اين نشان مي دهد مواد مخدر تاثير 
مستقيمي در ديگر جرايم به خصوص سرقت دارد. ۱۹ 
مالخر نيز كه اقدام به خريد اموال مسروقه از اين افراد 

كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند.

امكانات ورزشي براي كودكان كار و زباله گرد  
امكان ارايه خدمات در مجموعه ورزشي سازمان ورزش 
و آموزش ورزشي به كودكان كار و زباله گرد به صورت 
رايگان فراهم شد. مديرعامل سازمان ورزش شهرداري 
تهران گفت: در حوزه فرهنگي و اجتماعي جامعه هدفي 
به نام كودكان كار داريم كه توس��ط سازمان خدمات 
اجتماعي راهبري مي شوند. در واقع يكي از موضوعات 
اجتماعي شهر تهران همين كودكاني هستند كه به هر 
دليلي درگير اين نوع كارها در سطح شهر هستند. امير 
محسني با بيان اينكه زباله گردي و در مجموع كار كردن 
كودكان يك امر خالف است و اين كودكان مورد ظلم 
قرار گرفته اند، افزود: كودك وظيفه اش كار كردن نيست 
و بايد كودكي كند و مهارت هايي را فرا بگيرد تا پس از 
آن بتواند وارد بازار كار شود. در اين رابطه تفاهم نامه اي 
بين دو سازمان ورزش و خدمات اجتماعي در حال انعقاد 
است كه بر اساس آن، چنانچه سازمان خدمات اجتماعي 
گروه هايي را شناسايي كند و زماني كه پيش بيني شود 
تعداد اين كودكان كار به تعداد مشخصي رسيدند كه 
امكان ارايه خدمات در مجموعه ورزشي سازمان ورزش 
و آموزش ورزشي آنها فراهم باشد، در اين زمينه اقدام 
مي شود. او اضافه كرد: به عنوان مثال، بررسي مي شود 

كه كودك در يك رشته ورزشي استعداد دارد و براساس 
آن در همين زمينه به صورت رايگان آموزش مي ببيند 
تا بتواند در آينده به عنوان يك ورزشكار حرفه اي در آن 
حوزه فعاليت كند. به گفته محسني، سازمان ورزش 
شهرداري تهران با پروتكلي كه در معاونت اجتماعي دارد 
مي تواند آموزش كودكان كار را از محل منابع خود انجام 
دهد و وجهي را از آنها دريافت نكند. همچنين سازمان 
ورزش و ورزشگاه هاي مناطق شهرداري تهران در سال، 
حدود سه ميليون نفر مخاطب دارد و اين جامعه هدف 
)كودكان كار( نيز شايد يك يا دو هزار نفر بيشتر نباشند 
كه نياز مشخص به دريافت خدمات و آموزش دارند و 

امكان اين كار وجود دارد.

خبر

ادامهازصفحهاول

وام ۲ ميلياردي به كارفرمايان 
براي استخدام  مددجويان

سهام پيشرو در بازار سرمايه 
كدامند؟

رييس كميت��ه امداد، از اراي��ه وام ۲ ميليارد 
توماني به كارفرمايان در ازاي استخدام ۴۰ نفر 
از مددجويان اين نهاد خبر داد. سيدمرتضي 
بختياري، ايجاد زمينه اشتغال براي نيازمندان 
را از رويكردهاي اصلي اي��ن نهاد عنوان كرد 
و افزود: اش��تغال خانگي مهم ترين راهبرد و 
سياست كميته امداد و محور برنامه هاي اين 
نه��اد حمايتي به ويژه براي زنان سرپرس��ت 
خانوار است. او با اشاره به اينكه انجام وظايف 
مادري در كنار تأمين معاش زندگي براي زنان 
سرپرس��ت خانوار تحت حماي��ت در اولويت 
است، افزود: ايجاد اش��تغال براي زنان تحت 
حمايت در خانه و كنار فرزندان يك ضرورت 
اس��ت و اهميت بااليي دارد. بختياري با بيان 
اينكه كميت��ه امداد آمادگي ايجاد اش��تغال 
خانگ��ي كل كش��ور را دارد، گفت: حمايت از 
كارفرماياني كه از جامعه هدف براي اشتغال 
استفاده مي كنند از جمله برنامه هاي حمايتي 
است و كارفرماياني كه ۴۰ نفر از مددجويان 
كميته امداد را اس��تخدام كنند تا س��قف ۲ 
ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت دريافت 
مي كنن��د. رييس كميت��ه امداد با اش��اره به 
برگزاري پوي��ش ملي ايران همدل افزود: اين 
پوي��ش از عيد غدير آغاز ش��ده و تا پايان ماه 
صفر ادامه دارد. بر همين اساس مقرر شده تا 
از تاس��وعا تا اربعين حسيني ۶ ميليون وعده 

غذايي ميان نيازمندان توزيع شود. 

همچني��ن آث��ار تهديدهاي��ي كه ب��ه نوعي 
مي توانن��د فرصت تلق��ي ش��وند در ارتباط 
با تحريم ش��امل چهار نوع از صنايع اس��ت، 
صنايعي مانند: پااليش��گاهي، پتروش��يمي، 
ف��والد و صناي��ع معدن��ي اينها به ط��ور عام 

مي توانند به عنوان صنايع پيشرو باشند.
بازار سرمايه ايران به جهت مالحظات بسيار 
خوشبينانه اي كه به خصوص در ابتداي سال 
۹۹ داشت فرآيند اصالحي را با شدت ريزش 
يا فراگيرشدن صف هاي فروش و در حقيقت 
افت حجم معامالت تجرب��ه كرد. روند پيش 
روي بازار سرمايه تا انتهاي سال ۹۹ به دليل 
بيش واكنشي بازار سهام در ابتداي سال ۹۹ 
و در نظر گرفتن نكات بس��يار خوشبينانه از 
جمله ارزش جايگزيني، ارزش روز دارايي ها 
و امث��ال اين م��وارد همچني��ن دوره اصالح 
را بايد س��پري كنيم اما؛ خوش��بختانه جاي 
هيچ نگران��ي و ترديد براي س��رمايه گذاري 
در بورس نيس��ت و بازار س��رمايه را مي توان 
به عنوان اولين و پايدار ترين بازار س��ود ده در 
ميان مدت و بلندمدت دانس��ت. الزم به ذكر 
اس��ت كه باتوجه به P\B متوسط ۲۹ كه در 
بازار مش��اهده مي ش��ود و در پيشرفته ترين 
كش��ورهاي اقتصادي حداكثر P\B به عدد 
۲۰ نمي رسد بايد سطح قيمت ها در يك مقدار 
مشخص اصالح ش��ود و اين اصالح جذابيتي 
به صورت ذات��ي در بازار فراهم مي كند اما؛ نه 

به شكل بازدهي ۴ ماهه ابتداي سال جاري.

دستور به مدارس براي ثبت نام كودكان اتباع خارجي
رييس مركز ام��ور بين الملل و مدارس 
خارج از كشور وضعيت آموزش در جهان 
در شرايط همه گيري كرونا را تشريح كرد. 
غالمرضا كريمي در روز دوم از سي و چهارمين اجالس 
روسا و مديران آموزش و پرورش سراسر كشور با بيان 
اينكه شايد در طول تاريخ، شيوع كرونا بي سابقه ترين و 
اثرگذارترين حادثه بر نظام هاي آموزشي دنيا بوده است 
گفت: ۹۱ درصد يادگيرندگان در ۱۹۰ كشور كه يك 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر مي شوند، با تعطيلي مراكز 
آموزشي خود روبه رو شدند. او افزود: چهار حالت داريم. 
گروه اول كش��ورهايي چون ايران هستند كه اكنون 

تعطيلي بين دو سال تحصيلي را مي گذرانند.
 گروه دوم و س��وم مدارس شان از ژانويه شروع شده كه 
برخي مدارس شان بسته و برخي با رعايت پروتكلها باز 
هستند. ۳۴ درصد مدارس اكنون بسته هستند و آموزش 
را از منازل دنبال مي كنند. گروه سوم كشورهايي هستند 
كه مدارس برخي مناطق و ايالت هايشان فعال و برخي 
تعطيل هستند. بيش از ۷۰ ميليون دانش آموز در گروه 
چهارم قرار مي گيرند.  كريمي با اشاره به اتخاذ رويكرد 
آموزش تلفيقي در دوران پس��اكرونا و عدم بازگشت به 
دوران قب��ل از كرونا، ويژگي هاي نظام هاي آموزش��ي 
پساكرونا را برشمرد و گفت: تحقيقات نشان داده برخي 
دانش آموزان دنيا يك سوم آموزش ها را دريافت كرده و 
ضربه خورده اند. توجه به رفاه دانش آموزان، قدرداني از 
معلمان، توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي، توجه به 
تكنولوژي هاي آموزشي از جمله اين ويژگي ها هستند. 
او به چارچوب هاي جهاني در بازگشايي مدارس اشاره و 
اظهار كرد: گفت وگو و ارتباط گيري اجتماعي ، ايمني و 

سالمت، سالمت رواني و اجتماعي و هيجاني آموزگاران، 
آماده س��ازي معلمان و فرايند يادگيري، منابع مالي و 
سرمايه گذاري و پايش و ارزشيابي از اين جمله اند. رييس 
مرك��ز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به طرح تحولي “ شبكه مدارس 
صلح و دوستي آيسسكو “ گفت: اين طرح، طرح تحولي 
مركز بين الملل براي امسال است. اين طرح به آيسسكو 
ارايه شد كه بر مبناي آن دانش آموزان كشورهاي مختلف 

با يكديگر گفت وگو كنند.
 كريمي ادامه داد: ابتدا خواستيم هر استان ۶ مدرسه را به 
ما معرفي كنند. دوره هايي براي مديران مدارس برگزار 
مي كنيم. هر پروژه كه ۵ مدرسه از هراستان به عضويت 
آن درآيند به عنوان پروژه ملي محس��وب مي ش��ود. 
هركدام از ۲۰۰ مدرس��ه موفق عمل كنند به مدارس 
جهان اس��الم وصل مي ش��وند و پروژه هاي مشترك 
زيست محيطي و... اجرا مي كنند. او به مدارس پذيراي 
دانش آموزان پناهنده اشاره كرد و گفت: تحصيل اتباع 
در مدارس ما به عنوان يكي از ديپلماسي هاي نرم عمل 
مي كند. رهبري دستور دادند هيچ كودكي نبايد خارج 

از مدرسه قرار بگيرد كه از مترقي ترين تصميماتي است 
كه در سازمان هاي جهاني از آن تقدير شده است. هرچند 
دستورالعمل با تاخير ارسال شد اما از مديران استان ها 
مي خواهيم امسال هم در ثبت نام اتباع مساعدت كنند. 
مقدمات صدور مدارك كودكان اتب��اع بدون مدارك 
هويتي فراهم شده و اگر تا ۱۵ مهر هم مراجعه كردند 
حتما ثبت نام كنيد. فرهاد كريمي، رييس پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پ��رورش نيز با اش��اره به اقدامات 
كشورها در مقابله با كرونا گفت: طي مطالعاتي كه در 
زمينه تجارب كشورها در برابر كرونا داشتيم، ۳۰ كشور 
بررسي شد. بسته شدن مدارس يكي از وضعيت هايي 
بوده كه از جنگ جهاني دوم سابقه نداشته و ۹۰ درصد 
دانش آموزان را ش��امل شده اس��ت. او افزود: بر اساس 
تحقيقي كه بعد از ابوال انجام شد، بسته بودن مدارس 
اثرات نامطلوب��ي دارد و نرخ ثبت نام دختران ۱۶ نقطه 
درصدي كاهش و اش��تغال آنه��ا ۱۹ نقطه درصدي 
افزايش داشته اس��ت. همچنين بسته شدن مدارس 
بر ترك تحصيل تأثير مي گ��ذارد و ۳۶ درصد احتمال 
بيشتري براي ترك تحصيل وجود دارد. بنابراين يكي از 

ظرفيت هاي مهم بازنگه داشتن مدارس است.
رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با طرح اين 
سوال كه چرا بايد مدارس را باز كنيم؟ گفت: هيچ چيزي 
نمي تواند جايگزين آموزش حضوري ش��ود و نبايد در 
برابر آن موضع منفي بگيريم. دو مطالعه انجام داديم كه 
مشخص شد مهارت هاي فناوري معلمان ما براي آموزش 
مجازي باال نيست و الزم است كه معلمان از آموزش هاي 
سنتي فاصله بگيرند و همچنين مهارت هاي يادگيري در 

بستر مجازي به دانش آموزان آموزش داده شود. 

گزارش

هنر

نمايشگاه عكس هاي سارا ساساني با عنوان »روز- مرگي« كه جامعه زنان و مسائل 
آنها را مورد مطالعه بصري قرار داده است، عصر جمعه )١٤ شهريور( در گالري راه 
ابريشم افتتاح مي شود. در اين نمايشگاه ٢٥ فريم عكس رنگي در ابعاد مختلف به 
نمايش درمي آيد. همچنين ويدئويي مبتني بر روايت هايي مستند از روز- مرگي 
زنان در اين نمايشگاه ارايه مي شود.  در بخشي از بيانيه اين نمايشگاه آمده است: 
»واژگان زيادي در زبان فارسي هستند كه شبيه هم نوشته مي شوند اما معاني 
متفاوتي دارند. ازجمله دو واژه »روزمّره گي« و »روز- مرگي«، از قضا اين دو واژه 
اين روزهاي در ايران، عالوه بر ش��كل واحد، معان��ي نزديك به هم نيز يافته اند. 
مجموعي از شرايط، بخش عمده اي از زنان كشور را به روز- مرگي يعني هر روز 
مردن وا داشته است. آنها روزها را سپري مي كنند و بدون اينكه منتظر آينده اي 
بهتر باشند، هر روز در خود و روزانه هايشان دفن مي شوند...« سارا ساساني درباره 
اين مجموعه عكس مي گويد: اين مجموعه ش��امل ۲۵ اثر در ابعاد مختلف كه 
بزرگ ترين آن ۱۰۰ در ۱۲۵ و كوچك ترين آن ۲۰ در ۲ سانتي متر است. عكس ها 
به روش عكاسي صحنه آرايي ثبت شده اما در تمام طول اين پروژه تالش كرده  ام 
با توجه به خاصيت روزمرگي كه روايتي اسنادي و واقعي است، موقعيت سوژ هاي 
عكس را در وضعيتي از يك شرايط واقعي تعريف كنم. عالوه بر آن اين نمايشگاه 
شامل يك ويدئو كوتاه مي شود كه حاوي روايت هاي مستند زناني است كه به نوعي 
خود را درگير روز- مرگي مي دانند. اين روايت ها به صورت صداهايي ضبط شده 

طي فراخواني ارسال شده كه تعدادي از آنها انتخاب شده است.

»روز - مرگي« در راه ابريشم

محفل هنرهاي آييني »زخم عتيق« ديروز در تماشاخانه سرو افتتاح شد.محفل 
هنرهاي آييني »زخم عتيق« ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۲شهريورماه و با حضور 
جمعي از هنرمندان و مس��ووالن فرهنگي و هنري درتماشاخانه سرو كار خود 
را آغاز و تا ۲۹ ش��هريور ماه ادامه خواهد داش��ت. »نمايش��گاه و موزه تخصصي 
نس��خ قديمي و ادوات تعزيه از دوره صفويه تا انقالب اسالمي«، »اجراي تعزيه و 
شبيه خواني«، »آيين هاي عاشورايي اقوام ايران زمين«، »نقالي و پرده خواني«، 

»نشست پژوهشي تئاترديني« و »تئاتر صحنه اي نقل سرخ« از جمله برنامه هايي 
است كه ويژه اين محفل تدارك ديده شده است. حضور در اين مراسم براي عموم 
مردم و عالقه مندان آزاد و رايگان است. تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس به  عنوان مركز تخصصي نمايش هاي ارزشي با مضامين انقالب اسالمي، 
دفاع مقدس و مقاومت با ظرفيت ۱۵۰ نفر در خيابان آيت اهلل طالقاني، نرسيده به 

تقاطع خيابان شهيد مفتح، جنب ايستگاه مترو طالقاني واقع است.

افتتاح محفل آييني»زخم عتيق«
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