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يادداشت- 1

تايم اوت در مذاكرات هسته اي
در بطن مس��ابقات ورزش��ي، 
زمان هاي��ي وج��ود دارند كه 
رقبا براي سازماندهي بيشتر و 
تجديدقوا يا به عبارت روشنتر، 
ريكاوري، اقدام به درخواس��ت 
تايم اوت مي كنند؛ فرصتي كه 
در اختي��ار آنها ق��رار مي گيرد 
تا بتوانن��د، نگاه دوب��اره اي به 
راهبردهاي خود بيندازند و ظرفيت هاي تازه اي را براي تداوم 
رقابت و رويارويي ايجاد كنند. در بطن مذاكرات هسته اي 
ايران با كشورهاي 1+4 به عالوه امريكا نيز برهه هايي وجود 
دارند كه به نظر مي رسد در حكم تايم اوت هستند. اينكه 
كدام طرف اين درخواس��ت ري��كاوري را مطرح مي كند، 
موضوع ديگري اس��ت اما ظاهرا دوطرف پذيرفته اند كه 
نيازمند برخي زمان هاي استراحت و كسب تكليف هستند. 
مبتني بر اين مفروض كلي، مذاكراتي ك��ه ميان ايران و 
كشورهاي 1+4 همراه با امريكا در جريان است، هر روز ابعاد 
و زواياي تازه اي پيدا مي كند. در اين مرحله دوطرف در حال 
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت ها و امكانات خود هستند. 
پتانسيلي كه امريكا از آن بهره برداري مي كند، مرتبط با 
نيازي اس��ت كه ايران به برداشته شدن تحريم ها و بهبود 
شاخص هاي اقتصادي خود احساس مي كند. از سوي ديگر 
ايران نيز مبتني بر نگراني هايي كه طرف مقابل در خصوص 
افزايش ظرفيت هاي غني س��ازي دارد، از اين گزاره براي 
كسب سهم بيشتري در مذاكرات بهره مي برد. هر دو طرف 
در حال سبك،سنگين كردن، ظرفيت ها هستند تا بتوانند 
دستاورد بيشتري در گفت وگوها كس��ب كنند. در واقع 
پشتوانه هر دو طرف تهديدهايي هستند كه نسبت به طرف 
مقابل دارند. اينگونه است كه از منظر تئوريك گفت وگوها 
را مي توان مبتني بر توازن تهديد تحليل كرد. البته زماني 
كه ايران در توانايي هاي هسته اي به مرحله اي برسد كه از 
آن با عنوان مرحله گريز نهايي ياد مي شود، فاصله زيادي 
مانده است. ايران تا آن مرحله ممكن است كه بتواند از ابزار 
توانايي هسته اي خود در مذاكرات بهره ببرد. اما با رسيدن 
به يك چنين مرحله اي حتي روس��يه و چين هم تحمل 
نخواهند كرد كه ايران غني سازي باالي 90درصدي را كه 
برخي طيف ها و گروه ها مطرح مي كنند، ادامه دهد. بدون 
ترديد چين و روسيه هم ايران هسته اي را تحمل نخواهند 
كرد. بر اين اساس، بحث هايي كه در خصوص تمديد مدت 
نظارت هاي آژانس مطرح مي شود، در واقع نوعي در خواست 
تايم اوت و باز كردن يك راه فرعي در بطن مذاكرات است. 
همان طور كه در ابتدا اش��اره كردم در مسابقات ورزشي 
معموال تيمي درخواس��ت تايم اوت مي كند كه نيازمند 
ريكاوري و سازماندهي مناسب بازيكنان خود است. ايران بر 
اساس يك دستور كار مشخص اعالم كرده كه ابتدا امريكا 
بايد تحريم هاي هسته اي را بردارد تا ايران نيز به تعهدات 

برجامي خود بازگردد. 
البته نوع اظهارنظرهاي مقامات كشورمان با واقعياتي كه از 
سوي مقامات ساير كشورها از جمله بلينكن و شرمن مطرح 
مي شود، متفاوت اس��ت. در ايران به گونه اي در خصوص 
احياي برجام صحبت مي ش��ود كه انگار امريكا مجموعه 
تحريم هاي اقتصادي را لغو خواهد كرد. در حالي كه از منظر 
حقوقي امريكا تنها در خصوص تحريم هاي هسته اي در حال 
مذاكره با ايران است و انواع و اقسام ديگر تحريم ها مثل كاستا، 
داماتو و... ذيل گفت وگوها قرار ندارد. ضمن اينكه بايد اساسا 
قادر به لغو برداشتن تحريم هاي غيرهسته اي نيست. ساير 
تحريم هايي كه توسط كنگره اعمال شده، امكان لغو از سوي 
رييس جمهوري امريكا را ندارد. ضمن اينكه در خصوص 
تحريم هاي هسته اي نيز موضوع لغو تحريم ها، مطرح نيست؛ 
تنها صحبت درخصوص تعليق تحريم ها مطرح مي شود. 
برخالف برخي مسووالن ارشد كشور كه در خصوص رسيدن 
دو طرف به توافق تا پايان هفته صحبت مي كنند، خوشبين 
نيستم كه يك چنين موضوعي در كوتاه مدت )يك هفته( 
ادامه در صفحه 2 صورت بگيرد.  

محسن جليلوند

با نظرسنجي از صاحبان كسب وكارها و فعاالن اقتصادي شناسايي شد

۳۰ ريسك كسب وكارها در ۱۴۰۰

يادداشت-2

يادداشت-5

يادداشت-4يادداشت-3

رنگ و بوي قانوني مصوبه اخير شوراي نگهبان آمار و رشد قيمت ها خبر از انفعال مسووالن مي دهد ظهور ابر تقاضا در بورس

عامل اين همه خشم چيست

براي بررسي تحوالتي كه بازار 
س��رمايه با آن روبه رو خواهد 
شد، بد نيست نگاهي به 2رخداد 
مشخص در بورس بيندازيم كه 
در 2بره��ه زمان��ي متفاوت به 
وقوع پيوسته است. تحوالتي كه 
با بررسي تحليلي آنها مي توان 
بخش��ي از چش��م انداز هاي 
احتمالي بازار در آينده را شناس��ايي كرد و براي مواجهه 

با آنها آماده شد.
 واكنش نخست( اين تصميم در زمان رشد بازار رخ داد و 
مبتني بر آن در اوايل سال 99 و هنگام ركورد شكني بورس 
تمام اقدامات دولت و رييس اس��بق سازمان بورس براي 
كشيدن ترمز بورس بي نتيجه   ماند.در آن مقطع زماني با 
توجه به رشد افسارگسيخته بازار سرمايه برخي متوليان 
تصميم داشتند تا اين رشد فزاينده را مهار كنند.، بنابراين 
دست به اقداماتي زدند تا از مظر خود اين حركت سريع را 
مهار كنند.براي اين منظر اقداماتي چون، قطعي مرتب 
سيستم هاي معامالتي، دوشيفته كردن زمان بازار، دستور 
عرضه هاي آبش��اري، قطعي آنالين ها، كاهش چند باره  
اعتبارات كارگزاري  ها، تغيير حد نصاب صندوق ها به نفع 
برخي اوراق، افزايش سود بانكي و...در دستور كار متوليان 
آن زمان بازار سرمايه قرارگفت تا از منظر خود حركت رشد 
شتابنده بورس را كنترل و تحت اختيار بگيرند. اما علي رغم 
مجموعه اين تصميم س��ازي ها، روند رشد بورس تا چند 
ماه بعد هم تداوم پيدا كرد و تا مدت ها به هيچ كدام از اين 
اتفاقات واكنش نشان نداد. اما نهايتا بعد از چند ماه معامله و 
شدت گرفتن عرضه ها، سرانجام خريداران عقب نشستند و 

با زوِر عرضه ها، بازار را به سمت اصالح سوق دادند.
واكنش دوم( تصميم بعدي اما در زماني معكوس و در برهه 
ترس و ريزش بازار در پيش گرفته شد.براي آگاهي از اين 
تصميمات ابتدا بايد به ليست نخست نگاه كنيد، چرا كه 
اين بار روند معكوس رخدادهاي قبلي اتخاذ ش��ده است. 
براي اين منظور متوليان بازار دس��ت به اقداماتي چون، 
افزايش ۷ برابري هسته  سيستم هاي معامالتي، برگشت 
زمان بازار به روال سابق، كاهش تدريجي عرضه ها، عدم 
وجود مشكل براي آنالين  ها، افزايش چند باره  حد اعتباري، 
تغيير حد نصاب صندوق ها به نفع س��هام، كاهش سود 
بانكي، بسته حمايتي مصوب سران قوا و... در پيش گرفته 
شد. تصميماتي كه درس��ت در نقطه مقابل تصميمات 
قبلي هستند و به نوعي كليشه و تكرار دچار شده اند. اين 
در حالي است كه در اين برهه زماني، قيمت  هاي جهاني 
رشد كرده اند، ضمن اينكه بازار در آستانه برگزاري مجامع 
هم قرار دارد. دو عاملي كه در ش��رايط نرمال بازار، 20 الي 
۳0 درصد قيمت سهم هاي مرتبط را رشد مي دهد. دقيقا 
به همان شكل كه در زمان رشد بي اعتنايي نسبت به عوامل 
محدود كننده وجود داشت در شرايط فعلي نيز به عوامل 
فزاينده  تقاضا و بهبود بورس بي توجهي مي شود. در واقع 
گوش سرمايه گذاران به هيچ عنوان بدهكار نيست و فقط از 
ادامه در صفحه 6 ترس ريزش مي فروشند.  

نگاهي به آمار رشد قيمت ها در 
يك سال اخير حكايت از آن دارد 
كه عالوه بر تورم دوازده ماهه ۳6 
درصدي، تورم نقطه اي يا رشد 
ميانگين قيمت هاي 48 درصدي 
نسبت به يك سال اخير و رشد 
66 درصدي تورم نقطه اي يا رشد 
ميانگين قيمت مواد خوراكي 
و آشاميدني كه نشان دهنده رشد باالي هزينه هاي خانوار 
به خصوص براي تامين معيشت و خوراك خانوارهاست، 
قيمت برخي كاالهاي با اهميت نيز بين 4۷ تا 1۳۷ درصد 
رشد كرده است.  براساس شاخص هاي قيمت مواد خوراكي 
مركز آمار ايران، رشد قيمت برنج خارجي 1۳۷ درصد، مرغ 
1۳5 درصد، تخم مرغ 84 درصد، كره 119 درصد، روغن 
ماي��ع 89 درصد، روغن جامد 151 درصد، برنج ايراني 48 
درصد، ماكارون��ي 56 درصد، گوش��ت 4۷ درصد، ماهي 
۷1 درصد، پرتقال 105 درصد، افزايش قيمت داش��ته اند 
و همين چند قلم نش��ان مي دهد كه هزينه هاي زندگي و 
معيشت و خوراك خانوارها بين 2 تا سه برابر شده و با توجه 
به عدم رشد حقوق و دستمزد و كاهش درآمدها به خاطر 
شيوع كرونا و مشكالت ديگر و رش��د نرخ ارز و آثار تورمي 
ديگر، فش��ار بر خانوارها را چند برابر كرده است.  در حالي 
كه نرخ تورم دوازده ماهه خوراكي ها ۳9 درصد بوده و فشار 

يك سال اخير بر خانوارها را نشان مي دهد، هزينه مصرفي 
خانوارها در دهك هاي درآمدي از درآمد فقير و كم درآمد 
تا خانوار پردرآمد نيز بين ۳6 تا 41 درصد شده است و اين 
موضوع نشان مي دهد كه براي خانوارهاي كم درآمد و فقير، 
اين افزايش هزينه، مي تواند غيرقابل جبران باشد و احساس 
فقر را بابت كوچك شدن سفره هاي مردم به آنها منتقل كند.  
اين در حالي است كه مسووالن اقتصادي در يك سال اخير 
چه در محافل اقتصادي و رسانه ها و برنامه هاي دولت و چه با 
حضور خود در مجلس، وعده بهبود وضعيت بازار و قيمت ها 
و تنظيم بازار را داده اند.   اكنون اين پرسش مطرح است كه 
آيا وزراي زيربنايي و اقتصادي از جمله وزير صمت، گزارشات 
مركز آمار را ديده است و براي وعده هاي بسيار در خصوص 
كاهش قيمت ها در يك سال اخير پاسخي دارند؟ و پرسش 
ديگر اين است كه چرا مجلس اقدامي نمي كند و از مسووالن 
براي داليل اين وضعيت سوالي مطرح نكرده است؟ وقتي 
قيمت ارز در چند ماه اخير روند باثبات و نزولي داشته حداقل 
از دي ماه كه دولت بايدن بر سر كار آمده و انتظارات تورمي 
و نرخ ارز تغيير ك��رده، مي توان انتظار كاهش قيمت مواد 
خوراكي را با تنظيم بازار و افزايش واردات داشت، اما متاسفانه 
اقدام مناسبي در زمينه تنظيم بازار نشده و اتفاقا بيشترين 
افزايش قيمت در بهمن تا ارديبهشت امسال رخ داده است. 
وزراي اقتصادي از جمله وزير صمت، از زمان گرفتن راي 
ادامه در صفحه 5 اعتماد از...  

اخي��را ش��وراي نگهب��ان طي 
مصوب��ه اي ش��رايطي را براي 
ثبت نام افراد بر اس��اس قانون 
اساس��ي ب��راي انتخاب��ات 
رياست جمهوري ابالغ كرد كه 
واكنش هاي مختلفي را در پي 
داشت. در اين يادداشت سعي 
بر تفسير و تحليل حقوقي آن 
داريم. مصوبه شوراي نگهبان در خصوص شرايط نامزدهاي 

رياست جمهوري از چند جهت قابل بررسي است: 
١- اگر شوراي نگهبان در راستاي اصل ٩٨ قانون اساسي و به 
عنوان تفسير قانون اساسي، اين مصوبه را صادر كرده است، 
اين مصوبه از عنوان تفسير خارج است و خالف نظر پيشين 
اين شورا به شماره ٥٨٣/٢١/٧٦ مورخ ١٠/٠٣/ ١٣٧٦ است 
كه بيان داش��ته است: مقصود از تفسير، بيان مقنن است، 
بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون 

نيست، تفسير تلقي نمي شود.
ش��وراي نگهبان در مصوبه فعلي با اضافه كردن شرايطي 
براي نامزدهاي رياس��ت جمهموري در راستاي تضييق 
قانون برآمده است. از همين رو، اين مصوبه در قالب تفسير 

نمي گنجد.
٢- اگر اين شورا، درقالب اصل ٩٩و١١٨قانون اساسي و به 
عنوان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري اقدام به صدور 

اين مصوبه نموده است، اين مصوبه از عنوان نظارت نيز خارج 
است؛ چرا كه نظارت حتي در معناي استصوابي آن كه مورد 
نظر ش��وراي نگهبان است، طبق نظر پيشين اين شورا به 
ش��ماره ١٢٣٤ مورخ 1۳۷0/0۳/01 )شامل تمام مراحل 
اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صالحيت كانديداها 
مي شود( در مصوبه فعلي، اين شورا از چارچوب رد و تاييد 
صالحيت كه امري مصداقي است، خارج و براي نامزدها، 

شرايط نوعي مقرر كرده است.
٣- ممكن اس��ت برخي، اين مصوبه را در راستاي احراي 
بند ٥-١٠ سياست هاي كلي انتخابات ابالغي مقام معظم 
رهبري بدانند.اين در حالي است كه در اين سياست هاي 
كلي، فقط تبيين معيارهاي قانوني نامزدي يعني تشخيص 
رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن از شوراي نگهبان 
خواسته شده است و تعيين مواردي مانند حداقل و حداكثر 
سن براي نامزدها از سياست هاي كلي انتخابات ابالغي مقام 

معظم رهبري نيز خارج است. 
٤- ممكن است برخي از شرايط مندرج در اين مصوبه براي 
آنكه ثبت نام نامزدها را سازماندهي كند، مستحسن باشد، 
اما در اين شرايط بايد از طريق مجراي متعارف خود يعني در 
قالب بازنگري در قانون اساسي يا تصويب قوانين عادي )در 
چارچوب عدم مغايرت شرع و قانون اساسي( صورت گيرد 
و اقدام ش��وراي نگهبان، هرچند كه ممكن است از حيث 
ادامه در صفحه 5 ماهيت، پسنديده باشد، اما از... 

اخبار ناخوشايند، قتل هاي 
ي  مرگ ه��ا موس��ي،  نا
خودخواسته، درگيري هاي 
قومي و قبيل��ه اي كه منجر 
به مرگ مي شود، همه اينها 
مي تواند اين مس��اله را به ما 
يادآوري كند كه خشم نهفته 
در درون هر يك از ما مي تواند 
به قيمت جان انس��ان ديگري تمام شود. از چه زماني 
ديگر نتوانستيم به خشم درونمان كنار بياييم؟ از چه 
زماني اين خش��م فروخورده را به دس��ت گرفتيم و تا 
توانستيم با آن به آزار و اذيت ديگران پرداختيم؟ مرگ 
يك پسر جوان آن هم به دست برادر و پسرعمويي كه 
سال هاي سال همبازي هم بوده اند، به هر دليلي هم 
كه باشد، وحشتناك و غم انگيز است. يك پسر جوان 
قرباني خشم و نفرتي مي شود كه در خانواده اش ريشه 
دارد. درست مانند دخترك شمالي كه قرباني خشم 
پدر شد و سرش با تيزي داس تعصب كوركورانه بريده 
شد. حاال اين پسر جوان جنوبي هم قرباني شد. قرباني 
همان تعصبي كه خيلي وقت است تنها دليل قتل هاي 
اينچنين در كشور ما است. اينكه حاال سه نفر از كساني 
كه در اين قتل وحشيانه دس��ت داشته اند بازداشت 
ادامه در صفحه 8 شده اند، دردي را دوا نمي كند... 

يادداشت مهمان

در غم كشتار مظلومانه دختران در افغانستان 
در پي انفجار خونين در مقابل 
يك دبيرس��تان دخترانه در 
كاب��ل افغانس��تان كه بيش 
از 200 كش��ته و مج��روح 
بر جاي گذاش��ت، مرتضي 
نجفي قدس��ي در همدردي 
با شيعيان مظلوم افغانستان 
و محك��وم ك��ردن جنايت 
تروريست هاي داعشي طي يادداشتي چنين نوشت: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
»والتْقُتُلوا الّنْفس اّلِتي حّرم اهلل إاِّل بِاْلحقِّ ومْن ُقِتل مْظُلومًا 
فقْد جعْلنا لِولِيِه ُس��ْلطانًا« و هرگز نفس محترمي را كه 
خدا قتلش را حرام كرده مكشيد مگر آنكه به حكم حق 
مستحق قتل شود )مانند حكم قصاص براي قاتالن( و 
كس��ي كه خونش به مظلومي و ناحق ريخته شود ما به 
ولي او حكومت و تس��لط )بر قاتل( داديم )تا به مجازات 

برسد( )سورة اسراء: ۳۳( 
  

خبر بس��يار تكان دهنده ب��ود! در عصر روز ش��نبه 
بيست وپنجم ماه مبارك رمضان در اثر انفجاري كه 
توسط جنايتكاران داعشي در مقابل يك دبيرستان 

دخترانه شيعيان در غرب كابل كه به نام سيدالشهدا 
هم هست، در هنگام خروج دانش آموزان سه انفجار 
رخ مي دهد و بيش از 200 نفر كشته و زخمي مي شوند 
كه غالب آنها دختران مظلوم اين مدرسه هستند كه 
با زبان روزه به شهادت رسيدند! و البته اين چندمين 
بار اس��ت كه آنان در مقابل مدارس دخترانه چنين 
جنايت هايي را مي كنند. گويا در افكار جاهلي خود 
تحصيل دختران را ح��رام مي دانند!  اگر اين جنايت 
در اروپا رخ مي داد در تمام اروپا يك هفته عزاي عمومي 
اعالم مي كردن��د و آنچنان بوق و كرنا مي كردند تا تمام 
مردم دنيا بفهمند چه جنايتي رخ داده است، اما چقدر 
شيعيان افغانستان مظلومند كه حقوق بشر و سازمان 
ملل اينجا مرده اند و حتي اين جنايات را به حسب ظاهر 
محكوم هم نمي كنند اما قطعا خون اين مظلوم ها به زودي 
تومار داعشي ها كه دست پرورده امريكاي جنايتكار در 
افغانستان هستند را درهم خواهد پيچيد؛ خون مظلوم 
هيچگاه هدر نمي رود و ظالمان و ستمگران براي هميشه 
در دوزخ الهي مخلد خواهند بود.  قرآن كريم هر گونه قتل 
نفس و آدمكشي را حرام مي داند مگر در مواردي كه مانند 
مساله قصاص حكم به قتل قاتل داده شود، قتل نفس و 
آدمكشي در اسالم از گناهان كبيره است و در آيات متعدد 
به آن تصريح شده است.  ادامه در صفحه 3

محسن عباسي

مرتضي تجفي قدسي

معين شرقيمحسن شمشيري 

مريم شاهسمندي

 دبيركل كانون بانك ها 
و موسسات اعتباري خصوصي خبر داد

 بررسي وضعيت  سالن هاي زيبايي 
و آرايشگاه ها در دوران كرونا

خشكسالي مي تواند  صنايع  
بازارسرمايه را  با چالش  مواجه  كند

 حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 
در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

خطر ظهور تكانه بزرگ تورمي در نيمه دوم سال 1400 وجود دارد

تحقيق و تفحص از شركت رسا 
تجارت مبين و طرح سه شهيد در 

پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

 بازگرداندن اموال تمليكي 
به صاحبان اصلي

صفحه ۳     صفحه 8    

صفحه 7    

 ورشكستگي  
يكي  از  مشاغل  پر درآمد

ابهامات
مجال  صعود  
به  بورس نداد

ائتالف  شوم  سوداگران  ارزي

درخواست 
تعقيب قانوني 

 متهمان 
رسا تجارت

چندماهي مي شود كه مسووالن بورسي سعي دارند 
با تصميمات مهم وضعيت اين بازار را تغيير دهند و 
وضعيت به گونه اي شده كه سران سه قوه نيز وارد 
عمل شدند اما تغيير در بورس رخ نداد وهمچنان 
ش��اهد روند اصالحي و نزول شاخص كل بورس 
صفحه 4 را بخوانيد تهران هستيم.  

با موافقت اكثريت اعضاي شوراي شهر تهران گزارش 
تحقيق و تفحص از شركت رسا تجارت مبين و طرح 
سه ش��هيد به تصويب رسيد. گزارش��ي كه حاكي 
از انتق��ال حدود 1۳ ه��زار ميليارد توم��ان از اموال 
شهرداري تهران به زير مجموعه هاي اقتصادي سپاه 
صفحه 5 را بخوانيد طي سال هاي 88 تا 9۳ و...  



زهراس�ليماني| »براي رش�د توليد، تعديل نرخ 
ارز ضروري اس�ت.«اين عبارتي اس�ت كه حسين 
راغفر با اس�تفاده از آن تالش مي كند تصويري از 
چشم انداز پيش روي اقتصاد ارايه كند. كاراكتري كه 
طي سال هاي قبل و در برهه اي كه دالر در محدوده 
قيمت�ي 3الي 4هزار توم�ان قرار داش�ت از ظهور 
دهش�تناك دالر 30الي 40هزار توماني در اقتصاد 
ايران صحبت كرد و آماج تمسخرها و تخريب هاي 
متعددي شد. در آن زمان برخي چهره هاي اقتصادي، 
تحليل هايش را »يلخي«ارزيابي كردند و گروهي 
ديگر او را از مرحله »پرت« دانس�تند. اما تحوالت 
آتي اقتصاد ايران طي سال هاي 98 و 99 نشان داد كه 
پيش بيني دالر 30الي 40 توماني نه تنها يلخي و پرت 
نبوده، بلكه مبتني بر واقعيات اقتصاد ايران طرح 
شده است. اين بار راغفر از ائتالفي پنهان در اقتصاد 
ايران سخن مي گويد كه با استفاده از ابزارهاي نفوذ و 
رسانه اي اش تالش مي كند، هرگونه تعديل در قيمت 
ارز را در نطفه خفه كند و در برابر آن مي ايستد. اين 
استاد اقتصاد مقابله با يك چنين ائتالفي را نيازمند 
مشاركت گسترده مردم در بزنگاه هاي مهم و كليدي 
ارزيابي مي كند. مشاركتي كه چنانچه با همراهي 
رسانه هاي آزاد همراه ش�ود مي تواند ائتالف شوم 

سوداگران و سودجويان را بشكند.

  ط�ي روزه�اي اخير موض�وع كاهش ن�رخ ارز و 
انتشار برخي اخبار كذب از سوي صدا و سيما براي 
جلوگيري از تعديل نرخ ارز در فضاي عمومي مطرح 
شده است. شما بالفاصله پس از انتشار اين اخبار در 
گزارشي اعالم كرديد كه كاهش نرخ ارز يك ضرورت 
جدي در اقتصاد ايران است. چرا تعديل نرخ ارز را 

حياتي مي دانيد؟
مساله اين اس��ت كه اگر واقعا اراده اي براي توجه به توليد 
در كش��ور وجود داشته باش��د، راه حل آن كاهش نرخ ارز 
است. ارز يك متغير بنيادين بر روي قيمت مجموعه كاال و 
خدمات در كشور است. طبيعي است كه گروه هاي زيادي 
از دالالن، س��وداگران، سفته بازان و سودجويان بر اساس 
منافعي كه دارند، اساسا ميلي به كاهش قيمت ها ندارند.اگر 
در خاطرتان مانده باشد در زمان دولت دهم، زماني كه نرخ 
ارز ناگهان از هزار تومان به 3هزار و 500تومان افزايش پيدا 
كرد، مجموعه اقالم و كاالهايي كه قبال با ارز هزار توماني 
وارد ش��ده بودند با نرخ دالر 3هزار و 500توماني به بازارها 
عرضه شدند. حتي كاالهايي كه داخل انبارها از ماه ها قبل 
وجود داشتند بر اساس يك چنين مكانيسمي به چندين 
برابر قيمت واقعي عرضه شدند. طبيعي است كه يكسري 
افراد و جريانات از اين سازو كار سودهاي نجومي برداشت 
مي كنند، يك ائتالف بزرگي را تشكيل مي دهند تا دربرابر 
كاهش نرخ ارز ايستادگي كنند.افراد و جرياناتي كه از افزايش 
نرخ دالر، سودهاي هنگفتي مي برند در برابر هر گونه كاهش 

و تعديل نرخ ارز مقاومت مي كنند. 
  با اين تحليل مهم ترين مانع پيش روي توليد كشور 
را بايد همين سوداگري هاي ارزي دانست.درست 

متوجه شدم؟
دقيقا، اين افراد و جريانات شبكه به هم پيوسته اي از رسانه ها، 
كارتل هاي مديريتي و حوزه هاي نفوذ را تشكيل داده اند. 
اين زنجيره از افراد و جريانات با نفوذ، اجازه نمي دهند كه 
به راحتي قيمت ارز در داالن نزولي قرار بگيرد. اين روندي 
است كه طي روزهاي اخير هم مشاهده شد. به دليل كاهش 
انتظارات تورمي بر آمده از تحوالت بيروني، نرخ ارز ميل به 
كاهش پيدا كرد اما با چند فضاسازي و خبرسازي اين روند 
متوقف شد. همين جريانات هستند كه از نفوذ رسانه اي و 
مديريتي استفاده مي كنند و در برابر هر نوع كاهش نرخ ارزي 
مقاومت نشان مي دهند. وقتي ارز كاهش پيدا نكند، قيمت 
مجموعه اقالم مصرفي و خدمات نيز كاهش پيدا نمي كند 
و ثبات مورد نظر در اقتصاد و نظام بازارها ايجاد نمي شود. 

تورم كاهش پيدا نمي كند، فقر مطلق مهار نمي شود و...
  براي مقابله با اين ائتالف سياه چه بايد كرد؟

طبيعي است كه در اين رابطه نقش دولت، مجلس و حتي 
قوه قضاييه بسيار كليدي و تعيين كننده است. مجموعه 

تصميم سازان بايد بدانند، اگر واقعا عزمي براي حل مساله 
توليد در كشور وجود داشته باش��د، بدون كاهش نرخ ارز 
امكان پذير نيست. در حال حاضر تصور بفرماييد، بسياري 
از سرمايه هايي كه در ايران وجود دارند، بر اساس دالر هزار 
توماني يا حداكثر 4هزار توماني سرمايه گذاري شده اند، اما 
خدمات ارايه ش��ده و قيمت اجناس با دالر 25تا 30هزار 
توماني انجام مي شود.به همين دليل است كه بيش از يك 
دهه اس��ت، نرخ سرمايه گذاري خالص در كشور ما منفي 
است. اين امر داليل متعددي دارد كه يكي از داليل آن باال 
بودن نرخ ارز است. دليل ديگر هم فعاليت هاي مبتني بر 
سوداگري و س��فته بازي است كه سودهاي بااليي در آنها 
وجود دارد. در اين ميان، طبيعي است كه منابع به سمتي 
مي روند كه باالترين سود در آنجا انباشته شده باشد. در واقع 
چرخه فعاليت هاي سوداگرانه اينگونه تداوم پيدا مي كند. 

  اين روند در كشورهاي توسعه يافته به چه صورت 
است. يعني كشورهاي پيشرفته با استفاده از چه 
اِِلمان هايي، سرمايه گذاري ها را به سمت پروژه هاي 

مولد سوق مي دهند؟
همان طور كه اشاره كردم در يك اقتصاد نرمال هيچ حوزه 
اقتصادي، نبايد بيشتر از توليد سود داشته باشد. مكانيسمي 
كه كشورهاي توسعه يافته از آن استفاده مي كنند تا توليد 
را در راس س��رمايه گذاري ها قرار دهند، استفاده از ساز و 
كارهاي مالياتي است. يعني چنانچه فرد يا گروهي بخواهند 
سود كالني از فعاليت هاي سوداگرانه برداشت كنند، آنچنان 
مالياتي بر آن تعلق مي گيرد كه س��ود مكتسبه را از سود 
فعاليت هاي توليدي پايين تر قرار مي دهد. به زبان عاميانه 
اگر فردي ملكي را در اختيار دارد كه 50 هزار دالر قيمت 
دارد. اگر اين خانه به  طور ناگهاني و يك شبه به 100 هزار 
دالر افزايش پيدا كند، 90 درصد سود مكتسبه كه 45 هزار 
دالر را شامل مي شود، در قالب ماليات بر ثروت كسر مي شود. 
در اين صورت فرد تنها 5 هزار دالر سود كسب خواهد كرد 
كه از متوسط سود فعاليت هاي توليدي پايين تر است. اين 
روند اما در ايران به  طور معكوس است. مجموعه فعاليت هاي 
سوداگرانه در كشورمان بدون اخذ ماليات جريان دارد و اين 
روند باعث سرخوردگي توليدكننده ها مي شود. فرد شب 
مي خوابد فردا صبح ملك 5 ميلياردي اش 10 ميليارد شده، 

بدون اينكه مالياتي براي اين سوداگري بپردازد.
  بنابراين ريشه مشكالت در اصالح نظامات مالياتي 

و بانكي كشور است؟
بله، نظامات بانكي و مالياتي بايد اصالح شود تا توليد و جهش 
توليد شكل بگيرد. اما در كنار اين اصالحات به همان داليلي 
كه نرخ ارز در اقتصاد افزايش پيدا كرده، اين نرخ بايد كاهش 
پيدا كند. يعني اگر انتظارات تورمي، سوداگري و... باعث 
افزايش تورم شده اند با كاهش يافتن اين انتظارات و مهار 
سوداگري ها و نظم و انضباط مالي اين روند بايد معكوس 
ش��ود. اين ضرورت چه در دولت، چه در مجلس و چه در 
دستگاه قضا بايد مورد توجه قرار بگيرد. دولت و مجلس در 
جريان طراحي و تصويب بودجه به جاي افزايش درآمدها 
از طريق افزايش نرخ تسعير بايد از طريق افزايش بهره وري، 
صرفه جويي و كاهش اتالف منابع نيازهاي خود را تامين 

كنند. ضمن اينكه تكيه بودجه بايد بر ماليات باشد. از سوي 
ديگر نسبت به كاالهاي مصرفي لوكسي كه طي سال هاي 
اخير وارد كشور شده، بايد ماليات هاي بااليي وضع شود تا 
دولت منابع مورد ني��از خود را نه از راه فروش نفت، بلكه از 
طريق ماليات تامين كند. همان طور كه همه كشورهاي 
دنيا از اين طريق نيازهاي خود را تامين مي كنند. مگر همه 
كشورهاي دنيا گاز و نفت دارند كه اركان بودجه خود را بر اين 
درآمدها قرار بدهند؟ همه كشورها از ماليات بهره مي برند، 
اقتصاد ايران هم بايد به درآمدهاي مالياتي چنگ بزند. از 
سوي ديگر فعاليت هاي سوداگرانه مانند داللي و سفته بازي 
بايد محدود شوند و منابع مالياتي بر يك چنين فعاليت هايي 

بايد به توليد صنعتي تخصيص پيدا كند.
 خروجي يك چنين رويكردهايي كه شما تشريح 
كرديد در اقتصاد اي�ران به چه صورت بروز خواهد 

كرد؟
در صورت اتخاذ يك چنين رويكرد مولدي، توليد به صرفه 
خواهد بود. وقتي توليد به صرفه باشد، جهش در توليد و 
صادرات اتفاق مي افتد. فضاي كسب و كار بهبود مي يابد 
و اشتغالزايي در كشور رونق مي گيرد. نهايتا روند رشد فقر 
و فقر مطلق كه باعث شكل گيري مجموعه از آسيب هاي 
اجتماعي است، مهار مي شود .براي اين منظور از يك طرف 
توليد بايد باالترين بازدهي را داشته باشد و از سوي ديگر 
فعاليت هاي سوداگرانه بايد بسيار پرهزينه شوند. براي اين 
فعاليت ها بايد ماليات بسته ش��ود تا سرمايه گذاران ميل 

كمتري براي اين فعاليت ها داشته باشند. 
  اما نقش مردم و افكار عمومي در ايجاد يك چنين 

فضايي چيست؟ 
همان طور كه اشاره شد در كنار اصالح نظام مالياتي، در كنار 
اصالح نظام بانكي، در كنار كاهش شديد قيمت ارز، بايد يك 
عزم عمومي نيز شكل بگيرد. مردم بايد توسعه را از مديران 
و حاكمان مطالبه كنند و براي آن هزينه بپردازند. مطالعه 
مسير توسعه در ساير كشورها نشان مي دهد بدون مشاركت 
عمومي مردم دستيابي به امر توسعه ممكن نيست. در واقع 
ظهور يك جامعه توسعه يافته از طريق مردمي مطالبه گر و 
آگاه امكان پذير خواهد بود. مردم بايد بر عرضه كنندگان انواع 
مختلف كاالها و خدمات فشار بياورند تا نرخ اقالم و خدمات 
)از جمله خدمات دولتي( را كاهش دهند. كاهش نرخ ارز بايد 
به عنوان يك مطالبه جدي عمومي در بيايد و در رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي روي آن كار شود. اين اقدامي است كه 
مي تواند تضمين كننده رشد توليد در كشور باشد و در ادامه 
منابع بزرگي را به سمت توليد سوق دهد. اين فعاليت ها، 
تورم را كنترل مي كند. اش��تغال زيادي ايجاد مي كند و از 
نوسانات پي در پي قيمت ها جلوگيري مي كند. بايد توجه 
داشت كاهش نرخ ارز اقدامي كليدي براي جهش توليد در 
كشور است. مردم بايد افراد و جرياناتي كه در برابر كاهش 
نرخ ارز سنگ اندازي مي كنند، شناسايي و زمينه ورود آنها 

به مراكز كليدي تصميم ساز را سد كنند.
 همان  طور كه مس�تحضريد برخي معتقدند كه 
نيازي به مشاركت گسترده مردم در گزينش هاي 
عمومي ازجمله انتخابات و... وجود ندارد. در صورتي 

كه مردم پيگيري مطالباتي كه به آن اشاره كرديد، 
نباشند در كوتاه مدت بايد منتظر چه رخدادهايي 

در اقتصاد باشيم؟
در صورتي كه تالش براي كاهش نرخ ارز در دس��تور كار 
قرار نگيرد و مردم پيگيري مطالبات مهم اقتصادي نباشند، 
اقتصاد ايران در نيمه دوم سال1400، يك تورم بسيار بزرگ 
را مجددا تجربه خواهد كرد. تورمي كه به مراتب بزرگ تر از 
تورم سال گذشته خواهد بود و تبعاتي به مراتب ويرانگرتر 
خواهد داشت. طبيعي است كه برخي گروه هاي ذي نفوذ در 
برابر مطالبات مردم مقاومت خواهند كرد و از همه نهادهاي 
بانفوذ و ظرفيت هاي سياس��ي بهره خواهند برد تا جلوي 
كاهش نرخ ارز را بگيرند، همان گونه كه تا به امروز اين گونه 
عمل كرده اند. چرا كه افرادي از ارز گران منتفع مي شوند و 
بهره هاي هنگفت مي برند، همان كساني هستند كه بايد 
تصميمات الزم و كليدي را بگيرند. مشخص است كه هيچ 
چاقويي دسته خود را نمي برد و هيچ سوداگري به نفع مردم 

و به ضرر خود عمل نمي كند.
  موضوع براي من همچنان مبهم اس�ت؛ مردم به 
صورت مصداقي چطور مي توانند اين سياست هاي 

اصالحي را حمايت كنند؟
در ساير كش��ورهاي جهان، نقش نهادهاي مدني در يك 
چنين مواقعي برجسته مي شود. نهادهاي مدني در كنار 
اح��زاب، مطالبات مردم را نزد حاكمان و تصميم س��ازان 
پيگيري مي كنند. البته ركن ركين اين تشكل هاي مدني، 
رسانه هاي آزاد، مس��تقل و مطالبه گر هستند. متاسفانه 
اقتصاد ايران از اين منظر با محدوديت هاي فراواني روبه رو 
است. تعداد معدودي رسانه هاي پرسشگر وجود دارند كه 
تالش مي كنند، ملزومات توسعه را شناسايي و در اختيار 
افكار عمومي قرار بدهند. قطعا نقش رس��انه ها و آگاهي 
بخشي به مردم، بازتاب راي مردم، صدا و اعتراض مردم و... 
مهم ترين عامل پيگيري و تحقق مطالبات عمومي است. 
ضمن اينكه وقتي افكار عمومي آگاهي الزم را پيدا كنند، 
وارد ميدان خواهند شد. البته بايد ساز و كارهاي مشاركت 
مردم در كشور فراهم شود. بدون ايجاد اين بستر مشاركتي 
امكان اثرگذاري مسالمت جويانه مردم وجود ندارد. نهادهاي 
مدني و سازمان هاي مردم نهاد بايد اين روند آگاهي بخشي را 
با جديت دنبال كنند. به محاق رفتن اين فعاليت هاي مدني 
و مسالمت جويانه، فضا را براي تحركات راديكال و افراطي 
فراهم مي كند و جامعه را دچار هزار توي پيچيده تندروي ها 

و افراط ها خواهد كرد.
  قبول داريد كه اين بستر مشاركت چه در زمينه هاي 
اقتصادي و چه در حوزه هاي اجتماعي و سياسي در 

كشور فراهم نشده است؟
بايد در ساختارهاي موجود انقالبي رخ بدهد و نهادهاي فعلي 
زير و رو بشوند. نمونه اي به عنوان مثال براي مخاطبان شما 
تصويرسازي مي كنم تا اصل موضوع روشن شود. متاسفانه 
در حال حاضر هنوز سازمان حمايت از مصرف كننده ايران 
كه قاعدتا بايد از منافع عمومي مردم در برابر ارايه دهندگان 
كاال و خدمات محافظت كند، يك نهاد دولتي و مرتبط با 
وزارت صمت )وزارت بازرگاني سابق( است. اين بيشتر به 
يك طنز تلخ شبيه است. يك چنين نهادي اساسا نمي تواند 
حامي منافع مردم باش��د چرا كه مديران و كاركنان آن را 
دولتمردان تعيين مي كنند. اقتصاد ايران نيازمند نهادهاي 
مدني و مردمي است كه مس��ووالن آنها توسط مردم و نه 
دولتي ها( تعيين شوند. از طريق اين نهادهاي مردمي است 
كه افكارعمومي نگراني ه��ا، دغدغه ها و مطالبات خود در 
خصوص قيمت، كيفيت و كميت كاالها و خدمات به گوش 
تصميم سازان مي رساند و بهبود آنها را طلب مي كند. از سوي 
ديگر از طريق اين نهادها است كه مردم مي توانند حمايت 
خود از كاالها و خدمات با كيفيت و ارزان را رسانه اي كنند. 
ايجاد اين ساختارهاي قوام يافته و كارآمد، امر پيچيده اي 
نيست و در بسياري از كشورهاي جهان از شرق و غرب عالم 
پياده سازي شده است. چرا ايران نبايد اين نهادهاي عمومي 
را ايجاد و پرورش دهد؟ مردم بايد متوجه اين واقعيت باشند 
كه جز خودشان، هيچ جريان و گروهي از منافع كالن آنها 
صيانت نخواهد كرد. خالي كردن صحنه به اين اميد كه فالن 
طيف و گروه منافع مردم را تامين مي كند، نه تنها اوضاع را 

بهتر نخواهد كرد بلكه بر حجم مشكالت خواهد افزود.

راهبرد

ادامه از صفحه اول
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نامه هنيه به رهبر انقالب درباره 
حوادث جاري در قدس اشغالي

اسماعيل هنيه، رييس دفتر سياسي جنبش مقاومت 
اس��المي حماس در پيامي به رهب��ر معظم انقالب 
ضمن تش��ريح حوادث و تحوالت ج��اري در قدس 
اشغالي، خواستار اتخاذ موضع قاطع جهان اسالم براي 
حمايت از ساكنان قدس و توقف جنايات اشغالگران 

اسراييلي شد.
به گزارش ايسنا به نقل از مركز اطالع رساني فلسطين، 

متن اين پيام بدين شرح است: 
حض��رت آي��ت اهلل العظمي س��يد عل��ي خامنه اي 

)حفظه اهلل( 
رهبر معظم انقالب اسالمي ايران
سالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته

درودي صميمانه و بعد،  مايه خرسندي ما در جنبش 
حماس است كه در اين ايام مبارك و روزهاي پاياني 
ماه رمضان، سالم و درود و تقدير خالصانه خود را محضر 
جنابعالي تقديم نماييم. از خداوند متعال خواستاريم 
كه اين ماه بزرگ و عيد س��عيد فطر را بار ديگر با خير 
و بركت نصيب جمهوري اسالمي ايران و ملت بزرگ 
آن و امت اسالمي گرداند، چه او شنوا و اجابت كننده 
دعا است. همان گونه كه حضرتعالي در جريان بوده و 
هستيد، حمالت و تجاوزات صهيونيست هاي غاصب 
عليه ق��دس و س��اكنان آن اعم از تش��ديد عمليات 
يهودي س��ازي، شهرك س��ازي، كوچاندن اجباري 
فلسطينيان، پاكس��ازي نژادي و حمالت به منطقه 
باب العامود و ش��يخ جراح، همچنين تجاوزات عليه 
مسجداالقصي و معتكفين در آن اعم از تعرض به اين 
مسجد مبارك يا سركوب نمازگزاران و بستن درهاي 
آن و ممانعت از ورود فلسطينيان به آن براي اقامه نماز 
و عبادت ادامه دارد كه تمامي اينها تالش��ي گسترده 
از سوي سران رژيم اشغالگر براي مشروعيت بخشي 
به شهرك سازي، كوچاندن فلس��طينيان، مصادره 
خانه ها و امالك آنان و تثبيت تقسيم زماني و مكاني 
مسجد مبارك االقصي و تغيير وضعيت حاكم بر آن 
است و اين جنايتي جديد است كه از تمامي خطوط 
قرمز فراتر رفته و احساس��ات و عواطف امت اسالمي 
را جريحه دار كرده و ش��هر قدس و تاريخ اسالمي آن 
و موجوديت، رزق و روزي و آينده و حقوق مش��روع 
ساكنان آن را هدف گرفته است، كما اينكه مستقيما 
مسجد مبارك االقصي و پاسداران آن را نيز هدف قرار 
داده است. ما در جنبش حماس در مقابل تجاوزات و 
جنايات دشمن صهيونيستي در ماه مبارك رمضان 
و اوضاع متشنج و خطرناك حاكم بر قدس و مسجد 
االقصي كه نسبت به تبعات و پيامدهاي خطرناك آن 
هشدار مي دهيم؛ خواستار تحرك فوري براي اتخاذ 
موضعي قاط��ع در قبال اين جناي��ات و تالش براي 
بسيج مواضع اسالمي و ديپلماسي عربي، اسالمي و 
بين المللي به منظور بازداشتن دشمن صهيونيستي 
از ادامه جنايات وحشيانه خود عليه ملت فلسطين و 
سرزمين و مقدسات آن در شهر قدس اشغالي به ويژه 
مسجد مبارك االقصي هستيم. تالش هاي مستمر و 
گسترده اشغالگران صهيونيست در شهر قدس براي 
كوچاندن اجباري 2۸ خانواده فلسطيني در محله شيخ 
جراح و حمالت شنيع عليه ساكنان محله باب العامود 
و تعرضات متجاوزانه و تحريك آميز به مسجداالقصي 
و سركوب معتكفين در آن، جنايت و اقدامي خطرناك 
اس��ت كه نبايد در مقابل آن س��كوت ك��رد يا بدون 
واكنشي قوي كه به بازداشتن رژيم اشغالگر و سران 
آن از ادامه جنايات عليه قدس و مسجد االقصي و ملت 
فلس��طين به ويژه تصميم شهرك نشينان اشغالگر 
اسراييلي براي تعرض گسترده به مسجداالقصي در 2۸ 
ماه مبارك رمضان با هماهنگي گروهك هاي يهودي 
و حمايت ارتش اين رژيم بينجامد، از كنار آن گذشت. 
ما در اين ايام در ماه مبارك رمضان، ماه همبستگي، 
همكاري و پيروزي اين پيام را خدمت جنابعالي ارسال 
مي كنيم و ما همه باور و اميد داريم كه امت اسالمي 
همچون بنايي محكم و آهنين در صفي واحد قرار گيرد 
� هميش��ه همين مايه پيروزي در قدس و مقدسات 
بوده اس��ت � و به حمايت از ملت فلسطين در قدس 
و مسجداالقصي جهت مقابله با جنايات اشغالگران 
صهيونيست و بازداشتن شهرك نشينان اشغالگر از 
ادامه تجاوزات و حمايت از مقاومت و پايداري ساكنان 

قدس و پاسداران مسجداالقصي برخيزد.
ملت فلسطين در قدس اشغالي كه بيش از 50 سال است 
راه مقاومت و صبر و بردباري را براي دفاع از سرزمين و 
مقدسات فلسطين به نيابت از امت اسالمي و عربي در 
پيش گرفته، هرگز از ادامه اين مسير تا پيروزي، بازگشت 
به اين سرزمين و تشكيل كشور مستقل فلسطين به 
پايتختي قدس شريف باز نمي ايستد. از درگاه خداوند 
متعامل خواستاريم شما را محفوظ و موفق و پيشرفت و 
شكوفايي روزافزون را نصيب جمهوري اسالمي بگرداند. 

درود و تقدير خالصانه ما را بپذيريد.

تايم اوت در مذاكرات هسته اي
اين روندي است كه ظواهر امر نشان مي دهد بيشتر 
از يك هفته زمان مورد نياز است. اما به نظر مي رسد 
نگاهي كه در داخل كش��ور نس��بت به موضوعات 
حوزه روابط بين الملل وجود دارد، نيازمند اصالح 
جدي است. البته برجام واجد ويژگي هاي مثبتي 
است و بايد از اجراي آن به طور جدي حمايت كرد، 
اما گره زدن مقوالت اقتصادي و معيش��تي داخل 
كشور به موضوعات حوزه روابط بين الملل چندان با 
خردورزي هاي دورانديشانه همخوان نيست. هرچند 
در ايران مس��ووالن ايراني از پايان يافتن مجموعه 
تحريم هاي اقتصادي و بهبود وضعيت معيش��تي 
سخن مي گويند، اما تجربه قبلي ايران از گره زدن 
معيشت كش��ور به برجام نتايج مناسبي نداشت و 
نبايد باز هم اين اشتباه را تكرار كرد. چرا كه آزمودن 

اشتباهات قبلي اساسا اشتباهي نابخشودني است.

رييس قوه قضاييه: بانك ها حق 
تملك واحدهاي توليدي را ندارند

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در كشور بن بست 
نداريم و هيچ كارخانه اي نبايد تعطيل شود، گفت: 
تملك واحدهاي توليدي توس��ط بانك ها خالف 

سياست هاي نظام است.
به گزارش تسنيم، آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي بعد از 
ظهر امروز در  ديدار با فعاالن اقتصادي استان همدان 
با بيان اينكه شعار سال نياز جدي كشور است، اظهار 
داش��ت: رفع موانع توليد و پشتيباني از توليد براي 

كشور قدرت اقتصادي توليد مي كند .
رييس قوه قضاييه با بيان اينك��ه بايد موانع توليد 
را تسهيل كرد تا توليدكنندگان و صادركنندگان 
احساس مشكل نكنند، افزود: رفع موانع توليد يك 

مسووليتي است كه نياز به پيگيري جهادي دارد.
وي با تاكيد بر اينكه ما در كش��ور بن بست نداريم و 
هيچ كارخانه اي نبايد تعطيل شود، ادامه داد: هنر 
مديران راه گشايي اس��ت و براي ما عباراتي مانند 
نمي توانيم و نمي ش��ود معنايي ن��دارد، لذا وقتي 
كارخانه و س��رمايه گذار آماده است چرا راه را براي 

توليد باز نكنيم ؟
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه بايد در كش��اورزي 
برنامه ريزي داشته باشيم، تاكيد كرد : نبايد توليد 
به گونه اي باشد كه در يك سال كمبود محصوالت 
باشد و در سال ديگر توليد به اندازه بيش از نياز شود.
رييسي گفت: حمايت جدي از توليدات و صادرات 
بسيار مهم است و الزم است همه در اين ميدان انجام 

وظيفه كنند و اين مهم نيز نياز به كار و عمل دارد.
وي به موضوع شركت زمرد آسيا اشاره كرد و افزود: 
مشكل اين ش��ركت اگر حل نش��ود ما به صورت 

كشوري در آن ورود مي كنيم.
رييس قوه قضاييه گفت: خالف سياست هاي نظام 
است كه بانكي واحدي را تملك كند و چراغ توليد 
خاموش شود. بنابراين بانك ها وقتي واحد توليدي 
در اختيار گرفتند حق ندارند آن را غير فعال كنند 
در غي��ر اين صورت كار بانك خ��الف قانون و قابل 

پيگيري است.

حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

ائتالف شوم سوداگران ارزي

روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت: 

تا پايان تير ۱۳ ميليون نفر گروه پرخطر واكسينه مي شوند
رييس جمهور با اشاره به اهميت اجراي سند واكسيناسيون، 
گفت: اگرچه مسير تهيه و تامين واكسن چندان هموار و 
آسان نيست اما به رغم محدوديت هايي كه در اين خصوص 
در جهان وجود دارد و همچنين به جهت محدوديت هاي 
تحريمي در زمينه اختصاص منابع ارزي آن، با عنايت به 
تالش ها و اقدامات انجام شده مي توانيم اميدوار باشيم كه 
تامين و واردات واكسن به يك روال قطعي با سرعت الزم 
برسد به گونه اي كه هيچ ناهماهنگي و مانعي در اين مسير 
وجود نداشته باش��د. به گزارش ايسنا، روحاني با اشاره به 
ماموريت و وظايف دستگاه هاي مختلف در اين خصوص 
افزود: همان طور كه دولت اعالم كرده است، تهيه، تامين 
و ساخت واكسن اصلي ترين اولويت كاري سازمان برنامه 
و بودجه، بانك مركزي و وزارت بهداشت و درمان بوده كه 
البته در اين زمين��ه وزارت امور خارجه نيز اهتمام ويژه و 
موثري در دستور كار خود قرار داده است . رييس جمهور 
تاكيد كرد: اولويت سياستي دولت، ايجاد توان توليد داخلي 
در امر واكسن است، ولي از نظر زماني تا رسيدن به نقطه 
تكافوي تامين داخلي، براي حفظ جان مردم نبايد زمان را 
از دست داد و نياز كشور بايد از محل واردات واكسن تامين 
شود به همين منظور وزارت بهداشت همزمان با واردات، 
براي خريد واكسن توليد داخل از توليد كنندگان داخلي، 
قرارداد منعقد كرده و پرداخت هاي الزم را صورت مي دهد. 

رييس جمهور با تاكيد بر الزام اجراي سند واكسيناسيون، 
گفت: طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان تا پايان تيرماه 
13 ميليون نفر گروه پرخطر در كشور، واكسينه خواهند 
شد و روند اجراي عمليات واكسيناسيون به نحوي انجام 
خواهد گرفت كه تزريق روزانه واكسن در سايت مربوطه 
ثبت و به طور منظم افزايش يابد. در اين جلسه، حمايت 
از خانوارها و كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا در سال 

1400 با ارايه بسته هاي حمايتي مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت و تاكيد شد با توجه به اينكه اصناف در طول يكسال 
گذشته با همه توان خود به ميدان آمدند و با وجود زيان مالي 
گسترده، به ادامه حيات اقتصادي كشور كمك كردند، الزم 
است حمايت هاي جامع دولت از اصناف، خانواده ها و كسب 
و كارهاي آسيب ديده تا پايان شيوع كرونا ادامه يابد. روحاني 
پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه از ميزان حمايت هاي 

مختلف از جمله كسب و كارها و خانوارهاي آسيب ديده از 
كرونا در سال گذشته و برنامه هاي حمايتي در سال جاري 
در اين زمينه، گفت: آسيب گسترده پاندمي كوويد19 به 
اقتصاد، مانند خود اين بيماري امري فراگير و جهاني بوده 
و هيچ كشوري از خس��ارت هاي آن مصون نمانده است 
اما فش��ار اقتصادي اين بيماري به كشور و ملت ما بسيار 
بيشتر و مضاعف بوده چرا كه ايران در شرايط سخت ترين 
و غيرانساني ترين جنگ اقتصادي جهان، با اين بيماري و 
عوارض ناشي از آن مقابله كرده است. رييس جمهور با اشاره 
به اقدامات انجام شده در اين زمينه گفت: در شرايط جنگ 
اقتصادي با وجود كمترين ميزان فروش نفت و دريافت ارز 
به سبب تحريم هاي سخت دشمن، دولت در سال گذشته با 
تمهيدات قانوني الزم، به كسب و كارها و خانوارهاي آسيب 
ديده از كرونا و تقويت زيرساخت هاي بهداشت و درمان و 
تامين تجهيزات پزشكي و بدهي خود به گروه هاي مختلف 
از جمله پرستاران به صورت پرداخت مستقيم، تسهيالت 
بانكي يا افزايش توان خريد كمك كرده است و تصميمات 
الزم را براي تس��هيل كار و امه��ال فرصت هاي مالياتي و 
تامين اجتماعي را اتخاذ نموده است. روحاني افزود: براي 
سال 1400 هم، پيش بيني هاي الزم براي تامين واكسن 
و حمايت هاي مالي و بانكي انجام ش��ده و به مرحله اجرا 

درخواهد آمد.

واكنش وزير كشور به مصوبه انتخاباتي 
شوراي نگهبان

وزير كشور با بيان اينكه طبق قانون، ابالغيه در حكم 
قانون بايد از س��وي رييس جمهوري به دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ ش��ود، گفت: تفس��ير حقوقي معاونت 
حقوقي رييس جمهوري از ابالغيه انتخابات شوراي 
نگهب��ان مبناي عمل ماس��ت و منتظر تفس��ير اين 
معاونت هستيم. عبدالرضا رحماني فضلي روز يكشنبه 
در حاشيه نشست ستاد انتخابات در نشست خبري 
با اشاره به ابالغيه اخير ش��وراي نگهبان و اجراي آن 
از س��وي وزارت كش��ور گفت: ش��وراي نگهبان پيرو 
ابالغ سياست هاي كلي انتخابات موظف شده رجال 
سياسي را تعريف و تفسير كند و شرايطش را بگويد. 
اين مسووليت كامال بر عهده ش��وراي نگهبان است 
كه شوراي نگهبان هم اين كار را انجام داد و به وزارت 
كشور ابالغ كرد. وزير كشور با بيان اينكه طبق قانون هر 
نوع ابالغيه قانون و آنچه كه در حكم قانون است بايد 
توسط رييس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي ابالغ 
شود، اظهار كرد: اين موضوع را روز بعد از ابالغ از سوي 
شوراي نگهبان در نامه اي به اطالع رييس جمهوري 
رسانديم. رحماني فضلي افزود: در اين زمينه موضوع 
اول نحوه ابالغ است كه بايد از طريق رييس جمهوري 
باشد و دوم اينكه تفسير حقوقي توسط معاونت حقوقي 
رييس جمه��وري به ما اعالم ش��ود. وي با بيان اينكه 
قسمت عمده اين ابالغيه مربوط به خود شوراي نگهبان 
است و شوراي نگهبان به نظر بنده يك گام در اين زمينه 
جلو رفته اس��ت، گفت: قباًل هم شوراي نگهبان طبق 
نظارت استصوابي عمل نظارت را بر همين اساس انجام 
مي داده است. شوراي نگهبان اين بار همان اقدامي را كه 
انجام داده است تحت يك سري شاخص ها و يك سري 

شرايط توضيح داد، مشخص و تبيين كرد.

مبناي عمل، تفسير معاونت 
حقوقي رييس جمهوري است

رييس اتاق بازرگاني ايران و چين مي گويد س��ه عامل 
اصلي بر قيمت دالر در اقتصاد ايران تاثير دارد كه با كنار 
هم قرار دادن آنها مي توان آينده اين نرخ را پيش بيني 
كرد. مجيدرضا حريري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
در اين ترديدي نيست كه جايگاه ريال و ارزش پول ملي 
ايران در قياس با ارزهايي مانند دالر، تاثيري قابل توجه 
در قيمت تمام ش��ده كاالها و تورم و ميزان هزينه هاي 
ثابت زندگي مردم دارد؛ از اي��ن رو نرخ دالر و ثبات آن 
اهميت زي��ادي در برنامه ريزي اقتص��ادي و مديريت 
زندگي دارد. وي با بيان اينكه در سطح كالن سه عامل بر 
تعيين قيمت دالر در اقتصاد ايران نقش اساسي دارند، 
توضيح داد: عامل نخست به شرايط كالن اقتصادي ايران 
بازمي گردد. وضعيت تورم، ارزش افزوده، رشد اقتصادي، 
سرمايه گذاري و بسياري از عوامل ديگر در كنار يكديگر 
ارزش ذاتي ريال را تعيين مي كنند كه در مقايسه با دالر 
نرخي را مشخص مي كند. رييس اتاق بازرگاني ايران و 
چين ادامه داد: عامل دوم، در رابطه با ميزان دسترسي به 
دالر و عرضه آن از سوي بانك مركزي است. ما در دهه 
90 دو شوك قيمتي دالر داشتيم كه هر دو آنها پس از 
شكل گيري تحريم ها و تشديد آنها ايجاد شد. يك بار 
دالر از 1000 تومان به حدود 4000 تومان و بار دوم به 
مرز 30 هزار تومان رسيد و دوباره بازگشت. حال اگر بانك 
مركزي دسترسي بيشتري به ارز داشته باشد و عرضه را 
در برابر تقاضا افزايش دهد، بخشي از افزايش قيمت دالر 
در سال هاي گذشته متوقف خواهد شد. البته اجراي اين 
سياست پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و نمي توان 
به راحتي از افزايش دسترسي به ارز و تزريق آن به بازار 

سخن گفت.

دالر به كانال ۱۵ هزار تومان 
بازمي گردد؟



گروه بانك و بيمه| 
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي اعالم 
كرد: بانك ها براي تسويه بدهي بدهكاران و آزادسازي اموال 
تمليكي اعالم آمادگي كردن��د، اما افراد مي خواهند وجه 

التزامي كه به اين بدهي ها اضافه شده را نپردازند.
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان 
اينكه آنچه در بخش اموال تمليكي بانك ها اغلب موجب 
هجمه اي عليه سيستم بانكي كشور شده، كارخانه ها است، 
اظهار كرد: از سال هاي گذشته وقتي بدهكار بدهي خود 
را ب��ه بانك نمي پرداخت از طريق حقوقي و با راي محاكم 
قضايي امالك مس��كوني به تمليك بانك ها در مي آمد و 
موجب تسويه مطالبات بانك مي شد، اما آنچه باعث هجمه 
بي انصافانه رس��انه ها از جمله صدا و سيما شده اين است 

كه كارخانه هاي توليدي به تمليك بانك ها درآمده است.
محمدرضا جمشيدي در گفت وگو با ايِبنا تصريح كرد: گاها 
مشاهده مي كنيم كه بدهكاران بانكي شكايت مي كنند 
كه a ريال از بانك گرفته اند و حاال براي تس��ويه آن بانك 
چندين برابر رقم را طلب مي كند. اين در حالي اس��ت كه 
چنين رقم هاي بااليي كه عنوان مي شود نشان از اين دارد 
كه بانك سال هاي زيادي با آنها همكاري و مماشات كرده 
و اين بازپرداخت بدهي ها به تعويق افتاده كه طبيعتا هر 
سال جريمه به آن تعلق مي گيرد و بدهي را متورم مي كند.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر چون ارزش كارخانه ها 
افزايش يافته برخي به دنبال تسويه بدهي هاي خود هستند 
و چنين اظهارنظرات ناعادالنه اي را مطرح مي كنند، گفت: 
بانك ها نيز براي تسويه بدهي ها و بازگرداندن كارخانه ها 
و كارگاه ها اعالم آمادگي كردند، اما اين افرادمي خواهند 
وج��ه التزامي كه به اين بدهي ها اضافه ش��ده را نپردازند. 
به خصوص اينكه بدهي هاي س��ال هاي قبل نرخ س��ود 
تسهيالت بااليي داشته چرا كه قبل از سال ۹۴ نرخ سود 
تس��هيالت ۲۴، ۲۱ و ۱۹ درصد بود و براساس نرخ زمان 
اعطاي تسهيالت مورد تسويه قرار مي گيرد. دبيركل كانون 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي تاكيد كرد: تسهيالتي 
كه اين افراد استفاده كرده اند از محل سپرده هاي مردم است 
و اين در حالي است كه نرخ س��ود سپرده ها نيز پرداخت 
شده اس��ت كه اين سودها از محل سودهاي تسهيالت يا 
وجه التزامات تامين مي شود. جمشيدي با بيان اينكه ۱۹ 

كارگاه يا كارخانه كوچك مانند مرغداري يا تراشكاري و ... 
به تملك بانك هاي خصوصي درآمده است، افزود: بنابراين 
از آمار بيش از دوهزار كارخانه هاي تمليكي بانك ها تعداد 
اندكي متعلق به بانك هاي خصوصي است كه اين واحدها 
تسهيالت از بانك گرفتند تا طرحي را به اجرا برسانند، اما 
متاسفانه پيش بيني هايشان درست نبود و پروژه را نيمه تمام 
رها كردند و به توليد نرسيدند. وي با اشاره به اينكه بانك ها 
كارخانه اي را به تعطيلي نكشانده اند، تصريح كرد: در بين اين 
۱۹ كارخانه تمليكي، ۳ مورد نتوانستند بدهي خود را بدهند 
اما به ناچار با راي محاكم قضايي به تمليك بانك درآمدند، 
اما چون به توليد مي پرداختند بانك هم كارخانه ها را عينا 
به صاحبان قبلي واگذار كرد تا به فعاليت خود ادامه بدهند و 
بتوانند از محل درآمد وسود كسب و كار خود بدهي بانك را 
بپردازند. جمشيدي گفت: باقي كارخانه ها توليدي نداشتند 
كه بخواهند به توليد خود ادامه بدهند به عنوان نمونه يكي از 
آنها مرغداري بود كه بعد از تمليك، آن را در اختيار مالك قرار 
داديم تا به توليد ادامه دهد اما وقتي به مرحله برداشت رسيد 
ديگر فعاليت توليدي خود را ادامه نداد و كار را تعطيل كرد.

دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در 
پايان تاكيد كرد: با وجود دستوراتي كه رييس قوه قضاييه 
براي مماش��ات به قضات ابالغ كرده اما باز هم اين محاكم 

هستند كه راي به تمليك مي دهند چرا كه مي بينند بانك 
تمام تالش خود را كرده است. آنچه باعث مشكل شده اين 
است كه بدهكاران بانكي قصد دارند بدهي را برابر رقمي كه 

گرفته اند بپردازند كه شدني نيست.

    چه بايد كرد؟
سال هاست كه كارشناسان و برخي مسووالن اقتصادي، 
خواس��تار بازگرداندن اموال تمليكي بانك ها به صاحبان 
اصلي آنها هستند تا بهره وري و كارايي اين اموال افزايش يابد 
و در خدمت اقتصاد ملي باشد. زيرا بانك ها تخصص كافي و 
انگيزه و منابع الزم براي استفاده از آنها را ندارند و اين كار عمال 
به بنگاه داري و رشد هزينه بانك ها منجر شده و بسياري از 
اموال در حال خاك خوردن است و تبديل به خانه كبوترها 
شده است.  اما توافق نسبي در اين زمينه بسيار سخت است 
زيرا مالكان دارايي هاي تمليك شده به خصوص كارخانه ها 
مي گويند كه اگر چه ملك آنها گران شده و قيمت ها چند 
برابر شده اما آنها پولي براي پرداخت اصل و فرع و جريمه 
تسهيالت ندارند و بايد به همان نرخ قرارداد اوليه وام ها را 

قسط بندي كنند تا قادر به پرداخت آنها باشند. 
از طرف ديگر، بانك ها نيز حق دارند كه متناسب با نرخ تورم، 
هزينه هاي سود به سپرده ها، و رشد قيمت ها، حق خود را 

مطالبه كنند . اما در اين ميان عمال توليد، رشد اقتصادي و 
درآمدي وجود ندارد كه پرداخت شود و دارايي ها آزاد شود. 
قيمت   دارايي ها چند برابر شده و همه دچار اين توهم هستيم 
كه اموال و دارايي ها چند برابر شده و ثروتمندتر شده ايم اما 
در واقع پولي در بساط نيست تا اقساط پرداخت شود و هزينه 
زندگي تامين شود و بانك ها نيز تحت فشار شديد هستند. 
در نتيجه عمال اين فضاي كسب وكار، باعث تعطيلي، خاك 

خوردن دارايي ها و كاهش توليد شده است. 
همچنين ب��ه دليل ركود بخش مس��كن يا ب��اال بودن 
قيمت ها، و همچنين وجود عوارض و شكايت هاي حقوقي 
مختلف يا س��اكنان اين اموال، عمال امكان واگذاري آنها 
به ديگران و فروش اموال وجود نداشته و هزينه اين اموال 
روي دوش بانك ها سنگيني مي كند و نه تنها كمكي به 
بانك ها نكرده و نقدينگي آنها را قفل كرده بلكه زحمت و 
هزينه اضافي تحميل كرده است.  براين اساس، حداقل به 
صورت قسطي، اجاره اي يا به شرط حفظ و نگهداري، بايد 
اين اموال به صاحبان آنها بازگردد يا در مقابل تسهيالت 
ارزان قيمت و قس��ط بندي اين اموال ب��ه صاحبان آنها 
بازگشته و زمينه رشد بهره وري و كارايي را در اقتصاد ملي 
ايجاد كند و افراد بيكار شده را به سركار باز گرداند.  واقعيت 
اين است كه بانك ها انتظار دارند كه برابر نرخ سود قرارداد، 
جريمه و وجه التزام، پول خود را دريافت كنند. از طرف 
ديگر كارخانه ها با وجود آنكه قيمت زمين و ملك و ماشين 
آالت آنها افزايش يافته و قاعدتا بايد سود تسهيالت بانك ها 
را بپردازند، اما چون توليد و رشد اقتصادي و درآمد و پول 
و نقدينگي ندارند، لذا قادر به پرداخت اقس��اط نيستند.  
يعني اگر مالك س��ود بانك را ندهد در ش��رايط افزايش 
قيمت ملك، سوء استفاده تصور مي شود و بانك حق خود 
را مي خواهد، اما اگر بخواهد پول بانك را بدهد، عمال پولي 
ندارد. لذا موضوع افزايش تورم، قيمت ملك و نرخ س��ود 
تسهيالت در شرايطي كه اقتصاد در ركود و تورم است به 
شكل ديگري بررسي شود و شايد بهترين راهكار اين است 
كه فعال كارخانه ها كار كنند و بانك و مالك شريك بخشي 
از درآمد و مالكيت آنها شوند و اجازه تعطيل شدن و بيكاري 
را ندهند. زيرا در اين شرايط رشد قيمت ملك و تورم، نه 
بانك و نه مالك نمي توانند راهكاري براي حل مش��كل 
بيابند و لذا سهامدار شدن بهتر از تملك كامل بانك است. 

دريچه
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كارت اعتباري سهام عدالت
در پست بانك، ملي و تجارت

پيش از اين اعالم ش��ده بود كه تا آخر ارديبهشت همه 
بانك ها، كارت اعتباري س��هام عدالت صادر مي كنند؛ 
اكنون طبق اعالم معاون وزير اقتصاد، يك بانك ديگر به 
بانك هاي صادركننده كارت اعتباري سهام عدالت اضافه 
شده است و ساير بانك ها نيز با آمادگي سيستم هاي خود 
كارت اعتباري س��هام عدالت صادر مي كنند. دريافت 
كارت اعتباري سهام عدالت از ۲۵ بهمن پارسال براي 
مشموالن اين سهام فراهم شده است و تاكنون تنها دو 
بانك ملي و تجارت براي صدور اين كارت اعالم آمادگي 
كرده اند كه متقاضيان مي توانند به صورت غيرحضوري 
كارت خ��ود را دريافت كنند. اكنون، عباس معمارنژاد 
در تازه ترين گفت وگوي خود با ايس��نا، از صدور كارت 
اعتباري سهام عدالت توسط پس��ت بانك عالوه بر دو 
بانك ملي و تجارت خبر داد. وي در پايان س��خنانش 
تاكيد كرد كه فرآيند صدور كارت اعتباري سهام عدالت 
در پست بانك نيز همانند بانك ملي و تجارت به صورت 

غيرحضوري و آنالين انجام مي شود.

مثقال طال  به كانال 3 ميليون تومان 
كاهش يافت

گروه بانك و بيمه |  روزيكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴00، 
در بازار آزاد ارز، قيمت دالر ۲۱ هزار و ۴۵0 تومان، قيمت 
يورو ۲6 هزار تومان و درهم امارات ۵ هزار و ۹00 تومان 
اعالم شد. با اعالم قيمت دالر ۲۱ هزار و ۴۵0 تومان، و 
اونس جهاني طال به قيم��ت ۱8۳۱ دالر، قيمت طال و 
س��كه كاهش يافته و هر گرم طالي۱8عيار۹۲۱ هزار 
تومان، س��كه طرح جديد۹ ميليون و ۴۹0 هزار تومان 
وطرح قديم نيز ۹ ميليون و ۲00 هزار تومان، نيم سكه 
بهار آزادي ۵ ميليون و ۳00 هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي ۳ ميليون و ۳۵0 هزار تومان و س��كه يك گرمي 
۲ ميليون تومان و هر مثقال طال ۳ ميليون و ۹۹0 هزار 
تومان معامله شده است. به دليل موج جديد كرونا و اعالم 
ش��رايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به 
مدت ۴ هفته تعطيل بود و از ۱8 ارديبهشت ماه بعد از يك 
دوره تعطيلي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است.  در 
صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر ۲0 هزار و 7۲۵ تومان و قيمت خريد دالر از مردم 
۲0 هزار و ۳۱۴ تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل ۲۵ هزار و ۴8 تومان و قيمت خريديورو 

نيز ۲۴ هزار و ۵۵۲ تومان اعالم شده است.

مديرعامل تسال : در نهايت احتياط 
اقدام به خريد و فروش كنيد

به گزارش اسپوتنيك، ايالن ماسك- مديرعامل گروه 
خودرويي تسال و شركت اسپيس ايكس- كه در ماه هاي 
اخير به دليل حمايتش از ارزهاي ديجيتالي به ويژه دوج 
كوين جنجال هاي زيادي به پا كرده است، يك بار ديگر 
به دفاع از رمزارزها برخاست و ضمن اشاره به جذابيت 
اين بازار، به سرمايه گذاران توصيه كرد در نهايت احتياط 
اقدام به سرمايه گذاري كنند: بگذاريد خيلي واضح بگويم، 
كسي نبايد پولي كه يك عمر را صرف جمع كردن آن 
كرده است، در بازار رمزارزها سرمايه گذاري كند.  ايالن 
ماسك ارزهاي ديجيتالي را داراي پتانسيل كافي براي 
تبديل شدن به نسل بعدي پول هاي روي زمين دانست 
و افزود: سوال اصلي سرمايه گذاران اين است كه )ارز در 
اختيارشان( چند برابر خواهد شد. شايد اين اتفاق بيفتد 
اما تنها يك احتمال است نه يك قطعيت پس عاقالنه 
نيس��ت كه فردي دار و ندار خود را به اي��ن بازار بياورد.  
سومين فرد ثروتمند جهان تاكنون بارها و بارها از ارزهاي 
ديجيتالي حمايت كرده است كه در بين اين ارزها وي 
عالقه خاصي به دوج كوين از خود نشان داده است. تنها 
در يك مورد، پس از آنكه وي از احتمال رسيدن قيمت 
دوج كوين به آسمان خبر داد، قيمت اين رمزارز شديدا 
افزايش يافت. ماسك حتي به شوخي خود را دوج فادر 
)پدر دوج( خوانده كه شباهت لغوي زيادي به فيلم گاد 
فادر )پدرخوانده( دارد.  ارزش دالر مقابل بيشتر ارزهاي 
مهم مجددا كاهش يافت. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
با 0.۱۱ درصد كاهش نس��بت به روز گذشته در سطح 
۹0.۲0۳ واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.07 درصد افزايش نس��بت به روز قبل خود و 
به ازاي۱.۳۹8 دالر مبادله ش��د. يورو0.۱۲ درصد باال 
رفت و با ماندن در كانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱6 دالر رس��يد. 
چاپ گس��ترده اس��كناس در امريكا براي حمايت از 
بخش هاي مختلف اقتصادي در برابر كرونا منجر به قرار 
گرفتن كسري بودجه دولت و ميزان بدهي ها در سطح 
نگران كننده اي شده اس��ت. اكنون ميزان بدهي هاي 
دولت اين كشور تا پايان ماه آوريل به ۲8 تريليون و ۲۳۴ 
ميليارد و ۹۵8 ميليون دالر رسيده است. ميزان بدهي 
هر شهروند امريكايي تا پايان اين ماه به طور متوسط 8۴ 
هزار و 7۴8 دالر بوده است. كسري بودجه دولت امريكا 
تا پايان ماه آوريل به سه تريليون و ۲۵6 ميليارد و ۵۵۹ 
ميليون دالر رسيده است. كارشناس��ان ارزي هشدار 
داده اند برنامه دولت بايدن براي اجرايي كردن يك بسته 
محرك بزرگ ۱.8 تريليون دالر ديگر به منظور حمايت 
از اقتصاد در برابر پيامدهاي كرونا مي تواند ريسك افزايش 
كسري بودجه دولت، افزايش كسري حساب تجاري و 
بدهي عمومي را افزايش دهد كه اين مسائل مي توانند به 
پاشنه آشيل دالر در مقابل ساير ارزها تبديل شود. دولت 
امريكا از زمان آغاز بحران كرونا تاكنون چيزي در حدود 
۲.7 تريليون دالر نقدينگي به اشكال مختلف به بازارهاي 
مالي تزريق كرده ولي به دنبال حمايت هاي بيشتر است.

مسير صعودي اتريوم
به گزارش سي ان بي س��ي، در ادام��ه روند پذيرش 
ارزهاي ديجيتالي توسط كشورهاي مختلف، آلمان 
از يكم ژوييه به مديران صندوق هاي سرمايه گذاري 
اجازه خواهد داد تا حداكثر ۲0 درصد دارايي هاي 
س��بد خود را در ارزهاي ديجيتالي سرمايه گذاري 
كنند. آلمان يكي از بزرگ ترين بازارهاي مالي اروپا 
است اما تاكنون رويكرد محتاط تري در قبال ارزهاي 
ديجيتالي در مقايس��ه با ديگر مراكز اروپايي نظير 
لوكزامبورگ و سوييس داشته است. معامله گران 
اميدوارند س��اير كش��ورهاي اروپايي نيز به زودي 
رويكردهاي مشابهي اتخاذ كنند.  هرچند كه ارزهاي 
ديجيتالي كماكان در حال ثبت ركوردهاي جديدي 
هستند اما اندرو بيلي- رييس بانك مركزي انگليس 
كه يكي از منتقدان سرس��خت آنها نيز محسوب 
مي شود كماكان معتقد است كه رمزارزها داراي هيچ 
ارزش ذاتي نيستند. بيلي با بيان اينكه سقوط آزاد 
قيمت رمزارزها كامال محتمل است گفت: توصيه من 
به سرمايه گذاران اين است كه اگر مي خواهند جايي 
سرمايه گذاري كنند كه شايد تمام سرمايه شان نابود 
شود سراغ رمزارزها بروند. با افزايش احساس نياز به 
آمارها و تحليل هاي دقيق از عملكرد بازار ارزهاي 
ديجيتالي قرار است دو شاخص اس اند پي بيتكوين 
و اس اند پي اتريوم عملكرد ارزهاي ديجيتالي اتريوم 
و بيتكوين و همچنين ارزهاي ديجيتالي متكي به 

آنها را اندازه گيري كند. 

مشكالت دريافت وام ازدواج
طبق مصوب��ه مجلس بانك ه��ا بايد از ابتداي س��ال 
۱۴00، وام ازدواج ۱00 و 70 ميليوني را به متقاضيان 
واجد شرايط پرداخت كنند؛ اما ظاهرا در اين خصوص 
س��نگ اندازي هايي وجود دارد كه كار را براي زوجين 
سخت كرده است. طبق قانون بودجه ۱۴00 و براساس 
تصميم مجلس��ي ها رقم وام ازدواج براي س��ال جاري 
افزايش يافته است و بانك ها مكلفند براساس رقم جديد 
وام ازدواج، نسبت به پرداخت اين تسهيالت اقدام كنند. 
در سال ۱۴00 و براساس بودجه مصوب مجلس تصميم 
براين شد تا وام ازدواج از ۵0 ميليون تومان به 70 ميليون 
تومان افزايش يابد البته رقم وام ازدواج براي زوج هاي زير 
۲۵ سال و زوجه هاي زير ۲۳ سال ۱00 ميليون تومان 
تعيين شده است. بر اين اساس، بانك ها موظف شده اند 
به زوج هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردين 
۹7 است و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت 
نخست، اين تسهيالت را پرداخت كند. بانك ها بايد براي 
ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن 
و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله 
ضمانت بپذيرند. اما اين درحالي است كه باوجود گذشت 
۲ ماه از سال ۱۴00 همچنان عده زيادي از زوجين در 
صف دريافت وام ازدواج هستند و آنهايي هم كه راهي 
شعب شده اند با سخت گيري هاي بانك ها براي ضمانت 
مواجه شده و كارشان گره خورده است. برخي از شرط 
بانك ها براي تعدد ضامنين رسمي مي گويند و گله دارند 
كه بانك ها يك ضامن رسمي را قبول نمي كنند و گفته اند 
بايد دو تا ۳ ضامن را به بانك معرفي كنيد. گزارش هاي 
مردمي نش��ان مي دهد كه زوجيني كه واجد شرايط 
سني هستند و مشمول دريافت وام ۱00 ميليوني ازدواج 
مي شوند نيز با مشكالتي همراه شده اند؛ آنها مي گويند 
درحالي كه سن شان متناسب با قانون براي دريافت وام 
۱00 ميليوني است، اما بانك به آنها گفته كه بيشتر از 
70 ميليون تومان نمي توانند تسهيالت دريافت كنند. 
نكته ديگر مربوط به افرادي است كه از سال قبل در صف 
دريافت وام ازدواج هس��تند، اين افراد نيز طبق قانون 
مي توانند وام 70 ميليون��ي ازدواج را دريافت كنند، اما 
برخي بانك ها به افراد منتظر در صف وام ازدواج گفته اند 
كه چون پرونده شان براي وام ۵0 ميليوني تكميل شده 
ديگر نمي توانند وام 70 ميليوني را دريافت كنند. اين 
شرايط درحالي اعالم مي ش��ود كه مجلسي ها تأكيد 
دارند، بانك مركزي بايد با نظارت جدي مانع از تخلفات 
بانك ها در اين زمينه شود چراكه قانون صراحتًا اعالم 
كرده زوج هايي كه تاريخ عقدش��ان ۹7/0۱/0۱ است 
مي توانند وام 70 ميليوني ازدواج را دريافت كنند. در سال 
گذشته حدود 80 هزار نفر در نوبت دريافت تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج بودند كه در صورت تكميل مدارك 
وام خ��ود را دريافت مي كردند اما ب��ه داليلي از جمله 
زمزمه هاي افزايش مبلغ اين تسهيالت براي تكميل 
پرونده خود اقدامي نكردند.مطابق با قانون بودجه امسال، 
مزدوجين سال ۱۳۹7به بعد مي توانند مشمول وام 70 
ميليوني يا ۱00 ميليوني شوند، لذا اگر كساني كه در صف 
هستند از سال ۹7 به بعد ازدواج كرده باشند، مشمول 

قانون جديد مي شوند.

26 پروژه كالن و استراتژيك 
اقتصادي كشور كه با كمك 

بانك سپه به اجرا درآمد
پايگاه اطالع رساني بانك سپه: رييس هيات مديره 
و مديرعامل بانك س��په با تأكيد ب��ر ايفاي نقش 
موثر و حمايتي بانك س��په در پروژه هاي مختلف 
اقتصادي كالن كشور شامل نفت، گاز، پتروشيمي 
و صنايع مولد توليدي از حضور در ۱6 پروژه بزرگ 
و استراتژيك اقتصادي كشور به ارزش بيش از ۱0 
ميليارد دالر خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
بانك سپه محمد كاظم چقازردي با ارايه آماري از 
ميزان  سرمايه گذاري هاي بانك سپه طي سنوات 
اخي��ر در پروژه هاي مختلف اقتصادي گفت: بانك 
س��په با حمايت مالي از پروژه هاي راهبردي نفت 
وگاز، پتروشيمي، نيروگاه، سيمان، فوالد، كشاورزي 
و صنايع غذايي، بهداشت ودرمان، گردشگري عالوه 
بر افزايش توليد و اش��تغال، سهم بسزايي در ايجاد 

درآمدهاي ارزي در كشور داشته است.
  ايجاد اشتغال مستقيم براي بيش از 10 هزار نفر

چقازردي اضافه كرد: بانك سپه در راستاي تحقق 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي و همس��ويي با 
راهبردهاي اقتصادي كش��ور با مشاركت و تأمين 
مالي پروژه كالن اقتصادي براي بيش از ۱0 هزار نفر 

به صورت مستقيم ايجاد اشتغال كرده است.

دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي خبر داد

بازگرداندن اموال تمليكي به صاحبان اصلي

دالر زير 20 هزار تومان عامل رشد واردات و تضعيف توليد خواهد بود

ثبات نرخ  ارز  باالي 20 هزار در حمايت  از توليد

در غم كشتار مظلومانه دختران در افغانستان 

گروه بانك و بيمه|
اين روزها كه روند قيمت ها در بازار ارز كاهشي است، يك 
تحليلگر اقتصادي تنها عامل موثر و كليدي در اين زمينه را 
اخبار مذاكرات ايران در وين مي داند و معتقد است در اين 
شرايط بانك مركزي نبايد اجازه دهد نرخ ارز به كمتر از ۲0 
هزار تومان برسد، زيرا توليد داخل متضرر مي شود بلكه بايد 
براي ارز نرخ تعادلي تعيين كند. كامران ندري، اصلي ترين 
عامل روند كاهش قيمت ها در ب��ازار ارز را مذاكرات وين 
دانست و گفت: در دو روز گذشته نيز انتشار اخبار منفي از 
مذاكرات، بالفاصله بر روند بازار تاثير گذاشت و قيمت ارز در 
آخرين روز هفته افزايش يافت . وي افزود: در اين زمينه، عامل 
موثر ديگر كاهش تهديدهاي تحريمي است كه دولت بايدن 
تاكنون نه تنها براي اعمال تهديد سختگيري هايي نداشته 
بلكه مقداري گشايش ها هم در اين زمينه ايجاد كرده كه در 
پي آن بخشي از منابع آزاد و فروش نفت تا حدودي آسان تر 
ش��ده اس��ت . بنابراين، رويكرد دولت جديد امريكا عامل 
كليدي تحوالت در بازار ارز است و بانك مركزي سياست و 

قدم خاصي در اين زمينه برنداشته است. 

    بانك مركزي مي خواهد نرخ ارز كاهش يابد
اين تحليلگ��ر اقتصادي ادام��ه داد: البت��ه بانك مركزي 
مي توانست با خريد ارز در بازار مانع كاهش قيمت ارز شود 
اما اين اقدام را عملي نكرده است كه استراتژي اين بانك هم 
كاهش نرخ ارز است . ندري تزريق ارز توسط بانك مركزي 

در اين دوران را بعيد دانست و گفت: اكنون براي ارز بانك 
مركزي تقاضاي زيادي چون براي واردات واكسن كه اولويت 
اصلي كشور اس��ت ، وجود دارد و از آنجا كه اين بانك براي 
تامين ارز دارو، كاالهاي اساس��ي و واكسن و... تحت فشار 

است، دور از ذهن است كه در بازار ارز تزريق كند. 

    چرا توليد از كاهش نرخ ارز متضرر مي شود؟
وي درب��اره تاثيرات روند كاهش قيمت ها در ب��ازار ارز بر 
اقتصاد و توليد توضيح داد: هزينه توليد در اقتصاد كشور 
بسيار باالست كه ناش��ي از ضعف مديريتي، بوروكراسي 
اداري است و تورم سال هاي اخير هم به هزينه هاي توليد 
افزوده است ؛ با اين شرايط اگر نرخ ارز كاهش يابد و واردات 
هم آزاد شود، واردكنندگان مي توانند كاالهاي توليد داخل 
را با قيمت ارزان وارد كنند كه توليدكنندگان ضرر مي بينند. 
اگر واردات ممنوع شود، قاچاق افزايش پيدا مي كند بنابراين، 
تعيين يك نرخ تعادلي معقول براي ارز متناسب با شرايط 
اقتصادي بهترين كار است . اين كارشناس اقتصادي با بيان 
اينكه بانك مركزي نمي تواست مانع افزايش نرخ ارز شود 
اما مي تواند مانع كاهش نرخ آن شود، افزود: البته اين اقدام 
بانك مركزي منوط به خريد ارز است كه بايد پول پر قدرت 
در اقتصاد تزريق كند كه تبعات تورمي دارد. در اين زمينه، 
بانك مركزي تنها نهادي است كه به دليل در اختيار داشتن 
اطالعات اقتصادي چون حجم نقدينگي، پايه پولي، تورم و 

... مي تواند نرخ تعادلي براي ارز تعيين كند.

    دالر نبايد كمتر از 20 هزار تومان شود
ندري ادامه داد: براس��اس اطالعات من نباي��د نرخ ارز به 
پايين تر از ۲0 هزار تومان برسد، زيرا پايين تر از اين محدوده 
مش��كالتي را براي توليدكنندگان ايجاد مي كند.وي در 
پاسخ به اينكه آيا تثبيت نرخ ارز در يك محدوده مشخص 
دستكاري و مداخله در روند بازار نيست؟ گفت: كشورهايي 
كه نتوانسته اند سياست هاي پولي موثري بر اقتصادشان 
اعمال كنند، بهترين اقدام براي آنها حركت به سمت نرخ 
ارز ميخكوب شده و تعيين نرخ ثابت براي ارز است. پيش 
از تحري��م و با اتكا به درآمدهاي ارزي كافي، بانك مركزي 
هم��واره ن��رخ ارز را ميخكوب كرده اس��ت . اين تحليلگر 
اقتصادي ادامه داد: با توجه به اينكه تورم بااليي در اقتصاد 
كشور وجود دارد، بانك مركزي نبايد نرخ ارز را متناسب با 
تورم تعديل كند زيرا، آثار منفي بر انتظارات تورمي دارد و 
بهتر است كه نرخ ارز را باالي ۲0 هزار تومان تعيين كند تا 

تورم آتي هم در اين نرخ ديده شود.

    تبعات منفي و مثبت كاهش نرخ ارز
طبق گفت��ه ن��دري كاهش ن��رخ ارز گشايش��ي براي 
مصرف كنندگان ايجاد مي كند تا كاالهاي خارجي را با 
قيمتي ارزان تر بخرند ام��ا از آنطرف با ضربه زدن توليد، 
بيكاري افزايش و درآمدهاي مردم كاهش پيدا مي كند 
بنابراين، تعيين يك نرخ تعادلي ب��راي ارز و تثبيت آن 
براي دو تا سه سال، اقدام مهمي است كه بانك مركزي در 

ماه هاي آينده بايد به آن توجه كند.وي در پاسخ به اينكه 
رفع كامل تحريم ها چقدر زمان مي برد كه بر بازار ارز تاثير 
بگذارد، گفت: اثر رواني آن فوري اس��ت و مردم سريع به 
فروش ارز اقدام مي كنند. در ميان مدت نيز دولت با فروش 
نفت و درآمدهاي حاصل از آن، ارز به بازار تزريق مي كند. 
بنابراين، خيلي زمان نمي برد كه كاهش نرخ ارز در بازار رخ 
بدهد مگر اينكه بانك مركزي مانع اين امر شود و مازاد ارز 
موجود در اقتصاد را بخرد كه اگر ممنوعيت هاي واردات 
برداشته شود، افزايش تقاضا براي ارز مانع از كاهش خيلي 
ش��ديد نرخ ارز شود.اين كارش��ناس اقتصادي در پايان 
اظهار اميدواري كرد تا اينگونه نباشد كه به داليل انتخابات 
و منافع سياسي دخيل در آن اجازه داده شود كه نرخ ارز 
بيش از اندازه كاهش پيدا كند بلكه تنها عوامل اقتصادي 

بايد در تعيين نرخ ارز تعيين كننده باشند.

    افت منطقي نرخ ارز در بازار
كاهش نرخ ارز در ماه هاي اخير، نش��ان از تالش هاي 
بانك مركزي براي استفاده از سازوكار بازار در جهت 
تعديل نرخ ارز و به دور از رفتارهاي هيجاني و سياسي 
دارد.نرخ دالر امريكا پس از رسيدن به كانال ۳۲ هزار 
توماني در روزهاي پاياني مهرماه سال گذشته، به تدريج 
با كاهش نرخ همراه شد. در اين ميان همواره رييس كل 
بانك مركزي به ريس��ك باال در بازار ارز اشاره داشت و 

نسبت به ورود مردم به اين بازار هشدار مي داد. 

ًدا  در آية ۹۳ از سورة نساء مي خوانيم: »ومن يْقُتْل ُموِمًنا مُّتعمِّ
فجزآوُه جهّنُم خاِلًدا ِفيها وغِضب اهلل علْيِه ولعنُه وأعّد لُه عذابًا 
عِظيًما« يعني كس��ي كه مومن مسلماني را عمدا بكشد 
سزايش جهنمي است كه هميشه در آن خواهد بود و خشم 
و غضب پروردگار بر عليه اوست و خدا او را لعنت مي كند و 
براي او عذابي عظيم فراهم مي كند.  در اين جنايت كه در 
ماه حرام الهي صورت گرفت و دختراني معصوم و بي گناه 
و روزه دار ناگهان در خون خود غلتيدند، قس��اوت قلب و 
س��بوعيت جنايتكاران داعش بيش از پيش آشكار شد و 
چقدر انسان بايد در گمراهي فرو رفته باشد تا چنين جنايتي 
را انجام دهد! وااسفا! روي جاهليت اعراب صدر اسالم را هم 
سفيد كردند، آنها دختران را زنده به گور مي كردند اما كشتار 
جمعي دختران را نمي كردند؛ اينها در خباثت چقدر پليدند 
كه دس��ت به هر جنايتي مي زنند!  هزاران درود و سالم بر 
روح بلند سردار پر افتخار اسالم و تشيع، شهيد حاج قاسم 
سليماني و شهداي مدافع حرم كه با چنين جنايتكاراني 
همواره در ستيز بودند. اين جنايتكاران در سوريه و عراق و 
لبنان و ديگر نقاط فقط شيعيان را نمي كشتند، بلكه به اهل 
سنت هم رحم نمي كردند و آنها را هم فجيعانه مي كشتند. 
آنها فقط خودش��ان را قبول داشتند و قتل مابقي را جايز 
مي ش��مردند! واقعا چقدر افكار اينها كه عمدتا محصول 
مدارس وهابيت سعودي هستند با انسانيت و بشريت در 
ستيز است و از روح اسالم كه آدمكشي را حرام مي داند بيگانه 
و بي بهره اند.  علماي اهل سنت بايد همواره اين گونه جنايات 
را به اشد وجه محكوم كنند و به جوانان شان روشنگري كنند 

كه هر گونه قتل نفس در اسالم حرام است چه شيعه باشد، 
چه سني باشد يا حتي مسيحي و غيرمسلمان باشد و افكار 

آنان را از گرايش به جنايتكاران وهابي به دور بدارند. 
آيا اين جنايتكاران قرآن را قبول ندارند و در قرآن نخوانده اند 
كه: »مْن قتل نْفسا بِغيِر نْفٍس أوفساٍد ِفي األرِض فكاّنما قتل 
الّناس جميعاً و مْن أْحياها فكأّنما احيا الّناس جميعًا« )مائده: 
۳۲( يعني هر كس در غير از مورد قصاص يا فساد كسي را 
بكشد گويا هم مردم را كشته است. قرآن قتل يك نفر را يك 
نفر حساب نمي كند بلكه به مثابه قتل تمام مردم حساب 
مي كند. يعني اينقدر آدمكشي و قتل انسان گناه بزرگي 
است كه گويا تمام انسان ها را كشته است.  وهابيت، مكتبي 
استعماري است كه براي اختالف افكني بين مسلمانان و 
دشمني طوايف مختلف مسلمانان نسبت به يكديگر از ديرباز 
با هدايت دشمنان اسالم ايجاد شده و تا امروز كشتارهاي 
فجيعي را در عالم اسالم داشته اند كه شرح آن در اين مقال 
نمي گنجد.  اما سكوت در برابر چنين جناياتي جايز نيست و 
هر مسلماني بايد اين جنايت هاي ضدانساني و ضدبشري و 
ضداسالمي را محكوم كند و اگر در اين زمينه همه به وظيفه 
خود عمل مي كردند، اين جنايتكاران هيچگاه مجال چنين 
جنايت هايي را پيدا نمي كردند.  اميدواريم دولت افغانستان 
از سبك مبارزه سردار شهيد سليماني با داعشي ها كه يك 
ُبعد آن گسترش بسيج مردمي براي حفظ امنيت شهرها 
و روستاهاس��ت، الگو بگيرد و با كمك مردم و بدون اتكال 
به قدرت هاي بيگانه كه خود تروريست پرور و داعش پرور 
هستند، بتواند امنيت مردم مظلوم افغانستان را تامين كند. 

    داس�تان مرحوم ش�يخ محمد تقي بهلول 
در افغانستان 

البته در افغانستان كار فرهنگي هم بايد بيشتر بشود چرا كه 
افكار پوس��يده وهابيون جنايتكار در آنجا ريشه دار است و 
سابقه اين جنايت ها و شيعه كشي ها در آنجا طوالني است. 
خدا رحمت كند مرحوم آقاي حاج شيخ محمدتقي بهلول 
را كه براي خودم تعريف كرد كه بعد از حادثه كشتار مسجد 
گوهرشاد و سخنراني در اجتماع عظيم مردم عليه كشف 
حجاب رضاخان كه منجر به كشتار بي رحمانه مردم در مسجد 
گوهرشاد شد، ماموران حكومتي پيوسته در پي دستگيري 
من بودند و من چاره اي جز فرار به افغانستان نداشتم. داستان 
فرار به افغانس��تان و ماجراهايي كه براي شيخ محمدتقي 
بهلول در آنجا پيش مي آيد و سال ها در زندان افغانستان بسر 
مي برد، مفصل است و من فقط مي خواهم به يك ماجرا اشاره 
كنم كه با مطلب فعلي ما همخواني دارد. مرحوم بهلول گفت 
به افغانستان كه رسيدم با پاي پياده از روستايي به روستاي 
ديگر مي رفتم و سعي مي كردم كسي متوجه نشود كه من 
يك روحاني شيعه هستم تا اينكه روزي در كنار مزرعه اي به 
استراحت نشسته بودم و صاحب آن مزرعه آمد و احوالي از من 
پرسيد و دلش به بينوايي من سوخت و مرا براي استراحت به 
خانه اش برد و شب شامي خورديم و خوابيديم. ساعتي از شب 
نگذشته بود كه چند نفر به آن خانه وارد شدند و ديدند من 
خوابيده ام، پرسيدند اين آقا كيست و ظاهرش به روحانيون 
شيعه مي خورد! صاحبخانه گفت مرد بينوا و بيچاره اي است و 
امشب استراحت مي كند و فردا مي رود، آنها گفتند كه اين آدم 

معلوم است شيعه است و ما او را مي كشيم! صاحبخانه خيلي 
ناراحت شد و گفت او مهمان من است و ما هم كه نمي دانيم او 
شيعه هست يا نه، من اجازه چنين كاري را به شما نمي دهم! 
مرحوم بهلول مي گفت من بيدار بودم و همه گفت و شنود 
اينها را مي شنيدم و چاره اي جز اينكه خود را به خواب بزنم، 
نداشتم. باالخره از آنها اصرار بر كشتن من و صاحبخانه هم 
پيوسته مخالفت مي كرد تا اينكه به يكي از آنها گفت فالني تو 
كه معتقدي هفت شيعه را بكشي به بهشت مي روي! خب تو 
تا االن چهارده تا شيعه را كشته اي اگر واقعا اين حرف درست 
باشد تو ديگر صددرصد بهشتي هستي از كشتن اين يك نفر 
بي خيال شو و من دوست ندارم به مهمانم خيانت كنم و او را 
در خانه من بكشيد و با اين حرف آنها رفتند خوابيدند ولي 
نيمه ش��ب صاحبخانه مرا بيدار كرد و گفت اين رفقاي من 
قصد جان تو را دارند، بلند شو تا بيدار نشده اند از اينجا فرار كن 
و من هم ترسان و لرزان از آن خانه پا به فرار گذاشتم.  از اين 
ماجرا مي فهميم كه تاكنون به سر شيعيان مظلوم افغانستان 
چه آمده است. ولي همين افراد قاتل و جاني امروزه به عنوان 
تروريست هاي داعش به كشتارهاي دسته جمعي و آن هم 
كودكان دختران و نوجوانان روي آورده اند تا مثال به خيال 
خود نسل كشي كنند.  از خداي متعال مسالت داريم به حرمت 
قرآن و اهل بيت)ع( و ماه مبارك رمضان شر دشمنان اسالم 
را به خودشان بازگرداند و مسلمانان مظلوم را در اقصي نقاط 
عالم اس��الم ياري فرمايد و ظالمان و ستمگران را به عذاب 
الهي مخلد بفرمايد.  »يْوم ال يْنفُع الّظالِمين مْعِذرُتُهْم و لُهُم 

الّلْعنُة و لُهْم ُسوُء الّداِر«

ادامه از صفحه اول



تعادل|رقيه ندايي|
چندماهي مي شود كه مسووالن بورسي سعي 
دارند ب�ا تصميمات مهم وضعيت اي�ن بازار را 
تغيي�ر دهند و وضعي�ت به گونه اي ش�ده كه 
سران سه قوه نيز وارد عمل شدند اما تغيير در 
بورس رخ نداد وهمچنان شاهد روند اصالحي 
و نزول شاخص كل بورس تهران هستيم. حال 
اگر تصميمات مس�ووالن اقتصادي كش�ور را 
كنار بزنيم برخ�ي از ابهامات همانند نرخ دالر 
و مش�كالت سياسي باعث ش�ده سهامداران 

دست به معامالت بيش از اندازه بزنند.
از ميانه ه�اي مردادماه تاكنون ش�اهد افت و 
كاهش مداوم شاخص كل بورس تهران هستيم 
و از ابتداي سال تاكنون شاخص كل توانسته در 
محدوده بيش از ميليون و ۲۵۰ هزار واحد بماند 
و هر روز چند هزاري واح�دي نزول را در كنار 

خود به ثبت مي رساند.
طي چند هفته گذش�ته بحث ب�ورس در ميان 
مس�ووالن كش�وري بس�يار مورد توجه قرار 
گرفته و بدين ترتيب طي چندهفته گذشته ۲ 
نشست مهم در ستادهماهنگي اقتصادي دولت 
و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا با تاخير 
چند روزه برگزار ش�د. براس�اس نشست هاي 
مذكور بس�ته اي ۱۰ گان�ه براي نج�ات بورس 
تصويب و تدوين شد كه بسياري از كارشناسان 
بازارسرمايه بر اين نظربودند اجراي اين مصوبه 
۱۰گان�ه نمي تواند ب�ازار را نج�ات بدهد و بايد 
مشكالت دخالت هاي سياس�ي، بي اعتمادي 
سهامداران نسبت به بورس و كمبود نقدينگي 
را حل كرد. بسياري از كارشناس اعالم كردند 
كه اين مصوبات موجبات اعتمادزايي را در بازار 
فراهم مي س�ازد كه متاسفانه اين وضعيت رخ 
داد و هر روز شاهد بي اعتمادي بيشتر هستيم 
ولي س�وال اصلي اينجاست كه چرا مسووالن 
بورس�ي و اقتصادي كش�ور به دنبال راه چاره 
اساسي نيستند و تنها با ميان برهاي كوتاه مدت 

كار خود را پيش مي برند؟
طي اين م�دت نامه هاي زيادي از كارش�ناس 
بورسي به سازمان بورس ارسال شده و بسياري 
از كارشناس�ان نيز در مصاحب�ه و برنامه هاي 
زنده به اين موضوع اشاره كرده اند كه مصوبات 
هفتگي و ماهان�ه درمان بورس نيس�ت بلكه 
سرمايه گذاران نس�بت به اين بازار بي اعتماد 
مي كند. بازارس�رمايه يك بازارمالي اس�ت و 
نبايد با ابهامات سياسي اداره شود اما؛ به همت 
برخ�ي از مس�ووالن اقتصادي كش�ور بورس 
سياسي و ابهامات سياس�ي مهم ترين ركن و 
عامل تاثيرگذار بر روي بازار است. زمان كمي 
تا انتخاب رياس�ت جمهوري مانده و نمي توان 
متصور يك آينده روش�ن در بورس بودو بايد 
صبر كرد و ديد كه انتخابات رياست جمهوري 
چه وضعيت�ي براي ب�ورس پديد مي س�ازد و 
اولويت ه�اي رييس دولت آين�ده درخصوص 

بازارسهام چيست.

    ابهامات سياسي و بورس
همان گونه كه گفته شد اين روزها ابهام هاي سياسي 
تاثير دوچنداني روي بورس دارد و بررس��ي ها نشان 
مي دهد اقتصاد كشور و خصوصا بازارسرمايه با ابهام هاي 
متعددي مواجه شدند و سهامداران و سرمايه گذاران 

وارد دوره بالتكليفي شده اند. 
كارشناس��ان بازارس��رمايه براي��ن نظرن��د نتاي��ج 
مذاكرات هس��ته و احياي برجام همچنين انتخابات 
رياست جمهوري دو ابهام بسيار بزرگ سياسي هستند 
كه بر باتوجه به حس��اس بودن اين بازار مي توانند بر 
روي معامالت بازارس��هام تاثير منفي بگذارد. درست 
است كه با احياي برجام مي توان كمرنگ شدن و رفع 
تحريم ها در انتظار داشت و رفع تحريم ها مي تواند روابط 
تجاري شركت هاي ايراني با ساير دنيا را گسترش دهد و 
درنهايت اثر مثبتي بر روي عملكرد شركت ها در بورس 
داشته باشد اما ابهامات زيادي در خصوص چگونگي 
رفع اي��ن تحريم ها و تصويب لوايح FATF وجود دارد 

كه مي تواند نتايج برجام را نيز تحت تاثير قرار دهد.
همچنين نبايد فراموش كرد كه احياي برجام مي تواند 
افت نرخ دالر را در پيش داش��ته باش��د كه اين روزها 
نيز ش��اهد آن هس��تيم و نرخ دالر در بازار آزاد تا ۲۰ 
هزارتومان نيز رسيده است و اين موضوع مي تواند بر 
روي ش��ركت هاي كاموديتي محور نيز اثرگذار باشد. 
خبرهاي مطلوب و خوشي از مذاكرات مخابره مي شود 
و اگر تمامي اتفاقات به درستي رخ دهد مي توان شاهد 
يك رش��د اقتصادي در كش��ور بود كه اين رشد تاثير 

مستقيمي بر روي بازارسهام دارد. 

    ابهامات  اقتصادي
بازارس��رمايه به غير از اينكه تحت تاثير مش��كالت 
اقتصادي و سياس��ي قرار گرفت��ه، عوامل اقتصادي 
نيزيكي ديگر از مش��كالت بازار س��رمايه محسوب 
مي ش��ود و برحجم ابهام��ات اين ب��ازار اضافه كرده 
است. براس��اس بررسي هاي موجود عواملي همانند 
كسري بودجه باالي دولت؛ كاهش نقدينگي بورسي، 
ميزان درآمدهاي نفتي، شيوع ويروس كرونا و حتي 
خشكسالي نيزيكي از ابهامات و چالش هاي اقتصادي 
است كه بر بازارهاي مالي مي تواند در كوتاه مدت اثر 

و در برخي از موارد در بلندمدت نيز اثرگذار باشد.
كارشناس��ان اقتصادي و بورس��ي بر اين باورند كه 
كسري بودجه شديد دولت و رشد بي رويه نقدينگي 

دو عامل مهم اقتصادي هستند كه مي توانند فضاي 
بازارها ازجمله بازار سهام را در سال جاري تحت تأثير 
قرار دهد. به زعم اقتصاد دانان، كسري بودجه و رشد 
نقدينگي مي تواند به رشد تورم و به دنبال آن افزايش 
دوباره قيمت ارز منجر شود و همين عامل مي تواند 
بازار سهام را تحت تأثير قرار دهد. در واقع صرف نظر از 
اثري كه برجام مي تواند در كاهش قيمت دالر داشته 
باشد، افزايش كسري بودجه مي تواند در ميان مدت 
همه اين تأثيرات را خنثي كند. به بيان ديگر، اگرچه 
مي توان انتظار داش��ت افزايش احياي برجام به افت 
قيمت دالر دركوتاه مدت منجر شود، اما در بلندمدت 
كس��ري بودجه و رشد نقدينگي مي تواند به افزايش 
تورم و بعد از آن رش��د قيمت ارز منجر ش��ود و اين 
افزايش قيمت دالر به طور مس��تقيم معامالت بازار 

سهام را تحت تأثير قرار خواهد داد.
با بررس��ي هاي انجام شده پول يا نقدينگي پرقدرت 
۵۰ درصد رشد داشته اس��ت و اين موضوع ناشي از 
فعاليت هاي بانك مركزي اس��ت و حتي اگر توافقي 
نيز صورت گيرد تنها به ميزان كمي مي توان جلوي 
ايج��اد نقدينگي جدي��د را گرفت. براس��اس گفته 
بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي، بانك مركزي 
قادر است با كاهش س��رعت گردش پول اثر مخرب 
نقدينگي را كاهش دهد اما نمي تواند در جلوگيري 
از گروه هايي كه در جابه جايي نقدينگي نقش دارند، 
موفق باش��د بنابر اين با تداوم رويه فعلي، قيمت ارز 

رشد خواهد كرد.
درآمده��اي نفتي يكي ديگ��ر از ابهامات بود كه اين 
موضوع مي تواند  روي بازارسرمايه تاثير بگذارد. برخي 
بر اين باورند كه با رفع تحريم ها و افزايش درآمد هاي 
نفتي قيمت ارز پتانسيل بيش��تري براي نزول پيدا 
خواهد كرد. ولي يكي از كارشناس��ان اقتصادي در 
صفحه مجازي خود نوشت: حتي با فرض رفع كامل 
تحريم ها باز هم جمع كل درآمدهاي نفتي كش��ور 
در س��ال جاري با احتس��اب قيمت هر بش��كه نفت 
در مح��دوده ۵۰ دالر به بي��ش از ۳۰  تا ۳۵ ميليارد 
دالر نخواهد رسيد و اين كفاف مصارف ارزي كشور 
را نمي دهد.همچني��ن بايد درنظ��ر گرفت حتي در 
بلندمدت پتانس��يل رش��د قيمت نفت وجود ندارد 
و ميانگين قيم��ت نفت در ح��دود ۵۰ دالر خواهد 
بود بنابر اين با توجه به ميزان كس��ري بودجه دولت 
و رش��د نقدينگي نمي ت��وان در ميان مدت منتظر 
كاهش قيمت دالر بود و اثر احياي برجام كوتاه مدت 

خواهد بود.
يك��ي از مهم تري��ن ابهام��ات تاثيرگ��ذار ب��ر روي 
بازارسرمايه را مي توان خشكس��الي دانست چراكه 
اين موضوع مي تواند بر روي اقتصاد كشور تاثيركشور 
در نهايت بورس تاثير داشته باشد. بررسي آمارهاي 
منتشرشده نشان مي دهد كه شركت هاي فوالد سازي 
براي توليد محصوالت خود به منابع آبي زيادي نياز 
دارند و گروه هاي زراعت و موادغذايي نيز وابسته به 
آب هس��تند و بارندگي س��ال جاري كاهش يافته و 
اگرخشكس��الي ادامه يابد روند توليد اين شركت ها 
با چالش مواجه مي شود و درنهايت درآمد شركت ها 
تحت تاثير ق��رار مي گيرد. در اص��ل مي توان گفت 
خشكسالي مي تواند تمامي حوزه از جمله كشاورزي، 

دامپروري، برق و... را با خطر مواجه كند.
يك��ي از مهم ترين مش��كالت حال حاض��ر يكي از 
مهم تري��ن مش��كالت اقتص��اد را در تمامي جهان 
خصوصا ايران مي توان مساله ويروس كرونا دانست. 
اين ويروس تمامي اقتصادهاي حهان خصوصا ايران 
را با خطر مواجه كرده اس��ت.هنوز برنامه درس��تي 
براي واكسيناس��يون وج��ود ندارد از زمان ش��روع 
واكسيناس��يون تنها مس��ووالن وعده دادند و هنوز 
گروه هاي معم��ول جامعه به مرحل��ه اعالم تزريق 
واكسن نرس��يده اند. كرونا خس��ارت هاي زيادي به 
اقتصاد ايران وارد كرده است و بررسي و سنجش دقيق 
خس��ارت كوويد-۱۹ در اقتصاد ايران كار س��اده اي 
نيست و نخواهد بود. با اين وجود مركز پژوهش هاي 
توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه زمستان 
سال گذشته در گزارشي آثار اقتصادي شيوع كرونا 
را در دو س��ناريو بررس��ي كرد كه در يك س��ناريو  

فعاليت ه��اي اقتصادي اي��ران ت��ا ۴.۹ درصد و در 
سناريوي ديگر تا ۵.۵ درصد كاهش مي يابد.

حتي در اين ميان هوشيار فقيهي، معاون اقتصادي و 
برنامه ريزي اتاق اصناف ايران نيز چندي پيش گفته 
بود كه واحدهاي صنفي ايران در ۲ ماه نخست شيوع 
كرون��ا ماهانه بيش از ۲۶ هزار ميليارد تومان متضرر 
شده اند. بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نيز 
حاكي از آن است كه در نتيجه توقف يا محدود شدن 
فعاليت واحدهاي تولي��دي و خدماتي بر اثر بحران 
كرونا بين ۲ميليون و ۸۰۰ هزار تا ۶ميليون و ۴۰۰ هزار 
نفر در ايران شغل خود را از دست داده يا مي دهند. اين 
آمار ها خود نشان مي دهد كه ابهام در برنامه  ريزي هاي 
اقتصادي پس از ش��يوع كرونا با توج��ه به تأخير در 
اجراي واكسيناسيون خود به يك چالش اقتصادي 
تبديل شده كه وضعيت صنايع و شركت ها و عملكرد 

آنها را تحت تأثير قرار مي دهد.
درنهايت مس��ووالن اقتصادي و بورسي كشور نبايد 
تنها به سراغ مشكالت اساسي بازار بروند و با مصوبات 
هفتگي و ماهانه نمي توان وضعيت بورس را تغيير داد 
و بايد فكر اساس��ي به حال اين بازار كرد. »تعادل« در 
گزارش روز گذشته خود بررسي كه نقدينگي حاصل 
از فروش سهام در كدام بازارها سرمايه گذاري مي شود 
كه بيش��ترين افراد ممكن به س��مت و سوي ارزهاي 
ديجيتال روانه شدند و اين موضوع مي تواند به اقتصاد 
كشور آسيب بزند و مسووالن اقتصادي به بورسي بايد 
دنبال چاره اساسي و افزايش اعتمادها در بورس باشند.

    بزرگ ترين افت بورس ۱۴۰۰ به ثبت رسيد
ش��اخص كل در بازار بورس روز گذشته يكشنبه، ۱۹ 
ارديبهشت ماه ۱۵ هزار و ۵۹۱ واحد افت داشت كه در 
نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۱۵۱ هزار واحد 
رسيد. برپايه معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد و 
۷۳۴ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۳ هزار و ۵۲۲ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۲۰۷ واحد كاهش 
به ۴۲۰ هزار و ۸۱۱ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با ۷۸۴ واحد افت به ۲۷۳ هزار و ۴۶۸ واحد رس��يدند. 
شاخص بازار اول ۱۳ هزار و ۲۶۲ واحد و شاخص بازار 

دوم ۲۵ هزار و ۱۴۱ واحد كاهش داشتند. 
حقوقي ها در دومين روز كاري هفته حدود ۷۰۰ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت 
خرد هزار و ۶۶۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 
۶۲درصد يعن��ي ه��زار و ۳۰ميليارد تومان س��هام 
خريدند و مازاد خريدشان ۴۲درصد از كل معامالت 
ش��د. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بازارسهام در 
س��ه گروه »بانك ها و موسس��ات اعتباري«، »فلزات 
اساسي« و »محصوالت شيميايي« رقم خورد در حالي 
كه برآيند معامالت گروه هاي »محصوالت كامپيوتري 
الكترونيكي« و »ساير محصوالت كاني غير فلزي« به 

نفع حقيقي ها تمام شد.
عالوه بر اي��ن در بين همه نماده��ا، نماد »پرداخت 
الكترونيك س��امان كيش« با ۲۲ واحد، »س��يمان 
داراب« با ۱۸ واح��د، »فرآوري معدن��ي اپال كاني 
پارس« ب��ا ۱۴ واحد، »نورد آلوميني��وم« با ۶ واحد، 
»سرمايه گذاري اعتبار ايرانيان« با پنج واحد و »بيمه 
ما« ب��ا چهار واح��د تاثير مثبت بر ش��اخص بورس 
داش��تند. در مقابل »فوالد مباركه اصفهان« با يك 
هزار و ۸۲۶ واحد، »صنايع پتروشيمي خليج فارس« 
با يك هزار و ۷۲۰ واحد، »ملي صنايع مس ايران« با 
يك هزار و ۶۴۸ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي« با يك هزار و ۹۹ واحد، »معدني و صنعتي 
چادرملو« ب��ا ۷۰۶ واحد، »نفت و گاز پتروش��يمي 
تامين« با ۶۱۰ واحد، »پااليش نفت اصفهان« با ۵۶۹ 
واحد، »فوالد خوزس��تان« با ۵۱۱ واحد و »شركت 
سرمايه گذاري غدير« با ۴۶۷ واحد تاثير منفي را بر 

شاخص بورس داشتند.
بر پايه اي��ن گزارش، روز يكش��نبه نم��اد »فرآوري 
معدني اپال كاني پارس«، »بانك پاسارگاد«، »شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، »بانك تجارت«، 
»ملي صنايع مس ايران«، »بان��ك صادرات ايران« و 
»فوالد مباركه اصفهان« در گروه نمادهاي پرتراكنش 

قرار داش��تند. گ��روه بانك ها ه��م در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
يك ميليارد و ۱۸۸ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار 

و ۸۸ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در دومين روزكاري هفت شاخص فرابورس نيز بيش 
از ۱۳۸ واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار 
و ۲۲۷ واح��د ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار ۶۵۰ 
ميليون و ۸۹۰ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش ۳۶ هزار و 
۲۱ ميليارد ريال دادوستد شد. در روز مذكور تنها نماد 
»توليد نيروي برق دماوند« تاثير مثبت بر شاخص اين 
بازار داشت و در مقابل »بيمه پاسارگاد«، »پتروشيمي 
م��ارون«، »پليمر آريا ساس��ول«، »هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »سنگ 
آهن گهرزمين«، »پتروشيمي تندگويان«، »سهامي 
ذوب آهن اصفهان«، »ش��ركت س��رمايه گذاري صبا 
تامين« و »پتروشيمي زاگرس« تاثير منفي بر شاخص 
فرابورس داشتند. همچنين طي روز گذشته افزايش 
سهام حقيقي ها در سه نماد و افزايش سهام حقوقي ها 
در ۸۳نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع 
تغيير مالكيت دس��ته اول ۱۰ميليارد تومان و تغيير 
مالكيت دس��ته دوم ۶۸۰ميليارد تومان بود. آخرين 
قيمت ۱۵نماد حداقل يك درصد نسبت به قيمت روز 
قبل آنها افزايش يافته و ۴۴۵نماد با كاهش بيش از يك 

درصدي قيمت همراه بوده اند.

    ارزش سهام عدالت كاهش يافت
در پاي��ان معامالت روزيكش��نبه بازار س��هام، ارزش 
س��هام عدالت درمقايسه با روز گذش��ته، ۲.۱درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد ۵۳۲ه��زار توماني و يك 
ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۰ ميليون و 
۵۱۳هزار تومان و ۱۹ ميليون و ۸۰۵هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش 
س��بد ۵۳۲هزار توماني س��هام عدالت به ۶ ميليون و 

۳۰۷هزار تومان رسيده است.

    چه خبر از بورس كاال
مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ايران با صدور 
اطالعيه اي از راه اندازي قرارداد اختيار معامله سكه طال 

با سررسيد شهريورماه ۱۴۰۰ خبر داد.
براساس اطالعيه صادره از سوي بورس كاال خطاب به 
كليه فعاالن معامالت قراردادهاي مشتقه، قراردادهاي 
اختيار معامله سكه طال با سررسيد شهريور ماه ۱۴۰۰ 
از روز دوش��نبه ۲۷ ارديبهشت ماه جاري راه اندازي و 
قابل معامله خواهد ب��ود. قراردادهاي اختيار معامله 
بدون حد نوسان قيمتي، با دوره گشايش به مدت ۳۰ 
دقيقه در ابتداي جلسه معامالتي آغاز و با دوره عادي 

معامالتي ادامه مي يابد.
اطالعات فرآيندهاي تسويه معامالت كااليي به روز شد

شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه در خصوص به روزرساني اطالعات فرآيندهاي 
تسويه معامالت كااليي اطالعيه اي صادر كرد.بر اساس 
اين اطالعيه با توجه به رش��د معامالت در بورس هاي 
كااليي و توسعه ابزارهاي جديد در اين بورس ها شامل 
اوراق س��لف موازي اس��تاندارد، اوراق گواهي سپرده 
كااليي و گواهي ظرفيت، دسترسي سريع به آخرين 
اطالعات مربوط به عمليات هر يك از بازارها و ابزارهاي 
مذكور يكي از نيازمندي هاي مه��م فعالين اين بازار 
بوده است.در همين زمينه مديريت تسويه معامالت 
كااليي شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه به منظور تسهيل دسترسي فعاالن اين 
بازارها به اطالعات مربوط به فرآيندهاي اين مديريت 
ش��امل توديع تضامين و تس��ويه معامالت، فرم ها و 
مدارك مربوطه، معرفي ش��ماره حساب هاي شركت 
سپرده گذاري مركزي جهت واريز وجوه، مواعد تسويه 
ابزارهاي مختلف، دستورالعمل هاي مربوطه، محتواي 
آموزشي و اطالعات تماس با كارشناسان بخش هاي 
مختلف اقدام به بروزرساني صفحه مربوط به خود در 
وب سايت شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 

و تسويه وجوه كرد.
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درباره كتاب 
»پرايس اكشن: ساختار بازار«

معامله گران جديد به اشتباه فكر مي كنند كه موفقيت 
مربوط به دانش درست و استراتژي صحيح است. با اينكه 
اين موضوع مهم اس��ت، اما آنها نمي دانند تبديل شدن 
به معامله گر در واقع عبارت اس��ت از نوعي فرآيند رشد و 
توسعه. در كتاب پرايس اكشن: ساختار بازار مي خوانيد: 
موفقيت نتيجه يافتن يك روزه تركيب صحيح شاخص ها 
يا پارامترها يا مجموعه مناسبي از قوانين معامالتي نيست. 
موفقيت از طريق يادگيري اعتماد به خودتان در محيطي 
فاقد اطمينان به دست مي آيد. اعتماد به توانايي خود در 
تصميم گيري هاي موثر، مديريت ريسك و شناسايي و 
مديريت فرصت. كتاب »پرايس اكش��ن: ساختار بازار« 
نوشته لنس بگز، ترجمه اعظم امراه نژاد توسط انتشارات 
موسسه كتاب مهربان نشر در ۲۱۵ صفحه منتشر شده 
است.بگز در مقدمه مي نويسد: اين كتاب براي كسي كه 
تازه كار است نوشته نشده است. در واقع اين كتاب مباني 
نم��ودار و تحليل تكنيكي را كه نوع��ي دانش پيش نياز 
محسوب مي شوند توضيح نخواهد داد. اگر با نمودارها و 
شمع ها )كندل ها( يا استفاده از الگوهاي نموداري معمول 
و شاخص هاي تحليل تكنيكي آشنا نيستيد، مطالعه اين 
كتاب را به تاخير بيندازيد. نويسنده دو هدف اصلي براي 
كتاب برشمرده است: به اشتراك گذاري روش مشاهده 
بازارهاي مالي و نحوه استفاده از رفتار قيمت براي شناسايي 
و مديريت فرصت معامالتي، به اشتراك گذاري روند توسعه 
و پيشرفت كه بايد از آن پيروي كرد تا علي رغم استراتژي 

انتخابي همواره معامله گري سودآور و حرفه اي باشد.

خبري از سود سهام عدالت نيست؟
سود سهام عدالت س��ال هاي ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ 
طي يك مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واريز 
شد اما قرار شد سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸، طي دو 

مرحله به حساب سهام داران واريز شود.
بر اين اساس، مرحله نخس��ت در ۲۸ اسفندماه سال 
۱۳۹۹ صورت گرفت و افراد ۵۰ درصد سود سهام خود 
را دريافت كردند. البته هر فرد به ميزان س��هامي كه 
داشت سود دريافت كرد. براي مثال سود تعلق گرفته 
به مشمولي كه ارزش اوليه سهام عدالتش ۴۵۲ هزار 
تومان است، حدود ۱۶۸ هزار تومان بود كه نيمي از اين 
مبلغ را در اسفند ماه دريافت كرد.در اين راستا، قرار شد 
مرحله دوم سود در سال جديد واريز شود و حتي وعده 
داده شده بود اين اتفاق قبل از ماه مبارك رمضان رخ 
دهد. اما مبلغ باقي مانده واريز نشد و آنطور كه حسين 
فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي در 
اواخر فروردين ماه توضيح داده بود، اين ش��ركت در 
انتظار دريافت سود از سوي شركت ها بود. البته فهيمي، 
تقريبايك م��اه بعد از صحبت مذك��ور اعالم كرد كه 
احتماال نام پنج شركتي كه تاكنون سود سهام عدالت را 
به حساب شركت سپرده گذاري مركزي واريز نكرده اند، 
اعالم خواهد ش��د.حال، با گذشت حدود يك هفته از 
وعده مذكور، هنوز نه بخش دوم سود سهام عدالت به 
حساب مشموالن واريز شده و نه نام شركت هايي كه 

در پرداخت سود بدقولي كرده اند، اعالم شده است.

زنجيره فوالد در بورس كاال 
مسير رفع موانع توليد

مه��دي كرباس��يان، مع��اون اس��بق وزير صمت 
درگفت وگو با كاال خبربا بيان اينكه در بستر بورس 
كاال مي توان عالوه بر شفاف سازي اقتصادي، منافع 
مصرف كنن��ده و توليدكننده را به ط��ور هم زمان 
محقق ك��رد، گفت: س��نگ آهن، از اقالمي بود كه 
اواخر س��ال ۹۶ قرار بود، وارد بورس كاال شود اما به 
دليل برخي مقاومت ها، عرضه محصوالت معدني 
به عقب افتاد؛ اما مشخص است كه اين مسيريعني 
واقعي سازي قيمت كاالها ديريا زود اتفاق مي افتد 
كه در اين حوزه، عرضه سنگ آهن و ساير محصوالت 
معدني در بورس به تقويت و سالمت زنجيره فوالد 
كمك مي كند. رييس اسبق هيات عامل ايميدرو 
تأكيد كرد: اگر س��ازوكار ب��ورس كاال از مداخالت 
غيركارشناسي در امان باشد و اجازه دهيم مكانيسم 
عرضه و تقاضا به درستي پياده شود، با عرضه مستمر 
سنگ آهن و كش��ف واقعي قيمت اين محصول در 
بورس مي توانيم به مرور حجم س��رمايه گذاري ها 
در بخش معدن را افزايش دهيم و به تهديد كمبود 

سنگ آهن در آينده نيز پايان دهيم.
كرباسيان ضمن اشاره به اينكه بورس كاال از اوايل 
ده��ه ۸۰ با عرض��ه محصوالت فوالدي تأس��يس 
ش��د، گفت: در مرحله بعد كه ب��ورس كاال با ادغام 
بورس فلزات و كشاورزي توس��عه پيدا كرد، ورود 
محصوالت پتروشيمي در بورس هدف گذاري شد. 
اين رخداد به سال هاي ۸۵ و ۸۶ برمي گردد كه در 
آن مقطع مقاومت هاي جدي براي ورود محصوالت 
پتروش��يمي به بورس كاال صورت مي گرفت اما در 
نهايت از اواخر سال ۸۶ محصوالت پتروشيمي هم 
به منظور شفاف س��ازي مبادالت و كشف عادالنه 
قيمت ها راهي بورس كاال شد. به گفته معاون اسبق 
وزير صمت، اگر تاريخ ورود كاالهاي مختلف به بورس 
كاال را مرور كنيم همواره در برابر شفاف سازي بازارها 
مقاومت هايي وجود دارد اما در نهايت آن چيزي كه 
محقق شده، اصل شفافيت و رقابت با توسعه عرضه 
كاالها در بورس بوده است.رييس اسبق هيات مديره 
ايميدرويادآور شد: به خاطر دارم در آن مقطع توافق 
كرديم كه دو محموله از محصوالت پتروشيمي را 
وارد بورس كنيم؛ يعني قي��ر و روغن پايه. باوجود 
همه مخالفت ها اما بر عرضه محصوالت در بورس 
تاكيد شده و قير شركت نفت جي و برخي ديگر از 
محصوالت توليدشده در زيرمجموعه هاي شستا به 
بورس وارد شد و امروز مي بينيم كه بازاري شفاف، 
س��الم و رقابتي براي اين محصوالت شكل گرفته 
است. او با بيان اينكه خوشبختانه در خصوص زنجيره 
فوالد مدت هاست كاالهاي مختلفي از اين زنجيره 
در بورس عرضه مي ش��ود و بازاري نظام يافته دارد، 
ادامه داد: بديهي اس��ت اگر زنجيره فوالد را در نظر 
بگيريم، عرضه سنگ آهن به عنوان حلقه ابتدايي اين 
زنجيره از اهميت بااليي برخوردار است. كرباسيان 
با تأكيد بر اينكه بايد بين تمام دست اندركاران اين 
حوزه همدلي ايجاد شود تاكيد كرد: يكي از مشكالت 
دولت اين اس��ت كه در رابط��ه با بخش خصوصي 
مشورت پذير نيست كه اميدواريم در سال جاري 
اين مشكل با برطرف شود.اگر مي خواهيم در زنجيره 
توليد فوالد، س��المت عمل كنيم بايد كل زنجيره 
براساس ساز و كار بورس و به صورت علمي و عقاليي 
معامله شود نه اينكه يك قسمت از زنجيره كنترل 
شده باشد و يك قسمت ديگر آن، فعاليت آزاد داشته 
باشد. كرباسيان در پايان اظهار داشت: متاسفانه سال 
گذشته شاهد برخي مصوباتي بوديم كه برخالف نظر 
كارشناسان و فعاالن بخش توليد به بورس تحميل 
شد كه همين اقدام نيز نظم بازار را برهم زد. به عبارت 
ديگر ريشه مشكالتي كه هر روز در حوزه بازار فوالد 
مطرح مي ش��ود همين محدوديت هاي مختلف از 
جمله محدوديت قيمتي است به طوريكه به دليل 
اص��رار بر عرضه محصولي با قيمتي پايين تر از نرخ 
واقعي آن، بر حج��م متقاضيان خريد آن محصول 
افزوده مي شود و شاهد فروش مواد اوليه در بازار آزاد 
و كسب سودهاي بادآورده به جاي انتقال مواد اوليه 
به چرخه توليد هستيم؛ با اين تفاسير اميدواريم كه 
در سال جاري و با حضور كل زنجيره فوالد در بورس 
كاال، تصميم هاي منطقي و كارشناسي و به دور از 
قيمت هاي دس��توري بر معامالت حاكم باشد كه 
قطعا اين رويه به سود توليدكننده و مصرف كننده 

تمام مي شود.

دامنه بايد به 
مثبت و منفي ۵  درصد برگردد

ماشاءاهلل عظيمي، عضو سابق شوراي عالي بورس درباره 
تصميمات شوراي عالي بورس براي تعيين دامنه جديد 
اظهار داشت: در آخرين جلسه شورا درباره تعيين دامنه 
نوس��ان بحث و گفت وگو شد. در جلسه هفته جاري هم 
احتماال درباره دامنه جديد تصميم گيري مي شود كه البته 
بنده ديگر در جلسات شورا حضور نخواهم داشت و به عنوان 
قديمي ترين عضو، با شورا خداحافظي كردم. چراكه شرايط 
موجود خسته كننده است. وي ادامه داد: درباره محدوده 
دامنه نوسان هم سازمان بورس و هم شوراي عالي بورس 
به طور هماهنگ تصميم مي گيرند و در نهايت دامنه بايد 
به تصويب ش��وراي عالي بورس برسد.در جلسه گذشته 
كه آخرين جلسه شورا بود، اعداد مختلفي به عنوان دامنه 
پيشنهادي مطرح شد. عده اي معتقد بودند كه دامنه بايد 
برداشته شود و عده اي هم اعداد مثبت و منفي ۶ و مثبت و 
منفي ۱۰درصد را اعالم كردند، اما پيشنهاد مثبت و منفي 
۴ درصد بر س��ر زبان ها افتاد. عظيمي با بيان اينكه بحث 
درباره تعيين دامنه در دستور كار جلسه هفته جاري هم 
قرار دارد، گفت: بحث هاي متعددي درباره تعيين دامنه 
وجود دارد كه در جلسه به آن پرداخته مي شود و هر يك 
از اعضا و نمايندگان حاضر در شورا بايد داليل محكمي از 
چرايي مطرح كردن اعداد داشته باشند. وي با بيان اينكه 
معتقدم دامنه بايد به قبل يعني مثبت و منفي ۵درصد 
برگردد، ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم كه براي مدتي 
بازار سودده بود و اين دامنه به عرف بازار تبديل شده  است 
و پيام سطح تعادل را به بازار مي دهد. به اين معنا كه نهاد 
ناظر، نظر خاصي براي جذاب نشان دادن بازار بيش از حد 
انتظار ندارد و باور دارد كه جريان طبيعي بازار مثل گذشته 
بايد باشد. عظيمي با اشاره به الزام حمايت از بازار سرمايه از 
طريق صندوق توسعه ملي اظهار داشت: طبق قانون بايد 
هر سال يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه انتقال پيدا كند كه در حال حاضر چيزي 
حدود ۱۰هزار ميليارد تومان است. هر چند كه اين موضوع 
در هيات امناي صندوق توسعه ملي تصويب شد، اما برخي از 
اعضا هيات امنا با اجراي اين قانون همكاري نكردند كه اتفاقا 
اين عدم همكاري اجزاي مختلف با يكديگر سيگنال بسيار 
بدي به بازار مي دهد. عضو سابق شوراي عالي بورس با تاكيد 
بر اينكه فقط متغيرهاي اقتصادي نيستند كه بر بازار سرمايه 
اثر مي گذارند، گفت: شنيده شدن نظرات مختلف از يك 
قوه، بي كفايتي ها، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي 
و ... باعث مي شود كه سرمايه  گذاران دچار سردرگمي در 
بازار ش��وند كه اينيك پارامتر منفي است. چراكه وقتي 
سرمايه گذار در شرايط ناپايدار قرار بگيرد و كاسه چه كنم 
چه كنم در دست بگيرد، سرمايه گذاري خود را به تاخير 
مي اندازديا از آن منصرف مي شود.پوي ادامه داد: در حال 
حاضر هماهنگ ترين قوه درباره بازار سرمايه قوه قضاييه 
است و هيچ صداي ناهماهنگي از اين قوه درباره بازار سرمايه 
نمي ش��نويم. در حالي كه در مجلس به غي��ر از اعضاي 
كميسيون اقتصادي ساير نماينده ها هم درباره وضعيت بازار 
اظهارنظر مي كنند.در قوه مجريه وزير نفت، وزير اقتصاد، 
وزير صمت، رييس كل بانك مركزي از اعضاي تاثيرگذار 
شوراي عالي بورس هستند و موظف هستند كه مصوبات 
جدي تري درباره بازار داشته باشند. وي با اشاره به مصوبه اي 
تحت عنوان بهره مندي موضوع عدالت تطبيقي كه از ارجاع 
تمام پرونده هاي بورسي به قوه قضاييه جلوگيري مي كند، 
گفت: اعتقاد داريم كه هرگاه موضوعات مرتبط با هر بازاري 
را از جمله شكواييه ها، صالحيت ها و تخلفات و ... به صورت 
تخصصي بررسي كنيم، زودتر به نتيجه مي رسيم و هم از 
بيان مواردي كه هنوز به نتيجه نرسيده پرهيز مي شود. 
در اين باره قوه قضاييه و نماينده آن در ش��ورا هماهنگي 
بسيار خوبي داش��تند.عظيمي افزود: از اين رو برخي از 
انواع تخلفاتي كه امكان رس��يدگي به آن در بازار سرمايه 
است، نيازي به ارجاع به محاكم قضايي ندارد كه بر انباشت 
پرونده ها اضافه كند و در اين باره توافقي با قوه قضاييه شده 
است و دستور العمل آن اجرا مي شود. يكي از رسالت هاي 
كه قوه قضاييه دارد اين است كه برنامه ها و پيشنهادهايي كه 
منجر به بهبود امور و تخصصي تر شدن رسيدگي ها مي شود 
را پشتيباني كند و در اين بخش همكاري خوبي داشته 
است.عضو سابق ش��وراي عالي بورس تاكيد كرد: وزارت 
اقتصاد در بازار سرمايه به وظايف خود به درستي عمل كرده 
است، اما متاسفانه حمايت نشد. بازار سرمايه يك موجود 
زنده اي است كه سطح حساسيت آن بسيار باال است، به 
اميد و ترس شديدا واكنش نشان مي دهد و به شدت تحت 

تاثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي قرار مي گيرد.

خشكسالي مي تواند  صنايع  بازارسرمايه را  با چالش  مواجه  كند

ابهامات، مجال  صعود  به  بورس  را  نداد



گروه راه و شهرسازي|
با موافقت اكثريت اعضاي شوراي شهر تهران 
گزارش تحقيق و تفحص از شركت رسا تجارت 
مبين و طرح س�ه ش�هيد به تصويب رس�يد. 
گزارش�ي كه حاكي از انتقال ح�دود 13 هزار 
ميلي�ارد تومان از اموال ش�هرداري تهران به 
زير مجموعه هاي اقتصادي سپاه طي سال هاي 
88 تا 93 و ايرادات قانوني متعدد است. ديروز 
همچنين اعضاي شوراي شهر پس از بررسي 
گزارش مالي »س�ازمان امالك و مس�تغالت 
ش�هرداري تهران«، بر وج�ود تخلفات مالي 
متعدد و عدم وجود شفافيت در قراردادهاي 
اين س�ازمان، اتفاق نظر داشتند و به تحقيق 
و تفحص از عملكرد س�ازمان امالك توس�ط 
ش�وراي ش�هر عالوه تحقيق و تفحص توسط 

شهرداري راي دادند.
به گزارش »تعادل«، ديروز در جريان دويست 
و نود و دومين جلس�ه ش�وراي ش�هر تهران، 
سيد محمود ميرلوحي رييس كميته اقتصادي 
شوراي شهر تهران گزارش تحقيق و تفحص از 
قراردادهاي ش�ركت رسا تجارت و سه شهيد 
را قرائت كرد.او با بيان اينكه با محدوديت هاي 
فراواني در اجراي اين تحقيق و تفحص روبرو 
بوديم، اظهار ك�رد: دو توافقنامه تحت عنوان 
فاينان�س ي�ك و دو ب�راي قراردادهاي باالي 
۵۰۰ ميليارد را شامل مي ش�د كه هر دو مورد 
محرمانه ذكر شده بود و به اين دليل مدت هاي 
زي�ادي ب�راي بررس�ي آن ب�ا محدوديت در 
دسترس�ي به مدارك و اس�ناد روبرو بوديم. 
رييس كميته اقتصادي ش�وراي شهر تهران 
ب�ا بيان اينك�ه از مديران وقت براي بررس�ي 
پرونده ها دعوت شد گفت: اما آنها به بهانه هاي 

مختلف از حضور استنكاف كردند. 

  توافق 2 برابر بودجه شهرداري
او ب��ا اش��اره ب��ه دامنه تحقي��ق و تفح��ص گفت: 
قراردادهاي فاينانس ي��ك و دو در دامنه تحقيق و 
تفحص بررسي ش��د كه يك قرارداد 2 هزار ميليارد 
توماني و يك قرارداد 2۰ هزار ميليارد توماني بسته 
شده است. يعني دو برابر بودجه شهرداري تهران در 

آن زمان توافقنامه بسته شده است. 
ميرلوحي با بيان اينكه قرار بود اين توافقنامه ۵ ساله 
اجرا شود گفت: الحاقيه اي به توافقنامه اول معروف 
به فاينانس يك زده شده اس��ت و از 2 هزار ميليارد 
تومان به 2 هزار و ۶۰۰ميليارد تبديل شده است. در 
قرارداد دوم قرار بوده است كه 1۰ هزار ميليارد تومان 
آن نقدي باش��د و 1۰ هزار ميليارد تومان به صورت 
غيرنقدي ملك به تعاون سپاه در يك قرارداد ۴ساله 
داده شود. او با اشاره به دو الحاقيه قرارداد دوم گفت: 
هر دو در يك روز نوشته شده است كه يكي به مبلغ 3 
هزار ميليارد تومان و ديگري به مبلغ ۴ هزار ميليارد 
تومان بوده است كه علت آن را نمي دانيم چرا در يك 

روز چنين اقدامي رخ داده است. 
ميرلوح��ي با بيان اينك��ه در كن��ار آن قراردادهاي 
كارگزاري امضا ش��ده اس��ت گفت: دو فقره قرارداد 
در بهمن ۹3 و مرداد ۹۵ با سازمان امالك و موسسه 
اعتباري ثامن منعقد ش��ده اس��ت ك��ه موضوع آن 
تملك امالك واق��ع در طرح ها به نام ش��هرداري و 
تس��ويه مطالبات طلبكاران بوده است. بحث بر اين 
بوده اس��ت كه طرف هاي قرارداد پول تزريق كنند 
و پول پيمانكاران و طلب��كاران طرف ما را پرداخت 
كنند و شهرداري به صورت نقد و نسيه معوض را به 
آنها بدهد.ميرلوحي با بيان اينكه در كنار آن قرارداد 
واگذاري موسوم به طرح سه شهيد نيز مطرح است، 
گفت: در اين قراداد 3۴ فقره امالك شهرداري واگذار 

شده است.

   توافقي كه از هر قراردادي قراردادتر بود!
او با اشاره به يافته هاي تحقيق و تفحص گفت: ارزيابي 
كل��ي قراردادهاي تامين مالي موس��وم به فاينانس 
يك نشان مي دهد اسم آنها توافقنامه است اما از هر 
قراردادي قراردادتر بوده اس��ت. در صورت جلسات 
هيات مديره سازمان امالك وقتي شماره فاينانس دو 
ذكر مي شده است يعني از هر مصوبه شورا محكم تر 
بوده است. جالب است توافقنامه اي كه بين شهرداري 
و آنها امضا مي ش��ده، روي سربرگ آنها بوده است و 
كارگزار روي س��ربرگ خود متن را آماده مي كرد و 
زير آن ش��ماره توافقنامه را مي نوش��ت و قراردادها 
امضا مي ش��د و در حالي كه بايد براساس اساسنامه 
سازمان دو امضا انجام مي شد اما با يك امضا به اجرا 
مي رسيد.اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقي 
و مدارك منجر به انتقال منابع ش��هرداري ش��ده و 
12 هزار و ۹۰۰ ميليارد منابع شهرداري قرباني اين 

امضا شده است.
او با اش��اره به ارزيابي كلي تامين مالي قراردادهاي 
فاينانس يك و دو، گفت: اس��م آن فاينانس بوده اما 
رس��م آن فاينانس نبوده است.براس��اس توافقنامه 
سه طرف ش��امل ش��هرداري، قرارگاه خاتم و بنياد 
تعاون است، اما موافقتنامه تامين منابع مالي شامل 
۴ قسمت شده اس��ت و موسسه انصار نيز در مرحله 

بعدي وارد كار شده است.
ميرلوحي گفت: در مقدمه موافقت نامه آمده اس��ت 
كه اين توافق بين ش��هرداري تهران و سپاه منعقد 
مي گردد، اما در ماده يك بعد از معرفي ش��هرداري 
تهران به عنوان طرف اول، بني��اد تعاون نيز حضور 
دارد و يك آش��فتگي حقوقي عظيمي را مي بينيم.

رييس كميته اقتصادي شوراي شهر افزود: واقعيت 

اين است كه قراردادهاي فاينانس يك و دو با توجيه 
اس��تفاده از ظرفيت هاي عظيم اجرايي و مالي سپاه 
جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامين 
مال��ي پروژه هاي عمراني ش��هرداري تهران منعقد 
ش��ده اس��ت اما اين تامين مالي رخ نداد. ميرلوحي 
با اش��اره به بند 1۰ اين گزارش گفت: بنياد متعهد 
بوده از طري��ق بانك عامل به ايجاد خط اعتباري در 
س��قف مقرر مبادرت كند اما ذيل تبصره يك مقرر 
شده است منابع مذكور تامين پرداخت هاي بنياد به 
صورت غيرنقدي به عنوان آورده نقدي رخ دهد اما 
برعكس آن ش��ده است و شهرداري 12 هزار و ۹۰۰ 
ميليارد هم پول داده است و بعد از ۶ سال نتوانسته 
آن را پس بگيرد. گفتند آورده نقدي در خريد ملك 
و تراكم و مجوزهاي صادره آورده ايم اما تخفيف هم 
گرفته اند. به رغم آنكه براساس قرارداد مقرر شده بود 
بانك عامل در هر مرحله به ميزان مجوزهاي تراكم 
و پروانه به صورت قطعي در قالب پرداخت اقس��اط 
نس��بت به تامين مالي پروژه هاي ش��هرداري اقدام 
كند اما در پرتو چنين سازوكاري بانك عامل و بنياد 
تعاون تسهيالتي عمال در اجراي پروژه هاي عمراني 
در اختيار شهرداري قرار نمي دهند تا مشمول سود 
ش��وند.ميرلوحي افزود: همچنين مقرر ش��ده بود 
هرگونه پرداختي ب��ه پروژه ها از طريق بانك عامل، 

مشمول 2۵ درصد سود تسهيالت شود.

  ايرادهاي حقوقي قرارداد يك و دو
او با اشاره به ايرادهاي حقوقي قرارداد يك و دو گفت: 
اين قرارداد ويژگي هاي قرارداد تامين مالي را ندارد. 
آداب كار بر اين اس��ت كه يك فاينانس��ر يا صاحب 
سرمايه منابعي را براي سرمايه پذير تامين كند، اما 

در اينجا چنين اتفاقي رخ نداده است.
ميرلوحي گف��ت: در موافقت نامه فاينانس يك و دو 
بين شهرداري و بنياد تعاون مقرر شده است، در ابتدا 
و ظ��رف مدتي محدود ام��الك و مجوزهاي تراكم، 
پروانه؛ مجوزها و هولوگرام مورد درخواس��ت بنياد 
تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعي از 
سوي شهرداري به بنياد تعاون واگذار و سپس در دو 
مرحله به ميزان مجوزهاي صادره براي امالك واگذار 
شده با درخواست بنياد تعاون، بانك عامل مبادرت به 
فعال كردن خط اعتباري نموده و به صورت قسطي 
هزينه هاي اجراي پروژه هاي عمراني را پرداخت كند.

او ادامه داد: يك سويه بودن قراردادها و عدم رعايت 
غبطه و مصلحت شهرداري مساله ديگر است و نقطه 
نظرات قراردادها دو س��ويه نيس��تند. بروز انحراف 
در اجراي قراردادهاي فاينان��س، عدم پايبندي به 
تعه��دات مذكور منج��ر به بروز انحرافات اساس��ي 
در اجراي اين قراردادها ش��ده است.رييس كميته 
اقتصادي شوراي شهر تهران با بيان اينكه شهرداري 
به موازات امالكي كه به رساتجارت مي داده به صورت 
مس��تقيم چك هايي هم به پيمانكار مي داده است، 
گفت: آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از 
قرارداد و پروسه تامين مالي و موافقت شهرداري با 
اين امر و همچنين با درخواست قرارگاه خاتم جهت 
پرداخت مس��تقيم هزينه هاي اج��راي طرح هاي 

عمراني مغاير با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانوني 
است. ميرلوحي افزود: طي سال هاي 88 تا ۹3 طي 
اجراي موافقتنامه فاينانس يك شهرداري تهران، ۴3 
فقره قرارداد واگذاري مل��ك به مبلغ 2 هزار و ۶۴۵ 
ميليارد تومان به بنياد تعاون سپاه پرداخت مي كند 

كه ۶۴۵ ميليارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است.
او ادامه داد: گزارش ها نش��ان مي ده��د، 12 هزار و 
۹۴۰ ميليارد تومان از منابع شهرداري شامل امالك، 
عوارض، هولوگرام، حواله و همچنين پرداخت هاي 
نقدي از طرف شهرداري به رس��اتجارت ارايه شده 
بوده اس��ت كه اين حج��م از بدهي نش��ان دهنده 

ناكارآمدي و سوءمديريت بوده است.
ميرلوحي با بيان اينكه بدهي بنياد تعاون س��پاه به 
شهرداري در اسفند ۹۹ مبلغ ۴ هزار و 2۹۴ ميليارد 
تومان بوده است، گفت: بعد از پس گرفتن امالك هم 

هنوز اين مبلغ از بدهي باقي مانده است.

  قاليباف و شريفي
حق انعقاد چنين قراردادي را نداشتند

وي افزود: قان��ون آيين نامه معامالتي ش��هرداري 
ته��ران مصوب��ه ۵۵ و آيي��ن نامه مال��ي معامالتي 
شهرداري هاي كش��ور مصوب ۴۶، نحوه قراردادها 
را روش��ن كرده است. شهرداري نمي توانست با رقم 
2 هزار ميليارد ق��رارداد ببندد.او با اش��اره به ترك 
تش��ريفات مناقصه در واگذاري پروژه هاي عمراني 
به قرار گاه خاتم گفت: ش��هردار وقت تهران و آقاي 
ش��ريفي حق انعقاد چنين قراردادي را نداش��تند و 
قراردادهاي مذكور توسط شورا تصويب نشده است. 
در قانون ش��هرداري ها نصاب معامالت سه قسمت 
شده بود و معامالت كالن بايد به دولت ارجاع مي شد 
اما پس از آن معامالت كالن به شورا داده شده است 

كه هيچكدام از اين قراردادها به شورا نيامده است.
ميرلوحي با تاكيد بر اينكه صرفه و صالح شهر در اين 
قراردادها رعايت نشده است، گفت: همچنين متن 

قرارداد ناپخته و نامتوازن بوده است.
ميرلوحي با بيان اينكه مس��اله ديگر محرمانه تلقي 
كردن قرارداد است گفت: در هر دو قرارداد اعالم شده 
كه محرمانه اس��ت و به همين دليل چند سال طول 

كشيد تا بتوانيم قراردادها را كشف و بررسي كنيم.
او با بي��ان اينكه عدم پيش بيني س��ازوكار نظارت، 
كنترل، ارزيابي و اجرا در قراردادها وجود داش��ته، 
گف��ت: همچنين از بنياد تعاون س��پاه ضمانت اخذ 
نش��ده و پرداخت مس��تقيم به قرارگاه خاتم بدون 

تسويه مطالبات از بنياد تعاون بوده است.
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر با اشاره به اينكه 
واگذاري امالك، مستغالت و سهم شركت و پروانه و 
هولوگرام مازاد بر مبلغ واريزي ، رخ داده است، گفت: 
بدهي بنياد تعاون سپاه به ميزان هزار و 7۰۰ ميليارد 
در گزارش حسابرسي حذف شده است.ميرلوحي با 
بيان اينكه اعمال نظارت در خصوص اين قراردادها 
از س��وي مراجع نظارتي و باالدس��تي انجام نشده 
است گفت: واگذاري امالك از سوي سازمان امالك 
بدون انجام مزايده بوده است كه در بررسي حقوقي 
سازمان امالك مش��خص شد.او با اشاره به اينكه در 

آيين نامه اي در سازمان امالك شهرداري آمده بود 
كه آقاي شهردار و قائم مقام او مي توانند مزايده را لغو 
كنند و همچنين تخفيفاتي كه تا ۵۰ درصد به امالك 

نجومي رسيد نيز در اين آيين نامه درج شده بود.
ميرلوحي با تاكيد بر اينكه از طرفي صدور حواله هاي 
كارگزاري غيرقانوني بوده اس��ت گف��ت: 1۴ هزار 
ميليارد هولوگرام صادر ش��ده و واگ��ذاري امالك 
نيز بدون قرارداد بوده اس��ت و همچنين شهرداري 
پرداخت هاي��ي بابت "خريدهاي انجام نش��ده " نيز 

داشته است و معامالت نيز به ثبت نرسيده است.
او با اش��اره به طرح س��ه ش��هيد نيز گف��ت: نتيجه 
اجراي آن اين شد كه 2۰3 ميليارد تومان از امالك 

شهرداري واگذار شد.
ميرلوحي گفت: با توجه به تخلفات ذكر ش��ده، نظر 
هيات تحقيق و تفحص بر اين است كه تخلف افراد 
ذيل مستند به مواد قانوني مورد اشاره محرز است و 
از همين رو به استناد آن درخواست تعقيب و پيگرد 
قانوني آنها را در مراجع قضايي و هيات هاي رسيدگي 
به تخلفات اداري دارد. همچنين براي احقاق حقوق 
ضايع شده شهروندان تهراني، با تقديم دادخواست 
عمومي، وجوه خارج ش��ده از مالكيت ش��هرداري 
برگشت شده و خسارت وارده جبران گردد و نظر بر 
اين است كه پرونده ها تا زمان حصول نتيجه نهايي 
م��ورد پيگرد قانوني قرار گي��رد.در پايان با موافقت 
اكثريت اعضاي ش��وراي ش��هر گ��زارش تحقيق و 
تفحص از شركت رسا تجارت مبين و طرح سه شهيد 
به تصويب رس��يد.به گفته محسن هاشمي، رييس 
شوراي شهر، قرار است، كميسيون حقوقي اين شورا 
شكايت از متهمان اين تحقيق و تفحص را در دستور 

كار خود قرار دهد.

  پرداخت  8  هزار ميليارد تومان
از بدهي هاي بانكي

ميرلوحي همچني��ن در واكنش به س��والي درباره 
بدهي 2۰ هزار ميليارد توماني ش��هرداري به بانك 
شهر كه مديران شهري پيشين آن را قبول ندارند و 
مي گويند مستندات الزم براي اين ارقام وجود ندارد، 
گفت: ما بعد از س��ه سال و نيم تالش كارشناسي به 

اين اعداد و ارقام رسيده ايم.
ميرلوح��ي در گفت وگو با ايلنا ادام��ه داد: طي اين 
مدت با تامين اجتماعي توافق كرديم و ماهيانه 7۰ 
ميليارد تومان بدهي شهرداري به تامين اجتماعي كه 
از دوره قبلي مديريت شهري به جاي مانده، پرداخت 
مي شود. در ۹۰ مورد گزارش حسابرسي اين موارد 
ذكر شده است. رييس كميته اقتصادي شوراي شهر 
تهران ادامه داد: ش��هرداري ماليات برارزش افزوده 
وزارت اقتص��اد را پرداخت نكرده ب��ود كه در حال 
پرداخت آن هس��تيم. سال گذشته با وزارت اقتصاد 
بخش��ي از اين مشكل را حل كرديم. او افزود: بدهي 
به بانك ها، ارزها و فاينانس هايي كه از بانك ها گرفته 
شده بود، رها شده باقي مانده بود و همكاران ما در اين 
دوره آنها را بررسي و به آنها فيصله دادند.در حقيقت 
8 هزار ميليارد تومان در طي سه سال گذشته بدهي 

شهرداري به بانك ها پرداخت شده است.
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سرنوشت پرابهام ردصالحيت شدگان 
انتخابات شوراي شهر

گروه راه و شهرسازي| ديروز محسن هاشمي و 
مرتضي الويري در نطق هاي پيش از دستور خود در 
صحن علني شوراي شهر تهران بار ديگر از مسووالن 
ذي ربط در امر احراز صالحيت نامزدهاي انتخابات 
شوراهاي شهر درخواست بازنگري سريع در وضعيت 

رد صالحيت شدگان را مطرح كردند.
هاشمي در جريان دويس��ت و نود و دومين جلسه 
ش��وراي ش��هر تهران در نطق پيش از دستور خود 
گفت: در فاصله كمتر از ۴۰ روز تا انتخابات شوراها 
و رياس��ت جمهوري قرار داريم و جامعه منتظر دو 
پيام مهم در رونق و نش��اط انتخاباتي، يعني تاييد 
صالحيت هاي حداكثري و شنيده شدن صداهاي 
متكثر در فضاي سياس��ي كش��ور اس��ت.  رييس 
شوراي ش��هر تهران ادامه داد: با توجه به رايزني ها 
و پيگيري هاي صورت گرفته درباره رس��يدگي به 
اعتراض ردصالحيت شدگان در انتخابات شوراها، 
متاسفانه درباره رسيدگي به اعتراضات پاسخ قابل 
طرحي گرفته نشده اس��ت و به رغم آنكه با مراجع 
مسوول صحبت ش��ده و داليل موضوع به صورت 
جدي و دقيق گزارش شده اما هنوز خبري نيست 
و اميدواريم كه فضاي مشاركت را با تاييد صالحيت 
ديدگاه هاي متنوع و متكثر فراهم كنند.  هاش��مي 
افزود: به خصوص ش��وراي شهر تهران كه پشتوانه 
مردم��ي زيادي در دوره گذش��ته داش��ت و با راي 
بي سابقه و باال انتخابات برگزار شد، اميداوريم اين 

روند بتواند در شوراي ششم تداوم يابد. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران همچني��ن در جمع 
خبرنگاران اظه��ار كرد: همانطور ك��ه مي دانيد از 
اعضاي ش��وراي فعلي 12 نفر ثبت ن��ام كردند كه 
دو نفر تاييد ش��دند. البته هم��ه در هيات اجرايي 
تاييد شدند و نظر ما اين بود كه كسي كه در هيات 
اجراي��ي تاييد مي ش��ود چون در مورد ش��وراها ما 
نظارت اس��تصوابي نداريم هيات هاي نظارت ديگر 
نمي توانند به پرونده هاي اينها وارد ش��وند. در واقع 
اگر كسي در هيات اجرايي رد شده بود، او مي تواند 
براي تظلم خواهي به هيات نظارت شكايت كند و آنها 
رسيدگي كنند تا اگر حقش ضايع شده، حقش را به او 
بازگردانند.  هاشمي تصريح كرد: درباره ردصالحيت 
اعضاي كنوني شورا پيگيري ها را انجام داديم و وارد 
مذاكره شده ايم تا داليل رد صالحيت ها را جويا شويم 
از آنها خواستيم بررس��ي مجدد كنند و اميدواريم 
تعدادي از اعضا دوباره تاييد صالحيت شوند و بتوانيم 
يك رقابت جدي تري را دنبال كنيم و شاهد حضور 
بيشتر مردم با تكثرگرايي باشيم. مرتضي الويري، 
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز 
در جريان دويست و نود و دومين جلسه شوراي شهر 
تهران در نطق پيش از دستور گفت: از مجلس شوراي 
اسالمي درخواست مي شود رويه رد صالحيت هاي 
گسترده را تغيير دهد و اجازه دهد كساني كه دلسوز 
تهران و ايران هس��تند، در مس��ير رقابت انتخابات 
محلي ش��وراي ش��هر تهران در چارچوب قوانين و 
مقررات كشور حضور داشته باشند.  الويري افزود: اين 
روزها قصه پرغصه ردصالحيت گسترده نامزدهاي 
انتخابات ش��وراها به ويژه در كالن ش��هرها موجب 
نگراني عميق مردم شده است. اجازه دهيد نگاهي به 

فرآيند وقوع اين تراژدي دردناك بيندازيم. 
او با اش��اره ب��ه فرآيندي ك��ه در ردصالحيت هاي 
گس��ترده در پيش گرفته ش��ده اظهار كرد: هيات 
نظارت مركزي انتخابات ش��وراها توسط مجلسي 
با پش��توانه پايين آراي مردمي انتخاب مي شود به 
نحوي كه براي مثال در شهر تهران تنها 18 درصد 
واجدين شرايط پاي صندوق راي رفتند.  وي با اشاره 
به ماده اي از قانون انتخابات شوراها گفت: به موجب 
ماده 3۵ قان��ون انتخابات ش��وراها، هيات اجرايي 
شهرس��تان به رياس��ت فرماندار و عضويت رييس 
اداره ثبت اح��وال، رييس آموزش و پرورش و 8 نفر 
از معتمدان شهرس��تان تشكيل مي شود. اما اين 8 
معتمد شهر چگونه انتخاب مي شوند؟ فرماندار 3۰ 
نفر از معتمدان شهرستان را دعوت مي كند اما آنها 
بايد مهر تاييد هيات نظارت را دارا باشند، در غير اين 
صورت فرماندار بايد آنقدر نفرات معرفي كند تا نظر 
هيات نظارت تامين شود. او افزود: اين 3۰ نفر كه از 
فيلتر هيات نظارت گذشتند، 8 نفر را براي عضويت 
در هيات اجرايي انتخاب مي كنند و اين هيات اجرايي 
صالحيت نامزدها را بررسي مي كنند. مجددا بايد 
صالحيت افراد مورد تاييد هيات اجرايي در هيات 
نظارت تاييد شود و نتيجه اين فرآيند ردصالحيت 
گس��ترده نيروهاي متدين، متخصص و دلسوز در 
انتخابات شوراها است.  عضو ش��وراي شهر تهران 
گفت: آيا تدوين كنندگان قانون اساسي هدفشان 
اينچنين بود؟ روند تدريجي غير دموكراتيك شدن 
انتخابات شوراها را مي توانيد از ابتداي شكل گيري 
از س��ال 77 تاكنون مالحظه كنيد. تئوري نظارت 
استصوابي كه از انتخابات ميان دوره اي مجلس سوم 
زمزمه آن توسط شوراي نگهبان آغاز و در انتخابات 
مجلس چهارم عملي شد فكر نمي كرديم به شوراها 
نيز تعميم يابد. الويري با اشاره به اينكه در مجلس اول 
نظارت به اين ترتيب نبوده است گفت: در انتخابات 
ميان دوره اي مجلس اول كه شوراي نگهبان حضور 
داشت، اليحه اصالح قانون انتخابات به مجلس داده 
شد و در كميسيون شوراها و امور داخلي تصويب شد 
كه شوراي نگهبان چگونه بر انتخابات مجلس نظارت 
كند. رييس شوراي نگهبان مرحوم آيت اهلل مهدوي 
كني بود و در آنجا خبري از نظارت استصوابي نبود. 
در انتخابات دور دوم و س��وم ني��ز بدين صورت بود 
اما در ميان دوره اي مجلس س��وم سر و كله نظارتي 
پايه گذاري شد كه به طور كلي روال انتخابات را تغيير 
داد. عضو ش��وراي ش��هر تهران افزود: در انتخابات 
ش��وراها نيز هم در دوره اول و هم دوره دوم نه تنها 
چنين نظارتي نبود، بلكه همه سليقه ها به صورت 

آزادانه در انتخابات حضور داشتند. 

آمار و رشد قيمت ها خبر از 
انفعال مسووالن مي دهد 

مجلس تا امروز كه چندماه بيشتر به عمر دولت باقي نمانده؛ 
همواره وعده داده اند كه قيمت كاالهاي اساسي كاهش 
مي يابد، وضعيت خودرو ساماندهي خواهد شد و قيمت بازار 
كاالهاي خوراكي و اساسي بهبود خواهد داشت. اما نه تنها 
اين وعده ها عملي نشده بلكه باعث برخي مشكالت عديده 

در سيستم اقتصادي كشور شده است. 
دولت براي بهبود روند قيمت كاالهاي اساسي و مايحتاج 
روزمره مردم وعده هاي مختلفي داده اس��ت. در13 آبان 
ماه سال ۹۹، وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين 
نكته كه قيمت كاالهاي اساسي در كشور در هفته آينده 
تغيير محسوسي خواهد داشت، گفت: ترديدي نيست كه 
با تصميمات اين جلسه در هفته آينده تغييرات محسوسي 
در قيمت كاال هاي اساسي خواهيم داشت. اما گزارشات 
مركز آمار ايران نشان مي دهد كه نه تنها قيمت ها كاهش 
پيدا نكرد بلكه سفره مردم كوچك تر شده است. بر اساس 
گزارش��ات مركز آمار ايران روند افزايش قيمت كاالهاي 
اساسي در كشور، ركورد بي سابقه اي را رقم زده است و در 
طول يك سال گذشته نه تنها اقدامي براي كاهش قيمت 
كاالهاي اساسي صورت نگرفت بلكه بازار به حال خود رها 
ش��ده و دالالن به راحتي در غفلت وزارت صمت و ستاد 
تنظيم بازار قيمت ها را به هر سويي كه خواستند بردند، 
چنانچه باعث نگراني و انتقاد رهبر معظم انقالب شد و مردم 
با نگراني هايي مواجه شدند. وقتي ميليون ها جوجه يك روزه 
به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود و براي توقف آن، هيچ 
نهادي آنها را تحويل نمي گيرد و تلف مي شوند، اين پرسش 
را مطرح مي كند كه چرا اجازه داده مي شود، عده اي با قوت 
مردم اينگونه خشن برخورد كنند و غذاي مردم را از بازر 
خارج كنند و صدها تن مواد غذايي را به كشورهاي ديگر 
ببرند؟ زماني كه در ارديبهشت ماه سال ۹۹رييس جمهور با 
ناكامي در تشكيل وزارت بازرگاني وزير صمت قبلي را بركنار 
كرد فكر نمي كرد اوضاع بازار اينقدر به هم بريزد و قيمت ها 
تا اين حد افزايش يابد، گراني سرسام آور كاالهاي اساسي 
زندگي مردم را تحت فشار سنگين و شديد قرار دهد و سفره 
مردم را بسيار كوچك كند و برخي از كاالهاي اساسي از 
سفره مردم رسما خارج شود.   حال با گذشت يك سال از 
آن اتفاق، مركز آمار ايران و برخي گزارشات دستگاه هاي 
مربوطه نش��ان مي دهد كه تورم با سفره مردم چه كرده 
است؟ روند قيمت كاالهاي اساسي مردم از فروردين ماه 
۹۹ تا فروردين ماه 1۴۰۰ خود گوياي ضعف و ناتواني وزارت 
صمت در تنظيم بازار مصرف است.  در گروه گوشت؛ قيمت 
مرغ 13۵ درصد، تن ماهي۹2درصد و گوشت ۴7 درصد، 
در گروه لبنيات؛ كره 11۹درصد، شير8۰درصد و پنير7۶ 
درصد، در گروه حبوبات؛ نخود 22۶ درصد، عدس 113 
درصد و لپه 1۰۶ درصد، در گروه غالت؛ برنج خارجي137 
درصد، ماكاروني77درصد و برن��ج ايراني۴8 درصد و در 
گ��روه روغن؛ روغن نباتي جامد 1۵1درصد و روغن مايع 
8۹ و قند و ش��كر نيز 8۵ درصد افزايش قيمت را تجربه 
كرده اند.  اين درحالي اس��ت كه برخي گزارشات ميداني 
نشان مي دهد كه افزايش قيمت برخي كاالهاي اساسي 
بيش��تر از اين بوده است. آمارهاي فوق نشان مي دهد كه 
وزارت صمت اقدام الزم براي تنظيم، ثبات يا كاهش قيمت 
كاالهاي اساسي را انجام نداده است و بازار به حال خود رها 
شده است.  نكته مهم و اساسي اين است كه به راستي آيا 
اراده اي براي پيگيري عدم مديريت و تدوين سياست هاي 
غلط دولت در تنظيم بازار و فشار شديد اقتصادي بر مردم 
وجود دارد؟ مصونيت برخي مسووالن براي چيست و چرا 
مجلس انقالبي پيگير وعده ه��اي وزرا از آغاز راي اعتماد 

تاكنون نيست؟

رنگ و بوي قانوني مصوبه اخير 
شوراي نگهبان 

 حيث شيوه، اقدامي نامتعارف است. هرچند كه برخي 
از ش��روط مندرج در اين مصوبه مانند تعيين سن براي 
رياست جمهوري از حيث شرعي و توسط متخصصين امر، 
قابل بررسي است. با توجه به اينكه اين شوراي محترم، به 
موجب جايگاه واالي خود، نگهبان شرع و قانون اساسي 
است، بي ترديد اقدامات اين شورا در پاسداشت اين دو، 
بيش ازسايرين مورد توجه است. دغدغه شوراي نگهبان 
براي جلوگيري از ثبت نام هاي بي حساب و كتاب كه وضع 
تأس��ف باري دارد، قابل درك است، اما راه حل انتخابي 
)ش��وراي نگهبان( خالف قانون اساسي است. از قانون 
اساسي، اينطور بر مي آيد كه شوراي نگهبان صرفاً از نظر 
مصداق مي تواند شرايط نامزدهاي رياست جمهوري را 
بررسي كند، يعني به صورت قضيه شخصيه، ببيند كه 
آيا معيارهايي كه قانون اساسي گفته، در اين فرد خاص 
ثبت نام كرده، هست يا نيست. اما شوراي نگهبان نمي تواند 
قاعده كلي بگذارد كه شبيه تقنين يا آيين نامه باشد كه از 
آن پيام هاي كلي استنباط شود. وضع قاعده كلي، نوعي 
تقنين است كه اين تقنين در صالحيت شوراي نگهبان 
نيست و مجلس شوراي اسالمي بايد اين كار را بكند. به 
عبارت ديگر، اگر قانون اساس��ي كه شرايط نامزدهاي 
رياست جمهوري را بيان كرده است، نياز به تبيين داشته 
باشد تا قواعد جزئي تري اين قواعد كلي را بيان كنند، اگر 
چنين نيازي احساس ش��ود، وضع اين قواعد به عهده 
مرجع قانونگذاري يعني مجلس شوراي اسالمي است. اگر 
احياناً مجلس شوراي اسالمي با شوراي نگهبان به اختالف 
برمي خوردند، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ارجاع مي شد. اما خود شوراي نگهبان اختيار وضع قواعد 
كل��ي را ندارد و راه حل انتخابي ب��راي حل اين معضل، 
راه حلي اس��ت كه با قانون اساس��ي مطابق نيست. در 
انتخابات ما با دو مرحله روبرو هستيم؛ يكي مرحله اجرا و 
ديگري مرحله نظارت. مجريان يعني مقام ثبت نام كننده 
براساس تفسير خود )قانون را( اجرا مي كنند. ناظر هم 
براساس تفسير خودش از قانون بايد بر فرآيندهاي اجرايي 
نظارت كند. بنابراين، به نظر نگارنده وزارت كشور يا هر 
نهادي كه عهده دار مساله ثبت نام است و از آنجايي كه 
ثبت نام يك فرآيند اجرايي است، براساس قوانين موجود 
و تفسير خودش از قانون بايد اين كار را انجام دهد و اگر اين 
تفسير غلط بود، مرجع ناظر با سازوكارهاي خودش آن را 
كنترل مي كند. مثاًل اگر كسي ثبت نام كرد كه صالحيت 
الزم را ندارد )مرجع نظارتي( صالحيت اين فرد را رد كند.

گزارش تحقيق و تفحص از شركت رسا تجارت مبين و طرح سه شهيد در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

درخواست تعقيب قانوني متهمان رسا تجارت

ديروز همچنين گزارش مالي »س��ازمان امالك و 
مستغالت شهرداري تهران« در جلسه شوراي شهر 
تهران بررسي ش��د و اعضا بر وجود تخلفات مالي 
متعدد و عدم وجود ش��فافيت در قراردادهاي اين 

سازمان، اتفاق نظر داشتند.
در ابتدا مجي��د فراهاني در توضي��ح اين گزارش 
گفت: ارزيابي ما از عملكرد اين س��ازمان در سال 
۹۴ مواردي از عدم رعايت شفافيت در صورت هاي 
مالي و مالياتي، عدم پايبندي به اساسنامه مصوب، 
عدم رعايت الزامات افش��ا در صورت هاي مالي در 
بدهي به تأمي��ن اجتماعي و غيره ك��ه در اختيار 
حسابرس قرار نگرفته اس��ت. وي با اشاره بر ديگر 
ابهامات عملكردي اين س��ازمان عنوان كرد: ابهام 

در بدهي هاي س��ازمان و فهرست اموال سازمان و 
اموال واگذار ش��ده نيز وجود دارد. مانده حس��اب 
كارگزاران نيز در اختيار حس��ابرس قرار نگرفت. 
ابهام��ات متعدد در واگذاري ام��الك و در امالك 
غير نقد. آخري��ن وضعيت بدهي هاي مالياتي اين 

سازمان نيز مبهم است.
س��پس زهرا نژاد بهرام گفت: در بند اول گزارش 
آمده اس��ت كه اين گزارش مشروط است و در بند 
ديگر آمده است كه گزارش مطلوب است. به نظر 
بنده در اينجا تعارض وجود دارد.رضايي حسابرس 
ش��ورا گفت: منظور از گزارش مش��روط، گزارش 
مقبول نيست. محمود ميرلوحي عضو شوراي شهر 
در ادامه گفت: تمام تاراج سرمايه شهر در سازمان 

امالك از س��ال ۹۴ آغاز شده اس��ت به طوري كه 
قرارداد رس��ا تجارت و ديگر امور در اين س��ال رخ 
داده است.وي تاكيد كرد: اين خسارات بايد جبران 
شود. ما از سال ۹۴ به تازگي و در بهمن ۹۹ موفق به 
دسترسي به جزييات عملكرد اين سازمان هستيم. 
شهرداري و شوراي شهر بايد كار كارشناسي خود 
را براي تحقيق و تفحص از اين گزارش ادامه دهند. 
در ادامه كليات اليحه مذكور مورد رأي گيري قرار 

گرفت و با 17 رأي موافق به تصويب رسيد.
پيش��نهاد ميرلوحي نيز با 17 رأي موافق تصويب 
شد و بر اين اساس، عالوه بر شهرداري شوراي شهر 
نيز موظف به تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان 

امالك خواهد بود.

وجود تخلفات مالي در عملكرد سازمان امالك شهرداري 
امالك  نجومي



 » آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شماره : 52431133 «

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عملیات تعمیر و بازسازی 40 واحد منزل ویالیی و آپارتمان ناحیه غیر صنعتی

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22  )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه 

اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1400/02/29  به مدت 

دو روز در قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ 500.000 ریال )غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1400/03/08

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.000.000.000ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

E.HEIBATI@KSC.IR : کارشناس: الهام هیبتی                   تلفن: 6418-3213-061                  ایمیل

نوبت دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
1-  مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد اقتصادی 411331678477 

به نشانی : خوزستان - اهواز – حد فاصل میدان چهار اسب )سه راه تپه( و پل برومی- روبروي شهرك صنعتي شماره 4  امور تداركات و عملیات كاال شرکت گاز استان خوزستان -  واحد تدارکات – اتاق 206  تلفن : 06134199958
2- موضوع مناقصه :خرید 30000 متر لوله فوالدی  GR.B - " 6  مربوط به تقاضای شماره 9930050  

  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   2000093377000100
-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان 
قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را 

ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.   
4-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي كیفي مناقصه گران :  حداكثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم     

5- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزیابي كیفي تكمیل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد مناقصه بین شركتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
6- تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران می بایست الزاماً از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.

7-  نامه آخرین تغییرات آن شركت بهمراه اعالم آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است . 
8- ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزیابي تكمیل شده از سوي مناقصه گران هیچگونه حقي را جهت متقاضیان براي شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد.

9- خرید اسناد:   متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به شماره  حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه 
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنتی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

10- فیش  /  رسید پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف 3 آگهی ( به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
 11- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
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نوبت اول

  روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

 شرکت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان خوزستان

مروري بر كارنامه ۱۰ س��اله فعاليت شوراي عالي فضاي 
مجازي، نشان از بي نظمي برپايي جلس��ات اين شورا كه 
عالي ترين نهاد سياست گذار در حوزه فضاي مجازي است، 
دارد. اين بي نظمي باعث شده بسياري از طرح ها و مسائل 
مهم اين بخش همچنان در نوبت انتظار براي تصويب باقي 
بمانند. بي نظمي در برگزاري جلسات شوراي عالي فضاي 
مجازي به عنوان نقطه كانوني سياست گذاري فضاي مجازي 
كشور امسال نيز ادامه يافته و به نظر مي رسد تصويب ۱۰ 
طرح  در نوبت اين شورا به عمر اين دولت قد ندهد. شوراي 
عالي فضاي مجازي ۱۷ اس��فندماه سال ۹۰ با حكم مقام 
معظم رهبري تشكيل شد و در آن زمان دستور رهبر انقالب 
براي تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي كشور، راه روشني از 
اهميت فضاي مجازي را پيش روي مسووالن قرار داد. در اين 
حكم، رهبر انقالب آثار چشمگير شبكه جهاني اينترنت در 
ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، لزوم برنامه ريزي و هماهنگي 
به منظور صيانت از آسيب هاي ناش��ي از آن و بهره گيري 
حداكثري از فرصت ها در جهت ارايه خدمات گس��ترده و 
مفيد به مردم را از داليل اصلي ضرورت تشكيل شوراي عالي 
فضاي مجازي برشمردند. با اين حال آنچه كارنامه فعاليت 
شوراي عالي فضاي مجازي طي اين سال ها پيش روي ما 
مي گذارد اين است كه اهميت اين شورا براي سياست گذاري 
و تصميم گيري هاي مهم در عرصه فضاي مجازي كشور 
آنطور كه بايد در محور توجه قرار نداشته و عالوه بر بي نظمي 
در برقراري جلسات آن، بسياري از طرح ها همچنان براي 

تصويب بالتكليف مانده و به تعبيري بر زمين است.

      شوراي عالي فضاي مجازي چه وظایفي دارد
پس از حكم تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي، ۴۰ دستور 
كاربردي در جزئي ترين مسائل مرتبط با فضاي مجازي به 
عنوان نقش��ه راه در اختيار اعضا و دبيرخانه اين شورا قرار 
گرفت كه موضوعات مهم و مورد تأكيدي چون شبكه ملي 
اطالعات و پيوست فرهنگي فضاي مجازي از جمله آنها 
بود. در شهريورماه ۹۴ نيز رهبر انقالب در حكمي با اعالم 
آغاز دومين دوره فعاليت اين شورا و تاكيد بر اهميت آن در 
مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحوالت اين عرصه، ۱۰ 
محور مهم وظايف و ماموريت هاي جديد اين شورا را ابالغ 
كردند. در اين حكم، ارتقاي جمهوري اسالمي ايران به قدرت 
سايبري در طراز قدرت هاي تأثيرگذار جهاني، اهتمام ملي 
و همه جانبه و سرمايه گذاري جدي در امر ايجاد و توسعه 
انواع فناوري ها و صنايع كاماًل پيشرفته و رقابتي و نيز تسريع 
در راه اندازي شبكه ملي اطالعات، مورد تاكيد قرار گرفت. 
اهتمام ويژه به سالم سازي و حفظ امنيت همه جانبه فضاي 
مجازي كشور، ممانعت از رخنه ها و آسيب هاي فرهنگي 
و اجتماعي در اين عرصه، توسعه محتوا و خدمات كارآمد 
و رقابتي منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اس��المي ايراني در 
تمامي قلمروهاي مورد نياز جامعه نيز از جمله وظايف و 
ماموريت هاي اين شورا اعالم شده است. آنطور كه از سوي 
مركز ملي فضاي مجازي بارها اعالم شده است، طرح هايي به 
فراخور اين احكام تدوين شده كه در نوبت بررسي و تصويب 

پشت در شوراي عالي فضاي مجازي باقي مانده است.

    یك شورا و سالي دو مصوبه
يكي از معضالت ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور كه 
انجام ماموريت هاي محوله را تحت تأثير قرار مي دهد، به 
عدم برگزاري به موقع جلسات اين شوراي سياست گذار، 
بازمي گردد. بر اساس حكم تشكيل شورا، برگزاري جلسات 
آن هر ۳ هفته يك بار، با توجه به تحوالت پرشتاب فضاي 
مجازي و اهميت آن در ابعاد مختلف زندگي افراد جامعه، 
مورد تاكيد قرار گرفته است؛ اما بررسي ها نشان مي دهد 
كه در ۹ س��ال گذشته به رغم آنكه برگزاري حداقل ۱۱۰ 
جلسه ش��وراي عالي مورد انتظار بود اما در عمل، تقريبًا 
نيمي از اين وظيفه محقق ش��ده است. تعويق در برپايي 
جلسات شوراي عالي فضاي مجازي از سوي رييس جمهور 
به عنوان رييس اين شورا، در سال ۹۹ نمود بيشتري داشت 
به نحوي كه اين شورا در ۶ ماه نخست سال تنها دو جلسه 
و در نيمه دوم سال نيز ۳ جلسه برگزار كرد. از ۲۶ اسفندماه 
۹۹ نيز تاكنون جلسات شورا برگزار نشده و به دليل نبود 
برنامه منظم در برگزاري اين شورا، تصويب نهايي طرح هاي 
فضاي مجازي نيز با فواصل زماني طوالني انجام مي شود و 
خروجي اين شورا در خصوص مصوبات فضاي مجازي، به 
گفته كارشناسان قابل دفاع نيست. مطابق با آنچه كه در 
سايت مركز ملي فضاي مجازي ديده مي شود، در سال ۹۹ 
تنها دو مصوبه )طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات( 
و )سند مقابله با اخبار جعلي در فضاي مجازي( در شوراي 
عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد. در سال ۹۸ نيز تنها دو 
سند )نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور( و )تدوين 

سند تحول حوزه هاي فرهنگ و آموزش با توجه به تحوالت 
فضاي مجازي( به تصويب نهايي اين ش��ورا رسيده است. 
روند تصويب نهايي طرح ها در شوراي عالي فضاي مجازي 
در سال ۹۷ به تصويب ۳ سند مربوط مي شود و اين شورا در 
سال ۹۶ نيز تنها يك مصوبه داشته است. در اين باره حتي 
رهبر انقالب نيز بارها بر اهميت فضاي مجازي و تسريع در 
روند پيگيري و تصويب پروژه هاي مرتبط با حاكميت فضاي 
مجازي تاكيد كرده اند. مقام معظم رهبري در روز نخست 
س��ال ۱۴۰۰ با انتقاد از مديريت فضاي مجازي فرمودند: 
»متأسفانه در فضاي مجازي كشور ما آن رعايت هاي الزم با 
وجود آن همه تأكيدي كه داشته ام، صورت نمي گيرد و در 
يك جهاتي واقعاً »ول« است. بايد كساني كه مسوول هستند 
حواسشان باشد. همه دنيا روي فضاي مجازي خودشان 
دارند اعمال مديريت مي كنند. اما ما افتخار مي كنيم به اينكه 
فضاي مجازي را »ول« كرديم. اين به هيچ وجه افتخار ندارد؛ 
فضاي مجازي را بايد مديريت كرد.« ايشان شهريورماه ۹۹ 
نيز در ديدار با اعضاي هيات دولت در بخشي از سخنانشان 
موضوع فضاي مجازي را بسيار مهم خواندند و با تأكيد بر 
اينكه عوامل مسلط بين المللي در فضاي مجازي به شدت 
فعال هستند، گفتند: »تأكيد مكرر بر شبكه ملي اطالعات 
و تشكيل شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي و شركت 
روساي س��ه قوه در آن به همين علت است. اما متأسفانه 

اهتمام الزم به اين موضوع نمي شود.«

     چرا شوراي عالي فضاي مجازي
ایده آل عمل نكرد؟

نگاهي به كارنامه حسن روحاني در ۸ سالي كه رياست 
ش��وراي عالي فضاي مجازي را برعهده داشت نشان از 
ناكارآمدي وظايف محوله دارد و به نظر مي رس��د با اين 
رويكرد، در مدت زمان باقي مانده تا پايان دولت دوازدهم، 
جاي اميدي به تصويب طرح هاي در صف انتظار، نيست.

به دليل عدم برگزاري منظم جلسات شوراي عالي فضاي 
مجازي و اجرايي نشدن تمامي ماموريت هاي اين شورا 
طي سال هاي اخير، ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي در گفت وگو با مهر نيز مي گويد كه 
اين شورا نتوانس��ته به صورت ايدهآل عمل كند. وي در 
ارزيابي عملكرد اين شورا و انتقاداتي كه بر آن وارد است، 
گفت: تدبير تأسيس شوراي عالي فضاي مجازي در زمان 
بسيار درستي بوده و يكي از بهترين تدابيري بوده كه در 
جمهوري اسالمي اتخاذ شده است. هنوز هم اين تدبير 
اين را ثابت مي كند كه ما به يك نهاد فراقوه اي در حوزه 
فضاي مجازي به دليل نوع موضوعات نياز داريم و هنوز به 
نظر مي رسد كه اين شورا واجب است كه تشكيل شود 

و ادامه داشته باشد. دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 
گفت: اما اينكه آيا شوراي عالي فضاي مجازي توانسته به 
صورت ايده آل عمل كند، پاسخ مثبت نيست؛ كما اينكه 
اگر بخواهيم در مورد ساير موضوعات و قسمت هاي ديگر 
جمهوري اسالمي نيز، اهداف را واكاوي كنيم ضعف ها 
و نواقصي وجود دارد. اما در مجموع معتقدم كه كارنامه 
شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي از ميانگين كاركرد 
دستگاه هاي جمهوري اسالمي، كمتر نيست كه بيشتر هم 
است. وي با بيان اينكه مشكالتي وجود دارد از قبيل اينكه 
تعداد برگزاري جلسات كم است، گفت: مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي به شدت معطوف به سياست گذاري 
اس��ت و در حوزه هايي كه بايد تصميمات فراقوه اي اخذ 
شود كه حاصل اجماع ۳ قوه باشد، شاهد كندي هستيم 
و مكانيزم هاي موجود از سرعت اتخاذ چنين تصميماتي 
مي كاهد. در نهايت شاهد هستيم كه اين تصميم گيري ها 
با تأخير همراه اس��ت. رييس مركز ملي فضاي مجازي 
خاطرنش��ان كرد: ضمانت اجرايي در مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي مشخص نيست. ما در فرآيند قانون 
و اجراي قانون ضمانت اجرايي الزم داريم. براي مثال در 
بودجه و كنترل هزينه كرد و رسيدگي به تخلفات، اين 
ضمانت اجرايي وجود دارد اما در حوزه فضاي مجازي هنوز 
ابهاماتي وجود دارد كه اميدواريم به تدريج برطرف شود.

 1۰ سند پشت در مانده
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به ماموريت هاي 
باقي مانده اين شورا تا زمان پايان كار دولت گفت: ما »سند 
جامع راهبردي فضاي مج��ازي« را در پيش داريم كه در 
مركز ملي فضاي مجازي نهايي شده است. در همين حال 
سند صيانت از كودكان در فضاي مجازي نيز كه در جلسات 
قبلي شورا بخش هايي از آن به تصويب رسيده، در اولويت 
نهايي شدن قرار دارد. هم اكنون بيش از ۱۰ سند در نوبت 
طرح در صحن ش��وراي عالي فضاي مجازي قرار دارد كه 
اميدواريم با سرعت بيشتري مطرح شده و به تصويب برسد. 
فيروزآبادي با اشاره به اينكه در مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي، اهداف و سياست ها مشخص مي شود و براي آن 
تقسيم كار ملي صورت مي گيرد، ادامه داد: در اين مصوبات 
در قسمتي كه مربوط به تعيين اهداف و سياست ها مي شود، 
چارچوبي براي دولت در برنامه هاي اجرايي و براي قوه مقننه 
در قانونگذاري تدوين مي شود كه بسيار راهگشا است. وي 
افزود: اما متأسفانه هم در دولت به دليل مشكالتي از قبيل 
تحريم، برنامه هاي جامع و متناسب، كمتر در چارچوب اين 
سياست ها گنجانده شد و هم مجلس كمتر به اصالح قوانين 

و قوانين جديدي كه مورد نياز است، پرداخت.

دنیای فناوریاخبار

ادامه از صفحه اول
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سرمایه گذاري 2۰۰۰ ميليارد ریالي 
براي توسعه شبكه پستي كشور

مديرعامل شركت ملي پست اعالم كرد: در پنج ماه 
گذشته براي خريد كاميون، وانت ها، سورتينگ ها كه 
بخشي از آن خريد خدمات است بالغ بر ۲۰۰ ميليارد 
تومان سرمايه گذاري كرده ايم. رمضانعلي سبحاني فر 
در گفت وگو با ايرنا ضمن اعالم خبر سرمايه گذاري 
۲۰۰۰ ميليارد ريالي پس��ت براي نوسازي، سرعت 
بخشيدن و به روزرساني به ناوگان پستي كشور، گفت: 
يكي از وظايف اصلي شركت ملي پست امانت داري و 
سريع رساندن مرسوالت به دست مردم است. معاون 
وزير ارتباطات افزود: براي دستيابي به اين دو هدف 
به ص��ورت هم زمان ح��دود ۴ هزار دس��تگاه توزيع 
خريداري كرديم كه به صورت قفس��ه بندي اس��ت. 
بسته ها در آنها قرار مي گيرند تا فشاري متوجه شان 
نشود و معيوب به دست مردم نرسد. اين دستگاه هاي 
توزيع آخر ارديبهش��ت ماه وارد شبكه پستي كشور 
مي ش��وند. س��بحاني فر تأكيد كرد: براي باال بردن 
سرعت كار در بخش توزيع، ۴۰۰ دستگاه وانت پرايد 
خريداري كرديم تا مرسوله ها در مناطقي كه حجم 
بيشتري دارند به جاي موتور با وانت توزيع شوند. عالوه 
بر آن ۴۰ دستگاه كاميون براي سرعت بخشيدن به 
توزيع مرسوالت بين استاني نيز به شبكه پستي كشور 
افزوده خواهد شد. دستگاه هاي خريداري شده تا پايان 
ارديبهشت ماه به شبكه پستي كشور وارد مي شوند. 
مديرعامل شركت ملي پست تأكيد كرد: سورتينگ 
)دسته بندي( مكانيزه مدت هاس��ت در دستور كار 
شركت ملي پست قرار گرفته است. يكي از اين مراكز 
را مدتي قبل با حضور وزير ارتباطات افتتاح كرديم. 
تا آخر ارديبهشت مركز ديگري در اصفهان و تا پايان 
تيرماه چند مركز ديگر ني��ز به بهره برداري خواهند 
رس��يد. وي با تأكيد بر اينكه »هاب هاي پستي« در 
سرعت و دقت بخشيدن به سيستم تجزيه اهميت 
بسزايي دارند، تأكيد كرد: »هاب هاي پستي« شرايطي 
را ايجاد كرده اند تا سيستم ها به جاي انسان ها، تجزيه 
اصولي تر مرس��والت را آغاز كنن��د. مكانيزه كردن 
سيس��تم ها از ابتداي انقالب در دستور كار شركت 
پست قرار داشته و ما به تازگي توانسته ايم به آن دست 
پيدا كنيم. معاون وزير ارتباطات افزود: در گذشته پنج 
هاب پستي در كشور افتتاح شدند و چند ماهي است 
در حال كار كردن هستند. اين مناطق تأثير بسزايي 
در سرعت بخشيدن به توزيع مرسوالت داشته اند. در 
گذشته تمام مرسوالت براي توزيع و تجزيه به تهران 
مي آمد و از آن جا به شهرهاي ديگر ارسال مي شد اما 
اكنون هاب هاي پستي ش��رايطي را ايجاد كرده اند 
تا مرسوالت در ش��هرهاي ديگر نيز تجزيه و توزيع 
شوند. سبحاني فر خاطرنشان كرد: راه اندازي خطوط 
بين اس��تاني از ديگر كارهايي است كه براي سرعت 
بخشيدن به ارس��ال مرسوالت پستي در دستور كار 
شركت ملي پست قرار گرفته است. تفاوت خطوط 
بين استاني با هاب ها در اين است كه ۶-5 استان يك 
هاب را تشكيل مي دادند و بسته ها از آن جا به شهرهاي 
ديگر فرستاده مي ش��دند؛ اما خطوط بين استاني با 
توجه به ظرفيت ها و امكانات دو اس��تان كه در جوار 
يكديگر هستند و مبادالت پس��تي، مراودات اداري 
و مناس��بات قوم و خويشي بسياري با يكديگر دارند 

راه اندازي شده است. 

استقبال كاربران
از كالب هاوس كاهش یافت

آمارهاي جديد نش��ان مي دهد ميزان دانلود اپ 
كالب هاوس در ماه آوريل كاهش يافته و به ۹۲۲ 
هزار بار رس��يده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
بيزينس اينس��ايدر، به گفته سخنگوي شركت 
»سنس��ور تاور« تع��داد دانلودهاي اپليكيش��ن 
كالب هاوس در سراس��ر جهان در ماه آوريل به 
۹۲۲ هزار بار رسيده است. اين رقم نشان دهنده 
۶۶ درصد كاهش نسبت به دفعات دانلود اپ در 
ماه مارس )۲.۷ ميليون بار( و ۹.۶ ميليون بار در 
فوريه است. كاهش ميزان دانلود اپ نشان دهنده 
سير نزولي استقبال از اين شبكه اجتماعي است 
كه از زمان عرضه خود در يك سال گذشته رشد 
صعودي داشت. طبق اطالعات سنسور تاور اين 
اپ در ماه فوريه حدود ۱۰ ميليون بار دانلود شد 
كه اين رقم نش��ان دهنده رشدي ۳۰۰ درصدي 
نسبت به ماه ژانويه )۲.۴ ميليون بار( بود. به گفته 
سخنگوي اين شركت به نظر مي رسد رشد تعداد 
كاربران اين ش��بكه اجتماع��ي در ماه هاي اخير 

كاهش يافته است.

حمله باج افزاري خط لوله 
سوخت امریكا را تعطيل كرد

يك��ي از اپراتورهاي خط لوله س��وخت امريكا به 
دليل حمله يك با ج افزار سايبري مجبور به تعطيل 
كردن شبكه خود شده است. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، ش��ركت »كلونيال پايپ الين« )اپراتور 
خط لوله سوخت امريكا( پس از يك حمله سايبري 
به وس��يله باج افزار، كل ش��بكه خ��ود را تعطيل 
كرده اس��ت. اين روي��داد يكي از گس��ترده ترين 
عمليات هاي باج افزاري ديجيتال گزارش ش��ده 
اس��ت و ضعف زيربناي انرژي امريكا را در مقابل 
هكرها نشان مي دهد.  طبق بيانيه شركت، پس از 
مشخص شدن حمله سايبري، كليه عمليات هاي 
آن متوقف ش��ده است. همچنين در بخشي از آن 
آمده اس��ت: »كلونيال پايپ الين مشغول اتخاذ 
گام هايي براي درك و برطرف كردن اين مش��كل 
است. در حال حاضر تمركز اصلي ما احياي ايمن و 
كارآمد سرويس ها است. تمام تالشمان را مي كنيم 
تا عمليات ها به حالت عادي بازگردد.« تحقيقات 
دولت��ي در اين زمينه در مراحل اوليه اس��ت و به 
گفته دو منبع صنعتي هكرها احتمااًل يك گروه از 

مجرمان سايبري حرفه اي هستند. 

ظهور ابر تقاضا در بورس
 اما اين چرخه  تكراري فروش مستمر هم رفته رفته 
در حال ضعيف شدن اس��ت. نيرويش كمتر شده 
و در ادامه يك نقطه تعادلي، ش��اهد ش��كل  گيري 
نقطه  عطفي ب��راي بازار خواهيم ب��ود. به نظر من 
ظرفيت سازي بزرگي براي تقاضاي بازار شكل گرفته 
است و فضاهاي زيادي در بازار ساخته شده است. 
همانطور كه روند مثبت باالخ��ره زير بار عرضه ها 
شكست روند منفي هم سرانجام اسير تقاضا مي شود. 
تقاضايي به مراتب س��نگين تر از گذشته كه اثرات 
خود را بر بازار خواهد گذاشت. بر اين اساس معتقدم 
وقتي گرد و خاك بازار بخوابد و ورق برگردد يك ابر 
تقاضا را در بازار شاهد خواهيم بود و احتماال اردرهاي 
باورنكردني را در سمت تقاضا شاهد خواهيم بود )اين 
خاصيت بورس است( و احتماال با دسته  جديدي از 
سهامداران معترض روبرو خواهيم شد. كساني كه 
حسرت از دست دادن سهامش��ان در قيمت  هاي 
اينچنيني را خواهند داشت و اصالح »سودباخته« 
مي تواند براي اين افراد توصيف مناسبي باشد. برخي 
از تحليلگران به انگيزه هاي سياسي و قصد عده اي 
براي تخريب دولت اش��اره كرده اند به نظر من اين 
عامل در ادامه توان تغيير رون��د را ندارد و به نوعي 
نيرويش ضعيف  تر ش��ده و همراه با ساير نيروهاي 
تضعيف كننده، اثرش را در مقابل تقاضا از دس��ت 

خواهد داد.

بسياري از طرح ها در شوراي عالي فضاي مجازي همچنان براي تصويب بر زمين مانده است

بالتكليفي هاي شوراي عالي فضاي مجازي



تعادل |
با نظرسنجي از صاحبان كسب و كار و فعاالن اقتصادي 
در حوزه هاي مختلف، 30 ريسك عمومي كسب و كار و 
صنعت شناسايي شد. بر اساس نظرسنجي انجام شده از 
سوي گروه ديده بان كسب و كار، عمده پاسخ دهندگان 
كه از جامعه مديران و كارآفرينان كش��ور هس��تند، 
»كاهش قدرت خريد مردم«، »تشديد نرخ بيكاري«، 
»اس��تمرار ركود ب��ر بخش توليد«، »ريس��ك باالي 
صادرات«، »تداوم ركود اقتصادي« و »رشد اقتصادي 
منفي« را جزو جدي ترين ريسك هاي كالن كسب و كار 
در س��ال 1400 دانسته اند. بر اساس اين گزارش، 47 
درصد از پرسش شوندگان در اين نظرسنجي، معتقدند 
كه تحريم ها در سال 1400 نيز ادامه خواهد داشت و 
اين در حالي اس��ت كه نزديك به 44 درصد از فعاالن 
اقتصادي به كاهش تحريم ها در سال جاري خوش بين 
هستند. اين نظرسنجي همچنين نشان مي دهد كه 
بخش عمده اي از فعاالن اقتصادي كه مورد پرس��ش 
قرار گرفته اند، بر اين باورند كه تورم در س��ال 1400 
افزايش خواهد يافت. همچنين در اين نظرس��نجي، 
مخاطبان در رابطه با وضعيت نرخ ارز در سال 1400 
مورد نظرخواهي قرار گرفته اند كه نتايج اين پرسش 
نشان مي دهد كه بيشتر كارآفرينان معتقدند كه نرخ 
دالر طي امس��ال بين 20 تا 25 هزار تومان در نوسان 
خواهد بود.اي��ن گزارش همچنين به ريس��ك هاي 
مربوط به صنعت از نظر كارآفرينان پرداخته اس��ت 
كه بر مبناي آن، در س��ال 1400 »اولويت هاي خريد 
مشتريان و مصرف كنندگان نهايي« تغيير خواهد كرد 
و از »ميزان تقاضاي مشتريان« كاسته خواهد شد. اين 
در حالي است كه بخش عمده اي از پاسخ دهندگان به 
اين نظرسنجي، معتقدند كه در اين سال هزينه هاي 
كسب و كار بيشتر خواهد شد و شركت هاي كوچك و 

متوسط با كاهش فعاليت بيشتري مواجه مي شوند. 

    ريسك هاي كالن كسب وكار
در بيس��ت و نهمين جلس��ه كميس��يون ان��رژي 
و محيط زيس��ت اتاق تهران، گزارش��ي ب��ا موضوع 
»ريسك ها و استراتژي هاي كسب و كار ايران 1400« 
كه از س��وي عل��ي داوري، عضو هي��ات علمي گروه 
كسب وكار دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران و تيم 
همكارانش تهيه و تنظيم شده، ارايه و در حضور فعاالن 
حوزه انرژي مورد نقد و بررس��ي قرار گرفت. به گفته 
تدوين گران اين سند، استراتژي هاي پيشنهاد شده در 
اين گزارش بر پايه شرايط موجود در كشور از جمله، 
تحريم هاي بين المللي، بحران كرونا و همينطور افزايش 
قيمت ه��ا در داخل تنظيم و براي آگاهي بخش��ي به 
كارآفرينان و سياست گذاران منتشر شده است. آنطور 
كه علي داوري توضيح داد، تيم تحقيقاتي اين گزارش 
با نظرسنجي از صاحبان كسب و كار و فعاالن اقتصادي 
در حوزه هاي مختلف، 30 ريسك عمومي كسب و كار 
و صنعت را شناسايي كرده و سپس با هدف كنترل اين 
ريسك ها، استراتژي هاي چندگانه براي آن طرح ريزي 
شده است. بر اساس نظرسنجي انجام شده توسط گروه 
ديده بان كسب و كار، عمده پاسخ دهندگان كه از جامعه 
مديران و كارآفرينان كش��ور هستند، كاهش قدرت 
خريد مردم، تشديد نرخ بيكاري، استمرار ركود بر بخش 
توليد، ريسك باالي صادرات، تداوم ركود اقتصادي و 
رشد اقتصادي منفي را جزو جدي ترين ريسك هاي 
كالن كسب و كار در سال 1400 دانسته اند. بر اساس 
اين گ��زارش، 47 درصد از پرسش ش��وندگان در اين 
نظرسنجي، معتقدند كه تحريم ها در سال 1400 نيز 
ادامه خواهد داش��ت و اين در حالي است كه نزديك 
به 44 درص��د از فعاالن اقتصادي به كاهش تحريم ها 
در س��ال جاري خوش بين هس��تند. اين نظرسنجي 
همچنين نشان مي دهد كه بخش عمده اي از فعاالن 
اقتصادي كه مورد پرسش گروه ديده بان كسب و كار قرار 
گرفته اند، بر اين باورند كه تورم در سال 1400 افزايش 
خواهد يافت. البته ب��ا توجه به كاهش تورم انتظاري، 
پيش بيني افزايش قيمت ها كمتر از سال قبل خواهد 
بود. همچنين در اين نظرسنجي، مخاطبان در رابطه 
با وضعيت نرخ ارز در سال 1400 مورد نظرخواهي قرار 

گرفته اند كه نتايج اين پرسش نشان مي دهد كه بخش 
عمده اي از كارآفرينان معتقدند كه نرخ دالر طي امسال 

بين 20 تا 25 هزار تومان در نوسان خواهد بود. 
بر اساس نظر سنجي انجام شده، از نظر بيشتر پاسخگويان 
در سال 1400 قدرت خريد مردم تحت تاثير عواملي مانند 
تورم كاهش خواهد يافت. همچنين نيمي از پاسخگويان 
معتقدند كه در س��ال جديد نرخ بيكاري تشديد خواهد 
ش��د. داليل مهم اين ريس��ك، بحران كرونا و مشكالت 

اقتصادي هستند.
درباره وضعيت توليد نيز 3۸ درصد از پاس��خگويان 
معتقدند ركود بر بخش توليد استمرار يافته و تشديد 
خواهد شد. اما بخشي از كاهش توليد به دليل بحران 
كرونا است. نتايج اين نظر سنجي نيز نشان مي دهد، 
در س��ال 1400، صادرات كاالها و خدمات همچنان 
با ريسك مواجه است و به دليل بحران كرونا احتمااٌل 
مشابه س��ال قبل خواهد بود. همچنين از نظر بيشتر 
پاس��خگويان، واردات مواد اوليه، تجهيزات و قطعات 
با ش��رايطي كم و بيش مشابه س��ال 1399 به داليل 
محدوديت هاي كرونايي و غيره روبرو خواهد بود. در 
همين حال، از نظر 55 درصد از پاسخگويان در سال 
1400، ركود اقتصادي استمرار خواهد يافت. اين در 
حالي اس��ت كه آمارهاي جهاني بيانگر كاهش ركود 
در كشور است. در خصوص »نرخ رشد اقتصادي« در 
سال 1400 از نظر بيشتر پاسخگويان رشد اقتصادي 
چندان شايان توجه نخواهد بود و اقتصاد با رشد منفي 
يا حول صفر مواجه خواهد ب��ود. با اين حال آمارهاي 
جهاني بيانگر افزايش رشد اقتصادي مثبت كشور در 
سال جديد مي باشند. براساس اين نظرسنجي، قيمت 
مواد اوليه، محص��والت و خدمات نهايي افزايش خواهد 
داشت، كه اين افزايش قيمت بنا به داليل مختلفي مانند 
افزايش هزينه ها و تورم اتفاق مي افتد. فعاالن اقتصادي 
همچنين درباره تامين مالي كسب وكارها از نظام بانكي، 
تامين مالي كسب و كارها از نظام بانكي، همانند گذشته، 
دشوار خواهد بود. البته ريشه اين ريسك در عدم بهبود 
محيط كسب و كار اس��ت.  همچنين نتايج نظرسنجي 
درباره سرمايه گذاري توليدگرا و كسب وكاري بيانگر اين 
است ميزان سرمايه گذاري در بخش توليد و كسب و كارها 
كاهش خواهد يافت. بخشي از اين موضوع هنوز در كاهش 

فعاليت ها به دليل كرونا است. 
نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي دهد كه كارآفرينان 
بخش خصوصي بر اين باورند كه در س��ال جاري با روي 
كار آمدن دولت جديد، در سياس��ت هاي سازمان هاي 
دولتي تغييرات گسترده رخ خواهد داد و اين رويه ممكن 
اس��ت چالش هايي را براي فعالي��ت بخش خصوصي و 

استارت آپ ها به ارمغان آورد.

    ريسك هاي صنعت
اين گزارش همچنين به ريسك هاي مربوط به صنعت 
از نظ��ر كارآفرين��ان نيز پرداخته اس��ت و بر مبناي 
آن، در س��ال 1400 اولويت هاي خريد مشتريان و 
مصرف كنندگان نهايي تغيير خواهد كرد و از ميزان 
تقاضاي مشتريان كاس��ته خواهد شد. اين در حالي 
اس��ت كه بخش عمده اي از پاس��خ دهندگان به اين 
نظرس��نجي، معتقدند كه در اين س��ال هزينه هاي 
كسب و كار بيشتر خواهد شد و شركت هاي كوچك و 
متوسط با كاهش فعاليت بيشتري مواجه مي شوند، 
كه اي��ن مش��كل ريش��ه در ت��اب آوري پايين اين 
ش��ركت ها در بحران جهاني كوويد 19 دارد. نتايج 
اين نظر س��نجي نش��ان مي دهد، در س��ال 1400، 
نوس��ان در زنجيره تامين مواد اولي��ه ادامه خواهد 
يافت. اين ريس��ك به دليل احتماالعمال و استمرار 
محدوديت ه��اي ارتباطي بين كش��ورها ناش��ي از 
بحران كرونا ممكن اس��ت ادامه ياب��د. همچنين از 
نظر پاس��خگويان هنوز نوآوري هاي مدل كس��ب و 
كارها با توجه به نيازهاي جديد ناش��ي از اس��تمرار 
بحران كرونا محدوداس��ت و كافي نيست، در حالي 
كه تغيير نگرش و رفتار مش��تري تغييرات جدي در 
مدل هاي كس��ب و كار را الزم س��اخته است. از نظر 
پاس��خگويان، دولت با محدوديت ه��اي بودجه اي 
درحمايت از كس��ب و كارهاي آسيب ديده از بحران 
كرونا مانند سال قبل مواجه است. اين ريسك ريشه 
در محدوديت هاي مالي دولت دارد. بنابر اين پژوهش 
و از نظر بيشتر پاسخگويان، حساسيت كسب و كارها 
نسبت به تدوين يك برنامه ويژه شرايط كرونا با هدف 
بهره برداري از فرصت ها و كاهش ريس��ك ها اندك 
است. پاسخ به س��واالت مرتبط مانند نوآوري مدل 
كسب و كار هم اين موضوع را نشان مي دهد. همچنين 
از نظر پاسخگويان در سال جاري چشم انداز توسعه 
كسب و كارها، مبهم خواهد بود و افق كامال روشني 
فراروي كسب و كارها وجود ندارد. اين ريسك به دليل 
نامش��خص بودن زمان پايان بح��ران كرونا و بهبود 

شرايط اقتصادي است.
 براس��اس اين پژوه��ش واز دي��دگاه پاس��خگويان، 
س��المت روان كاركنان به دليل ت��داوم بحران كرونا با 
آس��يب هاي جدي همانند س��ال قبل مواجه خواهد 
بود كه نياز به اجراي برنامه هاي خاص منابع انس��اني 
را نش��ان مي دهد.از نظر پاسخگويان، انگيزش شغلي 
كاركنان ب��ا افت قابل توجهي روبرو خواهد ش��د. اين 
ريسك درمشكالتي مانند افزايش هزينه هاي زندگي 
و كاهش تعلق ناش��ي از دوركاري به دليل كرونا ريشه 
دارد. ازنگاه پاسخ دهندگان، دسترسي ناكافي به نيروي 

انس��اني متخصص يكي از چالش هاي اساسي فراروي 
صنايع پرخطر از منظرس��المتي است. اين ريسك در 
خصوص مشاغلي است كه احتمال ابتال به كرونا در آنها 
بيشتر است. همچنين پاسخگويان معتقدند با كاهش 
برنامه هاي رفاهي در س��ال جديد مواجه خواهيم بود. 
داليلي مانند استمراركرونا و كاهش توان مالي شركت ها 
بر كميت و كيفيت برنامه ه��اي رفاهي تاثيرخواهند 
داشت.دسترسي ناكافي به راهكارها و ابزارهاي دوركاري 
موثر، همچنان يكي از ريس��ك هاي فراروي كس��ب و 
كارهاست. البته اين ريسك در شركت هاي خارجي هم 
مشاهده مي گردد.از نظر بيشتر پاسخگويان، بخشي از 
نيروي انساني به دليل عدم طراحي مدل هاي مناسب 

دوركاري، ناكارآمد شده اند.
در اي��ن گ��زارش كه از س��وي علي داوري در نشس��ت 
كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران به طور كامل 
تشريح شد، استراتژي هاي چهارگانه اي نيز براي مواجهه 
با ريسك هاي كسب و كار در سال 1400 معرفي و اقدامات 

الزم براي به كارگيري هر يك از آن، تبيين شده است. 

    افزايش تقاضاي جهاني نفت
در بخ��ش ديگري از اين نشس��ت، رييس كميس��يون 
انرژي و محيط زيس��ت اتاق تهران به بيان برخي اخبار و 
اتفاقات حوزه اقتصاد انرژي پرداخت. رضا پديدار ابتدا به 
پانزدهمين نشست كش��ورهاي اوپك و غيراوپك اشاره 
كرد كه به گفته وي، در ائتالف شكل گرفته ميان وزراي 
نفت اين كشورها، براي ماه مي  )ارديبهشت ماه( 350 هزار 
بشكه، براي ماه ژوئن )خردادماه( 350 هزار بشكه و براي 
ماه جوالي 2021 )تيرماه( نيز 450 هزار بشكه افزايش 
توليد نفت خام درنظر گرفته ش��ده، ام��ا ميزان كاهش 
نسبت به دوره قبل كماكان همان 6.5 ميليون بشكه در 
روز است.وي با بيان اينكه در حال حاضر ميانگين قيمت 
جهاني نفت خام حدود 65 دالر در هر بشكه است، افزود: 
بر اساس پيش بيني هاي اوپك، ميانگين سبد اوپك نسبت 
به ماه قبل حدود 5.7 درصد افزايش پيدا مي كند و تقاضاي 
جهاني نفت نيز نس��بت به آمار سال گذشته، تاحدودي 
افزايش پيدا خواهد كرد و به دنبال واكسيناسيون كرونا 
در جهان، ميزان مصرف نفت خام به حدود 90 ميليون 
بشكه در روز مي رس��د.به گفته پديدار، بر اساس آمارها، 
ميزان توليد نفت خام اوپك در سال 2020 معادل 25.6 
ميليون بشكه بود كه نسبت به سال 2019 نزديك به 12.6 
درصد كاهش داشته است.وي همچنين تصريح كرد كه 
در سه ماهه سال 2021، 25 ميليون و 100 هزار بشكه 
ميزان توليد كشورهاي اوپك بوده و به ترتيب، كشورهاي 
عربستان، عراق، امارات، كويت و ايران بيشترين سهم در 

توليد اين سبد را داشته اند.
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قيمت هاي پايه صادراتي
به روز شود

ريي��س كميس��يون ص��ادرات، واردات و گمرك 
اتاق بازرگاني فارس، ب��ا تاكيد براينكه قيمت پايه 
محصوالت صادراتي تاثير مهم��ي در تعهد ارزي 
صادركنندگان و بازگشت ارز به كشور دارد، گفت: 
بايد قيمت پايه محص��والت صادرات در گروه هاي 

مختلف، به روز رساني شده و واقعي باشد.
خس��رو فروغان يكشنبه 19 ارديبهشت در جلسه 
كميسيون صادرات، واردات و گمرك اتاق بازرگاني 
فارس كه با حضور نمايندگان بخش  دولتي و فعاالن 
بخش خصوصي برگزار شد، بيان كرد: موضوع مهم 
قيمت هاي پايه صادراتي محصوالتي يكي از عوامل 
تضعيف صادرات و تالش ه��اي صادركنندگان ما 

براي بازارهاي صادراتي است. 
او با بيان اينكه در ش��رايط فعلي صادرات منفعتي 
براي صادركنندگان ندارد و تنها هدف از صادرات 
حفظ مش��تري و بازارهاي صادراتي است، گفت: 
پيشنهاد بخش خصوصي اين است كه قيمت پايه 
صادرات��ي در هر گروه و بخش باي��د بر مبناي نرخ 

فروش محصوالت در بازارهاي هدف انجام شود.
وي اضافه كرد: هزينه هاي اضافه  بر توليد كنندگان 
و بخ��ش توليد تحميل ش��ده كه تف��اوت قيمت 
كاالي توليدي با قيمت هاي پايه صادراتي كاالها 
نيز موضوعي است كه خس��ارت و ضررهايي را به 

صادركنندگان ما وارد مي كند.
فروغان ادامه داد: متاس��فانه امروز دس��تگاه هاي 
دولتي آمار و تصوير واقعي از وضعيت اقتصاد را ارايه 
نمي دهند و همين امر موجب تصميم گيري هاي 
غير واقعي و غيرمنطقي در اين حوزه مي ش��ود و 
اين درحالي است كه بخش خصوصي براي كمك 
به خودش بيان كننده واقعيت ه��ا بوده اما گوش 

شنوايي وجود ندارد.
او با بيان اينكه انتظار ما به عنوان بخش خصوصي 
مش��خص ش��دن قيمت هاي واقعي پايه كاالهاي 
صادرات��ي در هر بخش��ي بر اس��اس اس��تدالل و 
واقعيت هاي موجود اس��ت، عنوان كرد: بايد در هر 
گروه كااليي جلسات كارشناسي براي تعيين قيمت 
پايه واقعي كاالهاي صادراتي با حضور نمايندگان 
بخش خصوصي و دولتي برگزار ش��ود و در تعيين 
قيمت پايه كااله��اي صادراتي بايد حداقل قيمت 
لحاظ شود تا در برگش��ت ارز مشكل ايجاد نشود.

فروغان با تاكيد بر اينكه تنها راه توليدكنندگان ما 
صادرات است، لذا بايد بايد به روند صادرات در كشور 
تسهيل و چرخه صادرات قطع نشود، تصريح كرد: 
امسال تاكنون نه تنها موانع در مسير توليد، كم نشده 
بلكه بيشتر هم شده است و هزينه اين عملكردها بر 

خانوار و عموم مردم تحميل مي شود.

برنامه اي براي واردات فايزر نداريم
ايلنا |رييس اتحاديه واردكنن��دگان دارو اظهار 
داشت: بيش از 4 نوع واكسن در سازمان غذا و دارو 
ثبت نشده است، اگر شركتي بخواهد فايزر وارد كند 
بايد آن را ثبت كند كه اين پروسه به نوبه خود زمان بر 
است. فكر نمي كنم كه كسي در جهت واردات فايزر 
تالشي كرده باشد چراكه ما فكر مي كرديم واردات 
آن ممنوع اس��ت. اگر كسي بخواهد آن را وارد كند 

طبق مراحل ابتدا بايد آن را ثبت كند.
ناصر رياحي در مورد آخرين وضعيت واردات واكسن 
كرونا توسط بخش خصوصي اظهار كرد: با سازمان 
غذا و دارو توافق ش��ده ك��ه پروفرم هاي مربوط به 
واكسن را خارج از نوبت و به صورت سريع اختصاص 
دهند. بعد از اين توافقات ما آخرين پروفرم هاي خود 
را پنجشنبه داديم كه تا دوشنبه ثبت سفارش انجام 
شود. در صورتي كه اين شرايط مهيا شود بالفاصله 

سفارش مي دهيم.
وي اف��زود: طي نام��ه اي ب��ا واردات 6 ميليون دوز 
موافقت شده اما االن ما 100 هزار دوز واكسن كرونا 
به صورت آزمايش��ي وارد مي كنيم تا مسير، انبار، 
نحوه ثبت نام و غيره آزمايش و مشخص شود. اگر 
همه مسائل به درستي پيش رفت سپس هر هفته 
200 تا 250 ه��زار دوز وارد مي كنيم تا 6 ميليون 

دوز كامل شود. 
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو در ادامه تصريح 
كرد: براي واردات هر 6 ميليون دوز مجوز داريم اما 
ثبت س��فارش در هر مرحله انجام مي شود چراكه 
پرداخت پول 6 ميليون دوز در توان ما نيست.رياحي 
در ادامه خاطرنشان كرد: هنوز هيچ شركتي ثبت 
سفارش انجام نداده يا ثبت سفارش آن تاييد نشده 
است. واردات اين100 هزار دوز واكسن نيز توسط 
يك ش��ركت انجام مي شود.وي در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آيا برنامه اي براي واردات واكسن فايزر 
وجود دارد يا خير گفت: آقاي رييس��ي، سخنگوي 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا اعالم كردند كه واردات 
اين واكسن اگر ساخت امريكا نباشد مانعي ندارد. 
اما واردات واكس��ن فايزر در برنامه هاي ما نيست. 
البته در مورد همه شركت ها اطالع ندارم اما اين سه 
شركتي كه قرار است براي اتاق بازرگاني وارد كنند 

چنين برنامه اي ندارد. 
نايب ريي��س كميس��يون اقتصاد س��المت اتاق 
بازرگاني تهران در ادامه بيان كرد: نكته مهم اين 
است كه بيش از 4 نوع واكس��ن در سازمان غذا و 
دارو ثبت نشده اس��ت، اگر شركتي بخواهد فايزر 
وارد كن��د بايد آن را ثبت كند كه اين پروس��ه به 
نوبه خود زمان بر است. فكر نمي كنم كه كسي در 
جهت واردات فايزر تالش��ي كرده باشد چراكه ما 
فكر مي كرديم واردات آن ممنوع است. اگر كسي 
بخواهد آن را وارد كند طبق مراحل ابتدا بايد آن را 
ثبت كند.وي در مورد زمان واردات اين واكسن ها 
به كشور تصريح كرد: اگر دوشنبه اين هفته بتوانيم 
تايي��ده ثبت س��فارش را بگيريم، ط��ي دو هفته 
مي توانيم واكس��ن را وارد كنيم چراكه واكسن ها 

آماده هستند و مشكلي وجود ندارد.

۱۷۰واحد صنعتي راكد
در تهران احيا شد

ايسنا |رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( از احياي 170 واح��د صنعتي راكد در 
استان تهران در س��ال گذشته خبر داد و شرايط 
دريافت تس��هيالت جهش توليد را تشريح كرد.

يداهلل صادقي، با بيان اينكه س��ال گذشته 170 
واحد توليدي، صنعتي راكد و غير فعال با پيگيري 
كارگروه هاي تس��هيل و رفع موانع توليد به مدار 
توليد بازگش��تند، اظهار كرد: سال گذشته 220 
جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد برگزار 
ش��د كه به مش��كالت 1200 واح��د صنعتي و 
توليدي رس��يدگي و تعداد 1254 مصوبه نتيجه 

آن بود.
وي همچنين با بيان اينكه به دليل شرايط سخت 
اقتصادي ايجاد ش��ده در اثر تحريم ها و ش��يوع 
ويروس كرون��ا، بعضي از واحده��اي توليدي به 
ويژه صنايع كوچك دچار آس��يب شده اند، وعده 
داد كه با عزم جدي مس��ووالن و دس��تگاه هاي 
اجرايي اين مشكالت مرتفع خواهد شد.صادقي 
با اشاره به پرداخت تسهيالت رونق توليد همچون 
س��نوات گذش��ته به واحدهاي متقاضي، درباره 
تسهيالت جهش توليد گفت: تسهيالت جهش 
توليد به دارندگان جواز تاسيس، توسعه، پروانه 
بهره برداري، گواه��ي فعالي��ت صنعتي، كارت 
شناسايي كارگاه، پروانه اكتشاف، گواهي كشف، 
پروان��ه بهره برداري مع��دن و مجوزهاي صنفي 
معتبر در قالب سرمايه ثابت و سرمايه درگردش 

قابل پرداخت است.
به گفته اين مقام مس��وول متقاضيان تسهيالت 
جهش توليد بايد درخواس��ت خ��ود را از طريق 
س��امانه بهين ياب )behinyab( ثبت كنند تا 
در صورت تطبي��ق با اولويت ها، ب��ه بانك عامل 

ارجاع شود.

ويژه

 ارايه خدمات مخابراتي
به استان مركزي بايد مطلوب باشد

نايب رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران 
گفت: استان مركزي به لحاظ شرايط جغرافيايي 
و وجود شهرك هاي صنعتي متعدد داراي ويژگي 
و شرايط منحصر به فرد مي باشد.  مهندس دهناد 
اظهار كرد: اس��تان مركزي يك��ي از قطب هاي 
صنعتي بزرگ كشور است، بنا براين ارايه خدمات 
مخابراتي وسهم توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 
در اين استان بايد مناس��ب و مطلوب باشد. وي 
ب��ه ويژگي هاي ديگر اين اس��تان اش��اره كرد و 
بيان داشت: اس��تان مركزي زادگاه امام راحل و 
بنيانگذار جمهوري اس��المي و همچنين ش��هر 
فقيهان بزرگي مانند آيت اهلل العظمي اراكي است، 
از اي��ن رو، انتظار مي رود، لطف همه مس��ووالن 
اين اس��تان به ويژه وجود پر بركت نماينده ولي 
فقيه، جن��اب حجت االس��الم دري نجف آبادي 
شامل حال خادمان صنعت ارتباطات در شركت 
مخابرات ايران شود. مهندس دهناد در پايان اين 
مراسم، ضمن تقدير و تش��كر از خدمات ارزنده 
مهندس ملك حس��يني، مدير پيشين مخابرات 
منطقه مركزي و آرزوي س��المتي براي ايشان، 
آقاي عليرضا لطفي را به عنوان سرپرست جديد 

مخابرات اين منطقه معرفي كرد.

اقدامات سال ۹۹ و برنامه هاي ۱۴۰۰ 
مديريت نورد ذوب آهن اصفهان

به گ��زارش مهدي مهيار؛ مدير مهندس��ي نورد 
شركت ذوب آهن اصفهان در تشريح اقدامات اين 
مديريت در سال 99 به اهم اقدامات انجام گرفته 
در كارگاه ميان��ي پرداخ��ت و گف��ت: راه اندازي 
دس��تگاه cnc 7 /13 در قس��مت توسعه تراش 
غلتك، راه اندازي دستگاه اره تيزكن ولمر، نصب 
3 دس��تگاه ت��راش در كارگاه مكانيكي و احداث 
ايس��تگاه راه پله جرثقي��ل 20 از عمده اقدامات 
اي��ن كارگاه مي باش��د. وي از توس��عه كارگاه 
شابلون س��ازي، ريم��وت ك��ردن و بهينه كردن 
تابلوه��اي جرثقي��ل 19 و جايگزيني درايوهاي 
جديد ديجيت��ال به جاي درايوهاي روس��ي در 
س��ال 1400 خبر داد و گفت: طراحي، ساخت و 
نصب دو عدد بيرون انداز س��رقيچي ريل بعد از 
اره و دريل به منظور افزايش سرعت برشكاري و 
فراهم نمودن شرايط ايمني كار، نصب و راه اندازي 
دو عدد استوپر متحرك و نصب دوربين براي باال 
بردن دقت طول برشكاري ريل، توليد ريل معدن 
تيپ R1۸ براي اولين بار و توليد انبوه آن، توليد 
ريل زبانه )ريل س��وزن( براي اولين بار و تحويل 
آن به راه آهن جمهوري اس��المي ايران، طراحي 
و ساخت دستگاه ماركزن دستي جهت استفاده 
در مواقع اضط��راري، اجراي پ��روژه H 300 به 
صورت كام��ل، طراحي و س��اخت صفحه ليبل 
پرينتر، تعمير اس��تپر موتورهاي آلتراسونيك، 
طراحي و ساخت تابلوي رفرنس جهت درايوهاي 
204، تغيير طرح و اجراي مسير جايگزين فرمان 
پنوماتيكي اس��تمپينگ، تهيه و ترس��يم نقشه 
پروفيباس پروژه ريل، تعمير ريموت كنترل هاي 
  MC بسته هاي ريل، سرويس و احياء درايوهاي
س��رو موتورهاي ريل، برنامه نويس��ي براي ريل 
S49 دس��تگاه هات پروفايل، راه اندازي سيستم 
ENGINERING براي PLC ونگارد، راه اندازي 
درايوه��اي رولگان ه��اي برگش��تي H300 و... 
اقداماتي بود كه سال گذش��ته توسط همكاران 

نورد650 انجام شد.

با نظرسنجي از صاحبان كسب وكارها و فعاالن اقتصادي شناسايي شد

انتقاد يك توليدكننده پوشاك از وضعيت اين صنعت تخفيف ۳۰  درصدي در بازار بي مشتري  

۳۰ ريسك كسب وكارها در ۱۴۰۰

دولت اراده اي براي كمك به صنعت پوشاك نداردتداوم ركود در بازار خودرو
بررس��ي ها از بازار خودروي پايتخت حاكي از تداوم 
ركود در اين بازار با وجود اجازه بازگشايي نمايشگاه ها 
از ابتداي هفته جاري است؛ فروشندگاني كه نيازمند 
پول بوده اند حتي حاضر ش��ده اند كه خودروي خود 
را ت��ا 30 درصد زي��ر قيمت س��ايت هاي خودرويي 
بفروش��ند.  حتي پايان يافتن تعطي��الت كرونايي 
س��ه هفته اي نمايش��گاه هاي خودرو نتوانست قفل 
معامالت را باز كن��د و با حركت تدريجي ارز در مدار 
كاهشي، به نظر مي رسد ركود اين بازار عميق تر شده 
باشد.سعيد موتمني رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودروي تهران به ايرنا گفت: عامل اصلي تداوم اين 
ركود، كاهش نرخ ارز است. به گفته اين مقام صنفي، 
با توجه به اخبار مثبت واصل��ه از توافقات خارجي و 
احتمال برداش��ته ش��دن تحريم ها، مردم همچنان 
از خريد دس��ت نگه داش��ته اند و اميدوار به كاهش 
قيمت هاي بيشتر هستند. موتمني تصريح كرد: در 
اين روزها مراجعه كننده ب��ه بنگاه ها به حدود صفر 
رس��يده و افرادي كه قصد خريد داش��ته باش��ند، با 
چانه زني مي توانند زير همين قيمت ها خودرو بخرند. 
بررسي ايرنا نشان مي دهد كه حتي فروشندگاني كه 
نيازمند پ��ول بوده اند تا 30 درصد زير قيمت - البته 

قيمت هاي��ي كه در فض��اي مجازي و س��ايت هاي 
خودرويي ش��اهد آن هس��تيم- خ��ودروي خود را 
فروخته اند. قيمت برخي خودروها در فضاي مجازي 
در روز گذشته به شرح زير است: »پرايد 111 حدود 
125 ميليون تومان، تيب��ا 2 مدل 1400 نزديك به 
133 ميليون تومان، س��مند ال. ايكس مدل 1400 
حدود 1۸6 ميليون تومان، پژو 405 اس. ال. ايكس 
مدل 1400 نزديك به 1۸6 ميليون تومان، پژو 206 
تيپ 2 حدود 197 ميليون تومان و تيپ 5 نزديك به 
260 ميليون تومان، بسترن اتوماتيك 412 ميليون 
تومان، برليانس اچ 330 حدود 342 ميليون تومان 
و پ��ژو 200۸ نزديك به ۸90 ميليون تومان.« اواخر 
هفته گذش��ته با جو رواني ايجاد شده در پي ريزش 
نرخ ارز، كاهش شديد قيمت ها در بازار خودروهاي 
خارجي رقم خورد، به طوري كه شاهد افت 10 تا 15 
درصدي قيمت ها در مقايس��ه با اواخر اسفندماه 99 
بوديم.به اعتقاد كارشناس��ان، در صورت تداوم اين 
روند به ويژه ثاب��ت ماندن نرخ دالر در كانال 20 هزار 
توماني، ريزش بيش از پيش قيمت ها اجتناب ناپذير 
اس��ت و به همين دليل هيچ كس در اين روزها براي 

خريد اقدام نمي كند.

تسنيم |يك توليدكننده پوشاك با انتقاد از اينكه صنعت 
پوش��اك در شرايط فعلي بالتكليف بوده و دولت نيز هيچ 
برنام��ه اي براي حمايت از آن اع��الم نمي كند، گفت: اگر 
مي خواهيد اين صنعت را نابود كنيد، روشن اعالم نماييد.

مجيد افتخاري با اش��اره به اينكه در طول سه ماهه اخير 
همانند سال گذشته صنعت نساجي با بي مهري مسووالن 
روبرو بوده اس��ت، گفت: با روند كاهشي قيمت ارز به نظر 
مي رسد قاچاق پوشاك به كشور رونق بيشتري پيدا كند 
اين درحالي است كه صنعت پوشاك در طول سه سال اخير 
تمام تالش خود را براي وضع قوانيني جهت كاهش حجم 
قاچاق پوشاك انجام داده است حتي مسووالن ممنوعيت 
واردات پوشاك را در كشور اجرايي كردند اما مهم قاچاق اين 
كاالهاست. وي با بيان اينكه متاسفانه بعد از شيوع بيماري 
كرونا حمايت از صنعت پوشاك به حداقل ممكن رسيده 
بود صفر شده اس��ت، افزود: توليدكنندگان به ناچار براي 
گردش فعاليت خود محصول توليد مي كنند اما از آن طرف 
بخش توزيع با تعطيلي هاي مداوم روبروست. دولت قرار بود 
حمايت الزم را از صنايع در شرايط تشدي شيوع بيماري 
كرونا انجام دهد ولي اين صنعت با هيچگونه حمايتي روبرو 
نشده است.وي تصريح كرد: زماني كه توزيع يك كاال دچار 
يك مشكل شود از آن طرف به طور حتم توليدكننده نيز 

حجم توليد خود را كاهش مي دهد و در نهايت اين صنعت 
است كه با حجم تعطيلي واحدهاي توليدي روبرو خواهد 
شد.افتخاري اضافه كرد: امروز مواد اوليه به سختي در اختيار 
واحدهاي توليدي قرار مي گيرد از آن طرف تعطيلي ها نيز 
مدام تكرار مي ش��ود چرا دولت هيچ بسته حمايتي براي 
توليدكنندگان ندارد.وي بسته اعالمي از سوي نهاونديان را 
خنده دار دانست و گفت: در اين بسته گفته شده فاصله زماني 
براي عدم درج سابقه چك برگشتي براي توليدكنندگان 
درنظر گرفته مي شود اين درحالي است كه در ساير كشورها 
به هيچ عنوان اينگونه حمايت مسخره را از توليدكنندگان 
نمي كنند. امروز فروشي صورت نگرفته كه تا بتوان ماليات 
و بدهي هاي بانكي را پرداخت كند دولت كدام بسته را براي 
صنعت نساجي تعريف كرده اس��ت. اگر مي خواهيد اين 
صنعت را نابود كنيد به صورت روشن اعالم نماييد تا تكليف 
توليدكنندگان معلوم شود. اين توليدكننده پوشاك با بيان 
اينكه جلسات مختلفي با مس��ووالن وزارت صنعت براي 
رفع مش��كالت خود برگزار كرده ايم، گفت: راه نجات اين 
صنعت حمايت است البته ما حمايت مالي نمي خواهيم در 
شرايطي كه حجم تعطيلي ها گسترده است و ركود در بازار 
غوغا مي كند به طور حتم مردم هزينه كمي را صرف خريد 
پوشاك مي كنند كه همين موضوع ما را نگران تر كرده است.
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خبرروز

كاهش موارد بستري به علت كرونا در كشور
در هفته گذشته شاهد كاهش ۱۶.۵ درصدي موارد مثبت بستري به علت كرونا، كاهش حدود ۱۴ درصدي در تعداد افراد فوت 
ش��ده و كاهش ۲۶ درصدي در موارد سرپايي مثبت شناسايي شده نس��بت به هفته ماقبل بوديم.سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: روند موارد بستري به علت كوويد ۱۹ در اغلب استان هاي كشور نزولي است. دكتر سيما سادات 
الري بيان كرد: در هفته گذش��ته استان هاي ايالم، همدان، خراسان ش��مالي و چهار محال و بختياري داراي بيشترين ميزان 
بروز موارد مثبت بستري و استان هاي مركزي، البرز، چهارمحال و بختياري، اردبيل و قزوين داراي بيشترين ميزان بروز موارد 

مرگ و مير ناشي از بيماري بوده اند.

جامعه ادامهازصفحهاول

 عامل اين همه 
خشم چيست

 آن پس��ر ج��وان با ه��زاران آرزو ديگ��ر زنده 
نمي شود، همانطور كه رومينا ديگر زنده نشد. 
همانطور ك��ه فاطمه ۱۹ س��اله آباداني ديگر 
زنده نش��د. عليرضا هم ديگر قرار نيست زنده 
ش��ود. اما اين رشته س��ردرگم و پريشان بايد 
جايي بريده ش��ود. اين رفتارهاي وحشيانه و 
دور از انس��انيت بايد جايي مورد بررسي هاي 
روانش��ناختي قرار گيرد و ريشه آن خشكانده 
ش��ود. نمي توانيم فقط با آه و فغان شاهد اين 
رفتارها باشيم. چه كس��ي به پدر يك بچه كه 
مي توان��د حتي به ك��ودك ۱۵ ماهه اش رحم 
نكن��د و او را مورد تعرض قرار دهد، اين حق را 
مي دهد كه با هر شرايطي »ولي دم« محسوب 
شود و بتواند از زير بار مجازات شانه خالي كند. 
چرا اليحه حمايت از حقوق كودكان بايد ۱0 
سال تمام در مجلس خاك بخورد و هيچ كدام 
از نمايندگان مردم به اين فكر نكنند كه چند 
درصد از بچه هاي اين س��رزمين زير دس��ت 
پدر و مادراني زندگي مي كنند كه ش��ايد اصال 
صالحيت والدين بودن را ندارند. نمي توان صرفا 
به اين عنوان كه آنها بچه را به وجود آورده اند 
به آنها صالحيت بدهيم. كودكان، نوجوانان و 
جواناني كه مورد انواع و اقس��ام خشونت هاي 
خانگي ق��رار مي گيرند چرا نباي��د بدانند كه 
قانون محكم پشت آنها ايستاده و از حقوق حقه 
ش��ان دفاع مي كند. اينكه پدري فقط به دليل 
پدر ب��ودن بتواند هر گونه كه دلش مي خواهد 
با فرزندانش رفتار كند، چقدر مي تواند روح و 
روان اين فرزندان را مورد آزار و اذيت قرار دهد. 
اصال بچه هايي كه در چنين خانواده هايي بزرگ 
مي ش��وند، اگر جان س��الم به در ببرند چقدر 
مي توانند در آينده ف��رد مفيدي براي جامعه 
باشند و خانواده سالمي را تشكيل بدهند. اين 
روزها كاش يك بار ديگر رفتار و منش حضرت 
علي)ع( را با ديگران مرور كنيم. ايشان كه براي 
كندن خلخال از پاي زن يهودي فرمودند: »جا 
دارد مرد مس��لمان از اين غص��ه جان دهد«. 
آن پدري كه خ��ود را مس��لمان مي داند، اگر 
كمي بيشتر با منش حضرت علي)ع( آشنايي 
داش��ت چطور به خود اجازه مي داد كه حكم 
قتل فرزن��دش را صادر كند. حك��م قتلي كه 
تنها از روي تعصب كوركورانه اس��ت. رومينا، 
فاطمه، ريحان��ه، عليرضا و... تم��ام اين افراد 
قرباني كوردلي و خش��م و نفرتي ش��ده اند كه 
خانواده هايشان با خود به حمل مي كنند. اين 
افراد هم مانند خيلي ه��اي ديگر حق زندگي 
داش��تند، ام��ا در يك لحظه قربان��ي كوردلي 
افرادي شدند كه از قضا هيچ وقت فكرش را هم 

نمي كردند، عامل مرگ شان شوند.

۳۸۶  فوتي جديد كرونا  در كشور 
طبق اع��الم وزارت بهداش��ت، ۳۸۶ 
بيمار كوويد۱۹ در كش��ور جان خود 
را از دس��ت دادند. همچنين تاكنون 
يك ميليون و ۳۷۸ ه��زار و ۷۴۴ نفر 
ُدز اول واكس��ن كرون��ا و ۲۷۶ هزار و 
۶۶۷ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكسن هاي تزريق شده در 
كشور به يك ميليون و ۶۵۵ هزار و ۴۱۱ 

ُدز رسيد. بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۴ ه��زار و ۱۴۱ بيمار جديد مبت��ال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۴۴ نفر از آنها 
بستري شدند.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 

به دو ميليون و ۶۵۴ ه��زار و ۸۱۱ نفر 
رسيد.خوشبختانه تاكنون دو ميليون 
۱0۹ هزار و ۷0۲ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستانها ترخيص شده اند. 
پنج هزار و ۵۳۸ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند.تاكن��ون ۱۶ ميليون و ۶۹ هزار و 
۱۲۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است.در حال حاضر ۴۶ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۲۶۳ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۳۹ شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند.

شناسايي  و ثبت ٢١٠ گونه پرنده در شهر تهران
مديركل محيط زيس��ت و توس��عه 
پاي��دار ش��هرداري تهران با اش��اره 
ب��ه مطالعات انجام ش��ده توس��ط 
پژوهش��گران و پايش ميداني پرنده 
نگرها از شناس��ايي و ثب��ت بيش از 
٢١٠ گون��ه پرنده در ش��هر تهران 
خبر داد.ش��ينا انصاري با اش��اره به 
اينكه ش��هر تهران از تنوع زيس��تي 

بسيار غني برخوردار اس��ت تصريح كرد: باغ ها، 
بوستان هاي جنگلي، مناطق كوهستاني شمال 
تهران، تپه هاي سوهانك، تلو و پارك پرديسان در 
داخل شهر و رود دره ها اصلي ترين زيستگاه هاي 
گونه ه��اي مختلف گياهي و جان��وري پايتخت 
به ويژه پرندگان هس��تند. او با بيان اينكه امروزه 
پرنده نگري پرطرفدارترين ش��اخه گردشگري 
مبتني بر طبيعت در دنياست كه در جلب توجه 
اقشار مختلف جامعه به حفاظت از زيستگاه هاي 
طبيع��ي پرندگان نق��ش مهمي ايف��ا مي كند، 

اظهارك��رد: منطق��ه حفاظت ش��ده 
جاجرود، پارك هاي ملي سرخه حصار 
و خجير و تاالب هاي مصنوعي شهري 
مانند درياچه چيتگر نيز از عرصه هاي 
جاذب پرندگان محسوب مي شوند.به 
گفته مديركل محيط زيست و توسعه 
پاي��دار پرنده نگ��ري لذت مش��اهده 
پرندگان، بدون تماس و لمس پرنده ها 
در زيس��تگاه هاي طبيع��ي آنها اس��ت. در اين 
ش��يوه، مخاطبان به رصد پرن��دگان مي پردازند 
و از تماش��اي آنها لذت مي برن��د. در حال حاضر 
اين صنعت در اغلب كش��ورها رون��ق پيدا كرده 
اس��ت و افراد براي گذران اوق��ات فراغت به اين 
فعالي��ت مي پردازن��د و بر همين اس��اس ايجاد 
اماكن مديريت ش��ده براي تماشاي پرندگان و 
بهره گيري از پتاسيل آنها در تحقيقات، آموزش 
و گذران اوقات فراغت از نيازهاي تفرجي به ويژه 

در كالنشهرها هست.

امتحانات از تمام محتواي كتب درسي نيست
امتحانات پاي��ه دوازدهم به صورت 
ح��وزه اي و امتحانات پاي��ه نهم به 
صورت كالس��ي و در سطح مدرسه 
برگ��زار خواهد ش��د.مديركل دفتر 
سالمت و تندرستي وزارت آموزش 
و پرورش درب��اره جزييات برگزاري 
امتحان��ات حض��وري پاي��ه نهم و 
دوازده��م توضي��ح داد: طبق اعالم 

س��تاد ملي مقابله با كرونا برگ��زاري امتحانات 
پايه نه��م و دوازدهم به ش��كل حضوري مصوب 
ش��د. امتحانات پايه دوازدهم به صورت حوزه اي 
و امتحان��ات پايه نه��م به صورت كالس��ي و در 
سطح مدرسه برگزار خواهد شد، از اين رو تجمع 
دانش آموزان در پايه نهم را نخواهيم داشت، زيرا 
هر مدرسه براي خودش امتحان برگزار مي كند اما 

امتحانات پايه دوازدهم در حوزه هايي 
كه تعيين شده اس��ت برگزار خواهد 
شد. محمد محسن بيگي در واكنش 
به اينك��ه گفت��ه مي ش��ود، نگراني 
دانش آموزان بابت امتحان حضوري 
به خاطر نوع و كيفيت آموزش مجازي 
است، گفت: امتحانات بر اساس همان 
آموزش مجازي تنظيم مي شود زيرا 
طبق آنچه مركز سنجش و سازمان پژوهش اعالم 
كرد، بخشي از كتاب هاي درسي يعني حدود ۳0 
درصد از محتواي درسي حذف شده اند. در واقع 
اين آزمون به نسبت همان آموزش هايي كه ارايه 
ش��ده برگزار خواهد شد. اين آزمون نهايي مانند 
آزمون س��ال هاي گذشته از تمام محتواي كتاب 

درسي نخواهد بود.

گليماندگار| كرونا نه تنها جان تعداد 
بسياري از مردم را گرفت كه در اين بين 
مشاغل زيادي را هم تا مرز ورشكستگي 
كشاند يا آنها را ورشكس��ت كرد. بسياري از مشاغل 
حتي تا قبل از كرونا هم به دليل فشارهاي اقتصادي 
وارد آم��ده بر جامع��ه جان چنداني برايش��ان باقي 
نمانده بود، اما اين ويروس مانند ضربه آخر عمل كرد 
و آنها را به كام مرگ كشاند. بيش از همه اين مشاغل 
خدماتي بودند كه ب��ا پاندمي كرونا در سراش��يبي 
ورشكستگي قرار گرفتند.  مثال رستوران ها، غذاهاي 
آماده، كافي ش��اپ ها، سفره خانه ها و چايخانه ها كه 
با شيوع بيماري كرونا مشتريان آنها حتي به ميزان 
نصف كاهش پيدا ك��رد. اما اين پاي��ان ماجرا نبود، 
بخش گردشگري هم از آن بخش هايي بود كه با تمام 
مشاغل زير مجموعه اش از كرونا ضربه سختي خورد. 
مهمانپذيرها، مسافرخانه ها، هتل هاو مراكز اقامتي. 
اين صنف هم خس��ارت هاي جدي را تجربه كرده و 
بسياري از آنها تعطيل ش��دند. تاالرهاي پذيرايي و 
شركت هاي هواپيمايي و دفاتر خدمات زيارتي هم از 
جمله مشاغلي بودند كه در اين بين آسيب هاي فراواني 
را متحمل شدند. در اين بين اما سالن هاي زيبايي و 
آرايشگاه ها حكايت ديگري دارند، آنها به عنوان يكي 
از شغل هاي پردرآمد شناخته مي شدند و با اين حال 

پاندمي كرونا وضعيت آنها را هم بغرنج كرد.

    تخمين ميزان خسارت فعلي و آتي 
در حوزه كسب و كار 

1-صنفرستوراندارانوسلفسرويسها
آخرين وضعيت بازار اين صنف و خسارت وارد شده به 

آن بيش از ۳۵ درصد پيش بيني مي شود .
2-گردشگري

در سال ۹۸ شاهد ورود بيش از سه ميليون گردشگر به 
داخل كشور بوده ايم كه رشدي ۴0 درصدي را تجربه 
كرديم، با توجه به ش��يوع بيماري مذكور و تعطيل 
شدن اين بخش به دليل بسته شدن مرزها به دليل 
جلوگيري از انتقال ويروس اين بخش شاهد خسارت 

۷0 درصدي بوده .

3-سفرهايداخليودرونشهري
متوسط سفر خانواده هاي كش��ور ۱۱۹ سفر است و 
ساالنه حدود ۲۵0 ميليون سفر بين شهري در كشور 
انجام مي ش��ود. كه با توجه به ش��يوع كرونا بيماري 
متوسط سفرهاي روزانه از ۲0 ميليون به ۱۲ ميليون 
كاهش پيداكرده. خس��ارت در بخ��ش حمل و نقل 

درون شهري به وضوح قابل مشاهده است.
4-سفرهايخارجي

در س��ال ۹۸ حدود چهار ميليون و ۱۶0 هزار س��فر 
خارجي داشته ايم و رشد ۱۶ درصدي را تجربه كرديم. 
امابه دليل ش��يوع بيماري كرونا و بسته شدن مرزها 
و كاهش تقاضا براي س��فرهاي خارجي اين بخش 

خسارت ۸0درصدي را متحمل شده است .
5-سینماوتئاتر

در كشور ۵۹۶ سينماي فعال و هزار ۲۹۲ تئاتر وجود 
دارد كه نزديك به ۵.۲۸ ميليون نفر در سال از آن بهره 
مي برند و اكنون به خاطر شيوع كرونا و تعطيلي كامل 
اين صنف خسارت ۱00 درصدي را تجربه كرده است .

6-تاالرهاومكانهايتشريفات
به دليل جلوگيري از تجمع��ات و تعطيلي تاالرها و 
مكان هاي تشريفات اين صنف خس��ارت ۴0 تا ۵0 

درصدي را تجربه كرده است .
7-قهوهخانههاوقلیانسراهاوكافيشاپها

هرچند آمار رسمي پيرامون صنوفي كه ارايه به اين 
خدمت مي پردازند وجود ندارد اما فقط در شهر تهران 
چيزي بيش از ۳000 قهوه خانه با ۳۵ هزار نفر خدمه 
در اين صنف مشغول به كارند. با توجه به شيوع اين 
ويروس و كاهش تقاضا ب��راي مراجعه به اين صنف 
ميزان خس��ارت وارد ش��ده به اين بخش ۱۵ درصد 

پيش بيني مي شود. 
8-آرايشگاههاوسالنهايزيبايي

به دلي��ل از پراكندگي اين ويروس مذكور اين صنف 
با كاهش مش��تري و گاهي با تعطيلي رو به رو شده 
و خس��ارت۲۵تا ۳0 درصدي را تجربه كرده اس��ت. 
البته كه اين اعداد و ارقام نمي توانند قطعي باش��ند، 
چراكه هنوز معلوم نيست چند موج ديگر از كرونا را 
بايد در كشور تجربه كنيم و چند ماه ديگر قرار است 

اين ويروس مهمان دنيا باشد و واكسيناسيون تا چه 
اندازه مي تواند افراد را در برابر اين بيماري مصون كند. 

     سقوط آزاد درآمد آرايشگاه هاي زنانه
سال هاي زيبايي و آرايشگاه هاي زنانه هم كه عمدتا 
از صنوف درآمد زا به حس��اب مي آمدند در اين مدت 
ضربه هاي جبران ناپذيري ديدند. فارغ از چند آرايشگاه 
كه حتي در زمان محدوديت ها هم به طور غيرقانوني 
و زيرزمين��ي به كار خ��ود ادامه دادند، بس��ياري از 
سالن هاي زيبايي مش��تريان خود را از دست داده و 
ناچار به تعطيلي شدند. خيلي از كساني كه تا قبل از اين 
پاندمي درآمد بااليي از اين شغل داشتند، به ناگاه تمام 
درآمد خود را از دست دادند يا خانه نشين شدند يا با 
كمترين درآمد و تنها در روزهايي كه وضعيت پاندمي 

در شهرهاي مختلف زرد يا نارنجي بود كار كردند. 
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سحر نوروزي، يكي از كساني است كه مجبور شد سالن 
زيبايي را كه ۴ سال پيش در منطقه سعادت آباد تهران 
راه اندازي كرده بود و درآمد خوبي هم داشت، تعطيل 
كند. او در اين باره به تعادل مي گويد: ۴ سال پيش كه 
اين سالن را راه اندازي كردم كارم را تنها با ۳ نفر ديگر 
شروع كردم اما خيلي زود مشترهايمان آنقدر زياد شد 
كه مجبور شدم ۱۵ نفر ديگر را هم استخدام كنم. اما با 
شروع كرونا وضعيت بد و بدتر شد، دوباره بازگشتيم به 
همان روزهاي اول و كار را تنها با ۵ نفر ادامه مي داديم. 
بهترين فصل براي درآمدزايي آرايش��گاه ها زمستان 
است، دو ماه آخر سال براي ما بسيار حياتي است، در 
واقع بس��ياري از آرايشگاه ها در اين دو ماه كل هزينه 
يك س��ال خود را تامين مي كنند و سال ۹۹ براي ما 
بس��يار بي رونق بود. نه اجازه داشتيم كه كار كنيم و 
نه حتي مش��تري زيادي داش��تيم، خيلي ها از ترس 
كرونا به آرايشگاه نمي آمدند. مشتري هاي دايمي مان 
هم ترجيح مي دادند در خانه شان خدمات را دريافت 
كنند. به همين خاطر از ابتداي فروردين آرايشگاه را 
به طور كل تعطيل كردم و مي خواهم وسايلش را براي 
فروش بگذارم. كاري كه به راحتي ۲0 نفر در آن كسب 

درآمد مي كردند در مدت زمان يك سال از هم پاشيد 
و به زمين خورد. تنها شانس��ي كه آوردم بدون بدهي 
و ورشكستگي سالنم را تعطيل كردم، البته برخي از 

همكارانم حتي در اين حد هم شانس نداشتند.

   با  بدهي چند صد ميليوني ورشكسته شدم
پروان��ه صدري صاحب يكي ديگر از س��الن هاي زيبايي 
تهران در اين باره به تعادل مي گويد: ماه گذشته با بدهي 
۳00 ميليوني سالنم را تعطيل كردم. چند ماهي بود كه 
اجاره بها سالن را پرداخت نكرده بودم و هم اينكه به اميد 
شب عيد و مشتري هاي بيشتر كلي خريد كرده بودم كه 
البته مواد خريداري شده روي دستم ماند و درآمد آنچناني 
 هم نداشتم. عالوه بر كرونا و نبود مشتري، هزينه هايمان 
هم بس��يار سرس��ام آور ش��ده بود. ه��ر م��اده اي را كه 
مي خواس��تيم خريداري كنيم از رنگ مو گرفته تا لوازم 
آرايش بايد با قيمت هاي چند برابري خريد مي كرديم. اين 
آشفته بازار در نهايت به ضرر ما تمام شد و كساني كه براي 
ما كار مي كردند. البته برخي از آرايشگاه ها بدون توجه به 

محدوديت ها به صورت زير زميني به كار خود ادامه دادند و 
البته كه درآمدهاي ميليوني شب عيد را هم كسب كردند، 
اما كساني هم مثل ما بودند كه سالمت خود و ديگر افراد 
برايش��ان از پول با ارزش تر بود و به محدوديت ها احترام 

گذاشتند و در نهايت هم ورشكسته شدند.

      ورشكستگي آرايشگاه هاي زنانه زير فشار كرونا
رييس اتحادي��ه آرايش��گران زنانه ته��ران ضمن 
اعالم ورشكس��تگي تعداد زيادي از آرايشگاه هاي 
زنان��ه، خواس��تار حماي��ت از اي��ن صنف ش��د و 
از مراجعه كنن��دگان خواس��ت تخل��ف از رعايت 
پروتكل ه��اي بهداش��تي را ب��ه اتحادي��ه گزارش 
كنند. ش��هربانو عابدي درباره خس��ارت وارد شده 
به سالن هاي آرايشي در اثر ش��يوع ويروس كرونا، 
اظهار كرد: از اسفندماه سال ۱۳۹۸ تاكنون به دليل 
ش��يوع ويروس كرونا س��الن ها تقريبايك ماه فعال 
بودند، به خصوص اعياد مبارك ش��عبان و ايام عيد 
و پاياني سال كه در طول س��ال اميد كسب درآمد 

آرايشگران و سالن ها به اين ايام است، تعطيل بودند و 
هزينه هاي جاري و حقوق  و بيمه پرسنل و همچنين 
اجاره موجب ورشكستگي تعداد بسياري از اين زنان 
كار آفرين شده است. اودر پاس��خ به سوالي درباره 
ميزان خسارات وارد شده به آرايشگاه هاي زنانه در 
يك ماه اخير گف��ت: با توجه به متغير بودن مناطق 
و س��الن ها و تعداد پرس��نل نياز به برآورد خسارت 
است كه زمان بر خواهد بود، اما صددرصد خسارت 
برآورد اتحاديه است، چراكه وقتي درآمدي نباشد 
خسارت صددرصدي است.عابدي با بيان اينكه در 
مدت ياد شده حمايتي از كس��ب و كار آرايشگران 
نش��ده و آنها تمام توان خود را براي از دست ندادن 
واحد صنفي خود و پرسنل به كار بردند، تصريح كرد: 
ضرر وزيان شيوع اين ويروس صددرصد به صنوف 
وارد ش��د، چراكه در اين م��دت هيچگونه حقوق و 
درآمدي جز پرداخت هزينه هاي جاري نداشتند  و 
طبق تصميمات س��تاد ملي كرونا و جهت سالمتي 

هموطنان كسب  و كار خود را تعطيل كردند.

گزارش

بررسي وضعيت  سالن هاي زيبايي و آرايشگاه ها در دوران كرونا

ورشكستگي  يكي  از  مشاغل  پر درآمد

رويداد

طي روزهاي اخير انتشار خبر جوجه آوري فالمينگوها 
در بستر خشك تاالب بختگان در استان فارس و تهديد 
ش��دن حيات هزاران جوجه بر اثر بي آبي باعث نگراني 
و واكنش هاي متعددي از س��وي فعاالن و دوستداران 
محيط زيست و برخي مسووالن شده است. در اين ميان 
يكي از راهكارهاي اصلي مطرح شده براي نجات جوجه 
فالمينگوها تخصيص حقابه تاالب بختگان توسط وزارت 
نيرو است اما آيا اين راهكار عملي خواهد بود و اميدي براي 

نجات اين جوجه ها است؟

    تاكيد محيط زيست
بر تامين حقابه براي نجات فالمينگوها

مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس با اشاره به 
اينكه طي دو سال گذشته مطالعات و تجارب و تحقيقات 
براي يافتن راهكارهاي جلوگيري از بروز مشكل در تاالب 
بختگان مد نظر بوده است، اظهار كرده بود كه اصولي ترين 
راه نجات اين پرندگان مهاجر با ارزش، تخصيص حق آبه 
تاالب است و با توجه به بررسي ها فالمينگوها با پرواز به 
تاالب هاي همجوار نظير مهارلو جوجه هاي خود را تغذيه 
مي كنند بنابراين به هم پيوستگي تاالب ها و احياي آنها 

اهميت بسزايي در بقاي فالمينگو دارد.
به گفته حميد ظهرابي س��ال گذشته به علت افزايش 
بارندگي و رهاس��ازي بخش��ي از حقابه، تلفات كاهش 
چشمگيري داشت و در حد نرمال بود اما امسال به رغم 
رهاسازي حقابه، به دليل كاهش شديد بارندگي، كه در 
۵0 سال اخير بي سابقه بوده و در برخي شهرستان هاي 
مجاور تا حدود ۸0 درصد كاهش بارندگي هم ثبت شده 

است، وقوع بحران در اين زمينه قابل پيش بيني بود.

  آب رها شده از سدهاي باالدست 
به فالمينگوها  مي رسد؟

مديرعامل انجم��ن پرنده شناس��ي و پرنده نگري 
طرالن در اين باره مي گويد: خش��ك شدن تاالب 
بختگان و ايجاد مشكالت براي جوجه  فالمينگوها 

موضوع جديدي نيس��ت و نه تنه��ا در اين منطقه 
بلك��ه در تاالب هاي ديگر كش��ور نيز ديده ش��ده 
است بنابراين نخستين  پرسشي كه در ذهن شكل 
مي گيرد اين اس��ت كه س��ازمان حفاظت محيط 
زيست چه برنامه اي براي اين مساله دارد؟ عليرضا 
هاش��مي درباره تاثي��ر آزاد ك��ردن حق آبه تاالب 
بختگان از سدهاي باالدست از جمله سد درودزن 
تصريح مي كند: اگر آب  پشت سدها رهاسازي شود 
عالوه  بر اينكه مشخص نيست كمكي به زنده ماندن 
جوجه فالمينگوها خواهد كرد، به احتمال بس��يار 
زياد به فالمينگوها نخواهد رس��يد چراكه دريچه 
اين سدها و مصب رودخانه »كر« در غرب بختگان 
ده ها كيلومتر از محل اس��تقرار فالمينگوها فاصله 
دارد و از آنجايي كه در اين مس��ير حق آبه بسياري 
از زمين هاي كش��اورزي و افراد مدت ها اس��ت كه 
 پرداخت نشده و مش��كالت و اعتراضات متعددي 
را نيز در اي��ن زمينه به وجود آورده اس��ت، به نظر 
نمي رس��د ميزان قابل توجهي آب ك��ه تاثيري بر 
حيات جوجه فالمينگوها داشته باشد، به اين تاالب 
برسد همچنين هدررفت آب در اين مسير بسيار باال 
خواهد بود و استان فارس منطقه اي نيست كه بتوان 
براي نجات چندصد فالمينگو، ذخيره آب بزرگي 
را كه شايد در فصل تابستان نياز حياتي  به آن باشد 
را آزاد ك��رد. از اين رو چنين اقدامي به نظر عملي و 

موفقيت آميز نمي آيد.
او ضمن انتقاد از عملكرد س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در فعاليت هاي حفاظتي مي گويد: با توجه به 
سابقه كمبود آب در تاالب بختگان و مشكالتي كه 
براي جوجه فالمينگوها در اين منطقه  پيش آمده 
سازمان حفاظت محيط زيست بايد تاكنون براساس 
تجارب گذشته  پيشنهاد و برنامه اي براي اين معضل 
اتخاذ و ارايه مي كرده است. حفاظت يك چارچوب 
و مراحلي دارد كه در فعاليت هاي سازمان حفاظت 

محيط زيست چندان ديده نمي شود.

    امسال تعداد قابل توجهي از 
جوجه فالمينگوها از بين خواهند رفت

هاشمي درباره اقدام س��ازمان حفاظت محيط زيست 
در زمينه انتقال جوجه فالمينگوها از تاالب بختگان به 
آبگيرهاي ديگر يا استخرهاي مصنوعي مي گويد: انتقال 
اين جوجه ها منطقي نيس��ت چون چنين اقداماتي در 
چارچوب حفاظتي نيس��ت عالوه بر آن در صورتي كه 
تعدادي از اين جوجه ها نيز زنده بمانند، تكليف والدين 
آنها چه مي شود؟ همچنين اين جوجه ها بدون آموزش 
و آش��نايي چنداني با طبيعت چگون��ه مي خواهند در 
طبيعت باقي بمانند و سازمان حفاظت محيط زيست چه 
برنامه اي براي آنها دارد؟ اين اقدام جز صرف هزينه هاي 
باالي مادي و معنوي نتيجه مطلوبي در زمينه نجات و 
حفاظت از جوجه فالمينگوها نخواهد داشت. به گفته 
اين كارشناس ارش��د محيط زيست، سازمان حفاظت 
محيط زيست اگر مي خواهد از  پرندگان مهاجر نه تنها 
در محدوده تاالب بختگان بلكه در ساير مناطق كشور 
حفاظت كند بايد يك بار و براي هميشه تصميم بگيرد 
كه چه برنامه اي دارد؟ براي نجات فالمينگوها و س��اير 
 پرندگان مهاجر الزم است سياست هاي بلندمدت اتخاذ 
ش��ود و مي توان با مديريت صحيح زيستگاه ها از وقوع 
چنين اتفاق هايي جلوگيري ك��رد اما اكنون با توجه به 
شرايط فعلي منابع آب، گرچه تامين حجم زيادي آب از 
سدها ممكن است به نجات جوجه فالمينگوها كمك كند 
اما اقدامي غيرمنطقي و نشدني است. مديرعامل انجمن 
پرنده شناس��ي و پرنده نگري طرالن ضمن بيان اينكه 
پرنده هاي مهاجر آبزي و كنار آبزي در كشور با دو تهديد 
اصلي يعني از بين رفتن زيستگاه ها و صيد و شكار مواجه 
هستند، مي گويد: زيستگاه هاي  پرندگان مهاجر آبزي و 
كنار آبزي به ويژه تاالب ها غالبا براثر كم آبي و فعاليت هاي 
انسان ها از بين مي رود و سازمان حفاظت محيط زيست 
تاكنون هيچ فعاليت،  نظارت و برنامه مديريتي مطلوبي را 
نه در حفاظت از زيستگاه و نه در رابطه با صيد و شكار اين 

 پرندگان انجام نداده است.

آيا بخت يار جوجه فالمينگوهاي »بختگان« مي شود؟
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