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 صفحه 5 

يادداشت- 1

 رويكرد غلط استيضاح
 براي استيضاح 

در ش��رايطي ك��ه اين 
روزه��ا برخ��ي اف��راد و 
طري��ق  از  جريان��ات 
فضاس��ازي هاي مخرب 
رسانه اي تالش مي كنند 
تا عملكرد وزارت اقتصاد 
را دليل اصلي مشكالت 
و معيش��تي  اقتصادي 
كشور معرفي كنند، اما واقع آن است كه بررسي هاي 
تحليلي نش��ان مي دهد كه گزاره ه��ا و متغيرهاي 
ديگري ني��ز در خص��وص اين مش��كالت، نقش 
داشته اند كه اين نقش ها و اثرها بايد بطور موشكافانه 
بررسي شوند. اگر مبناي تحليل ها عملكرد اقتصادي 
دولت باشد، بايد عملكرد سه ضلع اصلي اقتصادي 
دولت كه ش��امل بانك مركزي، س��ازمان برنامه و 
بودجه و در نهايت وزارت اقتصاد مي ش��ود، ارزيابي 
شود. بر اين مبنا راهبردهاي پولي در بانك مركزي 
است كه سياست هاي بودجه اي در سازمان برنامه 
و بودجه تعيين مي ش��وند، مهم ت��ر از همه اين ها، 
مجلس نيز، مصوباتي دارد كه هم بر سياست هاي 
پولي هم مالي و هم بر سياست هاي بودجه اي كشور 
ادامه در صفحه 5 تاثيرگذار است.  

هادي حق شناس

يادداشت- 2

 استيضاح هيچ مشكلي را 
حل نمي كند

نگاه��ي ب��ه وضعيت 
ايران  ام��روز  اقتصاد 
نش��ان  خوب��ي  ب��ه 
مي دهد كه مشكالت 
و معضالت ب��ه وجود 
آمده نه به ي��ك فرد 
كه حت��ي ديگ��ر به 
ي��ك گ��روه و جناح 
نيز ارتباطي نداردو مش��كالت س��اختاري و 
بس��يار پيچيده اس��ت و اينكه بر اس��تيضاح 
يك وزير اصرار كنيم، به نظر مي رس��د بيش 
از آنكه كمك به حل مش��كالت باشد، نوعي 
دع��واي جناحي و غير كارشناس��ي اس��ت. 
اقتصاد ايران در ش��رايط بس��يار دشواري به 
س��ر مي برد. از س��ويي تحريم ه��اي طوالني 
م��دت امري��كا، دسترس��ي ب��ه بس��ياري از 
درآمدهاي ارزي به ش��دت مح��دود كرده و 
تامين منابع مالي براي اداره كش��ور را سخت 
كرده است و از س��وي ديگر، با شيوع ويروس 
كرونا، فشار بر اقشار مختلف مردم و كسب و 
كارها باال رفته و شرايط را سخت تر از گذشته 
نيز كرده است. در اين بين اس��تفاده از تمام 
ظرفيت هاي كش��ور، تالش براي هماهنگي 
ميان دس��تگاه هاي مختلف دولت��ي و تعامل 
ميان قوا اصلي ترين اولويت هاي كشور است. 
در چنين ش��رايطي صحبت از استيضاح چه 

معني دارد؟
مگر صرفا مشكالت و محدوديت ها بر عهده يك 
وزارتخانه يا يك وزير است بخواهيم با جابه جايي 
مشكلي را حل كنيم؟ بسياري از محدوديت ها و 
معضالت به دليل تحريم و كرونا به وجود آمده 
كه از دسترس مسووالن خارج است و حتي در 
بسياري از كشورهاي ديگر جهان نيز ما مشابه 
آن را مي بيني��م. در چنين بس��تري حتي ديگر 
ماجرا با جابه جاي��ي يك تيم و جن��اح نيز حل 
نمي ش��ود و بايد به شكل ملي به مس��ائل نگاه 
كرد. متاس��فانه آنچه كه در ماه هاي گذشته از 
عملكرد مجلس ديده ايم، به نظر مي رس��د توان 
كارشناس��ي موجود در ح��وزه اقتصاد بس��يار 
پايين اس��ت. ما در گذش��ته نيز ب��ا اين معضل 
مواجه بوديم و در مجلس فعل��ي اين موضوع با 
شدت بيشتري خود را نش��ان مي دهد. اقتصاد 
يك علم بسيار پيچيده و تخصصي است و براي 
حل مشكالت اقتصادي بايد از توان كارشناسي 
استفاده كرد و پس از نظرخواهي از كارشناسان 
كار را پي��ش ب��رد. طرح هايي ك��ه مجلس در 
هفته هاي گذشته دنبال كرده، در واقع بيش از 
آنكه توان كارشناسي داش��ته، طرح هايي است 
كه بيشتر شعاري هس��تند و در عرصه عمل يا 
كمكي به بهبود مش��كالت نخواهد كرد يا حتي 

احتمال افزايش دغدغه ها نيز وجود دارد.
به نظر مي رس��د در ش��رايطي كه ب��ه ماه هاي 
پاياني كار دولت فعلي نزديك مي ش��ويم، ثبات 
در مديري��ت و تصميم گيري اهمي��ت فراواني 
دارد و اگر مجل��س نيز مي خواه��د در اين بين 
به مس��ائل ورود كن��د، بايد ش��رايط را طوري 
رقم بزند كه با اس��تفاده از نظرات كارشناسان، 
به س��مت اصالحات زيرس��اختي در اقتصادي 
حرك��ت كنيم، چيزي ك��ه متاس��فانه آن را در 
ماه هاي گذشته نديده ايم و اين موضوع با توجه 
به ش��رايط خطير كنوني، قطعا به نفع كش��ور 

نخواهد بود.

رضا سالمي

استيضاحكنندگانوزيراقتصادچهميخواهند؟

دعواي جناحي يا دغدغه مردم
قيمتاوراقتسهيالت
مسكن20هزارتومان

كاهشيافت

 جامعهعلميكشور
دكتر»داودفيرحي«،استاد
 بزرگانديشهسياسيرا

ازدستداد

آپارتمان 
ارزان نشد 
ركود آمد

استاد ايده هاي 
جديد درگذشت

»نوس��ان در ذات بازار س��رمايه و بازار سهام است. به 
عبارت ديگر اي��ن بازار عمدتا به رفتار س��هام داران و 
عرضه  كنندگان سهام بازمي گردد. دولت با قواعدي 
كه تعريف مي كند، س��عي مي كند اين نوس��انات به 
س��متي برود كه تحركات به بازار قابل رش��د تبديل 

شود.« اين جديدترين صحبت هايي است كه فرهاد 
دژپس��ند وزير امور اقتص��ادي و دارايي در حاش��يه 
جلسه هيات دولت مطرح كرده است، صحبت هايي 
كه نشان مي دهد دولت با رصد بازار سرمايه سعي در 
مديريت بازاري دارد كه در هفته هاي گذشته حواشي 

زيادي داش��ته است.در چنين ش��رايطي تعدادي از 
نمايندگان مجلس ب��ا انتقاد از وضعي��ت اقتصادي 
كشور، مي گويند راه چاره، استيضاح و كنار رفتن وزير 
اقتصاد است، صحبت هايي كه با توجه به واقعيت هاي 
اقتصادي ايران، به نظر مي رس��د بيش از آنكه به حل 

مشكالت كمك كند به دنبال تداوم دعواهاي سياسي 
چند ماه مانده به انتخابات رياس��ت جمهوري است.

اقتصاد ايران در سال هاي گذشته سخت ترين شرايط 
در دوران پ��س از پيروزي انقالب اس��المي را تجربه 

 صفحه 2 را بخوانيد كرده است. 

نامهسازمانخصوصيسازيبههياتداوري

واگذاري هفت تپه فسخ مي شود

يادداشت-7يادداشت-6يادداشت-5   يادداشت-4

يادداشت-3

 روند صعودي بورس
 در آينده نزديك

تامين مالي پروژه هاي بزرگ 
بدون بودجه دولتي

 گشايش هاي
 سياسي و بورس

 جان مردم را به شوخي
 گرفته ايد

 در ستايش
 اخالق سياسي

حال بازار سهام كمي عجيب 
و ناگ��وار اس��ت و پيش بيني 
مي ش��ود هفته ه��اي آينده 
قاعدت��ا بازار س��هام صعودي 
باش��د چراك��ه اغلب س��هام 
موجود در ب��ازار روند اصالح 
قيمتي را پشت سرگذاشته اند 
و به طور كلي دو س��وم قيمت 
خود را از دست داده اند، قيمت هاي فعلي سهام ارزندگي 
الزم را دارند. همه س��هام را بر مبناي ارزش روز دارايي ها 
محاسبه نمودند براي مثال؛ اگر يك دارايي زمين باشد 
ارزيابي با فرض اينكه اي��ن كارخانه داري زمين بخواهد 
نقل مكان كند و يا كاربري زمين تغيي��ر نمايد و زمين 
داخل شهر و...  به هرحال اتفاقي بيفتد كه اين دارايي ها 
انتقال پيدا كند به يك جاي ديگر و با كمك ش��هرداري 
براي اي��ن زمين تغيير كاربري بگيري��م و زماني كه اين 
اتفاق رخ مي دهد معموال دو سوم زمين نابود مي شود و 
تنها يك سوم باقي مي ماند تا بتوان از آن نتيجه مطلوب 
را گرفت. بنابراين سهام ها براساس ارزش روز دارايي كمي 
مشكل دار شد و قيمت هايي بر روي اين سهام گذاشتند 
كه كمي دس��ت نيافتني بود و اين اتفاق در بازار رخ داد. 
درحال حاضر قيمت سهام بس��يار ارزنده است و اگر بر 
مبناي سودآوري محاسبه شود ...  ادامه در صفحه 5

كاهش مش��كالت اقتصادي، 
بهبود معيشت مردم و افزايش 
اش��تغال جوانان در ش��رايط 
كنوني نيازمند برطرف شدن 
در  مديريت��ي  بحران ه��اي 
بخش هاي مختل��ف اقتصاد 
كشور به خصوص در طرح هاي 
زير بناي��ي و توليدي اس��ت. 
برخالف آنچه كه ع��ده اي مطرح مي كنند ك��ه در اين 
شرايط تحريم و ركود تورمي، نمي توان كارهاي بزرگ را 
به پيش برد، بايد گفت كه اتفاقا كارهاي بزرگ عمدتا در 
چنين شرايطي كليد مي خورد و در شرايط سخت است 
كه مي توان به كمك طرح هاي بزرگ صنعتي و توليدي، 
كام مردم را ش��يرين كرد و اميد ايجاد كرد.در اين راستا، 
بس��ياري از طرح هاي زيربنايي و تولي��دي از جمله فاز 
نخس��ت انتقال آب خليج فارس به فالت مركزي ايران، 
ساخت كارخانه قند و شكر در خوزستان، شيرين سازي 
آب، جمع آوري گازهاي در حال س��وختن اس��تان هاي 
جنوبي كشور، طرح هاي صنعت نفت در غرب كارون و... 
با كم توجهي مواجه شده و الزم است كه با همت جوانان 
و استفاده از تجربه جهاني به پيش رود و اجازه ندهيم كه 
موضوعات حاشيه اي و سوء مديريت هاي موجود مانع از 
ادامه در صفحه 3 اجراي آنها شود.   

بع��د از تح��والت انتخاباتي 
امري��كا و حض��ور بايدن در 
كاخ س��فيد و ق��رار گرفتن 
قيمت ارز در داالن كاهشي، 
موض��وع تحلي��ل تبع��ات 
كاه��ش احتمالي ن��رخ ارز 
در بازارها را ب��ه عنوان يك 
ضرورت مطرح ك��رد. واقع 
آن اس��ت كه دالر هميشه بر رش��د بورس موثر بوده 
زيرا باعث افزايش ارزش جايگزيني شركت ها و رشد 
فروش شركت هاي صادراتي و به صورت غيرمستقيم 
باعث رشد فروش كاالهاي داخلي )به علت جذابيت 
قيمتي در مقايس��ه با كاالهاي وارداتي( مي شود. اما 
نبايد فراموش كرد رش��د بورس صرفا ب��ا دالر اتفاق 
نمي افتد. اتفاقات سياسي مثبت هميشه بر بورس اثر 
مثبت دارد و اين مختص ايران نيس��ت. سخت ترين 
تحريم ه��ا در دوره ترام��پ وضع ش��د. بيش��ترين 
فشارهاي اقتصادي در دوره ترامپ بر كشور تحميل 
شد. اين ش��رايط براي بورِس كش��وري با شرايط ما 
رفتن ترامپ يك سوپرخبر مثبت محسوب مي شود. 
مگر ترامپ چه چيز مثبتي به اقتصاد ما تزريق كرد؟ 
چه نكته مثبتي براي كش��ور داش��ت كه بورسي ها 
منتظر ترامپ بودند؟    ادامه در صفحه 7

معلوم نيست ديگر چه اتفاقي 
بايد بيفتد تا رييس ستاد ملي 
مقابله ب��ا كرونا ب��ه تعطيلي 
تهران و ديگر كالن ش��هرها 
رضاي��ت بده��د. اولي��ن روز 
اج��راي ط��رح محدودي��ت 
س��اعتي در ته��ران بيش��تر 
ش��بيه ي��ك ش��وخي ب��ود. 
اگر جناب رييس با همان ماشين شيش��ه دودي هم در 
سطح ش��هر تردد مي كردند مي ديدند كه بعد از ساعت 
6 بعدازظهر هم تمام مغازه ها باز هستند، از گل فروشي 
گرفته تا بوتيك لب��اس و خالصه تم��ام آنهايي كه قرار 
بود محدوديت هاي س��اعتي را رعايت كنن��د. اينكه ما 
نمي خواهيم مثل غربي ها باشيم اما در هر مورد پا جاي 
پاي آنها مي گذاريم خيلي جالب است. اينكه اروپايي ها 
محدوديت س��اعتي وضع كرده اند براي بار و كافه هايي 
است كه مردم در آن اجتماع مي كردند، اين محدوديت ها 
براي كشوري مانند ايران كامال بي معني است. براي مردم 
كه مجبورند براي اينكه در اين وانفساي اقتصادي لقمه اي 
نان به س��ر س��فره خانواده ش��ان بياورند، بيشتر به يك 
شوخي شبيه است تا مانعي براي پيشگيري از كرونا. آقاي 
رييس جمهور خبرهاي ازدحام اولين روز محدوديت ها در 
مترو و اتوبوس به گوشتان رسيد.    ادامه در صفحه 8

جريان اصلي فكري اس��تاد 
داوود فيرحي، بيشتر مبتني 
بر اين رويكرد ش��كل گرفته 
ب��ود ك��ه ي��ك جغرافيايي 
مشترك بين دين و سياست 
برق��رار كن��د. در واقع تالش 
س��ارنده اي براي گ��ره زدن 
انديشه سياسي به امر ديني 
در دس��تور كار جريان فكري استاد قرار داشت.هم يك 
خوانش جديد از آموزه هاي ديني و انديش��ه فالس��فه 
اسالمي و... داشت، هم يك قرائت جديد از انديشه هاي 
سياسي با رجوع انتقادي به متفكران جديد مثل فوكو و 
ساير متفكران مدرن داشت و هم از انديشمندان سنتي 
تا از گذش��ته تا دوران معاصر شناخت مناسبي داشت. 
بنابراين دلمش��غولي ها، عالئق، آثار و ديدگاه هايي كه 
ارايه مي كردند، كمتر مرتبط با حوزه هايي بود كه شايد 
ارتباطي با فضاي ذهني شان نداش��ت.بر اين اساس از 
پراكنده گويي و پراكنده كاري پرهيز داش��ت و تالش 
مي كرد تا پروژه دهني تخصصي خودش را دنبال كند. از 
اين منظر نمونه اي از انديشمندان سياسي بود كه هرگز 
در جايگاه يك داناي كل جلوس نكرد و تصوير يك داناي 
كل را از خود ارايه نكرد. تالش داش��ت تا در يك حوزه 
خاص تعمق و تامل داشته باشد و موضوع مورد نظر را 
از منظر تحليلي به صورت عميق پرورش دهد. راجع به 
هرچيز و همه چيز صحبت نمي كرد و شأن خودش را 
به عنوان انديش��ه ورزي كه از يك طرف، شمايل ديني 
دارد و از س��وي ديگر انديش��مند سياسي است، حفظ 
مي كرد. مضافا بر اينكه تفاوت بارز امثال استاد فيرحي 
با بسياري از افراد ديگر، منش، خصلت و خوي اخالقي و 
انساني او است. اين نگاه اخالقي كمك زيادي كرده بود 
تا در زمره سياست ورزاني مامور و معصومي كه اخالق 
را سياسي مي كنند، قرار نگيرد و اخالق را به مثابه يك 
آپاراتوس يا ديسپوزيتيف آن گونه كه چهره هايي چون 
فوكو و امثالهم مطرح مي كنن��د در نظر نگيرد. در واقع 
تالش داشت تا نوعي سياست اخالقي را تئوريزه بكند. 
نوعي نظريه اي در جغرافياي مش��ترك در آموزه هاي 
ديني و انديش��ه هاي سياس��ي ايجاد كند، اما با زبان و 
بيان و ادبيات، زمان، عصر و نسل خودش. اين به نظرم 
از توانايي، خالقيت، اس��تعداد و آفرينندگي او نش��ات 
مي گرفت تا آنچ��ه مي گويد، آنچه مي نويس��د، آنچه 
انديشه مي كند و آنچه زيست مي كند، قسمتي از راه حل 
مشكالت تاريخ خودش باشد. بنابراين با وجود كوله بار 
انديشگي كه از تاريخ و گذشته با خودش داشت در تاريخ 
اكنون خودش مي زيست و تالش داشت، تاريِخ اكنوِن 
خودش را تقرير و تقدير كند. اين ويژگي بسيار در ايشان 
بارز بود كه هر آنچه مي نوشت و هر آنچه فكر مي كرد با 
زمانه خودش رابطه اي ديالوگي و ديالكتيكي داشت و 
حالت انتزاعي نداشت.   ادامه در صفحه 3

مريم شاهسمنديمحسن عباسيبهمن آرمانفرشيد  اردبيليون جهاني

محمدرضا تاجيك

چند ماه پ��س از آغ��از گمانه زني ها درباره سرنوش��ت 
واگذاري ش��ركت نيش��كر هفت تپه، به نظر مي رس��د 
سرانجام گام هاي نهايي براي فسخ واگذاري اين شركت 
در حال طي شدن است. نيشكر هفت تپه به عنوان يكي 
از مهم ترين ش��ركت هاي فعال در استان خوزستان در 
ماه هاي گذشته همواره در صدر اخبار قرار داشته است. 
نخستين خبرها پس از آن منتشر شد كه كارگران اين 
كارخانه در اعتراض به پرداخت نش��دن مطالباتشان، 
دس��ت به اعتراض زدند. اين اعتراضات در چند مرحله 
و به دنبال مطرح شدن خبرهايي درباره بهبود وضعيت 
اين شركت آرام شد اما پس از تداوم مشكالت بار ديگر 
اعتراض ها از سوي كارگران از س��ر گرفته شد. يكي از 
اصلي ترين ابهام هايي كه در فرايند فعاليت اين شركت 
وجود داش��ت، بحث واگ��ذاري اين ش��ركت به بخش 
خصوصي در سال هاي گذش��ته بود، موضوعي كه چه 
در فرايند اجرا و چه در طي مراحل قانوني با ابهام هايي 
مواجه بود و تحت تاثير مشكالت به وجود آمده و زيانده 
شدن اين شركت، بسياري از كارشناسان و نمايندگان 
مجلس از لزوم فسخ قرار داد واگذاري و تغيير در نحوه 
مديريت اين ش��ركت گفتند. آخرين انتقاد از وضعيت 
هفت تپه به صحبت هايي مهرداد بذرپاش، رييس ديوان 
محاسبات باز مي گشت. او چند روز قبل گفت: با وجود 
بررسي هاي سازمان بازرسي و حكم هيات مستشاري 
ديوان، دليل اصرار دول��ت و وزارت اقتص��اد را بر عدم 
فس��خ واگذاري ش��ركت هفت تپه متوجه نمي شويم.

واگ��ذاري ش��ركت هاي  بحث 
دولتي به صورت جدي در ديوان 
محاس��بات مورد رسيدگي قرار 
گرفته ك��ه پرون��ده هفت تپه از 
مهم ترين آنها اس��ت و نمي دانم 
دليل اصرار دولت به ويژه وزارت 
اقتصاد بر عدم فسخ اين واگذاري 
چيس��ت؟ س��ازمان بازرس��ي 
بررسي كرده و هيات مستشاري 
دي��وان حك��م داده اس��ت ام��ا 
نمي دانم چرا اجرا نمي شود.بناي 
ديوان محاسبات كمك به دولت 
اس��ت، دولت اكنون در شرايط 

سخت كش��ور در وس��ط ميدان قرار گرفته و ما بايد به 
آنها كمك كنيم اما اينگونه مسائل مانند فسخ واگذاري 
شركت هفت تپه بسيار متقن و دقيق است كه ما دليل 
اصرار برخي را بر عدم اين فسخ متوجه نمي شويم. اين 
صحبت ها در حالي مطرح ش��د كه دول��ت در ماه هاي 
گذشته بارها اعالم كرده بود كه آمادگي دارد مشكالت 
هفت تپ��ه را ح��ل كن��د و مع��اون اول رييس جمهور 
خواسته بود مشكالت هفت تپه سياسي نشود. اسحاق 
جهانگيري اخيرا گفته بود: در رس��يدگي هاي قضايي 
بايد با تفكيك شخصيت حقيقي و حقوقي شركت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي و توليدي از تعطيلي و توقف روند 
توليد كش��ور و بروز مس��ائل كارگري جلوگيري كرد. 

معاون اول رييس جمهور با تأكيد 
بر اينكه دستگاه قضايي مسوول 
رسيدگي به پرونده مالك شركت 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 
است، اجتناب از سياسي كردن 
اين موض��وع اي��ن ش��ركت را 
ضروري خواند و گفت: رسيدگي 
قضايي به تخلفات مالك كارخانه 
به عنوان شخصيت حقيقي نبايد 
باعث تعطيلي كارخانه و آسيب 
به روند توليد و زندگي و معيشت 
كارگران اين شركت شود. دولت 
همواره در جلس��ات س��ران قوا 
نيز بر اين مساله تأكيد داش��ته و به دنبال حفظ و ادامه 
توليد و فعاليت اين ش��ركت بوده اس��ت. پس از انجام 
پيگيري هاي ابتدايي، حاال به نظر مي رسد، گام نهايي 
براي فسخ واگذاري هفت تپه برداشته شده است. معاون 
پارلماني وزير اقتصاد از نامه س��ازمان خصوصي سازي 
به هي��ات داوري براي فس��خ ق��رارداد فعلي ش��ركت 
»هفت تپه« خب��ر داد. هادي قوامي، مع��اون پارلماني 
وزير اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري 
فارس، اظهار داشت: از مدت ها قبل نمايندگان پيگير 
مساله هفت تپه بودند. وي افزود: با توجه به شأن نظارتي 
نمايندگان و جايگاه قانوني آنها اين موضوع را دلسوزانه 
پيگي��ري مي كردن��د و وزارت اقتص��اد و داراي��ي هم 

جلس��ات مختلفي در بخش هاي مختلف برگزار كرد و 
جمع بندي هاي مختلفي انجام شد. معاون وزير اقتصاد 
ادامه داد: با توجه به مجموعه توجهات و بررسي ها نهايتا 
امروز نامه س��ازمان خصوصي س��ازي به هيات داوري 
ارس��ال و در اين نامه به چند موضوع مهم در خصوص 
ش��ركت هفت تپه اشاره ش��د. وي با تش��ريح جزييات 
نامه مذكور خاطرنش��ان كرد: طي نامه اي كه سازمان 
خصوصي سازي به رييس و اعضاي هيات داوري ارسال 
كرده است به ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل 34 قانون اساسي اشاره ش��ده كه در اجراي مفاد 
قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
و دستورالعمل هاي مربوطه در خصوص شركت كشت 
و صنعت هفت تپه نكاتي مطرح ش��ده اس��ت. قوامي با 
اشاره به ديگر جزييات نامه سازمان خصوصي سازي به 
هيات داوري تصريح كرد: طي اين نامه عنوان ش��ده با 
وجود همكاري و مساعدت هاي الزم در انجام تعهدات 
قراردادي متأسفانه خريداران به كرات موجبات نقض 
تعه��دات ق��راردادي را فراهم نمودند ك��ه از جمله آن 
مي توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معين 
اش��اره كنيم بطوري كه از مجموع 7 قس��ط سررسيد 
شده تنها دو قسط و قسمتي از يك قسط پرداخت شده 
بود كه هم اكنون تعداد 4 قس��ط و ني��م باقي مانده كه 
اين به عنوان يكي از داليل ابطال اين قرارداد به ش��مار 

مي  رود كه به هيات داوري ارسال شده است. 
ادامه در صفحه 3
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»نوسان در ذات بازار سرمايه و بازار سهام است. به عبارت 
ديگر اين بازار عمدتا به رفتار سهام داران و عرضه  كنندگان 
سهام بازمي گردد. دولت با قواعدي كه تعريف مي كند، سعي 
مي كند اين نوسانات به سمتي برود كه تحركات به بازار قابل 
رشد تبديل شود.« اين جديدترين صحبت هايي است كه 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه جلسه 
هيات دولت مطرح كرده اس��ت، صحبت هايي كه نشان 
مي دهد دولت با رصد بازار سرمايه سعي در مديريت بازاري 
دارد كه در هفته هاي گذشته حواشي زيادي داشته است.

در چنين شرايطي تعدادي از نمايندگان مجلس با انتقاد 
از وضعيت اقتصادي كشور، مي گويند راه چاره، استيضاح 
و كنار رفتن وزير اقتصاد است، صحبت هايي كه با توجه 
به واقعيت هاي اقتصادي ايران، به نظر مي رس��د بيش از 
آنكه به حل مشكالت كمك كند به دنبال تداوم دعواهاي 
سياسي چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري است.

اقتصاد ايران در سال هاي گذشته سخت ترين شرايط در 
دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي را تجربه كرده است. 
موضوعي كه نه تنها مقامات دولتي كه حتي ساير مسووالن 
كشور نيز به آن اذعان داشته اند. هرچند ايران در دهه هاي 
گذشته، جنگ هشت ساله تحميلي و تحريم هاي هسته اي 
در سال هاي ابتدايي دهه 90 را نيز تجربه كرده اما آنچه در 
سه سال گذشته رخ داده با محدوديت هاي گذشته تفاوت 
دارد.دولت ترامپ در كاخ س��فيد، تحريم هاي جديد را با 
نام فشار حداكثري عليه ايران كليد زد. اين تحريم ها در 
ارديبهشت 97 كليد خورد و امريكا انتظار داشت اقتصاد 
ايران پس از چند ماه با مشكالت جدي مواجه شده و با از بين 
رفتن مقاومت، ايران مجبور به مذاكره دوباره با اين كشور 
شود، هدفي كه پس از گذشت سه سال راه به جايي نبرد و با 
شكست ترامپ در انتخابات امريكا، به نظر نفس هاي پاياني 
خود را مي كشد. امريكا در دور جديد تحريم هاي خود را بر 
مواضع حياتي اقتصادي ايران استوار كرد. هدف نخست 
توقف فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني بود. در شرايطي 
كه ايران در ايام برجام توانسته بود، فروش نفت روزانه خود 
را از 2.5 ميليون بشكه در روز عبور دهد، در سال هاي بعد 
فروش به كمتر از يك ميليون بشكه رسيد و بخش عمده اي 
از درآمدهاي نفتي سال هاي قبل را هم از دست داد. هرچند 
امريكا در رسيدن به هدف به صفر رسيدن صادرات نفت 
ايران شكس��ت خورد اما فش��ار بودجه اي كاهش درآمد 
نفت براي دولت شرايط بسيار سختي را به وجود آورد.در 
كنار آن، فعاليت هاي بانكي ايران نيز با تحريم هاي جديد 
متوقف شد و به اين ترتيب حتي در صورت تداوم صادرات 
نيز دسترسي به منابع ارزي آن بسيار دشوار شد. در چنين 
بستري وزارت اقتصاد براي مديريت منابع مالي و بودجه اي 
كشور با سختي هاي جدي مواجه شد.در اين مسير چند راه 
پيش روي دولت قرار داشت. ساده ترين راه كه پيش از اين 
دولت هاي قبل به سراغ آن رفته بودند، استقراض از بانك 
مركزي و عرضه پول پرفشار جديد بود، موضوعي كه هرچند 
در كوتاه مدت مشكالت بودجه اي دولت را حل مي كرد اما 
در نهايت به افزايش جدي تورم دامن مي زد. وزارت اقتصاد 
اعالم كرد كه به هيچ عنوان به س��راغ استقراض نخواهد 
رفت هرچند در اين مسير اختالف نظرهايي ميان بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد ب��ه وجود آمد اما در نهايت آنچه 
كه آمارهاي رس��مي مي گويد، الاقل نشاني از استقراض 
مستقيم از بانك مركزي وجود دارد.راه حل ديگر، افزايش 
درآمدهاي پايدار بود. اصلي تري��ن راهبرد در اين زمينه 
حمايت از صادرات غيرنفتي و افزايش درآمدهاي مالياتي 
است، راهبردهايي كه در دو سال گذشته اجرايي شدند و 

به شدت به وضعيت اقتصادي كشور كمك كردند. صادرات 
غير نفتي ايران در سال 98، بيش از 40 ميليارد دالر بود كه 
بخش عمده اي از نيازهاي ارزي كشور براي واردات كاالهاي 
ضروري را پوشش داد و ميزان اتكا به درآمدهاي مالياتي 
نيز به شدت افزايش پيدا كرد.در حالي كه وزارت اقتصاد 
اعالم كرده بود با استفاده از تجارب سال هاي قبل، به دنبال 
افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد بود، آنچه كه تمام اين 
برنامه ريزي ها را بر هم زد، شيوع ناگهاني ويروس كرونا در 
ايران و تمام جهان بود. با شيوع اين ويروس فعاليت هاي 
اقتصادي به شدت كاهش يافت و كسب و كارهاي مختلف 
از اين محل آسيبي جدي ديدند. در چنين فضايي از يك 
سو صادرات غيرنفتي كاهش يافت و از سوي ديگر امكان 
افزايش فش��ار براي باال بردن درآمدهاي مالياتي، از بين 
رفت. دولت در سال مالي جاري با كسري بودجه 150 تا 
250 هزار ميليارد توماني مواجه شد كه تنها راه جبران كم 
خطر آن عرضه اوراق بدهي و فروش دارايي هاي دولت در 
بورس بود، موضوعي كه وزارت اقتصاد از ابتداي امسال آن 
را اجرايي كرده و احتماال اين ش��يوه در ماه هاي پيش رو 
نيز ادامه خواهد يافت. دژپسند- وزير اقتصاد- در اين باره 
گفته: سازمان بورس برنامه اي دارد كه تا پايان سال جاري 
مي تواند 100شركت به صورت عرضه اوليه را عرضه كند. 
اين موضوع بدين معنا است كه خوشبختانه استقبال و اقبال 
خوبي وجود دارد بنابراين كساني كه در بازار سرمايه وارد 
مي شوند بايد با دقت عمل كنند. بازار سرمايه ظرفيت هايي 
دارد. بازار بدهي جزئي از بازار سرمايه است. تصميم ما اين 
اس��ت كه تمام واگذاري هاي ما در دول��ت در بازار بورس 
صورت بگيرد. اين به خاطر نقش و اهميت بازار بورس و در 

راستاي تببين اهميت بازار بورس و سرمايه است.

   تداوم استيضاح خواهي
هرچند نمي توان كارنامه وزارت اقتصاد را نيز مانند ديگر 
دستگاه هاي دولت بي اشتباه و انتقاد دانست اما توجه به 

شرايطي كه اقتصاد ايران در ماه هاي گذشته با آن رو به رو 
بوده نشان مي دهد كه حتي در صورت تغيير در مسووالن 
فعال در اين وزارت خانه و ساير بخش ها نيز امكان تحول 
جدي در تمام اين حوزه ها، شبيه به معجزه خواهي بوده 
است، موضوعي كه برخي نمايندگان مجلس خالف آن 
را تصور مي كنند.مجلس يازدهم كه از ابتداي فعاليتش 
به انتقاد جدي از عملكرد اقتص��ادي دولت پرداخته با 
وجود حدود 6 ماه از آغاز به كار هنوز هيچ طرح و برنامه 
جديدي ارايه نكرده است. نمايندگان تنها طرح احياي 
كوپن را نهايي كرده اند كه با توجه به ش��رايط اقتصادي 
دولت و بار مالي جديد، حتي احتماال تاييد الزم از شوراي 
نگهبان را نيز نخواهد گرفت. با اين وجود دعواهاي سياسي 
ادامه دارد و حاال برخي نمايندگان اصرار دارند كه وزير 
اقتصاد بايد استضياح شود.احمد نادري - نماينده تهران 
در مجلس يازدهم – چند روز قبل اعالم كرد: استيضاح 
وزير اقتصاد را با بيش از 80 امضا به هيات رييسه مجلس 
تحويل داديم.محورهاي استيضاح از خصوصي سازي ها 
تا بورس و بازار سرمايه، گمركات، ارز، اختالل در تجارت 
بين الملل، عدم تمكين به قانون در اصالح نظام مالياتي 
و… اس��ت .وزير ناكارآمد اقتصاد بايد در پيشگاه ملت 
پاسخگو باشد.هرچند در روزهاي گذشته خبر برگزاري 
جلسه مشترك ميان وزير اقتصاد و رييس مجلس و رييس 
كميسيون اقتصادي نش��ان مي دهد كه بخش ديگري 
از مجلس به دنبال ت��داوم همكاري ها و برطرف كردن 
مشكالت است اما اصرار به تغيير وزير آن هم در شرايطي 
كه تنها چند ماه تا پايان كار دولت باقي مانده، عجيب و 

غير قابل تحليل است.
حس��ين راغفر - اقتصاددان - در اي��ن رابطه گفته: 
موضوع اقتصاد تنها در دس��ت وزارت اقتصاد نيست، 
بلكه نهادهاي ديگر مانند بانك مركزي، سازمان برنامه 
و بودجه و... با اقتصاد درگير هس��تند و اينكه بگوييم 
وزير اقتصاد را از گردونه فعاليت خارج كنيم مشكالت 

اقتصادي برطرف مي شود اصال به اين شكل نيست و 
در اين مدت كوتاه از عمر دولت تغيير وزير كاربردي 
ندارد. به نظر بنده نظام اقتصادي كش��ور بايد تغيير 
و اصالح ش��ود، چرا كه به تازگي نمايندگان مجلس 
تعدادي مصوبه را به تصويب رس��اندند كه خود اين 
مصوبات كه قانون شود مخرب اقتصاد است. دولت به 
تنهايي مقصر وضعيت اقتصادي نيست، چرا كه نظام 
مالياتي كشور اصال كار نمي كند يا اينكه نظام بانكي 
كشور بسيار پرمساله و مشكل داراست؛ البته ناگفته 
نباش��د كه وزارت اقتصاد هم مش��كالتي را دارد.اين 
استاد دانشگاه خاطرنشان مي كند: يكي از ايراداتي كه 
نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد دارند موضوع نقش 
نظام مالياتي است، كه كامال ديدشان درست است و 
بايد نظام ماليات به شكل دقيق و قانوني به اجرا در  آيد، 
اما با بركناري وزير اين امر محقق نخواهد شد و خيلي 
وضعيت اقتصاد بهبود نخواهد گرفت و در شرايط فعلي 

بهترين راهكار گفت وگو بين دولت و مجلس است.
ب��ر اس��اس اع��الم وزارت كش��ور، فرآين��د انتخاب��ات 
رياست جمهوري س��ال 1400 از اسفند امسال آغاز و در 
خرداد امسال، پيروز انتخابات معرفي خواهد شد. دولت 
روحاني تا مرداد س��ال آينده بر سر كار خواهد بود و حتي 
اگر وزير اقتصاد استيضاح شود، اين نگراني وجود دارد كه 
مانند آنچه بر وزارت صمت گذشت، اين وزارت خانه مهم 
اقتصادي نيز براي مدت طوالني اسير دوران سرپرست ها 
شود، آن هم در شرايطي كه مديريت شرايط در كوتاه ترين 
زمان ممكن بيش��ترين اهميت را خواهد داشت. اينكه 
وزي��ر جديدي در چند ماه براي وضعي��ت به وجود آمده 
معجزه كند بسيار دور از انتظار است  از اين رو، بسياري از 
كارشناسان اقتصادي با رد طرح استيضاح از نمايندگان 
مجلس مي خواهند به س��مت تعامل با دولت در ماه هاي 
باقي مانده حركت كنند، موضوعي كه بايد ديد در نهايت چه 
قدر مي تواند نمايندگان دنبال كننده استيضاح را اقناع كند.
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شكايت دولت از برخي 
نمايندگان مجلس

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: معاونت حقوقي 
رياست جمهوري از چند نماينده مجلس شكايت كرده 
است. حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيات دولت در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت از برخي نمايندگان به 
خاطر توهين به رييس جمهور شكايت كرده است اظهار 
كرد: نمايندگان مي توانند در امور كشور اظهارنظر كنند، 
ولي در هيچ جاي قانون اهانت، نشر اكاذيب، افترا و نسبت 
ناروا قابل قبول نيست. موارد معدودي وجود داشته كه 
نطق يا اظهارنظري شامل همين مواردي كه اشاره كردم 
بوده است كه توسط معاونت حقوقي رييس جمهور در 
دستگاه قضايي پيگيري مي شود.وي ادامه داد: در صحن 
مجلس گاهي مي بينيم نماينده اي اظهاراتي مي كند كه 
دقيق نيست و بر اساس قانون آيين نامه داخلي مجلس 
ما به هيات رييسه اعالم مي كنيم كه نماينده در اولين 
فرصت اظهارات خود را جبران و اصالح كند. مواردي 
هم بوده كه خانم جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور 
شكاياتي را از برخي نمايندگان مطرح كرده اند.اميري 
در ادامه درباره رس��يدگي به لوايح تقديمي دولت در 
مجلس خاطرنش��ان كرد: دولت بيش از 67 اليحه به 
مجلس تقديم كرده اس��ت و از رياست و هيات رييسه 
مجلس خواسته تا به اين لوايح رسيدگي كنند. البته يكي 
از لوايح دو فوريتي درباره بورس بود كه مورد رسيدگي 

مجلس قرار گرفت.

 ترامپ نمي تواند 
كاري بيش از اين انجام دهد

معاون سياسي وزير خارجه كشورمان تاكيد كرد: ما نه از 
ماندن دونالد ترامپ وحشت زده مي شويم و نه از آمدن 
بايدن ذوق زده مي شويم بلكه براساس منافع ملي خود 
تصميم مي گيريم و رفتار مي كنيم.به گزارش ايسنا، سيد 
عباس عراقچي صبح ديروز در گفت وگو با برنامه صبح 
بخير ايران كه از شبكه يك سيما به صورت زنده پخش 
مي شد، گفت: آقاي بايدن و تيم شان در مانيفستي كه 
مطرح كرده اند اعالم كرده كه قصد بازگشت به برجام 
را دارد؛ راه براي بازگشت به برجام بسته نيست آنها ميز 
را ترك كرده اند و مي توانند به اين ميز بازگردند البته در 
اين مسير چالش هايي وجود دارد. در طول چهار سال 
گذش��ته واقعيت ها و تحوالتي رخ داده اس��ت كه بايد 
مدنظر قرار گيرد به آن توجه شود در مورد آن صحبت 
صورت گيرد و تفاهم انجام شود. اين جور نيست كه برجام 
يك دروازه اي باشد كه هر كس بخواهد برود سپس به 
آن باز گردد. يك قواعد و شرايطي وجود دارد.وي ادامه 
داد: همان طور كه گفتيم راه براي بازگشت باز است اگر 
مي خواهند مذاكره اي كنند اين مذاكره در چارچوب ميز 
1+5 بايد صورت گيرد و ما در اين مسير به منافع خود 
توجه داريم.معاون سياسي وزير خارجه كشورمان ادامه 
داد: ما اول بايد منتظر بمانيم كه آيا آقاي بايدن سركار 
مي آيد يا نه و بعد از آن آيا البي هاي موجود در امريكا از 
جمله البي هاي رژيم صهيونيستي اجازه مي دهند كه 
امريكا سياست  خود را تغيير دهد سپس بايد ببينيم كه 
آنها چه رويكردي را در پيش مي گيرند و ما براساس منافع 
خود تصميم مي گيريم كه با تقاضاي امريكايي ها چگونه 
برخورد كنيم و همانطور كه گفتم اين امر نيازمند يكسري 
گفت وگو و مقدمات است. بايد يكسري صحبت هايي 
صورت گيرد تا در مورد چگونگي بازگشت امريكا به برجام 
به تفاهم برسيم.وي گفت: مي بينيم كه ترامپ با توجه به 
همه خصايلي كه دارد تقريبا 70 ميليون راي مي آورد در 
واقع با همه خبائث و رذايلي كه در شخص ايشان وجود 
دارد همچنين سياست هاي قلدر مآبانه اش و حركت 
كردنش برخالف قواعد بين الملل نصف جمعيت امريكا 
طرفدار او هس��تند و اين خود قابل مطالعه است و اين 
حتي مي تواند يك تهديد باشد.عراقچي خاطرنشان كرد: 
ترامپ چه برود و چه نرود ولي تفكر ترامپيسم كه خود 
را برتر از همه دنيا مي داند و قائل به همكاري و تعامالت 
بين المللي نيست در جامعه امريكا طرفداراني دارد و اين 
نشان مي دهد كه رهبران امريكا غير از خودشان جامعه 
امريكا را نيز به س��مت يك انحطاط سياسي نيز پيش 
برده اند و دنيا دارد با نگراني به اين موضوع توجه مي كند.

معاون سياس��ي وزير خارجه كشورمان همچنين در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تحليل هايي در ارتباط 
با رفتار دونالد ترام��پ در دو ماه آينده وجود دارد و نظر 
وي در مورد اين تحليل ها از جمله افزايش فشار به ايران 
چيست، اظهار كرد: اين روزها در اين ارتباط گمانه زني ها 
و حرف هايي مطرح مي شود كه ممكن است دونالد ترامپ 
در دو ماه آينده چه كارهايي را در سطح بين المللي و هم 
در مورد ايران انجام دهد. آقاي ترامپ نشان داده كه به 
هيچ چيز پايبند نيست و هر كاري را ممكن است انجام 
دهد.عراقچي ادامه داد: البته نكته مهم اين است كه او هر 
كاري هم انجام دهد نتيجه اي نمي گيرد چرا كه هر كاري 
كه توانسته در اين مدت انجام داده است.وي با اشاره به 
اظهارات برخي از مقامات امريكايي مبني بر اينكه دونالد 
ترامپ قرار است سيالب تخريب در اين دوماه عليه ايران 
اجرا كند، تصريح كرد: به نظرم آنها با اينگونه صحبت ها 
مي خواهند با فضاي رواني مردم ما بازي كنند و مردم را 
نسبت به آينده نااميد و نگران كنند و اينها همه در ادامه 
فشار حداكثري امريكا عليه ايران است. امريكايي ها در 
راستاي فشار حداكثري تالش كردند كه از نظر رواني و 
ذهني مردم ايران را  طي اين مدت بشكنند ولي در اين 
راستا موفق نبودند و اكنون دنيا قبول دارد كه سياست 
فشار حداكثري امريكا شكس��ت خورده است.معاون 
سياسي وزير خارجه كشورمان خاطرنشان كرد: البته 
اين فش��ار حداكثري براي ما هزينه ها و سختي هايي 
داشته و سياست ما مقاومت بوده است.وي با بيان اينكه 
اين احتمال وجود دارد كه در دو ماه آينده امريكا تالش 
كند كه به ابعاد اين فشار اضافه كند، خاطرنشان كرد: 
برخي مي گويند ترامپ مي خواهد زمين سوخته تحويل 
دولت بع��دي بدهد.عراقچي ادامه داد: من معتقدم كه 
دولت دونالد ترامپ نمي تواند كاري بيش از اينكه تاكنون 
انجام داده انجام دهد. آنها تالش مي كنند كه روي روان 
مردم ايران تاثير بگذارند ما بايد در اين زمينه مراقبت هاي 

الزم را داشته باشيم.

 FATF احتمال تجديدنظر در
بعد از بازگشت امريكا به برجام

نماين��ده تبريز در مجلس ش��وراي اس��المي درباره 
سرانجام FATF و پالرمو، گفت: اگر تحريم ها برداشته 
شد و موانعي به خاطر اين دو موضوع پيش روي ايران 
قرار دارد، مش��خص شد، آن زمان ممكن است ضمن 
حفظ استقالل و شان كشور و با شروطي كه مجلس 
پيشتر براي آنها گذاش��ت، مي توان اصالحاتي را در 
اين 2 موضوع در نظر گرفت. البته همه اين موارد بايد 
در مجمع بررسي ش��ود و اعضا بر اساس مصالح ملي 

تصميم گيري كنند.
 نماينده اصولگراي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا پيروزي دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري 
و نمايندگان امريكا مي تواند به بازگشت اين كشور به 
برجام و مذاكره با اي��ران بينجامد، گفت: تفاوت بين 
بايدن و ترامپ مشخص است. آنان در كليات اگرچه با 
هم مشتركاتي دارند ولي در جزييات و روش ها نسبت 

به هم متفاوت هستند.
مواضع ايران نس��بت به امريكا كامال مشخص است و 
طبق رهنمودهاي مقام معظم رهبري رفتار خواهيم 
كرد. ما اعتقاد داريم كه نمي توان به امريكا اعتماد كرد 
ولي با توجه به شرايط جديد شايد در رفتار امريكا نسبت 
به ايران تغييراتي رخ بدهد كه آن زمان نيز طبق فرامين 
رهبري نسبت به اين تغييرات احتمالي تصميم گيري 

خواهيم كرد.
محمدرضا ميرتاج الديني درپاسخ به اين پرسش كه 
آيا پيروزي دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري 
و نمايندگان امريكا مي تواند به بازگشت اين كشور به 
برجام و مذاكره با ايران بينجامد، گفت: تفاوت بين بايدن 
و ترامپ مشخص اس��ت. آنان در كليات اگرچه با هم 
مشتركاتي دارند ولي در جزييات و روش ها نسبت به هم 
متفاوت هستند. فرق بين بايدن و ترامپ در آن است كه 
ترامپ شمشير را از رو مي بست ولي بايدن و دموكرات ها 
با يك پيچيدگي هاي خاص مقابل ايران رفتار مي كنند. 
ايران نيز متناسب با رويكرد امريكا همواره رفتار مي كند.

نماينده تبريز در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
ايران قطعا با رويكرد حساب ش��ده و دقيقي نسبت به 
امريكا رفتار خواهد كرد، تصري��ح كرد: ايران منتظر 
رفتار و رويكرد امريكاست تا متناسب با آن رفتار كند. 
امريكايي ها خودشان از برجام خارج شدند و امروز اگر 
بخواهند به برجام بازگردند، موضوع متفاوت خواهد 
بود ولي در نهايت ما نس��بت به اين رويكرد كه آنان به 
برجام برمي گردند يا نه، تصميم گيري خواهيم كرد. وي 
افزود: مواضع ايران نسبت به امريكا كامال مشخص است 
و طبق رهنمودهاي مقام معظم رهبري رفتار خواهيم 
كرد. ما اعتقاد داريم كه نمي توان به امريكا اعتماد كرد 
ولي با توجه به شرايط جديد شايد در رفتار امريكا نسبت 
به ايران تغييراتي رخ بدهد كه آن زمان نيز طبق فرامين 
رهبري نسبت به اين تغييرات احتمالي تصميم گيري 
خواهيم ك��رد. اين نماينده اصولگراي مجلس با بيان 
اينكه زود طرح كردن مساله مذاكره ايران و امريكا، يك 
رويه انحرافي و اشتباه است، تصريح كرد: اينكه از حاال 
كه هنوز آقاي بايدن به كاخ سفيد نرفته و هنوز نتايج 
انتخابات امريكا تاييد نشده، عده اي درباره مذاكرات 
ايران و امريكا صحبت مي كنند يك بحث حاشيه اي 
است. وي در واكنش به اظهارات اخير دولتمردان ايران 
نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوري امريكا و طرح 
احتمال بازگش��ت امريكا به برجام، گفت: اين آدرس 
غلط دادن به مردم اس��ت. اين درست نيست كه تمام 
مشكالت كشور را به مذاكره با امريكا گره بزنيم و از حاال 
منتظر بايدني باشيم كه خودش هنوز به كاخ سفيد 
نرفته است. ما هميش��ه بايد مبتني بر مصالح كشور 

تصميم  بگيريم.
ميرتاج الديني با بيان اينكه امريكا براي مذاكره با ايران 
بايد ابتدا به اشتباهات دولت ترامپ اذعان داشته باشد 
و روند سابق را ابطال كند، گفت: اينكه گفته مي شود 
 ش��ايد دولت جديد امريكا براي بازگش��ت به برجام 
پيش ش��رط هايي را پيش روي ايران قرار بدهد، يك 
ترفند عجيب است. اينكه يك دولتي برجام را امضا كند، 
دولت بعدي از برجام خارج شود و دولت سوم بخواهد 
تعهدات و حقوق طرف قرارداد امضا شده را اضافه و كم 
كند، براي ما قابل قبول نيست. حرف ما روشن است و 
تاكيد ما اين است كه امريكا بايد بدون هيچ پيش شرطي 
به برجام بازگردد. اين نماينده مجلس همچنين درباره 
فضاي عمومي مجلس درباره برجام، گفت: هنوز مجلس 
حرفي درباره اين موضوع نزده است و ما زمانش كه برسد 
تصميمات الزم را اتخاذ خواهيم كرد و تصميمات ما نيز 

مبتني بر مصالح كشور است.

3 ميليون خانواده
هيچ تراكنشي ندارند

بهروز محبي با اش��اره به ضرورت اص��الح نظامات 
يارانه اي كشور به نفع طبقات محروم از قرار گرفتن 
طرح »جاماندگان سهام عدالت« در نوبت بررسي هاي 
صحن خبر داد كه بع��د از اعالم نظر مجلس و تاييد 
شوراي نگهبان فرآيند ثبت نام از جاماندگان سهام 
عدالت آغاز ش��ود.نماينده مردم س��بزوار با اشاره به 
راهبردهاي غلط كش��ور در حوزه نظامات يارانه اي 
گفت: هيچ كجاي دنيا، كش��وري را پيدا نمي كنيد 
كه به همه جمعيت دارا و ندار خود به طور يكس��ان، 
يارانه هاي نقدي بلندم��دت پرداخت كند. برخي از 
افرادي كه يارانه هاي نقدي دريافت مي كنند به قدري 
تراكنش ه��اي مالي بااليي دارند كه اساس��ا متوجه 
پرداخت 45هزار و 500تومان يارانه نمي شوند. يعني 
اين رقم در ميان تراكنش هاي نجومي اين افراد به 
حساب نمي آيد. محبي در ادامه افزود: از سوي ديگر و 
بر اساس اعالم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيش 
از 3ميليون خانوار دهك هايي پاييني در كشور وجود 
دارند كه از شدت فقر به طور كلي هيچ تراكنش مالي 
ندارند. يعني دچار فقر مطلق هستند، نه يارانه دريافت 
مي كنند و نه در ليست حمايت نهادهاي امدادي مثل 

كميته امداد و بهزيستي قرار گرفته اند.

استيضاح كنندگان وزير اقتصاد چه مي خواهند؟

دعواي جناحي يا دغدغه مردم

روحاني: 

از هر فرصتي براي رفع تحريم استفاده مي كنيم
رييس جمهور گفت: ما هرجا ببينيم ش��رايط آماده لغو 
تحريم است از اين فرصت استفاده مي كنيم. هدف ما اين 
است كه فشار تحريم را از شانه هاي مردم برداريم و هرجا 
فضا مناسب اين كار باشد وظايف مان را بر مبناي امنيت 
ملي مان انجام مي دهيم و هي��چ كس در اين زمينه حق 

فرصت سوزي ندارد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
صبح ديروز در جلسه هيات دولت با اشاره به انتخابات اخير 
امريكا اظهار كرد: سياست جمهوري اسالمي ايران روشن 
اس��ت و هر دولتي كه در امريكا باش��د سياست ما تغيير 
نمي كند. ما همان سياستي كه ديروز داشتيم امروز و فردا 
خواهيم داشت و اين وابس��ته به دولت امريكاست كه به 

سياست هاي ما نزديك شود يا از آن فاصله بگيرد.
وي ادام��ه داد: دول��ت رو به پايان امري��كا در اين مدت از 
سياست هاي ما فاصله گرفت. سياست اصولي ما سياست 
اكثر كشورهاي مس��تقل و مهم جهان است و آنها هم با 
يك جانبه گرايي و تروريسم مخالفند. اگر امريكا به سياست 
ما نزديك شد شرايط جديدي پيش مي آيد و اگر دور شد آن 
موضوع ديگري است. سياست ما تعامل با جهان و به تعبير 

رهبري تعامل گسترده با جهان است.
روحاني با اشاره به اينكه هفته گذشته جهان شاهد اتفاق 
قابل مالحظه اي بود يادآور ش��د: مردم امريكا با راي خود 
نشان دادند كه موافق سياست هاي متكبرانه كسي كه با 
تحقير نسبت به برخي ملت ها صحبت مي كرد و حتي به 
بعضي از ملت هاي ما به صراحت لقب گاو شيرده داده بود 
و سياست هايش انزجار همه ملت هاي جهان و حتي مردم 
خود امريكا را برانگيخته بود، موافق نيستند و اين سياست ها 

با مخالفت قاطع مردم مواجه شد كه قابل اهميت بود.
وي اضافه كرد: رژيمي كه خواب سقوط ايران را مي ديد به 
صورت حقيرانه ساقط شد به جز چند كشور كوچك بقيه 
جهان شرايط جديدي پيش روي خود مي بينند. در ايران 
هم انتظارات جامعه و مردم شاهد يك تغييرند. انتظارات 
تورمي و ركودي به انتظارات گشايش��ي به اميد به آينده 

مواجه شده است. البته اين به اين معنا نيست كه روابط ما 
بر اين مبنا بنا نهاده شده باشد. به طور كلي اساس روابط ما 
با كشورهاي همسايه و دوستان مان است. امريكا و دولتي 
كه در آن رو به پايان است به عنوان عامل مزاحم در روابط ما 
با كشورهاي ديگر ايفاي نقش مي كرد و من حس مي كنم 

اين عامل مزاحم در حال از بين رفتن است.
رييس جمهور با بيان اينكه شرايط براي فعاليت بر مبناي 
مصالح و منافع آماده تر شده افزود: ما در سال هاي گذشته 
روابط بسيار خوبي مخصوصا با همسايگان مان مثل عراق، 
تركيه، افغانستان، آذربايجان و ساير كشورهاي دوست 
مثل روسيه و چين برقرار كرديم و احساس مي كنيم فضا 
براي روابط نزديك تر و تعامل با دوستان آماده تر شده است.

روحاني در ادامه يادآور ش��د: اين دولت رو به پايان امريكا 
كه آشنا به سياست هاي بين المللي نبود و صحبت هاي 
ديكته ش��ده تندروهاي داخلي و رژيم صهيونيس��تي را 
تكرار مي كرد رو به پايان اس��ت اگر به نطق هاي اين آدم 
)ترامپ( در مجامع بين المللي نسبت به ايران نگاه كنيد 
مي بينيد كه همان جمالت و تعبيراتي را به كار مي برد كه 
رژيم صهيونيستي به كار مي برد و معلوم است چه كساني 

برايشان اينها را نوشته اند.
وي با بيان اينكه دولت امريكا نتوانست بر مبناي مصالح 
و منافع مردم امريكا و جهان تصميم بگيرد خاطرنش��ان 
كرد: علت عقب افتادن آنها در انتخابات يكي ناتواني آنها در 
موضوع كرونا بود. آنها با دست انداختن اين موضوع و بيان 
اينكه اصال خبري نيست مردم خودشان را نابود كردند و 
به جاي مقابله با كرونا اين همه كشتار در امريكا ايجاد شد. 
عامل ديگر به هم ريختن مناسبات و روابط شان با جهان بود 
و تنها رابطه با ايران نبود، بلكه روابط با دوستان سنتي شان 
و چي��ن را هم به هم ريختند و هر روز صبح گوش��ه اي از 

روابط شان به هم مي ريخت.
رييس جمهور اضافه ك��رد: عامل بعدي تحقير امريكا در 
سياست خارجي بود. امريكا هيچ وقت در روابط بين الملل 
اينچنين در شوراي امنيت و سازمان ملل مفتضح نشده 

بود. اينكه طرحي را ارايه كنند و فقط خودشان و جزيره اي 
كوچك به آنها راي دهد يا طرحي بدهند كه هيچ كشوري 
به آن اعتنا نكند، تحقير بزرگي بود. به اين داليلي كه گفتم 

مردم امريكا تصميم به تغيير گرفتند.
روحاني همچنين تاكيد كرد: سياست ايران روشن است. 
سياست ما بر مبناي صلح و ثبات، احترام به حقوق ملت ها، 
عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي كشورها و مبارزه 
با تروريسم، پايان يك جانبه گرايي و پايبندي به معاهدات 
است، اما اين دولت رو به پايان امريكا از اين سياست ها فاصله 
گرفت و حامي تروريسم و مداخله در كار ملت هاي منطقه و 

ادامه جنگ و فروختن سالح در منطقه بود.
رييس جمهور با ي��ادآوري اين نكته كه امريكا تخاصم با 
ايران را ش��روع كرد، اظهار كرد: آنها خودشان بايد به اين 
دشمني پايان دهند چرا كه ما آن را شروع نكرديم. جوان ها 
نمي دانند اين تخاصم از طرف امريكا آغاز شده است. در 
ابتداي انقالب امريكايي ها به راحتي در ايران بودند و با اينكه 
فعاليت هايشان اشكاالتي هم داشت به راحتي در فرودگاه 
سوار هواپيما شدند و به كشورشان بازگشتند. حتي ما با 
امريكا هم قطع رابطه نكرديم بلكه آنها خودشان اين رابطه 

را قطع كردند.
وي همچنين خاطرنش��ان كرد: ما به خاك امريكا تجاوز 
نكرديم و هواپيما و هلي كوپتر نفرستاديم بلكه آنها به طبس 
فرستادند. ما اگر كشوري با امريكا مي جنگيد به متجاوز 
كمك نكرديم اما آنها به صدام متجاوز كمك كردند. هر 
وقت امريكايي ها از اين سياست ها دست برداشتند شرايط 
متفاوت خواهد بود. همانطور كه امام خميني )ره( فرمودند 
ما مي خواهيم با همه كشورها رابطه داشته باشيم و امريكا 
هم هر وقت آدم شود رابطه خواهيم داشت. تفسير اين آدم 

شدن همان سياست اصولي است كه به آن اشاره كردم.
رييس دولت دوازدهم در ادامه تصريح كرد: آن آقايي كه 
دولت اش رو به پايان است گفت كه برجام بدترين قرارداد 
تاريخ امريكا بود و عده اي تحريكش كردند كه از برجام خارج 
شود. تصورش هم همين بود كه ظرف دو سه ماه نظام را 

سرنگون مي كند و تصورات كودكانه اي داشت. روحاني 
اضافه ك��رد: اين آقاي جديد ه��م از ابتدا در تبليغات اش 
گفته كه مي خواهم به برجام بازگردم ما كه داخل برجام 
بوديم و از آن خارج نشديم 1+4 هم در برجام بوده و البته 
در تعهدات شان سستي كردند كه ما متقابال تعهدات مان 
را كاهش داديم. اين به عهده آنهاست كه اگر خواستند راه 

جديدي را انتخاب كنند.
رييس جمهور همچنين تاكيد كرد: م��ا برنامه مان را در 
كش��ور به اراده آنها پيوند نمي زنيم و برنامه ما به اصول ما 
پيوند خورده اس��ت. البته راه براي امريكا باز اس��ت ولي 
ما برنامه هاي 9 ماهه پاياني دول��ت را بر اين مبنا تدوين 
كرده ايم كه اگر همين ش��خص فعلي هم سركار باشد ما 
راه خودمان را به درس��تي مي رويم، چرا كه ما هيچ وقت 
سياست ها و برنامه هايمان را بر مبناي تغيير شرايط امريكا 
تنظيم نكرديم البته اين به نفع خود امريكايي هاست كه 

شرايط شان تغيير كند.
وي با بيان اينكه دولت رو به پايان امريكا هميشه با بدنامي و 
هميشه با فحاشي با مردم ما صحبت كرده است عنوان كرد: 
ما هميشه مودبانه حرف زديم اميدواريم مردم امريكا شرايط 
را به گونه اي رقم بزنند كه كاخ سفيد بر مبناي منافع مردم 
امريكا و بدون تحقير ساير ملت ها و با پايبندي به تعهدات 
سياست هاي خود را جلو ببرد. ما هرجا ببينيم شرايط آماده 
لغو تحريم است از اين فرصت استفاده مي كنيم. هدف ما 
اين است كه فشار تحريم را از ش��انه هاي مردم برداريم و 
هرجا فضا مناس��ب اين كار باشد وظايف مان را بر مبناي 
امنيت ملي مان انجام مي دهيم و هيچ كس در اين زمينه 
حق فرصت سوزي ندارد، چرا كه ما بايد بر مبناي منافع و 

وحدت ملي تصميم بگيريم.
رييس جمهور در ادامه تاكيد كرد: خواهش مي كنم عده اي 
به شايعات و القائات نادرست در داخل كشور ادامه ندهند 
و به آن دامن نزنند و بگذارند اين فضايي كه براي ماه هاي 
آينده در ذهن مردم به وجود آمده ادامه داش��ته باش��د و 

موضوعات منافع كشور را به انتخابات گره نزنند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز چهارش��نبه 21 آبان 99، روند بازار ارز و طال مانند 
روزهاي قبل بود و تحول خاصي مش��اهده نمي ش��ود، 
فعاالن بازار معتقدند كه ب��ازار منتظر تحوالت ماه هاي 
آينده است و در ش��رايط كنوني نمي توان انتظار تحول 
خاصي را داشت زيرا روند انتخابات امريكا حداقل تا يك 
ماه آينده روش��ن نمي شود و عامل واكسن كرونا اكنون 
اثرگذار تر از تش��كيل دولت بعدي اياالت متحده است. 
در نتيجه نمي ت��وان عامل انتخابات امري��كا را فعال به 
عنوان عامل اصلي تحوالت بازار ارز و طال ارزيابي كرد و 
قيمت طال نيز در بازار جهاني عمدتا تحت تاثير واكسن 
كرونا، بهبود ش��اخص هاي بورس، نوسان قيمت سهام 
در بازاره��اي مختلف جهان ق��رار دارد.  قيمت دالر در 
بازار آزاد همچنان در كانال 27 ه��زار تومان قرار دارد و 
دالر 27400، يورو 32300، درهم 7600 تومان معامله 
مي ش��ود. در صرافي هاي مجاز بانكي نيز دالر 27100 
تومان به فروش مي رس��د. در نتيجه با اعالم قيمت هر 
اونس طال در بازار جهاني به قيمت 1876 دالر، قيمت طال 
و سكه مانند روزهاي قبل است. هر گرم طالي 18 عيار 
1 ميليون و 228 هزار، مظنه مثقال طالي آبشده يا17 
عيار 5 ميليون و 320 هزار، سكه طرح جديد 13 ميليون 
و 400 هزار، سكه طرح قديم 12 ميليون و 300 هزار، نيم 
سكه 7 ميليون و 200 هزار، ربع سكه 5 ميليون و 100 
هزار، س��كه گرمي 2 ميليون و 650 هزار تومان معامله 
مي شود.   قيمت فروش دالر در صرافي ها با افزايش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 27 هزار و 100 تومان 
و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1000 توماني نسبت به 
قيمت فروش، 26 هزار و 100 تومان تعيين شده است. 
قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت به روز سه شنبه 
مع��ادل 32 هزار و 50 تومان و قيمت خريد يورو نيز 31 

هزار و 50 تومان اعالم شده است.

   ايجاد موج مثبت در بازارهاي جهاني 
با افزايش اميد به توليد واكسن كرونا

به دنبال انتشار خبر اميدواركننده مربوط به ساخت و توليد 
واكسن كرونا، موج مثبتي در بازارهاي جهاني به وجود آمده 
است.به گزارش رويترز، انتشار اين اخبار اميدواركننده از روز 
گذشته سبب شد بهاي جهاني طال كه در مدار افزايشي 
قرارگرفته بود رو به كاهش گذارد و با كاهش بيش از 70 
دالري حدود 5.2 درصد را تجربه كند.شركت فايزر امريكا 
در جديدترين گزارش خود از دستيابي به واكسن كرونا 
خب��ر داد و اعالم كرد اين واكس��ن مي تواند تا 90 درصد 

درجلوگيري از ابتال به كرونا موثر باشد. 
از 10 روز پيش قيمت اونس جهاني طال همزمان با نزديك 
شدن به روز برگزاري انتخابات امريكا از محدوده يك هزار 
و 870 دالر فراتر رفت و كم كم روند افزايشي خود را آغاز 
كرد.پس از اعالم پيروزي جو بايدن در اين انتخابات، ناگهان 
بازار جهاني طال شاهد افزايش قيمت بيش از 50 دالري بود 
و طال وارد كانال يك هزار و 950 دالر شد.اين روند افزايشي 
به نحوي بود كه عموم كارشناسان پيش بيني گذر مجدد 

قيمت انس طال از مرز 2000 دالر را داشتند.
قيمت طال در هفته گذش��ته حدود 3.9 درصد افزايش 
داشت.آمارها نشان مي دهد بهاي فلز طال از آغاز سال 2020 
به س��بب اقدام هاي محرك اقتصادي بانك هاي مركزي 
جهان بالغ بر 24 درصد افزايش داشته است.همچنين خبر 
مربوط به واكسن كرونا سبب شد نرخ اوراق قرضه 10 ساله 
امريكا با رشد 16 صدم درصدي به 98 صدم درصد برسد.

   سكه ۱۳ ميليون و 400 هزار تومان شد
در ساعات ظهر چهارشنبه، قيمت طالي 18عيار هرگرم 
يك ميليون و 223 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 

طرح جديد 13 ميليون و 200 هزار تومان، سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 13 ميليون و 200 هزار تومان و قيمت 
سكه طرح قديم 12 ميليون و 700 هزار تومان، نيم سكه 
بهار آزادي 7 ميليون و 300 هزار تومان، ربع س��كه بهار 
آزادي 4 ميليون و 900 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون 
و 700 هزار تومان و هر مثقال طال 5 ميليون و 300 هزار 

تومان معامله شد.

    ۱۶ ميليون دالر معامالت بازار متشكل ارزي 
در هفته جاري

طي هفته جاري ارزش حج��م معامالت صورت گرفته 
در بازار متش��كل ارزي به 16 ميليون دالر رسيد.   بانك 
مركزي در پي تشديد نوسان ها در بازار ارز براي كنترل 
نوسانات از 21 مهرماه سال جاري اقدام به عرضه روزانه 
50 ميليون دالر اسكناس به بازار متشكل ارزي و افزايش 
س��قف خريد كارگزاران اين بازار به 500 هزار دالر كرد.  
طبق آنچه اعالم شده، ارزش حجم معامالت اسكناس 
اين ب��ازار )دالر، يورو و درهم(، طي هفت��ه جاري از روز 
شنبه تا ظهر روز )سه شنبه( به 16 ميليون دالر رسيده و 
تعداد اعضاي اين بازار )شامل بانك ها، صرافي هاي بانكي 
و غيربانكي( به 300 كارگزار رس��يده  كه روند افزايش 
كارگزاران اين بازار بيانگر اس��تقبال صرافان و بانك ها 
از عملكرد اين نهاد ارزي اس��ت. با اين حس��اب، اكنون 
كارگزاران بازار متش��كل ارز ايران شامل 16 بانك، 18 
صرافي بانك��ي )اعم از دولتي و خصوصي( و حدود 270 
صرافي غير بانكي مي شود.  بازار متشكل ارز ايران در سال 
1398 و با هدف ايجاد و توس��عه بازار شفاف، منصفانه، 
رقابتي و كاراي ارزهاي خارجي و انسجام بخشي به آن 
شروع به فعاليت كرده كه همواره فعاليت و عملكرد اين 
بازار با حمايت ها و انتقادهاي متنوعي همراه بوده است 
كه يكي از داليل آن را مي توان مبهم بودن نحوه عملكرد 
اين بازار براي عموم مردم دانست.  به همين منظور، طبق 
اعالم مديريت ارتباطات بازار متشكل ارز ايران، اين بازار 
قصد دارد تا در راستاي ايجاد شفافيت و ثبات بخشي به 
بازار اسكناس ارز، به عنوان تنها مرجع رسمي تعيين نرخ 
عمده اس��كناس ارز، به زودي نرخ هاي خود را به  صورت 

عمومي اعالم كند.بنابراين مخاطبان مي توانند از طريق 
س��ايت www.ice.ir يا با جس��ت وجوي نام كاربري 
iceiran در تلگرام و icemarket.ir در اينستاگرام به 
جمع مخاطبان بازار متشكل ارز ايران پيوسته و از نرخ ها و 
اخبار اين بازار آگاه شوند. گفتني است، قيمت طال، سكه 
و ارز در بازار طي روزهاي نخس��ت ابتداي هفته جاري 
نسبت به روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي 
از داليل اصلي اعمال تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي 
ايراني است، جو رواني حاكم در بازار ارز موجب شده تا بار 
ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر 
نيز از سد قيمتي 30 هزار تومان عبور كند. در هفته هاي 
اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس 
عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در 
سامانه نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي و كاهش 
اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش 
ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش 
نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد. بانك مركزي 
همچنين اعالم كرده از روز دوشنبه 21 مهرماه نيز روزانه 
50 ميليون دالر اس��كناس وارد بازار خواهد كرد ضمن 
اينكه س��قف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار متشكل 

ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است.
فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت.

با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 

تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.
برخالف هفته هاي قبل از روزهاي قبل بازار ارز نزولي شده 
اس��ت؛ س��ير نزولي قيمت ها در حالي در بازار ارز از عصر 
چهارشنبه 14 آبان ماه آغاز ش��ده و همچنان ادامه دارد 

كه قيمت دالر با كاهش حدود 7 هزار توماني همراه بوده 
و دالر از 30 هزار تومان ظهر چهارشنبه به 23 هزار تومان 
در صبح روز يكشنبه 18 آبان رسيده است. مهم ترين عامل 
تأثيرگذار در ب��ازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان 
فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از آنجايي كه 
از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته بود و براساس 
نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري ارز مشخص 
مي شد با نهايي ش��دن گزينه رياست جمهوري امريكا، 
سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار با اميدواري 
به آينده شاهد ريزش قيمت هاست. نوسانات در بازار ارز 
همچنان پابرجاست و برهمين اساس هم قيمت ها در بازار 
بار ديگر صعودي شده اس��ت. دالر صبح روز يكشنبه در 
صرافي ها در كانال 22 هزار تومان قيمت خورده بود ولي در 
ادامه با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد بار ديگر به كانال هاي 
باالتر بازگشت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 
بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. تشديد نوسانات 
ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت 
عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اس��اس عالوه بر افزايش 
عرضه در بازار با برداشتن س��قف فروش در سامانه نيما، 
از سرگيري فروش ارز س��هميه اي، آزاد شدن فروش ارز 
پتروشيمي ها در صرافي هاي غيربانكي و كاهش اختالف 
دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را 
در بازار ارز فراهم كرد. برخالف هفته هاي قبل طي سه چهار 
گذشته بازار ارز نزولي شد؛ سير نزولي قيمت ها در حالي در 
بازار ارز از عصر چهارشنبه 14 آبان ماه آغاز شد كه قيمت 
دالر با كاهش حدود 7 هزار توماني همراه بوده و دالر از 30 
هزار تومان ظهر چهارشنبه به 23 هزار تومان در صبح روز 
يكشنبه 18 آبان رسيد. مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار 
ارز از ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان فردوسي، چشم انداز 
مثبت به آينده بازار است؛ از آنجايي كه از ماه قبل بازار به 
انتخابات امريكا چشم دوخته بود و براساس نظرسنجي هاي 
قبل از انتخابات جهت گيري ارز مشخص مي شد با نهايي 
شدن گزينه رياست جمهوري امريكا، سناريوهاي بدبينانه 
براي آينده كنار رفته و بازار با اميدواري به آينده ش��اهد 

ريزش قيمت هاست.
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واگذاري هفت تپه
 فسخ مي شود

وي اضافه ك��رد: همچنين در اين نام��ه به ميزان 
مطالبات سازمان خصوصي سازي اشاره شده است 
كه در حال حاضر ح��دود 860 ميليارد ريال بوده 
كه محقق نشده است. معاون وزير اقتصاد با اشاره 
به ديگ��ر محورهاي نامه مزبور خاطرنش��ان كرد: 
همچنين ساير تخلفات از جمله اقدام خريداران در 
خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد 
كارگران و همچنين موضوع عدم پرداخت به موقع 
بيمه كارگران و عدم پرداخ��ت معوقات بيمه آنها 
و همچنين عدم تش��كيل مجامع عمومي جهت 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني معتمد از ديگر 
مواردي است كه در گزارش به هيات داوري ارسال 

شده است.
وي ادامه داد: عدم تصويب صورت هاي مالي شركت 
از ب��دو واگذاري تاكن��ون و عدم انتخ��اب اعضاي 
هيات مديره شركت با توجه به انقضاي مدت فعاليت 
مديران از جمله ديگر تخلفات صورت گرفته در اين 

شركت است.
وي در بخ��ش ديگري از س��خنانش عنوان كرد: با 
وج��ود ادعاي خريداران مبني بر س��رمايه گذاري 
در طرح هاي ش��ركت به مبلغ هزار ميليارد تومان 
يا ده ه��زار ميلي��ارد ريال تعل��ق اي��ن پروژه ها و 
سرمايه گذاري ها به ش��ركت هفت تپه با ابهاماتي 
مواجه بوده و از سوي حسابرس و بازرس هاي قانوني 

شركت تأييد نشده است.
قوامي ادامه داد: در دوره واگذاري شركت هفت تپه 
بدهي ها و زيان انباشته شركت افزايش پيدا كرده و 
با وجود افزايش توليد در دو سال اول پس از واگذاري 
در دو سال گذشته توليد روند كاهشي داشته است.

وي با اشاره به سلسله جلسات وزارت اقتصاد با برخي 
نمايندگان مجلس براي حل مش��كالت ش��ركت 
هفت تپه خاطرنش��ان كرد: در جلس��اتي كه ما در 
مجلس با نمايندگان داش��تيم آنجا تعهد شده بود 
امسال حداقل سه هزار هكتار كشت داشته باشند 
متأس��فانه 50 درصد اين عدد را بيشتر نتوانستند 
عملياتي كنند يعني هزار و پانصد هكتار كش��ت 
داشتند. يعني شركت نيشكري كه در دوران جنگ 
بيش از 100 هزار تن ش��كر توليد مي كرده امروز 
يعني در سال 99 وضعيت توليدش بسيار افت كرده و 
اين چشم انداز خوبي را براي شركت نشان نمي دهد.

وي با اش��اره به ماده 11 قرارداد ش��ركت هفت تپه 
گفت: اين ماده به س��ازمان خصوصي سازي اجازه 
داده در صورت تخلف خري��داران از اجراي تمام يا 
قسمتي از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد 
يا استنكاف از انجام تعهدات مقرر در موعد معينه 
قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به 
صورت يكطرفه اقدام كند كه در اين صورت جبران 

همه خسارات وارده بر عهده خريداران خواهد بود.
وي در همين راستا اضافه كرد:  همچنين بر اساس 
ماده 5 توافقنامه انتقال يا بخش��ي از سهام شركت 
كش��ت و صنعت هفت تپه، طرفين انتقال ملزم به 
رعايت همه اين شرايط قرارداد و واگذاري قرارداد 
اوليه از حق فسخ سازمان خصوصي سازي بوده كه 

از اينها استفاده شده است.
وي ادامه داد: لذا با توجه به موارد مذكور و با عنايت به احراز 
تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر و 
تعهدات مندرج در قرارداد و همچنين به استناد ماده 11 
قرارداد واگذاري و بن��د 3 آن تقاضاي صدور رأي دارند 
مبني بر تأييد و تمديد فسخ قرارداد شماره 616 مورخ 
18 اسفندماه 94 و قراردادي كه توافق شده و مواردي كه 
با انتقال شماره 19264 آذر ماه 98 موضوع واگذاري 95 
درصد سهام شركت كشت صنعت نيشكر هفت تپه است 
كه انضمام سهام جذب نشده كه حدود 4.836 درصد 
است و استرداد سهام و سود سهام دريافت شده و ثبت 
در دفاتر شركت و الزام به جبران كليه خسارات است كه 
اين موضوعات به هيات داوري ارسال شده و اميدواريم 
كه هيات واگذاري بتواند در اسرع وقت پيگيري كند و 

اين موضوع به سرانجام خوبي برسد.
وي در بخش پاياني سخنانش از همراهي مجلس 
نمايندگان مجلس به ويژه سيدنظام الدين موسوي، 
احمد نادري، علي خضريان و كعب عمير و همچنين 
علي نيك��زاد نايب ريي��س مجلس ك��ه مجدانه و 
دلسوزانه پيگير اين موضوع بودند تقدير تشكر كرد.

در ستايش  اخالق سياسي
بر خالف بس��ياري از انديشه ورزان سياسي كه در 
اين جامعه زيس��ت مي كنند، اما تالش دارند تا از 
وراي كتاب ها و آثار ديگران سعي دارند مشكالت 
جامعه را تحليل و تفس��ير كنند و براي آن راه حل 
اراي��ه دهند، او با همه اش��رافي كه به متون جديد 
و قديم داشت، تالش مي كرد تا يك رابطه مبتني 
بر تاثير پذي��ري و تاثير گذاري با جامعه ايجاد كند 
تا در زمان ارايه انديشه هاي سياسي نوين ارتباط 
متقابل آنها در جامعه ايراني بررس��ي كند. انصافا 
انصافا و انصافا آثار بسيار گرانقدري را از خود به جاي 
گذاردند. اما اگر قرار باشد مهم ترين ميراث استاد 
فيرحي براي نسل هاي آينده كشور را در يك جمله 
و عبارت تحليل و تفسير كنم، ترجيح مي دهم به 
جاي اينكه اين عبارت را در خصوص فرآورده هاي 
انديش��ه اي و فكري و آثار ايش��ان به كار ببرم )كه 
اين فرآورده ها واجد ارزش هاي فراواني اس��ت( بر 
فرآورده هاي اسناني و شخصيتي ايشان متمركز 
كنم. ايشان با همه حاالتشان سخن مي گفتند. هر 
كنش و رفتار ايشان دفتري بود از چگونه ريستن، 
چگونه كنش��گري كردن، چگونه انديش��ه ورزي 
كردن، چگونه سياست ورزي كردن، چگونه معلمي 
كردن و ساير ويژگي هاي شخصيتي كه داشتند. 
پيش از اينكه با زبان معمولش سخن بگويد با زبان 
حاالت و شخصيتشان سخن مي گفتند كه در نوع 

بي نظير بودند.

جاخوش كردن طال 
در كانال ۱۸00 دالري

قيمت هر اونس طال با 0.3 درصد رش��د به 1882 دالر 
و 6 سنت رس��يد. به گزارش رويترز، به دنبال تضعيف 
ارزش دالر و در حال��ي كه افزايش موارد ابتال به كرونا و 
چالش هاي لجستيكي پيش روي توزيع گسترده واكسن 
احتمالي كرونا سبب تقويت اشتها براي خريد طال شده 
است، قيمت فلز زرد امروز شاهد افزايش بود.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال امروز با 0.3 درصد رشد به 
1882 دالر و 6 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي امروز نيز با 0.2 درصد رشد به 1880 دالر و 20 سنت 
رسيد. شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي رقيب با 
0.1 درصد كاهش مواجه بود و سبب ارزان تر شدن طال 
براي خريداراني شد كه از ارزهاي غير دالري استفاده 
مي كنند.مايكل النگفورد تحليلگر بازار طال در موسسه 
مشورتي ايرگايد گفت: »اميدواري هاي ايجاد شده در 
مورد توزيع اوليه واكسن كرونا واقع بينانه نيست. كوويد 
19 همچنان يك مش��كل است و در نهايت بسته هاي 
محرك مالي بيشتري ارايه خواهد شد و اين مساله به 
نفع بازار طال و به ضرر دالر اس��ت.« سياس��ت گذاران 
بانك مركزي امريكا ديروز گفتند افزايش موارد ابتال به 
كرونا احتماال در ماه هاي آينده موجب كند شدن رشد 
اقتصادي اين كشور خواهد شد و نياز به ارايه كمك هاي 
دولتي بيشتري وجود دارد. كاليفرنيا و چند ايالت در 
منطقه غرب ميانه امريكا ب��ار ديگر محدوديت هايي 
را براي مهار شيوع گسترده كرونا به اجرا گذاشته اند. 
پس از آنكه شركت امريكايي فايزر مدعي شد واكسن 
كروناي ساخت اين شركت بيش از 90 درصد موثر بوده 
است، قيمت طال روز دوشنبه 4.6 درصد افت داشت و 
بيش��ترين افت يك روزه از 11 اوت تاكنون را به ثبت 
رساند. اما با آشكار شدن موانع لجستيك توزيع صدها 
ميليون واكسن در صورت نهايي شدن ساخت آن، بار 

ديگر اشتها براي خريد طال افزايش يافت.

۳50 ميليارد تومان 
حراج اوراق بدهي دولتي 

پيرو اطالعيه روز چهارش��نبه 14 آبان م��اه 1399 
درخصوص برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي به اطالع 
مي رس��اند، طي برگزاري بيست وچهارمين مرحله 
از اين حراج، دو بانك و پنج صندوق س��رمايه گذاري 
سفارش هاي  خود را به ارزش 36 هزار ميليارد ريال در 
سامانه هاي بازار بين بانكي و مظنه يابي شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ثبت كردند. وزارت امور اقتصادي 
و دارايي ني��ز با فروش 1.5 هزار ميلي��ارد ريال اوراق 
اراد49 با نرخ بازده تا سررس��يد 21 درصد، 1.5 هزار 
ميليارد ريال اوراق اراد53 با نرخ بازده تا سررسيد 21 
درصد و 472.5 ميليارد ريال اوراق اراد54 با نرخ بازده 
تا سررسيد 20.4 درصد )در مجموع به ارزش 3.5 هزار 
ميليارد ريال( موافقت كرد. معامالت مربوط به فروش 
اين اوراق به نهادهاي مالي برنده در روز سه شنبه 20 
آبان ماه 1399 توس��ط كارگ��زاري بانك مركزي در 

سامانه معامالتي بورس ثبت شد.

روز آرام دالر در بازارهاي جهاني
شاخص دالر روز كم نوساني را سپري كرد. شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.04 درصد افزايش 
نسبت به روز گذشته در سطح 92.733 واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.093 دالر 
اعالم ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.11 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.325 
دالر مبادله شد. يورو 0.08 درصد پايين رفت و با باقي 
ماندن در كانال 1.18 به 1.181 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.1 درصد كاهش به 
105.297 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.372 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 6.615 يوان چين اعالم شد.
به گزارش رويترز، تنش هاي تجاري بين اتحاديه اروپا و 
امريكا ممكن است بار ديگر شعله ور شود. اتحاديه اروپا 
با انتقاد از رويكرد امريكا در مذاكرات و اشاره به پيشرفت 
اندك در مذاكرات طرفين اعالم كرده است حدود چهار 
ميليارد دالر تعرفه تجاري بيشتر روي واردات خود از 
امريكا وضع خواهد كرد. پيش از اين س��ازمان تجارت 
جهاني در پرونده شكايت اتحاديه اروپا از امريكا، حق را 
به اين اتحاديه داده بود. با اين حال اتحاديه اروپا اعالم 
كرده است در صورتي كه امريكا از موضع قبلي خود در 
اضافه كردن تعرفه ها عقب نشيني كند، تعرفه هاي جديد 
اروپا نيز ملغي خواهد شد. در زمان دولت ترامپ روابط 
بين اروپا و امريكا به شدت متشنج شده بود و انتخاب 
بايدن نيز با استقبال اروپايي ها مواجه شده است. پيتر 
آلتماير- وزير اقتصاد آلمان در همين رابطه گفت: اميد 
داريم كه دولت جديد امريكا مجددا به نظام بين المللي 
چندجانبه بازگردد و به تعهدات خود در اين عرصه عمل 
كند تا با همكاري هم بتوانيم به راهكارهايي مناسب 
براي حل و فصل اختالفات دست پيدا كنيم.  جو مانيمبو 
تحليلگر ارشد ارزي در موسسه وسترن يونين بيزينس 
سولوشنز گفت: يك چيز واضح اين است كه به آهنگ 
رشد اقتصادي امريكا در ماه هاي اخير افزوده شده است 
اما دولت جديد كار دش��واري را ب��راي احياي اقتصاد 
و بازگرداندن ش��رايط به زمان قبل از آغاز همه گيري 
خواهد داشت. كرونا كماكان اصلي ترين ريسك بر سر 
راه اقتصاد امريكا و جهان محسوب مي شود و دستيابي 
به يك واكسن موثر، احتماال تنها راهي خواهد بود كه به 
اين كابوس پايان مي دهد و به كسب و كارها اين امكان را 
مي دهد كه با حداكثر ظرفيت خود نسبت به از سرگيري 
فعاليت هاي اقتصادي اقدام كنند.  هرچند كه آمارهاي 
جديد منتشر شده نشان مي دهند اقتصاد اروپا در حال 
بازگش��ت به روزهاي خوب قبل از آغاز كرونا است اما 
افزايش شديد مبتاليان و قربانيان به اين ويروس مرگبار 
در قاره س��بز بار ديگر باعث افزايش نگراني ها از تكرار 

عملكرد كابوس وار تابستان شده است.

سكه ۱۳ ميليون و 400 هزار تومان شد

موج مثبت در بازارهاي جهاني با افزايش اميد به واكسن كرونا

تامين مالي پروژه هاي بزرگ بدون بودجه دولتي
متاسفانه، هر موقع كه يك پروژه توسعه اي در ايران آغاز 
مي شود موجي از مخالفت ها به شكل هاي مختلف در 
محافل اقتصادي يا رس��انه ها ايجاد مي شود. در روزي 
كه فاز نخست انتقال آب خليج فارس به فالت مركزي 
ايران به بهره برداري رس��يد بالفاصله برخي رسانه ها و 
ش��بكه هاي ماهواره اي مخالفت خود را با اين كار آغاز 
كردند در حال��ي كه طرح هاي شيرين س��ازي ّآب در 
منطقه خاورميانه و خليج فارس بسيار تجربه شده و 40 
در صد آب شيرين شده جهان توسط كشورهاي خليج 
فارس به ويژه عربستان صورت مي گيرد. ما نيز مي توانيم 
براي مناطق مركزي و خشك و كم آب كشور از خليج 
فارس و درياي عمان آب شيرين تهيه كنيم. فاز نخست 
اين مگاپروژه داراي ظرفيتي برابر با 200 هزار مترمكعب 
در روز است ولي در مجموع شامل 8 مرحله است كه تنها 
يكي از آنها افتتاح شده و عمليات ساختماني 7 مدول 
ديگر انجام شده و به تدريج به بهره برداري خواهد رسيد 
و مجموع آن بالغ بر يك ميليون و 600 هزار مترمكعب در 
روز است كه بزرگ ترين كارخانه آب شيرين كن جهان 
خواهد بود زيرا بزرگ ترين كارخانه هاي آب شيرين كن 
جهان در كاليفرنياي امريكا و عربستان حدود 1 ميليون 
متر مكعب در روز ظرفيت دارند.   از سوي ديگر، توجه 
داشته باش��يم كه توليد قند و ش��كر در خوزستان به 
روش توليد همزمان كش��ت نيشكر وچغندر قند تنها 
در سه كشور جهان امكان پذير است و تنها در 3 كشور 
ايران، امريكا وپاكس��تان مي توان هم نيشكر برداشت 
كرد و هم چغندر قند را كاشت و از هر دو به توليد قندو 
شكر اقدام كرد و لذا ما بايد از اين مزيت ها و امكانات در 
جهت كاهش مشكالت اقتصادي مردم منطقه استفاده 
كنيم. توجه داشته باشيم كه 70 درصد اشتغال كشور 
مربوط به واحدهاي صنعتي كوچك است در حالي كه 
70 درصد ارزش اف��زوده مربوط به واحدهاي صنعتي 

بزرگ است و ما به احداث واحدهاي كوچك و بزرگ در 
كشور براي ايجاد شغل و ارزش افزوده نيازمنديم و لذا 
كارخانه هاي قند وطرح هاي ديگر مي تواند ضمن ايجاد 
ارزش افزوده اشتغال گسترده اي نيز ايجاد كند.  براين 
اساس، مراحل ساخت يك كارخانه قند آغاز شده و قرار 
است يك كارخانه قند و شكر در خوزستان احداث شود 
كه براي چند هزار كشاورز، كارگر وراننده ناوگان حمل 
ونقل، ش��غل و درآمد پايدار ايجاد مي كند، اما عده اي 
در مخالفت با ساخت اين كارخانه قند، موضوع آسيب 
خوردن به معبد چغازنبي��ل را مطرح كرده اند و برخي 
جريانها مخالف ايجاد كارخانه قند هستند. اينكه چنين 
ادعايي درست است يا نه خود مطلب ديگري است و بايد 
بررسي شود كه آيا ايجاد يك كارخانه قند مي تواند به 
معبد چغازنبيل لطمه وارد كند يا خير؟ ولي اين پرسش 
مطرح است كه اگر كس��ي دلسوز آثار باستاني و مردم 
خوزستان است چرا در مورد ورود فاضالب به رودخانه 
كارون چيزي نمي گويند؟ چرا در مورد ريزگردها وعدم 
تامين بودجه و كنترل كانون ريز گردها وخشك شدن 
نهال هاي كاش��ته ش��ده چيزي نمي گويند؟ اگر اين 
جريان ها در سطح كش��ور دلسوز محيط زيست و آثار 
باستاني هستند چرا در جريان سيل سال هاي اخير كه 
آثار باستاني دوره ساساني در جنوب دزفول و شوشتر 
از بين رفت، كاري انجام نش��د و واكنش نشان ندادند. 
بنابراين به نظر مي رس��د كه عده اي س��عي مي كنند 
با جريان س��ازي به نام محيط زيس��ت و آثار باستاني و 
همراه كردن عده اي از فعاالن محيط زيس��ت و حفظ 
آثار باستاني، عمال با جريان توسعه واحدهاي توليدي 
و زيربنايي مقابله كنند. نمايندگان پايتخت نشين نيز 
دلسوز خوزس��تان و كشت وصنعت هفت تپه نيستند 
بلكه عمال از آن به عنوان ابزاري در راستاي حفظ منافع 
واردكنندگان ش��كر استفاده مي ش��ود و به نتيجه نيز 

رسيده اند  شاهد مدعا اينكه توليد شكر در اين مجموعه 
با همين مسائل كارگري با كاهش 70 درصدي در سال 

جاري روبرو است .
از سوي ديگر، در خوزستان به اندازه يك ونيم فاز پارس 
جنوبي گاز همراه نفت كه صدها ميليون دالر ارزش آن 
است بدون هيچ گونه استفاده اي هر روز سوزانده مي شود 
و تنها آلودگي آن نصيب مردم خوزستان مي شود. در 
حالي كه مي توان براي جمع آوري اين گازها و تبديل 
آن به گاز مورد استفاده مردم منطقه يا صادرات و توليد 

كاال اقدام كرد.
همچنين در حوزه صنعت نفت نيز طرح هاي بسياري 
بر روي كاغذ مانده اس��ت در حالي كه در روزهاي اوج 
بورس مي توانستيم از اين امكان س��الم و پاك را براي 
تامي��ن مالي طرح هاي پااليش��گاهي و پتروش��يمي 
استفاده كنيم. در اين زمينه توليد حوزه هاي مشترك 
غرب كارون بايد به 1.2 ميليون بشكه برسد و نبايد تنها 
به ساخت يك پااليشگاه كوچك 180 هزار بشكه اي در 

آبادان اكتفا كنيم.
اجراي برخي پروژه ها در شرايط تحريم وتامين مالي آن 
از طريق بازار سرمايه وصندوق توسعه ملي به معناي اين 
است كه مي توان بدون نياز به منابع مالي دولت و با تكيه 
بر سرمايه هاي خرد كارهاي بزرگي انجام داد. لذا نبايد با 
انجام اين طرح ها مخالفت شود تا از اين طريق سرمايه ها 
تجهيز شده و به اشتغال كشور كمك كند و طرح هاي 

زيربنايي مانند آبرساني به سرانجام برسد. 
براي راه اندازي و پيشرفت اين پروژه ها و كاهش بحران 
مديريتي و س��وء مديريت موجود، مي توان به تجربه 
جهاني نيز توجه كرد. از جمله در روزهاي اخير اطالع 
يافتيم كه بزرگ ترين پروژه مركز توليد آب در سطح قاره 
آفريقا و قابل شرب و آبياري و صد البته استفاده صنعتي 
و تجاري و تفريحي پس از چندين س��ال مطالعات و با 

مشاركت سرمايه گذاري بين المللي در بندر كازابالنكا 
پرجمعيت ترين شهر كشور مراكش و به ظرفيت 300 
ميليون مترمكعب و آب بها كمتر از 50 سنت امريكايي 
در مترمكعب آغاز شده و اقيانوس اطلس قابليت هاي 
بي انتها براي حل مشكل استرس آبي در بخش بزرگي از 

صحراي آفريقا را در آينده نزديك مژده مي دهد.
همچنين باخبر شديم 37 شركت كشت نوين اسپانيا با 
كسب مقادير عظيمي از بيابان هاي يكي از خشك ترين 
نقاط جهان در پي توليد آب از دريا و استفاده از وسعت 
بيابان ها كه در طول تاريخ چندين هزار ساله هرگز در 
آن كشاورزي صورت نگرفته است مي خواهند از همه 
امكانات مانن��د نيروي بيكار فراوان و ارزان و پوش��ش 
سياست حمايتي دولت مراكش براي تسهيل امر توليد 
با هدف قراردادن بازار هاي اتحاديه اروپا و اياالت متحده 
امريكا و روسيه با رعايت همه استاندارد هاي توليدي در 
همه زمينه هاي اقليم محور با سرعت خود را براي توليد 

انواع سبزي و ميوه و غالت آماده سازند.
اين الگو مناس��ب ترين راه براي توسعه پايدار در جوي 
امن ارايه مي كند و تعاون بين المللي در بهترين تركيب 

بيشترين كارايي را دارند.
در نظر بود براي فاز دوم منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر 
در اميديه يك كارخانه آب شيرين كوچك به ظرفيت 30 
ميليون مترمكعب )يك دهم آب شيرين كن مراكش( در 
ساحل خليج فارس ساخته شود كه تاكنون كاري نشده 
است. سوءمديريت در كشور واقعا غيرقابل كتمان است 
و شگفت آور اينكه  مردم راهكار خروج از بحران مديريتي 
كشور را در نتيجه انتخابات امريكا جست وجو مي كنند.

براين اساس، الزم است كه به تجربه جهاني توجه كنيم 
و مانند بس��ياري از كشورها بدون دخالت دادن عوامل 
حاشيه اي به توليد و سرمايه گذاري با اتكا به توان داخلي 

كشور توجه نماييم.

ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي|
بازار سرمايه، طي معامالت دو روز گذشته با افزايش 
تقاضا در برخي از نمادها و گروه هاي تاثيرگذار و مهم 
روبه رو بود و همين عامل باعث ش��د بازار سهام بعد 
از ريزش چندين روزه براي ساعاتي سبزپوش شود. 
البته سبزپوشي طي دو روز و در ساعات بسيار كوتاه 
رخ داد و بعد از پس فشار فروش فزوني يافت و در روز 
سه ش��نبه كه بازار وضعيت بهتري داشت شاخص با 
سه هزار واحد افت سرخ پوش شد و در آستانه سقوط 
به كانال يك ميليون قرار گرفت. در روزهاي گذشته 
نيز بازهم گروه هاي پااليشي بيشترين تاثير منفي را 
بر روي بورس داشتند و به طور كلي ورود نقدينگي و 
خريد سهام توسط حقوقي ها بيش از اشخاص حقيقي 

صورت گرفت.
نكته اينجاست كه اغلب حقيقي ها زيان عمده نكرده اند 
اما سهامداران خرد هر روز زيان هاي سنگين متحمل 
مي شوند و س��رمايه اغلب اين سهامداران در سه ماه 
گذش��ته بيش از ۶۰ درصد افت داشته و سهامداران 
خرد و كس��اني كه زيان انبوه كرده اند از هر وسيله اي 
براي بازگشت سرمايه خود انجام مي دهند از تجمع 
مقابل سازمان بورس تا فروش سهام خود در زمان زيان 
چراكه كرونا و شرايط اقتصادي فعلي براي سهامداران 
وضعيت بدي ايجاد كرده و اين افراد حداقل به دنبال 

سرمايه واقعي خود هستند.
اين نكته نيز جالب اس��ت كه از زمان شروع ريزش و 
نزول بازار مسووالن و دولتي ها بارها وعده هاي حمايتي 
داده اند كه ت��ا چند روز آينده ب��ورس روند صعودي 
مي گي��رد اما تمامي اين وعده ها پوچ بوده و هيچ يك 
عملي نشده و از همه مهم تر اين وعده هاي حمايتي 
باعث ش��ده كه بي اعتم��ادي در ب��ازار بيش از پيش 
تزريق شود درست است كه اخبار سياسي و اقتصادي 
ني��ز باعث بي اعتمادي ش��ده ولي عام��ل اصلي اين 
بي اعتمادي تصميم گيري ها و حمايت هاي نادرست 

مسووالن بوده است.
اگربخواهيم با عدد و رقم صحبت كنيم بيش از سه ماه 
است كه بازار سرمايه حال ناخوشي دارد و همچنان با 
وجود اخبار سياسي و اقتصادي متعدد شاهد ريزش در 
بورس هستيم. تقريبا نوزدهمين روز مردادماه بود كه 
خبرهايي ضد ونقيض در خصوص واگذاري صندوق 
پااليش يكم بود كه كج سليقگي هاي مسووالن نسبت 
به واگذاري اين صندوق باعث شد تا هيجان منفي و 
فشار فرش در بازار سهام فزوني يابد، وضعيت بازار با 
آزادسازي س��هام عدالت بدتر از گذشته شد و سهام 
عدالت باعث شد كه هرروز شاهد روند منفي بيشتر در 
بازار باشيم و بعد از اين نزول مسووالن بورس و دولتي ها 
هر روز در گفت وگوهاي ويژه وعده هايي دادند كه هيچ 
كدام عملي نشد، درست است مسووالن سعي داشتند 
از بورس حمايت كنند و اين بازار را به تعادل برسانند 
اما؛ باعث شدند كه بي اعتمادي در بازار شكل گيرد و 
در نهايت ش��اهد نزول بي حد و اندازه سود و سرمايه 

سهامداران بازار باشيم.
در اين ميان سهامداران بورسي گله هاي ديگري هم 
داشتند آنها بر اين نظر بودند كه كانال هاي تلگرامي 
روند خريد اين افراد را تغيير داده اند البته؛ در اين روزها 
شاهد بوديم كه بسياري از افرادي كه در فضاي مجازي 
به فروش سيگنال مشغول بودند دستگير شدند و در 
نتيجه يكي از وعده هاي مسووالن قطعيت يافت و در 

نهايت سيگنال فروشي كمتر از گذشته شد.
هفته گذشته بود كه با پايان معامالت شاخص بورس 
توانست در حدود ۲۰ هزار واحد رشد كند اما از اولين 
روز هفت��ه ج��اري وضعيت كمي ناگوار ش��د. اغلب 
كارشناسان بازار سرمايه مي گويند كه خبر پيشروي 
و پيروزي جوبايدن باعث شد جو منفي در بازار سهام 
تزريق شود در صورتي كه در روز چهارشنبه و پيشروي 
ترامپ ب��ازار جاني دوباره به خ��ود گرفته بود چراكه  
كارشناس��ان بر اين نظرند كه با كاخ نش��يني مجدد 
ترامپ به ميزان تحريم ها عليه ايران افزوده مي شود 
در نتيج��ه افزايش نرخ دالر و تبع��ات آن را خواهيم 
داشت. بسياري از كارشناسان بورسي بر اين باورند كه 
اين وضعيت بازار چند روزه اس��ت و بورس به صورت 
كوتاه م��دت نزولي بوده و پس از آن ش��اهد يك روند 

صعودي خواهيم بود البته؛ خريد سهام در اين موقع 
به نفع سهامداران است چراكه قيمت سهام در نقطه 

كنوني بسيار ارزنده است.
به طور كلي بيش از ۹۵ درص��د نمادهاي معامالتي 
در روزهاي ابتداي هفته جاري س��رخ پوش بودندو 

صف هاي طوالني را به خود ديدند. 
يكي از مهم ترين مواردي كه طي چند روز گذش��ته 
توجه بازار سهام را به خود جلب كرده، سخنان حسن 
قاليباف اصل، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
درخصوص تعيين تكليف نمادهايي بود كه با توقف 
طوالني مدت مواجه شده اند. او مي گويد: براساس قانون 
بازار اوراق بهادار بازگش��ايي و توقف نمادها بر عهده 
بورس ها است، وظيفه سازمان بورس و اوراق بهادار، 
صيانت از حقوق سهامداران و نظارت بر بورس ها است. 
با توجه به توقف طوالني مدت نماد معامالتي شستا، 
سازمان به شركت بورس اوراق بهادار تهران اعالم كرد 
تا هر چه سريع تر اين نماد و ساير نمادهاي متوقف شده 

را تعيين تكليف كند.
برهمين اساس نماد معامالتي »شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي« يعني شس��تا از شانزدهمين روز 
ش��هريور ماه و بعد از افشاي اطالعات بااهميت گروه 
الف متوقف ش��د و در اقدامي عجي��ب و دور از انتظار 
سهامداران خود را به اجبار روانه مجمع عمومي ساليانه 
كرد اما  مهم ترين علت توقف نماد »شستا« اثر تغييرات 
قيمت خوراك بر سودآوري شركت ستاره خليج فارس 
بود و بيش از دو ماه است كه اين توقف نماد پر ابهام گذر 
مي كند، در اين ميان نماد معامالتي »شركت پااليش 
نفت اصفهان« نيز كه روز ش��نبه با افشاي اطالعات 
بااهميت متوقف شده بود كه بنا به پيام ناظر قرار بود 
روز گذشته بدون محدوديت دامنه نوسان به گردونه 
معامالت بازگردد نيز تا پايان معامالت روز گذشته باز 

نشد تا سريال نمادهاي متوقف ادامه يابد.
برخي از كارشناسان بازار سرمايه بر اين نظرند كه: در 
حال حاضر بازار سهام از پتانسيل رشد برخوردار است 
اما سهامداران دچار ترديد و بي  اعتمادي شده اند و اين 
بي اعتمادي و ترديد با كمك مسووالن و نهادهاي ناظر 
مي تواند به روزهاي پاياني خود دس��ت يابد. در اغلب 
موارد ديده مي ش��ود كه متولي يك س��هم در بازار از 
سهامدار عمده و شركت هاي مختلف منابع مالي قابل 
قبولي را جمع آوري و به اين واس��طه از سهم حمايت 
مي كند اما متاسفانه برخي از روزها به حمايت از بازار 

صف هاي خريد به صف هاي فروش تبديل مي شود.
اكنون تمام نگاه ها ب��ه گزارش ها و صورت مالي هاي 
سه ماه است كه برخي از شركت ها هنوز اين صورت 
مالي ها را ارايه نداده اند و ش��ركت بورس نيز واكنش 
خاصي در خصوص ارايه ن��دادن اين صورت مالي ها 

نشان نمي دهد. انتشار اين گزارش ها مي تواند ميزان 
شفافيت و اعتماد در بازار را افزايش دهد و در نتيجه 
سازمان بورسي ها و دولتي ها مي توانند با كوچكترين 

عملكرد ها اعتماد را به بازار باز گردانند.
پشوتن مشهوري نژاد تحليلگر بازار سرمايه در صفحه 
مجازي خ��ود در خصوص وضعيت ب��ازار مي گويد: 
شرايط فعلي مي تواند نقطه بازگشت بازار محسوب 
شود، به طور معمول در چنين نقاطي اين طور نيست 
كه به يك باره ش��اخص هاي س��هامي مثبت شوند. 
معموال چند روز مثبت و منفي در جريان معامالتي 
بازار سهام خواهيم داشت بنابراين؛ در پي اين اتفاق 
شاخص به نوعي كف س��ازي مي كند، فروشندگان 
از گردونه معامالت خ��ارج و ترس خريداران كاهش 
پيدا مي كند و برگشت شاخص هاي سهامي به مدار 
مثبت رخ مي دهد. بر اين اساس رفتار فعلي بازار امري 
طبيعي ارزيابي مي ش��ود و انتظار مي رود كه صف   ها 
به زودي جمع آوري ش��وند. تداوم افزايش و كاهش 
شاخص با عبور از زمان مشخص مي تواند به بازگشت 

بازار منجر شود.

    افزايش ضريب تعديل سهام
مشتريان اعتباري به ۳۵ درصد

مصوبه كميته پايش ريسك بازار در خصوص افزايش 
ضرايب تعديل س��هام، حق تقدم سهام و واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در محاسبه 
حساب تضمين موضوع معامالت اعتباري اوراق بهادار 

به شركت هاي كارگزاري ابالغ شد.
 ضرايب جديد از شنبه ۲۴ آبان ۹۹ الزم االجرا بوده و 
در محاسبه حساب تضمين موضوع معامالت اعتباري 
اوراق بهادار و سامانه هاي نظارتي مربوطه اعمال خواهد 
شد. بر اين اساس، در خصوص افزايش ضريب تعديل 
سهام و حق تقدم س��هام و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در محاسبه 
حس��اب تضمين معام��الت اعتب��اري اوراق بهادار 
)موضوع م��واد ۶ و ۷ دس��تورالعمل خريد اعتباري 
اوراق بهادار در ب��ورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ايران و بند ۳ اصالحات آن دستورالعمل( به شرح زير 

تصميم گيري شد: 
درمورد س��هام پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار 
تهران و ب��ازار اول و دوم فرابورس ايران )موضوع جزو 
الف بند ۳ پيوس��ت بند ۸ پانصد و بيست و ششمين 
صورتجلس��ه مورخ س��وم مرداد ۹۷ هي��ات مديره 
س��ازمان(، ۳۵ درصد قيمت پاياني؛ ضرايب تعديل 
تعيين شده در خصوص حق تقدم خريد سهام پذيرفته 
ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران و ب��ازار اول و دوم 
فرابورس ايران و سهام و حق تقدم سهام درج شده در 

هر يك از بازارهاي پايه فرابورس ايران و نيز واحدهاي 
سرمايه گذاري ساير صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله )موضوع جزو ه� بند ۳ پيوست بند ۸ پانصد و 
بيست و ششمين صورتجلسه مورخ سوم مرداد ۹۷ 
هيات مديره س��ازمان( به موجب ابالغيه هاي قبلي 
مديريت نظ��ارت بر كارگ��زاران در اين خصوص نيز 

متناسبًا افزايش خواهند يافت.
درست اس��ت كه وضعيت بورس ايران خوش نيست 
اما بورس هاي جهاني به اغلب اتفاقات واكنش مثبت 
نشان مي دهند و پس از خبر كشف واكسن كرونا اغلب 
بورس هاي جهاني سبزپوش شدند اما پس از گذر يك 
روز از اين كش��ف با توجه به اخبار انتخابات امريكا و 
ميزان تلفات جهان بورس هاي جهاني نيز سرخ پوش 
شدند.  در بورس امريكا . وال استريت، همه شاخص ها 
نزولي بودند تا جايي كه دو ش��اخص از سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.۷۷ 
درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و 
۴۵۹.۲۳ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با 
۰.۱۱ درصد كاهش تا سطح ۳۵۴۱.۳۴ واحدي پايين 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۱.۵۲ درصد ريزش در سطح ۱۱ هزار و 

۵۶۸.۳۳ واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
۱۰۰« بورس لن��دن با ۱.۷۹ درصد صعود نس��بت 
به روز قبل و در س��طح ۶۲۹۶.۸۵ واحد بس��ته شد. 
شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان با 
جهش ۰.۵۱ درصدي و ايس��تادن در سطح ۱۳ هزار 
و ۱۶۳.۱۱ واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص 
»كك ۴۰« بورس پاريس با صعود ۱.۵۵ درصدي در 

سطح ۵۴۱۸.۹۷ واحد بسته شد.
در مادري��د ش��اخص »ايبك��س ۳۵« ۳.۳۸ درصد 
باال رف��ت و به ۷۷۱۱.۴۰ واحد رس��يد. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا 
جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن 
با صعود ۰.۲۶ درصدي تا س��طح ۲۴ هزار و ۹۰۵.۵۹ 
واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس 
هنگ كنگ ۱.۱ درصد باال رفت و در سطح ۲۶ هزار و 
۳۰۱.۴۸ واحد بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« افت ۰.۵۵ درص��دي را تجربه كرد و در 

سطح ۴۹۵۳.۸۸ واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« 
بورس س��يدني با ۰.۶۶ درصد افزايش و ايستادن در 
سطح ۶۳۴۰.۵۸ واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن صعودي بود.
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تحليل بازار سهام روزانه شد
مبينا بني اسدي، مدير ارتباطات فرابورس تهيه 
و پخش برنام��ه »به وقت تحلي��ل« را قدمي در 
راستاي افزايش تحليل و آگاهي تمامي مخاطبان 
بازار سرمايه در موضوعات روز بازار سرمايه عنوان 
ك��رد و افزود: اي��ن برنامه همچنين پاس��خي به 
دغدغه ها، سواالت و نيازمندي هاي سهامداران، 
س��رمايه گذاران و فعاالن بازار است كه تحليل و 
بررس��ي آن را از دريچه نگاه كارشناس برنامه به 

تماشا خواهند نشست.
مدير ارتباط��ات فرابورس ايران موضوعاتي را كه 
در اين برنامه به آنها پرداخته خواهد ش��د شامل 
مباحثي همچون بررسي تغيير ريزساختارهاي 
بازار س��رمايه مانند حجم مبنا و دامنه نوس��ان، 
فعاليت ه��اي بازارگرداني و نق��ش آن در تعادل 
معام��الت، نگاه��ي ب��ه دوره پيش گش��ايش و 
مس��ائل مرتبط ب��ه آن، تجربي��ات بورس ها در 
زم��ان صع��ود و ن��زول يكطرفه قيمت س��هام و 
نحوه مداخالت نه��اد ناظر در روند ب��ازار، نقش 
تحليل و گزارش هاي ش��ركت ها در تعيين روند 
قيمت س��هام، سيگنال فروشي، كيفيت خدمات 

كارگزاري ها و... عنوان كرد.
بني اسدي افزود: اين برنامه كه از شنبه ۱۷ آبان  
آغاز شده، همه روزه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ به 
صورت زنده از استوديو فرابورس روي آنتن شبكه 
ايران كاال مي رود و موضوعات روز بازار س��رمايه 
را با حضور كارشناس��ان خبره به بحث و بررسي 

مي گذارد.
وي راه  ارتباط��ي ب��ا اي��ن برنامه را ب��راي طرح 
نقطه نظرات، پيشنهادها و دغدغه هاي مخاطبان 
به منظ��ور پرداختن به آنه��ا در برنامه »به وقت 
تحليل«، ارس��ال پيامك به ش��ماره ۲۰۰۰۵۰۰ 

اعالم كرد.
مدير ارتباطات فرابورس ايران همچنين با اشاره 
به آغاز پخش برنامه هاي آموزش��ي از تلويزيون 
اينترنت��ي واچار بي��ان كرد: از ابتداي امس��ال از 
تلويزيون اينترنتي واچار شاهد پخش برنامه هاي 
متعدد آموزش��ي و تحليلي مانند استراتژي هاي 
سرمايه گذاري بوديم و محتواهاي جذاب ديگر ي 
نيز در حوزه بازار سرمايه در مرحله توليد و پخش 

از اين شبكه قرار دارد.
 بني اس��دي ابراز اميدواري كرد كه با تالش ها و 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته ب��راي تهيه انواع 
محتواهاي آموزشي و برنامه هاي مختلف تحليلي 
كه در فضاي رس��انه و ش��بكه هاي اجتماعي به 
س��مع و نظر مخاطبان مي رس��د به مرور شاهد 
افزايش س��طح دانش عمومي آحاد مردم درباره 
بازار س��رمايه، كاركرد آن و نحوه حضور موثر در 

اين بازار باشيم.

رانت اطالعاتي مساوي با
سود حداكثري حقوقي ها

مهدي خوشخو، تحليلگر بازار سرمايه در خصوص 
برخي تخلفات سهامداران حقوقي در بازار سهام 
كه منجر به تداوم روند نزولي بازار ش��ده، گفت: 
اينكه حقوقي ها با برخي عملكردهاي روزانه خود، 
ش��اخص را تحت تأثير ق��رار مي دهند، محتمل 
اس��ت؛ اما با توجه به اينكه دسترسي به داده هاي 
بازار سرمايه به طور موثر امكان پذير نيست، شايد 
با قطعيت نتوان گفت؛ اما نكته اصلي اين است كه 
بازار بورس ايران همانند ساير بازارهاي مشابه در 
دنيا، هر چقدر هم كه شفاف بوده و داده ها در آن 
جاري و سيال باشد، باز هم عدم تقارن اطالعات 
در آن سودهايي را نصيب عده اي خواهد كرد كه 

به هر حال منتفع مي شوند.
وي اف��زود: البت��ه در همه كش��ورهاي دنيا اين 
وضعيت برقرار اس��ت؛ اما هيچ بازاري مثل ايران 
از عدم تق��ارن اطالعات رنج نمي برد؛ به خصوص 
اينكه بازار ب��ورس ايران از اس��تانداردهاي الزم 
برخوردار نيس��ت و بورس از نظر قيمت گذاري و 
شاخص امنيت بازار تا حد زيادي فاقد استاندارد 
اس��ت؛ چراكه محلي به نام بورس راه اندازي شده 
تا كشف قيمت داشته باش��د اما در كشور ما نگاه 
دولت اين اس��ت كه هر كجا الزم باشد، مي تواند 
در قيمت ها ورود كرده و آن را دستكاري كند. در 
حالي كه سازمان بورس بايد از تماميت بازار دفاع 
كند.خوشخو مداخالت برخي شركت هاي حقوقي 
در بازار سرمايه و روند شاخص را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: اگرچه ط��ي ماه ها رونق بورس، همه 
مردم دسترسي براي س��رمايه گذاري در بورس 
داش��تند؛ اما اكنون برخي ش��ركتها با دسترسي 
به رانت و اطالعات خ��اص، درصدد بهره برداري 
حداكثري از اين بازار هستند و اتفاقًا با سهام خرد 
مردم هم ب��ازي مي كنند؛ بنابراين حتمًا گروهي 
را مي توان ياف��ت كه به بهاي ضرر زدن به هزاران 
سهامدار، جيب هاي خود را از سيگنال فروشي و 

برخي جريانات بازار پر كرده اند.
وي اطالعات ناكافي را عامل تصميمات اش��تباه 
برخي س��هامداران دانس��ت و خاطرنشان كرد: 
بسياري از تحليلگران صرفًا تحليل هاي تكنيكال 
دارند و نگاهي به فاكتورهاي فاندامنتال نمي كنند؛ 
بنابراين همين تحليل ناق��ص آنها، مالك عمل 
برخي از سهامداران قرار مي گيرد و اينگونه است 
كه ع��الوه بر وق��وع رفتارهاي هيجان��ي در بازار 
سرمايه، عده اي نيز سهام ارزشمند خود را در اثر 
هيجان به كمترين قيمت به فروش مي رسانند و 
اين آس��يب بزرگي براي اعتماد سهامداران خرد 
به بازار است.خوشخو به سهامداران توصيه كرد 
تا با دقت بيشتر و كسب اطالعات نسبت به آينده 
شركتي كه سهامش را در اختيار گرفته اند، حركت 
كنند و اجازه ندهند كه عده اي س��هام ارزشمند 
آنها را در قيمت هاي پايين از چنگ شان درآورند.

مجامع عمومي شركت ها 
چيست؟

گردهماي��ي س��هامداران و مدي��ران ك��ه به منظور 
تصميم گيري درباره مس��ائل مهم ش��ركت برگزار 
مي گ��ردد، مجمع عمومي اطالق مي ش��ود. مجامع 
شركت ها معموال بايد سالي يك بار، يا آن طور كه در 
اساسنامه پيش بيني شده اس��ت، براي رسيدگي به 
ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي قبل و صورت 
دارايي و مطالبات شركت و صورتحساب دوره عملكرد 
دوره اي شركت و رسيدگي به گزارش مديران، اعضاي 
هيات مديره، بازرسان و ساير امور مربوط به حساب هاي 

سال مالي تشكيل شود.
قوانين كلي برگزاري مجامع شركت ها: يكي از قوانين 
برگزاري مجامع ش��ركت ها مربوط ب��ه زمان و نحوه 
اطالع رس��اني آنهاست. بر اين اس��اس هيات مديره 
شركت موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري 
مجمع، آگهي برگزاري آن را در روزنامه كثيراالنتشاري 
كه به عنوان روزنامه رس��مي ش��ركت انتخاب  شده، 
منتشر كند تا سهامداران از اين موضوع مطلع شوند. 
الزم است بدانيد سهامداران شركت، متناسب با ميزان 
سهم خود، در مجامع حق رأي دارند.همچنين قبل از 
تشكيل مجمع هر سهامداري كه مايل به حضور در 
اين جلسه باشد بايد با ارايه ورقه سهم متعلق به خود به 
شركت مراجعه كرده و مجوز ورود را دريافت كند. فقط 
سهامداراني مي توانند در مجمع شركت كنند كه مجوز 
ورود را دريافت كرده باشند. البته سهامداران ممكن 
است شخصاً يا به وسيله نماينده در مجمع حاضر شوند. 
بر اين اساس هر سهامداري مي تواند به شخص ديگري 
وكالت دهد كه به عنوان نماينده به جاي او در مجمع 
حاضر شود. مجمع عمومي شركت سهامي، از اجتماع 
صاحبان سهام تشكيل مي ش��ود. مقررات مربوط به 
حضور تعداد الزم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء 
الزم جهت اتخاذ تصميمات، در اساس��نامه شركت 
معين خواهد شد، مگر در مواردي كه به موجب قانون 
تكليف خاصي براي آن مقرر شده باشد. مجمع عمومي 
جديد وقتي قانوني است كه صاحبان الاقل يك سوم 
سرمايه ش��ركت در آن حاضر باشندمجامع عمومي 
به موجب قانون به سه دسته اصلي »مجمع عمومي 
موسس«، »مجمع عمومي ساالنه« و »مجمع عمومي 

فوق العاده« تقسيم مي شود.
 ۱- مجمع عمومي موسس: مجمع عمومي موسس 
از موسسين و سهامداران اوليه اي شركت هاي سهامي 
عام تشكيل مي ش��ود كه در جريان ايجاد شركت در 
شرف تاس��يس حاضر بوده اند. اين مجمع صالحيت 
انتخ��اب اولين مدي��ران، بازرس��ان و تصويب طرح 

اساس نامه و انتخاب روزنامه رسمي را دارد.
وظايف مجمع عمومي موسس شامل موارد فوق است: 
رس��يدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و احراز 
پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ الزم. 
تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصالح 
آن. تصويب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت. 
تعيين روزنامه كثيراالنتشاري كه دعوت و اطالعيه ها 
تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي از طريق آن براي 
سهامداران منتشر خواهد شد. گزارش موسسين بايد 
حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي موسس 
در محلي كه در آگهي دعوت مجمع تعيين  شده، براي 
مراجعه پذيره نويسان س��هام آماده باشد. حد نصاب 
تشكيل جلس��ه مجمع عمومي موسس: به موجب 
ماده ۷۵ در مجمع عمومي موس��س حضور عده اي 
از پذيره نويس��ان كه حداقل نصف سرمايه شركت را 
تعهد كرده باشند، ضروري است. اگر در اولين دعوت 
اكثريت مذكور حاصل نش��د، مجامع عمومي جديد 
فقط تا دو نوبت توس��ط موسسين دعوت مي شوند، 
مشروط بر اينكه الاقل ۲۰ روز قبل از انعقاد آن مجمع 
آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن 
در روزنامه كثيراالنتشار كه در اطالعيه پذيره نويسي 
معين  شده است، منتشر شود. مجمع عمومي جديد 
وقتي قانوني است كه صاحبان الاقل يك سوم سرمايه 
شركت در آن حاضر باش��ند. در هر يك از دو مجمع 
فوق كليه تصميم��ات بايد با اكثريت دو س��وم آراء 
حاضرين اتخاذ شود. درصورتي كه در مجمع عمومي 
سوم اكثريت الزم حاضر نشد، موسسين عدم تشكيل 

شركت را اعالم مي دارند.
۲- مجمع عادي س�االنه: مجم��ع عمومي عادي 
ساالنه براي رس��يدگي به صورت هاي مالي شركت، 
رس��يدگي به گزارش مديران و بازرس��ان شركت و 
تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام و... سالي 
يك بار در زماني كه در اساس��نامه پيش بيني  شده، 
تشكيل مي شود. مجمع عمومي عادي با حضور حداقل 
بيش از نيمي از س��هامداران به نس��بت تعداد سهام 
رسميت مي يابد و تصميمات همواره با اكثريت نصف 
به عالوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد 
بود.مهلت قانوني تشكيل مجمع عمومي عادي ساالنه 
طبق قانون تجارت حداكثر چهار ماه پس از پايان سال 
مالي شركت اس��ت. همانطور كه قبال نيز اشاره شد، 
دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي 
بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار، 
سايت رسمي سازمان بورس يا سايت شركت به عمل 
 آيد. فاصله بين نش��ر آگهي و تاريخ تش��كيل مجمع 

حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۴۰ روز است.
۳- مجمع عمومي فوق الع�اده: به جز مجمع 
س��االنه، هر مجمع ديگري كه توس��ط ش��ركت 
برگزار شود، مجمع فوق العاده نام دارد. در مجامع 
فوق الع��اده عمدتًا درباره م��واردي مانند افزايش 
سرمايه شركت، انحالل شركت، تغيير در اساسنامه 
شركت و... تصميم گيري مي شود. در مجمع عمومي 
فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق 
رأي دارند، بايد حاضر باش��ند و تصميمات مجمع 
همواره با اكثريت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمي 
معتبر خواهد بود. گفتني اس��ت به غير از »مجمع 
عمومي فوق العاده«، »مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده« نيز برگزار مي ش��ود كه در آن انتخاب 

اعضاي هيات مديره و... انجام مي شود.

سهامداراني كه تنها به دنبال سرمايه خود هستند

سبزپوشي چند ساعته با طعم نوسان

برگزاري دادگاه به نفع بورسي ها
محس��ن اس��ماعيلي در خصوص آخري��ن وضعيت 
رس��يدگي به پرونده آقاي پورحسيني رييس سابق 
س��ازمان خصوصي س��ازي گف��ت: در اي��ن پرونده 
كيفرخواس��ت صادر و به دادگاه ارس��ال شده بود، اما 
متاسفانه نواقصي داشت كه براي رفع نواقص به دادسرا 
ارسال شد كه اكنون با رفع نواقص به دادگاه ارسال شده 
و تعيين وقت شده است كه در آذرماه نخستين جلسه 
دادگاه آن برگزار خواهد ش��د. سخنگوي قوه قضاييه 
گفت: اين دادگاه علني است، اما انتشار محتواي دادگاه 
تابع ضوابط و مقررات است.اسماعيلي افزود: اگر رييس 
دادگاه از رييس قوه قضاييه درخواس��تي براي انتشار 
محتواي دادگاه داشته باشد انتشار محتوا بالمانع است 
كه تا به امروز چنين درخواستي نشده چرا كه به تازگي 

تعيين وقت شده است.
وي گفت: بنابراين دادگاه علني و بدون انتشار محتوا 
برگزار خواهد ش��د و پرون��ده در دادگاه كيفري يك 
رس��يدگي خواهد شد نه ش��عب ويژه اخالل در نظام 
اقتصادي. ش��ايان ذكر اس��ت در حالي مردادماه سال 
گذشته ميرعلي اشرف عبداله پوري حسيني رييس 
ستاد انتخاباتي حسن روحاني در آذربايجان شرقي در 
سال هاي ۹۲ و ۹۶ به دليل حواشي ناشي از عملكردش 

بازداشت و پرونده تخلفاتش به جريان افتاده است كه در 
ارديبهشت امسال ۱۱۵ نماينده مجلس شوراي اسالمي 
با امضاي نامه اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار 
رسيدگي جدي و عاجل به پرونده هاي متعدد تخلف در 

واگذاري ها شدند.
در اين نامه كه خطاب به آيت اهلل رييسي نوشته شده، 
آمده اس��ت: »با تبريك انتصاب شايسته جنابعالي به 
سكانداري دستگاه خطير قضايي كشور، اكنون فروغ 
اميدواري به تحق��ق عدالت و مج��ازات خطاكاران و 
چپاول گران بيش از پيش گرمي بخش دل هاي لرزان 
ملت ايران كه از جوِر س��تمكاران به س��توه آمده اند، 
مي باشد. با در نظر گرفتن اين مهم كه موضوعات اخير 
سازمان خصوصي سازي، يكي از عوامل به آتش كشيده 
شدن اعتماد عمومي به كارگزاران دولت بوده است، به 

استحضار مي رسانيم: 
۱. اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست هاي ابالغي 
مقام معظم رهبري، به واسطه سو عملكرد كارگزاران نه 
تنها سبب شكوفايي اقتصادي نشده است، بلكه موجب 
اختالف فاحش طبقاتي و گرد آمدن ثروت هاي حرام 
نزد عده اي خاص شده است كه گزارش تفريغ بودجه 
سال ۹۶ ديوان محاس��بات، دليل بر غيرقانوني بودن 

واگذاري ها به سبب فقدان اهليت خريدار و عدم رعايت 
قوانين در تعيين ارزش واحدهاي واگذار شده و حكايت 

از روند ناصواب اجراي اين اصل مي نمايد.
۲. پرونده هاي اخير اخالل در نظام ارزي، رس��يدگي 
شده در محاكم قضايي كه به صدور آراي سنگين منجر 
شده اس��ت، تنها گوش��ه ناچيزي از واقعيت دردناك 
فرآيندهاي ناسالم س��ازمان خصوصي سازي را بيان 
مي نمايد كه محكوميت خريدار ماشين سازي تبريز به 
۲۰ سال حبس و مجازات هاي سنگين برخي مسووالن 
و كاركنان بانك مركزي، نش��ان دهنده گوش��ه اي از 
غارتگري اموال عمومي است كه نقش رييس سازمان 

خصوصي سازي در اين ميان قابل توجه است.
۳. چندي��ن ط��رح تحقي��ق و تفح��ص از س��ازمان 
خصوصي س��ازي و پروژه ه��اي واگذار ش��ده از قبيل 
ماشين سازي تبريز، هپكوي اراك، آلومينيوم هرمزگان، 
پااليشگاه و پتروشيمي كرمانشاه و كشت و صنعت هاي 
هفت تپه و مغان، به تصويب مجلس شوراي اسالمي 

رسيده است.
۴. اخيراً ۱۰۰ نف��ر از نمايندگان مجل��س به منظور 
پاسخ دادن به مطالبات عدالت خواهانه مردم و فراهم 
ش��دن بس��تر تحقيق و تفحص هاي متعدد سازمان 

خصوصي سازي، خواستار بركناري مشاراليه و تسريع در 
رسيدگي به پرونده هاي تخلفات اين سازمان شده اند كه 
رييس دفتر رييس جمهور، آن را مغاير با امنيت شغلي 
مديران تلقي نموده لذا اقدام موثري انجام نشده است.

۵. سه ماه پيش به سبب نگراني نمايندگان از وسعت 
تخلفات س��ازمان خصوصي س��ازي، بيش از ۵۰ تن 
از آن��ان خواس��تار ممنوع الخروجي رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي ش��دند كه با درك متقابل ش��عبه 

رسيدگي كننده، اين مهم عملي شد.
با نگرش ب��ه مراتب فوق، ما نماين��دگان امضاكننده 
اين نامه، با امعان نظر ب��ه عدم اعتناي رييس جمهور 
به تذك��رات نمايندگان و پرونده ه��اي متعدد تخلف 
در واگذاري ه��اي فوق االش��اره، رس��يدگي جدي و 
عاجل قوه قضاييه را خواستاريم. بديهي است دستور 
جنابعالي، داير بر برگ��زاري علني محاكمه نامبرده و 
انتش��ار اخبار مربوط به آن، موجب دلگرمي قاطبه 
مردم و پش��تيباني عمومي از دستگاه محترم قضايي 
خواهد بود.اين در حالي است كه به دليل حواشي زياد 
عملكرد پوري حس��يني در واگذاري سهام دولتي در 
دوران رياستش بر سازمان خصوصي سازي رسانه ها به 

وي لقب »آقاي حاشيه«  را داده اند.



گروه راه و شهرسازي|
در چهار روز پس از مسجل شدن راه يابي جوبايدن به كاخ 
سفيد، واسطه هاي ملكي از كاهش ۵ تا ۱۵ درصد قيمتها 
از سوي مالكان پول الزم خبر مي دهند. همزمان، اگر چه 
در طرف عرضه، برخي به طور صوري يا حقيقي خود را 
پول الزم معرفي مي كنند، اما در طرف تقاضا هيچ گونه 
اجباري براي ورود به بازار مسكن مشاهده نمي شود. چه 
آنكه با حاكم شدن خوش بيني نسبت به آينده اقتصاد ارز 
و طال ت��ا حدي كاهش يافته و انتظارات تورمي تا حدي 
تعديل ش��ده است. اين مس��اله در ميان مدت نيز قابل 
پيش بيني است و از قابليت تداوم كافي برخوردار است. 
اما آنچه در اين ميان از اهميت برخوردار اس��ت، مساله 
تورم مسكن است كه به نظر نمي رسد در چنين شرايطي 
كاهش يابد. بلكه انتظار مي رود، روند آن آهسته شود. يكي 
از نشانه هاي افت سرعت تورم مسكن در كاهش قيمت 
اوراق تسهيالت مسكن قابل رد يابي است. اگر چه طي 
دو س��ال و نيم گذشته، پوشش دهي تسهيالت مسكن 
در هزينه هاي خريد ملك به ش��دت افت كرده است، با 
اين حال، ديروز نرخ اوراق تس��ه 20 هزار تومان كاهش 
يافت كه نشانه اي از تش��ديد ركود در بازار مسكن طي 
روزهاي اخير ارزيابي مي شود.  آنگونه كه ايسنا گزارش 
كرده است، تاثير رواني كاهش انتظارات تورمي به شكل 
تعليق معامالت مسكن بروز كرده است. طرف تقاضا در 
انتظار كاهش قيمتها به سر مي برد و طرف عرضه ضمن 
مقاومت در برابر ريزش قيمتها تمايل بيشتري به فروش 
نشان مي دهد. واسطه هاي ملكي مي گويند كه در چهار 
روز اخير پس از انتخاب جو بايدن به رياس��ت جمهوري 
امري��كا ش��اهد ايجاد ش��وك در بازار ملك هس��تيم و 
فروشندگان مردد به فروشندگان قطعي تبديل شده اند. 
بررس��ي هاي ميداني از بازار مس��كن شهر تهران نشان 
مي دهد سازندگان به فروش با قيمتهاي كمتر از حاشيه 
سود راضي نيستند اما برخي دالالن كه واحدهاي آماده 
را خريد و فروش مي كنند بر اساس شرايط اقتصادي خود 
مقداري از نرخهاي پيشنهادي كوتاه آمده اند؛ دالالني كه 
به هر دليل نياز فوري به نقدينگي پيدا كرده اند. از سوي 
ديگر نمي توان نگراني سازندگان را از چشم انداز كاهشي 
بازار مسكن ناديده گرفت. عرضه كنندگان تمايل ندارند 
واحدي را كه در اوج گراني ساخته در كف قيمت بفروشند. 
به خصوص اينكه با افت س��اخت و س��از طي سال هاي 
گذشته مواجهيم كه در ميان مدت به شكل ضربه گير 

كاهش قيمت عمل مي كند.
با اين حال مس��كن اولين تاثيرات را از كاهش انتظارات 
تورمي دريافت كرده است. گشتي در سايتهاي فروش 
ملك نشان مي دهد تعداد آگهي ها افزايش يافته است. 
آگهي دهندگان س��عي مي كنند ب��ا عباراتي همچون 
»فروشنده واقعي«، »به ش��دت پول الزم«، »از شنيدن 
قيمت اين خانه شوكه مي شويد«، نظر خريداران را جلب 
كنند اما برخي دفاتر امالك مي گويند حتي براي شنيدن 
قيمت هم كسي زنگ نمي زند و متقاضيان انتظار كاهش 

بيشتر قيمت ها را دارند.

    بازار مسكن ديرپذير است
تحليل فعاالن بازار ملك اين است كه در صورت سقوط 
قيمت دالر نرخ مسكن هم پايين مي آيد. البته كارشناسان 
معتقدند س��قوط قيمت مس��كن به اي��ن زودي اتفاق 
نمي افتد و اين بازار نسبت به هيجانات كوتاه مدت واكنش 

فوري نشان نمي دهد.
با اين حال محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي گفته است 
ريزش ن��رخ ارز و طال به طور طبيعي كاالها و خدمات از 
جمله مسكن را متاثر مي كند. او در عين حال ضمن اشاره 
به چسبندگي قيمت ها در بازار مسكن بيان كرده اگرچه 
قيمت ها با رشد ارز و طال افزايش مي يابد اما هنگامي كه 
با كاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستيم بازگشت قيمت ها 
به راحتي ممكن نيس��ت.از ط��رف ديگر مصطفي قلي 
خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك ضمن هشدار 
به احتكار كنندگان مسكن بيان كرده است: همزمان با 
كاهش قيمت در بازارهاي موازي شاهد سقوط چشمگير 

قيمت مسكن هستيم.
مهدي سلطان محمدي كارشناس اقتصاد مسكن نيز 
مي گويد: انتخاب بايدن به رياس��ت جمهوري امريكا 
مي تواند در كوتاه مدت به كاهش ن��رخ ارز، خودرو و 
كاالهاي وارداتي منجر شود اما كاهش قيمت خانه در 
شرايط طوالني مدت ثبات بازار مسكن اتفاق مي افتد. 
به گفته س��لطان محمدي، مس��كن در كوتاه مدت 
كمترين تاثير را از تحوالت سياس��ي اخير مي گيرد؛ 
زيرا چسبندگي قيمت در بخش مسكن، باالتر از ديگر 

بازارها است و نمي توان براي دوره چند هفته اي انتظار 
افت قيمتها را داشت. بعيد است كه نرخها پايين بيايد 

اما روند افزايش قيمت كند مي شود.

   كاهش ۲۰ هزار توماني »تسه«
قيمت اوراق تس��هيالت مس��كن همزمان با ورود بازار 
مس��كن به فاز ركود، با كاهش 20 تا 2۵ هزار توماني از 

كانال ۹0 به ۷0 هزار تومان سقوط كرد.
در حال��ي كه وزير راه و شهرس��ازي و ريي��س اتحاديه 
مشاوران امالك از شنيده شدن زمزمه هاي كاهش قيمت 
مسكن خبر مي دهند، اما كاهش 20 تا 2۵ هزار توماني 
قيمت هر برگه حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن 
با نماد »تسه« در معامالت روز چهارشنبه 2۱ آباِن بازار 
سرمايه، نشان دهنده مقاومت دارندگان فايل هاي فروش 
مسكن در دفاتر مشاوران امالك و كاهش تعداد معامالت 

و همچنين ورود بازار مسكن به فاز ركود است.
اين در حالي اس��ت كه در معامالت روزهاي دوشنبه و 
سه شنبه ۱۹ و 20 آبان، نرخ اين اوراق پايين تر از نرخ هاي 
ديروز بود و تا ۷0 هزار تومان هم كاهش يافت.به گزارش 
مهر، اين در حالي است كه در هفته گذشته قيمت برخي 
نمادها از جمله تس��ه ۹۸۱2 )اوراق تسهيالت مسكن 
صادره در اس��فند سال گذش��ته( تا ۹۸ هزار تومان هم 
در معامالت ۷ آبان افزايش يافته ب��ود؛ ولي ديروز نماد 
مذكور )تسه ۹۸۱2( در رقم ۷۷ هزار و ۷00 تومان خريد 

و فروش شد.

اگرچه رييس اتحاديه مش��اوران امالك، كاهش تعداد 
معامالت مس��كن در دفاتر فعاالن اي��ن صنف را تأييد 
مي كند، اما همچنان بر ارزان تر ش��دن قيمت ها در بازار 
مس��كن و همچنين كاهش ارقام مورد نظر مالكان در 

فايل هاي فروش در روزهاي آتي اصرار دارد.
ُپر معامله ترين نماد دو روز اخير )سه شنبه و چهارشنبه 
20 و 2۱ آبان( تس��ه ۹۹0۷ )اوراق تس��هيالت مسكن 
صادره در مهر ماه امسال( بود كه روز سه شنبه با فروش 
۶۸ هزار و ۳0۴ برگه و در قالب ۱۷۵۱ فقره معامله و ديروز 
با فروش ۱0 هزار برگه )در دو ساعت و نيمي كه از فعاليت 
بازار مي گذرد( توانسته بيشترين ميزان استقبال از اوراق 

تسهيالت را به خود اختصاص دهد.
به نظر مي رس��د اين حجم باالي ف��روش نماد مذكور 
)تسه ۹۹0۷( به 2 دليل باشد.اول اينكه عمدتًا از سوي 
سازندگان اقدام به خريداري اين برگه ها شده است؛ به 
خصوص كه تسهيالت مسكن عالوه بر بخش »فروش« 
به حوزه »ساخت« نيز با همان نرخ سود ۱۶ درصد براي 
بافت هاي فرسوده و ۱۷.۵ درصد براي ساير مناطق شهري 

تعلق مي گيرد و قابل انتقال به خريداران است
دوم اينك��ه برخي با توجه به انقض��اي تاريخ اعتبار اين 
برگه ها تا 2 سال آينده، با هدف سرمايه گذاري و فروش آن 
در ماه هاي ابتدايي سال آينده كه احتمال افزايش قيمت 
مسكن وجود دارد، اقدام به خريد مي كنند؛ به خصوص 
كه زمزمه هاي »افزايش سقف وام مسكن از محل اوراق 

تسهيالت« نيز شنيده مي شود.
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هيچ مصوبه قانوني براي
انتقال پايتخت وجود ندارد

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: مصوبه مجلس 
دقيقا درباره ساماندهي و تمركززدايي مراكز اداري، 
سياسي از تهران اس��ت كه بعضا از اين مصوبه تعبير 
انتقال پايتخت دارن��د در صورتي كه مصوبه مجلس 
اساس��ا درباره انتقال پايتخت نيس��ت. فرزانه صادق 
مالواجرد در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين تصميمات 
نسبت به ساخت و ساز مجاور حرائم گسل اظهار كرد: 
اخيرا در جلسه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
موضوعي مطرح ش��د مبني بر اينكه اگر قرار اس��ت 
ساخت و سازي در حرائم گسل تهران انجام شود اين 
ساخت و ساز با چه شرايطي و با چه دستورالعمل هايي 
به اجرا برس��د. وي ادامه داد: حرائم گس��ل در تهران 
كامال مشخص شده است و در مرحله بعد هم نسبت 
به شناسايي تمام ساختمان ها و بناهاي حساس در 
پيرامون گسل ها اقدام كرديم و اين ساختمان ها در 
اولوي��ت جابه جايي و انتقال قرار دارن��د. معاون وزير 
راه و شهرسازي تاكيد كرد: دستور كار بعدي شوراي 
عالي مشخص كردن شرايط احداث ساختمان هاي 
حس��اس در مجاور گسل ها اس��ت. صادق مالواجرد 
درباره شرايط منطقه شهران تهران گفت: مهم ترين 
معضل شهران انبار نفت اين منطقه است و بارها نسبت 
به جابه جايي انبار نفت تاكيد شده است و هم از نظر 
پدافند غيرعامل و هم از نظر رعايت موضوعات ساخت 
و ساز در كنار حرائم گسل، انبار نفت اين منطقه بايد 
جابه جا شود. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ادامه داد: مسووليت جابه جايي انبار نفت در شهران با 
وزارت نفت است و اين نهاد بايد نسبت به جابه جايي 
انبار نفت اقدام كند. وي همچنين با اش��اره به طرح 
موضوعي مبني بر انتقال پايتخت از تهران اظهار كرد: 
مصوبه مجلس دقيقا درباره ساماندهي و تمركززدايي 
مراكز اداري، سياس��ي از تهران است كه بعضا از اين 
مصوبه تعبي��ر انتقال پايتخت دارن��د در صورتي كه 
مصوبه مجلس اساسا درباره انتقال پايتخت نيست. 
معاون شهرسازي و معماري ادامه داد: كارگروه هاي 
ذيل شوراي س��اماندهي و تمركززدايي مراكز اداري 
و سياسي از تهران كه دبير آن وزير راه و شهرسازي و 
رييس آن معاون اول رييس جمهوري هستند تشكيل 
شده و منتظر هستيم كه اين شورا هم تشكيل شود 

و نتيجه بررسي ها براي تمركززدايي را ارايه دهيم.

رويكرد غلط استيضاح براي 
استيضاح 

به عنوان مثال مصوبه، تخصيص يارانه هاي۶00هزار 
توماني كه توسط مجلس صورت گرفت، چنانچه با 
تاييد شوراي نگهبان هم روبه رو مي شد، بزرگ ترين 
اثر را هم بر بودجه كل كشور، هم بر بازار پول و هم بر 
سياست هاي مالي اقتصاد داشت. يا گهگاه تبصره ها 
و الزاماتي در قانون بودجه به وسيله مجلس اضافه 
مي شوند كه منشأ اثرات و تكانه هاي منفي در اقتصاد 
مي ش��وند. ضمن اينكه نبايد فرام��وش كرد، اگر 
درآمدهاي ارزي كشور به روال عادي بود، مطمئنا 
امروز شاهد نوسانات بازار ارز نبوديم و بازار سرمايه 
و ساير شاخص هاي كالن اقتصادي مثل تورم، رشد 
نقدينگي و... چنين وضعيتي را نداش��ت. بنابراين 
مس��ووليت عملكردي كه امروز در صحنه اقتصاد 
مشاهده مي ش��ود؛ نه صرفا متوجه وزارت اقتصاد 
بلكه نتيجه تصميم س��ازي هاي تصميم سازان در 
مجلس، دولت و... اس��ت.اين توضيح��ات به اين 
معنا نيست كه سياس��ت هاي مالي و حتي پولي، 
بيمه اي و... وزير اقتصاد كامال مورد تاييد اس��ت و 
هيچ مشكلي در اين بخش ها وجود ندارد، طبيعتا 
همه دس��تگاه ها نقاط ضعف و قوتي دارند، حتما 
برخي سياست گذاري هاي وزارت اقتصاد شايسته 
نقد است و نيازمند تجديد نظر است، اما اينكه همه 
مشكالتي كه امروز در اقتصاد وجود دارد، ناشي از 
عملكرد وزارت اقتصاد ارزيابي ش��ود؛ نه منصفانه 
است و نه از منظر تخصصي، علمي و اصولي است. 
فراموش نكنيد، اگر امريكا از برجام خارج نمي شد 
و اقتصاد اي��ران درآمد هاي نفتي اش را از دس��ت 
نمي داد، آيا تجربه س��ال هاي ۹۵ و ۹۶ كه 2 سال 
پياپي اقتصاد با تورم يك رقمي و رشد مثبت مواجه 
شد، تكرار نمي ش��د؟ لذا در اين خصوص هم بايد 
به متغيرهاي بيرون از وزارت اقتصاد توجه ش��ود، 
هم تكانه ه��اي اقتصادي را مدنظر ق��رار داد و هم 
س��اير المان هاي اثرگذار را بررسي كرد بعد دست 
به قضاوت زد. وقتي كرونا اقتصاد جهاني را ۸واحد 
درصد كوچك تر كرده، چ��ه انتظاري از اقتصادي 
مي توان داشت كه هم با مس��اله تحريم ها مواجه 
است هم كرونا آسيب هاي جدي به آن وارد كرده 
است. اگر قرار باشد منصفانه در خصوص عملكرد 
وزارت اقتصاد قضاوت كنيم بايد سهم قابل توجهي 
هم براي مصوبات اقتصادي مجل��س قرار دهيم. 
از س��وي ديگر باي��د به سياس��ت هاي بودجه اي، 
پولي، درآمده��اي ارزي و... توجه ك��رد. اگر همه 
اين واقعيات اقتصادي و آماري در تحليل ها لحاظ 
شود قضاوت هاي منصفانه تري نسبت به عملكرد 
وزارت اقتصاد شكل خواهد گرفت. معتقدم وقتي 
شرايط كشور در يك جنگ اقتصادي است و امريكا 
حداكثر فشار ممكن را بر اقتصاد ايران تحميل كرده، 
متناس��ب با اين هجمه سنگين بايد عملكردها را 
سنجيد. اگر اقتصاد ايران در يك شرايط نرمال قرار 
داشت شايد قضاوت و حكم صادر كردن راحت تر 
بود. ول��ي وقتي اقتصاد در يك ش��رايط پيچيده، 
دشوار و سخت گرفتار است متناسب با اين شرايط 
بايد به قضاوت بنش��ينيم. با عبور از مجموعه اين 
مباحث، بياييد فرض كنيم، وزير اقتصاد همانطور 
كه مخالفان دولت اعالم مي كنن��د از كابينه جدا 
شود و وزير ديگري س��كان هدايت اين وزارتخانه 
را به دس��ت بگيرد، كوتاه تري��ن زماني كه ممكن 
اس��ت وزير جديد ايده هايش را آغاز كند، حداقل 
زمستان خواهد بود. يعني در آغاز فرآيند انتخابات 
۱۴00كل كشور. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد 
تا وزير بعدي با مختصات وزارتخانه آشنا شود يك 
سال سپري شده است. بدون ترديد آسيب هايي كه 
متوجه اقتصاد ايران مي شود به مراتب از دستاوردها 
بيشتر است. لذا به نظر مي رسد چنانچه نمايندگان 
يا هر نهاد ناظر ديگري مبناي ارزيابي هاي تحليلي 
و بررسي هاي عملكردي خود را مبتني بر نقدهاي 
علمي و مشفقانه قرار دهند، كشورمان دستاوردهاي 
به مراتب افزون تري كس��ب خواهد ك��رد. با اين 
توضيحات به نظرم در حال حاضر ثبات در مديريت 
يكي از گزاره هاي ضروري در اقتصاد ايران اس��ت 
كه بايد مورد توجه منتقدان و مخالفات دولت در 

مجلس و ساير بخش ها نيز قرار بگيرد. 

 روند صعودي بورس
 در آينده نزديك

تقربي��ا مي ت��وان گفت قيمت س��هام متعادل و 
سودآور است، در نتيجه افت چنداني را نمي توان 
متصور بود مگر اينكه اتفاقات مهم اقتصادي و يا 

سياسي در بازار رخ دهد.
اگر نتيجه انتخابات نيز عوض شود بورس تحول 
چندان��ي را تجربه نمي كند زي��را؛ هدف دونالد 
ترامپ نزديك و مذاكره با ايران است و در نهايت با 
نگاه وي يك توافقي در سطح جهاني رخ مي دهد 
يعني در هر صورت رياست جمهوري بايدن و يا 
ترامپ يك توافق رخ مي دهد و تنها تفاوت اين دو 
مسير حركت است. اما براساس اخبار بورس هاي 
ايران و جه��ان عكس العمل تند و ش��ديدي را 
نش��ان مي دهند اين بدان معناست كه واكنش 
بورس ها خصوصا بورس ايران بسيار بيشتر از حد 
معمول است و باعث اين نوسانات شديد در بازار 
مي شود. از چند سال گذشته كه ديگر شركت ها 
به جاي اعالم EPS ساليانه و سود چهار دوره سه 
ماه را ميانگين مي كنند و به جاي EPS استفاده 
مي كنند يعني سود هاي سنوات گذشته را، اين 
درصورتي است كه نگاه EPS به آينده است و از 
زمان حذف اين مورد از شركت ها، قيمت گذاري 
براساس دارايي صورت گرفت و تورم نيز به اين 
مس��اله كمك كرد و ارزش روز دارايي وابستگي 
نزديكي به دالر دارد در نتيجه نوسان قيمتي دالر 

نيز بر روي بورس اثرگذار است.

شناسايي ۱۹۴ هزار واحد 
مسكوني خالي براي اخذ ماليات

وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به ارس��ال ليست 
خانه هاي خالي به س��ازمان امور مالياتي، گفت: از 
وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالي كس��ب اطمينان 
شده و ليست خانه هاي خالي در اختيار سازمان امور 
مالياتي قرار گرفته است. محمد اسالمي در حاشيه 
هيات دول��ت در جمع خبرن��گاران درباره آخرين 
وضعيت تكميل ليست خانه هاي خالي، افزود: سامانه 
شناسايي خانه هاي خالي فعال است و از وجود ۱۹۴ 
هزار واحد خانه خالي كسب اطمينان شده و ليست 
خانه هاي خالي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار 
گرفته است. اين آمار از طريق كارتابل دولت در اختيار 

سازمان امور مالياتي قرار گرفته است.

قيمت اوراق تسهيالت مسكن 20 هزار تومان كاهش يافت

آپارتمان ارزان نشد، ركود آمد

نامه سرگشاده شوراي شهري ها به حناچي
گروه راه و شهرسازي| 

در حالي كه شهرداري با استناد به مصوبه ستاد ملي مبارزه با 
كرونا طي اطالعيه در شامگاه دوشبه هفته جاري از كاهش 
ساعت فعاليت مترو و اتوبوس ها داده است، برخي از اعضاي 
شوراي شهر عنوان كرده اند كه مصوبه يادشده، پيشنهاد 
شهرداري بوده است كه توسط ستاد مبارزه با كرونا تاييد 
شده است. از همين رو، اعضاي شوراي شهر با برشمردن 
ايرادات كارشناسانه بر طرح كاهش ساعات فعاليت مترو 
و اتوبوس در نامه اي سرگش��اده به حناچي اين مسائل را 
مطرح كرده اند. زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون 
سالمت شوراي شهر تهران مي گويد طي نامه اي به حناچي 

درخواست بازنگري سريع طرح و توقف اين اقدام را داريم.
صدراعظم نوري درباره كاهش ساعت فعاليت ناوگان حمل و 
نقل عمومي به فارس گفت: اين اقدام و تصميم شهرداري 
بدون مشورت ش��وراي ش��هر انجام گرفته و سبب بروز 
مشكالتي براي شهروندان شده است. وي افزود: بر اساس 
مطالعاتي كه در سطح شهر تهران توسط كميته سالمت 
شوراي شهر صورت گرفت، مشخص شد كه حمل و نقل 
عمومي در شيوع كوويد � ۱۹ از درصد پاييني برخوردار است 
ولي كاهش ساعات فعاليت حمل و نقل عمومي بر ازدحام 
جمعيت مي افزايد و سبب بيشتر شدن پيك حجم مسافران 
و تراكم جمعيت خواهد شد و اين موضوع انتقال ويروس و 
شيوع بيشتر را به همراه خواهد داشت. اين عضو شوراي شهر 
از تهيه نامه اي به حناچي توسط اعضاي كميسيون سالمت 
و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران خبر داد و گفت: در اين 
نامه از حناچي خواسته ايم كه شرايط حمل و نقل عمومي 
را دقيق تر رصد كند و موضوع كاهش ساعات حمل و نقل 
عمومي بازنگري و اصالح شود. نوري گفت: از شهروندان 
درخواست داريم كه حتي المقدور در خانه بمانند و كارهاي 
خود را به ص��ورت غيرحضوري، مجازي و اينترنتي انجام 
دهند كه در اين صورت آمار مس��افران به صورت طبيعي 
كاهش خواهد يافت ولي كاهش س��اعات فعاليت مترو و 
اتوبوس تصميمي است كه بار رواني و شوك در شهر براي 
مسافران ايجاد كرده و اجراي آن به صالح نيست. وي گفت: 
بيشترين استفاده از حمل و نقل عمومي براي اقشار با درآمد 
متوسط و پايين است و برنامه شهرداري محدوديت و مشكل 
براي فعاليت آنها ايجاد كرده اس��ت. بنابر اين بايد با تدبير 
مناسب تصميمات درستي اتخاذ كرد.مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو تهران درباره كاهش ساعت كار مترو گفت: 
اين طرح خوب است و اگر تنها انتقاد كنيم و كمك به اجراي 
مصوبات نكنيم، هيچ وقت نمي توانيم از پس بيماري كرونا 
برآييم. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 

تهران در گفت وگو با ايلنا درباره كاهش ساعت كاري مترو 
گفت: ما تابع سياست هاي كلي ستاد مقابله با كرونا هستيم. 
قبل از اينكه منطقي بودن يا نبودن يك طرح را ارزيابي كنيم، 
راجع به اجراي آن بايد همكاري داشته باشيم، چرا كه ستاد 
مقابله با كرونا مصالحي را در نظر مي گيرد كه در راستاي 

حفظ جان شهروندان است.  
نوبخت با تاكيد بر اينكه بايد همه را تشويق كنيم كه زودتر 
تعطيل كنند و تصميمات ستاد كرونا را اجرا كنند، افزود: 
همه بايد كمك كنيم و پشتيبان و مجري دستورات ستاد 
كرونا باشيم. از روز سه شنبه مشغول رصد شرايط در مترو 
هس��تيم. نظارت و مانيتور آمار و تراكم را انجام و گزارش 
و نظرات خود را به س��تاد كرونا منعكس خواهيم كرد تا از 
اين نظرات استفاده كند.  مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران در واكنش به اينكه مترو يك دستگاه خدماتي 
است و بازه زماني كه براي تعطيلي آن در نظر گرفته شده، 
دسترسي نيروهاي كار و كارگران به مترو را محدود كرده 
است و تاثيري بر سفرهاي غيرضروري نداشته است، گفت: 
نظر آقاي حريرچي صراحتا بر اين است كه مترو بايد تعطيل 
باش��د و كرونا تعارف ندارد. نمي شود مدام انتقاد كنيم كه 
طرح ها فايده اي ندارد. ما در ش��ركت مترو تابع دستورات 
و مجري آن هستيم. بايد همه را تشويق كنيم به مصوبات 
پايبند باشند و اگر كار واجب ندارند، در خيابان ها حضور پيدا 
نكنند.  او در پاسخ به اينكه اجراي نيم بند اين طرح بيشتر به 
شلوغي مترو دامن نمي زند؟ گفت: ما در حال رصد و بررسي 
شرايط هستيم، اما همشهريان بايد زودتر به سمت منازل 
خود بروند. سه شنبه شب خيابان ها خيلي شلوغ بود، چرا 
كه شاهد بارندگي بوديم و نمي تواند معيار قرار گيرد. بايد 
چند روز ديگر صبر كرد تا جابه جايي و تراكم مردم در مترو 
بررسي شود، قطعا اين طرح بايد تاثير خوبي داشته باشد.  
نوبخت در پاسخ به اينكه با توجه به كاهش دوساعته فعاليت 
مترو، تمهيداتي براي كاهش سرفاصله حركت قطارها و 
جلوگيري از ازدحام جمعيت در نظر گرفته شده است يا 
خير؟ گفت: اين كاهش ساعت در راستاي كم كردن حضور 
هموطنان در سطح شهر است و بايد بدانند مترو بيشتر از 
اين سرويس نخواهد داد و نسبت به تعطيلي اقدام كنند. 
بايد رغبت و اشتياق حضور در سطح بازار كم شود و به رغم 
اينكه با كم شدن مسافر درآمد ما كمتر مي شود، در راستاي 
حمايت از دستورات ستاد كرونا اقدام مي كنيم.  مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو تهران تاكيد كرد: گزارش هاي الزم 
تهيه و اگر اقدامي براي بهبود اين طرح الزم باشد، اعمال 
خواهد شد. همه بايد پشتيبان و مجري دستورات ستاد 

مقابله با كرونا باشيم.

۱- موضوع خريد: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد خدمات نظارت کارگاهی خود را در سال 1400 -1399 به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصالح واگذار نماید0
)شرح مختصر : ۱- تامين ۱2 نفر نيروی نظارت. 2- تامين ۱2 دستگاه خودروی سواری با راننده(

2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 
۳- پيمان فاقد پيش پرداخت می باشد0

۴ -  محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها: 
- محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي: از طريق سامانه » ستاد«  www.setadiran.ir ميباشد.

- مهلت دريافت اسناد ارزيابی کيفی ، لغايت ساعت ۱۹/00 مورخ ۹۹/0۹/0۶ می باشد.
- مهلت ارسال اسناد ارزيابی لغايت ساعت ۱2/00 مورخ ۹۹/0۹/۱۵ بصورت الکترونيکی از طريق سامانه » ستاد«  www.setadiran.ir می باشد.  

- زمان ارسال مدارك خريد: پس ازمرحله ارزيابي كيفي، دعوتنامه و اسناد خريد خدمات  جهت مشاورانی كه حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي شده اند، ارسال مي گردد.
- زمان گشايش پاكات: در اسناد خريدذكر مي گردد.

۵- مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقريبی 27.767.000.000 ریال مي باشد.
۶- مشاوران بايستي داراي گواهينامه ايمني از اداره كار، گواهينامه مشاوره مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور ،كد اقتصادي، شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و كد كاربري پايگاه ملي مناقصات باشند.

مشاوران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه اطالع رس��اني WWW.shana.ir مراجعه و يا با شماره تلفنهاي ۴-۳2۴۱20۸۱ -0۸۶ امور قراردادهاي شركت گاز استان 
مركزي تماس حاصل فرمايند. 

تلفكس: 0۸۶-۳2۷۷۶۶۶0 

آگهی انتخاب مشاور بر اساس روش کيفيت و قيمت    نوبت اول)۹۹-۴3(
شرکت ملي گاز ایران 

شرکت گاز استان مرکزی
) سهامي خاص(

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

 كد پايگاه ملي:  ۲67۴۱586   شماره :۱3۹۹-۴555

شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.
1( موضوع مناقصه: 

الف( شرح مختصر كار:

»تجديد آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( 

شازند )سهامي عام(

نوبت اول
شماره مجوز: 1399-4568

روابط عمومي شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار )ریال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصه

64.920.000.000ماه شمسيایزوگام تعدادي از منازل سازماني و اماكن عمومي شركت واقع در شهر مهاجران - شهرك پاالیشگاه99/13

ب( شرایط متقاضي: 
1- داشتن شخصیت حقوقي، شناسه ملي و شماره اقتصادي

2- داشتن توانایي مالي، امكانات و ماشین آالت مورد نیاز، نیروي انساني با تجربه و سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه مذكور و دارا بودن گواهي حسن انجام كار از كارفرمایان قبلي 
3- داشتن گواهي نامه تائید صالحیت ایمني ویژه پیمانكاران و دارا بودن مجوزهاي الزم در خصوص موضوع مناقصه.

 4- توان ارایه تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرس�ت كوتاه این ش�ركت( و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعه�دات مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي
)در صورت برنده شدن(. 

  5- داش�تن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرس�ي یا اعضاي جامعه حسابداران رس�مي مطابق با ماده 3 آیین نامه راهكارهاي افزایش ضمانت اجرایي و تقویت حسابرسي
)در صورت برنده شدن در مناقصه، مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخیص كارفرما(.
ج(- بودجه برآوردي مناقصه معادل 111.000.000.000 )یكصد و یازده میلیارد( ریال مي باشد.

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند، واقع در استان مركزي، اراك،كیلومتر 20 جاده بروجرد. 
3( مهلت، محل دریافت و تحویل فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي: 

متقاضیاني كه داراي شرایط اولیه مندرج در »بند ب« ماده یك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج 
آگهي نوبت اول چاپ مي ش�ود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي را از طریق پایگاه اینترنتي این شركت به 
آدرس: WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تكمیل آنها، به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده ) سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك – كیلومتر 20 جاده 
بروجرد- سه راهي شازند- شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پیمان ها- اتاق 232 تحویل نمایند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و 

تلفن شماره 33491085-086 آماده پاسخگوئي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان:

مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا مي باشد. ضمنا محل تحویل مدارك درخواستي مورد نظر، 
امور حقوقي و پیمان هاي شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بدیهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا این 
شركت حق و اختیار تام و و تمام قبول یا رد هر یك یا كلیه پیشنهادهاي رسیده را دارا مي باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هیچگونه حقي براي متقاضیان ایجاد نمي كند. الزم به  ذكر است 

دستگاه مناقصه گزار حداقل یك ماه پس از وصول اسناد ارزیابي كیفي نسبت به اعالم اسامي واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
WWW.IKORC.IR            :آدرس اینترنتي
WWW.SHANA.IR                                                                    



منصور براتي| دانش�جوي دكتراي انديش�ه 
سياسي دانشگاه تهران|

جامعه علمي كش��ور دكتر »داود فيرحي«، استاد 
بزرگ انديشه سياسي خود را روز 21 آبان 1399 از 
دست داد و خانواده علوم سياسي و روابط بين الملل 
را در سوگ فرو برد. اكثر دانشجويان و عالقه مندان 
به سياس��ت كه او را از نزديك مي شناختند، حتي 
اگر با فيرحي اختالف نظر داش��تند يا پ��روژه او را 
نمي پسنديدند شيفته شخصيت و متانت و تواضعش 
بودند. ضمن ابراز همدردي عميق با خانواده ايشان 
و ني��ز خانواده علوم سياس��ي و روابط بين الملل در 
نوشتار حاضر خواهم كوش��يد نقاط قوت چند اثر 
اين استاد برجسته انديشه سياسي اسالمي را ضمن 
حفظ كرنولوژي تاريخي مورد بررس��ي قرار دهم. 
فيرحي اس��تاد ايده هاي جدي��د در درون گفتمان 
انديشه سياسي اس��المي بود. با مطالعه آثار او بود 
كه نخستين بار دريافتم مي توان از نصوص و سنت 
ديني برداشت هايي متفاوت از برداشت هاي رايج و 
رس��مي هم داشت. بدون شك اين سطور از جبران 
حتي سرس��وزني از زحمات دكتر فيرحي براي من 
به عنوان دانش��جويي كه افتخار شاگردي ايشان را 
داشتم و نيز علوم سياسي و انساني در سطح كشور، 

ناتوان خواهد بود.

1- قدرت، دانش و مش�روعيت در اس�ام به 
مثابه نقطه عزيمت: 

همچنان كه روش��ن اس��ت كتاب معروف قدرت، 
دانش و مشروعيت در اسالم، نخستين اثر پژوهشي 
دكتر فيرحي در قالب يك كتاب فرآيندي اس��ت. 
بدي��ن ترتيب مي توان اين كت��اب را نقطه عزيمت 
آثار و پروژه فكري او دانست. سيدجواد طباطبايي 
پژوهش��گر برجس��ته ايراني در مقدمه كتاب زوال 
انديشه سياسي در ايران توضيح مي دهد كه بررسي 
روشمند و نظام مند انديشه سياسي اسالمي در ايران 
هنوز آغاز نش��ده اس��ت! اگرچه از ارايه اين ديدگاه 
مدت زمان زيادي مي گذرد و در اين مدت آثار زيادي 
پيرامون انديشه سياسي در اسالم و ايران به رشته 
تحرير درآمده اس��ت، اما بايد توجه كرد كه مطمح 
نظر طباطبايي ناكاويده باقي ماندن بسياري از متون 
اسالمي و در نتيجه درك نكردن بخش قابل توجهي 
از پتانسيل هاي دانش هاي رايج در تمدن اسالمي 
است. از اين رو كتاب فوق را مي توان يكي از نخستين 
آث��اري دانس��ت كه با روش��ي علمي به بررس��ي و 
ارزياب��ي نصوص ديني مي پردازد و درصدد اس��ت 
با مدنظر قرار دادن 3 مفه��وم »قدرت«، »دانش« 
و »مش��روعيت« در دوران ميانه، كنه امر سياسي 
اين مرحله از تاريخ اس��الم را ب��كاود. از رهگذر اين 
تتبع، فيرحي درصدد اس��ت كه چگونگي و چرايي 
شكل گيري نوع خاصي از عقالنيت سياسي در دوره 
ميانه اسالمي را تبيين كند. مدعاي كانوني فيرحي 
در اين كتاب اين است كه عقالنيت سياسي حاصل 
در نسبت با دستگاه قدرت از يكسو و دانش هاي زمانه 
كه ازسوي ديگر سر و شكل گرفته و مااًل مشروعيت 
اين دس��تگاه را تامين مي كند. به اين ترتيب پيش 
از هر چيز ديگري، سنگ بناي يك تفكيك كليدي 
و بنيادي در اذهان دانشجويان علوم سياسي شكل 
مي گيرد كه در انديشه اي شدن و آموزش انديشيدن 
در آينده ب��ه كمك آنان خواهد آم��د؛ اين تفكيك 
عبارت از نفي اين هماني ميان عقالنيت سياس��ي 
موجود و نصوص اسالمي است، بدين معنا كه آنچه 
در هر دوره خاص تاريخ��ي )ازجمله دوران ميانه( 
به عنوان عقالنيت سياس��ي موجود شكل گرفته و 
بر اذهان حكمروايي مي كن��د از صرف يك نظريه 
سياسي فراتر نيس��ت و صرفا بازتاب دهنده بخشي 

از مفاد موجود در نصوص ديني است نه همه آن. 
در واقع اماره هاي سياسي نصوص ديني بسيار فربه تر 
و بيشتر از آن چيزي است كه در عقالنيت سياسي 
هر دوره منعكس مي شود و لذا ذهن دانشجويان را 
آماده درك اين امر آماده مي كند كه شوري، خالفت، 
امام��ت، مش��روطيت و... هر يك تنه��ا يك نظريه 
هستند و بازنماياننده بخش��ي از واقعيات نصوص 
ديني. به بي��ان ديگر همان طور كه اسالم ش��ناس 
فقيد ژاپني، »توشيهيكو ايزوتسو« مي گويد: »قرآن، 
به رغم خطاب عام و فراگيرش، با مردمان هر زمانه 
و تاريخي، به گونه اي خاص س��خن مي گويد؛ زيرا 
جريان نص در تاريخ، همواره به وس��اطت تفسير يا 
تفسيرهايي صورت مي گيرد كه برخاسته از عقالنيت 

حاكم بر هر دوران است.« ايزوتسو به درستي متوجه 
اين وضعيت است و كوشش مي كند با قطع مالزمه 
قطعي و نفي اين  هماني كامل بين نصوص ديني و 
دانش هاي اسالمي، ساخت معنايي اين دو را مستقل 

از يكديگر ببيند.
دومين نكته قابل توجه درباره اين اثر عبارت اس��ت 
از اينك��ه مولف با طرح بحثي جالب و با ابتناي روند 
پژوهش خود بر تبارشناسي فوكويي، پس از تفكيك 
ياد شده ميان نص و برداشت از نص، سعي مي كند 
مخاط��ب را يك گام ب��ه جلوتر ببرد و نش��ان دهد 
عقالنيت سياس��ي كه در دوران ميانه شكل گرفته 
است، اتفاقا وجه اقتداري نصوص را برجسته ساخته 
و ديگر وجوه آن همچون شورا كه پتانسيل بيشتري 
براي منتج شدن به رويه اي دموكراتيك تر داشته را 
به حاش��يه رانده است. فيرحي در اثر برجسته خود 
مي كوشد نش��ان دهد كه در تاريخ اسالم ميانه هر 
چه از زمان شكل گيري يك حكومت به سمت زمان 
حال حركت كنيم، تفاسير اقتدارگرايانه و گرايش 
به امنيت بيشتر و بيشتر و امكان نقد و انديشه ورزي 
كمتر و كمتر مي ش��ود؛ از اين رو احتماال انحطاط و 
ضعف فزاينده تمدن اسالمي در برابر ديگر تمدن ها 
را بايد در اين بس��تر سياسي-فرهنگي جست وجو 
كرد ك��ه رفته رفته فضاي نقد حكومت را مس��دود 
ساخته و با فروختن امنيت به عنوان متاع هميشگي 
دكان سياست در برابر طلب اطاعت از اتباع به آنها، 
حاضر به پذيرفتن خطاها و ضعف هاي خود نيست! 
اهميت ديگر اين تحليل ايجابي در تبيين ضعف و 
فترت تمدن اس��المي، آن اس��ت كه مي توان آن را 
آلترناتيوي در برابر ادبيات شرق شناسانه دانست كه 

به زعم فيرحي »تحقيقي برون زاد« است. 
»ش��يوه استش��راقي با خروج از س��نت و تكيه بر 
تج��دد اروپايي ب��ه عن��وان مفهومي بني��ادي، به 
طرح پرس��ش هايي درباره س��نت سياس��ي دوره 
ميانه مي پ��ردازد و از آن روي كه اين پرس��ش ها، 
پرس��ش هايي از درون سنت سياس��ي ما نيستند، 
پاسخي شايسته پيدا نمي كنند و الجرم، پژوهشگر 
به ط��رح نظري��ه اي از انحطاط رهنمون مي ش��ود 
كه فراز و ف��رود آن نه در واقعيت تاريخ و انديش��ه 
سياس��ي دوره ميانه -كه خود، ن��ه اوجي دارد و نه 
انحطاطي- بلكه در ذهن تجدد س��لوك نويسنده 

مستشرق قرار دارد.«
از سوي ديگر اتخاذ رويكرد تاريخي »تقدم اراده بر 
دانش« كه به نوعي در بين انديش��مندان اسالمي، 
اسالم شناسان و مستشرقان خالف آمِد عادت است 
نيز ضمن اينكه باعث مي شود بسياري از مقتضيات 
روش شناسانه كه در آثار بس��ياري از انديشمندان 
مفروض گرفته مي ش��ود و الجرم آنچه در واقعيت 
روي داده را ب��ه مثاب��ه كمال امكانيت و پتانس��يل 
نصوص و متون دسته اول اسالمي قلمداد مي كند را 
مورد انتقاد قرار مي دهد. از سوي ديگر فضا را براي 
طرح تفاس��ير مدرن ت��ر و دموكراتيك تر از نص باز 
مي كند و موقعيت فراتاريخي و فرامكاني عقالنيت 

سياس��ي در هر دوره تاريخي از مقام معيار حقيقت 
و مالك مشروعيت به آيينه تمام نماي قدرت تنزل 
مي يابد. همين رهيافت اس��ت كه در ادامه در آثار 
آموزش��ي و پژوهش��ي مولف، به صورت��ي منقح تر 

مشخص مي شود.

2- »تاري�خ تحول دولت در اس�ام« و »نظام 
سياسي و دولت در اسام«: 

فيرحي در آثار دوگانه فوق كه با اهداف آموزشي تري 
نگاش��ته ش��ده درصدد است تا از يكس��و مرزهاي 
مفاهيم��ي همچون دولت و حكوم��ت را در جهان 
اسالم مشخص س��ازد و از س��وي ديگر سير تطور 
آن را براي مخاطب ترس��يم س��ازد؛ بدين معنا كه 
مخاطب از مطالعه نظام سياس��ي و دولت در اسالم 
براساس مدل نظريه سيستمي با منابع تغذيه كننده 
وجوب و وجود، اصول اساسي و پايه هاي ارزشي هر 
يك از نظريه هاي كانوني دولت در جهان اس��الم را 
مي شناسد و از رابطه اين اجزا در مجموع با »سيماي 
عمومي دولت« نزد اهل سنت و شيعه آشنا مي شود 
و دال مركزي »امنيت نگرانه« در نظر اهل س��نت و 
»عدالت خواهانه« در نظر شيعيان را باز مي شناسد. 
همچنين كتاب تاريخ تحول دولت در اسالم نيز به  
طور دقيق روند تحول دولت در جهان اس��الم را از 
نظر مي گذراند و نشان مي دهد كه روند وقايع چگونه 
به نحو پسيني نظريات سياس��ي را متاثر ساخته و 
همچنين چگونه روابط ق��درت چگونه هر چه يك 
دولت به پايان عمر خود نزديك تر مي شود، آشكار 

و آشكارتر مي شوند.
همچنين در سطحي مقدماتي تر مطالعه آثار فوق 
زمين��ه علمي كردن ذه��ن دانش��جويان را فراهم 
مي كند؛ آش��نايي ب��ا مفاهيمي همچ��ون، نظريه، 
سيستم، رويكرد، دولت، نظام سياسي، سطح تحليل 
و... و نسبت آنها با يكديگر در خصوص تحوالت جهان 
اسالم بي شك نقطه عزيمت ورود به حوزه انديشه 
سياسي اسالمي اس��ت و از اين رهگذر آثار فيرحي 
براي به عنوان دريچه نظركرد به انديش��ه سياسي 
اس��المي مبنايي قابل اتكا و در عين حال جذاب و 

خواندني را براي مخاطب فراهم مي كند.
همچنين مطالعه اين دوگانه ضمن اينكه دانشجويان 
و عالقه من��دان را با چند و چ��ون و تحوالت نظري 
مفاهيم سياس��ي در جهان اس��الم آش��نا مي كند، 
به آنها كم��ك مي كند كه ب��ا دي��دي كل نگرانه و 
فرانظري نس��بت مجموع مسائل سياسي در اسالم 
دي��د نظام مندي تمهيد كنند كه اين امر از يكس��و 
زمينه مقايس��ه مفاهيم مختلف سياسي و تحوالت 
آنها را با آلترناتيوهاي غربي فراهم مي آورد و از سوي 
ديگر ذهن مخاطب را براي وارد ش��دن به س��طوح 
فرانظري ت��ر )هستي شناس��ي، معرفت شناس��ي و 
روش شناسي( آماده سازد. در آثار ياد شده نيز فيرحي 
با تفكيك ميان دولت ديني و دولت ايدئولوژيك و نيز 
اشاره به روند فزاينده اقتداري تحوالت سياسي در 

مرزهاي جهان اسالم خط پيشين پيگيري تفاسير 
دموكراتيك تر از مذهب را ادامه مي دهد.

3- فقه و سياست در ايران معاصر
از سال ها پيش فقدان كتابي جامع درباره فقه سياسي 
و تحوالت و مكاتب مختلف آن در قالب متدولوژيك 
دانشگاهي و به طور اخص براي دانشجويان احساس 
مي ش��د. البته موارد مش��ابهي در بازار چاپ و نش��ر 
موجود بود، اما اين دس��ته از منابع نيز بيشتر توسط 
غيردانشگاهيان و اس��تادان حوزه نگاشته شده بود و 
عمدتا نگاهي درون زاد، غيرآسيب شناسانه و بي ارتباط 
به روش ه��ا و واحدهاي تحليلي دانش��گاهي به فقه 
داش��ت. به اين ترتيب اثر مبس��وط دو جلدي حاضر 
با پرداختن به ماهيت فقه سياس��ي سعي مي كند از 
طريق حوزه هاي عمومي تر فقه به امر سياسي نزديك 
شود و مسيرهاي طي ش��ده در فقه شيعه را از منظر 
رويكرد به اجتماع و سياست مورد بررسي قرار دهد. 
فيرحي در اين اثر سعي مي كند هرجا كه فقه شيعه با 
اهل سنت داراي مكانيزم متفاوتي است، ديدگاه هر دو 
گروه در مقابل يكديگر مطرح كند و زمينه ها و نتايج 
هر مكانيزم را از نظر بگذراند؛ شايد براي روشن تر شدن 
موضوع بد نباشد به مكانيزم اجتهاد در فقه شيعي و 
قياس در فقه اهل سنت اش��اره كنيم، كه به جريان 
متبوع خود سمت و سوي متفاوتي سوق داده است؛ 
فقه اصولي معاصر شيعه يكي از نتايج اين تمايز و فقه 
مقاصدي اخوان المسلمين جديد يكي از سويه هاي 
متناظر با جريان ش��يعي در ميان مكاتب اهل سنت 
است. همچنين فيرحي نشان مي دهد كه چگونه فقه 
شيعي با مفهوم حق و فقه اهل سنت با مفهوم حكم 
ارتباط وثيق تري يافته و در نتيجه نزديكي بيشتر فقه 
شيعي با نظامات سياسي مشروطه انگليسي و تناسب 
فقه اهل سنت با نظامات سياسي قاره اي را به همراه 
آورده است. فقه و سياست در ايران معاصر به بهترين 
وجهي مكمل سوالي است كه فيرحي در قدرت، دانش 
و مش��روعيت در اسالم مي پرسيد؛ آنجا كه مي گفت 
نظريه هاي اقتدارگرايانه مذهبي از كجا آمده اند؟ چرا از 
تمامي جوانب دين اين وجوه اقتدارگرايانه برجستگي 
يافته و ديگر بخش ها به نفع مظاهر اقتدار حكومت و 
حاكم به حاشيه رانده شده است؟ در واقع آنچه فيرحي 
در اين اثر دو جلدي تمهيد مي كند همان وجه فربه تر از 
اقتداري است كه از فقه شيعي مي توان انتظار داشت. 
به نظر مي رسد تمييز اين ميراث از وجوه اقتدارآميز 
نص و سنت باعث مي شود ديگر ابعاد شريعت اسالمي 
نظير وكالت، شورا و اجماع نيز برجسته گردد؛ طرفه 
آنكه از يكسو موضع مدرنيست هاي تندروتر كه معتقد 
به امتناع امتزاج شريعت اسالم با مظاهر و زندگي مدرن 
هستند زير انتقاد مستقيم قرار مي گيرد و از سوي ديگر 
پايگاه جمودورزان درخصوص تفس��ير تحت الفظي 
از شريعت و برداش��ت هاي سلفي متزلزل مي شود و 
نهايتا مسير حركت به سوي برداشت هاي مدرن تر و 
دموكراتيك تر از فقه شيعي را براي پژوهشگران ايراني 

باز تر مي سازد.
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بيشترين مشتركان اينترنت 
موبايل در كدام اپراتور است؟

گزارش كيفيت اينترنت كشور با نگاهي به »ايران در 
مسير هوشمندي« منتشر و اپراتورهاي تلفن همراه 
كشور براساس بزرگي شبكه اينترنت طبقه بندي 
شدند.  به گزارش خبرگزاري موج، نگاهي اجمالي 
به گزارش »كيفيت اينترنت ايران « در نيمه نخست 
سال 1399 كه توسط رگوالتوري وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات منتشر شده است، نشان مي دهد 
كه در مجموع 86،010،521 اشتراك اينترنت ثابت 
و سيار در كشور وجود دارد. از مجموع اين اشتراكات، 
ح��دود 89 درص��د مربوط به »اش��تراك اينترنت 
موبايل« است كه 76، 531، 180 مشترك را شامل 
مي شود. در بين تمامي اشتراكات اينترنت موبايل، 
»همراه اول« با در اختيار داش��تن 37،820،749 
اشتراك پرسرعت اينترنت توانسته سهم بازار 50 
درصدي در اين بخش را به دست آورد. »ايرانسل« 
به عنوان اپراتور دوم با 35،457،551 مش��ترك به 
سهم بازار 46 درصدي دست پيدا كرده و در نهايت 

هم »رايتل« سهم بازار 4 درصدي ثبت كرده است.

سازمان تامين اجتماعي 
دوركاري را پذيرفت

سازمان تامين اجتماعي بعد از چندين ماه از شيوع 
ويروس كرونا، شرايط بيمه كاركنان دوركار را در 
بخشنامه جديدي اعالم كرده اس��ت. با ابالغ اين 
بخش��نامه چالش كارفرمايان شركت هايي كه در 
آنها دوركاري اجرايي ش��ده در برابر بازرسان اين 
سازمان حل خواهد ش��د. به گزارش ديجياتو ، در 
ماه هاي اخير گاليه هاي زيادي از مديران شركت ها 
در شبكه هاي مجازي منتشر مي شد كه بازرسان 
سازمان تامين اجتماعي با سر زدن به محل شركت 
آنها و عدم حضور كاركنان دوركار، براي آنها چالش 
ايجاد كرده اند. با شيوع ويروس كرونا، دولتمردان 
و بسياري از كارشناسان بارها و بارها اعالم كردند 
كه شركت ها و ادارات بهتر است به دوركاري روي 
بياورند تا از ش��يوع ويروس جلوگيري ش��ود. اين 
اتفاق در برخي ش��ركت ها رخ داده و اكوسيستم 
استارت آپي كش��ور به خاطر زيرساخت هاي فني 
موجودي كه در اغلب واحده��اي آن وجود دارد، 
پيش��تاز دوركاري در اي��ن ايام به ش��مار مي آيد. 
مشكالت بيمه اي كاركنان دوركار هم بيشتر متوجه 
اين قشر مي شد و حاال بخش��نامه جديد سازمان 
تامين اجتماعي، با پذيرفت��ن دوركاري و تدوين 
ش��رايط آن، اين چالش را حل كرده است. تامين 
اجتماعي طي بخشنامه اي اعالم كرد كارگاه هايي 
كه تاكنون اقدام به ارس��ال ليست بيمه كاركنان 
خود مي كردند؛ اما طي سال  جاري به دليل شيوع 
ويروس كرونا و با اجراي سياس��ت هاي دوركاري 
تعطيل بوده اند ي��ا با نيمي از اف��راد خود فعاليت 
مي كردند در صورتي كه حداقل يك ماه براي افراد 
خود پيش از ابالغ اين بخشنامه بيمه پرداخت كرده  
باشند مي توانند بدون بازرسي بازرس بيمه همچنان 
اقدام به ارسال ليست بيمه كنند و ديگر نيازي به 

بازرسي نخواهد بود. 

5200  شغل بركت
براي كولبران كردستاني

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا پايان امسال 
5200 شغل براي كولبران استان كردستان ايجاد 
مي كن��د. معاون تامين نهاده ها و مش��اركت هاي 
اقتص��ادي بنياد برك��ت كه در دومين نشس��ت 
منطقه اي رويداد مل��ي »كاك بركت« به منظور 
بررسي مساله معيشت و ايجاد اشتغال براي كولبران 
سخن مي گفت، با اعالم اين خبر افزود: بنياد بركت 
تا پايان س��ال ج��اري 1800 طرح اش��تغال زايي 
اجتماع محور را براي كولبران استان كردستان اجرا 
مي كند كه منجر به ايجاد 5200 ش��غل مستقيم 
و غيرمستقيم مي ش��ود. هادي جوهري ادامه داد: 
بنياد بركت در سال 99 در مجموع بهره برداري از 
3600 طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در استان 
كردس��تان در دس��تور كار دارد كه از اين تعداد، 
1500 طرح تا به امروز اجرا ش��ده است. وي اظهار 
داشت: 1800 طرح از 3600 طرح در دستور كار، 
به كولبران استان كردستان تعلق دارد كه تا به امروز 
361 ط��رح به بهره برداري رس��يده و مابقي نيز تا 
پايان سال جاري بطور كامل عملياتي خواهند شد. 
معاون تامين نهادها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت تصريح ك��رد: بنياد در كنار ايجاد طرح هاي 
اشتغال زايي خرد و خانگي، از شركت ها و كارگاه هاي 
كوچك ني��ز حمايت مي كند ت��ا بتوانند به نوعي 
پشتيبان و تكميل كننده زنجيره ارزشي طرح هاي 
خرد و خانگي باشند. جوهري در تشريح مدل هاي 
اقتصادي بنياد بركت در حوزه اشتغال زايي خرد و 
خانگي گفت: در مدل هاي »سحاب« و »آسمان« 
مجري و تسهيل گر بنياد بركت طرح اشتغال زايي 
را با توجه به پتانس��يل هاي منطق��ه اي تعريف و 
متقاضي را شناسايي مي كنند. سپس اهليت سنجي 
و اعتبارس��نجي متقاضي ص��ورت مي گيرد و در 
صورت تاييد، به بانك عامل براي دريافت تسهيالت 
معرفي مي ش��ود. وي ادامه داد: پس از ايجاد طرح 
اش��تغال زايي، مجري و تس��هيل گر تا سه سال با 
متقاضي در ارتباط هستند و از او پشتيباني مي كنند 
تا طرح به مرحله ثبات و سوددهي برسد. معاونت 
تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت 
تصريح ك��رد: بنياد در قال��ب مدل هاي اقتصادي 
ديگري از كارگاه ها و شركت هاي توليدي كوچك 
و متوسط حمايت مي كند. يكي از اين مدل ها، مدل 
مشاركت محور اس��ت كه بنياد با سرمايه گذاري 
در يك ش��ركت تا 49 درصد س��هام را در اختيار 
مي گيرد. مدت مش��اركت در اين مدل اقتصادي 
سه سال است و بنياد پس از اين مدت، سهام خود 
را واگذار مي كند و از آن ش��ركت خارج مي ش��ود. 
به گفته وي، بنياد برك��ت به هيچ عنوان به دنبال 
تصدي گري نيست و فقط راهكار هاي حمايتي را 
در دستور كار خود دارد. جوهري تاكيد كرد: بنياد 
بركت در قالب مدل مشاركت محور موفقيت هاي 
زيادي را در استان كردستان به دست آورده است. 
براي مثال، يكي از شركت هاي مشاركتي بنياد كه 
البسه پزشكي توليد مي كرد، پس از شروع ويروس 
كرونا خط توليدش را به س��مت لباس هاي ايزوله 
بيمارس��تاني و گان هاي پزش��كي تغيير داد. وي 
ادام��ه داد: محصوالت اين ش��ركت تا اقصي نقاط 
كشور رفته و اخيراً 100 هزار دست از اين لباس ها 
به وزارت بهداشت تحويل داده شده است. گفتني  
است، دومين نشست منطقه اي رويداد ملي كاك 
بركت در محل استانداري كردستان با حضور معاون 
استاندار، معاونان و مديران بنياد بركت، مسووالن 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در كردستان 

و مقامات اجرايي استان برگزار شد.

سهميه نفت سفيد منطقه ساري 
شارژ شد

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: براي هر خانوار 500 ليتر نفت س��فيد 
در نظر گرفته شده اس��ت كه در كارت بانكي معرفي 
شده مش��تريان شارژ مي ش��ود و تا تاريخ 99/10/15 
اعتب��ار دارد . س��بحان رجب پور مدير ش��ركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري از اجراي طرح 
عرضه سوخت به خانوارهاي نفت سفيد سوز از طريق 
زيرس��اخت بانكي از تاريخ 99/3/3 گفت و بيان كرد: 
سهميه خانوارهاي يك و دو نفره 500 ليتر، سه و چهار 
نفره 500 ليتر، پنج و شش نفره 500 ليتر و هفت نفره 
به باال نيز 500 ليتر است. مدير منطقه ساري اعتبار اين 
دوره از توزيع سوخت نفت سفيد را از تاريخ 99/8/22 
تا 99/10/15 اعالم كرد و ادامه داد: عرضه نفت سفيد 
به صورت الكترونيكي با شارژ سهميه در كارت بانكي 
معرفي شده از سوي مشتريان انجام مي شود . وي افزود: 
مصرف كنندگان نفت سفيد سوز فاقد گاز طبيعي كه در 
مناطق سردسير ساكن هستند در زمان ثبت درخواست 
در سامانه سدف )سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي( 
ش��ماره كارت بانكي خود را ثبت نموده و با در دس��ت 
داشتن كارت بانكي به فروشندگي هاي عرضه سوخت 
محل سكونت خود مراجعه و نسبت به دريافت مقدار 
سوخت تعيين شده اقدام نمايند . مدير منطقه ساري 
از شهروندان خواست تا شكايات و پيشنهادات خود را با 
شماره تلفن هاي 33270138 و 33270140 منطقه 
ساري و شماره 09627 شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران اطالع دهند تا رسيدگي شود. 

»زنگ آب« در استان اصفهان
به صورت مجازي نواخته شد 

دوازدهمين برنامه »زنگ آب« در سال تحصيلي 99- 
1400 به دليل شرايط شيوع ويروس كرونا و تعطيلي 
مدارس، توس��ط مديرعامل ش��ركت آبفا، مديركل 
آم��وزش و پرورش و مديركل كان��ون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان اس��تان اصفهان در شبكه شاد و 
ديگر شبكه هاي آموزشي در فضاي مجازي نواخته شد.  
مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان پيرامون نواختن 
زنگ آب در فضاي مجازي اعالم كرد: نواختن زنگ آب 
در صورتي ك��ه دانش آموزان فرآيند تعليم و تربيت را 
به دليل شيوع ويروس كرونا مجازي دنبال مي كنند، 
نشانگر اهميت و ارزش آب است. هاشم اميني با بيان 
اينكه آب در هم��ه فرهنگ ها كااليي مهم و غيرقابل 
جايگزين به ش��مار مي رود، ابراز داش��ت: در فرهنگ 
ديني و اسالمي ما بر اهميت آب دو چندان تاكيد شده 
و بر پرهيز از اس��راف در مصرف آب و صرفه جويي در 
مصرف اين مايه حياتي توصيه شده است. وي با تاكيد 
بر اهميت آموزش استفاده صحيح از آب به دانش آموزان 
اظهار داشت: دانش آموزان مي توانند با آموزش به عنوان 
يك مروج فرهنگ مصرف صحي��ح آب در خانواده ها 
عمل كنند. مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان با تقدير از هم��كاري خوب اداره كل آموزش 
و پرورش استان همچنين مديران و مربيان مدارس، 
ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين برنامه ها در نهايت 
مي تواند به اصالح الگوي مصرف آب در جامعه بينجامد. 
وي ادامه داد: بايد فرهنگ صرفه جويي به عنوان يك 
اصل در زندگي اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار 
گي��رد و تمامي مصارف همچون مص��ارف خانگي و 
همچنين مصرف در محيط اجتماعي مانند مدارس 
مطابق الگو باشد. هاشم اميني خاطرنشان كرد: براي 
تش��كر از اين نعمت خداوند بايد بتوانيم راه استفاده 
صحيح و پرهيز از اس��راف را بياموزيم و دانش آموزان 
بهترين گزينه براي آم��وزش الگوي مصرف صحيح 
در زمينه آب هس��تند. در ادامه اين مراسم مديركل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با اشاره به اهميت 
مصرف صحيح آب توسط دانش آموزان گفت: يكي از 
راه هاي مصرف بهينه آب توسط دانش آموزان استفاده 
از تجهيزات كاهنده در مدارس است كه بدين منظور 
تصميم گرفتيم از شيرهاي پدالي در مدارس استان 
اس��تفاده كنيم. اعتدالي ادامه داد: اداره كل آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان در نظر دارد تا قبل از سال 
1400 در بيش از 80 درصد مدارس از شيرهاي پدالي 
استفاده نمايد. وي ادامه داد: در چند سال اخير آموزش 
و پ��رورش در مقاطع مختلف تحصيل��ي برنامه هاي 
آموزش��ي متنوعي پيرامون مص��رف بهينه آب براي 
دانش آموزان در دستور كار قرار داده است كه نمونه بارز 
آن برگزاري جشنواره نخستين واژه آب براي كودكان 
اول دبستان است. همچنين در سال هاي اخير زنگ آب 
با هدف ترويج مصرف درست آب در ميان دانش آموزان 

در مدارس سطح استان نواخته شده است . 

جامعه علمي كشور دكتر »داود فيرحي«، استاد بزرگ انديشه سياسي خود را از دست داد

فيرحي؛ استاد ايده هاي جديد

حضور همزمان ٢ ميليون و ۲۰۰ هزار كاربر در شبكه شاد
وزير آموزش وپرورش گفت: در ش��اد رك��ورد 600 هزار 
ارتباط زنده و حضور همزمان ٢ ميليون و 200 هزار كاربر 
به ثبت رسيده و پهناي باند 326 گيگابيت بر ثانيه در شاد 

تجربه  شده است. 
به گزارش ايسنا، محسن حاجي ميرزايي در هشتمين 
جلسه شوراي تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور كه 
در محل شوراي عالي انقالب فرهنگي برگزار شد، اظهار 
كرد: شبكه شاد با هدف شبيه سازي فضاي آموزشي 
حضوري ش��كل  گرفته اس��ت و از طري��ق برگزاري 
تشكل هاي دانش آموزي، جش��نواره ها و مسابقات، 
برنامه ه��اي قرآن، عترت و نم��از، فرهنگي، هنري و 
ش��وراهاي دانش آموزي در برنامه ش��اد به موضوع 
پرورش و تربيت توجه كرده است، به عنوان مثال براي 
راي گيري شوراهاي دانش آموزي تقريبا يك ميليون 

دانش آموز در شبكه شاد براي اين راي گيري شركت 
كردند.

وي ب��ا بيان اينك��ه با ش��يوع كرونا و آم��وزش مجازي، 
دانش آموزان از فعاليت هاي پرورش��ي مبتني بر حضور 
محروم شدند، افزود: با بارگذاري فيلم هاي آموزش هاي 
ورزشي، آمادگي جسماني، ورزش هاي گروهي و كنترل 
وزن و چاقي در ش��بكه شاد به اين موضوع توجه شد و در 
ش��اد اين فيلم ها تقريبا بين 5 تا 10 ميليون بار مشاهده 

 شده است.
حاجي ميرزايي پيرامون نحوه ارزش��يابي در شبكه شاد 
اظهار داشت: امكان برگزاري آزمون آنالين، امكان تصحيح 
و نمايش نتايج به معلم و دانش آموز، برگزاري مجدد آزمون 
يا ارسال آن براي معلمان ديگر و امكان استفاده از تماس 
صوتي و تصويري براي برگزاري آزمون شفاهي و كتبي در 

اين شبكه فراهم است.
وزير آموزش وپرورش افزود: تاكنون 12 ميليون و 121 هزار 
و 224 دانش آموز، 701 ه��زار و 922 معلم و 110 هزار و 
609 مدير در شبكه شاد احراز هويت شده و فعال هستند.

عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: از ابتداي 
س��ال تحصيلي بر آموزش حضوري تاكيد داشتيم اما با 
توصيه هاي بهداش��تي و نگراني هاي خانواده ها، امكان 
آموزش غيرحضوري از طريق شبكه شاد به عنوان يكي از 

روش هاي جايگزين آموزش حضوري فراهم شد.
حاجي ميرزايي با اشاره به ظرفيت تلويزيون براي آموزش 
غيرحضوري خاطرنشان كرد: مدرسه تلويزيوني ايران 97 
درصد پوش��ش جغرافيايي براي آموزش دانش آموزان را 
فراهم كرده و دانش آموزي كه امكان دسترسي به اينترنت 
و گوشي هوشمند ندارد از تلويزيون براي آموزش استفاده 

مي كند. وي بر لزوم تدوين س��ند اطلس آموزشي در هر 
مدرسه تاكيد كرد و گفت: به مدارس اعالم  شده است كه 
براي مشخص شدن شرايط درس خواندن دانش آموزان 
به صورت حضوري، تلويزيوني يا از طريق شبكه شاد، اطلس 
آموزشي تهيه و با توجه به آن براي تقويت و رفع نيازها و 

مشكالت دانش آموزان برنامه ريزي شود.
وزير آموزش وپرورش افزود: همچنين بسته هاي خودآموز 
بين دانش آموزان مناطق محروم كه دسترسي به اينترنت، 

گوشي هوشمند، تلويزيون و... ندارند، توزيع  شده است.
حضور همزمان ٢ ميليون و 200 هزار كاربر در شبكه شاد

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي اظهار كرد: در شاد ركورد 
600 هزار ارتباط زنده و حضور همزمان ٢ ميليون و 200 
هزار كاربر به ثبت رسيده است و پهناي باند 326 گيگابيت 

بر ثانيه در شاد تجربه  شده است.

ويژه



تعادل- گروه صنعت |
»شناسايي و برطرف كردن موانع توليد« به صورت ويژه 
كليد خورد. وزارت صمت براي بهبود بخشيدن به فضاي 
كس��ب وكار تصميمات جديدي را اتخاذ كرده اس��ت. 
برهمين اساس وزارت صمت روز گذشته در يك فراخوان 
عمومي از تمامي فعاالن اقتصادي در بخش توليد وتجارت، 
صاحب نظران و تشكل هاي بخش خصوصي خواست تا 
گلوگاه هاي مرتبط با وزارتخانه را اعالم كنند. براس��اس 
چنين تصميمي و به گفته معاون ط��رح و برنامه وزارت 
صمت، شناس��ايي و حذف موانع محيط كسب وكار در 
حوزه هاي توليد وتجارت از دو مس��ير امكان پذير است. 
در روش نخس��ت مقررات مزاحم بيرون��ي با همكاري 
بخش خصوصي، تشكل هاي بخش خصوصي و صاحب 
نظران احصاء ومعرفي مي شوند. اما مسير ديگر براي لغو 
مجوزهاي دست و پاگير، پرسش از صاحبان واحدهاي 
توليدي صنعتي، معدني، صنفي و تجاري، براي معرفي 
چالش هاي كسب وكار بنگاه هاي اقتصادي شان در درگاه 
بهين ياب است. سعيد زرندي با اعالم چنين فراخواني بر 
اين موضوع تاكيد كرد كه رويكردها و نگاه همه دستگاه ها 
و نهادها به مقوله توليد، بايد تغيير اساسي داشته باشد و 
موضوع تسهيل فضاي كسب وكار توليد را به عنوان يك 
رسالت در سرفصل اقدامات خود قرار دهند. البته چندي 
پيش هم مدي��ركل دفتر امور اقتصادي و سياس��تهاي 
تجاري وزارت صمت نيز اعالم كرده بود كه به منظور رفع 
موانع موجود در مقابل فعاليتهاي توليدي و بهبود محيط 
كسب وكار، در سه محور »تفويض اختيار به سازمان هاي 
استاني«، »شناسايي و رفع گلوگاه هاي اجرايي« و »اصالح 
قوانين و مقررات زائد و مزاحم«، اقدامات اجرايي و عملياتي 

در دستور كار وزارتخانه صمت قرار دارد.

    تصميمات جديد
براي بهبود فضاي كسب وكار

شناسايي گلوگاه ها و موانع پيش روي بخش صنعت، 
معدن و تجارت از مهم ترين ماموريت هايي است كه به 
تازگي و پس از تذكرات نهادهاي باالدستي در دستور 
كار وزارت صمت قرار گرفته اس��ت. در اين راستا و به 
منظور مرتفع ش��دن موانع، انجام اقدامات عملياتي 
مرتبط با آن در حال پيگيري است. به گفته متوليان 
وزارت صمت، بخشي از موارد مرتبط با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است كه در اين خصوص عليرضا رزم 
حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاكيد بر 
احصاي كامل آنها براي بررسي و رفع موارد دستور ويژه 
صادر كرده است. بخشي ديگر از اين موانع هم كه در 
خارج از وزارتخانه است، دسته بندي شده تا با استفاده 
از ظرفيت هاي چون قرارگاه رفع موانع توليد بررسي و 
مرتفع شوند. به همين منظور و براي تعيين اولويت هاي 
گلوگاه هاي كسب وكار جلساتي نيز با صاحب نظران و 
فعاالن حوزه توليد و بازرگاني كشور برگزار شده است. 
از ديگر اقدامات صورت گرفته، اينكه در همين راستا 

در سامانه بهين ياب بخشي براي نظرخواهي از عموم 
توليد كنندگان و تجار ايجاد شده تا نظرات آنان نيز از 
اين طريق اخذ شود. البته اواسط شهريورماه امسال 
جعفر سرقيني، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيز در نامه اي به فرهاد دژپس��ند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي فهرس��ت قوانين و مقررات مخل 
بيروني حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت را در يك 
پيوست ارايه كرد. با اين حال، وزارت صمت با دو شيوه، 
شناسايي و حذف موانع محيط كسب وكار در توليد و 
تجارت را استارت زده است. احصاي مجوزها، رويه ها 
و مقررات مخل بيروني با همكاري بخش خصوصي 
و اكران عمومي پرسشنامه »چالش هاي كسب وكار 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي« در درگاه بهين ي��اب براي 
واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، صنفي و تجاري، 
مسيرهاي انتخاب شده براي لغو مجوزهاي دست و 
پاگير و تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي ضروري براي 
فعاالن اقتصادي هستند. ارزيابي ها نشان مي دهد ۱۹ 
عامل بازدارنده در بخش هاي صنعت، معدن و حوزه 

صنفي محيط كار بنگاه ها شناسايي شده اند. 
اما روز گذش��ته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت يك بار ديگر در يك فراخوان عمومي 
اعالم كرد كه از همه فعاالن بخ��ش توليد و تجارت، 
صاحب نظران و تشكل هاي بخش خصوصي خواسته  
شده تا گلوگاه هاي مرتبط با وزارتخانه را اعالم كنند. 

»س��عيد زرندي« در جلس��ه كارگروه بهبود فضاي 
كسب وكار افزود: اصالح فرآيندها و حذف رويه هاي 
مخل حوزه توليد و تجارت در راس��تاي بهبود فضاي 
كس��ب وكار در دس��تور كار قرار دارد. معاون طرح و 
برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنين در 
اظهاراتي گفت: شناسايي گلوگاه هاي وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت كه منجر به كندي فعاليت ها و بروز 
نارضايتي هايي در ذي نفعان شده و رفع آنها را با جديت 
دنبال خواهيم كرد. اين مقام مسوول اين راهم گفت كه 
در اين خصوص از بسياري تشكل ها و فعاالن اين بخش 
درخواست كرده ايم موضوعات را منعكس كنند. معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه با تاكيد بر اينكه 
بايد رويكردها و نگاه همه دستگاه ها و نهادها به مقوله 
توليد، تغيير اساسي داشته باشد، بيان كرد كه موضوع 
تسهيل فضاي كسب وكار توليد را به عنوان يك رسالت 
در سرفصل اقدامات خود قرار دهند. به موجب چنين 
تصميمي، دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري 
وزارت صنعت محوريت جمع بندي اين موضوعات را 
برعهده دارد. البته چندي پيش، مديركل دفتر امور 
اقتصادي و سياس��تهاي تجاري وزارت صمت نيز در 
اظهاراتي گفته بود كه تفويض اختيار به سازمان ها و 
واحدهاي استاني با توجه به روند رو به رشد فعاليت ها 
در سطح استان ها و توسعه استفاده از فناوري اطالعات 
و ارتباطات يك ضرورت به ش��مار م��ي رود؛ چراكه 

واگذاري خدمات، مجوزه��ا و فرآيندهاي اجرايي به 
استان ها مي تواند كمك شاياني به دريافت خدمات 
سريع در سطح كش��ور و بدون مراجعه به ستاد را به 
دنبال داشته باشد. احمد تشكيني در عين حال با تاكيد 
بر اينكه تفويض اختيار خدمات، مجوزها و فرآيندهايي 
كه منع قانوني نداشته با هماهنگي واحدهاي ستادي 
و ظرفيت هاي اس��تاني به سرعت دنبال خواهد شد، 
بيان كرده بود كه در اين راستا فهرست مقدماتي تهيه 
شده تا از طريق ايجاد هماهنگي هاي الزم به صورت 
مرحله اي، تمركززدايي در ارايه خدمات در كش��ور 
انجام ش��ود. به گفته مديركل دفتر امور اقتصادي و 
سياستهاي تجاري، گلوگاه هاي اجرايي، شامل برخي 
فرآيندها يا خدماتي هستند كه به دليل عدم شفافيت 
و اتخ��اذ روش هاي پيچيده در عمل، س��ردرگمي و 
ابهام مراجعان و ذينفعان و بدين ترتيب زمينه ايجاد 
نارضايتي و ناركارآمدي را به همراه داشته است. در اين 
راستا پيگيري موضوعات كليدي براي تسهيل امور با 
همكاري اتاقهاي بازرگاني، خانه صنعت، تشكل هاي 
بخش خصوصي و ... در دس��تور كار قرار گرفته است. 
همچنين به گفت��ه او، قوانين و مقررات زائد و مزاحم 
براي توليد در محوره��اي ماليات، تامين اجتماعي، 
گمرك، امور بانكي و ايمني و محيط زيس��ت احصاء 
شده است كه در اصالحات قانوني و مقرراتي در مراجع 
ذي ربط در حال پيگيري و در مسير اصالح قرار دارد.

رويداداخبار 

ادامه از صفحه اول
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شرط افزايش
توليد لوازم خانگي چيست؟ 

مهر |سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم 
خانگي گفت: اگر مش��كالت مربوط به مواد اوليه سر 
راه توليد نبود، حداقل ۵۰ درصد افزايش توليد داشتيم 
و مي توانس��تيم قيمت را متع��ادل كنيم.حميدرضا 
غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم 
خانگي گفت: اگر مشكالت مربوط به مواد اوليه سر راه 
توليد نبود، حداقل ۵۰ درصد افزايش توليد داشتيم و 
مي توانستيم قيمت را متعادل كنيم. البته مشكالت 
مربوط به مواد اوليه فقط به دليل عملكرد فوالدسازان 
نيست بلكه مشكل فرايند است، به گونه اي كه مي توان 
گفت بازار لوازم خانگي در كشور تنظيم نيست.غزنوي 
افزود: البته قباًل صدها مش��كل در مسير توليد وجود 
داشت اما هم اكنون مش��كالتمان به تهيه مواد اوليه 
مربوط مي شود. توليدكنندگان مجبور به پرداخت پول 
زياد براي خريد مواد اوليه هستند و همين امر هزينه ها 
را بسيار باال برده است. وي در خصوص وضعيت بازار هم 
گفت: در اين چند روز اخير به دليل نوسانات نرخ ارز و 
مبهم بودن وضعيت قيمت، ركود در بازار لوازم خانگي رخ 
داده است.غزنوي ادامه داد: طي ماه هاي اخير هزينه هاي 
توليد براي توليدكنندگان لوازم خانگي به شدت افزايش 
يافته است. حتي ما چندي پيش درخواست افزايش 
قيمت داديم اما هنوز چي��زي در اين خصوص نهايي 
نشده اس��ت و هيچ چيز مشخص نيست.سخنگوي 
انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي افزود: در 
حال حاضر نرخ ارز ثبات ندارد و قيمت نهاده هاي توليد 
همچون ورق فوالد بسيار گران ش��ده است؛ از سوي 
ديگر نيز اين محصوالت از بورس به دست توليدكننده 
نمي رسد و توليدكننده مجبور مي شود از بازار آزاد تهيه 

كند كه بايد قيمت بااليي را بپردازد.

وعده وزارت صمت
براي كاهش قيمت پوشك

ايس�نا |معاون دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع 
و تنظيم بازار وزارت صم��ت وعده داده كه قيمت 
پوش��ك بچه به صورت تدريج��ي كاهش خواهد 
يافت .س��عيد صارمي اظهار ك��رد: در حوزه توليد 
پوشك بچه مش��كلي نداريم، اما ۷۰ درصد از مواد 
اوليه توليد پوشك وارداتي و متاثر از نرخ ارز است و 
به علت كمبود اين مواد قيمت پوشك در هفته هاي 
اخير باال رفته بود.وي افزود: مقرر شد ترخيص اين 
مواد از گمركات به صورت اعتباري انجام ش��ود و 
بانك مركزي ارز مورد نياز براي اين موضوع را نيز 
تامين كند. همچنين در راستاي قطع وابستگي و 
خودكفايي تمهيدات الزم براي توليد داخلي مواد 
اوليه پوشك كه امكان توليد داخل دارند انجام شده 
است.صارمي با بيان اينكه با تمهيدات و مجموعه 
اقدامات انجام شده شاهد كاهش تدريجي قيمت 
پوشك خواهيم بود، تصريح كرد: در حوزه نظارت 
بر بازار نيز پوش��ك بچه جزو طرح هاي نظارتي و 
مشمول تشديد بازرسي ها خواهد بود و با متخلفين 

در اين بخش برخورد قانوني خواهد بود.

توقيف 500 هزار دستگاه 
استخراج ارز ديجيتال

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از بررسي و تصويب 
آخرين مقررات مرب��وط به تعيين تكليف پرونده هاي 
بالتكليف در حوزه رمز ارزها خبر داد و گفت: حدود ۵۰۰ 
هزار دستگاه اس��تخراج ارز ديجيتال توقيف شده و در 
حال رسيدگي است كه با مقررات جديد كه مصوبه ستاد 
و ابالغيه رياست جمهوري است در روزهاي آتي تعيين 
تكليف مي شود. علي مويدي خرم آبادي در حاشيه يكصد 
و يكمين نشست اعضاي اصلي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز با اشاره به آمار ناچيز قاچاق دام از كشور گفت: پيش از 
اين ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با همكاري وزارت جهاد 
كشاورزي ضوابط جابه جايي و حمل و نقل دام در داخل 
كشور را تصويب و ابالغ كرده است.وي در مورد جلوگيري 
از خروج غيرقانوني دام گفت: اعتقاد ما بر اين است كه 
تنها با كنترل مرز نمي توان از قاچاق جلوگيري كرد بلكه 
بايد در داخل كشور نظام هويت بخشي و پالك گذاري را 
انجام داد كه البته از گذشته اجرا شده است. وي با اشاره 
به كاهش چشمگير حجم واردات دام در دو سال اخير 
تصريح كرد: ۷۰ ميليون رأس دام در داخل كشور وجود 
دارد كه تأثير قاچاق كمتر از نيم درصد از اين ميزان بر 
اقتصاد و قيمت گوشت عقالني نيست. مويدي هدف از 
پالك كوبي را رهگيري دام تا زمان مصرف عنوان كرد و 
افزود: تاكنون حدود ۱6 ميليون رأس پالك كوبي شده و 
اين رقم رو به افزايش است، البته انتظار مي رود كاستي ها 
در اين زمينه به سرعت جبران شود.مويدي تأثير قاچاق 
دام از كش��ور بر افزايش قيمت گوشت را بسيار ناچيز 
دانست و تصريح كرد: كاهش ۷6 درصدي واردات دام به 
كشور متأثر از توليد دام مازاد بر مصرف، خود شاهدي بر 
صدق اين مدعا است، بطوري كه تنها در استان آذربايجان 
غربي يك ميليون دام مازاد توليد مي شود. رييس ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز ادامه داد: الستيك هاي سبك 
و سنگين مشمول تبصره 4 ماده ۱8 قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز خواهند بود.وي با بيان اينكه از اين پس عرضه 
الس��تيك از طريق سامانه جامع تجارت خواهد بود، 
تأكيد كرد: عدم رعايت ثبت اطالعات فروش در سامانه 
جامع تجارت مصداق تخلف عرضه خارج از ش��بكه 
خواهد بود و دستگاه هاي نظارتي مكلفند با متخلفين 
برخورد قانوني نمايند. وي با ابراز گاليه از عدم توجه و 
عنايت سازمان صدا و سيما نسبت به جلسات اعضاي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، غيبت 3 س��اله اين 
سازمان را غير قابل توجيه دانست و گفت: اين مطالبه 
ماست كه صدا و سيما طبق قانون مصوب سال ۱3۹2 
و فرمايش مقام معظم رهبري، در جلسات ستاد حضور 
پيدا كند تا در جريان اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه كه 
در جهت صيانت از سرمايه مردم صورت مي پذيرد، قرار 

بگيرد اما هميشه غايب اصلي است.

كدام كشورها در صنعت ايران 
سرمايه گذاري كردند؟ 

ارزيابي هاي آماري نشان مي دهد، در هفت ماهه 
نخس��ت امسال حجم س��رمايه گذاري خارجي 
مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل ۷۱ درصد افزايش 
داش��ته و آلمان، چين، تركيه و هند بيش��ترين 
حجم سرمايه گذاري را در كشور انجام داده اند.

جديدترين آمار منتش��ر ش��ده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان مي دهد 
كه در هفت ماهه اول س��ال ج��اري ۱۰2 مورد 
سرمايه گذاري خارجي به ارزش 3.۷ ميليارد دالر 
در كل كش��ور تصويب شده كه ۷۵ مورد از آنها، 
معادل 2۷ درصد از كل سرمايه گذاري خارجي، با 
حجم سرمايه گذاري ۱.۰2 ميليارد دالر در بخش 
صنعت، معدن و تجارت بوده است. همچنين از 
اين تعداد 3۷ مورد در حال بهره برداري و مابقي 
در حال طي مراحل اجرايي اس��ت.همچنين بر 
اس��اس اين آمار سرمايه گذاري خارجي مصوب 
در بخ��ش صنعت، مع��دن و تج��ارت در مدت 
يادش��ده نس��بت به هفت ماهه اول سال قبل از 
لحاظ تعداد 36 درصد و از نظر ارزش ۷۱ درصد 
رشد داش��ته و به لحاظ حجم س��رمايه گذاري، 
سهم بخش صنعت 84، معدن 6.۷ و تجارت ۹.3 
درصد بوده اس��ت.در اين ميان از بين ۷۵ مورد 
سرمايه گذاري خارجي در اين بخش، 28 شركت 
با ۱۰۰ درصد س��هامدار خارجي، 3۹ شركت به 
صورت مشاركتي با شركاي داخل )J.V( و هشت 
مورد به صورت مش��اركت مدني، بيع متقابل و 
BOT اجرا مي شود.بر اس��اس اطالعات وزارت 
صمت بيش��ترين حجم سرمايه گذاري خارجي 
در دوره مورد بررس��ي نيز در گروه هاي ساخت 
مواد و محصوالت شيميايي با 2۰ طرح به ارزش 
443 ميليون دالر، س��اخت كك، ساخت فلزات 
اساسي با چهار طرح به ارزش ۹۵ ميليون دالر، 
فرآورده هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت هاي 
هسته اي با ۱۰ طرح به ارزش 8۱.3 ميليون دالر 
و س��اخت محصوالت از الستيك و پالستيك با 
چهار طرح به ارزش ۵8 ميليون دالر بوده است.

چهار كش��ور اول از لحاظ ارزش سرمايه گذاري 
خارجي مصوب نيز كش��ورهاي آلمان با 343، 
چين با 322، تركي��ه ۹8.۷ و هند با 68 ميليون 
دالر هستند. بيش��ترين تعداد سرمايه گذاري ها 
نيز توسط كشور افغانس��تان با 22 مورد، تركيه 
با هش��ت مورد و چين و هند هر ك��دام با هفت 
مورد انجام شده اس��ت.در اين ميان استان هاي 
سيستان و بلوچستان 4۰، خوزستان 36، تهران 
۹، اصفهان 8 و آذربايجان شرقي ۷ درصد از حجم 
سرمايه گذاري خارجي مصوب در بخش صنعت، 

معدن و تجارت را جذب كرده اند.

گشايش هاي  سياسي و بورس
عملك��رد ضعيف دول��ت و مس��ووالن در اداره 
بازارهاي اقتصادي را كنار مي گذارم اما بورسي ها 
)حقيقي و حقوقي( دنبال چ��ه اتفاق مثبتي از 
آمدن ترامپ بودند؟ رش��د دالري بورس )رشد 
بورس بر اثر باال رفتن قيمت دالر( همزمان باعث 
رش��د بازار مس��كن و خودرو و طال هم مي شود. 
چند سرمايه گذار توانسته اند بعد از رشد بورس 
و با سود حاصله، مسكن و خودروي خود را ارتقا 
دهند؟ )منظور عموم س��رمايه گذاران هستند( 
رش��د اندك دالر براي بورس مفيد بود اما از يك 
جايي به بع��د باعث حركت بازاره��اي موازي و 
كاهش قدرت خريد س��ود كسب ش��ده شما از 
بورس مي ش��ود. اگ��ر دالر ۵۰ ه��زار تومان هم 
مي شد و شاخص هم ۵ ميليون واحد مي شد ما 
فقيرتر مي شديم. اما چرا گشايش سياسي سود 

بهتري را در بورس رقم مي زند؟
گشايش سياس��ي )و يا حداقل ايجاد جو مثبت 
روان��ي و انتظار رخ دادن آن در آينده( درس��ت 
همان چيزي است كه بورس نياز دارد. اين عامل 
رواني باعث فش��ار بر بازارهاي م��وازي بورس و 
موجب قطع انتظاِر افزايِش قيمت در آن بازارها 
مي ش��ود. اين اتفاق مي تواند حت��ي در اثر يك 
توييت ايجاد ش��ود! به مرور اي��ن دومينو كامل 
خواهد ش��د و كم كم يك موج ب��راي ورود پول 
از س��اير بازارها به بورس ش��كل خواهد گرفت.

دقت كني��د دالر حوالي 23 هزار تومان حمايت 
مستحكمي دارد و ممكن است مدتي در حوالي 
اين عدد نوس��ان كند ادامه ري��زش دالر منوط 
به ارايه داده هاي بيش��تري از وضعيت سياسي 
ايران و جهان بعد از بايدن اس��ت. در ميان مدت 
و بلندمدت دالر احتماال اصالح بيشتري خواهد 
كرد و البته اين اصالح با شيب ماليم تري اتفاق 
خواهد افتاد. ب��ازار خودرو يك��ي از آماده ترين 
بازارها ب��راي اصالح جدي قيمتي اس��ت. بازار 
مس��كن مس��تعد ركود معامالتي براي بيش از 
يكي دو س��ال اس��ت. اما ب��ورس را نمي توانيد 
به راحت��ي حدس بزنيد. ب��ورس اصالح خود را 
خيلي وقت پيش شروع كرده است. توييت هاي 
باي��دن، موضع گيري ه��اي مثب��ت احتمالي و 
لحن مناس��ب تر بايدن مي تواند اوضاع را به نفع 
بورس تغيير دهد. ب��ه زودي بازار بر مدار بايدن 
و موضع گيري هايش خواه��د چرخيد و اين بار 
فرصت هاي بايدن براي بورس ايران مورد توجه 
ق��رار خواهد گرفت. ذهن هاي س��رمايه گذاران 
اين بار درگير محاسبات بعد از بايدن خواهد شد 
و احتماال بورس بر موج خوش بيني هاي ناشي از 

گشايش سياسي رشد خواهد كرد.

وزارت صمت در يك فراخوان از فعاالن اقتصادي و صاحب نظران درخواست كرد 

گلوگاه هاي توليد و تجارت را معرفي كنيد

بهينه سازي هدف گذاري استاني براي توسعه صادرات غيرنفتي
مسعود كمالي واردكاني و اميد رنجبر|

پژوهشگران موسس�ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني|

در برنامه هاي توس��عه صادرات كش��ور معمواًل به نقش 
و سهم اس��تان ها و هدف گذاري در سطح استاني توجه 
مي شود. اما در عمل به دليل كمبود يا نبود اطالعات قابل 
اتكا، امكان برنامه ريزي منس��جم از سياست گذار سلب 
مي گردد. مهم ترين مشكل، انتشار آمار صادرات استان ها 
براساس آمار گمركات خروجي كاال است و نه مبدأ توليد يا 
منشأ صدور كارت بازرگاني صادركننده، لذا ظرفيت هاي 
واقعي توليدي و صادراتي اس��تان ها در آمارهاي رسمي 
تجاري كشور ديده نمي شوند، هدف گذاري ها نيز عمدتًا 
براس��اس توانمندي ها و پتانسيل هاي توليدي استان ها 
صورت نمي گيرد و معموالً استان هاي مرزي هدف گذاري 
متورمي )فرات��ر از توان توليدي و صادراتي ش��ان( دارند 
درحالي كه توانمندي ساير استان ها در صادرات به نوعي 
كمتر از ظرفيت هاي موجودشان برآورد مي گردد. درحال 
حاضر بسياري از كاالهاي توليدي در يك استان توسط 
صادركنندگان استان هاي ديگر )عمدتاً استان هاي مرزي( 
صادر و از گمركات خروجي كشور با نام استان مرزي يا در 
برخي موارد براساس نام و محل استان شركت صادركننده 
در سيستم اطالعات گمرك ثبت و منتشر مي گردد كه 

اين امر موجب عدم تقارن اطالعات تجاري كشور و عدم 
ام��كان ارزيابي و برنامه ريزي دقي��ق صادراتي مي گردد. 
بدين منظور اخيراًمطالعه اجمالي در خصوص ظرفيت هاي 
توليدي و صادراتي اس��تان ها براس��اس آمار حسابهاي 
منطقه اي توليد و ارزش افزوده منتشر شده توسط مركز 
آمار ايران )آخرين آمار موجود مربوط به سال ۹۵ است( 
صورت گرفت، كه مقايس��ه آن با آمار صادرات استان ها 
براساس اطالعات گمرك، حاوي نكات قابل توجهي است 
به طوري كه۱- مطابق جدول ذيل، مقايس��ه ۱۰ استان 
اول صادر كننده كش��ور براساس اطالعات آمار گمرك با 
۱۰استان اول صادراتي كشور براساس ظرفيتهاي توليدي 
نشان مي دهد كه ۱۰ استان صدرنش��ين گروه اول و ۱4 
استان صدرنشين گروه دوم، هركدام 8۷ درصد صادرات 
را در  بردارند و همچنين سه استان اول مرزي گروه اول 63 
درصد صادرات و سه استان اول گروه دوم حدود ۵۱ درصد 
صادرات را به خود اختصاص داده اند. لذا صادرات در گروه 
دوم توزيع متوازنتر و پراكندگي بيشتري پيدا كرده است.

2- اس��تان هاي بوش��هر و خوزس��تان به دلي��ل وجود 
مجتمعهاي توليدي پتروش��يمي در منطقه ماهشهر و 
عسلويه كماكان رتبه هاي خود را حفظ نموده اند، اگرچه 
س��هم صادرات مورد انتظار از آنها متعادل تر شده است 
)بوشهر از 3۱.4 درصد به 23 درصد كاهش و خوزستان از 

۱۱.4 درصد به 2۱ درصد افزايش نشان مي دهند( . در عين 
حال سهم مورد انتظار صادرات استان هاي مهم توليدي 
ش��امل »تهران، كرمان، اصفهان، يزد، فارس، لرس��تان، 
همدان، اردبيل، البرز، مازندران، چهارمحال  وبختياري، 
خراسان جنوبي و مركزي«، با توجه به ظرفيت هاي توليدي 
موجود، افزايش قابل توجهي يافته است. همچنين سهم 
استان هاي مرزي »هرمزگان، آذربايجان غربي، كردستان 
و كرمانشاه« كاهش قابل توجهي نشان داده و سهم بقيه 

استان ها تغيير محسوسي نشان نمي دهد.

    پيشنهادها 
۱- به منظور جم��ع آوري اطالعات دقي��ق از صادرات 
استان ها الزم اس��ت پايگاه اطالعات تجاري مستقر در 
گمركات، اطالعات تجارت كااليي را براساس محل ثبت 
شركت صادر كننده، گمرك خروجي كاال و منشأ استاني 
كاال ثبت نمايد. در واقع اطالعاتي نظير مبدأ توليد كاال، 
محل ثبت شركت صادركننده و گمرك خروجي كاال، 
سه جزو مهم اطالعات تجاري براي تحليل هاي آماري، 
هدف گذاري صادراتي و برنامه ريزي تجاري محس��وب 
مي ش��وند كه الزم اس��ت در سيس��تم گمركات كشور 
راه اندازي يا به  روز رساني و فعال شوند. به قرار اطالع چنين 
فيلدهاي اطالعاتي در سيستم اطالعات گمركات تعبيه 

شده است اما عماًل به درستي و دقت تكميل نمي گردد يا 
اطالعات ثبت شده، به صورت نوبه اي منتشر نمي گردد.

2- عمده استان هاي كشور نيز بدليل نظام آماري موجود، 
پي��ش بيني هاي صادراتي )كاال و ب��ازار( را بدون توجه به 
ظرفيت هاي توليدي و صادراتي اس��تان خود و براساس 
آمارهاي مرسوم گمركي صورت مي دهند، حال آنكه الزم 
است با توجه به اشراف عملياتي كه نسبت به شركت هاي 
توليدي، تجاري و صادراتي در سازمان هاي صمت هر استان 
وجود دارد، اين مهم با دغدغه بيشتري مورد توجه قرار گرفته 
و پايگاه اطالعاتي مناسبي با همكاري معاونت برنامه ريزي 
وزارت متبوع طراحي و استان ها را مكلف به تكميل ساالنه 
آن نمايند. چنانچه استان هاي قزوين، البرز، كهگيلويه و 
مازندران به فهرست گروه دوم اضافه گردد، سهم صادرات 
اس��تان هاي گروه دوم از ۷۷ درصد به 8۷ درصد افزايش 
مي يابد.  توضيحات: به منظور محاسبه ظرفيت صادراتي 
استان ها بر اساس ظرفيت توليدي شان، ابتدا سهم هر استان 
در توليد كشور به تفكيك كدهاي آيسيك محاسبه شده 
است. سپس ميزان صادرات كل كشور به تفكيك كدهاي 
آيسيك محاسبه و در گام آخر ظرفيت صادراتي استان ها 
در هر يك از كدهاي آيسيك از حاصل ضرب »سهم استان 
در توليد كشور در هر كد آيسيك« در »ميزان صادرات كل 

كشور در هر كد آيسيك« به دست آمده است. 

رتبه براساس 
عملكرد 

گمرك

استان هاي گروه 
اول

ظرفيت هاي توليدي ميليون دالر/درصدعملكرد گمركات  ميليون دالر/درصد
استان هاي گروه 

دوم
رتبه بر اساس 
ظرفيت توليد سهم استان از 

صادرات كل%
عملكرد صادرات 
استان در سال 98

عملكرد صادراتي 98 استان 
براساس آمار تجاري

عملكرد قابل انتظار استان 
براساس ظرفيت توليدي

سهم استان از 
صادرات كل%

1بوشهر31.41297612976984223بوشهر1

2خوزستان19.982354712897021هرمزگان2

3تهران11.447121.50432908خوزستان3

4اصفهان5.12.12192522785كرمانشاه4

5كرمان4.4181461920105خراسان رضوي5

6خراسان رضوي4.11678181411553آذربايجان غربي6

7آذربايجان شرقي3.61.504122613603تهران7

8فارس3122614510743آذربايجان شرقي8

9مركزي2.292591913463اصفهان9

10يزد2.291938712993مركزي10

جمع كل87.336110252273262477جمع كل

 تحلیل گزارش
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چهرهروز

محمود تراب نيا هنرمند اهل انزلي درگذشت
محمود تراب نيا هنرمند اهل انزلي پس از سال ها فعاليت در حوزه هاي مختلف سينمايي و ادبي بامداد سه شنبه ۲۰ آبان در اثر حمله 
قلبي در گذشت.تراب نيا متولد اول بهمن سال ۱۳۳۰ بندرانزلي، فارغ التحصيل دانشكده سينما و تلويزيون در رشته كارگرداني 
سينما بود. او در اكثر فيلم هايش عالوه بر كارگرداني فيلمنامه نويس، محقق، گوينده متن )در مستندها و سريال ها( نيز بود.بعضي 
فيلم ها و س��ريال هاي اين هنرمند عبارتند از ماهي مرده )فيلم بلند داستاني(، آن روزها، قصه ما راست بود، چه تماشا دارد باغ!، 
مسجد علي، مقصد: تهران، ۲۳ بهمن )داستاني/ سينمايي( نخستين فيلم بلند بعد از انقالب، ُدخت دريايي )سريال نيمه مستند(، 

علي اكبر/ علي اصغر، فرداي عاشورا )سينمايي/ اولين فيلم سينمايي-داستاني درباره جنگ(.

كتابخانه

درباره كتاب »تحليل داده هاي اقتصادي«
كتاب »تحليل داده هاي اقتصادي« نوشته  »گري كوپ«، مهم ترين الگوهاي اقتصادسنجي مدرن را بررسي مي كند. اين كتاب را 
نمي توان يك اثر آموزش اقتصادسنجي به شكل كالسيك آن دانست. با مرور كتاب خواهيد ديد كه روابط رياضي استفاده شده در 
آن ناچيز است؛ در حالي كه كتاب هاي اقتصادسنجي معمواًل لبريز از روابط و اثبات هاي رياضي هستند. تجربه نشان داده است كه 
در فرآيند آموزش اقتصادسنجي، معمواًل انتقال مفاهيم فداي بررسي اثبات هاي رياضي مي شود. امروزه تكنيك هاي پيشرفته آمار 
و اقتصادسنجي در رشته هاي مختلفي نظير MBA، حسابداري و علوم سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد. بسياري از پژوهشگران 

در اين رشته ها به دليل عدم برخورداري از پيشينه رياضي و آمار، قادر به فراگيري الگوهاي پيچيده اقتصادسنجي نيستند.

میراثنامه

 مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خوزس��تان از باطل ش��دن مجوز اح��داث كارخانه 
قند در حري��م چغازنبيل خبر داد. س��يدحكمت اهلل 
موس��وي درخصوص واگ��ذاري ۳۳۰ هكتار از حريم 
درجه يك چغازنبيل از طرف جهاد كشاورزي به يك 
فرد اظهار داش��ت: يك كارخانه قند در آنجا در س��ال 
۹۷ اس��تعالم گرفت تا بعد از تعيين محدوده احداث 
شود ولي ميراث فرهنگي جواب منفي داد.سرمايه گذار 
اين كارخانه با وجود تالش اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي خوزستان، حدود پنج هكتار 
از اراضي را به عنوان تجهيز كارگاه تسطيح كرد و يك 
ديوار بتني پيش ساخته موقتي نيز كار شد. او با اشاره 
به تنظيم ۲ شكواييه عليه اين شركت در دستگاه قضايي 
گفت: اين اراضي در حريم درجه يك چغازنبيل واقع 
شده اند و براساس ضوابط قانوني تسطيح آنها، ممنوع 
و غيرمجاز بود. دادگستري به استناد كارشناسي هاي 
صورت گرفته براي سرمايه گذار منع تعقيب صادر كرد 
كه احساس مي شود نظر دادگستري بر اين بوده كه اين 
اتفاق و تجهيز كارگاه تزلزلي در بنيان اثر ايجاد نكرده 
است؛ بااين وجود دادگس��تري مجوز استفاده از ۳۲۰ 

هكتار را به آنها نداده اس��ت. موسوي با تأكيد بر اينكه 
اجازه ادامه كار به اين س��رمايه گذار داده نشده است، 
گفت: مجوز جهاد كش��اورزي استفاده از ۱۰۰ هكتار 

براي كارخانه بود كه اين مجوز نيز ابطال شد.چغازنبيل 
يك اث��ر تاريخي جهاني اس��ت كه بايد ب��ا همكاري 

دوستداران اين حوزه از آن حفاظت كرد.

مجوز احداث كارخانه قند در حريم چغازنبيل باطل شد

قلعهلشتاننامقلعهاياستبرفرازكوه»شاهینكوه«دربخشمركزيشهرستانبندرلنگهاست،»قلعهلشتان«در6كیلومتريشمالشرقيشهرستان
بندرلنگهودرشمالروستايبارچاهواقعشدهاست.تاريخبناياينقلعهبهسدهنهمهجريبرميگردد،قلعهلشتاندردورانگذشتهودرجنگهايمحلي
نقشمهميداشتهاست،آثاراينقلعههنوزدرلبدرياونزديكيشهركنگباقيماندهونزدمردمواهاليمنطقهبهنام»ق�لُع�ْو«معروفاست.برخينیز
عقیدهدارنداينقلعهدرعهدهخامنشياحداثشدهوبیشاز2000سالقدمتدارد.بعدهاپرتقاليهاآنرابازسازيكردهاند.دخمههايسنگي،شبیهبه
غارهايانسانهايغارنشیندرارتفاعاتمجاورآنوجودداردوآثارفراوانديگرينیزدرمحوطهقلعهبرجايماندهاست.گروهيمعتقدندكهساختاين
بنابهزمانسلطهوقدرتپرتغاليهابرخلیجفارسمربوطاست.ازقلعهپرتغاليهاكهدرجنوبكنگقرارداشتهتاقلعهلشتانراهيزيرزمینيوجودداشته
كهقسمتيازاينراهرامانندتونلساختهبودندوازكنگبهقلعهلشتانميرفتند،مخصوصادرايامجنگوشورشوآشوب،ازاينراهنیزذخیرهومهماتو
آذوقهبرايكسانيكهدرقلعهلشتانسنگرگرفتهبودند،ميرساندند.درحالحاضر،بهجزحصاربندوآثارمخروبهديوارها،اثرديگريازساختمانقلعهباقي
نماندهاست.درداخلقلعهلشتان،چندينقبرستان،دههابركهآبوانبارآذوقهوآثارفراوانديگريبهجايماندهاست.دخمههايسنگي،شبیهبهغارهاي
انسانهايغارنشیندرارتفاعاتمجاورآنوجودداردكهشباهتزياديبهدخمههايغارچهلخانهودخمههايفوقانيارتفاعاتشماليبندرطاهري)سیر
اف(دارد.موقعیتاستراتژيكبسیارخوبيدارد؛بهطوريكهعالوهبرتسلطكاملبراطراف،دارايمسیرصعوددشوارياست.انتخابمحلبسیاردقیق

صورتگرفتهبهطوريكهفتحآنبرايدشمنانكاردشواريبهنظرميرسد.

مرزپرگهر

هنر

فيلم كوتاه »رخنه« نخس��تين تجربه كارگرداني سيما بنيادي به بخش مسابقه 
جشنواره دوسلدورف آلمان راه پيدا كرد. جشنواره بين المللي فيلم كوتاه دوسلدورف 
كه امسال هجدهمين دوره خود را برگزار مي كند، فهرست نهايي بخش مسابقه خود 
را اعالم كرد كه بر اين اساس از ميان بيش از هزار فيلم ارسالي، ۲۱ فيلم كوتاه موفق 
به راهيابي به بخش مسابقه اين جشنواره آلماني شده اند. به دليل شرايط همه گيري 
بيماري كوويد-۱۹، فيلم هاي بخش مسابقه در روزهاي ۱۸ و ۱۹ نوامبر )۲۸ و ۲۹ 
آبان( به صورت آنالين و با ظرفيت هزار تماشاگر به نمايش در خواهند آمد. همچنين 
مراسم اختتاميه هجدهمين دوره جشنواره دوسلدورف آلمان در تاريخ ۲۰ نوامبر 
)۳۰ آبان ماه( برگزار و فيلم هاي برگزيده معرفي مي شوند. اين نخستين حضور 
بين المللي فيلم كوتاه »رخنه« به نويسندگي وكارگرداني سيما بنيادي خواهد بود. 
در خالصه داستان فيلم كوتاه رخنه آمده است: »در تاريكي، آشكارا مي توان نهان 
كرد«ديگر عوامل اين فيلم عبارتند از؛ بازيگران: علي طاهري، سيما بنيادي، مدير 

فيلمبرداري: فرزاد شفايي، تدوين: عماد خدابخش، 

فيلم كوتاه »رخنه« 
در جشنواره دوسلدورف آلمان

هنر

 ده ها تصويرگري اثر كودكان هنرمند ب��راي »ايكاباگ«، جديدترين كتاب 
»جي. كي. رولينگ« انتخاب ش��د. »رولينگ« كت��اب »ايكاباگ« را حدود 
يك دهه پيش به عنوان داس��تان آخر ش��ب براي كودكانش نوشته بود و در 
طول تابس��تان بود كه براي كمك به كودكاني كه در قرنطينه به سر مي برند 
رونمايي شد. »رولينگ« در اين كتاب داستان هيواليي به نام »ايكاباگ« و يك 
سرزمين خيالي را روايت مي كند.۳۴ نقاشي از بين ۱۸هزار نقاشي ارسال شده 
از بريتانيا، ايرلند، استراليا، نيوزيلند و هند براي انتشار در اين كتاب انتخاب 
ش��د. »رولينگ« قول داده است تمامي سود حاصل از فروش اين كتاب را به 
خيريه هايي اهدا كند كه از افرادي كه به علت ويروس كرونا دچار خس��ارت 
شده حمايت مي كنند. ايده خلق اين اثر هنگام نگارش »هري پاتر« در ذهن 
»رولينگ« ش��كل گرفت. او قصد داش��ت »ايكاباگ« را پس از »هري پاتر و 
يادگاران مرگ« كه آخرين جلد از س��ري كتاب هاي اين شخصيت داستاني 

محسوب مي شود، چاپ كند، اما انتشار آن يك دهه طول كشيد.

نقاشي هاي كودكان در جديدترين كتاب 
»رولينگ«

جامعه

كرونا جان ۴۶۲ نفر ديگر را گرفت
با فوت ۴۶۲ بيم��ار ديگر از مبتاليان 
قطعي به كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، 
ش��مار جانباختگان قطع��ي بيماري 
كوويد ۱۹ در كشور به ۳۹ هزار و ۲۰۲ 
نفر رس��يد و ۲۷ اس��تان همچنان در 
وضعيت قرمز كرونا هستند. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي گفت: بر اس��اس معيارهاي 

قطعي تش��خيصي، ۱۱ هزار و ۷۸۰ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد و سه 
هزار و ۳۳۹ نفر بس��تري ش��دند. با اين حس��اب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷۱۵ هزار و 
۶۸ نفر رسيد. سيما سادات الري افزود: خوشبختانه 
تاكنون ۵۳۶ هزار و ۱۰۵ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۶۰۱ 

نفر از بيماران مبت��ال به كوويد۱۹ در 
وضعيت ش��ديد اين بيم��اري تحت 
مراقب��ت ق��رار دارند و تاكن��ون پنج 
ميليون و ۳۴۴ ه��زار و ۸۲۱ آزمايش 
تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده اس��ت. او بيان كرد: استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراس��ان جنوبي، س��منان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمح��ال و بختياري، البرز، 
آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند 
و استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 
و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.

بدهي ۴۰ هزار ميلياردي كارفرمايان به تامين اجتماعي
مديرعامل س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
از بده��ي ۴۰ ه��زار ميلي��ارد توم��ان 
كارفرمايان به بيمه تامين اجتماعي خبر 
داد. مصطفي س��االري گفت: مديريت 
درآمد هزينه سازمان تأمين اجتماعي 
سختي هاي خودش را دارد اما كسري اي 
كه نتوانيم به وظيف��ه خود عمل كنيم 
خير اصاًل وجود ندارد. او با اشاره به اينكه 

ماهيانه ۱۰ هزار ميليارد تومان بعد از متناسب سازي 
مستمري به بازنشستگان پرداخت مي شود، گفت: با 
وجود متناسب س��ازي حقوق ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار 
بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي و افزايش سنواتي 
هزينه ماهانه مس��تمري ها از ۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد 
تومان به ۱۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است 

كه با تالش هم��كاران ما در بخش هاي 
مختلف براي تأمين آن با مشكل مواجه 
نش��ده ايم و وقفه اي در خدمات رساني 
ايجاد نشده اس��ت. مديرعامل سازمان 
تأمي��ن اجتماعي در خص��وص بدهي 
كارفرمايان، اظهار داش��ت: كارفرمايان 
ح��دود ۴۰ هزار ميلي��ارد تومان بدهي 
بيمه اي دارند ك��ه آنها هم بخش هايي 
هستند كه گرفتاري دارند و ما نبايد به آنها فشار بياوريم 
و در راستاي حمايت از توليد، به آنها مهلت داده ايم. 
او ادامه داد: اينها كساني هستند كه نمي توانند بدهي 
خود را پرداخت كنند و يا كارخانه اي نيمه تعطيل و 
يا تعطيل ش��ده دارند و جزو مواردي اس��ت كه واقعًا 

نمي توانند بدهي هاي خود را پرداخت كنند.

مرگ ۳ محيط بان به علت ابتال به كرونا
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست از 
درگذشت سه محيط بان از ابتداي شيوع 
ويروس كرونا )اسفند ۹۸( در كشور خبر 
داد. س��رهنگ جمش��يد محبت خاني 
گفت: اين سه محيط بان از استان هاي 
كرمانش��اه، بوشهر و خراس��ان رضوي 
بودند كه به عل��ت ابتال به ويروس كرونا 
جان خود را از دس��ت دادند. همچنين 

از ابتداي ش��يوع ويروس كرون��ا ۱۹۰ محيط بان در 
سراسر كش��ور به كرونا مبتال ش��دند كه پس از طي 
كردن دوره قرنطينه بعد از بهبودي به محل كار خود 
بازگش��تند و اكنون حدود ۱۰ محيط بان همچنان 
 در قرنطينه به س��ر مي برند. مرتضي بخش��ي اولين

 محيط باني اس��ت كه ب��ر اثر ابتال به وي��روس كرونا 
درگذشت، زنده ياد بخشي ۱۱ سال در منطقه شكار 
ممنوع ژرف در شهرستان زاوه استان خراسان رضوي 

خدمت كرد كه پ��س از ابتال به ويروس 
كرونا دار فاني را وداع گفت. محمد رستمي 
محيط بان محيط زيست استان بوشهر نيز 
 به علت ابتال به كرونا درگذشت. رستمي 
محيط باني فداكار كه سال ها در طبيعت 
استان بوشهر و شهرستان گناوه، با تعصب 
تالش كرد و زحمات و كوشش وي در راه 
حفاظت از طبيعت بوشهر هرگز فراموش 
نمي ش��ود. يارولي محمودي از محيط بانان دلسوز و 
غيور كرمانشاهي بود كه به علت ابتال به كرونا به ديار 
باقي شتافت، مرحوم محمودي طي ساليان خدمت 
خود با حفاظت از گونه هاي ارزشمند گياهي و جانوري 
به ويژه آهوان دشت قراويز سرپل ذهاب نقش مهمي 
را در پاس��داري از اين گونه مهم و انفال خدادادي ايفا 
كرد و در س��ال ۱۳۹۸ نيز به عنوان محيط بان نمونه 

كشوري معرفي شد.

ادامهازصفحهاول

جان مردم را به شوخي 
گرفته ايد

همان مردمي كه مجبور بودند سر كارشان حاضر 
ش��وند وگرنه بايد حكم اخراجش��ان را از دست 
كارفرم��ا مي گرفتند. وزير بهداش��ت محترم كه 
براي مردم پيامك مي زني��د و از آنها مي خواهيد 
از خانه خارج نش��وند، به اين فكر كرده ايد وقتي 
مردم مجبورند سر كار بروند اين پيامك شما هم 
بيشتر به يك شوخي شبيه است تا درخواستي كه 
وزير بهداشت يك مملكت از مردمش دارد. جان 
مردم را به شوخي گرفته ايد. آقايان ۴۶۲ فوتي در 
۲۴ ساعت فقط عدد نيست جان افرادي است كه 
قرباني بي تدبيري شما مي شوند. تازه در بهترين 
حالت اگر ما اين آمار را دو برابر كنيم يعني حداقل 
روزانه بيش از ۹۰۰ نفر بر اث��ر ابتال به كرونا جان 
مي بازند. در بين اين افراد نخبه ها هستند، استاد 
دانش��گاه داريم، كارگر و كارفرما و... هست. اينها 
همان مردمي هس��تند كه در روزهاي انتخابات 
مي شوند ولي نعمت ش��ما و در ديگر روزها انگار 
مشتي آدم بي ارزشند كه حتي جانشان هم براي 
شما هيچ ارزشي ندارد. مي شوند آدم هايي كه بايد 
بار تمام ندانم كاري هايتان را به دوش بكشند و البته 
هيچ اعتراضي هم نكنند. مشكالت اقتصادي بيش 
از هر زمان ديگري بر مردم فشار مي آورد و حاال هم 
اين كرونا لعنتي شده بالي جانشان و شما باز هم 
از استقامت و ايستادگي مردم مي گوييد و به خود 
افتخار مي كنيد، اما نمي دانيد كه داريد با جان مردم 
بازي مي كنيد. تا كي قرار است قرنطينه ايران را به 
تعويق بيندازيد. تا كي قرار است مردم قرباني شوند 
و شما همچنان به آنچه بر سر اين مردم آورده ايد 
افتخار كني��د. حاال ما نه تنه��ا در صبوري ركورد 
زده ايم كه در مرگ و مير هم ركورددار شده ايم و 
اين افتخار ندارد. اينكه هر روز بيش از ۱۰ هزار نفر 
به كرونا مبتال شوند و بيش از ۴۰۰ نفر جانشان را 
از دس��ت بدهند، بايد مايه شرمندگي شما باشد. 
مردم ما بسيار صبور و محجوبند اما وقتي كارد به 
استخوان برسد ديگر خبري از صبوري نخواهد بود. 
شما با جان مردم بازي مي كنيد و آنها را به سوي 
مرگ سوق مي دهيد. اين همه خانواده عزادارو اين 
همه جان از دست رفته چه كسي بايد پاسخگوي 
اينها باشد. چرا نبايد نظارت كافي و دقيق داشته 
باشيد، چرا نبايد قرنطينه سراسري اعالم كنيد، 
وقتي كارشناس��ان مي گويند حداق��ل ۲ هفته 
تعطيلي مي تواند اوض��اع را خيلي بهتر كند. چرا 
بايد بگذاريد افراد سودجو با جان مردم بازي كنند. 
چه كسي مسوول رسيدگي به اين وضعيت است، 
اساتيد دانش��گاه هاي علوم پزشكي، نمايندگان 
مجلس، اعضاي ش��وراي ش��هر، اعضاي كميته 
علمي ستاد مقابله با كرونا همه و همه بر تعطيلي ۲ 
هفته اي تهران و ديگر كالن شهرها اتفاق نظر دارند، 

اين همه تعلل براي چيست؟

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

نان برخي دفاتر ثبت ازدواج در روغن داغ كرونا

ويروسي كه روي سر عروس و دامادها قند مي سايد!
ايسنا|درش��رايطي كه كرونا روزهاي 
س��ياهي را براي كش��ور رقم زده است 
و محدوديت هاي بس��ياري ني��ز براي 
مش��اغل مختلف وجود دارد، برخي دفات��ر ازدواج در 
ش��هر تهران بدون هيچ گونه نظارت��ي روزانه چندين 
مراس��م عقد را آن هم با انبوه��ي از ميهمانان برگزار 
مي كنند.  در گذشته  هاي نه چندان دور و دراز، عاقدها 
ب��راي جاري كردن صيغه عقد، ب��ه خانه ها مي رفتند 
و بزرگ تره��ا هم ب��ا چراغاني سرس��راي خانه، آب و 
ج��ارو كردن حي��اط و تدارك ميوه و ش��يريني براي 
مهمان ها، بزمي برپا مي كردند و جوان ترها را سِر خانه 
و زندگي شان مي فرستادند. اما با كوچك شدن خانه ها 
و حياط ها و تقسيم وظايف شهري، سفره هاي عقد و 
ريسه كش��ي هاي خانگي رنگ باختند و جايشان را به 
تاالره��اي پذيرايي و دفاتر ازدواج دادن��د.  اين روزها 
البه الي صفحات شهر، اتفاقات ريز و درشت عجيبي 
پيدا مي ش��ود. در چندماهي كه گذشت، چندين و 
چند ُشغل و ِصنف با مش��كالت جدي و عديده اي 
مواجه ش��دند؛ مثل تاالرهاي عروسي. اما به تازگي 
برخي دفترخانه هاي ثبت ازدواج با اس��تفاده از اين 
فرصت، از ظرفيت هاي موجود سالن هاي عقدشان 
نهايت استفاده را مي كنند و در شرايطي كه به خاطر 
كرونا تاالرهاي پذيرايي تعطيل ش��ده اند از فرصت 
كرونا استفاده كرده و از آب كره مي گيرند! با اينكه 
ش��رايط و اوضاع كرونا در كش��ور، به طرز هولناكي 
مهيب است، اما بعضي از محضرهاي ثبت ازدواج در 
يك فضاي نسبتًا كوچك و مسقف، ضمن برگزاري 
خطبه عقد، س��ور و س��ات پذيراي��ي ده ها مهمان 
را هم فراهم مي كنند! مش��خصًا برگزاري مراس��م 
اين چنيني، به خودي خود زيباست، اما در شرايطي 
كه روزانه در كشور چندين هزار نفر به بيماري كرونا 
مبتال مي شوند و چندصد نفر بر اثر اين بيماري جان 
مي بازند، برگزاري اين مراسم آن هم با ده ها مهمان، 
بيش��تر به بازي »رولت روسي« ش��باهت دارد! در 
همين رابطه خبرنگار ايسنا به عنوان مراجعه كننده 
با چندين دفتر ثبت ازدواج در تهران تماس مي گيرد 

تا ابعاد مختلف اين موضوع را بيشتر روشن كند.

     سالن هايي با ظرفيت 50 تا 60 نفر
متصدي يكي از سالن هاي عقد تشريفاتي كه چندين 
و چند ش��عبه در نقاط مختلف پايتخت دارد، در پاسخ 
به درخواس��ت او در خصوص تشريح ليست قيمت ها 
و خدم��ات دفتر ثبت ازدواج خ��ود در اين روزهايي كه 
تاالرهاي پذيرايي به خاطر محدوديت هاي كرونا تعطيل 
شده اند، مي گويد: »ظرفيت هر كدام از سالن هاي ما به 
كاربري شما بس��تگي دارد؛ بسته به نوع عقد، عروسي، 
تعداد مهمان ها، فيلم برداري و عكس برداري، قيمت ها و 
ظرفيت ها متغير مي شود. اما به طور كلي، سالن ها بين ۵۰ 
تا ۶۰ نفر ظرفيت دارند. نوع قيمت ها هم با توجه به منويي 
كه شما انتخاب مي كنيد، فرق مي كند. ما همه نوع غذا را 
سرو مي كنيم؛ حتي غذاهاي دريايي! هرچيزي را هم كه 
بخواهيد، برايتان فراهم مي كنيم؛ مثل آتش بازي، رقص 
نور، خواننده و همه و همه! هيچ محدوديتي هم نداريم!«
يكي ديگ��ر از دفاتر ازدواج كه در منطقه ش��هران واقع 
است، در ش��رايط كرونايي تا ۷۰ نفر مهمان مي پذيرد. 
متصدي اش در اين رابطه مي گوي��د: »حاال اگر تعداد 
بيشتري هم مهمان داشته باشيد، مي توانيد مراسم  را 
در تاالرمان برگزار كنيد!« مهل��ت حضور در اين دفتر 
عقد با ظرفيت ۷۰ نفر، تنها و تنها يك س��اعت است اما 
مهلت ماندن در تاالر، مي تواند بيشتر هم باشد! در اين 
دفتر ثبت ازدواج، روال كارها مثل سابق و روزهاي قبل 
از كرونا است و همه چيز س��ر جاي خودش قرار دارد؛ از 
فيلمبردار و عكاس گرفته تا عاقد و سالن كارها، و به تنها 
چيزي هم كه گويا توجهي نمي شود، ويروسي  ست  كه 
ممكن است به صورت پنهاني و ناخوانده، خودش را بين 

مهمان ها دعوت كند.

    موزيك زنده با شام و پذيرايي
دفتر ازدواج ديگري در منطقه بلوار مرزداران، از نرخ ها 
و شرايطش اين طور صحبت مي كند: »قيمت ورودي 
سالن عقد ما در روزهاي شنبه تا چهارشنبه يك ميليون 
و هشتصد هزار تومان و در روزهاي پنج شنبه و جمعه، دو 
ميليون و دويست هزار تومان است. دفتر ما دو سالن دارد، 
كه يكي از آنها سرپوشيده است و ديگري رو باز! موزيك 
زنده و انواع شام و پذيرايي هم داريم.« البته در اين ميان 
هستند دفاتري كه به پروتكل هاي تعريف شده با تعداد 
كمتري از ميهمان پايبند باشند. يكي از همين دفاتر 
ثبت عقد كه در قلهك واقع ش��ده اس��ت، مي گويد: 
»ظرفيت سالن عقد ما بين ۱۰ تا ۱۵ نفر است. بيشتر 
از اين تعداد را هم مي توانيم قبول كنيم اما در شرايط 
فعلي به هيچ وجه نه.« چهار يا پنج دفتر ديگر در ميدان 
تجريش، پونك، ش��هريار و شهرك غرب هم همين 
پاسخ را مي دهند. اما يكي ديگر از سالن هاي عقدكه 
در بلوار اندرزگوست، اظهار مي كند كه تعداد پذيرش و 
مهلت حضور مهمان ها را در اين محدوديت ها كرونايي، 
تا حد ممكن پايي��ن آورده، طوري كه خطبه عقد هر 
عروس و داماد، در عرض يك ساعت و در حضور نهايتًا 
۳۰ مهمان، خوانده مي شود! اين در حالي است كه اگر 
بنا بر پذيرايي مهمان ه��ا در يكي از وعده هاي غذايي 
باش��د، آنها مي توانند تا سه س��اعت در سالن بمانند! 
الزم به ذكر است دفترخانه هاي ثبت ازدواج، به دليل 
ماهيت خود هرچند زيرمجموعه هيچ كدام از نهادهاي 
وزارت صمت نيس��تند و تمام ارجاعات اين مراكز به 
سازمان ثبت-كه تحت نظر قوه قضاييه اداره  مي شود- 
بازمي گردد ولي تمام خدمات صنف تاالرهاي پذيرايي 
و رس��توران ها را مي دهند. حال پرسشي كه در اينجا 
مطرح مي شود، اين است در شرايطي كه اين بيماري 
ُمهلك جان بسياري از مردم كش��ورمان را مي گيرد 
چگونه اين دفاتر بدون محدوديت، با ساز و ُدهل ميزبان 
مرگ خاموش مراس��م عقد جوانان مي شوند!؟ علي 
مظفري رييس كانون س��ردفتران ازدواج و طالق در 
اين باره به ايسنا گفت: موضوع ازدواج موضوعي نيست 
كه بتوان به طور كامل آن را تعطيل كرد و بدون قيد و 

شرط آن را رها كرد. 

گزارش
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