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 در حاكميت سايبري
 با فقر حقوقي مواجهيم

واكاوي خألهاي قانوني حكمراني فضاي سايبر در ايرانفعاليت هاي ساختماني در خرداد، روندي صعودي اما ُكند داشت 

كمال اطهاري، پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت وگو با »تعادل«:

بدون  آرامش مسافر كشي، ارز بازي و بورس بازي رونق مي گيرد

تراكم  فروشي دستپخت 
همه جناح ها است

يادداشت- 3

تحليل حقوق ملت براي 
عبور از چالش ها

طب��ق قانون اساس��ي 
ايران ك��ه قان��ون مادر 
است، دولت و حكومت 
در مقابل ملت وظايف و 
تكاليف��ي جهت حقوق 
اوليه و بديهي هر شهروند 
از جمله بهب��ود فضاي 
كس��ب وكار، وضعيت 
معيشت و تامين مسكن و ... دارند. از اين روي و بر 
اساس قوانين وضع شده نيز دستگاه هاي اجرايي از 
جمله بانك مركزي، وظايفي مانند »حفظ ارزش 
پول« و »كنترل تورم« دارند تا قدرت خريد مردم 
حفظ شده و به متناسب شدن درآمد و هزينه در 
خانوار كمك كند. متاس��فانه در ش��رايط كنوني 
اقتصاد ايران با افزايش قيمت ارز، كاالها و خدمات 
مواجه شده و به دليل كسري بودجه دولت، با رشد 
نقدينگي، تورم و كاهش قدرت خريد مردم همراه 
است و قيمت كاالها با رشد هفتگي و ماهانه مواجه 
ش��ده اند؛ مطابق قانون اساس��ي، منشور حقوق 
شهروندي و قوانين مربوطه دولت و نظام در حفظ 
حقوق مردم و گروه هاي فقي��ر وظايفي دارند كه 
الزم است اقداماتي را در جهت حفظ قدرت خريد 
مردم در اجاره خانه و مسكن و كاالهاي معيشتي 
انجام دهند و ب��ا كاهش تالطم بازارها و نوس��ان 
قيمت ها، به تامين معيشت مردم كمك كنند. با 
نگاهي ميان رشته اي از حقوق و اقتصاد و تحليل 
اقتصادي حقوق ملت مي توان نتيجه گرفت كه در 
سال هاي اخير، به دليل ادامه مشكالت ساختاري و 
ابرچالش هاي اقتصاد ايران، خروج امريكا از برجام، 
عدم عضويت ايران در كنوانسيون هاي بين المللي 
از جمله عدم امضاي كنوانسيون هاي FATF و... با 
رشد هزينه هاي مبادله و پنهان از جمله رشد نرخ 
ارز، روابط بانكي، كاهش درآمد نفت، ركود تورمي، 
منفي شدن رشد س��رمايه گذاري خارجي و رشد 
اقتصادي مواجه ش��ده ايم و درنتيجه دولت نيز با 
كسري بودجه بيشتر در س��ال ۹۹ روبه رو گرديد. 
آمارها نش��ان مي دهد كه دولت به دليل كسري 
بودجه از منابع بانك مركزي اس��تفاده بيشتري 
داشته و منجر به رشد پايه پولي و نقدينگي شده 
اس��ت؛ رش��د نقدينگي كه عامل عمده تورم و 
كاهش قدرت خريد مردم اس��ت در س��ال۹۸ 
به ب��االي ۳۱ درصد و در بهار ۹۹ نيز رش��د پايه 
پولي كه عمدتا متاثر از استقراض دولت از بانك 
مركزي است رشد ۸.۸درصدي و نقدينگي رشد 

۷.۳درصدي داشته و...
ادامه در صفحه 2

مريم دهقان ٭

مهدي بي�ك |در س�ال هاي پايان�ي دهه 60 
خورشيدي و سال هاي ابتدايي دهه 70، واژه اي 
در فض�اي عمومي و رس�انه اي كش�ور مطرح 
ش�د كه به اعتق�اد برخي تحليلگران س�نگ 
بناي مشكالت اقتصادي كش�ور در سال هاي 
بعد را پايه ريزي كرد. تراكم فروش�ي در واقع 
واكنش دولت وق�ت به مطالب�ات  مردمي بود 
كه بعد از دوران انقالب و جنگ 8ساله توسعه 
و پيشرفت را از مديرانش�ان طلب مي كردند. 
دولت وقت براي پاس�خگويي به اين مطالبات 
يك راه حل س�اده را مطرح كرد به اين صورت 
كه چنانچه ش�هرها و كالن ش�هرهاي كشور 
توس�عه پيدا كنند، متعاقب آن كليت كش�ور 
نيز توس�عه يافته خواهد ش�د. نكته اي كه در 
دل برنامه ريزي هاي آن زمان كمتر به آن توجه 
شد، ضرورت پيشرفت و آسايش افراد جامعه 
بود؛ بدون مردمي پيش�رفته و س�امان يافته 
شهرها هر اندازه هم كه عريض و طويل شوند؛ 
توسعه يافته محسوب نمي شوند و نهايتا بدل 
به يك متروپليتين بي در و پيكر خواهند شد. 
اين بود كه تراكم فروش�ي در ته�ران در دوره 
مديريتي غالمحسين كرباس�چي آغاز شد و 
متعاقب آن ساير كالن ش�هرهاي كشور نيز به 
اين شرايط پيوستند و يكي يكي به كارگاه هاي 
بزرگ ساختمان س�ازي و احداث پاس�اژ بدل 
شدند. اين فرآيند در زمان دولت احمدي نژاد با 
سرعت و وسعت بيشتري دنبال شد تا شرايط 
مسكن به جايي رسيد كه از منظر تحليلگران 
ديگر نس�خه هاي كوتاه مدت براي اصالح آن 
كارس�از نخواهد بود. ب�ا اين مقدمات س�راغ 
كمال اطهاري پژوهشگر اقتصاد توسعه رفتيم 
تا روايتي شفاف از آن س�ال ها براي مخاطبان 
»تعادل« ارايه كنيم. اطهاري ب�ه اين واقعيت 
اش�اره كرد  كه تراكم فروشي دستپخت همه 
جناح هاي كشور است و متعلق به يك جناح يا 

گروه خاص نيست.

   گفته مي ش�ود كه آغاز بحث تراكم فروشي در 
س�ال هاي ابتدايي دهه 70 خورشيدي به عنوان 
يك متغير بنيادين، تاثير فراواني را در فضاي كلي 
اقتصاد كشورمان به جاي گذاشته است. تصميمي 
كه موضوع شهرفروش�ي و قانون فروشي و رانت 
را به صورت جدي در اتمس�فر اقتصادي ش�كل 
داد. ش�ما يكي از افرادي هس�تيد كه از نزديك 
در جريان  با اين موضوع قرار داش�تيد؛ لطفا يك 

روايت صادقانه از آن سال ها ارايه كنيد؟
 بعد از پايان جنگ ۸س��اله ايران و عراق و تبعات خاصي 
كه اين موضوع در بخش هاي مختلف اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و... به جاي گذاشت، دولت وقت گمان مي كند 
كه هرچه در اختيار دارد را بايد در راستاي توسعه صنايع 
بزرگ، سدسازي، ساخت و س��از و...به كار بگيرد و حتي 
عنواني را هم كه براي خ��ود بر مي گزيند؛ عنوان»دولت 
س��ازندگي« اس��ت. با اين گم��ان دولت در س��ال 6۸ 
مصوبه اي را مي گذراند كه بر اساس آن اعالم مي شود كه 
كالن شهرها بايد خودكفا شوند. كساني كه اين رويكرد را 
در پيش گرفته بودند و اين مصوبه را پيشنهاد داده بودند 
تا عملياتي ش��ود تصور مي كردند كه بعد از خودكفايي 
مالي ش��هرها از يك طرف وابستگي اقتصاد به نفت كم 
خواهد شد و از سوي ديگر، توسعه شهرها ممكن مي شود 
و در مرحله بعد كشور نيز در مسير پيشرفت گام برخواهد 
داشت كه امروز كه س��ه دهه از اين مصوبه را پشت سر 
گذاشته ايم مشخص شده كه نه ش��هرهايمان توسعه 
پيدا كرده و مش��كالت شهرها كم ش��ده و نه وابستگي 
اقتصادمان به درآمدهاي نفتي كم ش��ده اس��ت. وقتي 
كس��ي الگوي توس��عه ندارد و گمان مي كند داناي كل 
است مي آيد سراغ كسي كه قبال از يك فرصت تاريخي 

استفاده كرده براي تراكم فروشي. 
  منظور ش�ما از اي�ن فرد ك�ه ب�راي اجراي 
آق�اي  رفتن�د،  س�راغش  تراكم فروش�ي 

كرباسچي است؟
 بله. همين آقا منظور ماست.در جريان اجراي اين مصوبه، 
برداشت بسيار نادرستي از نحوه عملكرد شهرداري ها در 
امريكا برداشته مي شود و يك تصوير نادرست از اقتصاد 

نئوكالسيك هم برداشته مي شود و در نهايت با اين اقالم 
كج و معوج تراكم فروشي آغاز مي شود. اول اقتصادي اش 
را مي گويم و بعد مقوالت ديگ��ر را. از لحاظ اقتصادي در 
سيستم امريكا، طبق قانون اساسي و طبق قواعد اقتصاد 
سرمايه داري توامان يك قانوني وجود دارد كه نزديك به 
يك قرن حكمفرماست. قانون اين است كه آسايش در 
زمينه مسكن مبناي هر قانون شهرسازي بايد باشد. به 
اين ترتيب هرگونه تغيير كاربري و ضوابط شهري يا بايد 
به نفع »مسكن« صورت بگيرد يا اينكه اساسا تغييري 
داده نش��ود. مطابق اين ضوابط اگر شما يك ساختمان 
2طبقه در دل يك زمين وياليي داشته باشيد، مي توانيد 
به يك طبقه بدل كنيد؛ اگر يك طبقه است و بخواهيد 
تغيير دهيد مي توانيد به باغ بدل كنيد. نه اينكه ناگهان 
ساختمان هاي 20 و 25 طبقه در يك كوچه تنگ ساخته 
شود. اين قانون هم در فقه ما هست، يعني حق اشراف و 
هم در قانون مدني ما وجود دارد. كمابيش در همه جهان 
يك چنين قوانيني وجود دارد. اين حقوق مدني است و 
نمي توانيد ناگهان شما در يك محله اي ساختمان بلندي 
بسازيد كه سايه به روي مسكن ديگران بيندازد يا اينكه 
رفت و آمد هوا در محدوده مش��خصي را مسدود سازد. 
تراكم فروشي هم حقوق شهروندي را زير پا مي گذارد و 
هم حقوق فقهي و شرعي را. اين اولين قدم در راه غلتيدن 

به نئوفئوداليسم   است.
     چرا نئوفئوداليسم؟

 خصلت فئوداليسم اين است كه دولت قوانيني را ثبت 
مي كند كه با آن مي ش��ود درآمدهاي تازه كسب كرد. 
در سرمايه داري دولت از اقتصاد بيرون مي رود و زمينه 
سرمايه داري مولد را فراهم مي كند. براي همين است كه 
ماركس مي گويد؛ بورژوازي انقالبي است؛ در مانيفست 

مي گويد. ماركس البته از لحاظ حقوقي مي گويد. 
      اگر موافقيد به بحث تراكم فروشي برگرديم؟

 به سرعت بعد از اينكه شهرداري قصد خودكفايي پيدا 
مي كند، اين قوانين مش��خص اقتصادي و علمي نقض 
مي ش��ود. موضوع بعدي اين اس��ت كه اگ��ر امكان اين 

تغييرات وجود داشته باشد و...  
ادامه در صفحه 3  

يادداشت- 1

تحريم ها، مانع بزرگ 
صادرات خدمات آي تي

ظرفي��ت اي��ران براي 
ب��ازار  در  حض��ور 
جهاني آي تي بس��يار 
باالس��ت. در بسياري 
از حوزه ه��اي تجارت 
ايران هنوز نتوانس��ته 
است به اندازه سهمش 
از جمعيت جهان، سهم 
ادامه در صفحه 2 بازار به دست بياورد.  

شهاب جوانمردي ٭

يادداشت- 2

اثرات همزمان »كرونا و قيمت 
نفت« بر اقتصاد ايران

ب��االي  تاثيرپذي��ري 
بسياري متغيرهاي كالن 
اقتصادي، از قبيل تورم، 
درآمده��اي دولت، نرخ 
ارز، واردات و ... از نوس��ان 
قيم��ت جهان��ي نفت و 
به تب��ع آن درآمده��اي 
نفتي، يكي از مشكالت 
ادامه در صفحه 4 ساختاري اقتصاد ايران است.  

 منصور عسگري٭ 

مديركل دفتر سرمايه گذاري و تامين مالي وزارت صمت 
گف��ت: از ابتداي امس��ال تاكنون ح��دود 2500 ميليارد 
توم��ان اوراق از طريق بخ��ش صنعت و معدن منتش��ر 
شده است. به گزارش شاتا، نعمت اهلل شهبازي در نشست 
توس��عه تامين مالي بخش توليد از طريق روش هاي نوين 
ويژه صنعت نساجي، پوشاك و س��لولزي بيان كرد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت امس��ال چهار جهت گيري اصلي 
با عنوان جهش توليد، اتمام طرح هاي نيمه تمام، توس��عه 
صادرات و كنترل واردات و مديريت و تنظيم بازار دارد. وي 
با بيان اينكه در همين راس��تا ۷ محور تدوين شده كه ذيل 
آنها ۴0 پروژه و برنامه تعريف شده است، تصريح كرد: تأمين 
منابع مالي و توسعه سرمايه گذاري مشتمل بر چهار برنامه 

يكي از اين ۷ محور اس��ت. مديركل دفتر سرمايه گذاري و 
تامين مالي وزارت صمت در ادامه افزود: ۴25 هزار ميليارد 
تومان نياز بخش صنعت و معدن در س��ال ۹۸ بوده كه از 
اين ميزان ۳20 هزار ميليارد تومان به صورت تسهيالت 
از طريق شبكه بانكي پرداخت شده و اين آمار نشانگر اين 
اس��ت كه اين نياز و پرداخت با هم تطابق ندارد. مديركل 
دفتر سرمايه گذاري و تامين مالي وزارت صمت با بيان اينكه 
در س��ال ۱۳۹۸ يكصد هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
منتشر شد، گفت: حدود 2500 ميليارد تومان از اين اوراق 
توسط بنگاه هاي صنعتي و معدني منتش��ر شد كه سهم 
بخش صنعت و مع��دن 2.5 درصد از اين ابزار بوده اس��ت. 
شهبازي همچنين اضافه كرد: در همين چندماهه امسال 

حدود 2500 ميليارد توم��ان اوراق از طريق بخش صنعت 
و معدن منتشر شده است. وي اضافه كرد: عرضه در بورس 
يكي از روش هاي خوب تامين مالي براي ش��ركت ها است 
و اين روش عالوه بر تامين مالي س��بب تقويت بنيه مالي 
شركت ها نيز خواهد شد. مديركل سرمايه گذاري و تامين 
مالي وزارت صمت با بيان اينكه ۳۷00 بنگاه داراي ۱00 نفر 
اش��تغال به باال داريم، گفت: از اين تعداد 600 بنگاه خود را 
در بورس عرضه كردند و نش��انگر اين است كه بخش مالي 
بنگاه ها پابه پاي بخش فني آنها بايد ارتقا يابد. ش��هبازي با 
بيان اينكه سازمان امور مالياتي پس از پذيرش يك شركت 
در بورس متعرض به حساب هاي سنوات آنها نخواهد شد، 
گفت: اين موضوع يك��ي از چالش هاي اصلي عالقه مندي 

بنگاه ها براي ورود به بورس بوده است كه با طرح موضوع در 
جلسه سران قوا و موافقت رهبري مصوب شد كه بنگاه هايي 
كه س��ال ۹۹ در بازار سرمايه پذيرش ش��وند، اين مشكل 
مالياتي آنها حل شود. وي با بيان اينكه امسال مي خواهيم 
۱00 بنگاه را وارد بورس كنيم يا براي تامين مالي آنها اوراق 
مشاركت منتشر كنيم، افزود: بيش از ۳۷0 بنگاه باالي ۱00 
نفر براي پذيرش در بورس يا اس��تفاده از روش هاي تامين 
مالي اعالم آمادگي كردند.مديركل سرمايه گذاري و تامين 
مالي وزارت صمت با بيان اينكه به دنب��ال ابداع روش هاي 
جديد نيستيم، گفت: ابزارهاي نوين قابل بهره برداري براي 
تامين مالي در صنعت نساجي پوشاك و سلولزي فرابورس، 

بورس كاال و تامين مالي زنجيره تامين )SCF( است.

اعالم آمادگي بيش از ۳۷۰ بنگاه براي ورود به بازار سرمايه

گروه بانك و بيمه | به دنب��ال اظهارات رييس كل 
بانك مركزي در مورد خبره��اي مثبت افزايش عرضه 
ارز و همچنين اعالم برخورد با صادركنندگان متخلف 
و عدم تمديد مهلت بازگش��ت ارز، قيمت طال و سكه و 
ارز در بازار كاهش يافت. به گ��زارش »تعادل«، رييس 
كل بانك مركزي ب��ا اعالم اينكه تالطم اي��ن روزهاي 
بازار ارز از عدم تعادل عرضه و تقاض��ا در بازار حواله ارز، 
به خاطر مشكالت ناشي از كرونا در ابتداي سال نشأت 
گرفته اس��ت، گفت: اين تالطم ها در بازار ارز با فروكش 
كردن تدريجي تقاضاهاي تجميع ش��ده ماه هاي قبل 
و افزايش عرضه در نيما تعديل مي شود. وي همچنين 
خبر داد كه فرصت رفع تعهدات ارزي تمديد نمي شود.  
عبدالناصر همتي افزود: گزارش هاي خوبي از افزايش 
قابل توجه صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي و صادرات 
غيرنفتي و خبرهاي مثبت از آزاد شدن منابع مسدودي 
بانك مرك��زي دريافت ك��رده ام كه روند تأمي��ن ارز را 
متحول خواهد كرد. رييس كل بان��ك مركزي، گفت: 
صادركنندگان تكيه گاه اصلي ارزآوري كشور هستند، 
فرصت ب��راي برگرداندن ميليارده��ا دالر ارز صادراتي 
در دو هفته آتي پايان مي يابد. اين فرصت به هيچ وجه 
تمديد نخواهد ش��د. با هماهنگي بان��ك مركزي، قوه 
محت��رم قضايي��ه، وزارت صمت و نهاده��اي نظارتي، 
صادر كنندگاني كه تاكنون تعهد خود را ايفا نكرده اند، 
در ليست هاي ده نفره براي توضيح درمورد نحوه ايفاي 
تعهدات دعوت مي شوند. بانك مركزي دخالت هدفمند 
خود در بازار را به تش��خيص خود و ب��ا در نظر گرفتن 
مصالح عاليه اقتصادي كشور اعمال خواهد كرد. بانك 
مركزي يك بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. 
برخي به خاطر اشتباه محاسباتي تا دوسال براي فروش 
دالرهاي ۱۹ هزار توماني خود معطل ماندند. امروز نيز 
ريسك بازار ارز براي س��رمايه گذاري به شدت افزايش 
پيدا كرده اس��ت و من نيز وظيفه دارم اين را به فعاالن 

اقتصادي گوشزد كنم.

    رشد تدريجي قيمت دالر 
در بازار ارز، دالر در صرافي هاي بانكي روز دوش��نبه در 
مقايسه با  روز قبل از آن200 تومان افزايش قيمت داشت 
و به بهاي 2۱ هزار و ۸50 تومان فروخته شد.نرخ خريد 
هر دالر در تابل��وي صرافي هاي بانكي 2۱ ه��زار و ۷50 
تومان بود. نرخ خريد و فروش يورو نيز به ترتيب معادل 
250 و 200 با افزايش قيمت مواجه شدو قيمت خريد و 
فروش يورو وارد كانال 2۴ هزار توماني شد. بر اين اساس، 
نرخ خريد هر يورو 2۴ هزار و ۱00 تومان و نرخ فروش آن 
2۴ هزار و 200 تومان شد. بانك ها نيز هر دالر امريكا را به 
قيمت ۱۹ هزار و ۴00 و هر يورو را معادل 2۱ هزار و ۸00 
تومان مي خرند.  سامانه سنا، نرخ ميانگين بهاي هر يورو 
در روز يكشنبه در سامانه سنا را 2۳ هزار و 5۹0 تومان و 
هر دالر را 2۱ هزار و ۳۴2 تومان اعالم كرد. همچنين هر 
حواله دالر در سامانه نيما ۱6 هزار و ۳50 تومان، حواله 

يورو نيز ۱۹ هزار و ۳۱۳ تومان به فروش رسيد.

    كاهش قيمت سكه و ارز
 از س��وي ديگر، در بازار طال با اعالم ۱۷۷۳ دالر براي 
اونس جهان��ي و كاه��ش دالر در ب��ازار آزاد به قيمت 

2۱۴00 تومان، نرخ طال و س��كه ني��ز كاهش يافت. 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جدي��د در بازار 
آزاد تهران به قيم��ت ۹ ميليون و 500 ه��زار تومان 
فروخته شد. قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
و همچنين نيم س��كه و ربع س��كه بدون تفاوت ثابت 
باقي ماند.هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 
۹ ميليون و 500 هزار تومان فروخته ش��د. نيم سكه 
5 ميليون و 200 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون 
و هر قطعه س��كه يك گرمي يك ميليون و 550 هزار 
تومان تعيين قيمت شد كه در ساعت عصر روبه كاهش 
گذاشت و احتماال روز سه شنبه كاهش خواهد داشت. 
هر گرم طالي خام ۱۸ عيار هم با كاهش��ي حدود 20 
هزار توماني با رقم ۹۱۹ ه��زار و   هر مثقال طال نيز ۳ 
ميليون و ۹۸۳ ه��زار تومان به فروش رس��يد. در بازار 
رسمي ارز نيز بانك مركزي  نرخ رسمي ۴۷ ارز را اعالم 
كرد كه در قيمت ۳0 ارز افزايش داشت. هر دالر امريكا 
بدون تغيير قيمت، ۴2 هزار ريال قيمت خورد، هر پوند 
انگليس 52 هزار و ۴۳۳ ري��ال و هر يورو نيز ۴۷ هزار و 

۳۷2 ريال ارزش گذاري شد.

    ريزش ۸۷۰  هزارتوماني قيمت سكه 
همزمان با كاهش قيمت ارز در بازار، قيمت طال و سكه 
نيز از ديروز نزولي ش��ده اس��ت؛ قيمت سكه نسبت به 
صبح ۸۷0هزار تومان كاهش يافته است.  قيمت سكه 
از ۱0 ميليون و 500 هزار توم��ان صبح به ۹ ميليون و 
6۳0 هزار تومان در آخرين معامالت كاهش يافته است, 
بنابراين قيمت سكه ۸۷0 هزار تومان كاهش را تجربه 
كرده است.در بازار آزاد قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ۹ ميليون و 6۳0 هزار تومان و قيمت سكه طرح 
قديم ۹ ميليون و ۱00 هزار تومان است. همچنين در 
بازار سبزه ميدان، نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و ۱50 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 2ميليون و ۹۸0 هزار 
تومان و س��كه گرمي يك ميليون و 550 هزار تومان به 
فروش مي رس��د. از جمله داليل كاهش قيمت سكه و 
طال در بازار كاهش قيمت ارز و البته كاهش تقاضاست؛ 
 آن طور كه محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر مي گويد؛ همزمان با ريزش قيمت ها، تقاضاي 
س��فته بازي كه در روزهاي اخير زياد شده بود، كاهش 
يافته است.گفتني است با خروج سفته بازي از بازار طال 
و سكه؛ حباب سكه از يك ميليون و ۳00 هزار تومان به 
۷50 هزار تومان در معامالت پاياني رسيده است. دالر 
كه باالي 22 هزار تومان قيمت خورده بود در بازار آزاد 
با قيمت 2۱ ه��زار و ۴۳0 تومان ف��روش مي رود؛ البته 
همزمان با ريزش قيمت ها تقاضا براي خريد ارز كاهش 
يافته است و اكثر افراد از ترس ريزش بيشتر قيمت ها، 
فروشنده شده اند. طي روزهاي اخير نرخ ارز به دليل رشد 
نقدينگي در درجه اول و به دليل سياست انبساطي ناشي 
از كاهش نرخ ذخيره قانوني از ۱۱ به حدود ۷ درصد براي 
تأمين مالي كرونا، تشديد تحريم ها و  محدوديت هاي 
تجاري كرونا، رقم هاي جديد و بي س��ابقه اي را تجربه 
مي كند و مي رود كه ضربه ديگري بر پيكر نحيف اقتصاد 
ايران فرود آيد.البته همزمان بانك مركزي تالش دارد 
نوسانات بازار ارز را مديريت كند.  
ادامه در صفحه 3  

با هماهنگي بانك مركزي، قوه قضاييه 
وزارت صمت و نهادهاي نظارتي 

صادركنندگاني كه تعهد خود را ايفا 
نكرده اند، دعوت مي شوند

 مشخصا ت
   متخلفان ارزي
 اعالم مي شود

همتي: روند تامين ارز متحول خواهد شد

  كاهش نرخ سكه 
به زير1۰ ميليون



اخبار

سهام عدالت براي ۱۰ميليون 
جامانده

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: جاماندگان از سهام عدالت در كشور ۱۰ميليون 
نفر هستند. به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي 
درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: در اين موضوع 
چند بخش را مدنظر قرار داديم كه اولين بخش شامل 
52 ميليون نفري مي ش��ود كه در زم��ان واگذاري 
س��ال هاي 85 �� 84 اطالعات آنها ثبت، اما گزارش 
نهايي توسط سازمان خصوصي س��ازي حدود 49 
ميليون نفر اعالم ش��د، اين در حالي است كه حدود 
2 ميليون نفر با اينكه داراي برگه س��هام هس��تند 
در فهرس��ت اطالعات س��امانه س��هام عدالت نام و 
نشاني ندارند. او تعدادي از متولدين سال 85 به بعد 
خانواده هاي تحت پوش��ش كميته امداد، سازمان 
بهزيستي و سازمان امور ايثارگران را دومين دسته از 
اين فهرست عنوان كرد و ادامه داد: افرادي كه در آن 
زمان جزو 6 دهك كم درآمد جامعه بودند بخش سوم 
از جاماندگان را تشكيل مي دهند و همچنين كساني 
كه در شرايط كنوني وضعيت خانوار آنها ارزيابي شود 
مي توانند مبنا در اين بخش باشند. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي درباره تعداد كلي 
جاماندگان سهام عدالت گفت: در بخش اول حدود 2 
ميليون نفر و در بخش دوم حدود يك ميليون و 4۰۰ 
هزار نفر و دركل برآورد ها حدود ۱۰ ميليون نفر است.

براساس واگذاري هايي كه در سال هاي 85 �� 84 انجام 
شد قرار بر واگذاري مجموعه شركت هاي مشمول 
سهام عدالت به صورت كامل به مردم بود.از مجموع 
5۰ ميليون نفري كه مشمول شدند حدود 6 ميليون 
نفر تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي و 
سازمان امور ايثارگران هستند.بقيه حدود 44 ميليون 
نفر از جمعيت كشور، دولت به جاي اينكه يك ميليون 
تومان سهام به آنها بدهد.ما تالش مي كنيم تا 2 هفته 
آينده اين طرح را از كميس��يون اقتصادي به صحن 
مجلس بياوريم و با اولويت به عنوان اولين دستور جزو 

مصوبات صحن علني داشته باشيم.

ويژه

خطر غرق شدن  و خفگي كودكان 
در استخرهاي خانگي  و  بادي

 يحيي صالح طبري رييس اورژانس مازندران خطاب 
ب��ه خانواده ها گفت:   با توجه به ش��روع فصل گرما، 
استفاده از استخرهاي خانگي و براي كودكان استفاده 
از استخرهاي بادي رواج مي يابد. او در ادامه نكاتي را به 

شرح ذيل مطرح كرد:
- نكته قابل توجه در اين موارد اين اس��ت كه وجود 
استخر پرآب و يا حتي استخر بادي كه از آب پرباشد 
مي تواند براي كودكان خردسال به دليل سقوط در 

آن و غرق شدن و خفگي درآب، خطرآفرين باشد.
- حتي سطلي كه از آب كولر پر شده باشد و در گوشه 
حياط باشد مي تواند براي خردساالن خطرناك باشد، 
در ماموريتي كه نيروهاي اورژانس به دليل خفگي 
كودك خردسال در سطل آب كولر اعزام شده بودند 

متاسفانه كودك خردسال جان باخته بود.
- براي جلوگيري از بروز خطرات اين چنيني، والدين 
گرامي ضمن مراقبت از كودكان خردسال خود حتما 
از حفاظ براي جلوگيري از سقوط كودكان استفاده 
كنند و يا وسايل نجات غريق در كنار استخر و داخل 
آب قرار داشته باشد و يا از توري به عنوان سرپوش براي 

استخرهاي بادي كودكان استفاده شود.

درخواست نانوايان براي 
افزايش ۴۰  درصدي قيمت

رييس اتحاديه نانوايان سنتي از درخواست افزايش 
قيمت نان به ستاد تنظيم بازار خبر داد و گفت: با توجه 
به نرخ تورم و افزايش ساير هزينه ها خواستار افزايش 
۳۰ الي 4۰درصدي قيمت نان هستيم. بيژن نوروز 
مقدم در گفت وگو با تسنيم در خصوص حل مشكل 
آرد تخصيصي به نانوايان اظهار داشت: همانطور كه 
قبال گفته ش��د، تا پيش از اين درصد سبوس گيري 
آرد نانوايي هاي لواش و تافتون بين ١٥تا ١٨درصد 
و براي سنگكي ها ١٢ و ١٥ درصد بوده كه نانوايان به 
انتخاب خود يكي يا مخلوط آن را دريافت مي كردند.

هنوز پيگيري هاي انجام شده براي حل اين مشكل به 
نتيجه نرسيده و همه چيز در حد حرف است و در عمل 
تغييري ايجاد نشده است، تا موجب نارضايتي مردم 
و ضايعات باالي نان نشود. رييس اتحاديه نام سنتي 
در خصوص افزايش قيمت نان نيز گفت: در سال 98 
بعد از 5 سال قيمت نان افزايش يافت و همان موقع 
قرار شد براي اين مصوبه تاريخ انقضا تعيين كنند زيرا 
وقتي تاريخ انقضا نداشته باشد براي افزايش قيمت 

مجدد بايد مدت ها پيگيري كنيم.

ارزش سهام عدالت
۱۵ميليون و ۵۴۳ هزار تومان شد

سامانه استعالم لحظه اي ارزش سهام عدالت به روز شد 
و ارزش سهام عدالت با ارزش اوليه 5۳2هزارتوماني 
به ۱5ميليون و 54۳هزار تومان رس��يد.به گزارش 
تسنيم، در پي صدور دستور آزادسازي سهام عدالت، 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با 
راه اندازي سامانه استعالم و آزادسازي سهام عدالت 
اقدام به ارايه جزئيات دارايي واقعي س��هام عدالت 
مشموالن به تفكيك شركت هاي بورسي و ارايه تعداد 
و ارزش هر سهم آنها كرد. بر اساس اين گزارش كساني 
كه ارزش اوليه س��هام عدالت آنها 5۳2 هزار تومان 
است در پايان معامالت روز يكشنبه ۱5 تير ارزش 
سهام عدالتش��ان به ۱5 ميليون و 54۳ هزار و ۱2۱ 
تومان رسيده است. اين رقم در روز كاري ۱۱ تير ۱5 
ميليون و ۱۳هزار تومان گزارش شده بود كه بر اين 
اساس سود 44۰هزارتوماني طي 2 روز كاري عايد 
مشموالن سهام عدالت با ارزش اوليه 5۳2هزارتوماني 

شده است.

ايران2

رييس قوه قضاييه: به تخلفات ارزي رسيدگي و نام آنها افشا شود

با هماهنگي بانك مركزي، قوه قضاييه، وزارت صمت و نهادهاي نظارتي، صادركنندگاني كه تعهد خود را ايفا نكرده اند، دعوت مي شوند

مشخصاتمتخلفانارزياعالمميشود
گروه كالن|

 درحالي ك�ه رييس جمه�وري و رييس كل 
بانك مركزي بازگشت ارزهاي صادراتي را در 
التيام نابساماني هاي بازار ارز موثر مي دانند 
و با صادركنندگان متخل�ف در اين زمينه به 
وس�يله انتشار اسامي در رس�انه ها و تعليق 
كارت بازرگاني برخورد خواهد ش�د، رييس 
كل بانك مركزي اعالم كرده كه با هماهنگي 
بان�ك مركزي، قوه قضايي�ه، وزارت صمت و 
نهادهاي نظارتي، صادركنندگاني كه تاكنون 
تعهد خود را ايفا نكرده اند، در ليست هاي ۱۰ 
نفره براي توضيح درمورد نحوه ايفاي تعهدات 

خود دعوت مي شوند.

ب��ه گزارش »تع��ادل«، بانك مركزي تا پاي��ان تيرماه به 
صادركنندگان فرصت داده تا نس��بت به ايفاي تعهدات 
ارزي صادراتي س��ال ۱۳98 خود اق��دام كنند و در غير 
اين صورت، محدوديت هاي مندرج در بس��ته سياستي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزي آن، 
براي اين دسته از صادركنندگان اجرا مي شود.  از آنجا كه 
يكي از داليل افزايش قيمت دالر و نابساماني اين بازار در 
روزهاي اخير، عدم بازگش��ت ارزهاي صادراتي دانسته 
شده، عدم رفع تعهدات ارزي با دو نوع واكنش يا برخورد 
مواجه مي ش��ود كه اولين مورد از س��مت بانك مركزي 
در جهت انتشار اس��امي متخلفان در رسانه ها و ديگري 
تعليق دارندگان كارت هاي بازرگاني اس��ت كه نسبت به 
ايفاي تعه��دات ارزي خود تاكنون اقدام��ي نكرده اند.  با 
افزايش مجدد نرخ دالر كه در معامالت روز گذش��ته به 
مرز 2۳ هزار تومان نيز رس��يد، دوباره از سوي مسووالن 
چه رييس جمهوري و چه رييس كل بانك مركزي براي 
بازگشت ارزهاي صادراتي و نقش مهم صادركنندگان در 
ارزآوري براي كشور تاكيد شد.  از آنجا كه به گفته مسووالن 
بازگشت ارزهاي صادراتي مي تواند نابساماني ها و مشكل 
عرضه در بازار ارز را حل كند، همتي در جديدترين اظهارات 
خود دوباره به صادركنن��دگان زمان پاياني رفع تعهدات 
ارزي كه تا پايان تيرماه است را، گوشزد و تاكيد كرده كه 
اي��ن فرصت در دو هفته آتي تم��ام و به هيچ وجه تمديد 
نمي ش��ود. عالوه بر اين، اين مقام مسوول اعالم كرده كه 
با هماهنگي بانك مركزي، ق��وه قضاييه، وزارت صمت و 
نهادهاي نظارتي، صادر كنندگاني كه تاكنون تعهد خود را 
ايفا نكرده اند، در ليست هاي ۱۰ نفره براي توضيح درمورد 

نحوه ايفاي تعهدات خود دعوت مي شوند.

    برخورد قوه قضاييه
به گزارش قوه قضاييه، سيد ابراهيم رييسي رييس قوه 
قضاييه در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه گفت: نبايد 
منابع كشور در اختيار افراد بي صالحيتي قرار بگيرد كه 
به تعهدات خود عمل نمي كنند. وي به شرايط اقتصادي 
اين روزهاي كشور نيز اشاره كرده و گفت: آنچه كه اين 
روزها موجب رنجش مردم شده عدم مديريت بازار، عدم 
مديريت قيمت  ها و نوس��انات بازار است. اما اين اولين 
كار دشمن نيس��ت و بارها ديده شده دشمن از طريق 
اخالل در نظام ارزي و پولي كش��ور به دنبال دشمني 
كردن است. رييسي يكي از ضرورت  هاي عبور از شرايط 
خاص اقتصادي را نيز برخورد با تخلف از ناحيه برخي 
واردكنندگان و صادركنندگان دانس��ته و گفت: وارد 
كننده يا صادركننده متخلف فرقي نمي كند هم برخورد 
با آنها هم افشاي نام آنها يك ضرورت است كه مسووالن 
بانك مركزي بايد آن را دنبال كنند. مس��ووالن بانك 

مركزي اعالم كردند كه دنبال معرفي صادركنندگان 
متخلف هستند، اما من معتقدم واردكننده اي كه ارز 

دريافت كرده و كاال وارد نكرده هم بايد معرفي شود.
وي بي انضباطي مالي را عامل خس��ارت به كش��ور و 
ايجاد هزينه  هاي اضافي عنوان كرده و تاكيد كرد: همه 
مي  دانند كه امروز دس��تگاه قضايي نسبت به معوقات 
بانكي تالش ويژه  اي به كار گرفت و با همت همكاران 
ما هزاران ميليارد معوقه به نظام بانكي كشور بازگشت، 
اما همين معوقات با اخذ ضمانت  هاي الزم و پيگيري 
ضمانت  ها، مي توانست به معوقه مبدل نشود و زحمت 
ايجاد نكند. رييسي افزود: دستگاه قضايي مصمم است 
كه با همكاري بخش بانكي اجازه ندهد برخي افراد پولي 
بگيرند و تعهدات را انجام ندهند و بعد براي كشور مشكل 
ايجاد كنند. ولي از آن طرف هم دستگاه  هاي مسوول 
نبايد اجازه دهند كه اعتبارات به دست افرادي سپرده 
شود كه يا صالحيت و توانايي الزم براي انجام تعهدات 

را ندارند و يا تضمينات الزم را نمي توانند بسپارند. وي 
افزود: برخي راه حل اين مساله را در مذاكره با امريكا و 
اروپا مي ديدند، كه البته براي همگان روشن شد كه راه 
نادرستي است و بايد به دستان پرتوان مردان و زنان اين 
كشور دل بست. هيچ مشكلي نداريم اال اينكه راهكار 
آن در درون كشور وجود دارد و اين همان اصلي است 
كه رهبر معظم انقالب در همه اين سال  ها بر آن تاكيد 
داشتند. رييسي الزمه برون رفت از اين شرايط و ايجاد 
ثبات اقتصادي در بازار را فعاليت جهادي دانسته و ادامه 
داد: اين شرايط تالش جدي و سريع را مي طلبد. وجود 
طرح  هايي براي برون رفت از ش��رايط فعلي اقتصادي 
يك ضرورت اس��ت و تبيين اين طرح ها براي مردم از 
ضرورت  هاي بعدي است. رييس قوه قضاييه گفت وگو 
با مردم و نخبگان اقتصادي و دانشگاهي را شرط الزم 
موفقيت طرح  هاي اصالح اقتصادي عنوان كرده و افزود: 
دولتمردان بايد با مردم ح��رف بزنند؛ بايد با نخبگان 

اقتصادي و دانشگاهي و صاحب نظران گفت وگو كرد، 
هم س��خن آنها را شنيد و هم با آنها سخن گفت. اگر با 
مردم دقيق روشن و واضح سخن گفته شود و ابعاد اين 
طرح  ها روشن شود، مردم در اين رابطه با مسووالن و 

دولتمردان همراه و همگام خواهند شد.
وي در بخش ديگري از اين جلسه و در واكنش به تذكر 
يكي از اعضاي شوراي عالي قوه قضاييه درباره برخي 
اظهارنظرهاي سياسي پيرامون شرايط كشور گفت: 
در تمامي اين سال ها اين ما مسووالن بوده  ايم كه گره 
ايجاد كرده  ايم و در شرايط خاص آن جايگاه و شخصيتي 
كه گره گشايي كرده تا مشكالت ساخته شده به دست 
مسووالن حل ش��ود، رهبر معظم انقالب بوده است. 
در اين زمينه مي توان نمونه  هاي بس��يار زياد حتي در 
همين يكي دو س��ال اخير را مثال زد. اينطور نش��ود 
كه گره گشايي  ها ناديده گرفته شود و آنها كه مسوول 
ايجاد مشكالت و گره  ها بوده  اند، نقصان خود را متوجه 
آن جايگاهي كنند كه همواره گره گشايي كرده است.

      هيات حسابرسي ويژه 
براي برگشت ارز صادراتي 

رييس ديوان محاسبات از تشكيل »هيات حسابرسي 
ويژه جهت رس��يدگي و نظارت بر ش��ركت ها جهت 

بازگشت ارزهاي صادراتي« خبر داد.
به گزارش خانه ملت، »عادل آذر« روز دوشنبه با اشاره 
به اقدامات ديوان محاس��بات كشور براي برگشت ارز 
حاصل از صادرات گفت: از آنجا كه حوزه هاي صادراتي 
را عمدتا بخش خصوصي و پتروش��يمي ها پوش��ش 
مي دهند به طور مستقيم در حوزه رسيدگي و نظارت 
ديوان محاسبات نيس��تند، چرا كه ديوان بر عملكرد 
مالي دستگاه هايي نظارت دارد كه از بودجه كل كشور 
استفاده مي كنند. رييس ديوان محاسبات در عين حال 
از تشكيل »هيات حسابرسي ويژه جهت رسيدگي و 
نظارت بر شركت ها جهت بازگشت ارز صادراتي« خبر 
داد و اف��زود: اين هيات از طريق دس��تگاه هاي متولي 
دولتي، موضوع مذكور را مورد بررسي قرار مي دهد تا 
مشخص ش��ود كدام يك از دستگاه ها در بازگشت ارز 
صادراتي كوتاهي كرده اند.هيات حسابرسي ويژه نحوه 
برگشت ارز حاصل از صادرات اين شركت ها به تازگي 
تشكيل شده است و هنوز گزارشي براي ارايه ندارد. اكثر 
شركت هايي كه برگشت ارز حاصل از صادرات آنها دچار 
مشكل شده است خصوصي هستند و اين مهم حتي 

شامل شركت هاي پتروشيمي نيز مي شود.

صرفه جويي و فروش اوراق، دو راهكار نوبخت براي كسري بودجه

تحليل حقوق ملت براي عبور از چالش ها

تحريم ها، مانع بزرگ صادرات خدمات آي تي

از  بودج�ه  و  برنام�ه  س�ازمان  ريي�س 
صرفه جويي2۰درصدي و همچنين فروش اوراق 
و اسناد خزانه كه عمدتا ناشي از مشكالت ايجاد 
شده در بحث فروش نفت است به عنوان دو راهكار 

براي جبران كسري بودجه امسال خبر داد.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت با اشاره به تدابير 
دولت براي جبران كسري بودجه امسال اظهار داشت: 
احتمال عدم تحقق منابع مالي بودجه عمدتا ناش��ي از 
مشكالت ايجاد ش��ده در بحث فروش نفت است، براي 
جبران آن 2 روش را در پيش گرفته ايم. رييس سازمان 
برنامه و بودجه تصريح كرد: ابتدا موضوع اعتباراتي كه 
غيراعتبارات پرس��نلي و حقوق و مزاياس��ت و ما آن را 

به شكل كامل پرداخت خواهيم كرد و حتي در پاره اي 
از موارد هم مجبوريم بيش از صد در صد بپردازيم و در 
موارد باقي مانده هم ت��الش داريم تا بتوانيم 2۰ درصد 
صرفه جويي كنيم.همچنين اگر بار ديگر نياز به منابع 
جديدي براي تامين بودجه مورد نياز داش��ته باشيم، 
مي توانيم از فروش اوراق و اسناد خزانه استفاده كنيم. 
از سوي ديگر، سخنگوي كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اس��المي با تشريح موضوع 
بررسي اصالح ساختار كلي بودجه در نشست با حضور 
رييس سازمان برنامه و بودجه، گفت: محمد باقر نوبخت 
متن مقدماتي اين اصالحيه را به رييس مجلس و رييس 
كميس��يون ارايه كرده اس��ت.  به گ��زارش خانه ملت، 
محمدمهدي مفتح در تش��ريح نشس��ت روز يكشنبه 

كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: محمد باقر 
نوبخت به همراه معاونانش به منظور ارايه گزارش��ي از 
ميزان درآمدها و مصارف بودجه سال 99 در جلسه امروز 
حاضر شدند. نماينده مردم تويسركان در مجلس تصريح 
كرد: در قانون بودجه سال 99 اعدادي در زمينه منابع 
و مصارف پيش بيني شده است اما با توجه به مشكالت 
اقتصادي پيش آمده در كشور، شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي س��ران قوا از سازمان برنامه و بودجه خواسته 
بود تا گزارشي درباره اينكه اگر اعداد بودجه به واقعيت 
نپيوندد و نياز به اصالح داشته باشد را تدوين كند تا دولت 
براساس آن به ويژه دربخش هزينه ها برنامه ريزي انجام 
دهد. مفتح تاكيد كرد: نوبخ��ت در گزارش امروز خود 
اعالم كرد، سازمان برنامه و بودجه تالش مي كند تا در حد 

پيش بيني ها مبني بر تحقق درآمدهاي بودجه و با رعايت 
پرداخت هاي اجتناب ناپذير، بتواند حقوق ها را پرداخت 
كند و در كنار آن هم نس��بت به فعاليت هاي عمراني به 
نحوي كه فعاليت هاي عمراني و سازندگي كشور دچار 

خللي نشود، اقدامات موثري را انجام دهد.

    نحوه تدوين برنامه هفتم توسعه 
مفتح با اشاره به اينكه نوبخت متن مقدماتي و چارچوب 
اصالح س��اختار كلي بودج��ه را به ريي��س مجلس و 
حاجي بابايي رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
ارايه كرده اس��ت، اظهار كرد: در نشس��ت امروز درباره 
اصالح س��اختار بودجه كه مطالب��ه جدي مقام معظم 
رهبري است و اقدامات سازمان برنامه و بودجه در اين 

مورد مباحثي مطرح شد. سخنگوي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس تصريح كرد: قرار شد اين 
كميسيون جلسات منظمي را در خصوص بررسي مباني 
اصالح ساختار و تنظيم بودجه با نوبخت برگزار كند تا 
با هماهنگي بيشتري اين اصالحات انجام شود. مفتح با 
بيان اينكه درباره نحوه تدوين و مباني برنامه 5 ساله هفتم 
توسعه در نشس��ت امروز هم بحث و بررسي انجام شد، 
گفت: اين اولين جلسه كاري كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس يازدهم بود كه با حضور نوبخت برگزار شد و هدف 
ما اين اس��ت كه نمايندگان بتوانند در جمع بندي هاي 
اعداد و سياس��ت گذاري هاي س��ازمان برنامه و بودجه 
كه منجر به تصميم گيري ها در ح��وزه برنامه و بودجه 

مي شود، مشاركت الزم را داشته باشد.

هر هفته به طور ميانگين 2۳۰۰ ميليارد تومان افزايش پايه 
پولي و ۱۳ هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي داشته است. 
اين روند در ده س��ال اخير هرساله با رشد نقدينگي و تورم، 
موجب افزايش نرخ ارز و قيمت كاالها و كاهش قدرت خريد 
مردم شده و به همان اندازه كه هزينه ها را رشد داده عمال به 
رشد درآمد و قدرت خريد مردم منجر نشده است. با بياني 
ساده و صريح نه تنها مردم و گروه هاي كم درآمد نسبت به 
تامين معيشت خود و خريد مايحتاج، اجاره خانه، پرداخت 
اقساط بانكي و مخارج فرزندان نگران هستند، بلكه با پيگيري 
قيمت دارايي هاي مختلف از جمله سهام، ارز و طال، زمين 
و ملك و آپارتمان، نس��بت به آينده خود چشم انداز خوبي 
ندارند. براس��اس آمارهاي موجود بخش عمده پول جديد 
ونقدينگي تازه، عمال از طريق فضاي كسب وكار موجود به 
س��مت گروه هاي پر درآمد هدايت مي شود و گروه هاي پر 
درآمد از طريق خريد و فروش مسكن، زمين، خريد و فروش 

سهام در بورس، ارز و سكه، عمال ثروتمندتر شده و گروه هاي 
كم درآمد جامعه سهم كمي از نقدينگي تزريق شده دارند. در 
نتيجه با باال رفتن قيمت كاالهاي اساسي و معيشتي مردم و 
اجاره خانه و مسكن، عمال گروه هاي كم درآمد جامعه توان 
خريد كافي ندارند. اين روند بخش عمده اي از جامعه و باالي 
۷۰ درصد خانوارها به زير خط فقر برد و بسياري از افرادي كه 
در مناطق شمال و مركز شهر خانه اجاره كرده بودند، اكنون 
به مناطق حاش��يه اي و شهرهاي ديگر نقل مكان كرده اند 
و توان پرداخت اجاره ها را ندارند. در ش��رايطي كه حقوق و 
دستمزد خانوارها بين 2 تا 5 ميليون تومان است، خط فقر به 
باالي 8 ميليون تومان در حال حركت است. باتوجه به روند 
كسري بودجه دولت، رشد نقدينگي و افزايش قيمت ها در 
ماه هاي اخير و از جمله افزايش شديد شاخص كل بورس 
و هدايت نقدينگي به س��مت بازاره��اي ارز و طال، بورس و 
مسكن و خودرو، تشكيل دادگاه هاي مبارزه به فساد مالي و... 

موجب افزايش قيمت هاي اخير و همچنين كاهش قدرت 
خريد مردم و رش��د اجاره خانه ها شده است. الزم است كه 
مسووليت كساني كه موجب ايجاد جذابيت بي رويه در بازار 
بورس شده اند مشخص شود و دولت به جاي جذابيت در يك 
بازار، ساير بازارها از جمله بازار كاالهاي اساسي و معيشتي را 
جذاب تر كرده و نقدينگي موجود به جاي حركت در بورس 
و ارز و طال، به سمت بازار توليد كاالهاي اساسي ومعيشتي 
مردم هدايت شود. دولت و نظام مي بايست از طريق مصوبات 
شوراي عالي امنيت ملي، ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
و اقتصاد مقاومتي، راهكارهايي را براي گشايش در فضاي 
سياس��ي داخي، فضاي كس��ب وكار داخلي، ارايه دهند تا 
نقدينگي و پول موجود كشور به سمت شغل ها و فعاليت هاي 
مولد حركت كند. اصول قانون اساسي در مورد آزادي شغل، 
آزادي بيان، امنيت س��رمايه گذاري، كاهش دخالت دولت 
در كسب وكارهاي مردم، خصوصي سازي كه تدوين شده 

است لحاظ گردد و حتي بازنگري شود . قانون اساسي مصوب 
58 است كه يك بار در سال 68 بازنگري شده است و بيش 
از سي سال است كه هيچ بازنگري در آن صورت نپذيرفته و 
نياز است با توجه به شرايط فعلي جامعه، ابعاد بين المللي و 
آسيب شناسي آن در وضع و اجرا بازنگري گردد.اقداماتي براي 
بازگشت ايرانيان خارج كشور، عفو عمومي بسياري از فعاالن 
اقتصادي و سياسي، افزايش سرمايه گذاري ايرانيان در داخل 
ميهن، مساله شغل، امنيت و...بايد با شرايط فعلي در دستور 
كار قرار بگيرند تا براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور با اصالح 
قوانين و حاكميت قانون بتوانيم به توسعه برسيم . هرچند كه 
بسياري منتظر گشايش در فضاي سياست خارجي و مذاكره 
و همچنين گش��ايش در فضاي سياست داخلي و افزايش 
مشاركت احزاب توانمند ورفع اختالف هاي سياسي هستند، 
اما الزم است كه در كوتاه مدت نيز اقداماتي در زمينه گشايش 
فضاي كسب وكار، توجه به حقوق ملت از جمله آزادي شغل 

و ورود و خروج سرمايه انجام شود. امنيت سرمايه گذاري، 
بازگشت اموال و دارايي ها به كساني كه قادرند از دارايي هاي 
خود به شكل كارآمدي استفاده كنند و منشأ ارزش افزوده و 
توليد و اشتغال باشند، مي تواند چرخ توليد و سرمايه گذاري و 
رشد اقتصادي را بهتر بچرخاند و به كاهش مشكالت موجود و 
چالش هاي پيش رو كمك كند. به جاي اينكه منتظر ابرتورم و 
ونزوئاليي شدن اقتصاد و كاهش بيش از پيش ارزش پول ملي 
باشيم بايد زمينه تحرك و سرمايه گذاري، تحقق حقوق ملت 
طبق قانون اساسي و آزادي هاي قانوني را فراهم كنيم و به 
ياد داشته باشيم كه قراردادهاي اجتماعي بدون ايجاد اعتبار 
در بازار و اقتص��اد و بدون ايجاد امنيت در فعاالن اقتصادي 
نسبت به آينده اجرايي نمي شود و تا زماني كه اعتماد واعتبار 
و قراردادها تقويت نشود نمي توان شاهد رشد سرمايه گذاري 

مولد و تامين معيشت مردم بود.
٭ وكيل پايه يك دادگستري

در همه حوزه ها به ويژه در حوزه آي تي براي رس��يدن به 
سهم يك درصد از تجارت جهاني، خيلي بيشتر بايد تالش 
كرد. دس��تگاه سياست خارجي كش��ور بايد راهي براي 
همكاري قانوني بخش خصوصي در كشورهاي همسايه 
در ش��رايط تحريم ها پيدا كند. ما به دليل شرايط خاص 
تحريمي كه وجود دارد، حتي با كشورهاي همسايه هم 
نمي توانيم به عنوان يك ش��ركت ايراني همكاري كنيم. 
خيلي وقت ها مجبوريم يك هويت خارجي را در آن كشور 
ايجاد كنيم تا با اس��تفاده از آن با ش��ركاي مان در خارج 
همكاري كنيم. اين ت��ازه خوش بينانه ترين حالت ماجرا 
است. همچنين در بسياري از مواقع مجبوريم فقط مبتني بر 
اعتماد با شركاي خارجي همكاري كنيم، كه امكان توسعه 
و گسترش همكاري ها را از ما سلب مي كند. تحريم ها باعث 

شده است كه امكان سرمايه گذاري را هم از دست بدهيم. 
بازرگانان بخش آي تي و ديگر بخش هاي اقتصاد كش��ور 
براي تجارت خارجي مجبور هستند بر بنيان هاي سست 
بناي تجارت خود را بس��ازند. وقتي مي خواهيم ظرفيتي 
را در خارج از كشور ايجاد كنيم، مثاًل براي تجهيز كردن 
نمايندگي ها، ايجاد زيرس��اخت ها و سرورها، براي نقل و 
انتق��ال ارزي هيچ قاعده اي وجود ن��دارد. وقتي كه براي 
تجهيز دفاتر ارز از كشور خارج مي شود، تجار و بازرگانان 
به قاچاق و خروج غيرقانوني ارز به خارج از كش��ور متهم 
مي شوند. حاكميت بايد اين مس��ائل قانوني و حقوقي را 
حل كند و از حيث پروتكل هاي ديپلماتيك و سياس��ت 
خارجي هم بايد يك سري تسهيالتي ايجاد شود تا امكان 
فعاليت كمپاني هاي ايراني در خارجي همواره شود. اگر 

آيين نامه اجرايي حمايت از ص��ادرات نرم افزار و خدمات 
فناو ري اطالعات، اين جزئيات حقوقي و اجرايي را تسهيل 
و قانون من��د كند، مي تواند در تس��هيل تجارت خارجي 
بخش آي تي موثر باشد. در تمامي سال هاي گذشته، موانع 
مختلف مقابل صادرات نرم افزار و خدمات فناوري اطالعات 
از سوي بازرگانان و فعاالن اقتصادي عنوان داده شده، اما 
از سوي نهادهاي دولتي به اين مسائلي كه جزئيات مهم 
فعاليت ماست بي توجهي شده است. در بسياري از مواقع 
مقام هاي ارشد دولتي در سفرهاي خارجي تفاهمنامه ها 
و توافقنامه ه��اي تجاري و اقتص��ادي امضا مي كنند، اما 
بخش خصوصي كه مس��وول اجرايي ك��ردن و عملياتي 
كردن اين توافق هاس��ت، نه مورد مشورت قرار مي گيرد 
و نه چالش هاي موجود م��ورد مالحظه قرار مي گيرد. در 

حالي كه الزم است دولت براي رفع موانع تجارت فناوري 
اطالعات، از نظرات بخش خصوصي مطلع باش��د و موانع 
واقعي را بر طرف كند. آنچه مانع توس��عه صادرات آي تي 
مي ش��ود، جزييات اجرايي اس��ت كه نمي ت��وان در يك 
توافق كلي ميان دو مقام ارش��د دولت��ي به تنهايي آنها را 
لحاظ كرد. بخ��ش خصوصي بايد در تدوين و تنظيم اين 
تفاهم نامه ها مشاركت داده شود و اجازه داده شود تا فعاالن 
بخش خصوصي در فرآيند شناس��ايي بازارهاي خارجي 
مش��اركت كنند. وقتي كه نظرات بخ��ش خصوصي در 
زمينه توافق هاي تجاري و اقتصادي خارجي دريافت نشود، 
توفيق امضاي آن پاي دولت نوش��ته مي شود و شكست 
اجراي آن پاي بخش خصوصي. از طرفي ما به تعدد مراكز 
تصميم گيري و نظارتي و سياست گذاران در حوزه آي تي 

عادت كرده ايم. در حوزه آي تي متوليان زيادي وجود دارد، 
بدنه دولت، شوراهاي عالي و نهادهاي حاكميت متنوع در 
بازار آي تي دخالت مي كنند. به جاي اينكه يك نهاد مرجع 
وجود داشته  باش��د كه به بخش خصوصي مشورت دهد 
و بتوان پروتكل ها، مق��ررات و قوانين را با آنجا چك كرد، 
مي بينيم كه در بدن��ه دولت چندين وزارتخانه و معاونت 
مسووليت حوزه آي تي را بر عهده خود دارند. فعاالن آي تي 
نه فقط در حوزه صادرات دچار مشكل چندمرجعي هستند 
كه در همه فعاليت هاي شان با اين مشكل مواجهند و تقريبًا 
همه مديران صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور به 
اين چندسليقگي و برخوردهاي متناقض عادت كرده اند.
٭ نايب رييس كميسيون اقتصاد نوآوري
و تحول ديجيتال اتاق بازرگاني تهران
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رييس كل بانك مركزي: روند تامين ارز متحول خواهد شد

 كاهش نرخ سكه به زير 10 ميليون
ادامه از صفحه اول

    نشست مشترك مجلس و وزارت صمت   
رييس مجلس شوراي اسالمي در نشست با سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تشكيل جلسه مشترك 
بين روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس و مسووالن 
اقتصادي دولت به منظور رفع مشكالت ارزي كشور، حمايت 
از صادركنندگان و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه بازار 
تاكيد كرد.  نشست محمدباقر قاليباف با حسين مدرس 
خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
جلسات هم انديش��ي حوزه اقتصادي كه در حوزه رياست 
مجلس تشكيل شده با موضوع پيگيري حل مشكالت ارزي 

در كشور برگزار شد.

    بررسي علل ناآرامي هاي بازار ارز
افزايش قيمت دالر طي هفته هاي گذشته از سوي مسووالن 
گذرا و موقتي خوانده و وعده كاهش نرخ آن داده شد، دوباره 
اما در روزهاي اخير افزايش هاي��ي در نرخ دالر رخ داده كه 
رييس كل بانك مركزي موضوع تعادل التهابات اين بازار را 
با فروكش كردن تدريجي تقاضاهاي تجميع شده ماه هاي 
قبل و افزايش عرضه در سامانه نيما مطرح كرد. همچنين، 
اين اتفاق با توضيحي از س��وي كانون صرافان درباره علت 
روند صعودي نرخ دالر همراه شد. به گزارش ايسنا، نرخ ارز 
كه اخيرا روند افزايشي به خود گرفته و دليل آن نيز از سوي 
رييس كل بانك مركزي اينگونه توصيف شده كه »بازار ارز 
داراي ش��وك هاي موقتي و گذراست، چراكه بعد از اينكه 
مرزها باز شد و ورود كاال به كشورهاي طرف تجاري از سر 
گرفته شد، طبيعي است كه ناترازي بين عرضه و تقاضاي 
ارز در ب��ازار وجود آيد كه همه اين موارد و جو رواني كه بعد 
از تصميم آژانس انرژي اتمي و صدور قطعنامه عليه ايران 
ايجاد ش��د، موجب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد.« اين 
افزايش قيمت دالر به گونه اي بوده كه نرخ دالر در معامالت 
روز گذشته و صرافي هاي بانكي ۲۱ هزار و ۶۵۰ تومان اعالم 
شده است و رش��دهاي قابل مالحظه اي را تجربه كرده در 
حالي كه صرافي هاي بانكي بايد در معامالت بازار ارز، نقش 
متعادل كننده قيمت  را داشته باشند و اختالف قيمت ارز 
در صرافي ه��ا و بازار آزاد را كمتر كنند اما  اكنون نرخ ارز در 
صرافي ها نسبت به بازار آزاد فاصله  چنداني ندارد كه اين امر، 
نشان دهنده شدت نوسانات و التهابات در بازار ارز است. در 
اين بين رييس كل بانك مركزي نيز، اظهاراتي جديد درباره 
التهابات ب��ازار ارز مطرح كرد كه طبق آن مجدد دليل اين 
تحوالت ناش��ي از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله 
ارز، مشكالت ناشي از كرونا در ابتداي سال، اعالم شده كه با 
فروكش كردن تدريجي تقاضاهاي تجميع شده ماه هاي قبل 
و افزايش عرضه در سامانه نيما، اين التهابات تعديل مي شود.

همچنين، به گفته همتي گزارش هاي خوبي از افزايش قابل 
توجه صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي و صادرات غيرنفتي 
و خبرهاي مثبت از آزاد شدن منابع مسدودي بانك مركزي 
دريافت شده كه روند تأمين ارز را متحول مي كند.  در پي 
اين تحوالت، توضيحاتي از سوي كانون صرافان درباره چرايي 

افزايش قيمت دالر و به ثبات نرسيدن آن ارايه شده است 
كه طبق اطالعات دريافتي از فعاالن بازار ارز، افزايش بيش 
از حد و قابل توجه نرخ دالر متاثر از عواملي مختلف است 
كه مي توان مواردي چون افزايش تقاضا براي اس��كناس 
ارز، بازدهي بازارهاي ديگ��ر و تاثير آنها بر بازار ارز، افزايش 
نرخ مسكن، انواع كاالها، خودرو و همچنين، بازگشت موج 
دوم ويروس كرون��ا را اعالم كرد. همچنين، كاهش ميزان 
ص��ادرات در پي اعمال قرنطينه و توقف صادرات از مرزها، 
ضرب االجل رفع تعهدات ارزي صادركنندگان كه در مواردي 
ديده شده صادركنندگان براي رفع تعهد ارزي خود از بازار، 
ارز خريداري مي كنند هم در افزايش كنوني نرخ دالر نيز 
تاثيرگذار اعالم ش��ده اند.  عالوه بر اين، در اين زمينه يك 
صراف به ايسنا توضيح داد كه بر اثر تغيير اولويت ها در سامانه 
نيما، هدايت تقاضا به ارزهاي وارداتي در مقابل صادرات و 
ارز اش��خاص، كاهش نرخ محصوالت پتروشيمي به علت 
كاهش نرخ نفت و ارزش صادراتي اين محصوالت، اكنون 
ش��اهد افزايش قيمت ها در بازار ارز هستيم. در ادامه وي با 
بيان اينكه بازارهاي موازي چون خودرو، مسكن، ارز، طال و... 
بر يكديگر تاثير مي گذارند، گفت: بنابراين، افزايش قيمت در 
هر كداميك از اين بازارها، ساير بازارها را هم متاثر مي كند كه 
در آخر، عدم همفكري با بخش خصوصي در تصميم گيري ها 

در افزايش نرخ دالر هم عاملي تاثيرگذار است.

    تك نرخي شدن ارز بهترين راهكار 
 يك عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تك نرخي ش��دن ارز را مهم ترين راهكار براي كنترل نرخ 
ارز عنوان كرد. محمد باقري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار 
كرد: ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و طبيعتا وقتي 
جنگ شروع مي شود تبعات آن به همه جا مي رسد االن هم 
ما با تحريم و مشكالتي مواجه هستيم كه تحريم عامل آن 
بوده است و بايد اين آمادگي را داشته باشيم.ما با محدوديت 
ارزي مواجه هستيم و نمي شود گفت اين موضوع ربطي به 
تحريم ندارد. به هر حال برخي مسائل پيش آمده باعث شده 
با كمبود ارز مواجه شويم و به اين شكل بازار ارز به هم ريخته 
است. نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به تاكيد دولت براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات كاالها 
به داخل كش��ور گفت: از سويي صادركنندگان براي تهيه 
اين ارز به بازار مراجعه مي كنند و شايد اين موضوع هم در 
نوسانات بازار ارز بي تاثير نباشد. باقري تك نرخي شدن ارز 
را مهم ترين راهكار براي كنترل بازار ارز عنوان و خاطرنشان 
كرد: دولت نبايد از تبعات اين كار بترسد بلكه بايد يك نرخ 
را براي ارز اعالم كند و همه دس��تگاه ها از آن تبعيت كنند 
در چنين شرايطي گرانفروشي و افزايش قيمت ها تا حدي 
كنترل مي شود. ما چاره اي نداريم جز اينكه تك نرخي شدن 
ارز را اجرايي كنيم. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال كه آيا تك نرخي شدن 
ارز موجب افزايش قيمت كاالهاي اساسي نمي شود؟ گفت: 
اگر بررسي كنيم مي بينيم از زماني كه براي واردات گوشت 
ارز دولتي اختصاص نيافته قيمت گوش��ت هم ارزان شده 

طبيعي است هر جا رانتي وجود دارد فساد ايجاد مي شود 
و تبعات خاص خود را دارد. اگر كاالهاي اساسي با ارز تك 
نرخي وارد شوند چه بسا شاهد كاهش قيمت آنها نيز باشيم.

    دالر در سراشيبي
ارزش دالر در برابر بس��ياري از همتايانش كاهش يافت. به 
گزارش رويترز، با وجود آنكه با بازگشايي تدريجي اقتصاد، 
شاخص هاي كالن اقتصادي وضعيت بهتري پيدا كرده اند 
اما رييس بانك مركزي امريكا گفته است چالش هاي كامال 
محسوسي بر سر راه اقتصاد وجود دارد. جروم پاول چشم انداز 
اقتصاد امريكا را كامال نامطمئن دانست و افزود: همه چيز به 
اين بستگي دارد كه سرعت شيوع كرونا تا چه حد مهار شود و 

تالش هاي دولت براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي 
تا چه حد موفق باشد. تاكنون بيش از ۱۱ ميليون و ۵۵۶ هزار و 
۷۸۸ مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين بين ۵۳۶ 
هزار و ۷۷۶ نفر جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي 
مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا با ۱۳۲ هزار و ۵۶۹ 
نفر، برزيل با ۶۴ هزار و ۹۰۰ نفر، انگليس با ۴۴ هزار و ۲۲۰ نفر، 
ايتاليا با ۳۴ هزار و ۸۶۱ نفر و مكزيك با ۳۰ هزار و ۶۳۹ نفر بوده 
است. با توجه به افزايش مخارج دولت، روند صعودي بدهي و 
كسري بودجه در امريكا ادامه دارد: ميزان بدهي هاي امريكا 
تا پايان ماه ژوئن ۲۰۲۰ به ۲۶ تريليون و ۳۲۳ ميليارد و ۸۹۴ 
ميليون دالر رسيده است. كسري بودجه دولت امريكا نيز تا 
پايان ماه ژوئن به شش تريليون و ۲۵۱ ميليارد و ۸۳ ميليون 

دالر رسيده است. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز 
با ۰.۱۹ درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۹۵۳ 
واحد بس��ته ش��د. نرخ برابري هر فرانك س��وييس معادل 
۱.۰۶۰ دالر اعالم ش��د.  در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
۰.۰۳ درصد صعود نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۲۴۸ 
دالر مبادله شد. يورو ۰.۳۸ درصد باال رفت و با باقي ماندن در 
كانال ۱.۱۲ به ۱.۲۸۲ دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي 
جهاني، همچنين هر دالر با ۰.۱۷ درصد افزايش به ۱۰۷.۶۸۵ 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.۴۳۷ دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

۷.۰۵۴ يوان چين اعالم شد.

سكه به 9 ميليون و 700 هزار و دالر به 21600 تومان در بازار آزاد كاهش يافت

  گزارش هاي خوبي از افزايش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي و صادرات غيرنفتي و خبرهاي مثبت از آزاد شدن منابع مسدودي بانك 
مركزي دريافت كرده ام كه روند تأمين ارز را متحول خواهد كرد.

  صادركنندگان تكيه گاه اصلي ارزآوري كشور هستند، فرصت براي برگرداندن ميلياردها دالر ارز صادراتي در دو هفته آتي پايان مي يابد. اين فرصت 
به هيچ وجه تمديد نخواهد شد. با هماهنگي بانك مركزي، قوه محترم قضاييه، وزارت صمت و نهادهاي نظارتي، صادر كنندگاني كه تاكنون تعهد خود را 
ايفا نكرده اند، در ليست هاي ده نفره براي توضيح درمورد نحوه ايفاي تعهدات دعوت مي شوند. بانك مركزي دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخيص 
خود و با در نظر گرفتن مصالح عاليه اقتصادي كشور اعمال خواهد كرد. بانك مركزي يك بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخي به خاطر 

اشتباه محاسباتي تا دوسال براي فروش دالرهاي ۱۹ هزار توماني خود معطل ماندند.

برش

چرا اصالح الگوي مصرف را 
جدي   نگرفتيم؟

ده سال پيش رهبر معظم 
انق��الب اس��المي ام��ام 
خامنه اي )مدظله العالي( 
با اشراف كامل بر شرايط 
محيطي و محاطي كشور 
و آگاهي كام��ل از آينده 
جامعه، مهم ترين مساله 
روز اقتص��ادي را نح��وه 
مص��رف آح��اد م��ردم و 
مس��ووالن و راه برون رفت از مش��كالت پيش رو را 
صرفه جويي عمومي و اصالح الگوي مصرف دانستند 
و بر اين اس��اس، شعار سال ۸۸ را »حركت به سمت 
اصالح الگوي مصرف« ن��ام نهادند. امروز بيش از ده 
سال از اعالم شعار »حركت به سمت اصالح الگوي 
مصرف« به عنوان نقطه آغاز اصالح نظام اقتصادي 
كشور مي گذرد، همگان مي دانيم سال هاي بعد نيز 
معظم له حلقه هاي ديگر اص��الح نظام اقتصادي را 
متناسب با اقتضائات محيطي و محاطي و با محوريت 
توليد و اشتغال تعيين و ابالغ فرمودند و انتظار داشتند 
كه در خالل اين ده س��ال با پرهيز از اسراف و ايجاد 
رونق در توليد و همچنين اشاعه قناعت و صرفه جويي، 
الگوي مناسبي در جامعه شكل بگيرد كه در آن توليد 
بر مصرف فزوني گيرد و به تبع آن، حال جامعه خوب 
و عدالت اجتماعي گس��ترش يابد. هرچند بسياري 
از توليدكنندگان دلسوز كش��ورمان در عرصه هاي 
مختلف اقتصادي، نظامي، اجتماع��ي و]...[ همان 
راه��ي را رفتند كه انتظار مي رفت و دس��تاوردهاي 
بزرگي نيز در اين خالل كسب كردند ولي بسياري 
نيز موضوع را آن طور كه بايد و شايد جدي نگرفتند و 
سرلوحه اقدامات خود قرار ندادند. لذا روي سخن اين 
نوشتار بيشتر به آن دسته از افراد و مسووالني است كه 
موضوع را جدي نگرفتند و از تبعات آن آگاه نبودند. 
مسووالني كه يا بايد كار سيستماتيك و قانونمندي 
انجام مي دادن��د تا منجر به اصالح الگوي مصرف در 
درازمدت مي شد؛ يا بايد حداقل كاري انجام نمي دادند 
تا امروز ش��اهد اين همه رويه  هاي غلط نمي بوديم. 
به هرحال در ادامه تالش مي  شود تا به اختصار، برخي 
از تبعات منفي اين تسامح، در حد بضاعت بيان گردد.  
خام فروشي نفت: امروز همه ما به خوبي متوجه شديم 
كه سنگ اندازي دشمنان درراه دريافت پول حاصل 
از خام فروشي نفت به همان اندازه ما را اذيت مي كند 
كه سال هاي گذشته فروش بي اندازه نفت ما را اذيت 
كرده است. درواقع، هم فروش نفت و هم نفروختن 
نفت براي مردم ما مايه دردسر بوده است. چراكه براي 
توسعه همه جانبه كش��ور و مصرف بهينه انرژي در 

كشور برنامه ريزي صحيحي نكرده بوديم.
مصرف سوخت خودروها: به گزارش منابع معتبر 
داخلي، در حال حاضر بيش از ۷.۷ درصد خودروهاي 
كشور فرسوده هستند )بيش از يك ميليون و ۳۵۰ هزار 
دستگاه( اين خودروها به اعتقاد كارشناسان بين ۶۰ تا 
۱۰۰ درصد بيشتر از خودروهاي صفركيلومتر سوخت 
مصرف مي كنند كه با اسقاط آنها مي توان ساالنه بيش 

از ۴۰۰ ميليون ليتر سوخت صرف جويي كرد.  
مصرف نان: در جامعه ما ساالنه حدود ۲ ميليون تن 
ضايعات نان به دليل اسراف و نداشتن الگوي صحيح 
مصرف به وجود مي آيد كه اين موضوع باعث هدر رفت 

حدود ۳۳ درصد نان توليدشده در كشور مي شود. 
مصرف آب: گزارش هاي مس��ووالن حاكي از هدر 

رفت حدود ۵۵ درصد مصارف آب خانگي دارد.  
مصرف ميوه و تره بار: در كش��ور ما ساالنه حدود 
۴۰ميليون تن محصوالت كشاورزي به هنگام برداشت 
محصول و فرايند پس ازآن )حمل ونقل( از بين مي رود!   
ضايعات بخش كش��اورزي و مواد غذايي ساالنه قادر 

است چيزي بين ۱۶ تا ۱۸ ميليون نفر را سير كند.

 تراكنش دو مرحله اي 
 در سامانه 720#*

بانك پاسارگاد با عنايت به الزام بانك مركزي مبني 
بر انجام تراكنش هاي غيرحضوري با استفاده از رمز 
پويا، جهت رفاه حال مش��تريان و تس��ريع در انجام 
فرآيند انجام تراكنش بر روي درگاه USSD، امكان 
تراكنش دو مرحله اي با قابليت دريافت رمز پويا را از 
طريق كد دس��توري #۷۲۰* فراهم كرده است. به 
گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، ارايه اين خدمات 
موجب تسهيل در فرآيند انجام تراكنش و دريافت 
رمز پويا در خالل تراكنش با استفاده از كد ۷۲۰#* 
مي ش��ود.  به اين ترتيب، دارندگان سيم كارت هاي 
اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل و رايتل قادر خواهند 
ب��ود با ش��ماره گيري كد دس��توري #۷۲۰*، نوع 
تراكنش و شماره كارت خود را انتخاب كرده و پس 
از درخواست رمز پويا و دريافت پيامك آن نسبت به 
وارد نمودن رمز پويا در مرحله دوم، فرآيند تراكنش 
خود را با شماره گيري كد دستوري ۱۰۰#*۷۲۰* 
ادامه دهند.  بر اس��اس اين خبر، در اين نوع خدمت، 
ابتدا كاربر كد دس��توري # ۷۲۰* را شماره گيري 
مي كند و پ��س از انتخاب خدمات موردنظر، تمامي 
مراحل تا انتخاب ش��ماره كارت را طي مي كند. در 
مرحله بعد پيام  مربوط به درخواست رمز پويا نمايش 
داده مي شود. در صورتي كه كاربر پيش از آن، رمز پويا 
را دريافت كرده باشد، با انتخاب گزينه »نياز به رمز ندارم 
و خريد را ادامه بده«، رمز را وارد كرده و فرآيند خريد را 
تكميل مي كند.  اگر كاربر پيش از آن رمز پويا را دريافت 
نكرده باش��د، با انتخاب گزينه »دريافت رمز پويا« و 
دريافت آن از طريق پيامك، ۱۲۰ ثانيه زمان دارد كه 
قبل از منقضي شدن رمز دريافت شده، ادامه فرايند 
خريد را با شماره گيري كد دستوري ۱۰۰#*۷۲۰* 
ادامه دهد. از ديگر امكانات ايجاد شده در اين سامانه 
اين است كه مشتريان هنگام خريد شارژ يا اينترنت، با 
انتخاب گزينه »تكرار آخرين خريد« مي توانند آخرين 

تراكنش انجام شده خريد خود را تكرار كنند.

مهدي رضايي
مديرعامل بانك انصار

تراكم  فروشي دستپخت همه جناح ها است
بخش ساختمان از بخش مولد توليدي سودآور شود؛ اساسا 
ديگر توليد و سرمايه مولدي هم وجود نخواهد داشت. اين 
دوستان به اين موضوعات توجه نكردند. بدون يك جامعه 
آسايش مند، خالقيت وجود نخواهد داشت و بدون خالقيت 
رقابت در بازارهاي جهاني ممكن نخواهد بود. كسي كه در 
خانه آرامش نداشته باشد به جاي ايده هاي خالقانه ناچار 
است مسافر كشي كند و كسي كه آرامش نداشته باشد به 
جاي ايده پردازي مي ش��ود ارز باز و بورس باز. اما فراموش 
نكنيد كه عقالنيت اقتصادي را قيمت مشخص نمي كند. 
اينكه هر روز با قيمت دالر بازي كنيد، محيط زيست را كنار 
بگذاريد، سالمت مردم را فدا كنيد و...مجموعه اين عوامل 

عقالنيت اقتصادي در خود ندارد. 
  برخ�ي اف�راد و جريان�ات سياس�ي موض�وع 
تراكم فروشي را به يك موضوع جناحي و سياسي 
تقليل مي دهند؛ در زمان آغاز بحث تراكم فروشي 
موضوع جناح راست در خصوص اين طرح چه بود؟

 اين موضوع دستپخت همه جناح هاي سياسي است و مربوط 
به يك طيف خاص نيست. كج فهمي مجموعه مديران از 
اقتصاد اس��ت كه اين شرايط را مي آفريند؛ متاسفانه تمام 
راس��ت مبتذل ما كه از يك طرف از بازار آزاد دفاع مي كند 
از آن زمان تا به امروز در برابر اين اشتباه بنيادين اقتصادي 
سكوت كرده يا در بسياري موارد با آن همراهي كرده و اين 
زخم را عميق تر كرده اس��ت. به هر حال تهران شهري بود 
كه در تاريخ معاصر حاكم نش��ين شده بود و از دهه ۴۰هم 
اين فرآيند ادامه داش��ت؛ حتي قانون رضاشاهي ماليات 
و مس��تغالت براي ش��هرداري بود و حق مرغوبيت هم به 
شهرداري ها تعلق داشت؛ يعني اين تفكر درآمدزايي از شهر 
و شهرفروشي از آن زمان آغاز شد و تا همين امروز هم ادامه 
دارد. اين تداوم بنا بر گفته ماركس يا به صورت كمدي است 
يا بصورت تراژدي كه من تصور مي كنم نحوه وقوع حوادث 
در كشور ما بصورت كمدي است. قرار بود در انقالب طرح 
نويي انداخته شود تا اين موضوعات تكرار نشود كه اينگونه 
نشد؛ دولت هاي عجول خود دانا پنداري كه اعتمادبه نفس 
هم ندارند و هر چيزي كه امريكايي باشد را بهترين مي دانند. 
ولي علم امريكايي هم حاضر به پذيرش نيست و ملغمه هايي 
را به نام علم مطرح مي كنند ويكس��ري افراد هم در برخي 
ادارات، مطبوعات و رسانه ها اين موضوعات سست را پيگيري 
مي كنند و از آنها تعريف و تمجيد  مي كنند فقط در مورد 
تعيين اجاره خانه صدايي از آنها در مي آيد اما درباره افزايش 
صددرصدي اجاره خانه ها در شهرها حرفي نمي زنند. طبيعي 
است كه افزايش قيمت يك رانت است.راست مبتذل الگوي 
توسعه را رد مي كنند ودر روزنامه هايشان مي نويسند اساسا 
اقتصاد توسعه وجود ندارد و نمي بينند كه چه باليي دارند 
بر س��ر جامعه مي آورند. به اين ترتيب در واقع توسعه جزو 

عقالنيت اقتصادي محسوب نمي شود ..

  رسيديم به اينجا كه سنگ بناي آغاز تراكم فروشي 
در كشور گذاشته مي شود. بعد از آغاز اين دوران چه 

برهه هايي را پشت سر گذاشتيم؟
 گفتيم كه با نقض حقوق فردي، شرعي و قانوني و با نقض 
علم اقتصاد، زير بناي يك سيس��تم نئوفئودال گذاشته 
مي شود. ضوابط ش��هري به مثابه قانون از طرف شوراي 
عالي شهرس��ازي معماري به ش��هرداري ابالغ مي شود؛ 
كساني، آنهايي كه اين كار را كردند كارشناساني هستند 
كه كوشيده اند تخصيص فضا را به صورت بهينه اي بدهند 
كه توسعه پايدار ممكن شود. يعني هم محيط زيست حفظ 
شود، هم رشد اقتصادي ممكن شود و هم مردم آسايش 
داشته باشند. بعد براي تراكم فروشي كه به اسم خودكفايي 
آغاز شده بود )چون مي ديدند كه كارشان غيرقانوني است( 

ريل گذاري الزم را انجام دادند.
  يعني در ش�رايطي كه كارشناس�ان اقتصادي و 
صاحب نظران به اش�تباه بودن اين مصوبه معتقد 

بودند نقد جدي نسبت به آن صورت نگرفت؟
 تنها عكس العمل درون دولت مربوط به آخوندي وزير سابق 
مسكن بود كه واكنش نشان داد و به ديوان عدالت اداري 
شكايت كرد كه اين فروش قانون است. اين كار درستي بود 
كه در آن انجام شد. اين شكايت كه صورت گرفت، فشار 
رسانه اي شديدي به آخوندي و هر منتقدي كه در برابر اين 

مصوبه قد علم مي كرد وارد آمد. 
  خ�ود ش�ما در اي�ن زم�ان چ�ه عكس العملي 

نشان داديد؟
 من به عنوان يك منتقد به طور غير مستقيم نقدهاي جدي 
به اين حركت انجام دادم و در سرمقاله اي كه در نشريه رونق 
)نشريه جامعه مدني( نوشتم انتقادات جدي را وارد ساختم. 
سرمقاله اي كه عنوان آن اين بود كه »ديكتاتوري صالحان 
ممكن نيست.«تخصيص بهينه فضا در قانون يك ميثاق و 
يك قانون است. اينكه محيط زيست بايد در شهرها حفظ 
شود قانون است؛ اينكه آرامش در شهرها بايد حاكم باشد 
قانون اس��ت. اينكه موضوعات بهداشتي در شهرها بايد 
اولويت باشد يك قانون است. در حالي كه قانون در خصوص 
منافع مردم روشن اعالم موضع كرده، ناگهان مشاهده شد 
كه در شوراي عالي شهرسازي و معماري به صورت فله اي 
اعالم كردند همه طرح هاي جامع شهرها مي توانند ۲۰ تا 
۲۵درصد به ظرفيت هاي جمعيتي خود اضافه كنند. اين 
مصوبات در اواخر دهه۶۰ مصوب شد و سلسله مراتب آن 
از ابتداي دهه ۷۰ آغاز ش��د و وظايف قانوني يك چنين 
تغييراتي را هم به صورت غيرقانوني به كميس��يون ماده 
۵سپردند. اين فرآيند تا به امروز ادامه دارد تا اينكه شورا و 
شهرداري فعلي تا حدي توانسته اند از يك چنين فرآيندي 
جلوگري كنند و به دليل نفوذي كه كميسيون ماده ۵ دارد 

با هر تغييري هم با شدت برخورد مي شود.

  بنابراين از دهه ۷0 تراكم فروش�ي آغاز شد و اين 
تغيير تبعاتي را براي اقتصاد به دنبال دارد، موافقيد؟ 
 بله. در دهه ۷۰ آنجا سرمايه داري همدستان شكل گرفت. 
يعني شكل بندي اقتصادي اجتماعي است كه زيربنايش 
در سرمايه داري تحت سلطه انحصارطلب   ها است و مبتني 
بر رانت است. مثل خود تراكم فروشي، مردم دارند فعاليت 
مي كنند در چارچوب سرمايه داري، قيمت زمين ميرود 
باال، شهرداري تراكم مي فروشد، بعد ميان ميخرن مي سازن 
و... اين نئوفئوداليسم است. چون خود تراكم يك نوع بهره 
مالكانه از زمين است ديگر. بهره مالكانه فئوداليسم چي 
هست ؟ او به زور از  بازرگان و پيشه ور مي گيرد يا از دهقان 
مي گيرد. همش هم با زور. اينجا هم بهره مالكانه مي گيرد 
با زور با تغيير قانون. بهش مي گويند: » دولت مسخر شده« 
تسخير شده است مثل جن زده. به اين ترتيب توي ايران 
شهري شدن رانت به وجود مي آيد. در كتاب شهري شدن 
سرمايه، ديويد هاربين مي گويد كه سرمايه داري به اصطالح 
ليبرال، از لحاظ اقتصادي اصال به ش��هر كاري نداشت به 
فضاي عمومي كاري نداش��ت به رفاه كارگر بيمه وجود 
نداشت قرن نوزدهم. آرام آرام در قرن بيستم سرمايه داري 
از كارخانه بيرون مي آيد؛ چون مي بيند براي رقابت براي 
كشورهاي سرمايه داري مي بايد كه كارگرانش آسايشي 
داشته باشند مدارس خوب داشته باشند، كارگرهايش 
سالمت باش��ند، در ايران هم سرمايه داري االن سطحي 
رشد مي كند عمقي رشد نمي كند. رانت مانع عمقي شدنش 
است و  راست مبتذل اصال به اين موضوع نمي پردازد فقط 
مي گويد بازار آزاد و فضا را به گونه اي س��امان مي دهد كه 
توليد ارزش اضافي ممكن بشود  كه نتيجه اش مي شود 

شهري شدن سرمايه كه از آن زمان تا به امروز ادامه دارد.
  مي گويند بازارهاي مسكن، طال، ارز، خودرو و...با 
هم همگرايي دارند؛ تبعات تراكم فروشي در ساير 

بازارها چگونه بود؟
 صددر صد اين تاثيرات درس��اير بازارها شكل گرفتند. 
بالفاصله پس از تراكم فروش��ي زمين به رش��د قيمت 
ادامه داد. س��عي كردند سرعتش را كم كنند، خود من 
در دهه۷۰پيشنهاداتي به سازمان برنامه دادم؛ تا به جاي 
قانون زمين شهري كه تملك مي كرد؛ حق شفعه شهري 
بگذاريم؛ حق ش��فعه يعني چي؟ يعني وقتي شما در 
جايي شريكيد اگر قصد داريد سهم تان را بفروشيد اولين 
كسي كه براي فروش بايد به آن مراجعه شود، شريك و 
سهامداران هستند. اين گزاره در حوزه مسائل شهري 
مي توانست بخش قابل توجهي از مشكالت را حل كند. 
زماني كه ما اين پيشنهاد را داديم، مديراني كه در سازمان 
برنامه و بودجه بودند، گفتند، اين حرف سوسياليستي 
اس��ت. در حالي كه من با ادبيات س��رمايه داري با آنها 
حرف مي زدم، ام��ا چون درك نمي كردند برچس��ب 

سوسياليستي به آن مي زدند و آشوبي در اين خصوص به پا 
شد. ببينيد چقدر جهل مركب و خوددانا پنداري در ميان 
مديران اقتصادي كشور جريان دارد. من هميشه گفتم 
اصالح طلب ها هميشه با كارشناسان مهربانتر هستند اما 

خود دانا پندارتر هستند. 
  به نظر ميرس�د ردپاي اين مش�كالت تا همين 
امروز هم ادامه داشته باشد. هنوز هم بحث تراكم 
و شهر فروشي وجود دارد و هنوز هم اساتيد علوم 
اقتصادي درباره مشكالت صحبت مي كنند؛ چرا ما 

از اشتباهات قبلي درس نمي گيريم؟
 موضوع همين است، همين امروز هم همين مشكالت 
را مش��اهده مي كنيم. هنوز هم با علم مشكل دارند با 
تخصص مشكل دارند با ايده پردازي و خالقيت مشكل 
دارند و...اتفاقا نس��ل جديد مدي��ران اقتصادي خيلي 
بيشتر از قبلي ها خود دانا پندارند. در دوره احمدي نژاد 
اين وضعيت بسيار وخيم شد و مديران اقتصادي اساسا 
حرف ه��اي تخصصي را هيچ مي انگاش��تند.زيربناي 
فضاي مخربي ك��ه ام��روز وج��ود دارد در آن دوران 
پايه گذاري شد. يكي از نمونه هاي تقلب بزرگش اين بود 
كه از همان ابتدا كه آمد ۲۰ درصد گذاشت روي طرح 
جامع تهران .حد جمعيت تهران حداكثر ۸.۵ ميليون 
نفر است ولي احمدي نژاد فشار آورد كه اين رقم باالتر 
برود تا بتواند درآمد بيشتري كسب كند. احمدي نژاد 
كه رييس جمهور شد فكر مي كرد همه اينها يك توطئه 
است از فشاري بود كه از تعاوني هاي نيروهاي نظامي و 
انتظامي به او مي آمد. عجيب ترين جمله اش اين بود كه 
گفت: ما به جمعيت تهران ۲۰ درصد اضافه مي كنيم تا 

به بخش مسكن رونق ببخشيم..
  اما برخالف دوره احمدي نژاد در دوره اصالحات 
بهتري�ن آمارهاي اقتصادي كش�ور در دوران بعد 
از انق�الب ثبت ش�ده اس�ت در حالي ك�ه رييس 
دول�ت اصالح�ات توس�عه سياس�ي را در راس 

برنامه ريزي هاي خود قرار داده بود. چرا؟
 براي اينكه در دوره اصالحات خرد جمعي حداقلي به كار 
افتاده بود. يعني حداقل استفاده از خرد جمعي صورت 
گرفته بود مثال از كسي مثل حسين عظيمي دعوت شده 
بود بيايد به سازمان برنامه و مركز پژوهش هاي مجلس و 
ساختارهاي فكري و پژوهشي مورد توجه قرار گرفته بود. 
اما احمدي نژاد اساسا توسعه را قبول نداشت و مي گفت 
عدالت براي ما بيشتر از توسعه اهميت دارد. ببينيد دوري 

از خرد و عقل تا كجاست؟
  اما همي�ن افرادي كه در دو س�وي اي�ن معادله 
پايه گذار مشكالت امروز هستند همچنان در مجامع 
اصالح طلبي سهم بيشتري را طلب مي كنند اين به 

نظر شما خطر است يا بازگشت يا ... ؟

 باالي اقتصاد سياسي نئوفئودال يك  دولت رانتي است، 
اين دولت رانتي جنگ سياسي برايش ثروت است، تحريم 
برايش ثروت است؛ چالش برايش ثروت است. در اقتصاد 
همدستان، انتخابات و تنازعات سياسي از لحاظ اقتصاد 
سياسي براي اين اس��ت كه قدرت را در دست بگيرند تا 
به ثروت برس��ند. اين تعريف اقتصاد سياسي همدستان 
است. چه كساني در قدرتند آنهايي در قدرتند كه به قدرت 
رسيدند تا رانت بگيرند و همه اينها همين جور كه عرض 
كردم، تحليلگران اقتادي را به عنوان كارگران فكري در حد 

ميرزا بنويس خودشان قبول دارند.
  آيا راه حلي براي نجات وضعيت اقتصادي داريد؟ 

چگونه مي توان مشكالت را پشت سر گذاشت؟
 توسعه شناخته شده است و اسم و رسم و الگو دارد. ولي االن 
فكر نمي كنم فرشته نجاتي با وجود اين گروه همدستان 
باشد، فقط يك ميثاق ملي مي تواند ما را نجات بدهد. شرايط 
اينگونه اس��ت از همه لحاظ هم خارجي هم داخلي. اصال 
اينگونه نيست كه با رفتن اين و ماندن آن يكي مشكالت 
حل شود بايد اين گروه همدستان را از اقتصاد ايران دور كرد 

و اجازه داد تا اقتصاد به مسير درست آن بازگردد.
  عملكرد مجلس يازدهم را در اين ميان براي 
حل مش�كالت اقتصادي كش�ور تا چه اندازه 

منطقي مي دانيد؟
 رييس كميسيون تخصصي مجلس يازدهم نامه مي زند 
به رييس جمهوري كه ما ناراضي هستيم. يعني چي؟ 
ده ها برنامه مناسب در مركز پژوهش هاي مجلس وجود 
دارد بگو من فكر مي كنم اين برنامه درس��ت اس��ت يا 
نيست. نامه زدند كه ما اپوزيسيونيم. اين افراد اگر منتقد 
هستند چرا تا حاال يك برگ پژوهش در خصوص اركان 
اقتصادي از آنها وجود ندارد. همه ه��م امكانات دارند. 
هركدام هم يكي دو تا دانش��گاه دارن��د، بودجه دارند و 
هم دانشگاه هاي به قول معروف ديني هم غيرديني در 
اختيارشان است، وجوهات شرعي هم دارند با اينها چه 
كار مي كنيد شما؟ بايد الگوي توسعه كشور را طراحي 
و ارايه مي كرديد نه اينكه در نقش اپوزيس��يون ناگهان 
همه دستاوردهاي كشور را هيچ بگيريد. جامعه امروز 
ما اگر روياي اقتصادي درس��تي نداشته باشد آينده اي 
ندارد. رييس جمهور چين مي گوي��د ما روياي چين را 
داريم، ترامپ ه��م مي خواهد روياي امريكا را بيافريند.

الگوي ماچيست؟ هندي اس��ت؛ كره اي است؟ چيني 
است؟ ژاپني اس��ت؟ كجايي است؟ مسيري كه از دهه 
۷۰ براي قانون فروش��ي و رانت و فساد ايجاد شده بود 
همچنان نيز ادام��ه دارد و تا زماني كه اين زخم بدخيم 
درمان نش��ود وضع براي اقتصاد ايران به همين منوال 
ادامه خواهد داش��ت و م��ردم هزينه اي��ن ناتواني ها را 

پرداخت خواهند كرد.

ادامه از صفحه اول



رويخطشركتها

همزمان با گذر شاخص از سطح يك ميليون و هفتصد هزار واحدي بررسي شد

بازار سهام آماده پيشروي هرچه بيشتر
گروه بورس|

روز گذشته شاخص بورس تهران در حالي از 
س�طح يك ميليون و 736 هزار و 402 واحد 
گذشت كه به گفته بس�ياري از كارشناسان 
بر اس�اس آنچه كه ه�م اكنون در اي�ن بازار 
مي گذرد و چش�م انداز تحليلي ش�ركت ها، 
قيمت بسياري از نمادها در اين بازار از سطح 

معقول تحليلي باالتر است.

با اين ح��ال رخوت بازارهاي موازي در كنار كند بودن 
س��رعت رش��د قيمت ها در اين بازارها س��بب شد تا 
همچنان در ش��رايط ركود اقتصادي ناشي از تحريم و 
شيوع كرونا، نقدينگي سرگردان به سمت بازار سهام 
رهنمون شود. به موجب اين وضعيت شرايطي پديد 
آمده كه اغلب سرمايه گذاران در فرابورس و بورس بدون 
توجه ب��ه مولفه هاي بنيادي و پيش نيازهاي تحليلي، 
ورود پرقدرت نقدينگي را به عنوان تنها دليل براي رشد 
هرچه بيشتر قيمت ها در نظر مي گيرند. عواملي از اين 
دست بود كه در روز گذشته باعث شد تا ارزش بورس 
تهران به تنهايي به ۶ هزار و ۵۰۹ هزار و ۲۵۶ ميليارد 
تومان برس��د. اين در حالي است كه رشد قيمت ها در 
فرابورس نيز شرايطي مشابه بورس را رقم زده و موجب 
شده تا در كمتر از يك ماه گذشته ارزش بازار يادشده 
با احتس��اب بهاي تمامي دارايي هاي موجود در بازار 
اول، دوم و بازار پايه به هزار و ۷۷۴ هزار و ۷۴۰ ميليارد 
تومان بالغ شود. اين در حالي است كه مجموع ارزش 
بازارهاي اول و دوم هم اكنون هزار و ۱۶۲ هزار و ۸۲۰ 
ميليارد تومان است.بر اين اساس مجموع ارزش بورس 
و فرابورس در پايان معامالت روز گذش��ته به ۸ هزار و 
۲۸۳ هزار و ۹۹۶ ميليارد تومان رسيده است. با توجه 
به آنكه قيمت دالر امريكا در ب��ازار آزاد هم اكنون ۲۱ 
هزار و ۶۰۰ تومان اس��ت، بنابراين ارزش دالري بازار 
سهام در پايان روز معامالتي قبل، جمعا ۳۸۳ ميليارد و 
۵۱۸ ميليون دالر بوده است.آن طور كه به نظر مي رسد 
چشم انداز تورمي اقتصاد كشور كه به انتظارات منفي 
افراد در آينده دامن زده اس��ت و در كنار حمايت هاي 
بي سابقه دولت از بازار سرمايه شرايطي را پديد آورده تا 
اين بازار برخالف آنچه كه بسياري نسبت به آن هشدار 
مي دهند حداقل در هفته هاي آينده مسيري هموار را 
براي رشد پيشرو داشته باشد. اين عامل در كنار اثر رواني 
افزايش قيمت ارز ك��ه در حال حاضر تاثير چنداني بر 
رشد قيمت ها در بازار سرمايه ندارد، سبب شده تا اغلب 
مردم باتوجه به سابقه تاريخي قيمت ها و اثر پذيري آن 
ازعامل دالر همچنان پس از بيش از دو س��ال بر تداوم 

رشد قيمت ها خوشبين باشند. اين در حالي است كه 
پي به اي فوروارد بازار سرمايه كه حكايت از نسبت قيمت 
به درآمد تحليلي ميانگين سهام براي سال مالي پيش 
رو دارد از از ۱۹ واحد نيز فراتر رفته است. به بياني ساده 
اگر مجموع تحليل هاي موجود در بازار درس��ت باشد 
هم اكنون به طور ميانگين خريداران سهام به ازاي هر 
۱۹ توماني كه صرف خريد دارايي هاي موجود در بازار 
مي كنند، در فصل مجامع بعدي تنها يك تومان سود 
دريافت خواهند كرد. اين در حالي است كه نسبت ياد 
ش��ده براي سپرده گذاري در حس��اب هاي بانكي هم 
اكن��ون به ازاي ۶.۷ تومان س��پرده گذاري حدود يك 
تومان است.يك كارش��ناس بازار سرمايه از آغاز موج 
جديد صعود شاخص بورس خبر داد و گفت: در چند روز 
گذشته اصالح در قالب اصالح زماني و دست به دست 
شدن س��هام اتفاق افتاده كه اين موضوع باعث شده تا 
بازار خود را آماده موج بعدي صعود شاخص بورس كند.

نويد قدوسي در گفت وگو با ايرنا به علت اصلي رشد اين 
روزهاي بورس اشاره كرد و افزود: علت اصلي اين موضوع 
وضعيت پولي اقتصاد كالن و افزايش رشد نقدينگي در 
كشور است و مهم تر از آن روندي است كه نشان مي دهد 
در حاال تبديل شدن فرآيند شبه پول به پول هستيم. 
وي ادامه داد: با توجه به ب��اال بودن انتظارات تورمي و 
پايين بودن نرخ سود سپرده ها انگيزه در اقتصاد كشور 
براي نگهداري سپرده هاي مدت دار كاهش پيدا كرده و 
در نتيجه روند قوي براي تبديل شدن شبه پول به پول 
اتفاق افتاده كه اين موضوع تاثير خود را به شكل هاي 
مختلف در كشور گذاشته است. به گفته قدوسي، رشد 
عجيب حدود ١٠ درصدي قيمت دالر كه تقريبا در سه 
روز كاري گذشته رخ داد اكنون در حال رقابت با بورس 
است كه روزانه بيش از دو درصد رشد را تجربه مي كند.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، روند اتفاقاتي كه در 
وضعيت پولي كشور در حال رخ دادن است اثر خود را در 
بازارهايي مانند بازار طال، ارز و سكه مي گذارد و به مرور 

شاهد تاثيرگذاري آن بر بازار مسكن هم خواهيم بود.

  اصالح شاخص بورس به پايان رسيد
وي خاطرنشان كرد: برخي علت روند صعودي اخير 
ش��اخص بورس در اين بازار را رشد پرشتاب نرخ ارز 
مي دانند كه از طرفي باعث رشد سودآوري شركت ها 
و از ط��رف ديگر منجر به افزاي��ش ارزش جايگزيني 
شركت ها مي شود اما بايد گفت چيزي كه در اقتصاد 
كالن در حوزه پولي در حال رخ دادن است مي تواند به 
عنوان اصلي ترين عامل در رشد اخير شاخص بورس 
و نرخ دالر تلقي شود.به گفته قدوسي، روند بورس در 

بازار روز گذشته نشانگر ادامه روند صعودي شاخص 
بورس براي بازار بود.اين كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه در نخستين روز هفته جاري، ارزش معامالت 
خرد ركورد زد و به بي��ش از ۲۸ هزار ميليارد تومان 
رسيد، افزود: در چند روز اخير كه بازاري پرحجم و پر 
معامله را پشت سر گذاشتيم، فرآيند دست به دست 
شدن سهام اتفاق افتاد به همين دليل اكنون در چنين 
شرايطي انتظارات تورمي و قدرت باالي تقاضا اجازه 
اصالح شديد به بازار را نمي دهد.اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه در بازار از هفته گذشته تا ديروز 
نزديك به ۱۵ درصد اصالح در ش��ركت هاي كوچك 
اتفاق افتاد، اظهار داشت: در سهام شركت هاي كوچك 
اصالح قيمتي اتفاق افتاد، اما سهام شركت هاي دالري 
محور كه نقدينگي عمده جامعه را به خود اختصاص 
مي دهند، فرصت چندان��ي براي اصالح قيمتي پيدا 
نكردند. وي خاطرنشان كرد: سهام شركت هاي بزرگ 
به محض اينكه خواستند وارد فاز اصالحي شوند بازار 
به چشم يك فرصت خريد به آنها نگاه كرد و به سرعت 

سهام در حجم باال خريداري شدند، بنابراين تقاضاي 
باال اجازه اصالح قيمتي شديد به اين سهام را نداد.

   اصالح بازار قابل پيش بيني نيست
قدوسي با تاكيد بر اينكه در مورد اصالح بازار نمي توان 
چندان به طور دقي��ق اظهارنظر ك��رد، گفت: به نظر 
مي رس��د در چند روز اخير با توجه به دست به دست 
شدن سهام اصالح شاخص بورس انجام شده و اكنون 

خطري در اين زمينه بازار را تهديد نمي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه به علت اينكه شاخص بورس 
در كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد اصالح شديدي 
را تجربه نكرد اش��اره كرد و اف��زود: كانال يك ميليون 
واحد كه شاخص بورس تا مدت ها وارد فاز اصالحي شد 
ناشي از نرخ دالر بود و اكنون قيمت دالر با آن زمان قابل 
مقايسه نيست. وي افزود: اگر دالر نرخ دالر به قيمت 
۱۸ هزار تومان باز مي گشت بازار با توجه به مقاومتي 
كه روي كانال يك ميليون و ٥٠٠ هزار واحد داشت 
اصالح ش��ديد را تجربه مي كرد و عمده سهم ها افت 

حدود ۲۰ درصدي را داشتند اما به دليل همرماني 
ورود ش��اخص بورس به كانال ١.٥ ميليون واحد و 
افزايش قيمت دالر، بازار اج��ازه چنين اصالحي را 

مانند كانال يك ميليون واحد پيدا نكرد.

    حمايت دولت از بورس
قدوسي به حمايت دولت از بورس تاكيد كرد و افزود: حمايت 
دولت در رشد اين روزهاي بازار بسيار تاثيرگذار بود، در اين 
زمينه با حمايت هاي لفظي زمينه اطمينان دهي به بازار را 
فراهم و فضاي رواني ب��ازار را تقويت مي كند، در كنار اين 
موضوع برخي از حمايت هاي واقعي مانند كاهش نرخ ماليات 

مي تواند در افزايش سودآوري شركت ها تاثيرگذار باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اكنون اتفاقي 
معامالت بورس را تهديد نمي كند و مي توان روند بازار 
را فعال صعودي دانس��ت اما گاهي ممكن است اتفاقي 
غيرقابل پيش بيني رخ دهد كه به شدت بازار را تحت 
تاثير قرار ده��د به همين دليل نمي ت��وان اظهارنظر 

قاطعي را در اين زمينه ارايه داد.

»ابزارهاي مالي« بهترين نسخه درمان التهاب بازارهاي كااليي
نشس�ت بررس�ي چالش  بازاره�اي كااليي 
به وي�ژه در حوزه ب�ازار پليمر، روز گذش�ته 
به ميزباني ات�اق بازرگاني اي�ران و با حضور 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، مديرعامل 
بورس كاالي ايران، معاون عمليات و نظارت 
ب�ورس كاالي ايران و جمع�ي از اعضاي اتاق 
بازرگاني به نمايندگي از تش�كل هاي حوزه 

پليمر و فلزات برگزار شد.

به گزارش سنا، در ابتداي اين نشست سعيد تركمان 
رييس هيات مديره انجمن ملي صنايع پليمر ايران و 
نماينده اتاق بازرگاني در كميته تخصصي پتروشيمي 
به بررسي بازار پليمر به خصوص محصول پي وي سي 
پرداخت و پيشنهاداتي در خصوص واردات پي وي سي 
به منظور پوش��ش تقاضاي موجود در بازار  همچنين 
مالك قرار دادن »ماليات ب��ر ارزش افزوده« در پايش 
سهميه متقاضيان در سامانه بهين ياب وزارت صمت 

مطرح كرد.

  ابزارهاي مالي، مقصد تقاضاي داللي
در ادامه، حامد س��لطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي 
ايران به رشد حجم نقدينگي در كشور و ايجاد تقاضاي 
داللي در بازارها اش��اره كرد و گفت: تقاضاي داللي در 
اقتصاد، همواره وج��ود دارد و از صحنه بازارها حذف 
نمي ش��ود؛ بلكه اين تقاضا همانند انرژي از حالتي به 
حالت ديگر تبديل مي ش��ود و براي همين اس��ت كه 

روزي س��ر از بازار پي وي س��ي درمي آورد و روز ديگر 
به بازار فلزات و فوالد منتقل مي شود.س��لطاني نژاد با 
بيان اينكه شاهد اثر رشد نقدينگي در بازارها هستيم، 
گفت: در زمان التهاب، نقدينگي هوش��مند وارد بازار 
كاموديتي ها مي ش��ود و در اين بين هرچه س��عي بر 
جلوگيري از فعاليت دالالن ش��ود اما ناگزير ش��اهد 
ردپاي توليدكننده نماها در فرآيند داللي هستيم كه 
تنها چاره كار در اين زمان كه فرمولي جهاني و اثبات 
شده اس��ت، به كارگيري ابزارهاي مالي براي مديريت 
تقاضاي داللي اس��ت.مديرعامل بورس كاالي ايران 
ادامه داد: به عبارت بهتر، نسخه درمان التهاب بازارهاي 
كااليي، همان بخش��ي از بورس كاالست كه افرادي با 
آن مخالف هس��تند و حتي باعث توقف معامالت آن 
مي شوند؛ ابزارهاي مالي از جمله گواهي سپرده كااليي 
و قراردادهاي آتي در بورس كاال آماده پياده سازي روي 
دارايي هاي مختلف از جمله محصول پي وي سي است 
تا يك كانال شفاف و قانونمند براي هدايت نقدينگي و 
جلوگيري از ورود آن به سوداگري بازار واقعي كاال ايجاد 
شود.سلطاني نژاد افزود: اگر بستري بر پايه ابزارهاي مالي 
براي ورود دالالن به قراردادهاي مالي وجود نداش��ته 
باشد، نقدينگي در دس��ت دالالن به شدت بازار نقد و 
فيزيكي كاالها را تخريب مي كند و شاهد التهاب بازار 
و ضربه به توليد كشور خواهيم بود.وي به وجود بازاري 
بزرگ با بازيگران پرشمار در بورس كاال به نام بازار آتي 
سكه اشاره كرد كه معامالت آن در سال ۹۷ متوقف شد، 
گفت: در زماني كه بازار آتي سكه روزانه ميزبان شمار 

زيادي از بازيگران سكه و ارزش معامالت بااليي بود، به 
سياست گذاران اين حوزه پيشنهاد داديم كه بازار سكه 
را به جاي عرضه منابع طالي كشور با كمك قراردادهاي 
آتي و از طريق ريال مديريت كند اما اين اتفاق رخ نداد و 
در ادامه معامالت آتي سكه متوقف شد.وي تاكيد كرد 
نظم جهاني در اقتصاد به شكلي پيش مي رود كه در دنيا 
بازارهاي مالي حرف اول را مي زنند اما ما در كشورمان 
مي خواهيم مس��يرهاي ديگ��ري را انتخاب كنيم كه 
همواره جواب نمي دهد و بايد تاكيد كرد راهي جز توسعه 

و طراحي ابزارهاي مالي نوين وجود ندارد.

   معامالت گواهي سپرده و آتي پي وي سي
مديرعام��ل بورس كاالي اي��ران در ادامه به همكاري 
مس��تمر با انجمن پليمر ايران اش��اره ك��رد و گفت: 
خوشبختانه انجمن پليمر از عرصه هاي نوآوري همچون 
توسعه ابزارهاي مالي در اين صنعت استقبال كرده و 
مقرر شده مقدمات راه اندازي معامالت گواهي سپرده 
و قرارداد آتي پي وي س��ي به زودي فراهم شود تا اين 
محصول پر طرفدار سفته بازان به بازارهاي مالي بورس 
كاال راه يابد.وي ادامه داد: در بخش تقاضاي كاالها، به 
اعتقاد بورس كاال، انجمن ها بهترين مجرا براي مديريت 
اين حوزه هستند و اگر هر انجمني به صورت تخصصي بر 
اعضاي زير مجموعه و ميزان تقاضاي آنها نظارت داشته 
باشد، بخشي از مباحث مربوط به بررسي قبض برق، 
آب، بيمه و مالي��ات ارزش افزوده در پايش متقاضيان 

مرتفع مي شود. 

    عرضه مستمر تنها توقع از سياست گذار
س��لطاني نژاد در ادامه به بازار آلومينيوم نيز اشاره كرد و 
گفت: در حوزه آلومينيوم و ساير كاالها مشكل اصلي به 
حوزه عرضه برمي گردد به شكلي كه اگر عرضه هاي منظم 
و مستمر در بورس كاال انجام شود، بسياري از مشكالت 
فعلي حل شده و سياست گذار نيز به هدف اصلي خود يعني 
تعادل بازار و قيمت ها مي رسد.مديرعامل بورس كاالي 
ايران تاكيد كرد تنها توقعي كه بورس و البته ساير فعاالن 
بازارها و انجمن ها بايد از نهادهاي سياس��ت گذار داشته 
باش��ند، فراهم كردن زمينه عرضه هاي مستمر و مكفي 
اس��ت كه اگر همين يك موضوع به خوبي برنامه ريزي و 

اجرايي شود، التهاب در همه بازارها كمرنگ خواهد شد.

  تعريف »شاخص التهاب« از سوي بورس كاال
وي در ادامه به تعريف »شاخص التهاب« از سوي بورس 
كاالي ايران اشاره كرد و گفت: يكي از انتظارات بزرگ از 
بورس كاال آن است كه همانند يك دماسنج، تحوالت 
بازار را به مراجع سياست گذار و نهادهاي نظارتي گزارش 
دهد كه در همين راستا شاخص التهاب در بورس كاال 
تعريف ش��ده و گزارش هاي آن به طور مس��تمر براي 

وزارت صمت و نهادهاي نظارتي ارسال مي شود.
به گفته س��لطاني نژاد، در گزارش شاخص التهاب، آناليز 
ميزان عرضه و تقاضاي محص��والت در بورس كاال اعالم و 
به خوبي مشخص مي شود كه آيا بازار يك محصول خاص 
به سمت محدوده قرمز التهاب در حركت است يا خير. اين 
گزارش كاربردي مي تواند در تصميم گيري سياست گذار 

براي تنظيم بازارها اثربخش باشد و پيشنهاد مي شود كه 
شاخص التهاب در هر صنعت با كمك انجمن هاي مرتبط 
تعريف شود تا بتوان براي مديريت بازار، بهترين تصميم ها در 
كوتاه ترين زمان گرفته شود.مديرعامل بورس كاالي ايران 
در پايان با بيان آنكه بورس كاال ارتباط مستقيمي با سامانه 
جامع انبارها دارد، گفت: در سامانه جامع انبارها، هدف اصلي 
سروسامان يافتن حوزه تحويل و انبار كاالهاست كه براساس 
دستورالعمل رصد كاالها بايد شرايطي مهيا شود تا با فراهم 
شدن داشبوردهاي نظارتي، براي مثال حجم پي وي سي 
موجود در انبارهاي كشور به تفكيك انبارها نمايان شود. 
از اين رو با توس��عه اين س��امانه، اقدام مثبتي در شفافيت 
موجودي انبارهاي كشور در جريان است كه به حذف پديده 

احتكار كمك ويژه اي خواهد كرد. 

  توسعه ابزارهاي مالي كااليي
حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در 
پايان اين نشس��ت با اشاره به نقاط مشترك اتاق بازرگاني 
ايران و ب��ورس كاالي ايران در زمينه ت��الش براي اصالح 
س��اختارهاي اقتصادي، عنوان كرد: بورس كاال در تنظيم 
رابطه مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدامات مثبتي را 
انجام داده و مي دهد و بخش بزرگي از شفافيت ايجاد شده در 
مبادالت كااليي نيز به واسطه مكانيسم بورس كاال بوده است.

سالح ورزي افزود: به كارگيري ابزارهاي مالي در حوزه كاالها 
از الزمه هاي اقتصاد ماست كه بورس كاال در مسير توسعه اين 
ابزارها قرار دارد و در شوراي عالي بورس نيز در تالش هستيم 

زمينه توسعه ابزارهاي مالي كااليي را فراهم كنيم.
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   افزايش سود هر س�هم »وملي«:  شركت 
سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي در دوره ۱۲ ماهه 
منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به ازاي هر سهم 
خود ۱۷۸ ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم ۱۵ ريال 
اعالم شده بود، از افزايش چشمگيري برخوردار 
اس��ت.به گزارش سنا، شركت س��رمايه گذاري 
گروه صنعتي مل��ي با س��رمايه ۲۴۷ ميليارد و 
۳۶۰ ميليون ريال صورت ه��اي مالي ۱۲ ماهه 
دوره مال��ي منتهي ب��ه ۲۹ اس��فند ۱۳۹۸ را به 
صورت حسابرس��ي شده منتش��ر كرد.شركت 
س��رمايه گذاري گروه صنعتي ملي در دوره ياد 
شده، مبلغ ۴۳ ميليارد و ۹۴۹ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۱۷۸ ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش يك هزار 

و ۸۷ درصدي برخوردار است.
الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرس��ي 
ش��ده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي 
نشده شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي، 
تغييري مشاهده نمي شود.اين شركت بورسي 
سود انباشته پايان سال را با افزايش يك هزار و ۳۶ 
درصدي نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته 
مبلغ ۴۷ ميليارد و ۶۴۹ ميليون ريال اعالم كرده 
است. »وملي « در دوره ۱۲ ماهه سال مالي منتهي 
به اس��فند ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
۳ ميليارد و ۶۶۴ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱۵ ريال سود به ازاي هر 

سهم خود اختصاص داده بود.

   تعيين سود ۸6۵ ريالي هر سهم »رنيك«: 
مجمع عمومي شركت جنرال مكانيك تقسيم 
مبلغ ۸۶۵ ريال سود خالص هر سهم و ۴۳۰ ريال 
سود نقدي براي هر سهم اين شركت را در مجمع 
به تصويب رس��اند.مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت جنرال مكانيك براي سال مالي منتهي 
به ۲۹ اس��فند ماه ۱۳۹۸ در روز چهارشنبه ۱۱ 
تير ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع 
عمومي س��االنه »رنيك«  براي دوره مالي ذكر 
شده به ش��رح زير بوده اس��ت:  استماع گزارش 
هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 
۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب 
روزنامة كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، 
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره 

و تعيين پاداش هيات مديره.

   سود هر سهم »فپنتا« دو برابر شد:  شركت 
صنعتي س��پنتا در دوره ۱۲ ماه��ه منتهي به ۲۹ 
اس��فند ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم خود ۴ هزار و 
۱۲۰ ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه سود هر سهم ۲ هزار و ۸ ريال اعالم 
شده بود، از افزايش ۱۰۵ درصدي برخوردار است.

شركت صنعتي سپنتا با سرمايه ۵۴ ميليارد و ۱۷۳ 
ميليون ريال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي 
منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي 
شده منتش��ر كرد.شركت صنعتي سپنتا در دوره 
ياد شده، مبلغ ۲۲۳ ميليارد و ۱۹۰ ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۴ هزار 
و ۱۲۰ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مش��ابه در سال گذشته از 
افزاي��ش ۱۰۵ درصدي برخوردار اس��ت.الزم به 
ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي شده دوره 
مذكور نسبت به گزارش حسابرسي نشده، تغييري 
مشاهده نمي شود.»فپنتا« در دوره ۱۲ ماهه سال 
مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ ۱۰۸ ميليارد و ۷۵۳ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۲ هزار و ۸ 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنين براس��اس اين گزارش، شركت صنعتي 
سپنتا در صورت هاي مالي تلفيقي ۱۲ ماهه منتهي 
به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزايش 
۸۱ درصدي نسبت به سال گذشته، ۲۱ هزار و ۱۱۶ 
ريال و سود خالص را يك هزار و ۱۴۳ ميليارد و ۶۳۱ 

ميليون ريال اعالم كرده بود.

   »كگل« به هر س�هم ۱36۱ ريال اختصاص 
داد:  ش��ركت معدني و صنعتي گل گهر در دوره 
۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازاي 
هر سهم خود يك هزار و ۳۶۱ ريال كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود 
هر سهم يك هزار و ۱۹۶ اعالم شده بود، از افزايش 
۱۴ درصدي برخوردار است.ش��ركت معدني و 
صنعتي گل گهر با سرمايه ۴۸ هزار ميليارد ريال 
صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به 
۲۹ اس��فند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي شده 
منتشر كرد.ش��ركت معدني و صنعتي گل گهر 
در دوره ياد شده، مبلغ ۶۵ هزار و ۳۱۰ ميليارد و 
۵۸ ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اساس مبلغ يك هزار و ۳۶۱ ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته از افزايش ۱۴ درصدي برخوردار 
است. الزم به ذكر است در صورت مالي حسابرسي 
ش��ده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي 
نشده شركت معدني و صنعتي گل گهر، تغييري 
مشاهده نمي شود»كگل « در دوره ۱۲ ماهه سال 
مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ ۴۳ هزار و ۳۹ ميليارد و ۳۰۵ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 
يك هزار و ۱۹۶ ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داده بود.همچنين براساس اين گزارش، 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در صورت هاي 
مالي تلفيقي ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه 
۱۳۹۸، سود هر س��هم را با افزايش ۱۶ درصدي 
نس��بت به سال گذش��ته، يك هزار و ۴۳۵ ريال 
و س��ود خالص را ۶۸ هزار و ۸۷۴ ميليارد و ۶۸۹ 

ميليون ريال اعالم كرده بود.

تقاضاي زياد اجازه اصالح قيمتي شديد به سهام را نداده است

اثرات همزمان »كرونا و قيمت نفت« بر اقتصاد ايران
افزايش درآمدهاي نفتي از طريق تبديل دالرهاي نفتي به 
ريال و ورود آن به چرخه اقتصاد كشور به افزايش تورم منجر 
و كاهش درآمدهاي نفتي نيز از طري��ق كاهش واردات و 
تاثير مستقيم بر طرف عرضه همچنين بروز كسري بودجه 

به افزايش تورم داخلي دامن زده است. 
از ابتداي سال ۲۰۲۰ كشورهاي مختلف براي كاهش 
سرعت انتشار كوويد ۱۹ محدوديت هاي شديدي وضع 
كردند كه اين محدوديت ها و تعطيلي ها ضربه شديدي 
به اقتصاد جهاني وارد كرد كه بالطبع تقاضاي جهاني 
نفت كاهش يافت. در شرايط فعلي بازار نفت به گونه اي 
 است كه عرضه بايد براي خود تقاضا بيابد و اگر طي سه 
س��ال آينده، متوسط كاهش تقاضا از متوسط كاهش 
توليد بيشتر باشد قيمت نفت مجدداً تحت فشار براي 
كاهش بيشتر قرار خواهد گرفت اما اگر كاهش تقاضا 
كمتر از كاهش توليد باشد قيمت نفت بهبود خواهند 
يافت. پيش از شيوع ويروس كرونا صادرات نفت ايران 
به شدت كاهش يافته بود و ناچاراً از سطح وابستگي به 
نفت در ايران كاسته شده بود. به همين دليل مي توان 
ادعا كرد كه در مقايس��ه با كشورهاي منطقه و حتي 
ساير كشورهاي صادركننده نفت توانسته ايم مصونيت 

بيشتري نسبت به آسيب و شوك ناشي از افت قيمت 
نفت در بازار جهاني داشته باشيم. 

در خصوص پيش بيني قيمت نفت مي توان گفت به طور 
قطع هيچ نهادي يا س��ازماني نمي تواند قيمت نفت را 
به درس��تي و به طور دقيق پيش بين��ي كند ولي آنچه 
مسلم اس��ت قيمت نفت حداقل در سه سال آينده از 
شانس كمي براي افزايش برخوردار باشد و اين در حالي 
است كه افزايش رشد اقتصادي در سه سال پيش رو نيز 

به شرح جدول ذيل پيش بيني شده است.
نكته مهم آن است كه احتمال كاهش قيمت نفت در 
۳ س��ال آينده از دو مسير محتمل است يكي كاهش 

نرخ رشد اقتصادي جهان )كه منجر به كاهش تقاضاي 
جهاني نفت خواهد ش��د( و ديگري پايداري كرونا در 
جهان. البته بايد به اين مساله هم توجه كرد كه ممكن 
اس��ت باالبودن ارزش دالر مانعي براي افزايش قيمت 

نفت باشد. 
پيدايش كرونا و همراه��ي آن با كاهش قيمت نفت 
ممكن اس��ت اينگونه به نظر برس��د كه اثرات اين دو 
)كرونا و كاهش قيمت نفت( بر اقتصاد ايران بس��يار 
شديدتر شود و به دنبال آن بازار ارز و بازارهاي وابسته 
دچار بحران هاي شديدي شوند، عملكرد اقتصاد ايران 
نشان داده است كه بروز مشكالت بين المللي )تحريم( 

براي اقتصاد ايران به دنبال خ��ود فرصت هايي را نيز 
به همراه مي آورد. در شرايط بحران كرونا، تحريم  نفت 
ايران و همزمان كاهش قيمت آن باعث شده كه كرونا 
نتواند بح��ران ديگري از بابت كاهش قيمت و فروش 
نفت بر اقتص��اد ايران تحميل كند. در اين ش��رايط 
ضرورت دارد دولت براي خود جايگاه جديدي تعريف 
كند و كمتر نگران كسري بودجه باشد ولي همزمان 
بايد به كنترل تورم به وجود آمده از كانال نرخ ارز توجه 
كافي داشته باشد زيرا افزايش نرخ ارز سبب افزايش 
قيمت كاالهاي وارداتي شده و از سوي ديگر كاال هاي 
تولي��د داخل هم ك��ه جنبه صادراتي دارن��د و لزوما 
توليد داخلي اينگونه كاالها ناگزير اس��ت در معرض 
مصرف كننده خارجي قرار گيرد و با توليدات مشابه 
خارجي رقابت كند ل��ذا افزايش قيمت ها با صادرات 
ناهمساز خواهد بود، بنابراين مي توان ادعا كرد افزايش 
تورم به اندازه اي كه تصور عمومي در ايران باور دارد، 
به كسري بودجه دولت مرتبط نيست. پس مي توان 
گفت؛ از اين شرايط )كاهش قيمت نفت و كرونا( تورم 
شديدي در انتظار اقتصاد ايران نخواهد بود مشروط بر 
اينكه دولت در اجراي سياست هاي خود هوشيارانه تر 

عمل كند كه در اين راستا مي توان به نوع هزينه ها و 
حمايت هاي دولت، تاييد سياست گذاري هاي دولت 
توس��ط مردم، افزايش عرضه كااله��ا و جلوگيري از 

كاهش توليد اشاره كرد. 
كشورهاي عضو اوپك در همكاري با برخي از كشورهاي 
غيراوپك به رهبري روسيه )اوپك پالس( . در آخرين 
توافق خود )ميان ۲۳ كشور مهم صادركننده نفت در 
جهان( نهايتا عراق و قزاقس��تان با كاهش توليد خود 
موافقت كردند كه اين امر سبب شد قيمت نفت سبد 
اوپك در پايان خرداد ۱۳۹۹ در حدود ۳۸ دالر تثبيت 
شود. در اين خصوص با توجه به اينكه توافقات حاصله 
در اوپك تا پايان س��ال ۲۰۲۲ پابرجاس��ت لذا انتظار 
مي رود در صورت بدتر نشدن وضعيت كرونا در جهان 
قيمت نفت تا پايان سال ۲۰۲۰ روند ماليم افزايشي را 
تجربه كند. با توجه به اينكه در بودجه ۱۳۹۹ كش��ور 
قيمت نفت ۵۰ دالر در نظر گرفته شده است افزايش 
قيمت نفت تا پايان سال جاري به ۵۰ دالر ممكن است 

محقق نشود.
٭ عضو هيات علمي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

ادامهازصفحهاول
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در شهر 5 راه  و شهرسازي

فعاليت هاي ساختماني در خرداد پرتعطيالت، روندي صعودي اما ُكند داشت 

حركت الك پشتي ساخت و ساز 
گروه راه و شهرسازي|

برخالف پي�ش بيني ماه گذش�ته مديران 
صنع�ت س�اختمان، مي�زان فعاليت هاي 
توليد يا ارايه خدمات ساختماني در خرداد 
ماه س�ال جاري نس�بت به ماه قب�ل از آن 
بهبود يافت. شاخص مديران خريد صنعت 
س�اختمان )ش�امخ( در دومين ماه از بهار 
99 نس�بت به فروردين ماه بيش از 2 برابر 
افزايش يافته و به عدد 60.55 رس�يده بود 
و اين در حالي ثبت شد كه شاخص يادشده 
در فروردين ماه امسال در پله ۱۸.۷5 قرار 
گرفته و نسبت به ۷ ماه قبل از آن، كمترين 

ركورد را ثبت كرده بود. 
از همين رو، مديران صنعت س�اختمان، در 
ماه گذشته با توجه به نوسانات قيمت دالر و 
تعطيالت زياد در خردادماه، نسبت به تداوم 
بهبود كسب و كار خود طي خرداد در قياس 
با ارديبهش�ت ماه ابراز تردي�د كردند. اين 
در حالي است كه نتايج بررسي هاي آماري 
حوزه ساختمان در خردادماه نشان داد كه 
عدد ش�امخ كل به 6۴.۳6 رسيده و بهبود 
اندك وضعيت بخش ساختمان در خرداد 99 

نسبت به ماه قبل را اعالم مي كند.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ات��اق تعاون ايران، 
ب��ا توجه به رك��ود فعاليت هاي س��اختماني در دو 
ماه نخست سال و رش��د آرام افزايش فعاليت ها در 
خرداد، ش��اخص »ميزان فعاليت هاي انجام ش��ده 
)توليد و يا ارايه خدمات( « نسبت به ماه قبل كمي 
افزايش يافت و عدد شامخ كل به ۶۴.۳۶ رسيد كه 
نشان دهنده بهبود اندك وضعيت بخش ساختمان 
در خرداد ۹۹ نس��بت به ماه قبل اس��ت. همچنين 
شاخص هاي »س��رعت انجام سفارشات«، »ميزان 
خريد مواد اولي��ه« و»مي��زان به كارگيري نيروي 

انساني«، افزايش ميزان شاخص را تجربه كردند.
اين گزارش همچنين حاكي است، صنعت ساختمان 
براس��اس اس��تاندارد بين المللي طبقه بندي كليه 
فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به س��ه گروه اصلي 
ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و 
ساز تخصصي ساختمان دسته بندي مي شود. در يك 
تقسيم بندي ديگر، بخش ساختمان شامل دو بخش 
كلي مسكوني و غيرمس��كوني )تجاري و عمراني( 
است. در بخش مسكوني، طبق گزارش بانك مركزي 

از تحوالت بازار معامالت مس��كن طي خرداد سال 
جاري، تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني در 
تهران با ۱۰۸۰۰ واحدمسكوني، نسبت به ماه قبل 
۴.۷ درصد كاهش يافت. اين در حالي اس��ت كه در 
بخش مسكوني، همزمان با گشايش فعاليت دفاتر 
معامالت امالك، كنترل نسبي شيوع ويروس كرونا 
و افزاي��ش مراجعات حضوري براي خريد مس��كن 
در ارديبهش��ت، ميزان معامالت مس��كن افزايش 
چشمگيري يافت، به طوري كه طبق گزارش بانك 
مركزي ميزان معامالت آپارتمان هاي مسكوني در 
تهران نسبت به ماه قبل۸۰۹.۹ درصد افزايش يافت. 
همچنين قيمت مسكن در تهران )به عنوان نمونه 
آماري بزرگ از كل كشور( با متوسط قيمت ۱۸.۹ 
ميليون تومان، تورم ماهانه ۱۱.۶درصدي را تجربه 
كرد. عواملي همچون افزايش نگران كننده نرخ ارز 
و به تبع آن افزايش انتظارات تورمي، كاهش عرضه 
مس��كن به ويژه براي اقش��ار كم درآمد و نيز تداوم 
معامالت س��وداگرانه، موجب افزايش محس��وس 
قيمت مس��كن طي ماه هاي اخير به ويژه در خرداد 
ماه شده است. به گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي، در ارديبهشت سال جاري، در شهر 
تهران ۱۱ هزار و 5۶۹ فقره معامله آپارتمان صورت 
گرفته است كه نسبت به ۱۳۰۰ فقره معامله صورت 
گرفته در فروردين س��ال ج��اري، ۷۸۹.۹ درصد 
رشد داشته اس��ت.  در همين حال، متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مس��كوني در ارديبهشت ماه به 
۱۷ ميليون و ۶۶۰۰ تومان بالغ ش��د كه نس��بت به 
متوس��ط قيمت هر متر مربع مس��كن در فروردين 
)۱5 ميليون و 5۴5 هزار و ۷۰۰ تومان( ۹.۴ درصد 

افزايش يافته است.

    نگراني از حركت الك پشتي 
در بخش توليد و عرضه تجهيزات س��اختماني نيز 
تحت تاثي��ر نوس��انات ارزي و افزايش بيش از حد 
قيمت مواد اوليه به ويژه در بخش آهن آالت، به تبع 
آن افزايش دستمزد و كاهش نيروي كار در نتيجه 
تداوم شيوع ويروس كرونا، تداوم مشكالت موجود 
در حوزه واردات مواد اولي��ه )چه در حوزه راه هاي 
مرزي و چه در حوزه ثبت سفارش��ات و ترخيص از 
گمركات( و كاهش ق��درت خريد، در فعاليت هاي 
توليد و خدمات، ن��ه تنها رونق مورد انتظار فعاالن 
برآورده نش��د، بلكه نگراني از ادامه روند موجود در 

اظهارات آنها مشهود بود.

    ركود در بخش عمراني
در بخش ه��اي عمراني نيز كماكان ب��ه دليل عدم 
پرداخت مطالبات پيمانكاران توس��ط كارفرمايان، 
فعاليت هاي اين بخش همچنان در شرايط ركود به 
س��ر مي برد. اتاق تعاون ايران براي نخستين بار در 
كشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجراي طرح شامخ 
ساختمان اقدام كرده كه نتيجه آن به صورت ماهانه 
توس��ط مركز آمار اتاق تعاون ايران منتشر مي شود. 
بر اين اساس، شامخ س��اختمان در مهر، آبان، آذر، 
دي، بهمن و اسفند سال گذشته به ترتيب ۴۴.۳۰؛ 

۳۸.5۰؛ ۳۹.5۶؛ ۴2.۹۳؛ 5۱.۷۶ و ۳5 بوده است.

  دغدغه هزينه ساخت
به گ��زارش »تع��ادل«، در ش��رايطي در گزارش 
اتاق تعاون از فعاليت ه��اي توليد يا ارايه خدمات 

س��اختماني، ب��ه مس��اله افزايش ان��واع مصالح 
س��اختماني و دس��تمزد نيروي كار تح��ت تاثير 
افزايش نرخ ارز ابراز نگراني ش��ده اس��ت كه طي 
روزهاي گذشته هزينه ساخت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران محل بحث و بررسي بوده است. 
ماجرا از اعالم هزينه ساخت توسط نظام مهندسي 
آغاز ش��د. نرخ هايي ك��ه گفته مي ش��ود، واقعي 
نيس��ت و پيامدهاي متعددي براي فعاليت هاي 
س��اختماني خواه��د داش��ت. ديروز ام��ا كانون 
سراس��ري انبوه س��ازان در نامه اي ب��ه وزارت راه 
خواس��تار دريافت مباني مس��تندات هزينه هاي 
اعالمي شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان 
درباره هزينه س��اخت مس��كن ش��د. به گزارش 
»تعادل«، هفته گذشته، احمد خرم، رييس شوراي 
مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، جدول 

هزينه هاي ساخت هر متر مربع واحد مسكوني در 
سال ۱۳۹۹ را به تفكيك تراكم و تعداد طبقات، با 
توجه به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تنظيم 
و با هدف تاييد، به محم��ود محمودزاده معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ارسال 
كرد. بر اس��اس جدول يادش��ده، هزينه س��اخت 
واحده��اي يك و دو طبقه، مت��ري يك ميليون و 
۶۸۷ ه��زار و 5۰۰ تومان، ۳ تا 5 طبقه متري يك 
ميلي��ون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ توم��ان، ۶ و ۷ طبقه 
متري 2ميليون و 25۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه 
مت��ري 2ميليون و 5۳۱ ه��زار و 2۰۰ تومان، ۱۱ 
و ۱2 طبقه متري 2ميلي��ون و ۸۱2 هزار و 5۰۰ 
تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متري ۳ ميليون و ۹۳ هزار 
و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به باال متري ۳ ميليون و 

۳۷5 هزار تومان تعيين شده است.
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تهراني ها  سفرهاي 
غيرضروري را كاهش دهند

س��يدمناف هاش��مي، معاون حمل ونقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران گفت: رعايت فاصل��ه اجتماعي 
طي برخي از ساعت ها در مترو و اتوبوس يا تعطيلي 
حمل ونقل عمومي امكان پذير نيست و شهروندان با 
هدف مشاركت در مديريت بيماري كوويد ۱۹ بايد 
سفرهاي غيرضروري خود را كاهش دهند. هاشمي 
در بازديد از ايستگاه امام خميني )ره( مترو تهران اعالم 
كرد: همه در ش��رايط سختي قرار دارند و با همراهي 
هم بايد از اين ش��رايط عبور كنيم. وي درباره رعايت 
فاصله اجتماع��ي در اماكن تجمعي همچون مترو و 
اتوبوس گفت: از آنجايي كه رعايت فاصله اجتماعي 
در مترو و اتوبوس »بي آرتي« طي بعضي از ساعت ها 
امكان پذير نيست، پيشنهادي به ستاد ملي مبارزه با 
كرونا داده ايم تا بعضي شغل ها شناور شود. هاشمي 
درباره لغو طرح ترافيك نيز گفت: هيچ چيزي مهم تر از 
سالمت مردم نيست اما با لغو طرح ترافيك، نيازي كه 
شهروندان مي توانند در محله خود برطرف كنند، به 
مركز شهر كشيده مي شود. وي با تاكيد بر اينكه براي 
لغو طرح ترافيك تابع شوراي عالي ترافيك هستند، 
بيان ك��رد: با لغو طرح ترافيك ح��دود ۳۰ درصد به 
سفرهاي مركز ش��هر اضافه مي شود. هاشمي اظهار 
كرد: بعد از شروع مجدد فعاليت تمام مشاغل، تعداد 
مس��افران مترو و اتوبوس در پايتخت بين پنج تا ۱۰ 
درصد افزايش يافت.   به گفته او، در بعضي از ساعت ها 
تعداد مس��افران مترو و اتوبوس بين ۹ تا ۱۰ درصد و 
استفاده مردم از ماسك در مترو نيز نسبت به قبل 2۰ 
درصد افزايش يافت. وي با بيان اينكه در حال حاضر ۹۸ 
درصد مسافران مترو از ماسك استفاده مي كنند، اظهار 
كرد: بر اساس آخرين وضعيتي كه رييس جمهوري 
ابالغ كرد، هيچ فردي بدون ماس��ك اج��ازه ورود به 
حمل ونقل عمومي را ندارد و سخت گيري ها در اين 
زمينه با حضور عوامل اجرايي و پليس بيش��تر شده 
اس��ت. به گزارش ايرنا، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران با توجه به الزام استفاده از ماسك در 
فضاهاي سرپوش��يده به بازديد از مترو رفت و در اين 
بازديد مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و 

اتوبوسراني نيز وي را همراهي كرد.

 آمار متوفيان كرونا 
در ۷۵ روز گذشته بي سابقه است

سعيد خال، مديرعامل س��ازمان بهشت زهرا )س( 
با اشاره به شيوع مجدد بيماري كرونا و افزايش آمار 
فوتي ها گفت: حتي اعداد و ارقامي كه ش��اهديم در 
۷5 روز گذشته بي سابقه اس��ت و اگر رعايت نشود 
تهران به شرايط سخت بازخواهد گشت.به گزارش 
تس��نيم، خال اظهار كرد: بهشت زهرا يك سازمان 
بدون تعطيلي در كش��ور اس��ت كه واجب كفايي 
مردم را انجام مي دهد و رعايت بهداشت در بهشت 
زهرا در حد بااليي از اس��تانداردها صورت مي گيرد 
و اين فرآيند در ارتباط با پرس��نل و چه در ارتباط با 
مراجعه كنندگان انجام مي شود. وي درباره سالن هاي 
تطهير سازمان بهشت زهرا )س( خاطرنشان كرد: اين 
فضا ها روزانه چند بار ضدعفوني مي شوند همچنين 
پساب سالن هاي تطهير از همان زماني كه تطهير در 
راستاي اجراي حداكثري فتواي مقام معظم رهبري 
از بعد از ظه��ر ۱۶ فروردين آغاز ش��د مرتبًا پايش 
مي شوند و سيستم هاي پايش هوشمند و كلرزني 
نصب شده است و هيچگونه دغدغه اي وجود ندارد. 
مديرعامل سازمان بهشت زهرا با اشاره به قراردادن 
وسايل بهداشتي در اختيار مراجعه كنندگان گفت: 
محوطه هاي بهشت زهرا كاماًل ضدعفوني مي شود و 
تمام دستورالعمل هاي وزارت بهداشت در كنار رعايت 
تمامي مسائل شرعي در بهش��ت زهرا )س( انجام 
مي شود و تدفين متوفيان كرونا مطابق پروتكل هاي 
بهداشتي و شرعي انجام مي  ش��ود. خال با اشاره به 
شيوع مجدد بيماري كرونا همچنين افزايش آمار 
فوتي ها تصريح كرد: اين آمارها، نگران كننده است 
حتي اعداد و ارقامي كه شاهد هس��تيم در ۷5 روز 
گذشته بي سابقه بوده است و اگر رعايت نشود، تهران 
به شرايط سخت باز خواهد گشت و اين چيزي نيست 
جز زحمت براي كادر درمان. آرامستان هاي سراسر 
كشور ش��رايط خاصي دارند و اعداد و ارقامي كه در 

تهران وجود دارد، قابل قياس با كل كشور نيست.

 لغو طرح ترافيك بايد 
با تعطيلي مترو همراه باشد

عضو ش��وراي شهر تهران گفت: لغو طرح ترافيك به 
علت افزايش ش��يوع كرونا بايد همزمان با تعطيلي 
مترو انجام ش��ود چرا كه لغو طرح به تنهايي تأثيري 
در كاهش مس��افران مترو ندارد. حسن خليل آبادي 
عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس،  درباره 
احتمال لغو طرح ترافيك در پايتخت با توجه به افزايش 
آمار مبتاليان به كرونا اظهار داش��ت: در صورتي كه 
آمار مبتاليان به سطحي برسد كه الزم شود اقداماتي 
در حوزه ترافيكي صورت گيرد، ما در ش��وراي شهر 
حمايت هاي الزم را انجام مي دهيم و پيشنهاداتي به 
ستاد ملي مقابله با كرونا ارسال خواهد شد. وي افزود: 
در صورتي كه لغو طرح ترافيك انجام شود ولي حمل و 
نقل عمومي به ويژه مترو تعطيل نشود اقدامات نتيجه 
موثري در جه��ت كاهش مبتاليان به كرونا نخواهد 
داش��ت. همه مس��افراني كه از حمل و نقل عمومي 
استفاده مي كنند خودروي شخصي ندارند كه با لغو 
طرح ترافيك ديگر از مترو استفاده نكنند. خليل آبادي 
گفت: درخواست شهروندان فعال بودن سيستم حمل 
و نقل عمومي با وجود شرايط كرونا بوده است و در حال 
حاضر بهترين راهكار جهت مقابله و پيشگيري از كرونا 
استفاده همه مسافران از ماسك و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي است. وي گفت: در حال حاضر همه قطارهاي 
مترو و اتوبوس هاي پايتخت به صورت روزانه در چندين 
نوبت ضدعفوني مي شوند ولي اگر به مرحله اي برسيم 
كه مش��خص شود اس��تفاده از حمل و نقل عمومي 
آسيب زا است قطعا اقدامات الزم را انجام مي دهيم كه 

تعطيلي مترو از جمله موارد مورد نظر است.

در يك برنامه تلويزيوني مطرح شد

بانك ها بزرگ ترين سوداگران بازار مسكن 
فرهاد بيضايي، كارشناس مسكن با تاكيد بر 
اينكه مسكن بهشت سوداگران و پولشويان 
است و بزرگ ترين سوداگران در بازار مسكن 
كشورمان بانك ها هستند، گفت: در دنيا از 
مابه التفاوت خريد و فروش مس�كن ماليات 
گرفت�ه مي ش�ود و همي�ن امر باع�ث عدم 

سوداگري در اين بازارها مي گردد.

بيضاي��ي در ي��ك برنام��ه تلويزيوني كه ب��ا موضوع 
»س��وداگري در بازار مسكن« پخش ش��د، با اشاره 
به اينكه سياس��ت گذاري مس��كن از دهه ۷۰ از ريل 
خود خارج شد، گفت: مس��كن تبديل به يك كاالي 
س��رمايه اي ش��ده اس��ت، در ابتداي دهه هشتاد، بر 
اس��اس مطالعات وزارت مسكن سابق، اولين هشدار 

به سياست گذاران داده شد.
وي ادامه داد: بر اساس مطالعات مذكور، بيش از 5۰ 
درصد تقاضاهاي بازار مس��كن سرمايه اي است، اين 
كار موازن��ه تقاضاهاي مصرفي و س��رمايه اي را بهم 
زد، از س��ال ۸5 تا ۹5 نيز تقاضاهاي س��رمايه اي به 
۷۰ درصد رسيده است. بيضايي افزود: از ابتداي دهه 
هش��تاد با ورود بانك هاي خصوصي به حوزه زمين و 
مسكن، اين بازار رش��د فزاينده اي را تجربه كرد و به 
سرمايه اي تر شدن اين بازار كمك نمودند. به گزارش 
فارس، اين كارش��ناس مس��كن گف��ت: موفق ترين 
دوره در بازار مس��كن بازه زماني سال هاي ۸5 تا ۹۰ 
اس��ت كه تقريبا بيش از 5 ميليون واحد مسكوني به 
موجودي مسكن كش��ور افزوده شد كه البته در اين 
آمار مسكن مهر لحاظ نشده است. با اين حال تعداد 
خانوارهاي��ي كه در اين مدت صاحب خانه ش��ده اند 
حدود ۱.۷ ميليون است كه نمايانگر وجود ۷۰ درصد 

تقاضاي سرمايه اي و س��وداگرانه در اين بازار است، 
در حال حاضر نيز فرآيند س��ابق ادامه پيدا كرده و بر 
طبق سرشماري درصد سكونت ملكي در خانوارهاي 
شهري به زير ۶۰ درصد رسيده است. وي با بيان اينكه 
اجاره نشيني در كشور ما بيش از آمارهاي هاي جهاني 
است، گفت: اجاره نشيني در اين سال ها افزايش يافته 
است، در كشورهاي حوزه اسكانديناوي استجيار يك 
انتخاب مي باشد اما در ايران شرايط مردم را به سمت 

اجاره نشيني سوق مي دهد.
بيضايي بيان كرد: بررسي هاي آماري در سال ۹۷ نشان 
مي دهد يك جوان ايراني در اين سال 5۰۰ دالر حقوق 
مي گرفته در حالي كه متوسط قيمت اجاره در تهران 
۷۰۰ دالر بوده اس��ت، در ش��هري مثل آنكارا قيمت 
اجاره رقمي تقريبا 5۰۰ تا ۶۰۰ دالر است و متوسط 

درآمد عددي بين ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دالر است، يعني در 
آنكارا جواني كه شاغل شود مي تواند بالفاصله تشكيل 
خانواده دهد. حال در كشور ما يك جوان بايد در يك 
دوره پ��س انداز كند تا بتواند مبلغ رهن يك خانه كه 

فقط در ايران وجود دارد را بپردازد.

   حلقه مفقوده ماليات بر عايدي سرمايه 
اين كارش��ناس مس��كن ادامه داد: ماليات بر عايدي 
سرمايه حلقه مفقوده بازار مس��كن كشور است، در 
كشور ما بازارهاي غير توليدي جذاب وجود دارد كه 
سرمايه گذاران بدون هيچ منعي در آن سرمايه گذاري 
مي كنند و اين آس��يب اقتصاد كشور است. توليد در 
كشور ما با توجه به وضع ماليات و بيمه تامين اجتماعي 
مشكل است، با وجود اين سختگيري ها براي توليد در 

كش��ور و درآمد راحت داللي و سوداگري در كشور، 
مشخص است كه كسي به سمت توليد نرود و همه در 

كشور داللي كنند.

    مسكن بهشت سوداگران و پولشويان
بيضايي با تاكيد بر اينك��ه در ركود اقتصاد جهاني نيز 
معامالت ملك تهران رونق داشت، گفت: در ركود دبي، 
معامالت ملكي در برج هاي تهران انجام مي شد كه پول 
آن در خارج از كشور جابه جا مي شد، هيچكس نيز از 
جابه جايي اين پول خبردار نمي شد و بنابراين مسكن 
بهشت سوداگران و پولشويان اس��ت. اين كارشناس 
مسكن ادامه داد: بزرگ ترين سوداگران در بازار مسكن 
كشورمان بانك ها هستند، در دنيا از ما به التفاوت خريد 
و فروش مسكن ماليات گرفته مي شود و همين امر باعث 
عدم سوداگري در اين بازارها مي گردد. در مقاطعي كه 
دولت ها احساس مي كنند بايد كنترل شديدي بر بازار 
مسكن داشته باشند نرخ ماليات مذكور را تا ۸۰ درصد 
نيز باال مي برند. بيضايي افزود: در خيلي از كشورهايي 
كه به دنبال كاهش فاصله طبقاتي هستند نرخ ماليات 
فوق به ۴۰ درصد مي رسد، اين مكانيزم باعث مي شود 
بخش عمده اي از عايدي سوداگري را ماليات بگيريم 
و انگيزه سوداگر را س��لب نماييم، اگر اين مكانيزم در 
بازارهاي مسكن، طال و ارز رخ دهد، سرمايه دار از انجام 
رفتارهاي سوداگرانه منصرف مي شود و سرمايه خود را 

در حوزه توليد به كار مي گيرد.

   روند صعودي بازار بورس در بلندمدت
رضا نازي، تحليلگر بازار سرمايه، در خصوص روند بازار 
س��رمايه بيان كرد: تفكر سرمايه گذاري در روند بازار 
سرمايه موثر است و اگر اين تفكر بلندمدت باشد، هيچ 

مشكلي متوجه بازار نيست و اگر اين نگاه كوتاه مدتي 
باشد، مشكالت بسياري را براي فعاالن بازار سرمايه 
ايجاد مي كند. اصالح هاي رخ داده در بازار س��رمايه، 
طبيعي و جزو ذات بازار اس��ت، به عبارت ديگر رشد 
شاخص كل با دالر همپوش��اني دارد و همراه با رشد 
دالر، ش��اخص كل نيز روند صعودي خود را داش��ته 
اس��ت، جريان ورود نقدينگي يكي از عوامل موئر بر 
بازار سرمايه اس��ت. اين تحليلگر بازار سرمايه افزود: 
روند نزولي دالر، الزاما روي بازار سرمايه تاثير ندارد، 
چراكه بين دالر بازار آزاد و دالر س��امانه نيما تفاوت 
قيمتي اس��ت و نرخ نيما هم رون��د صعودي دارد، در 
دوماه اخير روند ورود پول به بازار صعودي بوده است 
و همين عامل پويايي بازار س��هام است. نازي گفت: 
ضريب نفوذ بورس در جامعه رش��د داش��ته و حجم 
معامالت در چند ماه اخير خيره كننده بوده اس��ت، 
ارزش معامالت بورس در حال حاضر ۱5 هزار ميليارد 
تومان مي باشد و همين رقم نشان دهنده توجه مردم 
به اين بازار است. وي در زمينه سهام عدالت و تاثير آن 
بر بازار بيان كرد: پيشنهاد من به مردم نگهداري سهام 
عدالت است و اين س��هام دارايي ارزنده اي مي باشد. 
تحليلگر بازار س��رمايه اف��زود: اصالحات هفته اخير 
شاخص كل، طبيعي و قابل پيش بيني بود و خطري 
سهامداران را تهديد نمي كند، فعالين بازار كه از سال 
۹۶ وارد بازار سرمايه شده اند بازدهي خيره كننده اي 
را نسبت به بازارهاي موازي كسب كرده اند. نازي گفت: 
در خصوص تش��بيه نوسانات اين بازار به ريزش سال 
۹2 نيز بايد گفت ما در شرايطي هستيم كه تجربه هاي 
خاصي را پش��ت سر گذاش��ته ايم و بازار به يك بلوغ 
رسيده اس��ت، در بلندمدت بازار سهام ارزنده است و 

روند رو به رشدي دارد.
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نرخ ماليات بر خانه هاي خالي افزايش مي يابد
احسان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
پيش نويس طرح اصالح ماده 5۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
تدوين ش��ده، يك��ي از ويژگي هاي طرح، افزايش ن��رخ ماليات بر 
خانه هاي خالي است تا از اين طريق، خانه هاي خالي از سكنه توسط 

مالكان به بازار تزريق شود.
خاندوزي با اش��اره به ضرورت ساماندهي بازار مسكن گفت: يكي 
از خالء هاي جدي در حوزه سياست گذاري بخش مسكن، فقدان 
بانك اطالعات امالك و مستغالت در كشور است، علي رغم اينكه 
قانون گذار 5 سال است كه وزارت راه و شهرسازي را مكلف به ايجاد 
سامانه امالك و اسكان كرده است، اما همچنان داده هاي حدود دو 

سوم خانوارهاي كشور در سامانه ثبت نشده است.
او ادام��ه داد: در ش��رايطي ك��ه ب��ازار مس��كن دچ��ار بح��ران 
مي ش��ود، سياس��ت گذار ق��درت تنبي��ه اقدامات س��وداگرايانه 
در ب��ازار مس��كن ي��ا كمك ب��ه خانوارهايي ك��ه در اث��ر افزايش 
 قيم��ت اج��اره مس��كن، دچ��ار مش��كل ش��ده اند، را ن��دارد. 
خاندوزي به خانه ملت گفت: مانع مهم عملياتي نش��دن س��امانه 

امالك و اسكان اين است كه دستگاه هاي اجرايي كشور در زمينه 
به اش��تراك گذاري داده هاي خود در س��امانه امالك و اس��كان 
همكاري الزم را با وزارت راه و شهرس��ازي انجام نمي دهند، براي 
حل اين مش��كل، پيش نويس طرح اصالح م��اده 5۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم توسط تعدادي از نمايندگان تدوين شده، تا 
پس از تصويب طرح و اجراي آن، نظام انگيزشي كافي براي تكميل 
سامانه امالك و اسكان ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجرا شدن 

قانون، فراهم شود.
گفتني اس��ت در ماده 5۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم آمده 
اس��ت؛ واحدهاي مسكوني واقع در ش��هرهاي با جمعيت بيش از 
يكصد هزار نفر كه به اس��تناد س��امانه ملي امالك و اسكان كشور 
)موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مكرر اين قانون( به عنوان »واحد خالي« 
شناسايي مي ش��وند، از سال دوم به بعد مش��مول ماليات معادل 
ماليات بر اجاره به اين شرح خواهند شد: سال دوم- معادل يك دوم 
ماليات متعلقه؛ سال سوم- معادل ماليات متعلقه؛ سال چهارم و به 

بعد- معادل يك و نيم )۱/5( برابر ماليات متعلقه.

احتمال تعويق ازسرگيري پروازهاي تهران-استانبول
مقصود اسعدي ساماني،  دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم 
كرد: با توجه به افزايش ش��يوع كرونا در ايران، از سر گيري پروازهاي 
تهران-اس��تانبول كه قبال ۱۱ مرداد اعالم شده بود، به احتمال زياد 

منتفي خواهد شد.
اسعدي س��اماني در گفت وگو با مهر درباره از س��رگيري پروازهاي 
خارجي در ش��رايط تشديد ش��يوع كرونا در ايران و ديگر كشورها با 
بيان اينكه احتمال وقوع اين اتفاق، بسيار ضعيف است، افزود: در حال 
حاضر پروازهاي خارجي ايرالين هاي ايراني شامل دو پرواز در هفته 
به پاريس، دو پرواز هفتگي به آمستردام، ۳ پرواز به لندن، يك پرواز به 
منچستر، يك پرواز به بانكوك )تايلند( و يك پرواز هم به كواالالمپور 
انجام مي شود. وي درباره پروازهاي استانبول گفت: در حال حاضر به 
صورت موردي پرواز به استانبول انجام مي شود و اتباع تركيه كه در 
ايران هستند، مي توانند با اين پروازها به كشور خود بازگردند و از آن 

طرف هم ايرانيان مقيم تركيه را به تهران منتقل كنند.
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي تصريح كرد: بر اس��اس اعالم 
وزراي خارجه اي��ران و تركيه، قرار بود تا اول آگوس��ت )۱۱ مرداد( 

پروازهاي برنامه اي تهران-استانبول از سر گرفته شود؛ اما با توجه به 
روند تشديد كرونا و افزايش تعداد مبتاليان، هنوز هم امكان دارد اين 

تاريخ تغيير كند.
وي اظهار كرد: وزارت بهداشت هم بايد پروتكل هاي بهداشتي سفر 
ايرانيان به ساير كشورها و يا اتباع ديگر كشورها به ايران را به سازمان 
هواپيمايي كشوري ابالغ كند تا شركت هاي هواپيمايي از نظر وزارت 
بهداش��ت درباره نحوه برخورد و مقابله با شيوع كرونا در كشورهاي 

مختلف، مطلع شوند.
اسعدي ساماني يادآور شد: سازمان هواپيمايي كشوري در اين زمينه 
مكاتباتي با وزارت بهداش��ت انجام داده و قرار است اين وزارتخانه در 

اين خصوص اطالع رساني كند.
وي درباره الزامي شدن استفاده از ماسك در حمل و نقل هوايي تأكيد 
كرد: تا پيش از اين، زدن ماسك در هواپيما اجباري بود و مهمانداران هر 
پرواز ميان مسافران، ماسك، دستكش و پدهاي الكلي توزيع مي كردند؛ 
اما از هم اكنون با توجه به ابالغي كه صورت گرفته، مسافر به محض 

ورود به فرودگاه بايد ماسك بر صورت داشته باشد.



دانش و فن6خبر

واكاوي خألهاي قانوني حكمراني فضاي سايبر در ايران

در حاكميت سايبري با فقر حقوقي مواجهيم
برخوردهاي س�لبي ش�ركت هاي خارجي 
حوزه فناوري اطالعات ب�ا كاربران ايراني با 
توجيه تحريم هاي امريكا عليه ايران نشان 
مي دهند كه اين حوزه هم از گزند آسيب هاي 
سياسي در امان نمانده و البته كنش هاي اين 
ش�ركت ها غالبا با واكنش ه�اي منفعالنه از 
طرف مس�ووالن ايراني مواجه شده و عمال 
راه به جايي نبرده است، تا جايي كه نعناكار 
كه پي�ش از اين مديركل حقوقي س�ازمان 
فن�اوري اطالعات ب�وده، معتقد اس�ت در 
اسناد باالدستي نظام، قواعد كلي مرتبط با 
حكمراني فضاي سايبر وجود دارد اما براي 
تبديل اين قواعد به قانون با خألهاي مختلفي 

روبه رو هستيم.

نبرد ش��ركت هاي خارجي و فروش��گاه هاي آنالين 
امريكايي ب��ا اپليكيش��ن هاي ايراني از حدود س��ه 
س��ال پيش آغاز ش��د؛ زماني كه اپل تنه��ا چند ماه 
پس از گش��ودن درهاي فروش��گاه آنالي��ن خود به 
اپليكيشن هاي ايراني در س��پتامبر ۲۰۱۶، با فرمان 
دونالد ترامپ، رييس جمه��وري امريكا براي تحريم 
عليه ايران، برخي اپليكيشن هاي ايراني را از اپ استور 
حذف كرد و البته محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات، اع��الم كرد حذف 
برنامه هاي ايراني از اپ استور را به طور قانوني پيگيري 
مي كند. در آن زمان حتي برخي از فعاالن حوزه فضاي 
مجازي و توس��عه دهندگان اپليكيشن هاي ايراني با 
ارسال نامه اي رس��مي از تيم كوك، مديرعامل اپل، 
درخواس��ت كردند كه اين اقدام را متوقف كند. آنها 
در اين نامه نوش��تند: »صدها برنامه نويس مس��تعد 
iOS در ايران باعث شده اند كه اپليكيشن هاي موفق 
زيادي در اپ استور قرار بگيرند اما متاسفانه ما هميشه 
با مشكالتي در استفاده از اپليكيشن هاي بين المللي و 
حتي داخلي از طريق اپ استور روبه رو هستيم. خطاي 
۱۰۰9 يكي از شناخته شده ترين اين مشكالت است 
كه مدت هاست باعث آزار كاربران ايراني شده و اغلب 
از هرگونه فعاليت كاربران ايراني جلوگيري مي كند.« 
موضوع حذف اپليكيشن هاي ايراني از اپ استور كامال 
حل نش��ده بود كه گوگل نيز به فاصله  دو هفته پس 
از اپل و در اقدامي مش��ابه، نرم افزاره��اي ايراني را از 
گوگل پلي، فروشگاه آنالين نرم افزارهاي اندرويدي، 
با توجيه مش��ابه تحريم هاي دولت امريكا عليه ايران 
حذف ك��رد. جهرمي در واكنش ب��ه اين موضوع نيز 
اظهار كرد: »در دنيا نظام هايي خصوصا در كره جنوبي 
وجود دارد تا در جهت رفع وابستگي مطلق به اندرويد 
و گوگل صورت بگيرد كه ما آن را در دستور كار خود 
گذاشتيم. اما اين موضوع بسيار استراتژيكي است و 
نمي شود در يك  شب در مورد آن تصميم گيري كرد.« 
به دنبال حذف اپليكيش��ن هاي ايراني از اپ استور، 
برخي شركت ها و اپليكيشن هاي ايراني براي دور زدن 
اين محدوديِت ايجاد شده، سراغ استفاده از اكانت هاي 
اينترپراي��ز )Enterprise( رفتن��د و اين روش تا 
چندين ماه ادامه داش��ت تا جايي كه اين بار فعاليت 
حساب هاي سازماني شركت ها هم غيرفعال و استفاده 

از آنها در گوشي هاي آيفون حذف شد تا بار ديگر امكان 
اس��تفاده از اپليكيش��ن هاي ايراني در اين گوشي ها 
غيرممكن شود و توسعه دهندگان ناچار به تغيير اين 
اكانت هاي اينترپرايز در مدت هاي زماني كوتاه شوند. 
البته س��ازمان فناوري اطالعات درباره اقدامات الزم 
براي حل اين مشكل، به پتانسيل هاي قانوني موجود 
در عرصه بين المللي اشاره كرده است و اما پس از آن 
امير ناظمي، رييس اين سازمان درباره موانع شكايت 
از اپل گفت: »معضل اين است كه دولت نمي تواند از 
يك ش��ركت شكايت كند، بلكه شكايت بايد از طرف 
شركت ديگر يا يك شهروند باشد. زماني كه سامسونگ 
به ماركت داخلي ما گارانتي نمي داد، شكايت كرديم 
كه البته مدتي طول كشيد اما باالخره انجام شد. اين 
بدين خاطر است كه سامس��ونگ در ايران شركت و 
واردكننده رسمي و كانال ارتباطي دارد اما اپل در ايران 
نمايندگي رس��مي ندارد كه بتوانيم مذاكره كنيم.« 
بهمن ماه سال گذشته نيز شركت سامسونگ با ارسال 
ايميلي به كاربران ايراني »گلكسي ماركت« اعالم كرد 
كه ارايه خدمات فروش برنامك ها )اپليكيش��ن ها( و 
اشتراكات نرم افزاري مبتني بر سيستم عامل اندرويد 
را محدود خواهد كرد و كارب��ران ايراني تنها قادر به 
استفاده از نرم افزارهاي رايگان اين پلتفرم خواهند بود 
كه همان زمان دفتر حقوقي سازمان فناوري اطالعات 
اعالم كرد در نامه اي به مديرعامل شركت سامسونگ 
در منطقه خليج فارس، خواستار بازنگري اين شركت 
در سياست محدود كردن كاربران ايراني در دسترسي 

به برنامه هاي پولي »گلكسي استور« شده است. 

    قواعد اصلي حكمراني فضاي مجازي
در اي��ن راس��تا محمدجعفر نعن��اكار در گفت وگو با 
مهر، داليل عدم اجراي حاكميت س��ايبري در ايران 
را تش��ريح كرد و ب��ا بيان اينكه حاكميت س��ايبري 
ذيل مقوله اي به نام حاكميت فضاي مجازي تعريف 
مي شود، گفت: »ما در حاكميت فضاي مجازي با سه 
سطح حكمراني الكترونيكي، حكمراني ديجيتالي و 
حكمراني سايبري روبه رو هستيم كه اين موارد از هم 
قابل تفكيك است و براس��اس اين تعاريف مي توان 
تعيين كرد كه آيا اسناد قانوني حاكميت سايبري در 
سطح كشور وجود دارد يا خير. حكمراني الكترونيكي 
همان قواعدي اس��ت كه در حوزه فيزيكي نيز وجود 
دارند و در فضاي الكترونيكي به اتوماسيون س��ازي 
اطالق مي شوند. در اين سطح، از كامپيوترها و شبكه ها 
به عنوان يك ابزار توسعه استفاده مي شود. منظور از 
حكمراني ديجيتالي، همان حكمراني داده ها است. 
به اين معني كه داده هايي كه در فضاي الكترونيكي، 
ايجاد، ذخيره، پايش و داده كاوي مي ش��ود ذيل اين 
مقوله قرار مي گيرد. اما حكمراني س��ايبري مربوط 
به حكمراني اليه ه��اي پروتكل اينترنت بر اس��اس 
IP مي ش��ود كه مي توان در شبكه اينترنت يا شبكه 
ملي اطالعات آن را تعريف كرد.« نعناكار در پاسخ به 
اينكه آيا در زمينه حكمراني فضاي مجازي در كشور 
اس��نادي وجود دارد يا خير، تاكيد كرد: »يك سري 
اس��ناد باالدستي در كش��ور وجود دارد كه به عنوان 
قواعد اصلي حكمراني فضاي مجازي از آن اس��تفاده 
شده و معمواًل به عنوان سياست هاي كلي نظام از آن 
ياد مي شود. براي مثال اين موضوع در سياست هاي 

كلي نظام در بخش فناوري اطالعات يا سياست هاي 
كلي نظام در بخش شبكه هاي اطالع رساني رايانه اي و 
ساير اين قبيل سياست ها ديده شده است.« مديركل 
حقوقي سابق سازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه 
اين اسناد حكمراني، قاعده سازي كرده و زيرساخت ها 
را مهيا مي كند، گفت: »در همين حال وظيفه نظارت 
بر اينكه آيا اين اس��ناد و قواعد قانونگذاري، توس��ط 
شوراهاي عالي و پارلمان مجلس عملياتي مي شود يا 
خير، مشخص مي شود.« نعناكار به ماده ۱۴ اساسنامه 
مركز ملي فضاي مجازي در ذيل شوراي عالي فضاي 
مجازي اشاره كرد و افزود: »مطابق اين ماده، اين مركز 
جهت ايجاد قاعده سازي فضاي سايبري بايد فعاليت 
كند و تمام ادارات دولتي ملزم هستند كه اين قواعد را 
سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف 

انجام شده است.«

    وجود فقر حقوقي در حاكميت سايبري
نعناكار ادامه داد: »اگر همه اينها را كنار هم بگذاريم، ما 
خأل قانوني آنچناني در حوزه حكمراني فضاي مجازي 
نداريم كه بخواهد در كار ما خل��ل ايجاد كند. هرچند 
مواردي در حوزه حكمراني فضاي سايبري همچنان با 
ابهام مواجه است كه شامل موضوعات مربوط به پدافند 
سايبري و مرزهاي الكترونيكي فضاي سايبر مي شود. 
زيرا دقيقًا مش��خص نش��ده مثاًل مرزهاي سايبري ما 
كجاست و در مورد مسائل پدافندي چگونه عمل شود. 
به طور كلي مي توان گفت ح��وزه حكمراني معمواًل از 
قاعده سازي شروع مي ش��ود و پس از آن اين قواعد، به 
مراكز و مراجع ذي صالح براي قانونگذاري ارايه مي شود 

كه س��ازوكار آن در ايران مهيا است. اما اينكه پيرامون 
آن صحبت نمي شود بيشتر به نظر مي رسد كه به علت 
وجود فقر و نبود فهم حقوقي مساله است. به اين معني 
كه در اين حوزه اجازه داده نشده نظريه پردازي صورت 
گيرد يا به اس��ناد مكرراً رجوع شود. با توجه به اسنادي 
كه هم اكنون در حوزه حكمراني فضاي سايبري وجود 
دارد، بايد س��طح قانونگذاري، ش��روع به ايجاد قانون 
كرده و آن را تصويب كنيم.« اين حقوقدان با اش��اره به 
عملكرد منفعالنه مسووالن در برابر اتفاقاتي نظير تحريم 
كاربران ايراني توسط اپل، حذف اپليكيشن هاي ايراني 
از گوگل پلي و محدودسازي اكانت و محتواي كاربران 
ايراني از اينس��تاگرام كه در يك سال اخير افتاد، گفت: 
»قواع��د برخورد با اين اقدامات يك س��ويه وجود دارد. 
همان زمان كه مس��ووليتي در وزارت ارتباطات داشتم 
چندبار ب��راي اقدامات حق��وق بين المللي نامه نگاري 
صورت گرفت. يعني با توجه به شناخت كامل از قواعد 
داخلي و براساس سري قواعد بين المللي، مي توان اقدام 
كرد. پيگيري قضايي در دادگاه بين المللي يا نامه نگاري 
حقوقي با صاحبان پلتفرم ها يا خدمات دهندگان از جمله 
راهكارها محسوب مي شود. هرچند ممكن است يكسري 
قواعد مانند مرزهاي سايبري ما هنوز مشخص نباشد اما 
به نظر مي رسد يك كاهلي براي پيگيري قضايي مسائل 

وجود دارد.« 

    ضعف حقوقي
در ساختار مركز ملي فضاي مجازي

نعناكار در پاس��خ ب��ه اينكه چرا اي��ن قواعد پيگيري 
نمي شود؟ اضافه كرد: »سه نكته را بايد درنظر گرفت. 
اول اينكه در اين حوزه قاعده وج��ود دارد اما قاعده با 
قانون متفاوت است. ابتدا قواعد وضع شده و براساس 
آن قاعده، مي توان قانون تصويب كرد. ما قواعد را داريم 
اما ممكن است در حوزه قانونگذاري خألهايي داشته 
باشيم. براي مثال ما در حوزه صيانت از داده ها، پلتفرم ها، 
مرزهاي سايبري و احراز هويت ديجيتال، قانون نداريم 
اما اين به اين معنا نيس��ت كه قاعده هم وجود نداشته 
باشد. اين قاعده ها در اسناد باالدستي وجود دارد. نكته 
دوم اين اس��ت كه با عدم نظريه پ��ردازي در اين حوزه 
مواجه هستيم و حقوقدان هايي نداريم كه اين مسائل 
را تشريح، تبيين، تدوين كرده و براي تصويب قانوني 
ارايه دهند. اين خأل اس��ت. نكته سوم مربوط به همت 
مسووالن مي شود كه در اين حوزه كاهلي وجود دارد و 
مسووالن دولتي كه اختيارات كافي دارند خيلي تمايل 
ندارند در اين حوزه در عرصه بين المللي وارد دعاوي و 
اقدامات قضايي شوند.« اين حقوقدان با بيان اينكه در 
مركز ملي فضاي مجازي معاونت حقوقي وجود ندارد و 
اين نشان مي دهد كه در ساختار اين مركز ضعف وجود 
دارد، گف��ت: در اين مركز معاونتي وجود ندارد كه اين 
موضوعات را در ش��رح وظايف خود قرار داده و نظارت 
كند. البته ممكن است وظيفه حقوقي فضاي سايبري 
را به معاونت ديگري در اين مركز س��پرده باش��ند اما 
موضوع اين اس��ت كه نهادهاي عالي كشور بايد حتمًا 
بخش حقوقي خود را داشته باشند كه مسائل را رصد و 
نظارت كند. اين نشان مي دهد كه در عرصه حاكميت 

فضاي سايبر، ما در ساختار مشكل داريم.«

افزايش عمر باتري  لپ تاپ ها با به روزرساني كروم

تشويق فرانسه به عدم استفاده از 
تجهيزات هواوي

۳۷ موسسه خيريه فيس بوك را 
تهديد كردند

دست جاسوسان از كاربران 
آيفون رو شد

گوگل مرورگر كروم خود را ارتقا بخشيده كه 
اين امر باعث مي شود مصرف برق لپ تاپ ها 
كمتر شود و عمر باتري آنها بعد از هر بار شارژ 

تا دو ساعت افزايش يابد.

 به گزارش فارس به نقل از انگجت، نسخه جديد مرورگر 
كروم موسوم به كروم 8۶ به روز شده كه اين امر باعث 
از كارافتادن خودكار بسته هاي جاوااسكريپت در زمان 
عدم استفاده و كاهش فعاليت زبانه هاي غيرفعال اين 

مرورگر مي ش��ود. گوگل مي گويد آزمايش هايي كه 
در اين زمين��ه انجام داده نش��ان مي دهد عمر باتري 
لپ تاپ ها در صورت اس��تفاده از نسخه تازه كروم تا دو 
ساعت بيشتر مي شود. البته اين امر به تعداد زبانه هاي 

بازشده هم بستگي دارد. نسخه 8۶ مرورگر كروم فعال 
به صورت آزمايشي عرضه شده، ولي قرار است در آينده 
نزديك براي رايانه هاي روميزي و گوشي هاي هوشمند 
در دس��ترس قرار بگيرد. هنوز مشخص نيست نسخه 

نهايي كروم 8۶ چه زماني رونمايي مي ش��ود. پيش از 
اين اپل و مايكروسافت هم از به روزرساني مرورگرهاي 
خود يعني سافاري و اج براي كاهش مصرف انرژي آنها 

خبر داده بودند.

دولت فرانسه مشابه با برخي كشورهاي ديگر از اپراتورهاي 
مخابراتي فرانسوي درخواست كرده تا براي تامين قطعات 
زيرساخت هاي مورد نياز براي تكنولوژي5G از هواوي 
خريد نكنند. به گزارش ديجياتو به نقل از رويترز، دولت 
فرانسه به طور كامل اس��تفاده از فناوري هاي مخابراتي 
هواوي جهت گسترش پوشش5G را ممنوع اعالم نكرده، 
اما به شكل جدي توصيه مي كند اپراتورها تجهيزات مورد 
نظر خود را از اين كمپاني چيني خريداري نكنند. بوريس 
جانسون نخست وزير بريتانيا نيز مدتي قبل اعالم كرد 
طي شش ماه آينده استفاده از تكنولوژي هاي هواوي را 
از برنامه خارج مي كند. اين در حالي است كه اين كشور 
براي ح��دود دو دهه از تجهيزات مخابراتي هواوي براي 
نسل هاي3G و۴G اس��تفاده كرده و حدود يك سوم از 
زيرساخت5G فعلي آنها نيز مبتني بر فناوري هاي سازنده 
چيني است. از طرفي وزارت بهداشت و سالمت بريتانيا 
نيز گفت كه هواوي در ابتدا مي بايست به شرايط ايده آل 
دس��ت يابد تا بتواند در اين كش��ور حضور داشته باشد.

گيامه پوپارد مدير آژانس امنيت سايبري فرانسه در اين 
رابطه گفته است: »آنچه در حال حاضر مي توانم بگويم 
اين است كه ممنوعيتي كامل در كار نخواهد بود. اما براي 
اپراتورهايي كه در حال حاضر از تجهيزات هواوي استفاده 
نمي كنند، ما به شدت توصيه مي كنيم كه دنبالش نروند 
و از ديگر برندها استفاده كنند. پيش از اين تصور مي شد 
با توجه به سياست هاي س��خت گيرانه فرانسه جهت 
حفاظ��ت از داده هاي امنيت��ي و اطالعات خصوصي 
كاربران، هواوي هيچ جايگاهي در شبكه موبايلي آنها 
پيدا نكند. اما در ح��ال حاضر دو اپراتور از چهار اپراتور 
فرانسوي، تقريبا نيمي از زيرساخت هاي مخابراتي خود 
را بر پايه راه حل هاي شركت چيني بنا كرده اند. پوپارد 
در اين زمينه ادامه مي دهد: »براي كساني كه همين 
حاال از هواوي اس��تفاده مي كنند، فعال مجوزهايي را 
صادر خواهيم كرد كه بين س��ه الي هشت سال اعتبار 

خواهند داشت.« 

3۷ موسسه خيريه در انگليس بودجه اي كه در شبكه هاي 
اجتماعي صرف مي ش��ود را كاهش مي دهند. اين اقدام 
به دليل اقدامات ناكافي پلتفرم هاي اجتماعي براي مقابله 
با نفرت پراكني انجام مي ش��ود. به گزارش مهر به نقل از 
پرس اسوسيشن، گروهي از موسسات خيريه در انگليس 
تهديد كرده اند اگر پلتفرم هاي اجتماعي مانند فيس بوك 
چال��ش نفرت پراكني را حل نكنن��د، از صرف بودجه در 
ش��بكه هاي اجتماعي مي كاهند. 3۷ موسسه خيريه در 
انگليس مشغول بررس��ي اقدامات شبكه هاي اجتماعي 
براي كاهش نفرت پراكني در پلتفرم هاي خود هس��تند. 
اين موسس��ات اعالم كرده اند تغييرات را به شبكه هاي 
اجتماعي پيشنهاد مي كنند و آنها هيچ گونه تبعيضي را 
در پلتفرم هاي آنالين تحمل نمي كنند. اين موسسات در 
بيانيه اي مشترك نوشته اند: »به عنوان موسسات خيريه 
ما متوجهيم كه پلتفرم هاي آنالين به ما كمك مي كنند 
تا با حاميان و پش��تيبانان در كليه حوزه ها ارتباط برقرار 
كني��م. اما مي دانيم براي متوقف كردن پس��ت هايي كه 
به نفرت و خشونت منجر مي ش��وند، اقدامات الزم انجام 
نشده است. هيچ فردي نبايد در زندگي روزمره اش شاهد 
پيام هاي نفرت پراكنانه باشد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه 
شبكه هاي اجتماعي عملكرد بهتري داشته باشند. ما در 
كنار يكديگر بودجه اي كه در شبكه هاي اجتماعي صرف 
مي كنيم را بدون تحت تاثير قرار گرفتن قابليتمان براي 
ارايه س��رويس هاي مهم، مي كاهيم.« اين اقدام در حالي 
انجام مي شود كه فهرست روزافزوني از شركت هاي بزرگ 
مانند اس��تارباكس، كوكاكوال و آنليور به كمپين»نفرت 
براي س��ودآوري را متوقف كنيد« پيوسته اند و تبليغات 
در اين ش��بكه اجتماعي را متوق��ف كرده اند. گروه هاي 
حمايت از حقوق مدني معتقدند فيس بوك و شبكه هاي 
اجتماعي براي مقابله با نفرت پراكني و اخبار جعلي اقدامات 
كافي انجام نمي دهند. درهمين راس��تا كمپين مذكور 
تالشي براي آن است كه فيس بوك را وادار كند اقدامات 

تاثيرگذارتري در اين زمينه اتخاذ كند. 

كاربران آيفون گزارش مي دهند اپليكيشن هاي متعددي 
از جمله لينكدين، رديت، گوگل نيوز، تيك  تاك از طريق 
دسترسي به كليپ بورد اطالعات، رمزها و تمام داده هاي 
امنيتي را رص��د و از طريق آن جاسوس��ي مي كنند. به 
گزارش ديجياتو، حدودا يك ماه پيش بود كه اپل از قابليتي 
جالب در iOS ۱۴ صحبت كرد؛ در واقع آيفون هر زماني 
كه متوجه مي شود يك اپليكيشن سوم شخص در حال 
استفاده از كليپ بورد است، به كاربر از طريق نوتيفيكيشن 
هشدار مي دهد.كليپ بورد در واقع يك حافظه كوتاه مدت 
بوده و وظيفه آن نگهداري اطالعات كپي شده است، فارغ 
از اينكه متن، عكس يا هر چيز ديگري باش��د و طبيعتا 
مي تواند شامل رمزهاي اينترنتي، اطالعات حساب هاي 
بانكي و غيره ش��ود. كساني كه بتاي iOS ۱۴ را دريافت 
كرده اند به سرعت متوجه شدند اپليكيشن هايي مانند 
تيك تاك محتويات كليپ ب��ورد را در اختيار مي گيرند. 
حاال گزارش��اتي جديد به دست آمده كه از فعاليت هاي 
بدون مجوز برخ��ي ديگر از اپليكيش��ن هاي پركاربرد 
مانند رديت و لينكدين خبر مي دهد. دان مورتون، يكي 
از توسعه دهندگان اپليكيش��ن هاي آيفون مدعي است 
نرم افزارهاي يادش��ده به محض وارد شدن محتوايي در 
كليپ ب��ورد، تمام آن را براي خود كپ��ي مي كنند و اين 
اتف��اق به صورت م��داوم و پياپي اتفاق مي افت��د. تا اين 
لحظه تيك تاك، لينكدين و رديت نسبت به اين موضوع 
واكنش هايي نشان داده اند. سخنگويي از شركت لينكدين 
گفته »ما محتواي كليپ بورد را كپي يا منتقل نمي كنيم«. 
آنها مدعي شده اند كه اين اتفاق صرفا به خاطر يك باگ 
افتاده و به س��رعت آن را رفع و رجوع خواهند كرد. تيم 
توسعه تيك تاك نيز گفته برداشت محتويات كليپ بورد 
صرفا به خاطر وجود سيس��تمي آنتي اسپم و مكانيسم 
تش��خيص كالهبرداري رخ مي داده و تصميم گرفتند 
به  طور كامل اين مكانيس��م را از اپليكيشن حذف كنند. 
رديت هم اعالم كرده به زودي آپ ديتي منتش��ر خواهد 

كرد كه اين مشكل را در نسخه iOS حل كند.
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لزوم برخورد با  متعرضان
به دارايي هاي فكري

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور با اشاره 
به اهميت توجه به موضوع مالكيت فكري، اظهار 
كرد: »بايد سازوكارهايي براي مواجهه با متعرضان 
به مالكيت ها و دارايي هاي فكري كشور تعيين شود 
تا با س��ازماندهي اين حوزه بتوانيم از دارايي هاي 
فكري مردم محافظت كنيم.« س��يد ابوالحسن 
فيروزآبادي در گفت وگو با فارس با اشاره به تحقق 
شعار س��ال كه »جهش توليد« نامگذاري شده 
اس��ت، گفت: »فضاي مجازي و تكنولوژي هاي 
آن در تحقق اين ش��عار كه افزايش توليد كشور 
در مقياس چندين برابر است نقش بسزايي دارد. 
براساس سياست ها و برنامه هاي مركز ملي فضاي 
مج��ازي، مي توانيم عالوه بر صنع��ت، در حوزه 
نرم افزاره��ا، پلتفرم ها و س��خت افزارهاي خاص 
منظوره كه از آن تعبير به )appliance( مي شود 
نيز جهش توليد داشته باشيم.« رييس مركز ملي 
فضاي مجازي كشور تاكيد كرد: »در حوزه حقوقي 
و قانوني در كش��ور بايد اقداماتي همچون توجه 
ويژه به مالكيت فكري در كشور صورت گيرد و بر 
همين اساس بايد نشان هاي تجاري و برندها مورد 
حمايت قرار گرفته و سازوكارهايي براي مواجهه با 
متعرضان به مالكيت ها و دارايي هاي فكري كشور 
تعيين ش��ود كه اين وظيفه شوراي عالي فضاي 
مجازي كشور به عنوان نقطه كانوني تصميم گيري 
دراين حوزه است تا با سازماندهي اين حوزه بتوانيم 
از دارايي هاي فكري مردم محافظت كنيم.« وي 
درباره توسعه پلتفرم ها در كش��ور تصريح كرد: 
»دولت به عنوان يكي از بزرگ ترين ساختارهاي 
اجتماعي و اقتصادي كشور بايد پلتفرم ها را مورد 
توجه قرار داده و شعار دولت به مثابه سكو )پلتفرم( 
را اولويت قرار دهد تا شاهد شكل گيري سكوهاي 
ب��زرگ باش��يم.« فيروزآبادي اف��زود: »به دليل 
مشكالتي كه در رابطه با بيماري كرونا در كشور 
ايجاد و باعث ش��ده بود كه كالس هاي درسي در 
كشور تعطيل شود، خوشبختانه شاهد راه اندازي 
پلتفرم آموزشي دانش آموزشي در كشور )شاد( 
بوديم كه با راه اندازي آن خدمات قابل توجهي در 
شبكه توليد خواهد شد.« دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي با اشاره به نمونه ديگري از جهش توليد در 
حوزه فضاي مجازي در كشور گفت: »پلتفرم هاي 
ديگري در حوزه بيمه، بانك و بهداشت و درمان 
در كشور راه اندازي ش��ده كه بخش هايي از اين 
پلتفرم ها به خصوص درحوزه بهداشت و درمان 
براي مبارزه با كرونا م��ورد توجه قرار گرفت و ما 
شاهد بررسي وضعيت ميليون ها نفر تحت پروژه 
غربالگري كرونا بدون مراجعه حضوري در كشور 
بوديم.« وي با بيان اينكه توسعه سكوهاي بورسي 
كش��ور با عنوان سامانه س��جام در حوزه اقتصاد 
ديجيتال ني��ز صورت گرفته اس��ت، اظهار كرد: 
»ده ها ميليون نفر ايراني مي توانند از راه دور نسبت 
به فعاليت هاي مرتبط به حوزه بورسي و خريد و 
فروش سهام خود فعال باشند كه اين پديده نادر 
و خاص در كشور، تسهيل حجم بااليي از عمليات 
بورسي را به همراه داشته است.« دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي كشور در خصوص ساير برنامه حوزه 
فضاي مجازي در راس��تاي جه��ش توليد اظهار 
كرد: »توليد گوشي هاي تلفن همراه يكي ديگر از 
مباحث مهم اين حوزه است و براساس برنامه  اي 
كه داريم، قرار است به توليد دو ميليون گوشي در 
كشور برسيم. اين درحالي است كه گوشي هاي 
تلفن همراه داخلي از سيستم عامل هايي بدون 
نياز به كنترل و تعلق به پلتفرم هاي جهاني اندرويد 
و اپل اس��تفاده خواهند كرد ت��ا بتوانيم روي اين 
گوشي ها از برنامه هاي پركاربرد و ميليوني مورد 
استفاده عامه مردم از قبيل برنامه هاي تاكسي يا 
حمل و نقل، خريد كاال، سرگرمي و گردشگري 

استفاده كنيم.«

مسووالن در برابر اقدامات يك جانبه بين المللي در فضاي سايبر منفعالنه عمل مي كنند
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در نشست فعاالن اقتصادي مطرح شد

اصالح يك قانون قديمي
تعادل |

نمايندگان بخش خصوصي در تازه ترين نشست 
خود مش�كالت مختلف ح�وزه دارو و درمان از 
تخصيص ارز 4200 توماني و تبعات آن تا رقابت 
دولت با بخش خصوص�ي در اين حوزه را عنوان 
و اعالم كردند كه آمادگي كامل دارند تا نظرات و 
پيشنهادات خود را در قالب مشاوره به نمايندگان 
مردم در كميسيون هاي تخصصي مجلس براي 
اصالح قانون مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد 

خوردني و آشاميدني ارايه دهند. 

در اين جلسه كه عبدالحسين روح االميني و سيد مرتضي 
خاتمي دو عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس 
يازدهم حضور داشتند، صاحبان بنگاه هاي بخش  خصوصي 
جدي ترين چالش هايي كه توليد و بازرگاني در حوزه درمان 
و سالمت با آن مواجه اس��ت را مطرح كردند در حالي كه 
شاكله معضالتي كه از س��وي آنان بيان شد، حول نرخ ارز 
و كم كاري دولت در تخصي��ص منابع ارزي براي نيازهاي 
دارويي و مواد اوليه واحدهاي توليدي و همچنين تصميمات 
اشتباه و بدون مشورت وزارت بهداشت، در جريان بود. اما 
آنچه در اين نشست از سوي دو طرف، مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت، بازبيني، اصالح وبه روز رساني قانون مربوط به 
مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني 
مصوب سال 1334 در كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
بود. اعضاي كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران در عين 
حال، به برخي مطالع��ات و پژوهش هاي صورت گرفته از 
سوي اين كميسيون طي دس��ت كم دو دوره اخير هيات 
نمايندگان اتاق تهران اشاره و آمادگي خود براي هم فكري 
با كميسيون بهداشت و درمان مجلس در راستاي بهبود 
وضعيت حوزه درمان و س��المت را اعالم كردند. در همين 
رابطه، حميدرضا راسخ، دبير كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران، در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوي اين 
كميسيون توضيحات بيشتري ارايه داد. وي به بازبيني و 
اصالح قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد 
خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 در اين كميسيون 
و به روزرساني و تنظيم پيش نويس اين قانون اشاره كرد و 
يادآور شد كه پيش نويس اين قانون آماده ارايه به كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس اس��ت. وي با اشاره به فشارهاي 
ناش��ي از تحريم و ش��يوع ويروس كرونا ب��ر فعاليت هاي 
تولي��دي و اقتص��ادي بنگاه هاي فع��ال در بخش درمان 
كشور، تنظيم سندي كه در آن راهكارهاي اجرايي مقابله 
و مواجهه با مشكالت اين بخش پيشنهاد شده باشد را يكي 
از اولويت هايي دانست كه مي تواند در دستوركار مشترك 

كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران و كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس طي سال جاري قرار گيرد.

دبير كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران همچنين، يكي 
از معضالت جدي بنگاه هاي بخش خصوصي در حوزه دارو و 
درمان را تامين ارز عنوان كرد و يادآور شد كه در اين رابطه با 
تعامل و هم انديشي اتاق بازرگاني و مجلس، بايد راهكارهايي 
اجرايي براي تسهيل تخصيص منابع ارزي مورد نياز بنگاه ها 
به دست آيد. وي به بررسي تبعات آزادسازي نرخ ارز و اثر آن 
بر بخش دارو و درمان كشور در كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران اشاره كرد و يادآور شد كه با همكاري كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس مي توان به مدل اجرايي از اين 
آزادسازي دست يافت. در ادامه، رييس كميسيون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگاني تهران در سخناني، اظهار اميدواري 
كرد كه قانون مربوط به مقررات امور پزش��كي و دارويي و 
مواد خوردني و آش��اميدني مصوب سال 1334 كه نسخه 
اصالح شده آن در كميس��يون اقتصاد سالمت در دست 
آماده شدن اس��ت، از سوي مجلس يازدهم مورد پذيرش 

قرار گرفته و به تصويب برسد.محمود نجفي عرب با انتقاد از 
وضعيت حكمراني وزارت بهداشت و تاكيد بر اين نكته كه 
بخش خصوصي نسبت به اقدامات اين وزارتخانه انتقاد جدي 
دارد، افزود: در كميسيون اقتصاد سالمت در زمينه اقدامات 
مقابله اي با كرونا و نيز تحريم ها مطالعات كاربردي صورت 
گرفته كه در اختيار كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
قرار خواهي��م داد. محمدرضا زرگرزاده، عضو هيات مديره 
سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، نيز به مشكالت 
ارزي كه بنگاه هاي فعال در صنعت دارو با آن مواجه هستند، 
اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت و بانك مركزي 
در تخصيص ارز، دچار مش��كل ش��ده اند، پيشنهاد داد تا 
نمايندگان مجلس يازدهم كميته اي با مسووليتي فراتر از 
بانك مركزي، نسبت به هدايت و تخصيص ارز مصوب كنند. 
ابوالفضل صانعي، نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
و رييس اتحاديه تجهيزات پزش��كي نيز  با تاكيد بر اينكه 
واردكنندگان تجهيزات پزشكي از سال 97 تاكنون از دريافت 
ارز از سوي بانك مركزي محروم مانده اند، افزود:باوجود نامه 

معاون اول رييس جمهور مبني بر مساعدت بانك مركزي در 
ارتباط با رفع مشكل ارزي بنگاه هاي اين بخش، همچنان اين 
نهاد پولي و مالي كشور از تخصيص ارز مورد نياز واحدهاي 
تجهيزات پزش��كي خودداري مي كند. صانعي همچنين 
خواستار افزايش مهلت تسويه ارزي بانك مركزي از 6 ماه 
به 10ماه شد زيرا با توجه به تحريم ها و دشواري هاي نقل و 
انتقاالت پولي بنگاه ها با شركاي تجاري خود، پروسه نقل و 
انتقال مالي زمان بر شده است. عبدالحسين روح االميني، 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با اعالم اينكه 
برنامه كاري اين كميسيون براي دوره چهار ساله مجلس 
تهيه شده، يكي از اولويت هاي اين كميسيون را رسيدگي 
به اصالح قانون 1334 عنوان كرد. وي با بيان اينكه تحريم 
و شيوع كرونا، يك فرصت براي اصالح ساختارها در اقتصاد 
كشور است، يادآور شد كه در اين زمينه، بخش خصوصي 
و مجلس در همراهي و هم انديشي با هم بايد نقش خود در 
جراحي اقتصاد را ايفا كنند. روح االميني افزود: به دنبال اين 
هستيم تا كميته مشتركي با حضور كميسيون هاي مجلس، 

ديوان عدالت اداري و وزارتخانه ها براي حل و فصل مسائل 
مهم كشور ايجاد كنيم. در حال حاضر از مركز پژوهش هاي 
مجلس خواسته ايم تا نقشه راه كميسيون بهداشت و درمان 
طي چهار س��ال پيش رو را تدوين و در اختيار ما قرار دهد. 
در موضوعات مرتبط با حوزه س��المت، معتقديم كه بايد 
در مجلس اجماع كاف��ي روي آن صورت گيرد و مقررات و 
آيين نامه ها تصويب شود كه در اين رابطه نيز نياز جدي به 
همراهي و هم ياري بخش خصوصي داريم. سيد مرتضي 
خاتمي ديگر عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس 
نيز بر دريافت راهكارهاي مدون و اجرايي از س��وي بخش 
خصوصي و اتاق بازرگاني تاكيد كرد و افزود: صنعت دارو بايد 
در راس تمام صنايع كشور قرار گيرد بنابراين در اين راه نياز 

به همراهي و مشورت بخش خصوصي داريم.
وي با بيان اينكه در طول ادوار گذشته، همواره منابع مورد 
نياز بخش دارو از محل يارانه ها و كاالهاي آسيب رسان تامين 
مي شده است، افزود: بايد به سمت منابع پايدار حركت كنيم 
كه هنوز در بخش دارو به آن دست نيافته ايم. خاتمي سپس 
مصرف دارو در كشور را از ميانگين جهاني فراتر دانست و 
تصريح كرد كه در اين زمينه بايد اصالحات اساسي صورت 
گيرد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، 
بازنگري در قانون س��ال 1334 از سوي اين كميسيون را 
يكي از برنامه هاي محوري اي��ن دوره عنوان كرد و گفت: 
همانطور كه فعاالن اقتصادي مطرح كردند، ما نيز ضعف 
حكمراني وزارت بهداشت را قبول داريم و بايد براي اصالح 
آن چاره انديشي كنيم. خاتمي سپس با اشاره به اقدام بخش 
خصوصي براي احداث پااليشگاه پالسما در كشور، افزود: 
دولت در بسياري از موارد رقيب بخش خصوصي شده است 
اما بخش خصوصي نيز بايد تضامين كافي عرضه محصوالت 

و خدمات را ارايه دهد.

  مانع تراشي ها در طرح پالسمادرماني كرونا
نريمان ص��دري از فعاالن بخش خصوصي و مجري طرح 
پالسمادرماني كرونا نيز در اين نشست، با اشاره به اينكه طي 
مدت شيوع كرونا در كشور، بخش خصوصي فعاالنه پا به 
ميدان گذاشت و در فاز اول، مطالعات باليني پالسمادرماني 
كرونا را به پايان رسانيد، گفت: با اين حال، موانع متعددي 
بر سر راه بخش خصوصي قرار گرفت و در نهايت نيز طرح 
جمع آوري پالسما در كشور به سازمان انتقال خون كه رقيب 
جدي بخش خصوصي شده است، واگذار شد. وي در اين 
رابطه، خواستار نظارت مجلس بر مداخالت دستگاه هاي 
دولتي در طرح پالسمادرماني كرونا و نيز احداث پااليشگاه 
پالسما در كشور كه از سال ها پيش توسط بخش خصوصي 

در دستوركار قرار گرفته است، شد.
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 ايست صادرات
 به »ماسك و تخم مرغ« 

شاتا |دبير كارگروه مقابله با كروناي وزارت صنعت 
با اش��اره به الزام استفاده از ماسك در كشور و با توجه 
به شرايط قرمز در برخي استان ها، گفت: طبق مصوبه 
جديد، فعال صادرات انواع ماس��ك به خارج از كشور 
ممنوع اعالم شد. به گزارش وزارت صمت، »جمشيد 
گلپور« ميزان توليد ماس��ك داخلي را متناس��ب با 
شرايط فعلي كشور برشمرد و اظهار داشت: مواد اوليه 
و پارچه متناس��ب با خط توليد و ت��وان كارگاه ها، به 
توليدكنندگان عرضه مي شود و فرآيند توليد تا توزيع 
كارگاه ها تحت نظارت قرار دارند و همچنين از حمايت 
وزرات صنعت نيز برخوردارند. وي با اش��اره به لزوم 
مشاركت مردم، بخش خصوصي و دولت براي مهار 
كرونا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تالش 
خود را براي رفع موانع توليد، به ويژه در چرخه توليد 
ماس��ك به كار گرفته و انتظار مي رود كه مطابق نرخ 
مصوب، جهت رفاه عموم مردم ايران، ماسك استاندارد 
را در اختيار ش��بكه هاي توزيع در كشور قرار دهند. 
همچنين بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، ممنوعيت 
صادرات تخم مرغ از 14 تيرماه به گمركات كشور ابالغ 
شد. به گزارش گمرك، بر اساس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار، مجوزهاي صادر شده از سوي اتحاديه تخصصي 

در خصوص صادرات مرغ تعليق شد. 

خط قرمز شركت آبفا  اصفهان 
كيفيت آب شرب است

معاون بهره برداري و توس��عه آب ش��ركت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: خط قرمز شركت 
آبفا اصفهان كيفيت آب شرب است. ناصر اكبري 
با تاكيد بر اينكه خط قرمز وزارت نيرو و شركت 
آبفا، كيفيت آب شرب است، بيان داشت: تامين 
آب شرب و بهداش��ت اصفهان در سه ماهه گرم 
سال به س��ختي صورت مي گيرد. وي افزود: در 
9 ماه س��ال تامين آب اصفهان به صورت پايدار 
و 100درصد از تصفيه خانه بابا شيخعلي انجام 
مي شود، اما در سه ماه سال، از نيمه خرداد تا نيمه 
شهريور ماه، تامين آب شرب اصفهان در شرايط 
سختي انجام مي گيرد و در اين شرايط براي تامين 
آب با كيفيت، به ناچار از منابع محلي اس��تفاده 
مي كنيم.اكبري تاكيد كرد: در پيك تابس��تان 
تامين آب ش��رب به صورت اختالط آب چاه ها و 
تصفيه خانه بابا شيخعلي صورت مي گيرد و برخي 
چاه هاي با كيفيت، با هماهنگي مركز بهداشت، 
آزمايشگاه هاي كيفي، ميكروبي و در نهايت تاييد 
شبكه بهداشت استان، وارد مدار توزيع مي گردد. 

فعاالن اقتصادي از ضرورت اصالح قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مي گويند
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ازسرقتهايمدرنتاداستانهايقيمهقيمه
احمد آرام با اشاره به سرقت هاي مدرن مي گويد: سارق از عناصر داستاني، فضاسازي و زبان هيچ اطالعي ندارد، اما سوژه هاي مختلفي در 
دسترس اوست كه آنها را قيمه قيمه مي كند و در جاهاي مختلف داستانش مي گنجاند. اين نويسنده درباره سرقت در آثار ادبي افزود: در 
حال حاضر هم تعريف سرقت ادبي عوض شده، هم شكل آن به تناسب ارزش آثاري كه چاپ مي شوند، تفاوت هايي كرده است. هرچقدر 
تكنولوژي پيشرفت كند و ما وارد دنياي مجازي شويم، مي توان خيلي راحت با آثاري كه هنوز حتي چاپ نشده اند سرقت انجام داد.

او با بيان اينكه سرقت ها مدرن شده اند به ايسنا گفت: در حيطه فيلمنامه نويسي، داستان و حتي نمايشنامه نويسي بارها مشاهده كرده ام 
كه سرقت به نوعي آشكارا صورت مي گيرد و حتي فرد به خودش زحمت نمي دهد بگويد داستان را بر اساس اثري ديگر نوشته است. 

انعقادپيمانسعدآباد
هفدهم تير 1316، وزي��ران امورخارجه 
ايران، تركيه، عراق و افغانس��تان در كاخ 
سعدآباد قراردادي را امضاء كردند كه ميان 
آنان نوعي اتحاد راهبردي به وجود مي آورد. اين قرارداد 
به پيمان سعدآباد مشهور شد. دولت هاي امضاكننده اين 
پيمان متعهد شدند از مداخله در امور داخلي يكديگر 
خودداري كنند، مرزهاي مشترك را محترم بشمارند، 
از هرگونه تجاوز نس��بت به يكديگر خودداري ورزند و 
از تشكيل جمعيت ها و دسته بندي هايي كه هدف آنها 
اخالل در صلح ميان كش��ورهاي هم جوار و هم پيمان 
باشد جلوگيري كنند. با انعقاد اين عهدنامه اختالفاتي 
كه از س��اليان دراز بين ايران و عراق موجود بود مرتفع 
و جاي نهايت مس��رت است كه... محيط حسن تفاهم 
واقعي و ص��دق و صفا كه حاك��ي از روح مودت و الفت 
في مابين است در مناسبات دو دولت حكمفرما شده و 
موجبات تشديد روابط برادرانه بين دو ملتي كه داراي 
عالئق بي شمار مادي و معنوي هستند فراهم گرديده 
و زمينه همكاري دو كش��ور را درطريق معاضدت براي 
تحكيم مباني صلح براساس متني استوار ساخته است. 
پس از اين ديدار، فيض محمدخ��ان، وزير امورخارجه 
افغانستان نيز روز چهارشنبه 16 تير به تهران وارد و صبح 
پنجشنبه با رضاشاه ديدار داشته و نهار مهمان وي بوده 
است. سرانجام در ساعت ۵ بعد از ظهر پنجشنبه 1۷ تير 
1316 خورش��يدي، اين پيمان بين چهار دولت ايران، 
افغانستان، عراق و تركيه دركاخ سعدآباد به امضاء رسيد.  
وزراي خارجه چهار كشور ايران، تركيه، عراق و افغانستان 
پيمان عدم تعرضي را در كاخ س��عدآباد امضا كردندكه 

بسترهاي آن از سال ها قبل به واسطه فعاليت هاي پشت 
پرده زمامداران لندن فراهم شده بود. اين پيمان كه به 
»پيمان سعدآباد« مشهور شد، وحدت نظر چهار كشور 
را در سياست عمومي و حمايت متقابل در صورت بروز 
خطر نسبت به يكي از دولت هاي عضو پيش بيني مي كرد 
و دول چهارگان��ه را متعهد مي ك��رد كه ضمن محترم 
شمردن حدود مرزي مشترك، سياست عدم مداخله 
مطلق در امور داخلي يكديگر را دنبال كنند.  متعاهدين 
همچنين توافق كردند كه در كليه اختالفات بين المللي 
كه به منافع آنها مربوط اس��ت با هم مشورت نمايند و 
عمليات تجاوزكارانه عليه يكديگر نداشته باشند. گفتني 

اس��ت كه پس از امضاي پيمان سعدآباد، رضاشاه طي 
نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره يازدهم، ضمن 
بي سابقه خواندن اين پيمان در مشرق زمين، آن را مدد 
بزرگي به بقاي صلح در جهان دانست. پيمان سعد آباد از 
جهات مختلف مادي و سياسي به ضرر ايران و به نفع سه 
كشور ديگر تمام شد؛ تركيه قسمتي از ارتفاعات آرارات را 
كه داراي موقعيت سوق الجيشي بود به دست آورد؛ خط 
مرزي ايران و عراق نيز به زيان ايران تعيين شد چرا كه 
رضاشاه منابع نفتي غرب ايران و اداره كامل اروند رود را 
به عراق واگذار كرد و پذيرفت كه بابت عبور كشتي هاي 

نفتكش از آبادان مبالغ هنگفتي به عراق بپردازد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تاريخچهناندرايران

در س��رزمين كهن ايران، بر اثر تجربه ها و اعمال 
س��ليقه ها در طول س��اليان دراز، درست كردن 
خوراكي هاي گوناگون مرسوم شد كه با گذشت 
زمان نزد بسياري از كشورهاي ديگر و حتي مردم 
ايران، به عنوان خوراكي هاي اصلي مورد استفاده 
قرار گرفتن��د. از جمله اين نوع خوراكي ها، كه در 
بي��ن خانواده ها زياد نيز مصرف مي ش��ود، انواع 
نان است. در زمان هاي بس��يار قديم، خانواده ها 
و افرادي كه با هم زندگ��ي مي كردند، مايحتاج 
زندگي خود را به طور ساالنه و يكجا و بيشتر هم 
در ايام برداشت محصوال ت كشاورزي كه بيشتر 
در پايان فصل تابستان و آغاز فصل پاييز بود، تهيه 
كرده و در منازل خود نگه��داري مي كردند و به 
مرور آن را مورد استفاده قرار مي دادند. يكي از اين 
نيازها تهيه و نگه��داري گندم براي پخت نان در 
طول سال بود. در گذشته اي نه چندان دور در هر 
خانه اي چرخي سنگي وجود داشت كه خانم هاي 
خانه با آن گندم را آرد مي كردند و خمير مي زدند 
و در تنورهاي گلي كه در هر منزلي وجود داشت 
و ب��ا هيزم داغ مي ش��د، نان مي پختن��د. كم كم 
آسياب هايي براي آرد كردن گندم ساخته شد كه 
اول آسياب آبي بود و بعداً به آسياب هاي ديزلي و 
برقي تغيير يافت و پس از چندي واحدهاي نانوايي 
و نان پزي در سطح شهرها و روستا احداث گرديد، 
به طوري كه ك��م كم پختن نان در منازل متوقف 
گرديد و افراد براي تهيه نان مورد نياز خود آن را 
از مغازه هاي نانوايي خريداري كرده و مي كنند. 
نانوايي هاي اوليه طريقه خمي��ر زدن و پختن و 
س��وخت تنورهاي خود را به روش هاي سنتي و 
قديمي انجام مي دادند و بعدها روش هاي ماشيني 
و پخت نان هاي فانتزي مرسوم شد. در زمان هاي 
گذشته شغل نانوايي كه به شاطري معروف بوده 
است، در خانواده ها موروثي بود و يك نوع تقدس 
خاص خود را داش��ت. اين ش��غل از پدر به پسر 
مي رس��يد و به همين دليل نانوا حتي در صورت 
ضرر حاضر نبود از حرفه پدري دست بكشد و كار 
ديگري انتخاب كند. بنابراين نانواها پشت در پشت 
اين شغل و مغازه  پدري را حفظ مي كردند و ادامه 
مي دادند و شغل نانوايي شغلي بود كه هر كسي 
وارد به آن نمي شد. به همين دليل نانواها در كار 
خود تخصص داشتند و در شناخت گندم، توليد 
نان خوب و مرغوب و پر بركت از هر كوششي دريغ 
نمي ورزيدند. آنها براي حفظ حرمت خانوادگي 
اين ش��غل همه س��عي مي كردند با تهيه گندم 
خوب و پرورش خمير خوب، نان مرغوب و سالم 
به مشتريانشان تحويل دهند. خدا هم بركت كار 
را مي داد. در گذشته با توجه به اينكه شغل نانوايي 
شغل اجتماعي و پرطرف دار بود، نانوايي هاي هر 
محله براي سرگرمي و همچنين تشويق جوانان به 
آموزش بيشتر، كارها و نوآوري هايي براي شاطرها 
انجام مي دادند و با برگزاري مسابقه و گردهم آمدن 
و پختن انواع نان هاي مختلف با ايجاد نقش و نگارها 
روي آن و همچنين پختن نان هاي مخصوص مثل 
نان پاي خنچه عقد، يا نان پاي سفره هفت سين، 
يا پختن انواع نان هاي قندي و توتك، شور و حالي 
ديگر ب��ه محيط نانوايي و اين ش��غل مي دادند و 

محيط كار را شاداب و با نشاط مي كردند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانونمجازاتنانوايانوقصابانمتخلف
 قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف، اواسط تير 
13۵4 در مجلس بيس��ت و چهارم ش��وراي ملي به 
تصويب رسيد. بر اساس  ماده واحده اين قانون، در هر 
يك از دكان هاي نانوايي و يا قصابي كه نان و گوشت 
گران تر از نرخي كه دولت تعيين نموده به فروش برسد 
و يا ظاهراً به نرخ مقرر ولي عماًل گران تر از آن به فروش 
برسد و يا از حيث وزن و مقدار كمتر تحويل مشتري 
بشود و يا با به كار بردن مواد ديگر يا آرد پست تراز آرد 
سهميه نانوايي نوع نان از لحاظ كيفيت پايين آورده 
ش��ود و يا مقدار نان و گوشت كه براي فروش عرضه 
مي گردد كمتر از ميزان متناسب سهميه اي باشد كه با 
نرخ دولتي در اختيار نانوايي و يا قصابي قرار گرفته است 
متخلف به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال يا به 
پرداخت جزاي نقدي از ۵001 ريال تا دويست هزار 
ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد ش��د و در 
صورت تكرار جرم در همان دكان دادگاه عالوه بر كيفر 
مقرر حكم به ابطال پروانه نانوايي يا قصابي نيز خواهد 
داد.  رس��يدگي به اين جرم خارج از نوبت در دادگاه 
جنحه انجام و احكام صادره از حيث پژوهش و فرجام 
تابع مقررات عمومي است همچنين، براي هر دكان 
نانوايي يك نفر مسوول كه ممكن است سرمايه گذار 
يا مالك نانوايي نيز باش��د، به اتحاديه نانوايان محل 
معرفي مي ش��ود كه در مورد تخلفات مذكور در فوق 
چنانچه مالك و مسوول يك نفر باشد به تنهايي و در 
صورتي كه دو نفر باشند متخلف مسووليت تخلفات 
مذكور در فوق را به عهده خواهد داشت. شرايط احراز 

صالحيت و مراحل صدور پروانه مسووليت نانوايي به 
موجب آيين نامه مذكور در تبصره 4 تعيين مي شود. 
از طرف��ي در صورتي كه از دادگاه جنحه حكم ابطال 
پروانه نانوايي صادر شده باشد دكان نانوايي در تهران 
وس��يله ش��ركت تعاوني نانوايان تهران و حومه و در 
شهرستان ها و بخش ها تا تش��كيل شركت تعاوني 
نانوايان مربوط تحت نظر فرمانداري يا بخش��داري 
آن محل اداره خواهد ش��د. در ص��ورت صدور حكم 
ابطال پروانه قصابي از طرف دادگاه جنحه طبق نظر 
وزارت كش��اورزي و منابع طبيعي حسب مورد اداره 
قصابي به وس��يله سازمان گوش��ت كشور يا شركت 
تعاوني فروشندگان گوشت و يا تحت نظر فرمانداري 
و بخش��داري صورت خواهد گرفت.  نحوه نظارت به 
كار و اداره دكان نانوايي و يا قصابي و تعيين مسوول 
نانوايي موضوع اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد 
بود كه به پيشنهاد  وزارتخانه هاي دادگستري و كار و 
امور اجتماعي و بازرگاني و كشاورزي و منابع طبيعي 
به تصويب هيأت وزيران خواهد رس��يد.  همچنين 
دارندگان پروانه هاي نانوايي كه از اجراي مقررات قانون 
كار درباره كارگران خودداري كنند چنانچه حداكثر 
ظرف يك ماه پس از اب��الغ رأي هيأت حل اختالف 
وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به پرداخت مزاياي 
قانوني كارگران اقدام نكنن��د عالوه بر مجازات هاي 
مقرر در قانون كار پروانه نانوايي آنان طبق مقررات اين 
قانون ابطال خواهد شد و به ترتيب مقرر در تبصره 3 

اين قانون عمل خواهد شد. 

آغاز فعاليت مدارس از ۱۵ شهريور
وزير آموزش و پ��رورش اظهاركرد: زمان 
بازگشايي مدارس 1۵ شهريورماه خواهد 
بود و كيفيت برگزاري كالس ها به صورت 
حضوري و غيرحضوري متناسب با رعايت 
ش��رايط پروتكل هاي بهداشتي تعيين 
مي گردد. محسن حاجي ميرزايي با اشاره 
به زمان بازگش��ايي مدارس، اظهار كرد: 
تصميم ستاد ملي كرونا مبني بر بازگشايي 

مدارس از تاريخ 1۵ شهريور ماه است و ما تابع تصميمات 
ستاد ملي هستيم. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
زمان بازگشايي مدارس 1۵ ش��هريورماه خواهد بود، 
گفت: كيفيت برگزاري كالس ها به صورت حضوري 

و غيرحضوري متناسب با رعايت شرايط 
پروتكل هاي بهداشتي تعيين مي گردد. 
وي افزود: چنانچه موج دوم شيوع كرونا 
كه در آن قرار داريم، تشديد شود و تصميم 
ستاد ملي مقابله با كرونا تغيير كند؛ امكان 
تغيير زمان بازگشايي مدارس نيز وجود 
دارد. وزي��ر آموزش و پرورش با اش��اره به 
نخستين نشست كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس يازدهم، خاطرنشان كرد: اين نشست 
كه با حضور شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش 
برگزار ش��د و مباحث مهمي مط��رح و نقطه نظرات 

نمايندگان و مسووالن آموزش و پرورش تبادل شد.

مهار آتش سوزي خاييز كند پيش مي رود
آتش سوزي از صبح ديروز دوشنبه 16 
تيرماه در منطقه تنگ تكاب خاييز در 
محدوده استان خوزستان و شهرستان 
بهبهان شروع ش��ده و به محض اطالع 
نيروهاي ادادي، به منظور جلوگيري از 
سرايت آتش به سمت محدوده استان 
كهگيلويه و بويراحمد در منطقه حفاظت 
شده خاييز كهگيلويه، دستورات الزم 

صادر ش��ده و نيرو به محل اعزام ش��ده است.  اين 
توضيحات را حسين كالنتري، استاندار كهگيلويه و 
بويراحمد داده و گفته است: با توجه به آتش سوزي 
در منطقه تن��گ تكاب بهبهان، احتمال س��رايت 
آتش به منطقه خاييز وج��ود دارد.  وي اظهاركرد: 
در س��اعت اوليه اين اتفاق دستور تشكيل نشست 
اضطراري س��تاد بحران در فرمان��داري كهگيلويه 
با رياست فرماندار و س��اير اعضاي مديريت بحران 
اين شهرستان را صادر ش��د. استاندار كهگيلويه و 
بويراحمد افزود: نامه فوري و گزارش واقعه به آقاي 
دكتر شريعتي استاندار خوزستان جهت دستور اقدام 

به موقع و اعزام امكانات، بالگرد، نيرو و 
تجهيزات مقابله با گسترش آتش ارسال 
شد. فرماندار شهرستان كهگيلويه نيز 
درباره اين آتش سوزي گفت: نيروها و 
امكانات همه دس��تگاه هاي عضو ستاد 
بحران شهرستان به محل آتش سوزي 
جنگل هاي خاييز اعزام شده اند. عليرضا 
اتابك به ايس��نا گفت: به وسيله بالگرد 
شركت نفت و گاز گچساران تاكنون هشت سورتي 
پرواز براي اعزام نيروها به ارتفاعات انجام شده و نيروها 
در حال خاموش كردن آتش هستند. وي اظهاركرد: 
دماي باالي هوا، صعب العبور و صخره اي بودن منطقه 
و واقع شدن بخشي از آتش سوزي در محدوده سد 
مارون كه ما دسترس��ي به اين منطقه نداريم، روند 
مهار آتش را كند كرده اس��ت. اتابك افزود: حيات 
وحش منطقه مشكلي ندارند و آتش به حيات وحش 
نزديك نيست. وي بيان كرد: آتش از سمت بهبهان 
به تنگ تكاب سرايت كرد و در حال نزديك شدن به 

منطقه حفاظت شده خاييز است. 

میراثنامه

جزيياتبيشترازوامگردشگريويژهكرونا
كرونا، وضعيت گردشگري را وخيم كرده و فعاالن اين 
حوزه، ح��ال و روز بدي دارند و برخي نيز ورشكس��ت 
ش��ده اند. معاون گردشگري كش��ور همزمان با آغاز 
مرحله دوم ثبت نام تسهيالت جبراني خسارت كرونا 
به گروه ه��اي غيربيمه اي، از افزايش رقم تس��هيالت 
حمايتي گردش��گري، به 16 ميليون تومان خبر داد. 
مبلغ اين تس��هيالت براي اين بخش قبال 1۲ ميليون 
تومان بود. ولي تيموري اش��اره كرد كه نرخ سود اين 
تسهيالت همچنان 1۲ درصد است، درباره افزايش رقم 
تسهيالت حمايتي گردشگري براي جبران خسارات 
ناشي از شيوع ويروس كرونا، توضيح داد: طبق مصوبه 
دولت، تس��هيالت جبراني خس��ارت كرونا با دو مبلغ 
متفاوت به دو گ��روه تعلق مي گيرد؛ دس��ته اي كه با 
حكم دولت و ستاد كرونا، همزمان با شيوع اين ويروس 
تعطيل ش��ده بود و حاال از 16 ميليون تومان وام بهره 
مند مي شوند و گروه دومي كه با حكم يا مصوبه رسمي 
تعطيل نبودند اما به ناچار يا اختياري تعطيل ش��دند 
كه مش��مول 1۲ ميليون تومان تسهيالت مي شوند. 
وي اضافه كرد: مشاغل گردشگري در ابتدا جزو گروه 
دوم بودند، درحالي كه در بسياري از استان ها با دستور 
استانداران و فرمانداران تعطيل شده بودند. بنابراين با 
پيگيري و رايزني هاي مكرر موفق شديم مصوبه ستاد 
كرونا و كميته اجتماعي دولت را دال بر تعطيلي صنعت 
گردش��گري دريافت كنيم. تاييديه وزارت كشور نيز 
دريافت ش��ده و به آقاي نهاونديان � معاون اقتصادي 
رييس جمهور و مس��وول كارگروه مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي شيوع كرونا � ارسال و متعاقبا دستور آن در 
روز يكشنبه )1۵ تيرماه( به آقاي شريعتمداري � وزير 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي � ابالغ ش��ده است؛ نهايتا 
گردش��گري در رس��ته اي قرار گرفت كه از تسهيالت 
16 ميليون تومان در ازاي حفظ هر ش��غل، بهره مند 
خواهد شد. او ادامه داد: اين تسهيالت در گردشگري به 
دو گروه تعلق مي گيرد؛ نخست مشاغلي كه داراي كد 
كارگاهي بيمه تامين اجتماعي هستند و از يك ماه پيش 
ثبت نام آنها در سامانه كارا شروع شده است و همچنان 
تا بيستم تيرماه مهلت دارند ثبت نام كنند. از اين گروه 
درخواس��ت مي كنيم حتي اگر پيام��ك وزارت كار را 
دريافت نكرده اند، حتما در سامانه كارا ثبت نام كنند، 
چرا كه اين اطالعات براي دريافت تسهيالت تحريك 
تقاضا، كمك خواهد كرد. البته پيگيري اين تسهيالت 

كه در حمايت از بخش خصوصي خواهد بود، فعال در 
آغاز راه است. معاون گردشگري با اشاره به اينكه ۷۲00 
بنگاه گردشگري داراي كد كارگاهي بيمه سازمان تامين 
اجتماعي واجد شرايط دريافت اين تسهيالت هستند، 
افزود: واحدهاي گردش��گري به ازاي متوسط نيروي 
انساني حفظ شده فارغ از اينكه تعطيل يا باز هستند، 
مي توانند براي دريافت اين تسهيالت ثبت نام كنند. 
ممكن است برخي از اين بنگاه ها تعدادي از كارمندان 
خود را كاهش داده و براي دريافت بيمه بيكاري معرفي 
كرده باشند كه با تسهيل شرايط، اين امكان فراهم شده 
بنگاه ها به ازاي هر تعداد نيروي حفظ شده از تسهيالت 

حمايتي بهره مند شوند. 

كتابخانه

تاريخانديشههاياقتصادي
كتاب تاريخ انديشه هاي اقتصادي براي اولين بار در سال ۲00۲ منتشر شد. ويرايش دوم اين اثر در سال ۲009 با تغييرات قابل توجهي عرضه 
شده است.كتاب شامل هفت فصل است. پس از مقدمه در فصل اول، فصل دوم به بررسي عقايد اقتصادي قبل از كالسيك ها اختصاص دارد. 
در فصل سوم با عنوان اقتصاد سياسي كالسيك ها عقايد و انديشه هاي آدام اسميت، ژان باتيست سي، توماس رابرت مالتوس؛ ديويد ريكاردي، 
جان استوارت ميل و كارل ماركس بررسي شده است. در فصل چهارم اقتصاد نئوكالسيك ها تحليل شده است. در فصل پنج مكاتب تاريخي، 
نهادگرايي و عقايد فردريك ليست را مشاهده مي كنيد. در فصل ششم با نظريه هاي اقتصاد كالن، نظريه پولي ويكسل و فيشر، مكاتب جديدتر 
آشنا خواهيد شد. فصل پاياني نيز به نظام اقتصادي حاكم بر جهان امروز و اقتصادهاي مخالف و نظريه هاي مربوط به توسعه اقتصادي پرداخته 

است. نويسندگان اين كتاب بو ساندلين، ريچارد وندراك، هانس و ميكاييل تراتوين هستند و مترجم آن حميدرضا ارباب است. 

هنر

چراسيروسالوندراضيبهاكرانفيلمشدرسينماهاشد؟
سيروس الوند گفت: اكران آنالين براي من كارگرداني كه به واسطه يك سرمايه گذار 
بخش خصوصي فيلمم را ساخته ام به صرفه نيست چون ممكن است، فيلم بالفاصله بعد 
از اكران آنالين، قاچاق شود و چيزي عايد ما نشود و ضرر كنيم. سيروس الوند كه قرار 
است فيلمش »آنجا همان ساعت« از ۲۵ تير ماه در سينماها اكران عمومي شود، پيش 
از اين بر اكران آنالين فيلمش با توجه به شرايط كرونا راضي شده بود و در گفت وگويي 
بر اين موضوع تاكيد داشت اما اين روزها با انتشار خبر اعالم رسمي اكران فيلمش در 
پاسخ به اينكه چرا راضي به اكران فيلمش در سينماها شده است، گفت: بله من ابتدا كه 
فيلم »خروج« ابراهيم حاتمي كيا و پس از آن فيلم »طال« پرويز شهبازي اكران شدند، 
از اكران آنالين در شرايط كرونايي حمايت كردم. وي يادآور شد: در همان مقطع هم 
اعالم كردم كه اكران آنالين حتي در بلندمدت هم مي تواند به اكران سينماي ايران كمك 
كند چون حجم فيلم هاي زيادي هميشه متقاضي اكران در سينماها هستند و با اكران 
آنالين مي توان ظرفيت نمايش را گسترده كرد و حجم فيلم هاي در نوبت اكران عمومي 
سينماها را كم كرد و فرصت بيشتري براي نمايش فيلم ها به وجود آورد اما پس از اكران 
آنالين دو فيلم »خروج« و »طال« و پس از آن فيلم آقاي پوراحمد و »ُبهت« در كمال 
ناباوري و بي معرفتي اين فيلم ها قاچاق شدند و همزمان با اكران آنالين در شبكه هاي 
ماهواره اي بدون اجازه سازندگانش پخش شدند. الوند به ايسنا گفت: بعد از اتفاقي كه 
افتاد، متوجه شدم كه اكران آنالين براي من كارگرداني كه به واسطه يك سرمايه گذار 
بخش خصوصي فيلمم را ساخته ام به صرفه نيست چون ممكن است، فيلم بالفاصله بعد 
از اكران آنالين، قاچاق شود و چيزي عايد ما نشود و ضرر كنيم. كارگردان »آنجا همان 
ساعت« گفت: در اين شرايط تصميم گرفتم با آقاي شايسته پخش كننده فيلم صحبت 
كنم و ايشان هم پذيرفتند تا فيلم را در سينماها اكران كنيم و سرانجام اخيرا در جلسه 

شوراي صنفي نمايش مشخص شد كه فيلم ما ۲۵ تير ماه اكران مي شود. سيروس الوند 
در پاسخ به اينكه آيا از اين فيلم قرار هست به دليل اينكه در شرايط كرونايي و با ظرفيت 
۵0 درصد سالن به نمايش درمي آيد حمايت خاصي انجام شود؟ گفت: نه متاسفانه گويا 
تنها از دو فيلمي )ش��ناي پروانه، خوب بد جلف( كه در بازگشايي سينماها به نمايش 
درآمدند، حمايت مي كنند اما اميدوارم شرايط مناسبي براي اكران داشته باشيم چون 
اكران بي رحمانه است و فيلم ما به معناي واقعي در بخش خصوصي ساخته شده است 
و پشت آن ارگان يا سازماني نيست. كارگردان »آنجا همان ساعت« از مردم دعوت كرد 

تا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از ۲۵ تير ماه به ديدن اين فيلم بروند.
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