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يادداشت- 1

خطر اطالع رساني هاي 
نادرست براي اقتصاد

مي رس��د  نظ��ر  ب��ه 
اطالع رساني  روش هاي 
دول��ت و ش��خص آقاي 
در  رييس جمه��وري 
موضوع��ات  خص��وص 
مس��ائل  و  اقتص��ادي 
حساس ش��يوه درستي 
نيس��ت. اي��ن الگ��وي 
نادرس��ت در بزنگاه هاي مختلف از جمله در زمان 
اعالم افزايش قيمت بنزين كامال نمايان شد. اينكه 
آقاي روحاني اخيرا اعالم كرده اند»گش��ايش هاي 
اقتصادي در راه اس��ت« تنها يك امر واقعي بيروني 
را به افكار عمومي خبر داده اند و فقط اشاره كرده اند 
كه يك اتفاق خوب قرار است؛ بيفتد؛ اما اينكه اين 
اتفاق چه اتفاقي است؟ ابعادش چيست؟ چه كيفيت 
و عمقي دارد؟ شامل چه گستره اي مي شود؟چه بازه 
زماني را شامل مي شود؟آيا فقط موضوعي اقتصادي 
است؟ يا اجتماعي است؟ سياسي است؟ يا تركيبي 
از مجموعه اين حوزه ها را در بر مي گيرد؟ بي پاسخ 
مانده است. بايد ببينيم، اساسا آيا افزودن بر حيرت 
مردم نكته مثبتي به دنبال دارد كه كارشناس��ان، 
تحليلگران و اساتيد دانشگاه از آن بي خبرند و فقط 
شخص آقاي رييس جمهوري از آن باخبرند؟ واقع 
آن اس��ت كه در دنياي امروز حكومت��ي موفق تر و 
پايدارتر اس��ت كه مردمش پرسش هاي بي جواب 
كمتري از آن نظام سياس��ي و حاكميتي داش��ته 
باش��ند. يعني جامعه اي كه م��ردم در آن بتوانند 
پاس��خ پرس��ش هاي خود را از بطن يك س��اختار 
انتظام يافته و رفتار معقول مسووالن و مديران شان 
دريافت كنن��د و ديگر ابهامي ب��راي افكار عمومي 
در خص��وص موضوعات اساس��ي وجود نداش��ته 
باشد. اين جامعه است كه در جهان امروز مي تواند 
دس��تاوردهاي افزونتري را كس��ب كن��د، چرا كه 
قبال از طريق شفاف س��ازي معقول مشاركت هاي 
عمومي را افزايش داده اس��ت. رفت��ار حكومت اگر 
پيش بيني پذير باشد و چشم اندازها مشخص باشد، 
مردم خ��ود را با اين برنامه ه��ا هماهنگ مي كنند. 
چون هر سياس��ت گذاري محتاج سياس��ت پذير 
اس��ت، اگر قرار باشد مس��ووالن رفتاري كنند كه 
بر ابهام ها و مجهوالت عمومي م��ردم بيفزايد، اين 
سياس��ت پذيري مردم را كم مي كند، چون مردم 
در ذهن خودش��ان موضوع را مي سنجند، ارزيابي 
مي كنند و در نهايت به زعم خودش��ان دس��ت به 
قضاوت مي زنند و زماني كه در عالم واقع مي بينند 
كه موضوع با ذهني��ات و توقعات آنه��ا همخواني 
ندارد؛ سرخورده مي شوند. من اين شيوه را نه تنها 
نمي پذيرم، بلكه معتقدم اساسا روشي معقول براي 
مواجهه با موضوعات و مس��ائل كش��ور نيست. در 
گذشته هم سوابق تلخي از يك چنين شيوه هايي 
مشاهده شده است؛ روز و روزگاري كه گفته مي شد 
اگر موضوع برجام عملياتي ش��ود؛ همه مشكالت 
كشور در بخش هاي گوناگون حل خواهد شد، امروز 
هم مي گويند، گشايش هاي اقتصادي در راه است؛ 
معلوم است مردم با توجه به سوابق گذشته نگران 
برخي اطالع رساني ها باشند. نه در زمان اعالم گراني 
بنزين گفته شد كه قصد داشتيم مردم را سورپرايز 
كنيم به درستي اطالع رساني شد و نه امروز كه اعالم 
مي شود گشايش هاي اقتصادي در راه است. نبايد 
فراموش كرد، اطالع رساني در خصوص موضوعات 
حساسي مثل موضوعات سياسي، اقتصادي و... يك 
زمان مشخصي دارد كه بايد آن زمان موعود و وقت 
مشخص را ش��ناخت و در آن زمان به اطالع رساني 
در خصوص موضوعات حس��اس اقدام كرد. نبايد 
در اطالع رساني تاخير داش��ت و نه اينكه عجوالنه 
با موضوع خبر روبه رو ش��د و به استقبال آن رفت. 
بايد مبتني بر اهميت و اولوي��ت موضوعات زمان 
اعالم اخبار مهم اقتصادي و سياسي را تعيين كرد 
و بعد طوري اطالع رساني كرد كه افكار عمومي در 
خصوص آن موضوع سيراب ش��ود و ابهام چنداني 
درباره آن نداشته باش��د و بهترين اثر تربيتي را هم 
داش��ته باش��د. به عنوان مطايبه يك خاطره اي را 
براي ش��ما بگويم كه به موضوع بح��ث هم ارتباط 
دارد؛ يادم مي آيد؛ آقاي ي��زدي رييس قوه قضاييه 
وقت س��ال هاي پيش در يك��ي از نمازجمعه هاي 
تهران مي گفتند كه »الحمدهلل در جريان مقابله با 
فساد، يك چند نفر را در يكي از استان ها گرفتيم و 
به مجازات هايي هم محكوم كرديم.« خب؛ معلوم 
نش��د؛ كدام اس��تان بود؛ براي چ��ه موضوعي اين 
افراد دستگير شدند. چه كس��اني دستگير شدند 
و جرمشان چه بود؟ اين ش��يوه اطالع رساني نه اثر 
ارشادي براي مستمعين داشت و نه اثر تنبيهي براي 
مفس��دان، چون ابعاد و زواياي موضوع به درستي 
تش��ريح نش��ده بود. در اين موضوع گشايش هاي 
اقتصادي اعالم شده توس��ط رييس جمهوري هم 
شاهد هستيم كه اطالع رس��اني به درستي انجام 
نشده و تنها تصويري مبهم از شرايطي كه در آينده 
ممكن است ايجاد ش��ود، ارايه شده است؛ شيوه اي 
كه نه دردي را از دغدغه ه��اي مردمي كه هر روز با 
مشكالت تورمي و...دس��ت به گريبان هستند دوا 
مي كند و نه پاسخي به پرسش هاي بي جواب فعاالن 

اقتصادي و صاحب نظران و رسانه ها مي دهد. 

احمد توكلي

سردرگمي يا گشايش؛ دولت چه در سر دارد؟

گمانه زني از حل مشكل FATF، انتشار اوراق سلف نفتي،سوييفت چيني تا  دريافت طلب از كره جنوبي
دولت دوم حسن روحاني در حالي به سال پاياني كار خود 
رسيده كه شرايط اقتصادي كشور نسبت به تمام سال هاي 
گذشته ش��رايط پيچيده تري را پشت س��ر مي گذارد. از 
سويي با تداوم تحريم ها عمال فروش نفت درآمد چنداني 

را نصيب دولت نمي كند و از س��وي ديگر با قرار گرفتن در 
فهرست سياه اف اي تي اف، همكاري بانك ها و صرافي هاي 
بين المللي دشوارتر از هر زمان ديگري شده است. در اين 
بين شيوع جهاني ويروس كرونا، كاهش درآمد كشورهاي 

همسايه و به دنبال آن پايين آمدن سطح درآمدهاي ارزي 
از صادرات غيرنفتي، دولت را با گرهي جدي در تامين منابع 
اعتباري بودجه س��ال 99 مواجه كرده است. در حالي كه 
در سال جاري، برنامه هايي درباره چگونگي تامين كسري 

بودجه دولت به وجود آمده و از انتشار اوراق بدهي تا عرضه 
س��هام ش��ركت هاي دولتي در بورس و حتي استقراض 
مستقيم و غيرمس��تقيم از بانك مركزي جزو گزينه هاي 

روي ميز تيم اقتصادي...

اقتصاد فردايي دولت
تداوم اختالف نظرها 

درباره استقراض دولت

 نوبخت: بانك مركزي
 بازار ارز را آرام كند

چهارشنبه درباره انتقال 
انبارهاي سوخت در شمال 
غرب تهران تصميم گيري 

مي شود 

وعده هاي 
بي پايان ارزي 

همتي

هراس از 
تكرار انفجار 

 بيروت 
در شهران
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رسم غلط تازيانه بر آب زدن دولت تبهكار و سرقت پولنمايش عامه پسند حذف صفرها تاريك  روشن  گشايش اقتصادي
»خشايارش��ا كه خشمگين 
داد،  دس��تور  ب��ود  ش��ده 
س��ربازانش س��يصد ضرب��ه 
شالق به آب داردانل بزنند.« 
اي��ن روايت ه��رودوت مورخ 
يوناني از دومين نبرد ايرانيان 
با يونانيان اس��ت كه در سال 
480 قبل از ميالد مسيح در 
تاريخ حك شده است؛ زماني كه پل هاي معلق ساخته 
شده توس��ط مهندس��ان س��پاه ايران به دليل طغيان 
آب شكسته شد و خشايارش��ا در واكنش به اين رخداد 
غيرمترقبه )و يا شايد هم مترقبه( حكم كرد كه بر آب 
سيصد تازيانه بزنند كه چرا در مقابل پيشرفت طبيعي 
سپاه ايران ايس��تاده اس��ت؛ روايتي كه هرچند ابعاد و 
زواياي گوناگوني از يك نبرد باس��تاني را تصويرسازي 
مي كند ام��ا در عين حال ي��ادآور حركت��ي مثالي در 
تاريخ نيز ش��ده اس��ت؛ اينكه در مواجهه با مشكالت و 
نارس��ايي هاي اقتصادي، سياس��ي، نظامي، اجتماعي 
و...تازيانه ب��ر آب زدن، فرافكني و ديگري را مس��وول 
مشكالت دانستن، دردي را از هزار توي مشكالت درمان 
نخواهد كرد. اين گونه اس��ت كه هرچند ماجراي نبرد 
ايرانيان و يونانيان در مسير تاريخ به افسانه ها پيوست، 
اما رسم و آيين»تازيانه بر آب زدن« هرگز از ناخودآگاه 
جمعي ايرانيان پاك نشد و تا همين امروز هم مديران به 
جاي از ميان برداشتن مشكالتي كه حل و فصل آنها به 
تدبير و تحليل و عملگرايي احتياج دارد، زمين و آسمان 
را به هم مي دوزند و توپ را در زمين موضوعات فرامتني 
مي اندازند. اين روزها ش��اهد ش��نيدن اظهارنظرهايي 
از اين دس��ت كه»قيمت ارز نبايد اينقدر گران باشد«؛ 
»قيمت ها بايد تعديل شوند«، »تورم نبايد اينقدر رشد 
كند« و... از س��وي مس��ووالن ارش��د اقتصادي كشور 
هس��تيم. اظهارنظرهايي كه به جاي آرام تر كردن فضا، 
اتفاقا باعث ب��روز نگراني هاي وس��يعي در ميان فعاالن 
اقتصادي و تحليلگران شده است؛ چرا كه نشان دهنده 
اين واقعيت عريان اس��ت كه مديران اقتصادي به جاي 
شناسايي درست مش��كل و اتخاذ تدبير مناسب براي 
بهبود اين مشكالت به قول معروف در حال تازيانه بر آب 
زدن هستند. به عبارت روشن تر به جاي تحليل و ارزيابي 
درست نقش نقدينگي در بروز تكانه هاي تورمي، تورم 
را مخاطب فرمان هاي بخش��نامه اي قرار مي دهند كه 
هرچه سريع تر مساعدت فرموده و پايين بيايد. يا به جاي 
ارزيابي تحليلي نقش نظارت هاي مس��تمر و فراگير در 
رشد يا كاهش تورم؛ خطاب به قيمت ها اعالم مي كنند 
كه هر چه س��ريعتر در داالن نزولي قرار بگيرد. طبيعي 
اس��ت زماني كه فعال اقتصادي يا صاحب سرمايه اي يا 
استاد دانشگاهي با يك چنين اظهارنظرهايي از سوي 
مس��ووالن كالن اقتصادي كش��ور مواجه مي شود و از 
سوي ديگر تالشي هم در جهت استفاده از ذخيره دانايي 
كشور از سوي دولت مشاهده نمي كند؛ نسبت به نظام 
تدبير كشور، اظهار نگراني كند و چشم انداز پيش روي 
ادامه  در صفحه 3 اقتصاد را نه چندان روشن ببيند.  

موض��وع ح��ذف چهارصفر 
و نمايش��ي ك��ه اخي��را در 
خصوص حذف آن توس��ط 
مسووالن اقتصادي دولت به 
راه افتاده اساسا چيز جديدي 
نيس��ت و مدت هاس��ت كه 
كارشناس��ان اقتص��ادي در 
خصوص آن تحليل و ارزيابي 
صورت داده اند .هرچند اخيرا آقاي همتي با انتش��ار 
يك تصوير ت��راول 100هزارتوماني و كمرنگ كردن 
چهارصفر آن تالش كرده تا به نوع��ي از اين موضوع 
رونمايي كنند؛ اما از مدت ها قبل هم اس��كناس هاي 
500توماني و ه��م اس��كناس هاي 50هزارتوماني و 
هم هزارتوماني هاي جديدي كه منتش��ر مي شدند، 
تصوير 4صفر را به صورت محو شده منتشر كرده اند. 
پس اين موضوع جديدي نيس��ت ك��ه آقاي همتي 
روبه روي مردمي كه از گراني ها و تورم فريادش��ان به 
آسمان بلند شده، بايستد و بگويد كه به زودي چهار 
صفر حذف مي شود. مس��ووالن اقتصادي كشور، اگر 
هنري دارند بايد در راستاي مهار تورم از آن استفاده 
كنند، برداش��تن صفرها بدون بسترس��ازي مناسب 
تنها يك ُمسكن كوتاه مدت و نمايش عامه پسند براي 
سرپوش گذاشتن بر روي مش��كالت اساسي اقتصاد 
است. در ش��رايطي كه آگاهي داريم مشكالت اصلي 
اقتصاد ما به تورم و فقدان سياس��ت گذاري منسجم 
و... مربوط است، برداش��تن صفرهاي اسكناس هايي 
كه هر روز ارزش خود را بيش��تر از دس��ت مي دهند 
تاثيرگذاري خاصي در اقتصاد كشور نخواهد داشت. 
از كجا معلوم كه 6 ماه يا يك س��ال بعد روند كاهشي 
ارزش پول ملي، ش��رايط اقتصادي را ب��ه مرحله اي 
برساند كه باز هم ناچار به حذف صفرها از پول هايمان 
شويم. در اين شرايط چرا دولت اينقدر تالش مي كند 
تا اين ايده را اجرايي كن��د و در خصوص آن اين همه 
اطالع رساني مي شود و آيا اين تصميم مي تواند گرهي 
از هزار توي مشكالت اقتصادي كش��ور باز كند؟ در 
پاسخ به اين پرس��ش ها بايد به اين نكته اشاره شود 
كه اين تصميم تنها مي تواند از نظر رواني، كمي از بار 
گراني ها در افكار عمومي بكاهد. در واقع دولتمردان 
تصور مي كنن��د كه ح��دف چهارصف��ر از پول ملي 

مي تواند كمي از بار تورم بكاه��د و انتقادات عمومي 
را از آنه��ا كاهش دهد، كه البته اين تصور اش��تباهي 
است. اگر حذف صفرها در كاهش تورم اثرگذار است، 
اصال چرا 4صفر را حذف كنيم؛ چ��را 5صفر را حذف 
نكنيم؟ موضوع حذف صفرها يك گزاره اي است كه 
در كنار س��اير گزاره ها مي تواند معنا و مفهوم داشته 
باش��د و به تنهايي اثرخاصي ندارد. كشورهايي كه به 
سمت حدف صفرها از پول ملي ش��ان اقدام كرده اند 
در كنار اين تصميم، بس��ته هاي سياستي ديگري را 
نيز تدارك ديده اند تا نتايج مورد نظر به دست بيايد. 
مثل خانواده اي ك��ه به دليل كيفي��ت پايين تصوير 
پخش شده تلويزيون تصميم مي گيرند تا تلويزيون 
بزرگ تري بخرند، در حالي ك��ه خبر ندارند كه دليل 
اصلي مش��كل تصوير از فرستنده اي اس��ت كه قرار 
اس��ت اين تصاوير را پخش كند و تا زماني كه مساله 
فرس��تنده درست نش��ود؛ هر تصميمي هم كه براي 
تغيير تلويزي��ون گرفته ش��ود به نتيجه م��ورد نظر 
ختم نخواهد ش��د. با اين مفروضات واقعيت آن است 
كه حذف 4صفر نه تنها كمكي به حل مش��كل تورم 
نمي كند بلكه باعث مي شود تا فروشنده ها در جهت 
ُرند شدن، قيمت ها را به سمت باالتر سوق دهند كه 
اين امر خود ي��ك عامل تورمي ت��ازه در اقتصاد بدل 
خواهد شد. يعني يك پنير 6هزار و 750 توماني بعد 
از برداشته ش��دن صفرها احتماال به قيمت 7 تومان 
يا 8 تومان فروخته خواهد شد. اينجاست كه اهميت 
تدارك ديدن يك بسته ويژه براي تصميم سازي هاي 
اقتصادي برجسته مي ش��ود. يعني بعد از اجراي اين 
طرح اگر س��اختارهاي نظارت��ي و تعزيراتي، نظارت 
درس��تي بر بازارهاي فروش و مصرف نداشته باشند، 
نوع خاصي از آشفتگي قيمتي، طول و عرض اقتصاد 
ايران را دربر خواهد گرفت كه تبع��ات آن تا مدت ها 
اقتصاد را درگير خواهد س��اخت. بنابراين با توجه به 
مجموعه داده هاي اطالعاتي معتقدم در حال حاضر 
اين توانايي در بانك مركزي براي اجراي درست اين 
طرح وجود ندارد و تا زماني كه بستر الزم براي اجراي 
درست يك چنين طرح هايي در اقتصاد فراهم نشود 
آسيب هاي اين نوع تصميم سازي ها بيشتر از منافع 
احتمالي خواهد بود كه در اثر ح��ذف صفرها از پول 

ملي قرار است بدان نايل شويم.

انحص��ار چاپ پ��ول از جمله 
موردهايي است كه دولت ها از 
طريق بانك مركزي، انحصار 
آن را در دس��ت دارند. چاپ و 
خلق پول خ��ارج از چارچوب 
بانك مركزي جرم به ش��مار 
مي آيد، چرا ك��ه موجب تورم 
و آس��يب ش��ديد به اقتصاد 
ملي است اما بانك مركزي در ايران از اين انحصار چگونه 
اس��تفاده مي كند؟ نگاهي به آمار ها جالب توجه اس��ت:  
ميزان نقدينگي در اسفند 98 به ۲.65 هزار هزار ميليارد 
تومان رس��يد كه در مقايسه با اس��فند 97 بيشتر از ۳1 
درصد افزايش را نشان مي دهد. ميزان رشد نقدينگي در 
اين مدت، به يك سوم مجموع نقدينگي كشور رسيده. 
همچنين ميزان نقدينگي كشور در بهار 9۲ و در آستانه 
تشكيل دولت روحاني، 6۳9 هزار ميليارد تومان بود كه 
اين شاخص در بهار امس��ال به عدد ۲651 هزار ميليارد 
تومان رسيده؛ يك رشد چهار برابري! همزمان شاخص 
پايه پولي )پول پرقدرت( نيز گوياي آن است كه در پايان 
اسفند 98 با بيش از 40 درصد رش��د در پايه پولي روبرو 
بوديم؛ امري كه به پيامد شديد تورمي در بهار 99 انجاميد. 
تمام اينها برخالف انتقادهاي ش��ديدي بود كه روحاني 
درباره رفتار مش��ابه بانك مركزي احمدي نژاد داش��ت 
اما دولت دوم به هم��ان راه رفت. اكنون بايد ديد فعاليت 
شديد چاپخانه بانك مركزي چه تاثيري بر اقتصاد روزمره 
مردم دارد؟ تورم بديهي ترين پيامد رفتار دولت در رشد 
نقدينگي، رشد پايه پولي و خلق پول است. در حقيقت، 
تورم ناعادالنه ترين پديده اقتصادي اس��ت. در ش��رايط 
تورمي، ثروتمندان تنها به دليل داش��تن دارايي و بدون 
هيچ فعاليت اقتصادي، ثروتمند تر ش��ده و فقرا و اقشار 
كم درآمد، بدون هيچ خبط و خطاي اقتصادي، ناتوان و 
فقيرتر مي شوند. تورم، بهترين و بزرگ ترين رانتي است 
كه دولت ها در اختيار ثروتمندان قرار مي دهند. به نمونه 
مسكن بنگريد؛ براي دارندگان ملك و زمين و سازندگان 
برج ها، چه هديه اي از اين ارزشمندتر كه با برخاستن از 
خواب، خبردار شوند ناگهان و بدون هيچ تالش مولدي، 
ارزش دارايي شان به دليل تورم دو برابر شده است؟ براي 
يك بدهكار بزرگ بانكي چه موهبتي از اين ارزشمندتر 
كه با وجود تورم 40 درصدي در واقع س��االنه 40 درصد 
از ارزش بدهي اش كاسته شود؟ براي مديران بانكي چه 
روي دادي از اين بهتر كه با وجود ت��ورم، از ارزش واقعي 
زيان مطالبات معوق و مطالبات مشكوك الوصول ناشي 
از سوءمديريت شان، كاسته ش��ود؟ از سوي ديگر براي 
كارمندان، كارگران و مزدبگيران، چه مصيبتي بزرگ تر 
از تورم باال وجود دارد؟ مزدبگيراني كه بدون هيچ خطايي 
در رفتار اقتصادي، هر روز صبح به هنگام برخاس��تن از 
خواب متوجه مي شوند از قدرت خريدشان كاسته شده 
و فهرست نداشته ها و آرزوهاي شان بلندباالتر مي شود؟ 
تورم باال و دورقمي، موثرترين پديده ضد عدالت اجتماعي 
در دوران م��درن و بهترين آزمون براي راس��تي آزمايي 
ادعاي عدالت خواهي است.  ادامه  در صفحه 3

اقتص��اد اي��ران در ماه ه��اي 
گذش��ته، ش��رايط دش��وار و 
خاصي را تجربه كرده اس��ت. 
ت��داوم تحريم ه��اي آمريكا و 
قرار گرفتن در فهرست سياه 
اف اي ت��ي اف از ي��ك س��و و 
ش��يوع ويروس كرونا از سوي 
ديگر شرايط چه براي فعاالن 
اقتصادي و چه براي مردم س��خت كرده است. در چنين 
شرايطي تداوم مشكالت داخلي مانند دشواري هاي توليد 
و صادرات و فش��ارهايي كه بر روي فعاالن اقتصادي قرار 
دارد، آنها در فضاي نااميدي قرار داده و مردم نيز كه از نظر 
معيشت دشواري هاي زيادي را تجربه مي كنند، نسبت 
به آينده بدبين شده اند. در چنين شرايطي اهميت اخبار 
و آنچه كه از دل تصميمات بيرون مي آيد بيش از گذشته 
خود را نشان داده است. همانطور كه در ماه هاي گذشته 
ديده ايم، خبرهاي خوب باعث كاهش قيمت در بازارهايي 
مانند ارز شده و خبرهاي بد، شرايط اين بازارها را ملتهب تر 
كرده است. در اين ميان برخي دالالن كه در فضاي بازار 
ارز بر روي قيمت ها شرط بندي مي كنند و منطق اين بازار 
را بر هم ريخته اند نيز مزيد بر علت شده اند كه التهاب در 
بازارهاي اقتصادي افزايش پيدا كند. در چنين فضايي اگر 
دولت بتواند اخبار خوب و اميدبخش منتشر كند، قطعا 
مي تواند تاثيرات مثبتي بر شرايط اقتصاد كشور بگذارد 
اما اين اخب��ار اميدبخش چند پيش ش��رط مهم دارند. 
نخست آنكه نحوه ارائه اين خبرها بسيار مهم است. آنچه 
كه در روزهاي گذشته از سوي رييس جمهوري به عنوان 
گش��ايش اقتصادي مطرح ش��د، اتفاقي منحصر به فرد 
بود. ما تا پيش از اين دي��ده بوديم كه در فضاي خبرهاي 
ورزش��ي و هنري از سوي سلبريتي ها، بمب هاي خبري 
اين چنيني منتش��ر ش��ده بود اما اينكه راجع به فضاي 
اقتصادي كشور در س��طح كالن، اينگونه اطالع رساني 
شود سابقه نداشت. از سوي ديگر اينكه خبرهاي خوب 
در چه سطحي منتشر ش��ود، نيز بسيار مهم است. براي 
مثال وقتي در موض��وع اف اي تي اف فعاالن اقتصادي از 
اهميت قرار نگرفتن در فهرست سياه مي گفتند، جامعه 
شناخت درستي از شرايط نداشت اما وقتي يك قرارداد 
فوتبالي به دليل ليس��ت س��ياه، امكان اجرا پيدا نكرد، 
مردم فهميدند كه مشكل از كجاست، از اين رو ما امروز 
مي دانيم كه جامعه روي چه مسائلي حساس است و چه 
خواس��ته هاي اولويت داري دارد. وقتي دولت مي خواهد 
خبر به اين مهمي را عرضه كند، بايد نحوه ارائه آن بسيار 
حساب شده باشد. يعني تيم رسانه اي دولت يا سخنگوي 
دولت با فعاليت حساب ش��ده، اخبار را منتشر كرده و بر 
روي آن نظارت كنند. اينكه مشاور رييس جمهور ناگهان 
در صفحه ش��خصي خود، تحليلي را ارائه مي كند كه نه 
جزيياتي دارد و نه فضا را شفاف مي كند، جز بيان كردن 
يك حرف پوپوليستي و بر هم ريختن ذهن مردم، نتيجه 
ديگري به همراه نخواهد داشت. از اين رو بايد تاكيد كرد 
كه در شرايط فعلي ارائه اخبار اميدبخش به مردم بسيار 
مهم است و ...  ادامه  در صفحه 3

مهدي  بيك مهدي الياسيآلبرت بغزيان علي شريعتي

 صفحه 2 

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

 رييس كل بانك مركزي: در اسكناس هاي جديد 
صفرها را به صورت كمرنگ چاپ مي كنيم تا به نوعي 
نشانه دوران گذار باشد

 كارشناسان : حذف چهار صفر
 از اسكناس هاي جديد راهگشا نيست

بازي با صفرهاي 
رنگ باخته
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سردرگمي يا گشايش؛ دولت چه در سر دارد؟

اقتصاد فردايي دولت
دولت دوم حس��ن روحاني در حالي به س��ال پاياني كار خود 
رسيده كه ش��رايط اقتصادي كشور نسبت به تمام سال هاي 
گذشته شرايط پيچيده تري را پشت سر مي گذارد. از سويي 
با تداوم تحريم ه��ا عمال فروش نفت درآمد چنداني را نصيب 
دولت نمي كند و از سوي ديگر با قرار گرفتن در فهرست سياه 
اف اي تي اف، همكاري بانك ها و صرافي هاي بين المللي دشوارتر 
از هر زمان ديگري شده است. در اين بين شيوع جهاني ويروس 
كرونا، كاهش درآمد كشورهاي همسايه و به دنبال آن پايين 
آمدن سطح درآمدهاي ارزي از صادرات غيرنفتي، دولت را با 
گرهي جدي در تامين منابع اعتباري بودجه سال 99 مواجه 
كرده اس��ت. در حالي كه در س��ال جاري، برنامه هايي درباره 
چگونگي تامين كسري بودجه دولت به وجود آمده و از انتشار 
اوراق بدهي تا عرضه س��هام ش��ركت هاي دولتي در بورس و 
حتي استقراض مستقيم و غيرمستقيم از بانك مركزي جزو 
گزينه هاي روي ميز تيم اقتصادي قوه مجريه در نظر گرفته 
شده اند، رييس جمهوري در جلسه هيات دولت هفته گذشته 
خبر از يك گشايش مهم اقتصادي در هفته جاري دارد. روحاني 
گفت: موضوع مهم اقتصادي در اين جلسه )سران سه قوه( در 
دستور كار قرار گرفت و بحث بسيار مفصلي انجام شد كه نظرات 
بسيار شبيه و نزديك به هم بود و اينكه برخي در كشور مطرح 
مي كنند كه قواي مقننه و قضاييه به دنبال زمين زدن دولت 
هستند، در اين جلسات اينچنين مشاهده نمي كنيم و قواي 
ديگر كامال درك مي كنند كه كشور در چه شرايطي قرار دارد. 
در جلسه روز سه شنبه )هفته قبل( تصميمات و نتايج مهمي 
گرفته شد كه پس از به نتيجه رسيدن در هفته آينده و موافقت 
مقام معظم رهبري اعالم مي شود كه گشايشي اقتصادي در 
كشور به وجود مي آيد.  همچنين محمدباقر قاليباف، رييس 
مجلس يازده��م كه در يك گفت وگوي تلويزيوني حضور 
يافته  بود، از طرح هايي براي بهبود معيشتي مردم گفت. 
او اذعان كرد »طرح هايي در دستوركار است كه خبرهاي 
خوبي را در اين زمينه در حوزه سامان بخشي اقتصاد، چه 
در حوزه بازار بورس، ب��ازار ارز و چه در حوزه ريال و بازار 
پول، اولويت هايي است كه مدنظر است و مطمئن هستم 
كه آينده خوبي را پيش  رو داريم، البته راه دش��واري هم 
پيش روي ماست.«روساي جمهوري و مجلس در صحبت هاي 
خود اشاره اي دقيق به ماهيت اين گشايش اقتصادي نكرد تا 
همين امر خيلي زود فضاي براي شايعات جديد گمانه زني هاي 
فراوان باز كند. با توجه به اينكه به نظر نمي رسد برنامه اي براي 
مذاكره با امريكا براي حل ش��دن مشكل تحريم ها در دستور 
كار قرار گرفته باشد و بيرون از مذاكرات نيز كشورهاي اروپايي 
نتوانسته اند هيچ برنامه دقيقي براي حمايت از برجام ارايه كنند، 

احتماال گزينه موجود همچنان داخلي خواهد بود.

ردوتاييدافايتياف
يكي از اصلي ترين مسائلي كه در س��ال 98، فضاي اقتصاد و 
سياست ايران را به خود مشغول كرد، موضوع تاييد لوايح پالرمو 
و عضويت يا عدم عضويت ايران در گروه جهاني اف اي تي اف بود. 
ايران كه در دوره برجام توانسته بود نام خود را از فهرست سياه 
اف اي تي اف خارج كند، پس از خروج امريكا از توافق هسته اي 
و افزايش دوباره فشارها، با اين خواسته رو به رو شد كه پيوستن 
به اين گروه مالي جهاني را تصويب كند. در اين مدت بسياري 
از مقامات دولتي و نمايندگان وقت مجلس شوراي اسالمي از 
پيوستن به اف اي تي اف استقبال كردند و آن را مانعي بر سر راه 
امريكا در افزايش همه جانبه فشارها بر اقتصاد ايران دانستند 
اما همزمان در داخل كش��ور، برخي مقامات و تصميم گيران 
پيوستن به اين گروه را راهي جديد براي اعمال نفوذ امريكا بر 
اقتصاد ايران و تحويل اطالعات اقتصادي ايران به كشورهاي 
غربي تلقي كردند و با آن مخالفت كردند. در نهايت زور مخالفان 
بر موافقان چربيد و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهاد 

تصميم گير در اين زمينه اعالم كرد كه با تاييد لوايح اف اي تي اف 
موافق نيس��ت و به دنبال اين امر، ايران بار ديگر در فهرس��ت 
س��ياه اين گروه قرار گرفت. پس از مطرح شدن صحبت هاي 
رييس جمهور، عده اي مقامات و فعاالن اقتصادي، گشايش 
اقتصادي را همان تاييد لوايح اف اي تي اف تلقي كردند. حسين 
س��الح ورزي ،  نايب رييس اتاق بازرگان��ي ايران – در صفحه 
شخصي خود نوشت: شايعه شده كه گشايش اقتصادي مورد 
اشاره رييس جمهور، پذيرش اف اي تي اف و آزاد شدن منابع 
ارزي بلوكه شده كش��ور در بانك هاي خارجي است. گرچه با 
پذيرش اين لوايح ايران به ش��كل اتوماتيك از فهرست سياه 
خارج نمي شود اما اگر گرهي كه با دست باز مي شد را با دندان 
باز كنيم، مي شود گشايش؟ به دنبال افزايش اين گمانه زني ها، 
اخبار غير رسمي منتشر شد كه نشان مي داد خبري از پذيرش 
اف اي تي اف نيست و حتي اگر باشد نيز اين مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اس��ت كه بايد به آن ورود كند، نه وعده اي كه 
از سوي دولت مطرح مي شود. دو گزينه ديگر بين المللي نيز 
جزو مسائلي است كه احتمال دارد جزئي از گشايش اقتصادي 
مدنظر دولت باشد. يكي از اين گزينه ها استفاده از پيام رسان 
چيني ها است كه به سوييفت چيني معروف شده است. با توجه 
به اينكه امريكا تسلط قابل توجهي بر سوييفت جهاني دارد و 
در سال هاي گذشته از اين تسلط به عنوان ابزاري براي فشار 
آوردن بر مخالفان خود استفاده كرده، چين در ماه هاي گذشته 
از سوييفت چيني رونمايي كرده است كه نقل و انتقاالت در ان بر 
اساس يوان انجام مي شود و اين احتمال وجود دارد كه ايران نيز با 
توجه به مشكالت فعلي به استفاده از آن رغبت داشته باشد. آزاد 
كردن منابع بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي يكي ديگر از 
گمانه زني هاي مطرح شده در روزهاي اخير است. در هفته هاي 
گذشته موضوع درآمدهاي بلوكه شده بيش از هفت ميليارد 
يورويي ايران در كره جنوبي مطرح شد كه دولت سئول مي گويد 
با توجه به تحريم هاي امريكا، امكان بازگرداندن آن را ندارد. از 
اين رو موضوع استفاده از اين پول ها به عنوان كانالي براي انتقال 
دارو و غذا به ايران از طريق كره جنوبي نيز جزو ديگر احتماالت 

گشايش اقتصادي مدنظر رييس جمهور به حساب مي آيد.

سلففروشينفت؟
پس از اين گمانه زني ها، جديدترين خبرهايي كه به شكل 
غيررسمي و تاييد نشده به گوش مي رسد به اين اشاره دارد كه 
سلف فروشي يكي از گزينه هاي پيش روي دولت خواهد بود. 
قرارداد سلف به قراردادي گفته مي شود كه در آن فروشنده 
براي تامين مالي توليد محصول خود دست به پيش فروش 
نقدي محص��ول براي تحويل به خري��دار در آينده مي زند. 
منظور از معامله سلف در معامالت بانكي پيش خريد نقدي 
محصوالت توليدي، صنعتي، كشاورزي و معدني است به 
قيمت معين در زماني كه توليد كننده اي در جريان توليد كاال 
يا فراورده دچار كمبود سرمايه در گردش مي شود و مي تواند 
از طريق پيش فروش قسمتي از توليد خود نياز مالي بنگاه را 
تامين كند. در رابطه با دولت نيز دولت به جاي پيش فروش 
محصوالت و مواد خام به خارج از كشور، به ويژه در زماني كه 
بنا به داليل سياسي و اقتصادي قيمت پيش فروش مواد خام 
پايين است، با انتشار اوراق سلف، محصوالت را مستقيمًا به 
مردم پيش فروش مي كند و در زمان سررس��يد به وكالت از 
طرف صاحبان اوراق محصوالت يا مواد خام را در بازار جهاني 
نقداً به فروش مي رساند و از اين راه با صاحبان اوراق تسويه 
مي كند؛ در اين فرايند تفاوت قيمت نقد و سلف در غالب سود 
به مردم تعلق مي گيرد. در گمانه زني ها اين طور برآورد شده 
كه دولت در يك برنامه براي مثال دو س��اله، نفت خود را به 
مردم مي فروشد و پس از دو سال با فروش قطعي محصول و 
به دست آوردن درآمد، درآمد حاصل از آن را با سود قيد شده 
در قرارداد به خريداران اين اوراق تحويل مي دهد. هرچند هنوز 
اين خبر تاييد نشده اما احتماال منظور از گشايش گزينه هايي 

شبيه به اين خواهد بود.

وعدههايعجيبآقايمشاور
هرچند جامعه در روزهاي گذشته بيشتر از آنكه شوك مثبتي 
از اين گشايش اقتصادي دريافت كند با نگراني اخبار روزهاي 
آينده را رص��د مي كند اما در اين بي��ن برخي صحبت هاي 
مقامات دولتي، فضا را ملتهب تر از آنچه كه هس��ت مي كند. 

حس��ام الدين آشنا - مش��اور رييس جمهوري-  در روزهاي 
پاياني هفته گذشته، در صفحه شخصي خود نوشت: قبل از 
هر تصميم اقتصادي شخصي يك هفته صبر كنيد. اين توييت 
كه به شكل يك پيشنهاد مطرح شد، واكنش هاي منفي بسيار 
به همراه داشت و با توجه به شرايط دشوار معيشتي كه براي 
اقشار كم درآمد جامعه به وجود آمده، اين انتقادات را به همراه 
داشت كه آشنا دركي از شرايط واقعي مردم ندارد. از سوي ديگر 
محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهوري  نيز اظهاراتي 
را درباره تحريم ها مطرح كرد كه مش��خص نيست چه مبنا 
و پش��توانه اي دارد. با عالمت هايي كه از كشور هاي اروپايي و 
آسيايي و ديگران دريافت كرده ايم، در روز هاي پاياني تحريم 
قرار داريم؛ زيرا تحريم كنندگان به هيچ يك از اهداف سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و امنيتي خود نرسيدند. بايد تاكيد كنم 
كه ماه هاي آينده وضع به مراتب بهتر مي شود. اميدواريم در 
ماه هاي آينده شرايط تحريمي كشور تغيير كند، زيرا هدف 
آنهايي كه ما را تحريم كردند تسليم شدن ايران در ۳ الي ۴ماه 
بود اما االن ۲.۵ س��ال گذشته است و ما در اين مدت عالوه بر 
اينكه تسليم نشديم، اتكايمان به خودمان نيز افزايش يافت. اين 
صحبت هاي واعظي نيز بار ديگر انتقادهايي را برانگيخته كه يا 
مقامات دولتي اصرار دارند واقعيت ها را نبينند يا از معجزات 
پشت پرده اي اطالع دارند كه مردم از آنها بي بهره اند. هرچند به 
نظر مي رسد فعال گزينه گشايش اقتصادي از دل منابع صندوق 
ذخيره ارزي بيرون نمي آيد اما سلف فروشي نيز پيچيدگي هاي 
خاص خود را خواهد داشت. اينكه چه تضميني وجود دارد كه 
دولت در دو س��ال آينده به درآمدهاي نفتي خود دسترسي 
داشته باشد، سوالي است كه بايد به آن پاسخ داد، زيرا در غير 
اين صورت مردم به انتقال سرمايه هايشان به اين حوزه اعتماد 
نمي كنند. از سوي ديگر اگر اين درآمد تضمين نشود، دولت 
بعد با تعهداتي مواجه مي شود كه در صورت تداوم شرايط دشوار 
كنوني، فضا را براي مديران در آن زمان سخت و دشوار خواهد 
كرد و تمام اين سوال ها باعث شده آنچه قرار بود به عنوان يك 
خبر خوب و گشايش، اقتصاد ايران را متحول كند، خود به يك 

سردرگمي تمام نشدني بدل شده است.

تداوم اختالف نظرها درباره استقراض دولت

نوبخت:بانكمركزيبازارارزراآرامكند
اختالف نظر ميان مقامات دولتي در مواجهه با افزايش نرخ 
تورم و تاثير اس��تقراض دولت از بانك مركزي، هر روز وارد 
فازي جديدتر مي شود و در آخرين موضع گيري، محمد باقر 
نوبخت – رييس سازمان برنامه و بودجه – اظهارات مقامات 
بانك مركزي درباره اس��تقراض اين سازمان از منابع ارزي 
صندوق توسعه را غير درست دانسته است. ماجراي اختالف 
نظرها درباره وضعيت نرخ تورم از اطالعيه اي آغاز ش��د كه 
چند روز قبل سازمان برنامه و بودجه آن را منتشر كرد. در اين 
اطالعيه بار ديگر مانند اظهارات چند سال اخير مقامات هيات 
دولت تاكيد شده بود كه دولت هاي يازدهم و دوازدهم زير بار 
استقراض از بانك مركزي نرفته اند و اگر نرخ تورم افزايشي 
شده نه به دليل استقراض كه به دليل مشكالت موجود در 
مديريت بازار ارز ش��كل گرفته است.  صحبت از استقراض 
دولت از بانك مركزي از سال ها قبل در اقتصاد ايران مطرح 
بوده اس��ت. در دولت هاي قبلي با توجه به كسري بودجه، 
مسووالن به سمت منابع بانك مركزي رفتند و در يك روش 
به شكل مستقيم و در روشي ديگر به شكل غيرمستقيم و با 
محوريت بانك ها، از بانك مركزي پول پرفشار گرفتند. پول 
پرفشار كه مس��تقيما به افزايش پايه پولي منجر مي شود، 
سرعت رشد نقدينگي را باال برده و تورمي قدرتمند را ايجاد 
مي كند. دولت روحاني در سال هاي گذشته بارها تاكيد كرده 
كه به سمت استفاده از اين شيوه نمي رود و حتي اگر با كسري 
بودجه مواجه ش��ود نيز از راه هاي ديگر اس��تفاده مي كند، 
موضوعي كه در اطالعيه اخير سازمان برنامه و بودجه نيز بر 
آن تاكيد شده بود. با اين وجود، عبدالناصر همتي،  رييس 
كل بانك مركزي  هفته گذشته در صفحه شخصي خود به 
اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: قضاوت درخصوص 
عملكرد بانك مركزي، بايد در چارچوب محيط اقتصاد كالن 
و ش��وك هاي وارده به اقتصاد و همچنين بر مبناي ابزارها، 
اختيارات و درجه استقالل بانك مركزي باشد. خريد بخشي 
از منابع ارزي صندوق توس��عه ملي، جهت تأمين كسري 
بودجه توسط بانك مركزي )آنچنان كه در بودجه سال 98 
تكليف شد( در شرايط تحريمي، تأمين كسري بودجه از محل 
پايه پولي است.اين روش، در كوتاه مدت، همانند استقراض 

از بانك مركزي خواهد بود.لذا، بانك مركزي به حكم وظيفه، 
نظر كارشناسي خود را درخصوص آثار احتمالي ناخوشايند 
اين روش تأمين بودجه، گزارش ك��رده بود. همه افزايش 
قيمت ها در بهار امسال، صرفًا به رشد پايه پولي و نقدينگي 
مربوط نمي شود. افزايش انتظارات تورمي، متأثر از عوامل 
غير پولي و عملكرد س��اير بازارها نيز در افزايش فشارهاي 
تورمي نقش داشته اند. با توجه به اين اظهارات رييس كل 
بانك مركزي، تحليل ها در روزهاي اخير به اين سمت رفت 
كه دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه و فروش ارز آن، 
كسري بودجه خود را جبران كرده و به اين ترتيب همچنان 
بخش قابل توجهي از نرخ تورم فعلي، نتيجه اين تصميمات 
است. با اين وجود، نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه 
در جديدترين اظهارات خود، بار ديگر صحبت هاي همتي 
را رد كرده و اين بار با جزييات بيش��تري از عملكرد سازمان 
متبوع خود دفاع كرده است. او با اعالم اينكه استقراض دولت 
از بانك مركزي بابت فروش ارز صندوق توسعه ملي حرف 
نادرستي بوده و افزايش قيمت ها ناشي از جهش ناگهاني نرخ 
ارز است، گفت كه ارز را محدود و طبق مجوز فروختيم و اگر 

بانك مركزي آن را پيش خود نگه داشته بهتر است عرضه 
كرده و بازار را كنترل كند. نوبخت با بيان اينكه دولت در سال 
۱۳9۷ اين مجوز را دريافت كرد كه از س��هم ۳۲ درصدي 
صندوق توس��عه ملي از درآمدهاي نفتي، ۲۰ درصد آن را 
واريز و ۱۲ درصد را در اختيار داشته باشد توضيح داد: ما از 
اين منابع استفاده نكرده و تصميم گرفتيم آن را براي شرايط 
سخت تري ذخيره كنيم كه در سال گذشته مورد استفاده 
قرار گرفت. وي افزود: اگر فروش اين ۱۲ درصد موجب ايجاد 
مشكل شده بايد 8۰ درصد ديگر ارز درآمدهاي نفتي هم كه 
فروش رفت مشكل ايجاد مي كرد؛ در حالي كه ما منابع و ارز 
خود را به بانك مركزي فروختيم و بانك هم آن را فروخته يا 
اگر هم پيش خود نگه داشته، بهتر است عرضه كرده و بازار را 
كنترل كند. معاون رييس جمهور ادامه داد: اينكه گفته شود 
دولت از بانك مركزي استقراض كرده حرف نادرستي است، 
اين افزايش قيمتها ناشي از افزايش ناگهاني قيمت ارز است و 
بيش از آنكه دليل اقتصادي داشته باشد توجيه سياسي دارد؛ 
در عين حال كه بانك مركزي اعالم كرده صادركنندگان ارز 
خود را نياورده اند و ب��ا محدوديت براي كنترل بازار مواجه 

است، از سوي ديگر انتظارات تورمي هم متاثر از قيمت ارز 
بر رشد قيمتها موثر است. پس بهتر است افزايش قيمت ها 
را به داليل ديگر از جمله كسري بودجه دولت يا استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي ربط ندهيم. اين در حالي است 
كه به عنوان نمونه عربستان حدود ۵8 ميليارد دالر از ذخاير 
ارزي خود استفاده كرده و صندوق توسعه ملي ما هم نوعي 
ذخيره ارزي است كه در شرايط خاص از آن استفاده مي شود. 
نوبخت در ادامه به وضعيت بودجه امسال اشاره و توضيح داد: 
تاكنون بيش از ۷۰ درصد منابع محقق شده است كه در اين 
ميان سهم نفت خيلي كم و حدود شش درصد بوده است 
ولي در ساير بخش ها از جمله ماليات حتي بيش از ۲۰ درصد 
بيشتر از سال گذشته محقق شده است. از سوي ديگر ۵8 
هزار ميليارد تومان اوراق فروش رفته كه در پوشش كسري 
بودجه موثر بوده است. همچنين تا ۳8 ميليارد تومان در اين 
مدت به پروژه هاي عمراني تخصيص داده ش��ده است كه 
موجب حفظ و تقويت اشتغال و بهره برداري از طرح ها خواهد 
شد. وي با تاكيد بر اينكه براي امسال چه به صورت مستقيم 
و چه به صورت غيرمستقيم از بانك مركزي استقراض نشده 
اس��ت ادامه داد: ماليات و فروش اوراق موجب جمع آوري 
پول از اقتصاد مي شود و از سوي ديگر فروش نفت هم آنقدر 
محدود است كه فروش ارز آن نمي تواند بر نقدينگي و ساير 
مسائل اثر منفي داشته باشد. با اين اظهارات جديد، بار ديگر 
توپ به زمين بانك مركزي افتاده است. بر اساس گفته هاي 
نوبخت، سازمان برنامه و بودجه، طبق مجوز قوانين بودجه، از 
ارز صندوق توسعه استفاده كرده و اگر بنا بر ايجاد تورم بود، 
8۰ درصد ديگر درآمد نفتي تزريق شده به اقتصاد مي توانست 
موج تورمي گس��ترده تري ايجاد كند. بانك مركزي كه در 
هفته هاي قبل از برنامه ضد تورمي خود خبر داده بود، امروز 
بايد در مقابل دو انتقاد نيز از خود دفاع كند، انتقاد نخست 
درباره چگونگي ادعاي استقراض دولت از منابع اين بانك 
و تاثير آن ب��ر تورم باالي فعلي و انتقاد دوم چگونگي بر هم 
ريختن نظم بازار ارز در هفته هاي گذشته، انتقادهايي كه 
نحوه پاسخ به آن، تاثيري جدي در كارنامه اقتصادي دولت 

دوازدهم خواهد داشت.

حسامالدينآشنادرصفحهشخصيخودنوشت:قبلازهرتصميماقتصاديشخصييكهفتهصبركنيد

راهكاردولتبرايايجاد
شفافيتوانضباطاقتصادي

يك كارش��ناس مس��ائل پولي و بانك��ي با بيان 
اينكه انتش��ار اوراق بدهي دولت��ي، مانعي براي 
بي انضباطي مالي دولت و باع��ث ايجاد ثبات در 
اقتصاد خواهد شد، گفت: فروش اين اوراق كاهش 
اج��راي پروژه هاي زيان��ده و ريخت وپاش ها را به 

دنبال داشته و نظارت عمومي را تقويت مي كند.
»علي سعدوندي« كارشناس ارشد امور بانكي و 
مالي روز شنبه در گفت وگو با ايرنا، در اين خصوص 
تاكيد كرد: انتشار و فروش اوراق بدهي دولتي روند 
مثبتي است كه متاسفانه خيلي دير و با تاخير در 
اقتصاد اي��ران اتفاق افتاده و ي��ادآور اين فرهنگ 
اشتباه اس��ت كه تا مجبور نش��ويم تن به اصالح 
نمي دهيم. وي ضمن مرور سنت حاكم بر اقتصاد 
كشور براي رفع كسري بودجه دولت، توضيح داد: 
استقراض از بانك مركزي روشي بسيار تورم زاست 
كه در كشور ما به صورت سنتي همواره انجام شده 
اس��ت. در اين س��ال ها معموال درآمد ارزي نفت 
به بانك مركزي فروخته مي ش��د و اين بانك پايه 
پولي ايجاد مي كرد كه دقيقا معادل استقراض از 
بانك مركزي است. يا در روشي ديگر درآمد نفت 
در صندوق توس��عه ملي واريز مي ش��د و بعد هم 
منابع اين صندوق به صورت غيرشفاف به برخي 
افراد حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي شد كه 
زمينه فساد را فراهم مي ساخت يا آنكه به منظور 
تامين كس��ري بودجه دولت، ب��ه بانك مركزي 
فروخته مي شد كه مجددا منجر به ايجاد پايه پولي 
مي گشت. اين كارش��ناس اقتصادي اضافه كرد: 
راهكار ديگر كه بدترين راهكار براي رفع كسري 
بودجه است و متاسفانه حتي امروز هم هواداراني 
دارد به اين صورت است كه ارزي را كه قبال به بانك 
مركزي فروخته شده است، دولت مجددا با قيمتي 
باالتر به بانك مركزي مي فروشد! اين متخصص 
برنامه ريزي اس��تراتژيك بانكي با اشاره به پديده 
ارزپاش��ي براي كنترل تورم در دهه هاي گذشته 
كشور، گفت: امروز از طرفي دسترسي به ارز نفتي 
كاهش پيدا كرده اس��ت و امكان ارزپاشي وجود 
ندارد و از سوي ديگر كسري بودجه كه تاكنون به 
دليل وجود درآمد نفتي پنهان مي شد، همچنان 
برقرار اس��ت. بنابراين پيش بيني شرايط بحراني 
براي اقتصاد كشور وجود دارد. سعدوندي ضمن 
مزمن دانستن مش��كل كسري بودجه در اقتصاد 
ايران افزود: راهكاري كه س��اير كشورهاي جهان 
براي رفع كسري بودجه دارند، شفافيت اين كسري 
است. با اتكا به شفافيت است كه دولت ها مي توانند 
از طريق بازار اقدام به تامين كسري بودجه كنند. 
در همين راستا انتشار اوراق بدهي دولتي يكي از 
راهكارهاي موثر و كارا براي انجام اين مهم است. 
اين متخصص سياست گذاري اقتصاد كالن افزود: 
در اين سيس��تم دولت به صورت شفاف در بازار، 
اوراق مي فروشد و موظف است در سررسيد، اين 
اوراق را تامين و بازپرداخت كند. البته در سررسيد 
دولت ها مجددا اوراق جديد مي فروش��ند و چون 
دولت نكول )ناتواني در ايفاي تعهدات( نمي كند، در 
نزد فعاالن بازار اين اوراق بدهي، اوراق بدون ريسك 
محسوب مي شود. اين شرايط باعث مي شود تا در 
اين كشورها، كسري بودجه نه تنها موجب تورم 
نش��ود كه بلكه حالت ضد تورمي داشته باشد. به 
عنوان نمونه كشور ژاپن كه بيشترين بدهي دولتي 
نسبت به توليد ناخالص در جهان را دارد، كمترين 
مقدار تورم را هم دارد. سعدوندي با تاكيد بر اينكه 
اينكه انتشار اوراق، مانعي براي بي انضباطي مالي 
دولت و مسبب ايجاد ثبات در اقتصاد خواهد بود، 
خاطرنشان كرد: انتشار اوراق تا زماني كه كسري 
بودجه ادام��ه دارد به عنوان يك درمان بايد ادامه 
پيدا كند. اختالف موافقان اين روش با منتقدان 
در اين است كه ما مي گوييم براي درمان بيماري 
اعتيادگونه اقتصاد كشور بايد از متادون استفاده 
كرد. اما منتق��دان مي گويند، متادون چون خود 
يك ماده مخدر است، تزريق آن بايد متوقف شود، 
اما آنها نمي دانند چون بيمار معتاد است، در صورت 
قطع متادون، مجددا بيمار سراغ هروئين باز خواهد 
گشت. بنابراين تا ساختار اقتصادي كشور اصالح 
نشده است و ما همچنان دچار اين كسري بودجه 
مزمن هستيم، صالح نيست به سراغ بدترين روش 
تامين كسري بودجه، يعني اس��تقراض از بانك 

مركزي و افزايش پايه پولي برويم.

اقتصادمردممحورشود
يك نماينده مردم در مجلس معتقد اس��ت اگر 
عرص��ه اقتصاد را ب��ه مردم واگ��ذار كنيم بدون 
شك شاهد پيشرفت هاي عظيمي در اين زمينه 

خواهيم بود.
به گزارش خانه ملت، مهدي اسماعيلي، به تاثير 
مردمي ش��دن اقتصاد در جهت رفع مشكالت 
اقتصادي كش��ورمان اش��اره كرد و گفت: اگر ما 
بتوانيم عرصه اقتصاد را به مردم محول كنيم كشور 
از نظر اقتصادي به پيشرفت هاي عظيمي دست 

پيدا خواهد كرد.
وي در ادامه افزود: به نظر مي رس��د كه هرجا ما 
حالت انقباضي در مورد مسائل اقتصادي در پيش 
گرفتيم نتوانس��تيم به آن شكل از ظرفيت هاي 
مردم به ويژه از استعدادهاي نخبگان و جوانان در 

راستاي بهبود مسائل اقتصادي بهره مند شويم.
اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به اينكه بايد 
براي پيشبرد اهداف اقتصادي به اقتصاد دانش 
بنيان توجه ويژه اي شود، تاكيد كرد: بايد توجه 
ويژه اي به اقتصاد دانش بنيان داش��ته باشيم و 
ش��الوده تفكر دانش بنيان نيز اين بوده كه ما از 
ظرفيت هاي جامعه كه داراي استعدادهاي بااليي 
هستند بهره هاي الزم را در عرصه اقتصادي ببريم. 
نقش دادن مردم در تمامي امورات به ويژه در امر 
اقتصاد يك ضرورت به شمار مي رود و قطعا با اين 

كار شاهد شكوفايي اقتصادي خواهيم بود. 

نوبخت:امكانتوزيع
الكترونيكيكوپنوجودندارد

رييس س��ازمان برنامه و بودجه مي گويد كه در 
حال حاضر س��ازوكار الكترونيكي كردن توزيع 
كاال در سطح گس��ترده وجود ندارد و با توجه به 
منابع فقط تع��داد خاصي را در بر خواهد گرفت. 
رييس سازمان برنامه و بودجه در مورد منابع طرح 
تامين كاالهاي اساسي مي گويد واقعيت اين است 
كه در سال گذشته با توجه به محدوديت منابع 
ارزي آن ميزان از منابعي كه براي تامين كاالي 
اساس��ي پيش بيني ش��ده بود هم به طور كامل 
محقق نشد و از اين رو براي امسال هم با توجه به 
شرايط موجود، نمي توانيم مانند پارسال حدود ۱۵ 
ميليارد دالر براي اين كاالها با نرخ ۴۲۰۰ تومان 
اختصاص دهيم. وي افزود: در اين شرايط به طور 
طبيعي برخي از اقالم كه امكان آزادسازي داشت، 
از ليست دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني خارج شده و 
تامين آنها با نرخ ارز نيمايي صورت مي گيرد كه 
البته اين درخواست نيز وجود داشته است. اگر قرار 
است منابعي را براي طرح تامين كاالي اساسي 
اختصاص دهيم بايد بپذيري��م كه يك افزايش 
قيمتي رخ خواه��د داد و يارانه ني��ز قابل توزيع 
بين همه نيست و چنين تصميمي نداريم، بلكه 
منابع ايجاد شده به گروه خاصي اختصاص پيدا  
مي كند. در هر صورت نكات مبهم زيادي در رابطه 
با طرح تامين كاالي اساسي وجود دارد كه سازمان 
برنامه و بودجه در حال بررسي آن است كه البته 
بخش هاي غير قابل اجرا را به مجلس اعالم كرديم 
و آن بخش هاي كه قابل اجرا است نيز به طور حتم 

سعي مي شود در بهترين حالت اجرايي شود.

پيامدهاياقتصاديكرونا
بلندمدتاست

سازمان توسعه و همكاري اقتصادي پيش بيني 
كرد اقتصاد جهاني امسال شش درصد كوچك 
ش��ود.  به گزارش ايسنا، اقتصاد جهاني كماكان 
تحت تاثير پيامدهاي ناشي از كرونا قرار دارد و 
طبق اعالم سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 
انتظار مي رود متوسط رشد اقتصادي كشورهاي 
جهان تا پايان امسال به منفي شش درصد برسد 
كه اين وضعيت در صورت بروز موج دوم بدتر نيز 
خواهد شد و در اين سناريو اقتصاد جهاني احتماال 
۷.۶ درصد كوچك تر خواهد ش��د.  اين سازمان 
پيامده��اي كرونا را بلندمدت خوان��ده و افزوده 
است توانايي كش��ورها براي كنترل روند شيوع 
بيم��اري در ماه هاي آينده ب��راي اقتصاد جهان 

بسيار حياتي است.
 الورنس بونه،  اقتصاددان ارشد اين سازمان با بيان 
اينكه چشم اندازي دراماتيك در انتظار اقتصاد 
جهان اس��ت، افزود: ممكن است شاهد موج دم 
كرونا باش��يم يا نباشيم اما در هر دو سناريو، يك 
چيز مشخص است و آن هم اينكه استانداردهاي 
زندگي به نسبت سال قبل به ميزان محسوسي 
افت كرده اس��ت و بسياري از كش��ورها با رشد 
اقتصادي دو رقمي منفي مواجهند كه در طول 
تاريخ آنها بي سابقه اس��ت. از سوي ديگر آنخل 
گريا- دبيركل اين س��ازمان با بي��ان اينكه براي 
بازگش��ت اطمينان به بازارها به زمان نياز است 
افزود: انتظار ما اين اس��ت كه شاهد يك احياي 
طوالني باش��يم نه يك احياي سريع. نسبت به 
اينكه س��رمايه گذاري ها چه زماني احيا ش��وند 
سواالتي مطرح است و همين طور مباحث تجاري 
و حل و فصل مناقش��ات اقتصادهاي بزرگ نيز 
سواالتي هستند كه بايد به آنها پاسخ داده شود. 
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي انتظار دارد 
رش��د اقتصادي جهان از سال آينده مجددا وارد 
مدار مثبت ش��ود و به ۵.۲ درصد در سال آينده 
برس��د كه در ص��ورت اوج گيري مج��دد كرونا، 
اين رقم تنها مع��ادل ۲.8 درصد خواهد بود. اين 
سازمان با تشكر از ورود سريع دولت ها به حمايت 
از بخش هاي مختلف اقتصادي، آن را عاملي مهم 
در سقوط نكردن اقتصاد جهان دانسته اما هشدار 
داده اس��ت نبايد اين طور تصور شود كه ديگر به 

حمايتي نياز نيست.

طرحوزارتاقتصادبرايپذيرش
سهامعدالتبهعنوانوثيقه

مع��اون امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي 
وزارت اقتصاد با صدور بخش��نامه اي، بانك هاي 
كش��ور را مكلف كرد در خصوص پذيرش سهام 
عدالت به عنوان وثيقه براي صدور كارت اعتباري 

مشتريان، اطالع رساني كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار 
اقتصادي و دارايي ايران )شادا(، عباس معمارنژاد 
مع��اون امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي 
وزارت اقتصاد در بخش��نامه اي به مديران عامل 
بانك هاي كشور، آنها را مكلف كرد، در خصوص 
پذيرش سهام عدالت به عنوان وثيقه براي صدور 

كارت اعتباري مشتريان، اطالع رساني كنند.
در بخشنامه معمارنژاد آمده است: پيرو تاكيدات 
رييس جمهور محت��رم، برنامه هاي دولت تدبير 
و اميد، مصوبه ش��وراي عالي بورس و بخشنامه 
مورخ ۱۲ خرداد ۱۳99 بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران در رابطه با »اعطاي تس��هيالت 
خرد به مردم به پشتوانه توثيق سهام عدالت« و 
با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده با شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، 
مقتضي اس��ت اقدام��ات الزم در اين خصوص 
به عمل آمده و موض��وع صدور كارت اعتباري به 
پشتوانه سهام عدالت از طريق مقتضي به مشتريان 
اطالع رساني شود. بنا بر اين گزارش، اين بخشنامه 
به مديران عامل ۱۷ بان��ك دولتي، غير دولتي، 
شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري 

ابالغ شده است.
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حذف چهار صفر از اسكناس هاي جديد راهگشا نيسترييس كل بانك مركزي: كاهش نرخ ارز در راه است

بازي با صفرهاي رنگ باختهوعده هاي بي پايان ارزي همتي

افزايش ارزش بيت كوين به عنوان طالي ديجيتال

گروه بانك و بيمه | رييس كل بانك مركزي، بار ديگر، با  
وعده اينكه كاهش نرخ ارز دراه است وتكرار اظهارات دو سال 
اخير خود مبني بر اينكه نرخ واقعي ارز رقمي بسيار پايين تر 
از قيمت فعلي آن در بازار اس��ت، تاكيد كرده كه نرخ دالر 
در اقتصاد ما تبديل به شاخص مهمي شده اما اين موضوع 
درست مي شود و همه ابزارها را به كار مي بريم تا اين نرخ را 
تعديل كنيم. در اين راه تالش بانك مركزي كافي نيست و 
بسياري از بخش هاي ديگر مانند بخش تجاري، بخش مالي و 
قوه قضاييه بايد كمك كنند كه همكاري هايي نيز انجام شده 
كه از آنها تشكر مي كنيم. مساله ارز فقط اقتصادي نيست 
و مساله اي امنيتي، سياس��ي و اقتصادي است و نهادهاي 
امنيتي نيز بايد در اين زمين��ه همكاري كنند. به گزارش 
»تعادل«، اين درحالي است كه از سال 97 تاكنون رييس 
كل بانك مركزي بارها اعالم كرده كه نرخ واقعي پايين تر 
از نرخ بازار اس��ت و مردم در ارز سرمايه گذاري نكنند زيرا 
احتمال زيان مردم وجود دارد و اين بازار با خطر و ريس��ك 
كاهش قيمت ها همراه است و ممكن است كه در اين بازار 
زيان كنند. اما با وجود اين سخنان همتي، بازار ارز همچنان 
شاهد افزايش نرخ دالر بوده است و كساني كه نياز واقعي به 
ارز داشته و منتظر كاهش قيمت ها بوده اند و اقدام به خريد ارز 
نكرده اند، عمال زيان كرده و مجبور شده اند كه ارز را با قيمت 
باالتري در دوره هاي بعدي خريد كنند.  كارشناسان با اشاره 
به اين نكات كه كسري بودجه دولت، رشد پايه پولي، رشد 
نقدينگي، هيجان در بورس و بازارهاي دارايي، عمال بازار ارز 
را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و بسياري از متغيرهاي بازار 
ارز، خروج سرمايه، كاهش تمايل برخي صادركنندگان در 
بازگشت ارز و... خارج از توان بانك مركزي است بر ضرورت 
تحول در فضاي كسب وكار، سياست خارجي و گشايش هاي 
ديگر اشاره دارندكه قادر خواهد بود بازار ارز را نيز تحت تاثير 
قرار دهد. براين اس��اس به نظر مي رسد كه بانك مركزي 
تنها بايد به اقدامات خود در چارچوب اختيارات و امكانات 
اشاره داشته باش��د و تالش كند كه بازار را به سمت ثبات 
هدايت كند اما اظهارنظر در اين مورد كه نرخ واقعي نيست 
و متقاضيان خريد نكنند و قيمت كاهش خواهد يافت و... 
موضوعاتي است كه قابل تحقق نيست همتي باز هم وعده 
داد كه تمام تالش خود را مي كنيم تا اين فشار حداكثري را 
كنترل كنيم و فشار كمتري به مردم بيايد. سال 97 التهابات 
وحشتناكي در بازار ارز ايجاد شد كه آن را مديريت كرديم 
و شرايط خوبي را تا آبان 9۸ داشتيم و ثبات خوبي را شاهد 
بوديم كه در نتيجه آن تورم نزولي شد. اكنون نيز تيم بانك 
مركزي همان تيم است و قادريم ثبات را به بازار بازگردانيم.
حوادث آبان ماه انتظارات منفي را در جامعه ايجاد كرد و اگر 
به نمودار ارز دقت كنيد نمودار ارز از آبان 9۸ ش��روع به باال 
رفتن مي كند. پس از اين اتفاق دوباره به سمت ثبات حركت 
مي كرديم كه با شيوع ويروس كرونا مواجه شديم و سيستم 
تجاري و اقتصادي كشور به هم خورد چراكه تجار نتوانستند 
تجارت كنند و درآمد ارزي حاصل از صادرات كاهش يافت. 
وي با بيان اينكه اخاللگران بازار ارز از كش��ورهاي حاشيه 
حمايت مي ش��وند، تصريح كرد: از قوه قضاييه به ما اطالع 
دادند كه تعدادي از ۲۵۰ نفري كه اسامي آنها را داده ايم را 
بازداشت كرده اند و اين ها اخاللگراني حرفه اي هستند كه 

حتي يك دالر ارز وارد كشور نكرده اند. اگر شرايط فعلي نبود 
بانك مركزي كار خود را انجام مي داد اما شرايط شرايطي 
است كه آنهايي كه مي خواهند كشور را به هم بزنند از همه 
ابزارهايشان استفاده مي كنند.همتي در پاسخ به اين شبهه 
كه دولت خود قيمت ارز را براي درآمدزايي باال برده است، 
گفت: دولت هنوز ارزي كه مصرف مي كند با قيمت ۴۲۰۰ 
تومان است و حتي بخشي از ارزهاي بانك مركزي را با مجوز 
قانوني با قيمت ۴۲۰۰ تومان براي اين منظور صرف كرده 
است، بنابراين افزايش قيمت ارز تاثيري در درآمدهاي دولت 
ندارد.رييس جمهوري دنبال كنترل نرخ ارز است و به هيچ 
عنوان چنين كاري نخواهد كرد. مگر مي توان ۸۵ ميليون 
نفر را به خاطر درآمدزايي نابود كرد؟ درآمد در مقايسه با نرخ 
ارز اصاًل اهميتي ندارد چراكه وقتي نرخ ارز باال برود كشور 
نابود مي شود.رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: به مردم 
اطمينان مي دهم كه اصال چنين چيزي وجود ندارد و اگر 
بتوانيم نرخ ارز را پايين بياوريم كه در روزهاي آينده ان شاءاهلل 
اين اتفاق خواهد افتاد، نشان خواهيم داد كه دولت چنين 
هدفي ندارد.وي با بيان اينكه ۲7 ميليارد دالر ارز مربوط به 
دو سال گذشته در اختيار صادركنندگان است، يادآور شد: 
۲۵۰ نفري كه اسامي آنها داده شده توليدكننده نبودند و 
يك دالر هم ارز نياورده بودند اينها كساني بودند كه بايد با 

آنها برخورد مي شد.
اما بقيه بخشي توليدكننده و برخي شركت هايي هستند 
كه درصدي از ارز خود را آورده اند، بنابراين تالش كنيم كه 
با آنها مدارا كنيم، اكنون نيز با آنها در حال مذاكره هستيم و 
هركدام آمادگي داشته باشند كه ارز خود را بياورند، استقبال 
مي كنيم.رييس كل بانك مركزي ادامه داد: طي همين ۱۰ 
روزي كه مهلت داده بوديم ۲.۵ ميليارد دالر ارز وارد سامانه 
نيما شده و براي واردات از اين طريق تامين ارز شده است كه 
اين كار حتمًا به آرامش بازار كمك مي كند و بخش زيادي 
از كاالهايي كه در گمرك بود، ترخيص خواهد شد.ثبات در 
بازار ايجاد شده و هنگامي كه وارد ثبات مي شويم روند پايين 
آوردن نرخ ارز را آغاز مي كنيم. اگر نرخ ارز پايين بيايد، قيمت 
كاالها نيز در ميان مدت پايين خواهد آمد همتي افزود: قوه 
قضاييه خوب برخورد مي كند، ظرف همين چند ماه گذشته 
جناب آقاي رييسي اقدامات بسيار خوبي را انجام داده اند و 
نزديك به ۱۶ هزار ميليارد تومان از مطالبات بدهكاران بانكي 
را وصول كرده ايم.همتي تاكيد كرد: البته در افزايش نرخ ارز 
در اين اواخر همانطور كه مقام معظم رهبري نيز فرمودند، 
مسائل سياسي و امنيتي نيز دخالت داشت و دشمنان اهداف 
باالتري داشتند اما ما تالش كرديم تا بازار را كنترل كنيم و 
اقدامات جدي را در اين زمينه شروع كرده ايم كه نتيجه آن 
مشخص خواهد ش��د.اقداماتي در حال انجام است كه هر 
روز قيمت ارز وابسته به يكسري موارد نباشد؛ بر اين اساس 
جلوي يك سري رانت ها، تخلفات و بي نظمي ها را گرفته ايم 
و با قدرت پيش مي رويم.وي با اشاره به تالش بانك مركزي 
براي بازگشت ارزهاي خارج از كشور گفت: كشورهاي ديگر 
تحت تاثير امريكا سنگ اندازي مي كنند اما اقداماتي را انجام 
داده اي��م و در برخي نقاط گش��ايش هايي صورت گرفته، 
در برخي موارد نيز در حال تالش هس��تيم اما در مجموع 

وضعيت خوبي داريم.

گروه بانك و بيمه | رييس كل بانك مركزي درباره 
حذف چهار صف��ر از پول ملي گفته اس��ت كه حذف 
چهار صفر در مجلس جديد در حال پيگيري اس��ت 
اما بانك مركزي در اس��كناس هاي جديدي كه چاپ 
مي كند صفرها را به صورت كمرنگ چاپ مي كند تا به 
نوعي نشانه دوران گذار باشد.با اينكه سال هاست بانك 
مركزي به حذف چهارصفر از پول ملي اشاره دارد و از 
شروع طرح حذف چهارصفر از پول ملي، حداقل ۲ تا 3 
سال زمان نياز است كه اسكناس ها و سكه هاي جديد 
وارد بازار ش��ود، اما بانك مركزي همچنان به گام هاي 
كوچك مانند حذف چهارصفر از اسكناس و چك پول ها 
دلخوش كرده اس��ت و اقدامات اساس��ي براي حذف 
چهارصفر در نظام اقتصادي كشور را به تاخير انداخته 
است. واقعيت اين است كه سهم اسكناس و سكه ها به 
اندازه ۲ درصد كل نقدينگي كشور است و حتي اگر تمام 
سكه ها و اسكناس ها را تغييرشكل دهند عمال سهمي 
در كاهش مشكالت صفرها ندارد و به اعتبار پول ملي 
كمكي نمي كند. مردم به خصوص در ش��رايط شيوع 
كرونا، از طريق كارت هاي بانكي، چك و اينترنت اقدام 
به نقل و انتقال پول مي كنند و در هر پرداختي، با اينكه 
مثال درخريد نان گفته مي شود كه قيمت 3 تومان است 
اما عمال ۴ صف��ر اضافه را در كارتخوان وارد مي كنند و 
مي نويسند 3۰۰۰۰ ريال در حالي كه به راحتي مي توان 
با حذف اين چهارصفر همان كلمه اي كه از سوي مردم 
و فروشنده اعتبار دارد را به كار گرفت. اين كار موجب 
تحول اساسي در به كار گيري صفرها در كارتخوان ها، 
عابر بانك ها، اينترنت بانك، موبايل بانك، نوشتن چك 
و... دارد. تنها در نظام بانكي ماهانه 3 ميليارد تراكنش 
بانكي به مبلغ ۵۲۰ هزار ميليارد تومان انجام مي شود 
و هر نفر ايراني به طور متوسط تقريبا هر روز يك بار يك 
تراكنش بانكي انجام مي دهد و در هر تراكنش بيش از 
۱۸۰ هزار تومان خريد انجام مي شود. يعني 3 ميليارد 
تراكنش ماهانه داريم كه ه��ر يك با چهارصفر اضافه 
همراه اس��ت و ۱۲ ميليارد صفر بيهوده در نظام بانكي 

رفت و آمد مي كند. 
عالوه بر تراكنش هاي بانكي، مبادالت چك نيز ماهانه 
حدود ۸ ميليون تراكنش يا مبادله چك به مبلغ ۲۵۰ 
هزار ميليارد تومان را شامل مي شود كه براي نوشتن 
چك، پرداخت در بانك و كنترل هاي بعدي هر چك 
حداقل با چهار بار نوشتن ۴ صفر اضافه همراه است و 
ماهانه 3۰ ميليون بار نوشتن ۴ صفر اضافه را داريم كه 
۱۲۰ ميليون صفر اضافه است. عالوه بر اين موارد، در 
حسابداري، حسابرسي، خريد سهام در بورس، بازار ارز 
و طال و كاال و فروشگاه ها، دفاتر شركت ها و سازمان ها 
و نهادها و تشكل ها، نيز تقريبا به اندازه تراكنش هاي 
بانكي نوش��تن صفرها انجام مي ش��ود و در مجموع 
مي توان گفت كه حدود ۲۵ ميليارد صفر اضافه را در 
مبادالت اقتصادي مردم شاهد هستيم و هر ايراني بايد 
در ماه 3۰۰ صفر اضافه را با دست خود يا با خودكار يا 
تايپ انجام دهد كه هيچ ارزشي ندارد و عمال نشانه بي 
اعتبار بودن پول است و گاهي به دليل اشتباهاتي كه 

انجام مي شود و به خريدار يا فروشنده زيان وارد مي كند 
و چك كردن آن به حوصله و نور چش��م و عينك نياز 
دارد، عمال مشكالت بسياري را ايجاد مي كند. مردم 
بايد همان كه در مح��اوره مي گويند و به همان پولي 
كه اعتبار مي دهند، عمل كنند و نيازي به نوش��تن و 
گفتن و تايپ كردن چهارصفر نيس��ت. براين اساس، 
بانك مركزي بايد با هماهنگي تمام بانك ها، موسسات 
اعتباري و ... كار تغيير ش��كلي اسكناس ها را در دفاتر 
شروع كند ودر حساب هاي سپرده بانكي نيز يك روز 
را مش��خص كرده و تمام تغييرات انجام دهد و به نظر 
مي رسد با توجه به تسويه حساب ذهني و واقعي مردم 
در شب عيد، خوب است كه در پايان سال 99 اين كار 
انجام شده و ۱۴۰۰ را با اين تغيير شكلي و مهم شروع 
كنيم. همانطور كه مسووالن بانك مركزي گفته اند، 
اين اقدامات يك فرآيند زم��ان بر به لحاظ حقوقي و 
فني دارد و بر مبناي برآورد كارشناسان ما اجراي آن 
نزديك دو س��الي طول مي كش��د. اين اقدام در كنار 
ساير اقدامات اساسي بانك مركزي براي اصالح نظام 
بانكي و به كارگيري ابزارهاي نوين سياست هاي پولي 
و شيوه هاي جديد و كارآمد نظارت بر بانك ها خواهد 
بود و عملياتي شدن آن عمال متأخر بر اصالحات بانكي 
خواهد بود.همتي ادامه داد: چهارمين نكته اينكه بعد از 
قانوني شدن، پول هاي جديد به تدريج و با جايگزيني 
آنها با اسكناس هاي فرسوده قبلي وارد چرخه مي شوند 
و هزينه آن قابل مقايس��ه با هزين��ه چاپ حجم زياد 
اسكناس هاي فعلي نخواهد بود.وي افزود: نكته پنجم 
اينكه اصالح نرخ برابري پول ملي از طريق حذف صفرها 
وجهه پول ملي را در صحنه بين المللي ارتقا مي بخشد 
و اقدامي است كه در بسياري از كشورها در كنار ساير 
اقدامات، س��رآغازي براي اصالحات جدي اقتصادي 
است. كارشناسان مي گويند از آنجا كه حذف صفرها 
از پول ملي صرفا موجب تسهيل عمليات حسابداري 
مي شود، شايسته است بانك مركزي اقدامات عملي 
براي كاهش تورم و تقويت پايه پول ملي كه عمال منجر 
به كاهش صفرها مي شود، انجام دهد. بانك مركزي به 
جاي تالش براي حذف صفرها از پول ملي كه بيشتر 
جنبه تسهيل عمليات حسابداري را دارد تالش خود را 
براي اعمال اصالحات پولي و بانكي كه در فرجه زماني 
چند ساله نتيجه بخش است معطوف دارد. در شرايط 
حساس فعلي با توجه به اختياراتي كه از طرف ستاد 
هماهنگي سران سه قوه به بانك مركزي تفويض شده 
و البته فراقانوني است و ضرورت برون رفت از شرايط 
بحران فعلي ايجاب مي كند بانك مركزي همه تالش 
خود را به اصالح س��اختار بانك ها و نظام بانكداري در 
كش��ور كه منجر به اصالحات پولي و مالي طي چند 
سال مي ش��ود معطوف دارد. آنگاه است كه تورم مهار 
خواهد شد، پول ملي تقويت مي شود، فشارها بر مردم 
كم مي شود، اشتغال و توليد راه مي افتد و خود به خود 
صفرها كاه��ش مي يابد.حذف چهار صفر از پول ملي 
مكمل اقدامات بانك مركزي در بازار ارز، اصالح نظام 

بانكي و كنترل نرخ سود است.

براس��اس اظهارات يك استراتژيست سرمايه گذاري، 
بيت كوين تنها دارايي است كه از حيث نرخ رشد گوي 
سبقت را از ترازنامه بانك هاي مركزي گروه جي۴ ربوده 
است.»رائول پال« معتقد است كه ترازنامه بانك هاي 
مركزي گروه جي۴ نسبت به سرمايه هاي امني همچون 
طال، با س��رعت به مراتب بيشتري رش��د كرده است؛ 
بانك هاي جي۴ عبارتند از بانك مركزي انگليس، بانك 
مركزي ژاپن، بانك مركزي اروپا و فدرال رزرو.پال كه 
بنيانگذار و مديرعامل شركت سرمايه گذاري گلوبال 
ماركو است، اين اظهارات را در جريان پستي توييتري 
مطرح كرد.به اعتقاد پال طال تنها دارايي نيست كه آثار 
كاهنده تورم را جبران مي كند.بسياري از ما براي جبران 
آثار كاهنده ناش��ي از رشد ترازنامه بانك هاي مركزي 
بزرگ بر پول بي پش��توانه، طال مي خريم. با اين حال، 
ترازنامه بانك هاي مركزي گروه جي۴ از افزايش قيمت 
طال سبقت گرفته اس��ت.بانك هاي مركزي سرتاسر 
جهان با تزريق پول براي تقويت اقتصادهاي متزلزل 
خود، به كوويد-۱9 واكنش نش��ان دادند.آثار كاهنده 
مرتبط با تزريق پول س��رمايه گذاران را به اين سمت 
س��وق داده اس��ت كه در بازارهاي بورس، اوراق بهادار 
و طال بدنبال آرامش باشند. با اين حال، پال مي گويد 
تنها دارايي كه به شكلي چشمگير از تمام ترازنامه هاي 
جي۴ و تقريبا در هر افق برنامه ريزي ارايه شده از سوي 
آنان، س��بقت گرفت. اظهارات اخير پال در مورد بيت 
كوين از سوي تحليلي توسط بلومبرگ مورد حمايت 
قرار گرفته است؛ تحليلي كه نشان مي دهد ارزش بيت 
كوين به عنوان طالي ديجيتال در حال افزايش است.در 
اين تحليل آمده است: رابطه فزاينده بيت كوين با طال 

و كاهش نوسان آن با فلز زرد كه حاال با قيمتي ۶برابر هر 
اونس طال درحال تثبيت است، نشان مي دهد كه رابطه 
اين دو دارايي از حيث افزايش قيمت، رابطه اي طوالني 
است.در اين تحليل همچنين اشاره شده است كه رمزارز 
برتر بازار در حال فاصله گرفتن از شهرت خود به عنوان 

»دارايي ديجيتال فاقد ارزش ذاتي« است.

  دالر جهاني تقويت شد
پ��س از پنج اف��ت متوالي، ش��اخص دالر س��رانجام 
صعودي شد.به گزارش رويترز، رييس دفتر منطقه اي 
بانك مركزي امريكا در داالس گفته اس��ت استفاده از 
تس��هيالت اضطراري اين بانك براي ثبات بخشي به 

بازارهاي مالي بسيار موثر بوده است اما كسب و كارهاي 
كوچك و متوسط، هنوز به حمايت هاي بيشتري نياز 
دارند. به گفته كاپالن، حمايت از اين بخش آس��يب 
پذير براي اطمينان خاطر از مديريت شرايط بازار كار و 
احياي سريع تر رشد ضروري خواهد بود. اين مدير ارشد 
بانك مركزي امريكا در عين حال هشدار داده است كه 
برنامه هاي خريد دارايي بان��ك مركزي بدون هزينه 
نخواهد بود و تداوم اين وضعيت مي تواند موقعيت دالر 
را در معرض خطر قرار دهد. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
در معامالت روز پنجشنبه با ۰.۶۱ درصد افزايش نسبت 
به روز چهارش��نبه در سطح 93.3۸۲ واحد بسته شد. 

نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۰9۵ دالر 
اعالم ش��د. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۶۱ 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.3۰۵ 
دالر مبادله شد. يورو ۰.7۱ درصد پايين رفت و با عقب 
رفتن از كانال ۱.۱۸ به ۱.۱7۸ دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.3۵ درصد افزايش 
به ۱۰۵.9۲۸ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.397 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل ۶.9۶7 يوان چين اعالم شد.

  تمديد توافق سوآپ ارزي  آرژانتين و چين
بانك مركزي آرژانتين توافقنامه س��وآپ ارزي خود 
را با بانك مركزي چين براي س��ه سال ديگر تمديد 
كرد. به گزارش ايِبنا به نق��ل از بوينس آيرس تايمز، 
مبلغ اين س��وآپ ۱3۰ ميليارد يوآن يا حدود ۱۸.۵ 
ميليارد دالر امريكا است. براساس اظهارات منبعي از 
بانك مركزي آرژانتين، بندي كه در آرژانتين را مجبور به 
حفظ برنامه خود با صندوق بين المللي پول كرده، حذف 
شده است؛ بندي كه در سال ۲۰۱۸ توسط رييس وقت 
بانك مركزي آرژانتين در توافق گنجانده شده بود.ذخاير 
ارزي بانك مركزي آرژانتين حدودا برابر است با ۴۲درصد 
مجموع ذخاير اين بانك كه براساس آمار رسمي معادل 
۴3.3۴۸ ميليارد دالر برآورد شده است.نخستين توافق 
سوآپ مابين بانك هاي مركزي دو كشور در سال ۲۰۰9 
و دومين توافق در سال ۲۰۱۴ به امضا رسيد و سپس در 
سال ۲۰۱7 تمديد شد. تحليلگران مي گويند كه تمديد 
توافق س��وآپ ارزي مابين دو بان��ك مركزي، تجارت 

كشاورزي فزآينده بين دو كشور را پررنگ مي كند.

اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه:  ۱,۲ ميليارد  
با پيگيري  مرجع قضايي  بازگشت

كاهش قيمت ارز و سكه
گروه بانك و بيمه | روز شنبه ۱۸ مرداد 99 به دنبال 
انتشار اخباري مبني بر احتمال گشايش در فضاي 
كسب وكار و تجارت خارجي از سوي دولت، نرخ دالر 
در ب��ازار آزاد به ۲۲۴۵۰ توم��ان كاهش يافت و نرخ 
فروش سكه براي معامله در روز يكشنبه به ۱۰ ميليون 
و ۴7۰ هزار تومان كاهش يافته است. اما در بازار ارز 
و طال روز پنجش��نبه نيز قيمت ها مقداري افزايش 
داش��ت؛ به طوري كه هر دالر ۲3 ه��زار تومان و هر 
قطعه سكه هم ۱۱ ميليون و ۵3۰ هزار تومان فروخته 
شد.همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم ۱۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان قيمت دارد.هر 
قطعه نيم سكه هم پنج ميليون و ۶۵۰ هزار تومان است 
و هر قطعه ربع سكه هم سه ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
فروخته مي شود.سكه يك گرمي هم يك ميليون و 
7۵۰ هزار تومان داد و ستد مي شود.در طالفروشي ها 
هم هر گرم طالي ۱۸ عيار يك ميليون و ۱۲۸ هزار 
تومان خريد و فروش مي شود.در بازار ارز نيز نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو صعودي ماند و صرافي هاي بانكي 
هر دالر امريكا را به قيمت ۲۲ هزار تومان  خريدند و 
۲3 هزار تومان فروختند كه نرخ خريد و فروش دالر 
۱3۰۰ و ۵۰۰ تومان افزايش يافته است.همچنين، اين 
صرافي ها هر يورو را نيز معادل ۲۶ هزار تومان خريدند 
و ۲۶ ه��زار و 7۵۰ تومان  فروختن��د كه نرخ خريد و 
فروش يورو نيز در مقايسه با معامالت روز گذشته به 
ترتيب ۱۵۰۰ و ۴۵۰ تومان با افزايش قيمت مواجه 
شده است. عالوه براين، بانك ها هم هر دالر امريكا را 
به قيمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و هر يورو را معادل ۲۴ 
هزار و ۸۰۰ تومان براي خريد قيمت گذاري كردند. 
تا هفته گذشته از ۶.۸ ميليارد دالر ارزهاي صادراتي 
اعالم ش��ده ۱.۲ ميليارد با پيگي��ري مرجع قضايي 
بازگشت. كساني كه حاضر نبودند پول را برگردانند 
مورد تعقيب قرار گرفتند و برخي بازداش��ت شدند. 
برخي از كساني كه ارز ناشي از صادرات را برنگرداندند 
شركت هاي صوري و كاغذي بودند كه در دادن مجوز 

صادرات به آنها دقت الزم نشده است.

  آيا قيمت طال در ايران حباب دارد؟
رييس كميسيون طال و جواهرات اتاق اصناف تهران 
مدعي است قيمت طال و طالي آب شده در ايران بر 
خالف قيمت سكه حباب ندارد و حتي كمتر از قيمت 
طال در بازارهاي جهاني عرضه مي شود.قيمت جهاني 
طال اين روزها در اوج به س��ر مي برد و از ۴ مرداد ماه 
بهاي هر اونس جهاني با گذر از مرز ۱9۰۰ يورو توانست 
رك��ورد تاريخي را ثبت كند. رك��وردي كه در هفته 
گذش��ته از قله ۲۰۰۰ دالر هم گذر كرد و در آخرين 
روز كاري هفته رقم ۲ هزار و ۵۶ دالر را به ثبت رساند.
اما اين رشد چشمگير باعث نشده تا همچنان بسياري 
از كارشناسان نس��بت به افزايش ركوردشكني آن 
خوش بين نباشند. روندي كه بانك گلدمن ساكس 
را ناچار كرد پيش بيني خود از قيمت طال در ۱۲ ماه 
آينده را با افزايش ۱۵ درصدي از ۲ هزار دالر به ۲ هزار 
و 3۰۰ دالر تغيير دهد.انتشار آمارهاي منفي بي سابقه 
از رشد اقتصادي امريكا كه بيشترين افت ماهانه را طي 
۱۰ سال گذشته از سر گذرانده و كاهش ارزش دالر 
در بازارهاي جهاني در پي آش��فتگي هاي سياسي و 
اقتصادي در امريكا و طرح احتمال تعويق انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، همگي از جمله داليل نگراني 
سرمايه گذاران و اشتياق آنها براي حضور در بازار طال 
است. عواملي كه باعث شده تا موسسه گلوبال ريسرچ 
در گزارشي با استناد به قرار گرفتن نرخ بهره امريكا در 
نزديكي صفر و حتي زير صفر و همچنين افزايش نرخ 
تورم در اين كشور اعالم كند همچنان شاهد باال رفتن 
نرخ اونس جهاني تا حتي 3 هزار دالر خواهيم بود.اما 
تاثير اين رون��د افزايش قيمت بر بازار داخلي طالي 
ايران چيست؟ بازار طالي ايران در هفته پاياني تيرماه 
ركورد تاريخي قيمت خ��ود را زد. در اين تاريخ نرخ 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به ركورد تاريخي 
۱۱ميليون و ۲۱۸ هزار تومان و يك مثقال طال نير به 
ركورد ۴ ميليون و ۵9۱ هزار تومان رسيد. در آن ايام 
نرخ اونس جهاني در حدود ۱۸۰۰ دالر قرار داشت. به 
گفته كارشناسان شيب شديد افزايش قيمت طال در 
آن برهه بيش از آنكه متاثر از بازار جهاني طال باشد، 
تحت تاثير افزايش نرخ ارز در بازار داخلي رشد كرد. 
بر همين اس��اس زماني كه در پايان تيرماه، آرامش 
نسبي به بازار ارز بازگشت و بهاي دالر تا ۵ هزار تومان 
هم كاهش يافت، شاهد افت قيمت طال در روزهاي 
ابتدايي مردادماه بوديم. در اين ايام سكه تا يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان و مثقال طال حدود ۶۰۰ هزار تومان 
كاهش قيمت يافتند.اما اين روند كاهشي، كوتاه مدت 
بود، چرا كه قيمت جهاني دقيقا با آغاز مردادماه شيب 
ش��ديد صعودي به خود گرفت و به س��رعت اونس 
جهاني مرز ۱9۰۰ دالر را در اي��ن روز درنورديد. در 
نتيجه امروز بازار طالي كشور شاهد شكستن تمام 
ركوردهاي پيشين است. سكه در پايان هفته گذشته 
در قله ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ايستاد و مثقال 
طال هم رقم ۴ ميليون و ۸9۰ هزار تومان را تجربه كرد.
اما با وجود تمامي اين نوسانات در بازار طالي جهاني 
و همچنين در ب��ازار ارز داخلي، آيا آنطور كه عده اي 
معتقد هس��تند در بازار طالي اي��ران حباب وجود 
دارد؟»محمد كشتي آراي«، رييس كميسيون طال 
و جواهر اتاق اصناف تهران، در گفت وگو با ايرنا وجود 
حباب در بازار سكه را تاييد كرد. به گفته او سكه هفته 
گذشته حبابي بيش از يك ميليون توماني داشت كه 
طي معامالت روزهاي اخير اين حباب تا حدود ۶۵۰ 
هزار تومان هم كاهش يافت. اما او معتقد است برخالف 
بازار سكه، در بازار طال و طالي آب شده ايران، نه تنها با 
حباب مواجه نيستيم كه قيمت طال ارزان تر از بازارهاي 
جهاني ارايه مي شود.ش��يوع ويروس كوويد ۱9 در 
جهان مهم ترين عامل نوسانات طال طي ماه هاي اخير 
دانسته مي شود. اگر ابتداي اسفندماه را زمان تقريبي 
براي شروع اپيدمي در جهان در نظر بگيريم، تا به امروز 
طي اين بيش از ۵ ماه، بهاي انس جهاني از ۱۶۲۰ دالر 

به ۲۰۵۶ دالر رسيده است.

فروش ۵۰ هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي دولتي

بانك مركزي با برگ��زاري ۱۰ دوره حراج اوراق 
بدهي دولتي از ۱3 خرداد ماه امس��ال تا كنون، 
توانسته ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع جذب كند.

مبلغ ۴9۸ هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي با 
ميانگين نرخ بازده ۱7.۵درصد، در۱۰ نوبت حراج 
برگزار شده كه توسط كارگزاري بانك مركزي، به 

بانك ها و ساير نهادهاي مالي واگذار شده است.
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، فروش 
اوراق بده��ي دولت��ي، در ۱۰ نوبت ح��راج و از 
تاريخ ۱3 خرداد تا ۱۴ مرداد ماه ۱399 توس��ط 
كارگزاري اين بانك انجام شده است. همچنين 
در چارچوب تنوع بخشي به سبد دارايي هاي مالي 
نهادهاي مالي شركت كننده در حراج، اوراق بدهي 
دولتي با سررسيدهاي متنوعي از يك تا چهار ساله 
عرضه ش��ده كه در ۱۰ نوبت حراج ياد شده، نرخ 
بازدهي اوراق بدهي دولتي با سررسيدهاي يك تا 
چهار سال به ترتيب در حدود ۱۸.3، ۱9، ۱7.۱ و 

۱۶.7 درصد بوده است.

دولت تبهكار و سرقت پول
اقتصاددان ش��هير امريكايي، ميلتون فريدمن، در 
جمله اي كوتاه، علت و ريش��ه تورم را تبيين كرد: 
»تورم، همه ج��ا و در همه زمان ها يك پديده پولي 
است«. فريدمن تاكيد داشت كه هر رويداد اقتصادي، 
تنها زماني قادر به ايجاد و تداوم تورم خواهد بود كه با 
رشد حجم پول و نقدينگي فراتر از نياز اقتصاد و ميزان 
عرضه، همراه باشد. نگاه مانيتاريستي )پول گرايانه( او 
به مساله تورم، موجب شد معضل تورم به تقريب در 
تمامي اقتصاد هاي دنيا حل شود و از اساس به عنوان 
يك مشكل، از روي ميز اقتصاددانان كنار گذاشته 
شود اما در چهل سال گذشته، تورم در ايران همواره 
يك مشكل الينحل باقي مانده كه رفتار دولت ها در 

آن نقش اساسي دارد.
مي داني��م كه انحص��ار چاپ پ��ول و كنترل حجم 
نقدينگي در اختيار دولت ها است، همچنين مي دانيم 
كه تورم، دزدي ش��بانه دولت ها از جيب شهروندان 
است اما آيا دولت ها مجازند، يا اختيار انحصار چاپ 
پول، خودس��رانه رفتار كنند و كس��ري هزينه هاي 
همواره رو به فزوني خود را از لين راه، جبران كنند؟ 
وقتي گروهي خالفكار در قالب باند هاي تبهكاري، 
اقدام به چ��اپ پول تقلبي مي كنند، دولت آنان را به 
اتهام آسيب به اقتصاد ملي و اختالل در نظم اقتصادي، 
محاكمه و محكوم مي كنند اما چرا دقيقا همين رفتار 
از س��وي دولت و بانك مركزي، امري طبيعي تلقي 
مي شود و فاقد عقوبت و مجازات است؟انحصار، اجبار و 
اعمال زور البته در انحصار دولت هاست اما دولت مدرن 
اجازه ندارد خودس��رانه از اين اختيارها سواستفاده 
كنند و رفتارش با قواعد حقوق بشري و قانون اساسي 
سنجيده مي شود. بي ترديد انحصار چاپ پول و كنترل 
نقدينگي نيز به معني انحصار در تبهكاري نيس��ت 
و دولت ها بايد در بهره گي��ري از انحصار چاپ پول، 
چارچوب هاي اوليه دانش اقتصاد را در نظر بگيرند. اگر 
جز اين باشد آن وقت به اين معناست كه دولت با حذف 
ساير تبهكاران به دنبال آن است كه يگانه تبهكار عرصه 

اقتصاد و فعال مايشاء در تبهكاري باشد.

رسم غلط تازيانه بر آب زدن
اما نظام تدبير موثر در يك ساختار قوام يافته در زمان 
بروز مش��كالت و بحران هاي اقتصادي و معيش��تي 
چگونه عمل مي كند؟ گونار ميردال برنده س��وئدي 
نوبل اقتصادي سال ۱97۴، توسعه را به مفهوم ارتقاي 
مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي 
بهتر يا انساني تر تعريف كرده است. بر اساس اين الگوي 
بنيادين نظام هاي سياسي از ارتكاب هر عملي كه باعث 
بدتر شدن شرايط زيست انساني افراد مي شود بايد 
پرهيز كند. ضمن اينكه به اين واقعيت اشاره مي كند 
كه بدون بهره من��دي از چهارچوبي فراگير و الگوي 
مشخص در اقتصاد، رفتارهاي اقتصادي نوع خاصي از 
بي نظمي و آشفتگي را بروز خواهند داد كه باعث ظهور 
بحران هاي پي در پي اقتصادي مي شود. سال هاست 
كه صاحب نظران اقتصادي و اس��اتيد دانشگاهي از 
ضرورت بهره مندي از الگوي اقتصادي مش��خصي 
براي توسعه كشور صحبت مي كنند تا بر اساس آن 
بتوان تصويري از چشم انداز آينده و مسير طي شده 
در اقتصاد به دست آورد. الگويي كه با آمدن اين دولت 
و رفتن آن دولت دچار تغيير و دگرگوني نش��ود. اين 
ضرورتي است كه هرگز از سوي ساختارهاي اجرايي در 
كشور مان به درستي درك نشد. مانند تمام اقتصادهاي 
توسعه يافته اقتصاد ايران هم نيازمند تدوين يك الگوي 
كالن توسعه است؛ الگويي كه مشخص كند اقتصاد 
ايران از چه مسيري، با چه ظرفيتي، در چه بازه زماني، 
براي رسيدن به چه هدفي قرار است به سمت توسعه و 
پيشرفت حركت كند. اين روزها كه بازار حدس و پيش 
بيني در خصوص موضوع گشايش هاي اقتصادي وعده 
داده شده توسط رييس جمهوري حسابي داغ شده؛ 
من هم اميدوارم كه خبر اين گش��ايش ها، مربوط به 
طراحي يك الگوي توسعه پايدار اقتصادي براي حل 

مشكالت كشورمان باشد. 

تاريك  روشن  گشايش اقتصادي
حتي دولت بايد تالش كند در ماه هاي پاياني فعاليت 
خود، ميزان ارائه اين اخبار را افزايش دهد اما اينكه اين 
خبرها به چه شكل منتشر شوند و تا چه قدر در زندگي 
مردم و در فضاي عمل فع��االن اقتصادي تاثيرگذار 
باشند، موضوع ديگري است كه بايد حتما به آن توجه 
داشت، زيرا در غير اين صورت حتي خبرهاي خوش 
نيز به درستي به گوش مردم نمي رسد و نه تنها اهداف 
مثبت محقق نمي شود كه حتي مشكالتي جديد نيز 

براي اقتصاد ايران به وجود مي آورد.
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 دكتر علي رحماني، استاد دانشگاه و رييس اسبق بورس اوراق بهادار تهران در جلسه كانون دانش آموختگان اقتصاد :

پول مردم را صرف توليد كنيد نه سفته بازي در بورس
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

دكتر علي رحماني اس��تاد دانشگاه و رييس اسبق بورس 
اوراق بهادار تهران در جلسه كانون دانش آموختگان اقتصاد 
كه به صورت مجازي برگزار شد، در ارتباط با »قانون مداري 
و شفافيت در بورس« با اشاره به ابزارها، نهادها، تشكل ها، 
و ش��اخص هاي مختلف مورد نياز براي ايجاد ش��فافيت 
دربورس و ش��ركت هاي بورسي، در پاسخ به پرسش هاي 
حاضران، به راهكارهايي براي بهبود روند كنوني بورس و 
هدايت نقدينگي به سمت توليد اشاره و تاكيد كرد كه بايد 
از ابزارهاي نوين در جهت ساماندهي بازار سرمايه استفاده 
كنيم و بهتر اس��ت كه به اصطالح براي جنگيدن با فساد 
بايد به جاي »ژ 3«، از ابزارهاي نوين مالي استفاده كنيم.  
گفت: شركتي كه مي خواهد وارد بورس شود بايد پيراهن 
سفيدي به تن داشته باش��د كه هيچ لك و رنگي روي آن 
نباشد و كامال بايد ش��فاف باشد و كشف قيمت آن نيز به 
درستي صورت گرفته باشد.از تصويب قوانين و مقررات و 
استانداردهاي بين المللي تا تشكيل سازمان هاي نظارتي، 
تش��كل هاي دولتي، مدني و خصوصي مرتبط با بورس، 
شفافيت در اطالع رساني به موقع و درست و قابل تحقق 
شركت ها، شفافيت معامالتي در مورد روند معامالت سهام 
شركت ها، موضوع اس��تانداردهاي ارزش گذاري سهام و 
دارايي ها با توجه به كاربري و نوع استفاده آنها، استفاده از 
استانداردهايي مانند IFRS براي صورت هاي مالي بانك ها، 
استفاده از كارشناسان رسمي و مستقل دادگستري، خارج 
نشدن مديران و هيات مديره از شركت و عدم فروش سهام 
شركت توسط آنها، پرداخت سهام به جاي بخشي از حقوق 
يا مزايا و بازنشستگي، رعايت استاندارد نسبت هاي مالي 
مانند نسبت قيمت به سهام، و بسياري ديگر از شاخص ها، 
موضوعاتي هس��تند كه رعايت همه آنها الزم اس��ت و به 
شفافيت در بورس و ش��ركت هاي بورسي كمك خواهد 
كرد و موجب كاهش فساد، رانت اطالعاتي، قيمت سازي، 

هيجان، حباب و... مي شود.

    بورس حداقل تا آبان ريزش ندارد 
رحماني در پاسخ به اين پرسش كه آيا بورس در ماه هاي 
آينده ريزش خواهد داشت، با اشاره به افزايش نقدينگي 
جديد در بورس گفت: تا مه��ر و آبان تصور ريزش قيمت 
سهام در بورس را ندارم به اين دليل كه فشار پول جديدي 
كه وارد بورس مي شود مانع از ريزش قيمت سهام مي شود. 
بورس هم خوب است و هم خطرناك است زيرا قيمت ها 
از استانداردهاي قيمت به س��ود دور شده است و نسبت 
قيمت به سود كه بايد حدود 5 باشد، اكنون به عدد بسيار 
بااليي رسيده اس��ت لذا اين خطر براي ريزش و سود كم 
دريافتي ايجاد شده است اما در عين حال فعال براي خريدار 
و فروشنده به خاطر رشد قيمت سهام سودآوراست.وي با 
اشاره به روش ها و ابزارهاي مختلف تبديل تهديد و خطرات 
بورس به فرصت حمايت از توليد و سودآوري براي مردم 
گفت: حداقل مي توان با افزايش سرمايه شركت هاي موجود 
بورس، فروش اوراق و افزايش سرمايه براي شركت هايي 
مانند هپكو كه مشكل دارند، مي توان بسياري از مشكالت 
را حل كرد. پول مردم بايد به سمت توليد و سرمايه گذاري 
و رشد اشتغال برود نه اينكه عده اي بفروشند و عده اي بخرند 
و قيمت ها بي رويه رشد كند. وي در مورد اثر سياست هاي 
اصل 44 و خصوصي سازي بر ميزان شفافيت و اطالع رساني 
شركت ها گفت: اطالع رساني شركت ها و تقويت نظارت 
حداقل مزاياي اين سياست ها بوده است. بايد به اين پرسش 
اساسي پاس��خ دهيم كه ديدن گزارش صورت هاي مالي 
بانك ملت در س��امانه بورس بهتر است يا نديدن گزارش 
صورت هاي مالي بانك دولتي ملي بهتر است؟ در مجموع 
بايد گفت كه در مس��ير خصوصي سازي در عين حال كه 
انحراف ها و مشكالتي بوده اما روند آن قابل دفاع است و راه 
رسيدن به دموكراسي و مردم ساالري اقتصادي همين است 
كه خصوصي سازي و فروش سهام و حضور مردم در بورس را 
تقويت كنيم اما اين پرسش اساسي وجود دارد كه چرا دولت 
در برخي شركت ها حاضر به ترك مديريت نيست و با اينكه 
سهام خود را به مردم واگذار كرده اما همچنان در شركت ها 
حضور دارد و مديران را تعيي��ن مي كند و حاضر به ترك 
كامل مديريت اين شركت ها نيست.وي با اشاره به ضرورت 
ارايه راهكارهايي براي هدايت پول موجود بورس به سمت 
توليد گفت: بازدهي شش ماه گذشته و يك سال گذشته 
بورس متوسط 670 درصد بوده و بازدهي بازار سرمايه در 
مقايسه با ساير دارايي ها و تورم، رقم بسيار سنگيني است و 
بخشي از آن مربوط به نقدينگي و ورود پول به بازار سرمايه 
است. عده اي فقط سهام مي خرند و هر سهمي عرضه شود 
و به فروش رود را مي خرند و كاري به بازدهي و اطالعات و 
عملكرد و... ندارند.وقتي ما از اين روند ايراد مي گيريم عده اي 
پاسخ مي دهند كه پارادايم تغيير كرده و قيمت سهم بايد 
براساس يك مدل ديگري تعيين شود و قيمت سهم بيش 
از اينهاست.ارزش بازار از 2500 تريليون تومان به 8700 
تريليون تومان رسيده كه سه برابر نقدينگي كل كشور است. 
يك جهش بسيار سنگيني است كه بخش بزرگ آن يا سه 
برابر آن مربوط به شش ماه گذشته است. ارزش شركت هاي 
بورس، فرابورس و... به تفكيك نشان مي دهد كه چه اتفاقي 
افتاده و به چه وضعيتي رس��يده است. برخي بخش هاي 
بورس ارزش باالتري را نس��بت به متوسط بازار داشته اند 
و سهم برخي بخش ها از كل ارزش بازار كاهش يافته و يا 
بيشتر شده و در مجموع سهم آنها از كل بازار تغيير كرده 
است. ميانگين معامالت روزانه بورس از حداكثر 4 تا 30 
ميليارد تومان در سال هاي دهه 80 تا سال 96 به ميانگين 
3 تا 15 هزار ميليارد تومان در سال هاي اخير رسيده است. 
متوسط معامالت در س��ال 97 به 3 هزار ميليارد تومان و 
در س��ال 99 به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است. كل 
كارمزد بورس تهران در يك سال قبال 3 ميليارد تومان بوده 
است اما امسال بورس تهران در س��ه ماهه 430 ميليارد 
تومان كارمزد داشته است.از ابتداي سال 99 تا 13 مرداد 
99 در مجموع 159 هزار ميليارد تومان ارزش معامالت را 
فلزات اساسي تشكيل داده شامل فوالد مباركه، فوالدهاي 
مختلف و مس بوده كه جهش قابل توجهي داشته است. 
135 هزار ميليارد تومان را شركت هاي شيميايي و 134 

هزار ميليارد تومان را خودرو و قطعات خودرو تشكيل داده 
است.به عبارت ديگر، حجم وحشتناكي از پول وارد بورس 
شده است كه اين معامالت و ارزش بازار و ارزش معامالت 
را ايجاد كرده است. در حال حاضر 759 شركت پذيرفته 
شده داريم و با عرضه سهام عدالت و... حدود 48 ميليون كد 
سهامداري ايجاد شده است. يعني 58 درصد ملت ايران كد 
سهامداري يا معامالتي سهام دارند و حجم زيادي از مردم 
درگير بورس شده اند كه بايد روي عواقب اجتماعي، سياسي 

و اقتصادي آن فكر كنيم.

   نسبت قيمت به سود هر سهم 
رحماني با اشاره به شاخص ها و نسبت هاي مالي ارزيابي 
وضعيت شركت هاي بورسي تاكيد كرد: برخي نسبت ها 
تحوالت اخير را نشان مي دهد كه مي تواند هشدار دهنده 
باشد و بايد براساس آن تدابيري انجام شود. نسبت قيمت 
به سود كه دوره برگشت سرمايه را به ما نشان مي دهد، در 
برخي سال ها 5.6 تا 8 بوده است يعني مثال اگر قيمت به 
سود 5 باشد يعني 5 سال طول مي كشد كه از طريق سود، 
قيمت خريد سهام را بازيافت كنيد. يعني نرخ بازده ساالنه 
20 درصد اس��ت. وقتي عدد از 6 باالتر مي رفت هش��دار 
مي داديم كه ع��دد باال رفته و مراقب باش��يد كه بازدهي 
كاهش يافته اس��ت. البته گاهي طرح هاي توسعه و سود 
شركت در آينده مي تواند افزايش نسبت قيمت به سود تا 
عدد 10 را توجيه كند زيرا در آينده توليد و سود و سرمايه 
بيشتر مي شود و اين توجيه دارد. برخي شركت ها مانند 
غدير، پتروش��يمي خليج فارس و ... پروژه هايي دارند كه 
اين پروژه ها به بازدهي مي رس��د و مي توان روي رشد آن 
حس��اب بازكرد كه باعث ارزش��مند بودن سهام و قيمت 
سهام در آينده مي ش��ود. اما به هر حال بايد تناسبي بين 
اين رشد و قيمت سهام ش��ركت ها وجود داشته باشد.اما 
در شرايط امروز قيمت به سود برخي شركت ها به عدد 77 
رسيده است يعني بايد 77 سال منتظر بمانيد تا سهمي 
كه خريداري كرده ايد بازگش��ت سرمايه داشته باشد و از 
محل سود آن قيمت آن بازيافت شود. اما در بورس امروز 
اين نسبت به شدت باال رفته و ميزان سود به قيمت عمال 
به 1 تا 1.5 درصد رس��يده است. البته برخي كارشناسان 
معتقدند كه بورس انتظارات آين��ده را در نظر مي گيرد و 
براساس انتظارات آينده است كه قيمت سهام رشد مي كند. 
پيش بيني ما در اقتصاد ايران بوده كه ابر تورم يا رشد شديد 
نرخ ارز داريم كه اتفاق افتاد و ممكن است كه بيشتر شود. 
لذا باالرفتن اين نسبت قيمت به سود را توجيه مي كنند.

عده اي در سال هاي قبل كه نرخ دالر 15 هزار تومان بود، 
ن��رخ دالر 25 تا 30 هزار تومان را مبن��ا قرار داده و معتقد 
بودند ك��ه دالر تا 30 هزار تومان ب��اال مي رود و لذا قيمت 
سهام نيز افزايش خواهد يافت. آنها به دنبال افزايش قيمت 
سهام بودند و براين اساس معامالت بسياري شكل گرفت. 
اما پرسش اساسي اين است كه چه عاملي مي تواند افزايش 
قيمت سهام را در اقتصاد ايران توجيه پذير كند آيا اقتصاد 
ايران تا 15 درصد و بيش از آن رشد خواهد كرد؟قيمتي كه 
براي برخي سهام شركت هاي سرمايه گذاري داده مي شود 
5.28 برابر ارزش روز دارايي هاي آن است وقتي كل ارزش 
دارايي از ارزش سهام آن كمتر است معناي اين رشد قيمت 
سهام چيس��ت و با چه عاملي مي توان آن راتامين كرد؟ 
يكي از ش��ركت ها گزارش تجديد ارزيابي سرمايه خود را 
تهيه كرده و كارشناسان دادگستري ارزش سرمايه را 170 
ميليارد تومان اعالم كرده اند در حالي كه سهام اين شركت 
همين حاال در بورس 850 ميليارد تومان معامله مي شود.

   سود نصيب شركت ها نمي شود
 نصيب سهامداران مي شود 

رحماني با تاكيد بر اين نكته كه بايد س��يل نقدينگي را به 
سمت توليد و جذب پول در ش��ركت ها هدايت كنيم و با 
افزايش سرمايه، حل مشكالت بدهي شركت هاي موجود 
بورس به تقويت توليد اقدام كنيم، گفت: بخش عمده اي از 
گردش پول در بازار ثانويه است و در بازار اوليه نيست. يعني 
يك سهامدار مي خرد و يك س��هامدار مي فروشد و پولي 

نصيب شركت ها نمي شود.  وقتي شركت افزايش سرمايه 
مي دهد سهامدار پول مي دهد تا افزايش سرمايه انجام شود 
و سهم خود را افزايش دهد و پول به شركت مي آيد و سرمايه 
به شركت تزريق مي شود و براي شركت نفع دارد و به توليد 
كمك مي كند. اما در بازار ثانويه، مثال يك سهامدار سهم 
ايران خودرو را مي خرد و يكي مي فروشد و چيزي نصيب 
ايران خودرو نمي شود. در حالي كه اگر افزايش سرمايه يا 
اوراق بدهي ايران خودرو فروخته شود، مشكالت مالي اين 
ش��ركت نيز برطرف مي شود و اين همه پول نصيب توليد 
مي شود. بايد افزايش سرمايه شركت هاي توليدي صنعتي، 
و بانك ها را شاهد باشيم. ارزش سهام هپكو 8700 ميليارد 
تومان است و براي يك ميليارد تومان مانده است. اما از طريق 
افزايش سرمايه هپكو مي توان به راحتي پول قابل توجهي 
را به اين شركت وارد كرد و مشكالت آن را حل كرد. بدهي 
پرداخت مي شود و سرمايه در گردش تامين مي شود و البته 
بايد بر آن نظارت شود و مراقب تضاد منافع  باشيم.بسياري از 
بانك ها و شركت ها مانند اقتصاد نوين نيز مي تواند با افزايش 
سرمايه مش��كالت را حل كند و روي تركيب سهامداران 
اصلي نيز تغيير زيادي رخ نخواهد داد. بايد پول جديد وارد 
شركت ها شود و شركتي مانند ايران خودرو كه زيان دارد 
و بدهي زي��ادي دارد بايد از طريق پ��ول جديد بدهي ها و 
ساختار مالي را اصالح كند و به شركت سودده تبديل شود 
و مش��كالت خود را حل كند.جالب اين است كه دولت به 
جاي آنكه مشكل شركت هاي موجود بورس را حل كند به 
دنبال عرضه سهام شركت هايي است كه در بورس حضور 
ندارند. اين شركت هايي كه دچار مشكل هستند را نمي توان 
وارد بازار كرد زيرا استانداردهايي براي ورود در بورس الزم 
است و هر شركتي نمي تواند به سرعت وارد بورس شود.به 
عبارت ديگر، ظرفيت بزرگي در بورس وجود دارد كه به نحو 
مناسبي از آن استفاده نمي شود و يك فرصت را تبديل به 
خطر كرده ايم.  وي در مورد وضعيت كارگزاري ها نيز گفت: 
سال 92 ارزش يك كارگزاري بورس 2 ميليارد تومان بود 
ولي حاال ارزش يك كارگزاري عادي به 130 ميليارد تومان 
رسيده است. برخي كارگزاري ها در سال 99 بيش از 1000 
ميليارد تومان كارمزد ساخته اس��ت.لذا الزم است كه به 
جاي كارمزد، بخش��ي از اين كارمزدها براي جبران برخي 
خسارت ها در بورس در صندوقي حفظ شود. وي در مورد 
بخشش مالياتي سال هاي قبل شركت هايي كه متقاضي 
ورود به بورس هس��تند گفت: مصوبه س��ران قوا، فرصت 
مغتنمي است كه مي تواند براي ايجاد شفافيت در حساب 
و كتاب ها موثر باشد. برخي شركت هايي كه اخيرا وارد بازار 
شده اند با نس��بت قيمت به سود 40 آمده اند يعني به ازاي 
هر يك تومان سود 40 تومان از سهامدار دريافت مي كند. 
بنابراين شركت ها انگيزه دارند كه شفاف سازي كنند و سود 
را به صورت شفاف اعالم و وارد بازار شوند. اين موضوع اگرچه 
ممكن است كه رسيدگي به عملكرد گذشته را شامل نشود، 
اما حداقل به بهبود شفافيت شركت ها در سال هاي آينده و 

پرداخت ماليات آنها كمك خواهد كرد.

    مديريت تقاضا براي سفته بازي 
رحماني با تاكي��د بر ض��رورت جدا ك��ردن تقاضا براي 
سفته بازي از تقاضاي واقعي بازارهاي دارايي گفت: همانطور 
كه كينز اقتصاد دان مشهور مطرح كرده، يك بخش از تقاضا 
را تقاضاي معامالتي و يك بخش را تقاضا براي سفته بازي 
و سرمايه گذاري و بخش ديگر را تقاضاي احتياطي تشكيل 
مي ده��د. وقتي ع��ده اي 2 هزار دالر صرافي ه��ا را خريد 
مي كنند و در خانه خود ذخيره مي كنند نشان مي دهد كه به 
دنبال تقاضاي احتياطي و حفظ ارزش پول خود هستند.لذا 
بايد از امكانات كشور، سهام شركت ها، سود آينده شركت ها 
و همچنين پول هاي بلوكه شده كشور در بانك هاي خارج 
در جهت پاسخ به تقاضاي سفته بازي استفاده شود و نبايد 
همه مردم راهي بازار ارز و طال و سهام فعلي شوند بايد تنوع 
در دارايي ها ايجاد شود تا به تقاضاي سفته بازي و كسب سود 
پاسخ دهد و همه به سمت بازارهاي سنتي وفعلي سرازير 
نشوند. به عبارت ديگر به جاي اينكه در بازار سنتي فعلي با 
ژ3 بجنگيم بايد دارايي هاي مدرن ديگري را وارد بازار كنيم. 

    افزايش سرمايه با سلب حق تقدم
وي ادامه داد: عده اي در بازار هم قس��م ش��ده اند كه به هر 
شكلي از قيمت يك سهم دفاع كنند و اجازه كاهش آن را 
نمي دهند. در حالي كه اين موضوع يك تهديد بزرگ است 
و در زمان ريزش مشكالت عمده اي ايجاد خواهد كرد. براين 
اساس به نظر مي رسد كه افزايش سرمايه با سلب حق تقدم 
مي تواند به رش��د سرمايه ها و كنترل قيمت سهام كمك 
كند و اجازه رشد بي رويه قيمت سهام را نمي دهد. اليحه 
افزايش سرمايه در دستور كار دولت است و مي تواند در اين 

زمينه موثر باشد.

  پيراهن  سفيد
استاد دانشگاه الزهرا و عالمه طباطبايي تاكيد كرد: شركتي 
كه مي خواهد وارد بورس شود بايد پيراهن سفيدي به تن 
داشته باش��د كه هيچ لك و رنگي روي آن نباشد و كامال 
بايد شفاف باشد و كشف قيمت آن نيز به درستي صورت 
گرفته باشد. قبال بايد در عرضه هاي اوليه، 51 درصد سهام 
به فروش مي رسيد تا آن قيمت را معتبر بدانيم.لذا كشف 
قيمت در مورد ش��ركت هاي متقاضي ورود به بورس بايد 
به درستي انجام شود. بايد تعهدات آينده، بازنشستگان، 
محاس��به اكچوئري و... بررسي شود مديران شركت هاي 
دانش بنيان و فناوري نبايد پس از مدتي از شركت خارج 
شده و س��هام خود را بفروشند و شركت ديگري مانند آن 
تاس��يس كنند. عضويت در بورس باعث مي شود كه اوال 
اطالع رساني شركت ها به موقع و كامل انجام شود و دوما 
باعث مي شود كه اطالعات ريز در مورد ريسك ها و تعهدات 
تهيه و به س��هامداران اعالم ش��ود و اين موضوع نظارت و 

شفافيت را تقويت خواهد كرد. 

    شفافيت معامالتي 
وي افزود: عالوه بر ش��فافيت اطالعاتي، يك ش��فافيت 
معامالت��ي نيز وج��ود دارد و مثال اينك��ه اوراق بهادار در 
گذشته تا چه حد معامله شده و به چه قيمتي معامله شده 
و اكنون چه وضعيتي دارد نيز مطرح است. يعني وقتي يك 
سهامدار متوجه مي شود كه سهام يك شركت صف خريد 
يا صف فروش دارد، براساس ميزان معامالتي كه در گذشته 
صورت گرفته مي تواند به تحليل آن بپردازد كه به چه ميزان 
و چن��د وقت صف خريد خواهد بود يا صف فروش خواهد 
بود و دليل آن تقريبا چه رابطه اي با معامالت گذشته دارد. 
البته يك عده اي قيمت س��ازي مي كنند و صف خريد يا 
فروش درست مي كنند كه بايد با آنها برخورد شود اما به هر 
حال تاحدودي مي توان دريافت كه در گذشته چه حجم 
معامالت صورت گرفته و اثر آن بر معامالت امروز و آينده 
چگونه است؟ همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه در 
حال حاضر كه هيجان بورس باالست و تقاضاي بسياري در 
بورس وجود دارد نمي توان دقيقا نظارت و بررسي كرد كه 
چه كساني ممكن است صف خريد ايجاد كنند و يا قيمت ها 
را افزايش دهند و...بورس براس��اس ش��اخص شفافيت 
اطالعاتي به ش��ركت ها امتياز مي دهد . شركت ها بايد در 
مورد عملكرد يك سال آينده شركت گزارش پيش بيني 
بدهند. بايد بررسي شود كه آيا گزارش در زمان مقرر خود 
منتشر شده است؟ آيا گزارش كاملي است و همچنين بايد 
ديد كه اين پيش بيني ها تا چه حد قابل تحقق است. سازمان 
بورس اين موضوع را بررس��ي مي كرد كه آيا شركت اين 
اطالعات و پيش بيني ها را ارايه كرده يا خير و همچنين اين 
گزارش پيش بيني تاچه حد قابل تحقق است. همچنين آيا 
اطالعات پيش بيني به موقع ارايه شده است يا خير؟ و براين 
اساس به آنها امتياز مي داد. براساس همين ميزان شفافيت 
و اطالع رساني و قابل تحقق بودن اطالعات و روند عملكرد 
و معامالت و... در بورس تهران به بازار اول و بازار دوم، تابلوي 
اصلي و تابلوي فرعي و... تقسيم شده اند. در دوره اي كه در 

بورس بودم 110 شركت را از بورس اخراج كردم. 
بخش��ي از اين شركت ها، ش��ركت هايي بودند كه به بازار 
سرمايه اطالعات نمي دادند و چون سهامدار داشتند بايد آنها 
را به نوعي حفظ مي كرديم كه به صورت كامل خارج نشوند 
و لذا بخشي از آنها را به بازار پايه منتقل كرديم. بخشي از 

اين شركت ها نيز وارد بورس شده بودند اما سهم به مردم 
نمي فروختند و از معافيت مالياتي استفاده مي كردند. به 
آنها مي گفتيم كه سهم خود را به مردم عرضه كنيد اما اعالم 
مي كردند كه سهم ما ارزشمند است و ما به همين دليل آنها 

را از بازار اخراج كرديم.

  رانت اطالعاتي 
در حال حاضر متاسفانه رانت اطالعاتي وجود دارد و برخي 
قيمت هاي باال را ايجاد كرده و بعد سهام خود را مي فروشند 
و خالي مي كنند و از بازار آن شركت خارج مي شوند و عده 
ديگري سهام آنها را مي خرند. يك فساد سيستمي پشت 
برخي معامالت است. يك عده اي از شركت هاي با عملكرد 
ضعيف پول مي گيرند تا اين ش��ركت هاي ضعي��ف را در 
بورس پذيرش كنند. چون قيمت ها خيلي باالس��ت و آنها 
مي توانند با فروش س��هام ضعيف خود به قيمت باال سود 
كنند. عده اي نيز در حال خروج و در رفتن از بازار هس��تند. 
وقتي گوگل وارد بورس نزدك در امريكا ش��د، مديران آن 
حق نداشتند كه 51 درصد سهام آن را تا 6 سال بفروشند. 
زيرا اين شركت دانش بنيان بوده و مديران بايد در آن باقي 
بمانند تا همچنان به بهره وري و سود آوري مشغول باشند و 
سهامدار جديد دچار زيان نشود و مديران همچنان احساس 
تعلق به شركت داشته باشند. اما در حال حاضر شركت هايي 
در فرابورس ايران داريم كه سهامدار اصلي از شركت خارج 
شده و شركت را فروخته و رفته و همه را خالي كرده است.

در بورس هاي معتبر جهان، بيش از 50 درصد سهام را نگه 
مي دارند تا همچنان سرمايه گذاري و بهره وري و سودآوري 
ادامه يابد. يعني ريسك هاي مربوط به گزارش غلط دادن، 
فساد و رانت اطالعاتي و اقدامات سيستمي در بورس ايران 
وجود دارد و نمي توان منكر آن بود.اما يكسري شركت هاي 
صادراتي هستند كه شفافيت دارند و سود خوبي داشته اند 
و مديران و سهامداران اصلي و قديمي آن حاضر به فروش 
سهام خود نشده اند. حداقل ش��ركت هايي كه بنيان هاي 
ق��وي دارند را بايد خريداري كرد و نبايد پول خود را در بازار 
پايه صرف كنيد و بهتر است كه در شركت هايي كه عملكرد 
بهتري داشته اند سرمايه گذاري شود.همچنين بايد تنوع به 
سرمايه گذاري ها داد بايد بخشي را در صندوق طال، گواهي 
سپرده طال و شركت هاي خوب گذاشت و نبايد تمام پول 
خود را در شركت هايي گذاشت كه تنها رشد قيمت سهام 
دارند.وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا عفو مالياتي باعث 
عدم نظارت بر گذشته شركت ها نخواهد بود، گفت: ايجاد 
شفافيت و حساب وكتاب و پرداخت ماليات، باعث خواهد شد 
كه عملكرد شركت ها در آينده بهتر شود و حداقل اين امتياز 
را دارد كه عملكرد شركت ها را بهتر خواهد كرد.وي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه چرا به كارگران و مديران به جاي پول و 
حقوق، سهام نمي دهند تا احساس تعلق داشته باشند، گفت: 
در زمان انقالب سپيد و قبل از انقالب نيز كه سازمان گسترش 
شكل گرفت چنين مشكالتي وجود داشته و خسروشاهي 
از مسووالن وقت اقتصادي كشور در اين زمينه مي گويد در 
زماني كه ما دقيقا نياز به تشكيل سرمايه داشتيم و بايد سود 
را صرف سرمايه گذاري ها مي كرديم به دليل قانون آن زمان 
بايد سود شركت ها را تقسيم مي كرديم تا بدهي شركت ها 
به كارگران مستهلك شود. در حالي كه الزم بود سهام به آنها 
بدهند و سود و پول موجود را صرف سرمايه گذاري ها كنند.در 
كشورهاي غربي نيز به جاي حقوق سهام به مديران مي دهند. 
زيرا اگر سهام داشته باشد تالش خواهد كرد و با رشد قيمت 
سهام و سود سهام با منافع بيشتري همراه خواهد شد. مدير 
بايد در يك دوره حداقل 5 ساله زحمت بكشد تا بهره وري و 
عملكرد و سود شركت باال برود و بتواند از منافع سودي كه 
ايجاد كرده بهره مند شود و اين موضوع به احساس تعلق و 
ماندگاري مديران كمك مي كند.در ش��ركت هاي تك كه 
نيروي انس��اني و دانش افراد حرف اول را مي زند به مديران 
آپشن هاي مشخص از سهام مي دهند و بخش عمده اي از 
حقوق و بهره وري آنها را سهام تشكيل مي دهد. اما در مورد 
كارگران نمي توان حقوق و معيشت آنها را با سهام جبران 
كرد و الزم است كه حقوق داده شود. اما درمورد مزاياي پايان 
خدمت كارگران مي توان سهام ارايه كرد. شايد اين مزايا باعث 
شود كه كارگران سهام كارخانه و شركت خود را بخرند. در 
صندوق هاي بازنشستگي نيز امكانات خريد سهام شركت 
ايجاد مي شود. بانك ها و دولت نيز به كاركنان وام مي دهد 
كه سهام شركت خود را بخرند و اين موضوع باعث تشويق 
كارگران و مديران در بهبود عملكرد ش��ركت ها مي شود. 
در شركت سهامي عام تضاد منافع باالست و بايد مديريت 
ش��ود لذا بايد مديريت شود زيرا آينده و زندگي و بهره وري 

شركت ها و منافع كارگران در آينده را تامين مي كند.

  اوراق سكه 
وي با اش��اره به ضرورت اس��تفاده از ابزار اوراق سكه در 
بانك ها گفت: در بحث سكه نيز بايد توجه داشته باشيم 
كه بانك ها انبار سكه هستند و بانك خريد و فروش سكه 
انجام نمي دهد اما چند وقت پيش اينگونه مطرح شد كه 
بانك ها در بازار سكه مداخله مي كنند و سكه مي خرند 
و مي فروش��ند. بانك اعالم مي كند كه در خزانه س��كه 
اين تعداد سكه دارد و خريدار و سرمايه گذار يك تعداد 
سكه را خريداري مي كند و اوراق آن را در دست دارد اما 
سكه همچنان در بانك موجود است و به صورت واقعي 
وارد بازار نشده بلكه اوراق آن خريد وفروش مي شود كه 
ربطي به بانك ندارد. مثال 2 ميليون سكه در خزانه يك 
بانك موجود است و رس��يد آن در دست مردم است اما 
اين گزارش هاي اشتباه كه ادعا كردند بانك ها خريد و 
فروش مي كنند باعث شد كه جلوي خريد وفروش سكه 
موجود در خزانه بانك ها گرفته شود.در كشورهاي ديگر 
جهان نيز جلوي خريد و فروش طال به اين دليل گرفته 
مي شود كه مانع ايجاد حباب شود و ما در ايران مي توانيم 
خيلي راحت اين وضعيت را نظام مند كنيم و اجازه خريد 
و فروش به بانك ها ندهيم اما وجود سكه در خزانه و خريد 
وفروش آن توسط مردم باعث مي شود كه امنيت بيشتري 
براي سرمايه گذاران ايجاد شود و سكه در خانه ها و طال 
فروشي ها كمتر دست به دست شود و بخش عمده اي از 

تقاضاي سكه با روش امروزي مديريت شود.

بورس هم خوب است هم خطرناك، بايد با هدايت فشار نقدينگي به سمت توليد، خطرات را به فرصت خوب تبديل كنيم

  تبديل تهديد به فرصت؛ با هدايت فشار نقدينگي به سمت توليد
  براي جنگيدن با فساد بايد به جاي ژ 3، از ابزارهاي نوين مالي استفاده كنيم

  تا مهر و آبان تصور ريزش قيمت سهام در بورس را ندارم به اين دليل كه فشار پول جديدي كه وارد بورس مي شود مانع از ريزش قيمت سهام مي شود.
  بورس هم خوب است و هم خطرناك است زيرا قيمت ها از استانداردهاي قيمت به سود دور شده است و نسبت قيمت به سود كه بايد حدود 5 باشد، 

اكنون به عدد بسيار بااليي رسيده است لذا اين خطر براي ريزش و سود كم دريافتي ايجاد شده است

برش
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اخبار بورس

بانك ها موظف به پاسخگويي 
درباره سهام عدالت شدند

معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد، طي بخشنامه اي، بانك هاي دولتي را موظف 
كرد، اطالع رساني الزم را درباره پذيرش سهام عدالت 
به عنوان وثيقه صدور كارت اعتباري انجام دهند.نقل از 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون امور بانكي، بيمه 
و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، طي بخشنامه اي، 
بانك هاي دولتي را موظف كرد، اطالع رساني الزم را 
در مورد پذيرش سهام عدالت به عنوان وثيقه صدور 
كارت اعتباري انجام دهند.اين بخشنامه به مديران 
عامل 17 بانك دولتي، غير دولتي، ش��ركت دولتي 
بانكي وابسته به وزارت ارتباطات و موسسات اعتباري 
ابالغ شده است. در بخشنامه صادره از سوي عباس 
معمارنژاد آمده است: »پيرو تأكيدات رييس جمهور، 
برنامه هاي دولت تدبير و اميد، مصوبه شوراي عالي 
بورس و بخش��نامه 12 خرداد 1399 بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران در رابطه با اعطاي تسهيالت 
خرد به مردم به پشتوانه توثيق سهام عدالت و با توجه 
به هماهنگي هاي به عمل آمده با شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه، مقتضي است 
اقدامات الزم در اين خصوص به عمل آمده و موضوع 
صدور كارت اعتباري به پشتوانه سهام عدالت از طريق 
مقتضي به مشتريان اطالع رساني شود.«بر اساس 
اين گزارش، اين بخشنامه به مديران عامل 17 بانك 
دولتي، غير دولتي، شركت دولتي بانكي وابسته به 
وزارت ارتباطات و موسسات اعتباري ابالغ شده است.

۳۰ درصد دوم سهام عدالت 
اين هفته قابل معامله است

مدير برنامه ريزي و توسعه شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار كشور با اشاره به آزادسازي 
س��هام عدالت از ارديبهشت گفت: اين هفته 30 
درصد بعدي سبد سهام عدالت قابل معامله است.

به گزارش مهر، س��يد محمدجواد فرهانيان در 
بخش خبري 21 شبكه اول سيما اظهار داشت: 
در دور گذشته آزادسازي سهام عدالت، به دليل 
آماده نبودن زيرس��اخت ها مردم ب��ه بانك ها و 
كارگزاري ها مراجعه مي كردند و در اين مرحله، 
مراجعه به بانك ها وجود دارد اما بانك ها از درگاه 
كارگ��زاري خود اقدام به ف��روش مي كنند. وي 
گفت: فروش سبد سهام عدالت محدوديت زماني 
ندارد.فرهانيان افزود: كساني كه روش مستقيم را 
براي دسترسي به سبد سهام خود انتخاب كرده 
و به كارگزاري هاي بازار سرمايه معرفي شده اند 
ممكن است به حس��اب برخي از آنها پول سهام 
واريز نشده باش��د زيرا همه سفارش ها تكميل 
نشد و ناهماهنگي بين بازار پول و سرمايه اتفاق 
افتاد.وي با بيان اينكه اكنون اين ناهماهنگي رفع 
شده است گفت: كساني كه روش غيرمستقيم را 
انتخاب كرده و سهامشان را نفروخته اند اما اكنون 
به فروش آن نياز دارند مي توانند در سامانه تغيير 

وضعيت دهند و سهام خود را بفروشند.

فتاح: ورود ۲۰ شركت بنياد
به بازار سرمايه در سال جاري

رييس بنياد مستضعفان گفت: تعداد شركت هاي 
بورس��ي بنياد به 32 شركت رس��يده و اميدواريم 
امسال هم 20 شركت ديگر بنياد وارد بازار سرمايه 
شوند.به گزارش روابط عمومي بنياد مستضعفان، 
سيد پرويز فتاح با بيان اينكه در يك سال گذشته 2 
شركت بنياد مستضعفان در بورس پذيرفته شده اند، 
گفت: با احتساب اين شركت ها، تعداد شركت هاي 
بورسي بنياد مس��تضعفان به 32 شركت رسيده و 
اميد است امس��ال 20 شركت ديگر بنياد وارد بازار 
سرمايه شود تا مردم نيز سهامدار اين شركت ها شوند 
و در سود آن شريك باشند.رييس بنياد مستضعفان 
در خصوص مشاركت اين بنياد در بورس امالك نيز 
گفت: تالش مي كنيم تا شركت هاي بنياد كه قابليت 
ورود به بازار س��رمايه دارند، وارد بازار بورس شوند؛ 
البته با پيگي��ري و اصرار ما، دولت و قانون به كمك 
آمدند تا ما براي عرضه امالكمان در بورس دست به 
كار شويم. از اين رو، با راه اندازي بورس امالك، بنياد 
مستضعفان هرقدر بتواند، امالك در اختيارش را در 

بورس امالك عرضه خواهد كرد.

تغيير ساعات معامالت بورس
از هفته آينده

مديرعامل بورس تهران گفت: از هفته آينده، معامالت 
بورس در دو زمان 8:30 تا 11 و 11 تا 13 هر روز كاري 
معامله خواهند ش��د.علي صحرايي افزود: اقدامات 
كوتاه مدت بورس تهران، براي كاهش فشار بر روي 
هسته معامالتي بدين گونه است كه از هفته آينده 
س��هام صنايع مختلف در دو زمان 8:30 تا 11 و 11 
تا 13 هر روز كاري معامله خواهند ش��د.وي اضافه 
كرد: عمده معامالت گروه ها از س��اعت 8:30 تا 11 
و گ��روه صنايع بزرگ نيز از س��اعت 11 تا 13 انجام 
مي ش��ود البته از روز قبل اطالع رساني مي شود كه 
چه صنايعي در چه بازه زماني معامالت مي ش��ود.

صحرايي گفت: براي كاهش مشكالت هسته اصلي 
معامالت، يكي از اقدامات بورس تهران، به كارگيري 
دو س��امانه معامالتي براي بورس و فرابورس است 
كه تا دو ماه آينده، دو موتور معامالت جداگانه ايجاد 
مي شود.وي از اقدامات بلندمدت بورس تهران براي 
ايجاد زيرساخت هاي معامالتي افزود: در نظر داريم 
تا پايان س��ال، س��امانه معامالتي جديدي با كمك 
دانشگاه طراز اول كشور ايجاد شود البته با مشاوران 
خارجي هم مذاكراتي براي ايجاد هسته جديد داريم.

صحرايي گفت: فراز و فرود، جزو ذات بازار س��رمايه 
است و هرچه سطح قيمت هاي سهام باال رود تحليل 
سهم ها نيز مشكل تر مي شود به همين دليل مردم بايد 
با تخصص وارد بازار سرمايه شوند و افرادي كه دانش 
بورس را ندارند بايد به طور مستقيم و از صندوق هاي 

سرمايه گذاري استفاده كنند.
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نتايج يك پژوهش علمي سهم عوامل بوي بد را مشخص كرد

چهارشنبه درباره انتقال انبارهاي سوخت در شمال غرب تهران تصميم گيري مي شود 

معرفي 2 رقيب آرادكوه در انتشار بوي نامطبوع

هراس از تكرار انفجار بيروت در شهران

گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه انگشت اتهام انتشار بوي نامطبوع در 
پايتخت به سمت مركز انباشت پسماندهاي اين شهر در 
آرادكوه نشانه رفته است، نتايج يك پ ژوهش دانشگاهي 
حاكي از اين است كه آراد كوه دو رقيب سرسخت دارد 
كه در سطوح باالتري از اين مركز انباشت پسماند،  بوي 
نامطبوع توليد مي كنند. بر اساس نتايج اين پژوهش 
عملي، سهم مركز دفن پسماند آرادكوه در انتشار بوي 
نامطبوع در تهران حدود ۲۰ درصد و سهم مجتمع هاي 
دامداري و دامپروري ۴۷ درصد برآورد ش��ده اس��ت. 
همچنين سهم فاضالب نيز با حدود ۲9 درصد بيشتر 

از آرادكوه ارزيابي شده است.
به گزارش »تعادل«، ۱۲ دي ماه سال 9۷ براي اولين 
بار بوي نامطبوعي ش��بيه فاضالب در جنوب، غرب و 
بخش هايي از شرق و شمال تهران منتشر شد. همان 
زمان مقامات شهرداري و استانداري در واكنش به اين 
اتفاق بي سابقه از تش��كيل كميته حقيقت ياب خبر 
دادند كه البته تا ۲۴ آذر م��اه 9۸ كه اين رخداد تكرار 
شد، نتيجه رسمي در برنداشت. بر اساس بررسي هاي 
انجام شده، انتشار چنين بوي زننده اي در سطح وسيع 
در پايتخت طي دست كم ۷ دهه گذشته بي سابقه بوده 
است. به باور برخي از پژوهشگران، انتشار بوي نامطبوع 
در تهران يك حادثه خاص و فاقد سابقه و تكرارشوندگي 
طي همه سال هاي گذشته در اين شهر به شمار مي رود. 
از اين رو، نمي توان اين حادثه خ��اص و ناگهاني را به 
پديده هاي داراي س��ابقه تكرار از جمله تغيير جهت 
باد در شهر نسبت داد. در عين حال، مطالعات پيشين 
مديريت شهري نشان مي دهد، در زماني كه رطوبت 
هوا افزاي��ش پيدا مي كند ميزان تركيب بار رطوبتي و 
گاز منتشرش��ده تحت تاثير گازهاي جنوب و جنوب 
شرقي به سمت ش��مال تهران باعث هدايت اين بو در 
برخي مناطق تهران مي شود. به گفته مديران شهري، 
انتش��ار بو كه يكي از مولفه هاي آاليندگي هوا اس��ت 
ارتباطي با مجموعه آرادكوه ندارد. بر اساس داده هاي 
علم��ي آالينده هاي يك منبع خط��ي مانند آرادكوه 
نمي تواند ۳۵ كيلومتر دورتر و صرفا در برخي مناطق 
خاص منتشر شود. آنها معتقدند نشانه هايي همچون 
سردي هوا، پديده اينورژن و افزايش استفاده از مازوت 
 هنگام انتش��ار اين بوي نامطبوع قطعا با اين مس��اله 

بي ارتباط نيست.

    هشدار درباره انتقال آرادكوه
محمدتق��ي زاده، مع��اون هماهنگي ام��ور عمراني 
اس��تانداري تهران در جلس��ه هفته گذشته كارگروه 
مديريت پسماند استان تهران با اشاره به اينكه عمده 
منشأ بوي نامطبوع در تهران از آرادكوه است، گفت: در 
صورت عدم انتقال اين مركز از سوي شهرداري، اداره 
كل محيط زيس��ت استان تهران قانونا حق شكايت از 
ش��هرداري به مراجع قضايي را دارد. اما شينا انصاري، 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
در گفت وگو با مهر، با اش��اره به مطالعاتي كه از سوي 
يك تيم دانشگاهي از دانشگاه شهيد بهشتي در سال 
9۷ در خصوص تعيين سهم منابع مولد آلودگي بو در 
مسير فرودگاه امام خميني از جانب شهرداري انجام 
شده است، گفت: سهم مركز دفن پسماند آرادكوه در 
اين اندازه گيري آاليندگي حدود ۲۰ درصد مشخص 
شده است. وي با اشاره به اينكه خروجي اين مطالعات 
از طريق اندازه گيري ها و شناس��ايي كانون هاي مولد 
بو مش��خص مي كند كه بيش از 9۸ كانون آاليندگي 
در اين مس��ير وجود دارد، ابراز داش��ت: مجتمع هاي 
دامداري و دامپروري با س��هم ۴۷ درصدي بيشترين 
س��هم را در انتشار بو در اين بررس��ي دارند. مديركل 
محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با تاكيد 

بر اينكه اين اندازه گيري ها براساس مدلسازي، نقشه 
پخ��ش و پراكندگي بو به صورت مج��زا از هر كدام از 
منابع و به صورت تجمعي تهيه شده است، افزود: حتي 
نقش فاضالب ها هم از آرادكوه در توليد بوي نامطبوع 
بيشتر ارزيابي شده است. وي با اشاره به اينكه يكي از 
سياست هاي شهرداري تهران توسعه و ارتقاي ظرفيت 
ايستگاه هاي مياني تفكيك و بازيافت پسماند در سطح 
شهر است، گفت: با فعال شدن اين ايستگاه ها از دو سال 
گذشته ديگر پس��ماندهاي حجيم در اين ايستگاه ها 
تفكيك و بازيافت مي شوند و حجم پسماندهاي منتقل 
شده به آرادكوه از ۸ هزار تن در روز به ۵۷۰۰ تا ۶ هزار 
تن كاهش يافته اس��ت. انصاري اظهار ك��رد: اجراي 
طرح كاپ نيز به كاهش حجم پس��ماندهاي منتقل 
شده به مركز دفن كمك مي كند. وي با بيان اينكه در 
دنيا براي مديريت پسماند، دولت ها به روش هايي كه 
ارزش اقتصادي ايجاد مي كن��د روي آورده اند، گفت: 
بازياف��ت، پردازش، توليد كمپوس��ت، توليد انرژي از 
پسماند و جداسازي پسماندهاي با ارزش از جمله اين 

فعاليت ها است.

   ۹۸ كانون انتشار بو در مسير فرودگاه امام 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
همچنين با بيان اينكه با جابه جايي مركز دفن مسائل 
زيست محيطي آن از جمله انتشار بوي نامطبوع حل 
نمي شود، اظهار كرد: برآوردها نشان مي دهد، انتقال 
مركز هزينه هاي س��نگيني دارد ضمن اينكه ارزيابي 
زيس��ت محيطي تعيين مركز دفن جديد نيز حدود 
يك تا دوسال زمان مي برد. وي افزود: بهسازي آرادكوه 
در ش��رايط حاضر بهترين روش كاهش اثرات زيست 
محيطي موجود است. انصاري با اشاره به اينكه ۱۵سال 
پيش يك درياچه شيرابه در محل دفن زباله كهريزك 

به وجود آمده بود كه مساحت آن به ۱۶ هكتار مي رسيد، 
گفت: با توجه به تدابيري كه در س��ال هاي گذش��ته 
انديش��يده ش��د، از جمله راه اندازي تصفيه خانه اين 

درياچه خشك شد.
بنابراي��ن با توجه به ش��رايط فعل��ي در همين مكان 
ضمن بهبود وضعيت مديريت پسماند وكاهش حجم 
پس��ماندهاي ورودي، مي ت��وان مخاطرات زيس��ت 

محيطي موجود را كاهش داد.

  كرونا و آراد كوه
در همين حال،  سعيد مرادي كيا، كارشناس سازمان 
مديريت پس��ماند از مجتمع آرادكوه كه مهمان يك 
برنامه تلويزيوني بود، گفت: مجتمع آرادكوه يا كهريزك 
از ۵۰ سال پيش پذيراي پسماندهاي تهران و خيلي 
از روس��تاها و شهرهاي اطراف بوده است. واقعيت اين 
است كه در دوران اپيدمي كوويد ۱9 شرايط خاصي را 
در آرادكوه تجربه مي كنيم. اين مجتمع روزانه پذيراي 
پسماندهاي مختلف شهر تهران از جمله منابع خانگي 
و غير خانگي است. تمامي پس��ماندها را جمع آوري 
مي كنيم و به مجتمع آرادكوه منتقل مي كنيم و آنجا به 
وسيله ماشين آالت و نيروهاي انساني اين پسماندها 
را تفكيك و به صنايع بازيافت مي فرستيم و آنهايي كه 
بازيافتشان مقرون به صرفه نيس��ت براي توليد برق 
استفاده مي كنيم. يا در نهايت مجبور هستيم در مراكز 
دفن، دفن كنيم. مرادي كيا توضيح داد: اما در دوران 
كرونا موضوع كاماًل برعكس شد. مجبور شديم موضوع 
بازيافت را به خاطر س��المتي نيروهاي انساني و مردم 
در تهران و كل كش��ور متوقف كنيم تا جلوي انتشار 
بيماري را بگيريم. چون دوستان مجبور بودند با دست 
گاهي اوقات اين تفكيك را انجام بدهند. تمركز اصلي 
ما در اين دوران روي پسماندهاي بيمارستاني بود. به 

خاطر ش��رايط بحراني ميزان پسماندها افزايش پيدا 
كرده است. همانطور كه كادر درماني ما مجبور بودند 
۲۴ ساعته كار كنند، نيروهاي دفن ما هم مجبور بودند 
با شيفت هاي دو سه برابري و به صورت ۲۴ ساعته اين 
پس��ماندها را با رعايت موازين بهداشتي براي اينكه 
جلوي ش��يوع پس��ماندها را از مناطق جنوبي تهران 
بگيرند دفع كنند و از اين مورد توانس��تيم س��ربلند 

بيرون بياييم.
وي بيان كرد: تس��ت كروناي تع��دادي از نيروهاي ما 
مثبت شد ولي خوشبختانه سريع شناسايي شدند و 
براي تست هاي بيشتر و مراقبت و استراحت به منزل 

فرستاده شدند.
اين كارشناس پسماند با اش��اره به اينكه سايت هاي 
دفع كشور و مجتمع آراد كوه به واسطه كرونا پررنگ تر 
ديده شدند، تصريح كرد: اما حقيقت اين طور است كه 
ما خارج از دوران كرونا هم درگير يكسري مسائل مثل 
توليد باالي پسماند و باال بودن ميزان شيرابه هستيم. 
وقتي مردم كيسه پسماندشان را در سطل رها مي كنند 
اين پايان كار نيس��ت. حدوداً در شهر تهران ۱۴ هزار 
پاكبان فعالند كه تعداد زيادي از معابر و خيابان هاي 
ش��هر را پاكيزه مي كنند تا محيط تميز و بهداش��تي 

داشته باشيم.
وي ادامه داد: از همه ملت خواهشمندم در توليد پسماند 
و خريدهايشان بازبيني داشته باشند. محيط زيست و 
تعداد زيادي از جانوران در حال از بين رفتن هستند. اين 
ماسك ها و دستكش هايي كه رها مي شوند مي توانند 
باعث انتقال ويروس شوند. اصالح الگوي مصرف داشته 
باشند و در مهماني ها به اندازه غذا درست كنند و دور 
ريز زياد نداشته باشند. جلوي توليد كيسه پالستيكي 
را بگيرند. اين آلودگي ها نس��ل آينده را دچار مشكل 

خواهد كرد.

در پ��ي انفجار انبار مواد ش��يميايي در بيروت، مجيد 
فراهاني عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران در پستي 
اينستاگرامي اعالم كرد: تهران هم مي تواند حادثه اي 

دلخراش تر از حادثه بيروت را تجربه كند.
او نوش��ت: تجربه انفجار بيروت تجربه اي بسيار تلخ و 
ناگوار ب��ود كه تاثيرات منفي آن دهه ها در بطن لبنان 
خواهد ماند. فراتر از هر حادثه و فاجعه درس آموخته ها و  
عبرت هاي آن بايد مورد توجه قرار گيرد. حتما در اقصي 
نقاط گمرك هاي رسمي يا اسكله هاي غير رسمي، در 
مناطق ويژه اقتصادي يا بنادر س��احلي و  غيرساحلي 
كشور انبارهاي مشابه انبار مواد شيميايي بيروت يافت 
مي شود كه از اين پس بايد به عنوان يك بمب ساعتي 
نگريسته شود اما عالوه بر اماكن ياد شده انباشت مواد 
 شيميايي در بطن و مركز ش��هرها و اماكن مسكوني

 خطر آفرين تر اس��ت. اينجا است كه شناسايي نقاط 
پرخطر در تهران و  ديگر شهرها و احتمال بروز فاجعه و 
برنامه ريزي براي خروج اين بمب هاي ساعتي از شهر را 

بايست از دولت و مديريت شهري طلب كنيم.
عدم رعاي��ت پروتكل هاي نگهداري و انباش��ت مواد 
شيميايي در شهر مي تواند در يك لحظه تمام نظامات 
يك جامعه و شهر را بر هم بريزد، از اين رو، موضوع خروج 
تاسيسات پرخطر از شهر تهران بيشتر از گذشته بايد 
در دستور كار قرار گيرد و شهرداري با كمك دولت بايد 
براي تحقق آن كم��ر همت ببندد. فقط به عنوان يك  
مثال به انبار نفت محله شهران كه يك  بمب هيدروژني 
داخل شهر و روي گسل زلزله مشا بنا شده توجه كنيم

انبار نفت شهران با مخازني غول پيكر درست در بطن 
بافت مسكوني شمال غرب تهران در محله شهران قرار 
گرفته و هر روز حدود ۳۰۰ تانكر ۳۰ هزار ليتري حمل 
سوخت از ابر مخازن اين انبار نفت بارگيري مي كنند و 

سپس از وسط بافت مسكوني و خيابان ها و كوچه هاي 
شهران مي گذرند و نهايتا وارد بزرگراه مي شوند.

    چهارشنبه تصميم نهايي گرفته مي شود
فراهاني در در پستي توئيتري اما خبر از تشكيل جلسه 
براي بررسي آخرين وضعيت انتقال انبار نفت داده است.

مجيد فراهاني كه گفته شوراي عالي شهرسازي قبال 
در مصوبه اي خواستار انتقال انبار نفت شهران به بيرون 
شهر شده بود نوشته است روز چهارشنبه آينده به اتفاق 
رييس كميسيون شهرسازي شورا در جلسه اي ميزبان 
مسووالن وزارت نفت و شوراي عالي شهرسازي خواهيم 
بود. اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران وعده داده در 
اين جلس��ه آخرين وضعيت انتقال انبار نفت و ايمني 

انتقال را بررسي خواهند كرد.

    انتقال انبارهاي شيميايي 
به عهده شهرداري نيست

اما اين در حالي اس��ت كه رضا كرمي محمدي،  رييس 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران در 
گفت وگو با يكي از رسانه ها با اشاره به خطري كه وجود اين 
انبارها در داخل شهر دارد، گفت: انبارهاي مواد شيميايي 
كه در داخل شهر تهران هستند در ابتداي ساخت، خارج 
از شهر محسوب مي شدند اما با گسترش شهر تهران آنها 
هم داخل شهر قرار گرفتند و حال وجود آنها خطرناك 
اس��ت. وي افزود: وجود انبارهاي مواد شيميايي داخل 
شهر تهران مساله مهمي است كه چندبار در شهرداري 
آن را پيگيري و در اي��ن خصوص تذكراتي ابالغ كرديم 
اما متاسفانه تاكنون توجهي نشده است. كرمي در مورد 
نهادهاي مس��وول در برابر انتقال انبارهاي ش��يميايي 

تصريح كرد: تخليه و انتقال اين انبارها برعهده شهرداري 
نيس��ت بلكه مربوط به نهادهاي مرتبط ب��ا آن انبارها 
مي  شود. رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران گفت: 
وظيفه ما اين است كه خطرات وجود آنها را شناسايي و به 
اين نهادها تذكر دهيم كه تاكنون چندبار اين كار را كرديم 

اما به دليل مشكالتي كه وجود دارد انجام نشده است.

    انبار نفت شهران ايمني كامل را دارد 
اما در سوي ديگر اين موضوع، كرامت ويس كرمي مديرعامل 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه مثلث 
حياتي سوخت رساني در شهر تهران وجود دارد، اظهار كرد: 
اين مثلث شامل سه انبار نفت جنوب، انبار نفت ري جنب 
پااليشگاه و ش��مال غرب تهران كن و شمال شرق تهران 
قوچك مي شود. وي با اشاره به اهميت وجود انبارهاي نفت 
در تهران، تصريح كرد: طي ساليان گذشته مكاتباتي انجام 
شده و جلسات كارشناسي و مديريتي درون و برون سازماني 
با هماهنگي و همكاري دستگاه هاي ذي ربط انجام شده كه 
در تمامي اين جلسات با مباحثي كه مطرح شده ضرورت 
وجود انبار نفت در آن نقطه و رعايت اس��تانداردهاي فني 
وايمني مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به گفته مديرعامل 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفت��ي، در نهايت تمام 
تصميمات منجر به اين شده كه انبار نفت شهران با توجه 
به اينكه يكي از انبارهاي نفت حياتي جهت سوخت رساني 
در كالن شهر تهران بوده و استانداردهاي الزم را دارد، وجود 
آن نيز براي سوخت رساني پايدار و ايمن و با كمترين تردد 
ناوگان نفتكش در سطح شهر بسيار ضروري است. وي در 
واكنش به اظهارات اخير در م��ورد ناايمن بودن انبار نفت 
شهران گفت: انبار نفت شهران استانداردهاي ايمني الزم را 
دارد و وجود آن براي سوخت رساني ايمن و مطمئن درسطح 

تهران حياتي است.

رايزني محسن هاشمي با 
قاليباف درباره مشكالت تهران

عضو شوراي شهر تهران از ديدار محسن هاشمي با 
محمدباقر قاليباف خبر داد و گفت: نمايندگان مجلس 
براي حل چالش هاي شهر تهران به كمك مديريت 
شهري مي آيند. زهرا صدراعظم نوري، عضو شوراي 
شهر تهران در گفت وگو با فارس، درباره ديدار اخير 
رييس شوراي شهر با رييس مجلس اظهار كرد: اين 
ديدار طي هفته گذشته انجام گرفته و درباره همكاري 
بين مجلس و شوراي شهر مباحثي مطرح شده است.

وي با اش��اره به اينكه در جلس��ه محسن هاشمي با 
محمدباقر قاليباف بنده حضور نداشته ام، گفت: اينكه 
مديريت شهري با كمك نمايندگان مجلس مسائل و 
مشكالت پايتخت را           در حوزه شهري برطرف كنند 
مورد توجه اس��ت و مي توان از ظرفيت نمايندگان 
مجلس براي رف��ع چالش هاي تهران كمك گرفت. 
رييس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران ادامه 
داد: رويكرد محمدباقر قاليباف، رييس مجلس درباره 
تعامل با مديريت شهري مثبت بوده است و از آنجايي 
كه برخي از نمايندگان و رييس مجلس قبال در حوزه 
شهرداري و شوراي شهر فعال بوده اند، موضوع مهمي 
است و مي توان با كمك آنها كه به مسائل شهر آشنا 
هستند در جهت رفع مشكالت پايتخت اقدام كرد. 
وي اظهار كرد: نمايندگان مجلس حتمًا به مديريت 
شهري در رفع چالش هاي شهر تهران كمك خواهند 
كرد و جلسه بين محسن هاشمي و محمدباقر قاليباف 
نتايج موثري به همراه خواهد داشت. در جلسه آينده 
صحن شوراي شهر جزئيات اين جلسه توسط محسن 

هاشمي رييس شوراي شهر اعالم خواهد شد.

جزييات طرح ارتقاي امنيت 
بانوان در محيط هاي شهري

زهرا بهروز آذر، مدير كل امور بانوان شهرداري تهران از 
شناسايي و بهسازي محيط هاي شهري و معابر ناامن 
براي زن ها خبر داد. بهروز آذر در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان طرح ارتقاي امنيت بانوان در محيط هاي شهري 
كه به صورت پايلوت در منطقه ۱۰ اجرايي شده است، 
گفت: براي اولين بار سعي كرديم با استفاده از ظرفيت 
زنان در خانه هاي تسنيم در سراي محالت، معابر و 
محيط هاي ناامن براي زنان را شناسايي كنيم. وي 
با بيان اينكه اي��ن طرح به صورت پايلوت در منطقه 
۱۰ اجرايي شده است، تصريح كرد: در ابتدا با روش 
فوكوس گروپ يا گروه كانون��ي با حضور جمعي از 
زنان در محالت مختلف منطق��ه ۱۰ نقاط، معابر و 
موقعيت هايي كه در محله براي آنها احساس ناامني 
ايجاد مي كند مشخص و شناسايي شد. مديركل امور 
بانوان ش��هرداري تهران با بيان اينكه از زنان سوال 
پرسيده شده كه در مسير مبداء و مقصد كجا احساس 
ناامني كرده و چرا؟ گفت: نكته قابل توجه اينكه زنان 
از آزار كالمي و متلك، نگاه نامناسب و خيره، خلوتي 
معابر، فرو رفتگي هاي شهري و حتي شمشاد و برخي 
از مدل هاي فضاي س��بز احساس ناامني مي كنند 
كه در همين راس��تا از دو منظر اصالح كالبد شهر و 
اقدامات فرهنگي حل اين مساله را در دستور كار قرار 
داديم . چرا كه اصالح معابر دندانه اي يا اصالح فضاي 
س��بز اقدامي عاجل و در اختيار شهرداري است؛ اما 
آزارهايي مثل متلك گويي و... نيازمند كار فرهنگي 
است كه در مورد نحوه اجراي آن بايد به پروتكل و ساز 
و كار موثري برسيم. مديركل بانوان شهرداري تهران 
افزود: به عبارتي ديگر بخشي از اين ناامني ها با نصب 
و افزايش روشنايي، كوتاه كردن شمشادها و... برطرف 
مي شود و هم اكنون نيز در حال اجرا است. بخش ديگر 
نيز نيازمند اقداماتي همچون ايجاد فضاهاي مكث و 
تعامل يا دايركردن محل بازي كودكان است تا زنان 
براي عبور از اين معابر، احساس امنيت بيشتري داشته 
باشند. به گفته وي، برخي ديگر از اقدامات بايد در حوزه 
فرهنگي اجرايي ش��ود؛ چرا كه در بسياري از اوقات، 
مردان و پس��راني كه با كالم خود موجب آزار روحي 
زنان مي شوند، مورد آموزش قرار نگرفته و از تأثيرات 
آن رفت��ار بي اطالعند و اين كار را صرف يك تفريح و 
وقت گذراني انجام مي دهند و اين در حالي است كه 
بررسي هاي ما نشان داد در برخي از اين نقاط ارتباط 
اين افراد با مراكز سرگرمي و تفريحي در محله قطع 
است يا اصال چنين مراكزي وجود ندارد. وي گفت: تا 
پايان شهريور ماه پايلوت اجراي طرح در منطقه ۱۰ 
به جمع بندي مي رسد و براي مهرماه دستورالعمل 
اجرايي اين طرح براي مناطق ۲۲ گانه ارسال مي شود 
تا در فازاول نسبت به شناسايي معابر و نقاط ناامن با 

همراهي و مشاركت زنان در منطقه اقدام كنند.

 اجاره ميلياردي 
خانه هاي  باال شهر تهران 

در حالي كه وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي و 
ساير نهادهاي مرتبط مي كوشند تا با محدوديت ها و 
سختگيري هاي، ۲ ميليون و ۲۰۰ متقاضي دريافت 
وام ۱۵ تا ۵۰ ميليون توماني كمك وديعه مسكن را 
احراز شرايط كنند، در همين حين خانه هايي با رهن 
۳ ميليارد تومان��ي و اجاره هاي ۴۰ ميليون توماني 
معامله مي ش��وند. به گزارش ايلن��ا، طبق گزارش 
وزير وقت راه و شهرس��ازي در سال 9۷، ۳۰ درصد 
خانه هاي خالي در تهران در منطقه يك است كه جزو 
گران ترين واحدهاي مسكوني نه تنها در كشور بلكه 
در منطقه است. حاال اگر تمام اين واحدهاي خالي 
وارد بازار شوند آيا فرقي به حال مستاجراني كه به 
دنبال وام ۵۰ ميليون توماني هستند، مي كند يا اينكه 
در غياب پول نفت دولت به دنبال درآمدزايي هاي 
جديد اس��ت؟ بر اس��اس اين گزارش، نمونه هاي 
متعددي از رهن هاي ميلياردي و با اجاره هاي چند 
ده ميليوني در بازار مسكن منطقه يك مي توان يافت. 
به عنوان نمونه، فايل يك آپارتمان ۲۶۰ متري در 
نياوران با ۳ ميلي��ارد رهن و ۶ ميليون تومان اجاره 
ماهانه به بازار عرضه شده است. همچنين يك واحد 
۱۷۵ متري در شهرك غرب با ۷ ميليارد تومان رهن 

و اجاره توافقي به بازار ارايه شده است.

 افزايش وام نوسازي
به  ۲۲۰ ميليون تومان 

مديرعامل ش��ركت بازآفريني شهري ايران گفت: 
با دس��تور وزي��ر راه و شهرس��ازي تس��هيالت در 
محدوده هاي مصوب س��كونتگاه هاي غيررسمي 
به ٢٢٠ ميليون تومان افزايش پيدا كرد. به گزارش 
وزارت راه و شهرسازي، مهدي عبوري مديرعامل 
شركت بازآفريني شهري ايران افزود: به اين طريق 
انبوه س��ازان واجد ش��رايط بدون س��پرده گذاري 
مي توانن��د از اين اعتب��ار بهره برده و كار را ش��روع 
كنند. عبوري گفت: همچنين در اين زمينه در اين 
محدوده هاي مصوب هزينه هاي طراحي و نظارت 
نظام مهندسي ۵٠ درصد كاهش يافته و شهرداري ها 

صدور پروانه را صددرصد رايگان كردند.

متقاضيان وام اجاره از ۲۱ مرداد 
به بانك معرفي  مي شوند

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از روز  بيست 
و يكم مردادماه روند معرفي متقاضيان تس��هيالت 
كمك وديعه اجاره به ۱9 بانك و موسسه اعتباري آغاز 
مي شود، گفت: در اين مرحله تالش اين است كه در 
كوتاه ترين زمان وام پرداخت شود. محمود محمودزاده 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بخش زيادي از پااليش 
متقاضيان تسهيالت مرابحه خريد كاال و خدمات يا 
همان وام كمك وديعه اجاره انجام شده و متقاضيان 
طبق اعالمي كه از قبل صورت گرفت بر اس��اس رقم 
سمت راست كد ملي خود از روز ۱۴ مرداد نسبت به 
تكميل اطالعات خود اق��دام كرده اند كه اين روند تا 
بيستم ادامه مي يابد. محمودزاده با بيان اينكه ۱۷ بانك و 
دو موسسه اعتباري براي پرداخت وام اجاره توسط بانك 
مركزي معرفي شده اند گفت: ما بر اساس سهميه اي كه 
هر بانك دارد در سامانه اقدام ملي مشخص كرده ايم كه 
متقاضي مي تواند شعبه بانك مورد نظر خود را مشخص 
كند. بر اساس اين گزارش، تسهيالت مرابحه خريد كاال 
و خدمات يا همان وام كمك وديعه اجاره به ميزان ۵۰، 
۳۰ و ۱۵ ميليون تومان به ترتيب در تهران، كالن شهرها 
و ساير شهرها مدتي قبل در ستاد ملي مقابله با كرونا 
به تصويب رسيد. سود اين تسهيالت ۱۳ درصد است. 

 ماليات خانه هاي خالي
 شش برابر اجاره نيست

در حالي كه پيش از اين تصور مي شد ماليات خانه هاي 
خالي بر اساس نرخ روز بازار محاسبه مي شود و البته 
س��ازمان ام��ور مالياتي توضيحاتي ش��فاف در اين 
خصوص ارايه نكرده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
مي گوي��د كه ضرايب بر اس��اس دفترچه س��اليانه 
سازمان امور مالياتي محاسبه مي شود. در واقع ماليات 
واحدهاي خالي شش برابر ماليات اجاره خواهد بود، 
نه شش برابر اجاره. به گزارش ايسنا، ماليات خانه هاي 
خالي كه چهارشنبه گذشته در مجلس به تصويب 
رس��يد، براي سال اول شش برابر  ماليات متعلقه كه 
رقم هاي بين ۱۵ تا ۳۵ درصد درآم��د اجاره را در بر 
مي گيرد شامل مي شود. يعني جريمه واحدهاي خالي 
از سكنه شش برابر مالياتي را شامل مي شود كه ساليانه 
به درآمد صاحبخانه ها اختصاص مي يابد. پيش از اين، 
 برخي تصور مي كردند كه ماليات شش برابر درآمد 
اجاره است. از طرف ديگر خانه هاي كمتر از ۱۵۰ متر 
در تهران و كمتر از ۲۰۰ متر در ديگر شهرها كه تا پيش 
از اين معاف از ماليات اجاره بود از اين پس مش��مول 

ماليات خانه هاي خالي مي شود.

انتقاد عقبايي از بورس مسكن
حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك 
با انتقاد از برنامه دولت براي راه اندازي بورس مسكن، 
گفت: در هيچ جا بورس مس��كن نداري��م و آقايان 
مي خواهند اسم خود را در كتاب گينس ثبت كنند. 
عقبايي در گفت وگو با تسنيم در خصوص برنامه دولت 
و وزارت راه و شهرسازي براي راه اندازي بورس مسكن، 
اظهار كرد: مسكن يك كاالي ناهمگن است و قابل 
عرضه در بورس نيست. گندم در همه دنيا گندم است، 
قير، طال، بنزين، نفت و ... هم همين گونه است. كاالي 
همگن است كه در بورس قابل عرضه است. اين ايراد 
اول است. وي با اشاره به اينكه ايراد دوم اين است كه در 
هيچ جاي دنيا چيزي به نام بورس مسكن نداريم، ادامه 
داد: اقتصاددانان كشور آنقدر پيشرفت كرده اند كه 
توانسته اند تورم را كنترل كنند، مشكالت اقتصادي را 
رفع كنند و فقط بورس مسكن مانده است. مي خواهند 
در دنيا پيشتازي كنند و در كتاب ركوردهاي گينس 
ثبت ش��ود كه در ايران بورس مسكن براي اولين بار 
راه اندازي شده است. نايب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با طرح اين پرسش كه بورس مسكن چيست، 
افزود: پاس��خ اين سئوال من را نه وزير داده و نه كس 
ديگري. وقتي مي پرسيم مي گويند بورس مسكن دو 
بخش دارد؛ يك بخش صندوق هاي اعتباري كه مردم 
در آن سپرده گذاري مي كنند و بخش دوم نيز اين است 
كه ما در اتاق هاي شيشه اي شفاف مي خواهيم امالك 
مازاد و اموال دولتي را بفروشيم. عقبايي تصريح كرد: 
اما اين تعريف بورس مسكن نيست و راهكار و روش كار 
است. وي با بيان اينكه كسي نمي داند بورس مسكن 
را تعريف كند، اضافه كرد:  از نظر بنده بورس مسكن 
تعريفي ندارد.  اساسا تعريفي ندارد. اين كار غلط است. 
نكته بعدي اين است كه تالش ها در كشور آن بوده 
كه مسكن به يك كاالي مصرفي تبديل شود. وقتي 
مسكن را به بورس مي برند آن را سرمايه اي تر مي كنند. 
وي يادآور ش��د: در واقع با اين كار سياست ليبرال-

فئوداليس��م را تقويت مي كنيد نه سياست توجه به 
مستضعفين و دهك هاي پايين جامعه. بورس مسكن 
سياست اقتصاد ليبرال-فئودالي را تقويت مي كند يا 
برنامه هاي خانه دار كردن اقشار كم درآمد؟ بايد مسكن 
از بازار سرمايه خارج و به كاالي مصرفي تبديل شود. 
وي گفت: بايد اقداماتي انجام ش��ود كه وقتي فردي 
مي خواهد مسكن بخرد نگاهش مصرفي باشد. مانند 
نگاه به يك پرايد براي يك خانواده متوسط كه مي گويد 

اين يك وسيله مصرفي است.

دامداري ها و فاضالب از مركز دفع پسماند، بوي نامطبوع بيشتري منتشر مي كنند
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     مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران: با جابه جايي مركز دفن مسائل زيست محيطي آن از جمله انتشار بوي نامطبوع حل نمي شود، 
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زمان مي برد. وي افزود: بهسازي آرادكوه در شرايط حاضر بهترين روش كاهش اثرات زيست محيطي موجود است.

ذره بين



6 دنياي فناوري

قيمتي ترين اطالعات مسروقه 
در بازار هكرها

گزارش جدي��د از ميانگين قيمتي كه هكرها مايل 
هستند براي كنترل حس��اب هاي آنالين مختلف 
پرداخت كنند نشان مي دهد كه اطالعات حساب 
كارب��ري به س��رقت رفته حس��اب هاي جي ميل و 
فيس بوك در اين ميان قيمتي ترين اطالعات مسروقه 
هستند. به گزارش ايسنا به نقل از بيزنس اينسايدر، 
گزارش هاي جديد نشان مي دهد هكرها مايل هستند 
در فضاي مجرمانه وب براي اطالعات الگين مسروقه 
حساب هاي كاربران پول بپردازند. طبق تحقيقات 
Privacy Affairs كه به تحليل فهرس��ت هاي 
ب��ه ف��روش گذاشته ش��ده در دارك وب پرداخته 
اس��ت، قيمت هاي متفاوتي براي ان��واع اطالعات 
الگين حساب هاي كاربران وجود دارد. يك حساب 
فيس بوك هك ش��ده به طور ميانگين ۷۴.۵۰دالر 
قيمت دارد در حالي كه يك حساب اينستاگرام هك 
شده ۵۵.۴۵ دالر و حساب توييتر هك شده ۴۹دالر 
قيمت دارد. يك حساب جي ميل هك شده به قيمت 
باالتر ۱۵۵.۷۳ دالر فروخته مي ش��ود كه شايد به 
دليل اين حقيقت اس��ت كه دسترسي بيشتري به 
زندگي طعمه هكرها و ساير حساب ها فراهم مي كند. 
هكرها معموال از حساب هاي ايميل هك شده براي 
فريب دادن كاربران براي ارس��ال اطالعات استفاده 
مي كنند. طبق گ��زارش اف ب��ي آي، كالهبرداري 
ايميل در سال ۲۰۱۹ به شركت ها ۱.۷ ميليارد دالر 
زيان زد و تحقيقات شركت »فاير اي«  نشان مي دهد 
كه ۹۱ درصد همه جرايم س��ايبر با يك ايميل آغاز 
مي شود. حس��ابهاي س��رويس انجام پرداخت كه 
هكرها از آنها براي ارس��ال پول نقدي و جلوگيري 
از شناسايي شدن توس��ط ماموران قانون استفاده 
مي كنند، از حساب هاي شبكه اجتماعي هك شده هم 
گرانتر هستند. هكرها براي استفاده از حساب هاي 
PayPal هك ش��ده براي انتقال پ��ول از ۱۰۰۰ تا 
۳۰۰۰ دالر حاضرند به طور متوسط ۳۲۰ دالر هزينه 
پرداخت كنند. د ر اين بين اطالعات كارت اعتباري 
و كارت هاي بدهي كه به فروش گذاشته مي شوند، 
قيمت كمتري داشته و به طور متوسط ۱۵ تا ۳۵ دالر 
هستند زيرا ردگيري آنها ساده تر است. در اين گزارش 
به مردم توصيه شده است كلمات عبورشان را مرتب 

تغيير دهند تا مانع از هك شدن حساب خود شوند.

نيويورك به دنبال مقابله با 
انحصارطلبي شركت هاي فناوري

مقامات ايالت نيويورك قصد دارند با تصويب قانوني در 
پارلمان محلي اين ايالت قوانين ضدانحصار را محكم تر 
كنند تا بهتر بتوانند با انحصارطلبي ش��ركت هاي 
فناوري مقابل��ه كنند. به گزارش ف��ارس به نقل از 
انگجت، قانون جديد ضدانحصار ايالت نيويورك عليه 
شركت هاي فناوري قانون ضدانحصار قرن بيست و 
يكم نام گرفته و دامنه آنچه كه رفتار انحصارطلبانه 
محسوب مي شود را افزايش مي دهد، مجازات هاي 
درنظر گرفته شده را افزايش مي دهد و مقابله قضايي 
با انحصارطلبي را تس��هيل مي كند. قان��ون اوليه 
ضدانحصار كه امروزه در اكثر ايالت هاي امريكا اجرا 
مي شود مربوط به ۱۰۰ سال قبل است و عمدتا تنها 
مربوط به همدستي دو شركت براي انجام اقدامات 
انحصارطلبانه اس��ت. اما در قانون جديد اش��كال 
پيچيده تر زد و بند انحصارطلبانه بين شركت هاي 
فناوري نيز پيش بيني ش��ده و مورد بررس��ي قرار 
مي گي��رد. در اي��ن قانون تعقيب ش��خصيت هاي 
حقيقي نيز س��اده تر ش��ده و مجازات حداكثر ۱۵ 
سال زندان براي انحصارطلبي تجاري در نظر گرفته 
شده اس��ت. همچنين مجازات مالي شركت هاي 
متخلف نيز به حداكث��ر ۱۰۰ ميليون دالر افزايش 
يافته است. انتظار مي رود تصويب اين قانون به طرح 
ش��كايت هاي جديدي از اپل، فيس بوك، آمازون و 

گوگل منجر شود. 

نگاه

خأل قانوني سبب به يغما رفتن 
اطالعات كاربران مي شود

به گفته كارشناسان حوزه فناوري، خألهاي قانوني 
س��بب به يغما رفتن اطالعات كاربران شده است و 
حال آنكه الزم است با ورود به كشور، روي موضوعات 
اولويت دار كار كنيم ك��ه امنيت، حريم خصوصي و 
رگوالتوري اپراتورها از اين جه��ت اهميت دارد. به 
گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، شاهپور 
دولتشاهي، وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون 
وكال، محمدباقر اصغري آقامشهدي، دكتراي حقوق 
فناوري اطالعات و استاد دانشگاه به بررسي موضوع 
»به روزرساني قوانين موردنياز براي فناوري هاي نوين، 
هم زمان با ورود ۵G به ايران« پرداختند. دولتشاهي با 
بيان اينكه علم حقوق، علمي است كه در تدوين قوانين 
نياز به آزمون وخطا دارد، اظهار كرد: »در علم حقوق 
هر چه زمان بيشتري بگذرد راهكارهاي بهتري براي 
مسائل مختلف ارايه مي شود اما براي تدوين قوانين 
در فناوري اطالعات كه بر پايه نوآوري روز است كار 
حقوقدانان سخت مي ش��ود. ما با فناوري جديد در 
ارتباط هستيم و بايد در قوه قضاييه آينده نگري اتفاق 
بيفتد زيرا بايد اين را بدانيم كه هر پديده جديدي كه 
ايجاد مي شود نياز به قانون جديد ندارد، اين در حالي 
است كه در وضع قوانين بايد به موضوع اصل كمينه 

قوانين نيز توجه كنيم.«

   ممانعت از ورود تكنولوژي 
وي با بيان اينكه تكنولوژي اينترنت متعلق به كشور ما 
نيست، گفت: »سال ها قبل تصميم داشتند كه فوتبال 
را با فرهنگ اسالمي- ايراني در كشور اداره كنند كه 
اجرايي نش��د، آيا اين درباره فناوري ۵G امكان پذير 
است؟ معتقدم ۵G را هم نمي توانيم و نبايد متناسب 
با فرهنگ خودمان بومي سازي كنيم. از صدسال پيش 
تاكنون همه فناوري ها به كشور وارداتي بوده است. ما 
توليدكننده فناوري نبوده ايم. بنابراين از طرفي اين 
فناوري هاي تا حدود زيادي با فرهنگ ما هم فاصله 
دارد درعين حال نيز نمي توانيم جلوي ورود تكنولوژي 
را بگيريم.« اين وكيل پايه يك دادگستري با انتقاد از 
افرادي كه به زعم خودشان تالش مي كنند تا »اينترنت 
پاك« در كشور ايجاد كنند افزود: »زماني كه صحبت 
از تكنولوژي و اينترنت مي شود همه دست ها را باال 
مي برند اما وقتي مي گوييم كاري بكنيد و توليدات 
متناسب با فرهنگ ايراني و اسالمي در اينترنت آزاد 

ايجاد كنيد همه ساكت مي شوند.« 

   توليد محتواي بومي و سالم
دولتشاهي درباره راه حل داشتن »اينترنت پاك« نيز 
گفت: »تنها راهكار براي داشتن »اينترنت پاك«، توليد 
محتواي سالم و بومي سازي مدل آن است. درعين حال 
بايد با نهادهاي متولي درصحنه بين الملل تعامل برقرار 
كرد. براي مثال با شركت گوگل مراوده برقرار كنيم تا 
اگر محتوايي برخالف حقوق بشر يا امنيت ملي باشد 
آن را حذف كند؛ بنابراين امكان برداشتن محتواي 
س��ياه از اينترنت وجود دارد.« وي با اشاره به حذف 
محتواي خش��ن از تلگرام در دي ماه سال ۹۶ در پي 
تعامل با مديران تلگرام بيان كرد: »در دي ماه سه سال 
قبل محتواي خش��ن روي يكي از كانال هاي تلگرام 
قرار گرفت كه از طريق وزير ارتباطات به اطالع رييس 
تلگرام رسيد و كانال مربوطه به دليل انتشار مطالب 
خشن مسدود شد.« اين وكيل پايه يك دادگستري 
در ادامه به ناآگاهي مردم در اس��تفاده از تكنولوژي 
اشاره كرد و افزود: »خيلي ها در كشور توهم دارند كه 
با روبان بريدن اتفاق مهمي رخ مي دهد، كشور كره 
 ۵G جنوبي كه سرآمد تكنولوژي اس��ت براي ورود
روباني پاره نكرد. فناوري ۵G در كشور ما كپي شده 
است و افراد براي ورود آن وام ها و تسهيالت دريافت 
مي كنند اما در نهايت مردم را به حال خودشان تنها 
رها مي كنند.« دولتشاهي به لوايح پنج گانه كه هنوز 
در مجلس تصويب نشده است اش��اره كرد و گفت: 
»اين لوايح بدون كارشناسي نوشته شده بود و داراي 
مشكالت زيادي است. اكنون رگوالتوري نمي تواند با 
اپراتور متخلف برخورد كند بنابراين قدرت برخورد را 
با جرايم در ۵G در آينده را هم ندارد.« وي در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه آيا وكال و قضات به موضوع 
جرايم اينترنتي آشنايي دارند؟ توضيح داد: »نبايد 
از وكال و قضات انتظار داش��ته باشيم درباره چيزي 
كه قانون گذاري نش��ده اطالعات داشته باشند ما از 
ناآگاهي مردم ضربه مي خوري��م و اين خألهايي در 
آموزش است.« وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به 
اينكه حفظ حريم اطالعات كاربران در ۵G بسيار مهم 
است تصريح كرد: »در يك سال اخير اطالعات تعداد 
زيادي از كاربران به يغما رفته است بنابراين بايد ابتدا 
فكري به حال حريم خصوصي و امنيت ديتاها داشته 

باشيم و سپس ۵G را وارد كشور كنيم.«

    دستگاه ها  خود را  متولي تكنولوژي مي دانند
همچني��ن محمدباقر اصغري آقامش��هدي با بيان 
اينكه ما در انقالب چهارم صنعتي قرار داريم، تصريح 
كرد: »اين اتفاق نوعي تحول آفريني است ما تجارب 
ضعيفي در اي��ن زمينه داريم بنابراي��ن نمي توانيم 
بي گدار به آب بزنيم. زماني كه صحبت از تكنولوژي 
تأثيرگذار در جامعه مي شود دستگاه هاي متعددي 
خود را متولي آن مي دانند اما موقع رسيدگي كسي 
پاي كار نيست كه فضاي مجازي نيز از آن مستثني 
نمي شود.« وي با اشاره به تجربه ناموفق در موضوع 
رگوالتوري بيان كرد: »در پنج سال قبل جشن تدوين 
لوايح پنج گانه فاوا گرفته شد اما هنوز اين قوانين در 
پيچ وتاب كميسيون هاي مجلس قرار دارد و تكليف 
آن مشخص نيست. بررسي سطحي نشان مي دهد 
كه اين لوايح كپي برداري از قوانين كشورهاي ديگر 
است و قوانين آن با زيست بوم ما سازگار نيست.« اين 
استاد دانشگاه با بيان اينكه خألهاي قانوني سبب به 
يغما رفتن اطالعات كاربران ش��ده است، افزود: »با 
توجه به سرقت اطالعات در كشور ما صدايي از كسي 
بلند نشد. عددهاي ما از هزاران كاربر گذشته است 
ما با افرادي مواجه هستيم كه مسائل را مي بينند اما 

واكنشي نشان نمي دهند.«
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اداره تدارکات خارجی کاال

٭   مشخصات مناقصه :

شماره ثبت در پایگاه ملی شماره مناقصهنام مناقصه گزار
مناقصات

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع مبلغ برآورد
کار )ریال( ارزیریالی

شرکت ملی حفاری 
98/33/06/551513/191/735ایران

قطعات خارجی تعمیرات  640/000/000
2/520/000/000 ریال360/027 یورو

قطعات داخلی 540/000/000

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : )دریافت اسناد ارزیابی و کتابچه منوط به ارایه گواهینامه HSE  می باشد (

دریافت اسناد
یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دومتاریخ شروع دریافت
10 روز پس از تاریخ شروع دریافت اسنادآخرین مهلت دریافت

تحویل اسناد 
کیفی

آدرس : اهواز  بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه ي اول پارت محل دریافت
A  - اداره قراردادها -  اتاق 108    شماره تماس :  061344146525 احمدی

نحوه دریافت

1- به منظور خرید CD اسناد مناقصه  ارائه فیش واریزی به صورت جداگانه به مبلغ یکصد و نود هزار 190.000ریال به حساب 
شماره 4001114004020491 و شماره شبا: ) IR520100004001114004020491(نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت 

عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران  الزامی است.
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

متقاضیان می بایست اطالعات مورد نیاز در فرم های استعالم های ارزیابی کیفی را ظرف مدت 14 روز در قالب 4 عدد لوح آخرین مهلت
فشرده تهیه و به کمیسیون مناقصات تحویل دهند.

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت محل تحویل
B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 061-34148580

٭   ارزیابی کیفی مناقصه گران :

بر اساس کسب حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود انجام می گردد.روش ارزیابی

تعادل نوبت اول  99/5/19 و نوبت دوم 99/5/20

٭  تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  و شماره شبا:  IR350100004001114006376636(نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

تجديدآگهی مناقصات عمومی يک مرحله ای به روش نيمه فشرده
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت اول

1399.2348 موضوع مناقصه :  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 4 
C-275 دستگاه میز  دوار نشنال

برابر رای شماره 139960310001003066 مورخه 99/4/18 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم حمید جوینی 
فرزند علی بشماره ملی 4568882117 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 113 متر 
مربع قسمتی از پالک 3428 اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19903808

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/19           تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/2
 مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه يک 

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

آيا ترامپ واقعا مي تواند تيك تاك را ممنوع كند

دهن كجي ترامپ به آزادي بيان امريكايي
دونالد ترامپ دستورالعمل اجرايي ممنوعيت معامالت 
امريكا با وي چت و تيك تاك را طي ۴۵ روز صادر كرد 
و بدين ترتيب تيك تاك و وي چت بايد مالكان ديگري 
غير از شركت هاي مادر چيني پيدا كنند و در غير اين 
صورت تعطيل شوند، هرچند به نظر مي رسد ماجرا به 
همين سادگي هم نيست، اما به گفته كارشناسان، اين 

كار تنش ها ميان واشنگتن و پكن را شدت مي بخشد.
به گزارش »تعادل«، دونالد ترامپ روز پنجش��نبه دو 
دستورالعمل اجرايي را با هدف ممنوعيت تيك تاك و 
وي چت صادر كرد و گفت امريكا بايد به نفع امنيت ملي، 
اقدامي مقابله اي عليه پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي 
مستقر در چين انجام دهد. اين اقدام حاكي از آن است 
كه تيك ت��اك و وي چت بايد ت��ا ۴۵ روز ديگر، مالك 
جديدي در امريكا بيايند و اگر در اين مدت نتوانستند 
به اين هدف برسند، در اين كشور مسدود خواهند شد. 
تيك تاك يك اپليكيش��ن اشتراك گذاري ويدئوهاي 
كوتاه است كه بين نسل جوان امريكا و بقيه كشورهاي 
جهان محبوبيت زيادي دارد. وي چت نيز يك اپليكيشن 
ارسال پيام است كه افراد براي برقراري ارتباط با خانواده 
و دوستان خود استفاده مي كنند. ترامپ ادعا مي كند كه 
اين برنامه ها، داراي مشكالت امنيتي هستند، زيرا در 
چين استقرار دارند و بنابراين مستعد درخواست هاي 
ارايه داده  از سوي دولت چين هستند. چندي پيش هم 
اعالم ش��ده بود كه مايكروسافت در حال مذاكره براي 
خريد تيك تاك به ارزش ميليارد ها دالر است. وب سايت 
گاردين به س��واالتي كه در اين زمينه مطرح مي شود 
پرداخته است و اينكه اين ممنوعيت تا چه اندازه جدي 

است و چه تاثيراتي مي تواند داشته باشد.

    دستور ترامپ دقيقًا چه مي گويد
دس��تور اجرايي ترامپ اين موضوع را مطرح مي كند 
كه برنامه هاي چيني، »امنيت ملي، سياست خارجي 
و اقتصاد اياالت متحده را تهديد مي كنند« و به همين 
دليل اس��ت كه اياالت متحده بعد از گذشت ۴۵ روز، 
»هرگونه معامله توس��ط هر ش��خص« را با ش��ركت 
بايت دنس كه ش��ركت اصلي مالك تيك تاك اس��ت، 
منع خواهد كرد. البته اين اظهارات مي تواند تفاس��ير 
متفاوتي داشته باش��د. اين امر مي تواند به سادگي به 
معناي ممانعت از خريد تبليغات توسط تبليغ كنندگان 
امريكايي روي اين پلتفرم شود. با وجود اين، به گفته 
واشنگتن پس��ت، يك مقام ارشد دولتي اين مساله را 
مطرح كرده كه با اجرايي شدن اين دستور، حتي دانلود 
اين برنامه هم در حكم معامله با اين شركت محسوب  

مي شود. 
اما آيا ترام��پ واقعا مي تواند تيك تاك را ممنوع كند؟ 
هنك شلس، مدير امنيتي در شركت لوك اوت مي گويد 
امكان اين كار وجود ن��دارد. او مي گويد: »پاك كردن 
تيك تاك از هر دستگاهي در اياالت متحده غيرممكن 
خواهد بود. اين موضوع به گوگل، اپل و مايكروسافت 
به عنوان دارندگان سيستم عامل در گوشي ها بستگي 
دارد ك��ه اين ممنوعي��ت را اعمال ك��رده و اطمينان 
حاصل كنند كه كاربران تيك تاك را حذف مي كنند. 
اين در حالي است كه احتماال اين شركت ها از چنين 
دستوري پيروي نمي كنند. براي مثال، اپل در گذشته 
رويكردي سختگيرانه در مورد اجازه دسترسي دولت يا 
قانون به دستگاه هاي خود اتخاذ كرده است، حال آنكه 
مايكروس��افت در حال مذاكره براي خريد تيك تاك 
اس��ت.« با وجود اين، حتي اگر اين دستورات اجرايي 
نتواند تيك تاك را از دستگاه ها حذف كند، دولت ترامپ 
مي تواند فضاي رگوالتوري براي تيك تاك را آنچنان 
سخت و خصمانه كند كه اين شركت، با شكست تجارت 
مواجه شود و يا از فضاي رقابتي به نحوي عقب بماند كه 

يك شركت امريكايي بتواند از آن سبقت بگيرد، كما 
اينكه همين حاال هم با ابزار جديدي كه فيس بوك در 
شبكه اجتماعي خود اينستاگرام راه اندازي كرده، چنين 

احتمالي قريب الوقوع تر است.
تيك تاك اوايل س��ال جاري در هند ممنوع شد. البته 
اين برنامه به اجبار از دستگاه ها حذف نشد، زيرا شركت 
مادر، داوطلبانه آن را از فروش��گاه هاي آنالين در اين 
كشور حذف كرد. مشخص نيس��ت كه بايت دنس در 
اين ش��رايط هم چنين كاري را انجام خواهد داد يا نه، 
كما اينكه تيك تاك تا كنون هم به اين درخواس��ت ها 
پاسخي نداده است. شلس مي گويد: »حذف تيك تاك 
از فروشگاه هاي آنالين مي تواند تاثيرات منفي ديگري 
بگذارد ، زيرا خاليي ايجاد مي كند كه مجرمان سايبري 
مي توانند ب��ا بدافزارهايي ش��بيه تيك تاك، جزئيات 

حساس كاربران را جمع آوري كنند.«

    آيا تيك تاك واقعا خطرناك است
نظرات در مورد مس��ائل امنيت��ي پيرامون تيك تاك 
بس��يار متفاوت اس��ت. انتقادات اصلي به اين برنامه 
اين است كه ش��ركت مادر آن در كشور چين مستقر 
اس��ت و بنابراين ممكن اس��ت داده هاي كاربران را با 
دولت چين به اشتراك بگذارد، اينكه اطالعات زيادي 
از كارب��ران جمع آوري كرده اس��ت و ديگر اينكه اين 
برنامه به درستي رمزگذاري نشده است. هينا شمسي، 
مدير پروژه امنيت مل��ي ACLU مي گويد: »اگرچه 
همه متخصص��ان در مورد اينك��ه عملكرد تيك تاك 
درخصوص داده ها خطرناك است، توافق نظر ندارند، 
اما اين ممنوعيت جديد مي تواند به موضوع نگراني ها 
درباره حريم خصوصي اش��اره هايي داشته باشد. اين 
اقدام، يك سوءاس��تفاده ديگر از اختيارات اضطراري 
است كه تحت پوشش گسترده امنيت ملي قرار دارد. 
ممنوعيت انتخابي تمام سيستم عامل ها به آزادي بيان 
آنالين آس��يب مي زند و هيچ كاري براي حل مشكل 
 وس��يع نظارت ناعادالنه دولت، از جمله توسط دولت 
امري��كا هم انجام نمي دهد.« دول��ت امريكا به صورت 
گسترده به شنود داده هاي تلفني امريكايي ها پرداخته 

و يكي از مش��هورترين اين اقدامات، توس��ط آژانس 
امني��ت ملي امريكا ص��ورت گرفت ك��ه جزئيات آن 
توس��ط ادوارد اس��نودن، مامور س��ابق اين سازمان، 
براي عموم مردم فاش ش��د. برخي تحليل ها نش��ان 
مي دهد كه تيك تاك داده هاي قابل توجهي را بيشتر 
از ساير شركت هاي فناوري امريكايي مانند فيس بوك 

جمع آوري نمي كنند.

    مردم چگونه اين ممنوعيت را حل مي كنند
ويديوهايي در تيك تاك منتشر شده كه توضيح مي دهد 
كابران چطور مي توانند ممنوعيت احتمالي را دور بزنند 
و اين ويديوها ميليون ها بار اليك و به اشتراك گذاشته 
شدند، با وجود اين، كارشناسان امنيتي مي گويند برخي 
از روش ه��اي تبليغي در اين فيلم ه��ا به احتمال زياد 
كارايي ندارند. بسياري از كاربران ادعا مي كنند مي توانند 
از يك شبكه خصوصي مجازي )VPN( استفاده كنند 
كه ترافيك كاربر در يك كش��ور را از طريق يك شبكه 
ارتباطي رايانه اي در كشور  ديگري مسيريابي مي كند 
و بدين ترتيب اينطور به نظر مي رسد كه دستگاهي كه 
شخص به آن وصل شده، در امريكا مستقر نيست. البته 
اس��تفاده از وي پي ان ها فقط درصورتي موثر خواهد 
بود كه ممنوعيت بر اس��اس رويه دستگاه به دستگاه 
اجرا ش��ود، نه اينكه دولت امريكا با شركت هاي بزرگ 
فناوري توافق كند كه آنها تيك تاك را از فروشگاه هاي 

آنالين حذف كنند. 
ش��لس مي گويد: »اگ��ر اين ممنوعيت توس��ط خود 
ارايه دهندگان خدمات اينترنتي اعمال ش��ود، حتي 
اس��تفاده از وي پي ان هم نمي تواند ب��ه كاربران براي 
اس��تفاده از تيك تاك كمكي كند، زيرا در آن صورت 
اتصال به منابع اين برنامه كامال مس��دود خواهد شد. 
اتفاقي كه بعد از ممنوعيت تيك تاك در هندوس��تان 
ديديم.« با وجود اين، كارشناسان همچنان مي گويند 
بعيد اس��ت كه ش��ركت هاي بزرگ فن��اوري چنين 
ممنوعيت��ي را اجرا كنند. حتي با انج��ام اين كار هم، 
كاربران ممكن است با قفل شكني گوشي هاي خود و 
يا ايجاد تغييراتي در گوشي كه فراتر از دسترسي هايي 
است كه اپل به آنها مي دهد، به تيك تاك دسترسي پيدا 
كنند. هرچند كه با اين كارها، خود را در معرض خطرات 

امنيتي بيشتري قرار مي دهند.

    تاثيرات طوالني مدت ممنوعيت تيك تاك
طرف��داران آزادي بيان نگران تاثير چنين ممنوعيتي 
بر متمم اول قانون اساس��ي امريكا درخصوص آزادي 

بيان هس��تند. جميل جعفر، مدير اجرايي موسس��ه 
متمم اول قانون اساسي در دانشگاه كلمبيا، مي گويد: 
»نگراني هاي مربوط به حريم ش��خصي و امنيتي در 
برخورد با پلتفرم هايي مانند تيك تاك، واقعي است، اما 
ما بايد نسبت به تعيين اختيارات و قدرت گسترده اي 
كه به اين رييس جمهور و همتاي آينده او براي دخالت 
در دسترسي امريكايي ها به رسانه ها مي دهيم، احتياط 
كنيم.«  حتي رقبا ه��م مخالف ممنوعيت تيك تاك 
هس��تند. همانطور كه مارك زاكرب��رگ، مديرعامل 
فيس بوك روز پنج شنبه در يك نشست همه جانبه با 
كارمندانش اظهار داشت كه واقعًا نگران است از اينكه 
ممنوعيت تيك تاك، يك سابقه واقعا بد و طوالني مدت 

را براي سانسور برنامه ها در اين كشور ايجاد كند.
دعواي تجاري امريكا و چين كه در س��ال هاي حضور 
ترامپ در كاخ سفيد شدت گرفته، اكنون وارد فضاي 
آنالين شده و انتظار تشديد تنش ها وجود دارد. البته 
مخالفت ترامپ با شركت هاي چيني داستان جديدي 
نيست. در ماه مه سال گذشته ميالدي، وزارت بازرگاني 
امريكا به دستور كاخ سفيد، شركت هوآوي را در ليست 
سياه قرار داد و تمام ش��ركت هاي امريكايي را از ادامه 
همكاري با اين ش��ركت بزرگ منع كرد. پس از اعالم 
اين موضوع، شركت گوگل همكاري خود با هوآوي را 
قطع و ثبت اليسنس براي محصوالت جديد هوآوي را 
متوقف كرد. مشكالت و كشمكش هاي دولت امريكا با 
هواوي از جنجال برانگيزترين و خبرسازترين اتفاقات 
سال ۲۰۱۸ ميالدي بود كه در سال هاي بعد نيز ادامه 
پيدا كرد. هواوي ك��ه از بزرگ ترين توليدكنندگان و 
توسعه دهندگان تجهيزات مخابراتي و موبايل در جهان 
محسوب مي شود، پيش از اين نيز در طول يكي دو سال 
اخير از س��وي دولت ترامپ تحت فشارهاي سياسي 
و تج��اري زيادي قرار گرفته ب��ود. امريكا نگراني هاي 
امنيتي خود را به ساير كشورهاي هم پيمان امريكا نظير 
استراليا، نيوزيلند، كانادا، ژاپن و بريتانيا منتقل كرده بود 
تا آنها نيز به همكاري با اين شركت چيني خاتمه بخشند 
تا بدين ترتيب بتوان��د در ادامه جنگ تجاري با چين، 
ضربه مهلكي بر اقتصاد اين كشور پهناور وارد كند و به 
عقيده بسياري از تحليلگران، جلوي رشد سرسام آور و 
شكوفايي سريع اقتصادي غول هاي تكنولوژي چيني را 
بگيرد. اكنون هم به نظر مي رسد ترامپ در ميانه تنش ها 
با پكن، دستور مسدودسازي شبكه اجتماعي تيك تاك 
و نر م افزار موبايلي ويچت را در شرايطي صادر كرده كه 
از نظر كارشناسان، يك گام ديگر براي تشديد تنش ها 

ميان واشنگتن و پكن محسوب مي شود.

طرفداران آزادي بيان نگران تاثير ممنوعيت تيك تاك بر متمم اول قانون اساسي امريكا درخصوص آزادي بيان هستند

مهندس عظيميان مديرعامل فوالد مباركه در مجمع 
عمومي ساالنه اين شركت از تحقق سود ۱۸۷ ريالي براي 
هر سهم در سه  ماهه اول سال جاري خبر داد و گفت: براي 
ادامه اين راه موفقيت آميز تامين مواد اوليه، بزرگ ترين 
چالش  پيش روي شركت است. به گزارش خبرنگار فوالد 
مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شركت فوالد 
مباركه براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ از 
ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه سال جاري 
با حضور ۶۸.۲۳ درصد س��هامداران در محل برگزاري 
همايش هاي مركز تحقيقات اين شركت در حالي برگزار 
شد كه توجه به لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي و به 
جهت جلوگيري از ش��يوع ويروس كرونا، سهامداران 
حقيقي مي توانستند به صورت آنالين و با واردنمودن 
كدبورسي و شماره شناسنامه خود روند برگزاري مجمع 
را به صورت زنده مش��اهده نماين��د.  مديرعامل فوالد 

مباركه در بخش نخس��ت اين مجمع ب��ا ارايه گزارش 
عملكرد اين ش��ركت در س��ال ۹۸، گفت: در مجموع 
توليدات فوالد مباركه با ۱۶درصد افزايش از ۶ ميليون و 
۷۷۶ هزار تن در سال ۹۷ به هفت ميليون و ۸۳۵هزارتن 
در سال ۹۸ رسيده اس��ت. سهم محصوالت گرم از اين 
توليدات ۶ ميليون و ۹۴ هزارت��ن با ۲۰درصد افزايش 
نسبت به سال گذشته، محصوالت سرد و پوشش دار با ۲ 
درصد افزايش به يك ميليون و ۷۴۱ هزار تن رسيد.  وي 
با بيان اينكه درآمد حاصل از فروش محصوالت شركت در 
سال گذشته، بيش از ۳۹هزار ميليارد تومان بوده است، 
ادامه داد: حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان س��هم فروش 
محصوالت گرم و ۱۱هزار ميليارد تومان س��هم فروش 
محصوالت سرد و پوشش دار بوده است كه در مجموع 
درآمد ش��ركت از محل فروش محص��والت ۶۷ درصد 

نسبت به سال ۹۷ رشد كرده است.
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عسگري پژوهشگر اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد 

همه ايرادات تعرفه تجاري با »تركيه«
تعادل | فرشته فريادرس| 

»قرار داد تعرف�ه ترجيحي با تركيه بايد مورد 
بازبين�ي مجدد قرار گي�رد.« تجزيه و تحليل 
تجارت بين ايران و تركيه، قبل وبعد از اجراي 
موافقت نامه نش�ان مي دهد، انتخاب ايران در 
كاالهاي مورد نظ�ر براي درياف�ت ترجيح از 
تركيه حاوي دو نكته مهم و استراتژيك است: 
نخست اينكه ايران در انتخاب فهرست اقالم 
صادرات�ي به تركيه به درس�تي عم�ل نكرده 
 اس�ت؛ چراكه اقالم انتخابي به طور متوس�ط 
در پنج س�ال قبل از اج�راي موافقت نامه در 
80 درص�د آنها هيچ گون�ه صادراتي به تركيه 
نداشته يا تركيه در واردات اين اقالم از ايران 
گزارشي ندارد. خطاي ديگراينكه طرف ايراني 
اقالم كم ارزش را براي دريافت ترجيح انتخاب 
كرده  ك�ه حاصل اين دو مورد، دس�ت نيافتن 
به اهداف ايران در درياف�ت ترجيح از تركيه 
اس�ت. دكتر »منصور عس�گري« پژوهشگر 
اقتص�ادي در مصاحبه با »تعادل« با تش�ريح 
اين دو خطاي اس�تراتژيك به ديگر اشكاالت 
اين قرارداد تجاري با تركيه براساس پژوهشي 
كه اتاق بازرگاني انجام داده اس�ت، پرداخته 
اس�ت. بنابه اظهارات عس�گري، رص�د تراز 
تجاري در اقالم ترجيحي بين دو كشور نشان 
مي دهد، ايران در اين تج�ارت همواره داراي 
ت�راز منفي بوده كه اين خود س�بب بروز تراز 
منفي تر اي�ران در تجارت كل اق�الم با تركيه 
شده، اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز در 
سال هاي اخير به اين تراز منفي كمكي نكرده 
است. از ديگر اش�كاالت وارده به اين قرارداد 
اين اس�ت كه عم�ده اقالم ص�ادرات ايران به 
جهان در فهرس�ت درياف�ت ترجيح از تركيه 
وجود ندارد كه مي توان ب�ه كاالهايي از قبيل 
»اوره، پسته، فرش، عسل و ...« اشاره كرد كه 
بازارهاي تركيه بر ورود اين اقالم بسته است. 
از طرفي، تركيه اقالمي را كه توان پتانس�يل 
صادراتي قاب�ل توجهي در بازار ايران دارند را 
با دقت و مهارت كافي انتخاب كرده، اما ايران 
عمدتًا كاالهايي بي اهميت و با توان صادراتي 
پايي�ن را انتخ�اب ك�رده كه نش�ان مي دهد 
فقط به كميت تعرفه ها توجه داش�ته اس�ت. 
همچنين در اين موافقت نامه جاي خالي اقالم 
بس�يار مهمي از قبيل »پس�ته« كه مهم ترين 
كاالي صادراتي بخش كش�اورزي و صادرات 
غير نفتي اس�ت، وج�ود دارد. بنابراين به نظر 
مي رسد، بايد فهرست اقالم مورد درخواست 
براي دريافت ترجي�ح از تركيه مورد بازنگري 
قرار گيرد وفهرست ديگري با توجه عملكرد 
واردات تركي�ه از ايران و توان صادراتي ايران 

ارايه شود. 

   امضاي ق�رارداد تعرفه ترجيحي ميان تركيه 
و ايران كه چند س�ال پيش صورت گرفت، سر 
وصداي زيادي به پا كرد، آيا اين قرار داراي اشكال 

است و اساسا به ضرر ايران است؟ 
سرانجام پس از مذاكرات طوالني و با هدف ارتقاي 
سطح مناس��بات تجاري بين ايران و تركيه تا سقف 
30 ميليارد دالر در سال، قرارداد تجارت ترجيحي 
بين دو كش��ور ايران و تركيه امضاء و از ابتداي سال 
۲01۵ مي��ادي )1393/10/11( اجرايي گرديد. 
اين موافقت نامه در مجموع ش��امل ۲۶۵ قلم كاالي 
ترجيحي دو كشور است كه 1۲۵ فقره كاالي وارداتي 
ايران از تركيه )مورد درخواست تركيه براي دريافت 
ترجيح از ايران( و 1۴0 فقره كاالي صادراتي ايران به 
تركيه )مورد درخواست ايران براي دريافت ترجيح 

از تركيه( بوده است.
شايد بتوان يكي از داليل عمده گسترش روز افزون 
موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي را مرتبط با آثار 
و نتايج مثبت آزادس��ازي تجاري بر رش��د تجارت 
دانس��ت. براي كش��ورهايي كه آمادگي الزم را در 
اجراي آزادس��ازي تج��اري نداش��ته اند، حضور در 
موافقت نامه هاي تجاري دو يا چند جانبه به عنوان 
بهين��ه دوم همواره م��د نظر سياس��ت گذاران قرار 
داش��ته است )انتخابي كه س��ازمان جهاني تجارت 
ني��ز آن را تحت ش��رايط خاصي تايي��د مي كند( . 
عوام��ل و انگيزه هاي متعددي ب��راي منطقه گرايي 
قابل ذكر اس��ت ك��ه مي توان به امكان دسترس��ي 
آس��ان تر به فرصت ه��اي موجود در ب��ازار جهاني 
اش��اره نمود كه در عين حال مي توان��د موثرترين 
راه ب��راي گش��ودن تدريج��ي اقتصاده��اي ملي و 
ادغام آنه��ا در اقتصاد جهاني باش��د. منطقه گرايي 
عمده ترين نوع يكپارچگي در س��طح جهان است و 
تش��كيل اتحاديه اقتصادي در عمل كامل ترين نوع 
يكپارچگي است كه در آن اعضاء به رفع موانع بر سر 
راه تجارت اقدام مي نمايند. يكي از ترتيبات تجاري 
منطقه اي، موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي است 
كه ش��ركت كنندگان در چنين ترتيباتي به كاهش 
موانع تجاري، ش��امل تعرفه ها و موانع غير تعرفه اي 
در ارتباط با همه و يا بخشي از تجارت يكديگر اقدام 

مي نمايند.
موافقت نام��ه تجارت ترجيحي يكي از ش��كل هاي 
همگرايي است و طبق شرايط و ضوابط مطرح شده 
در مف��اد موافقت نامه، كش��ورهاي عضو به كاهش 
موانع تعرفه اي بين خود خواهند پرداخت و اين در 
حالي است كه هيچ كدام از اين كشورها تغييري در 
سياست تجاري خود با ساير كشورها ايجاد نمي كنند 
به گونه اي كه كاهش موانع تعرفه اي مي تواند براي 
تمام كاالهاي مبادالتي باشد يا تنها براي فهرستي 

از كاالها باشد كه از طرف هر كشور ارايه مي شود. در 
حال حاضر 1۶۴ كشور به عضويت سازمان تجارت 
جهاني درآمده ان��د و بيش از 97 درصد تجارت دنيا 
در قالب اين س��ازمان در جريان است، براي كشور 
ما كه در ابت��داي راه عضويت در اين س��ازمان قرار 
دارد و به نظر مي رسد راهي طوالني و پيچيده براي 
عضويت در اين سازمان در پيش دارد، توسعه روابط 
تجاري با ساير كش��ورها در قالب موافقت نامه هاي 
تج��ارت ترجيحي و موافقت نامه ه��اي تجارت آزاد 
دو جانب��ه مي تواند تمريني نه چندان پر خطر براي 
صنايع، بنگاه ه��ا و توليدكنندگان داخلي در جهت 
افزاي��ش رقابت پذيري هم در ب��ازار داخلي و هم با 
رقبا و توليد كنندگان بين المللي باشد. موافقت نامه 
تعرفه ه��اي ترجيحي مي تواند ب��ا كاهش يا حذف 
موانع تعرفه اي )كاهش پايدار تعرفه هاي گمركي( 
و نيز كاهش موانع غيرتعرفه اي )كاهش مجوزهاي 
الزم براي ص��ادرات و واردات(، مي تواند هزينه هاي 
فعاالن اقتصادي براي دسترسي به بازار كشورها را 

كاهش دهد.
   برخي فعاالن اقتصادي قرارداد تعرفه ترجيحي 
اي�ران وتركيه را ي�ك خطاي اس�تراتژيك در 
تج�ارت خارجي عنوان مي كنند  كه براس�اس 
اين ديدگاه ترك ها كاالهاي مزيت دار ايران در 
توليد را به ما صادر مي كنند نظرتان دراين باره 

چيست؟
تجزيه و تحليل تجارت بين اي��ران و تركيه )قبل و 
بعد( از اجراي موافقت نامه نشان مي دهد كه انتخاب 
اي��ران در كاالهاي مورد نظر ب��راي دريافت ترجيح 
از تركيه حاوي دو نكته مهم و اس��تراتژيك اس��ت؛ 
يكي آنكه ايران در انتخاب فهرست اقام )صادرات 
به تركيه( به درس��تي عمل نكرده است )اقامي را 
انتخاب نموده كه به طور متوسط در پنج سال قبل از 
اجراي موافقت نامه در هشتاد درصد آنها هيچ گونه 
صادراتي به تركيه نداشته است يا تركيه در واردات 
اين اقام از ايران گزارشي ندارد( و ديگر آنكه طرف 
ايراني اقام كم ارزش را براي دريافت ترجيح انتخاب 
كرده اس��ت كه حاصل اين دو مورد، دست نيافتن 
به اهداف ايران در دريافت ترجيح از تركيه اس��ت. 
اقام��ي كه ايران ب��ه صادرات تركي��ه ترجيح داده 
 اس��ت به ترتيب شامل منس��وجات و پوشاك با 3۲ 
قلم كااليي )۲۶ درصد(، تجهيزات الكتريكي با 1۴ 
قلم )11 درصد(، توليدات بهداش��تي با 11 قلم )9 
درصد(، توليدات فوالدي با 10 قلم )۸ درصد )، اجزاء 
و قطع��ات خودرو با 10 قلم )۸ درصد )، مبلمان با 9 
قلم )7 درصد )، ل��وازم خانگي با ۸ قلم )۶ درصد( و 
توليدات پاستيكي، آلومينيومي، چوبي، الستيكي و 
شيشه اي قرار دارند. در حدود دو سوم اقام كاالهاي 
نهايي )آماده مصرف( و يك سوم بقيه قطعات نيمه 
ساخته( مورد استفاده در خودروسازي، ساختمان و 

صنايع فلزي( هستند.
از طرف ديگر، اقامي كه تركي��ه به صادرات ايران 
ترجيح داده  اس��ت شامل ميوه، سبزي و ادويه جات 
با ۵3 قلم، مواد غذايي آماده )3۸ درصد(، آب ميوه، 
بيس��كوييت، ش��كات، آدامس، خيارش��ور و رب 
گوجه فرنگي، آب كش��ك و ريش��ه شيرين بيان ۵0 
قلم )3۵ درصد(، ش��يات با ۲0 قل��م )1۴ درصد( 
و گل، لبني��ات و تخم مرغ با 17 قل��م )1۲ درصد( 
است. الزم به ذكر اس��ت هيچ يك از اقام ترجيحي 
صادراتي تركيه به ايران داراي محدوديت نيس��ت، 
اما بيش از نيمي از اق��ام ترجيحي صادراتي ايران 
به تركيه 7۲ قلم )۵1 درصد( كه داراي محدوديت 
وزني براي صادرات به تركيه هستند، همچنين جاي 

خالي اقام بسيار مهمي از قبيل پسته كه مهم ترين 
كاالي صادراتي بخش كشاورزي و صادرات غير نفتي 
است وجود دارد. لذا به نظر مي رسد كه بايد فهرست 
اقام مورد درخواست براي دريافت ترجيح از تركيه 
مورد بازنگري قرار گيرد و فهرس��ت ديگري با توجه 
عملكرد واردات تركيه از ايران و توان صادراتي ايران 

ارايه گردد.
   آيا با بسته شدن اين قرارداد روند واردات كاال 

از اين كشور آسان تر شده است؟ 
تجزيه و تحلي��ل تراز تجاري در اقام ترجيحي بين 
دو كش��ور نش��ان مي دهد كه ايران در اين تجارت 
همواره داراي ت��راز منفي بوده اس��ت كه اين خود 
سبب بروز تراز منفي تر ايران در تجارت كل اقام با 
تركيه گرديده است و اين در حالي است كه افزايش 
نرخ ارز در سال هاي اخير به اين قضيه )تراز منفي( 

كمكي نكرده است.
از س��وي ديگر، عمده اقام صادرات ايران به جهان 
در فهرس��ت دريافت ترجيح از تركي��ه وجود ندارد 
كه مي توان به كاالهايي از قبيل اوره، پسته، فرش، 
عسل و ... اشاره نمود كه بازارهاي تركيه بر ورود اين 

اقام بسته است. 
همچنين تركيه اقامي را كه توان پتانسيل صادراتي 
قابل توجهي در بازار ايران داش��ته است را با دقت و 
مهارت كافي انتخاب نموده و اين در حالي است كه 
ايران عمدتًا كاالهايي بي اهميت و با توان صادراتي 
پايي��ن را انتخاب نموده كه نش��ان مي دهد فقط به 
كميت تعرفه ها توجه داش��ته اس��ت و اگ��ر در اين 
خصوص ب��ه گونه اي شايس��ته تر و منطقي تر عمل 

مي شد قطعًا به نتايج بهتري دست مي يافتيم.
   برخي از اين ق�رارداد به عنوان توافق معيوب 

ياد مي كنند؛ چرا؟
مقايس��ه اقام انتخابي ايران براي دريافت ترجيح 
)1۴0 قلم( در س��طح كدهاي ش��ش رقمي HS با 
عملكرد صادراتي ايران طي يك س��ال اول برقراري 
موافقت نامه تجارت ترجيحي با تركيه نشان مي دهد 
در يك سال اول اجراي اين موافقت نامه فقط در ۵7 
رديف تعرفه اي تركيه از ايران واردات انجام داده كه 
نسبت عملكردي آن برابر ۴0/71 درصد است يعني 
در حدود ۶0 درصد اقام داراي ترجيح اصًا در يك 
سال اول اجراي موافقت نامه تجارت ترجيحي بين 

ايران و تركيه صادراتي صورت نگرفته است.
صادرات ايران به تركيه در اقام داراي ترجيح داراي 
نوس��انات زيادي اس��ت و از ابتداي ش��روع اجراي 
موافقت نامه به بعد به مقدار زيادي كاهش يافته كه 
مي تواند ناشي از اشتباهي در انتخاب اقام مشمول 
ترجي��ح و يا پايين بودن ق��درت رقابت در كيفيت، 
قيمت، بسته بندي و ... صادرات ايران به تركيه نسبت 

صادرات ساير كشورها به تركيه باشد.
س��هم صادرات ترجيحي از ص��ادرات كل به تركيه 
فوق الع��اده پر نوس��ان ب��وده و از روند مش��خصي 
پيروي نمي كند كه يكي از ضعف هاي اساس��ي اين 
موافقت نامه است وحتي نمي توان گفت داراي روند 
فصلي است و بيشتر به رفتار تصادفي شباهت دارد 

تا رفتار قانون مند و حساب شده.
تع��داد اقام صادراتي ترجيحي اي��ران به تركيه در 
موافقت نامه 1۴0 قلم اس��ت، اما عملكرد صادراتي 
ايران در اين مورد نتايج متفاوتي را نش��ان مي دهد، 
عملكرد ص��ادرات ترجيحي در تع��داد اقام داراي 
ترجيح حداكث��ر ۲۶ درصد وحداق��ل ۶ درصد )از 
حيث تعداد اقام( است كه عملكرد مناسبي نيست 
و ممكن اس��ت بعضي اق��ام داراي ترجيح اصا در 

صادرات ايران به تركيه وجود نداشته باشد. 

   س�ازمان توس�عه تجارت بايد براس�اس يك 
نيازس�نجي مذاك�رات خ�ود را ب�راي گرفتن 
امتيازات از طرف ترك ها پيش مي برد، آيا در اين 

زمينه كوتاهي شده است؟
بعيد به نظر مي رسد بتوان گفت كوتاهي، شايد اين 
موضوع مربوط به آن باش��د كه تركيه در اقام مهم 
وارداتي خود با اتحاديه اروپا قب��ل از ايران قرار داد 
تجارت ترجيحي داشته است و مذاكره كننده ايراني 

از آن بي اطاع بوده است. 
   حال با توجه به انتقادات فراواني كه نسبت به 
برقراري تجارت ترجيحي با تركيه وجود دارد، 

امكان اصالح روند فعلي وجود دارد يا خير؟
ام��كان تجديد نظر وجود دارد و س��ازمان توس��عه 
تجارت حداقل دو مرتبه با باالترين مقامات تجاري 
تركيه در اين خصوص مداكراتي در تهران داش��ته 

است.
   به نظرتان ترازوي تجارت با ترك ها به نفع تجار 

تركي سنگيني كند؟
با توجه به ساختار اقام مورد توافق ايران و تركيه كه 
تركيه در اقام صنعتي ترجيح دريافت كرده است و 
ايران بيشر در اقام كشاورزي و غذايي مي توان گفت 

به نفع تجار تركيه باشد
   آيا صادرات ما با آن نياز تركيه همخواني دارد؟ 
نتايج و ارزيابي موافقت نامه تجارت ترجيحي ايران و 
تركيه نشان مي دهد اقامي صادراتي ايران به تركيه 
مش��مول محدوديت هاي مقداري است ولي به هر 
حال اگر واردات از ايران با نيازهاي تركيه همخواني 

نداشت قطعا انجام نمي گرديد. 
   در ص�ادرات ب�ا تركيه ب�ا چالش هايي مواجه 

هستيم؟ 
در اين موافقت نامه جاي خالي اقام بس��يار مهمي 
از قبيل پس��ته كه مهم ترين كاالي صادراتي بخش 
كشاورزي و صادرات غير نفتي است وجود دارد. لذا 
به نظر مي رسد كه بايد فهرست اقام مورد درخواست 
ب��راي دريافت ترجيح از تركيه م��ورد بازنگري قرار 
گيرد و فهرس��ت ديگري با توج��ه عملكرد واردات 
تركيه از ايران و ت��وان صادراتي ايران ارايه گردد. با 
توجه به نتايج اين مطالعه توصيه ها و پيشنهادهاي 
زي��ر مط��رح مي گ��ردد: »1. از  آنجا  ك��ه موانع غير 
اقتصادي يكي از عوامل تاثيرگذار بر حضور كاالهاي 
ايران در بازار تركيه است توصيه مي شود در گام اول 
به مشكات مربوط به عدم پشتيباني سيستم بانكي 
كشور، بسته بندي نامناسب، عدم حضور دايمي در 
بازار، رقابت ناسالم تجار ايراني در بازارهاي خارجي، 
وعدم رعايت اس��تانداردهاي الزم توجه گردد. ۲. با 
توجه به نتايج ارزيابي عملكرد موافقت نامه تجارت 
ترجيحي بي��ن اي��ران و تركيه، توصي��ه مي گردد 
فهرست مورد درخواست ايران براي دريافت ترجيح 
از تركيه مورد بازنگري مجدد ق��رار گيرد و اقامي 
كه در آن صادراتي به اين كش��ور نداريم و يا داراي 
ارزش قيمتي پاييني هستند حذف گردد و اقامي 
كه در آنها داراي مزيت و س��ابقه صادرات به تركيه 
هستيم جايگزين گردد. 3. توصيه مي گردد ايران در 
دريافت ترجيح از تركي��ه محدوديت مقداري را در 
دريافت ترجيحات نپذيرد )دريافت ترجيحات فقط 
در نرخ هاي تعرفه باشد(، ۴. توصيه مي شود تجار و 
بازرگانان ايراني به مسائلي مهمي چون؛ برخورداري 
از نماينده محلي ب��راي تبليغ و فروش محصوالت، 
ثبت برند و عامت تجاري در تركيه، ش��هر مناسب 
براي استقرار نمايندگي محلي، شناخت رقبا، ثبت 
ش��ركت و برند و حضور در نمايشگاه ها اهتمام ويژه 

داشته باشند.«
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فرار ۹۸ ميليارد دالر سرمايه 
ايران در ۹ سال

رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: در مجموع 9 سال 
معادل 9۸.۴ ميليارد دالر و به طور متوسط ساليانه 11 
ميليارد دالر سرمايه در هر سال، از اقتصاد ايران خارج 
شده است .مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني 
تهران در صفحه خود در فضاي مجازي نوش��ت: در 
مجموع 9 س��ال معادل 9۸.۴ ميليارد دالر و به طور 
متوسط ساليانه 11 ميليارد دالر سرمايه در هر سال، از 
اقتصاد ايران خارج شده است.به گفته خوانساري، تنها 
در سال 9۶، خالص حساب سرمايه بيش از 19 ميليارد 
دالر منفي شده است. خوانساري در توئيت ديگري 
همچنين در پيامي ديگر درباره گشايش اقتصادي كه 
رييس جمهور وعده آن را داده است، نوشت: فروش 
اوراق ارزي ب��ر پايه نفت ك��ه معنايش همان پيش 
فروش نفت است، مي تواند اقدامي سنجيده و گشايش 
اقتصادي براي جمع آوري نقدينگي باشد ولي راه عاج 
تورم نيست. اگر براي كسري بودجه فكري نكنيم، 

فشار تورم روي دوش مردم مي ماند.

معيشت مردم
جاي طرح معما و پازل نيست

ايس�نا |رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در مورد 
انتشار مطالبي در شبكه هاي اجتماعي مبني بر در 
راه بودن يك اتفاق مهم اقتصادي براي ايران مي گويد 
گمانه زني ها درباره گشايش اقتصادي اگر به اتفاقي 
بزرگ ختم نش��ود، نتيجه اي جز عصباني تر كردن 
جامعه كه در ماه هاي اخير فشارهاي اقتصادي جدي 
را تحمل كرده نخواهد داشت. مجيدرضا حريري اظهار 
كرد: متاسفانه شرايط اقتصادي كشور به گونه اي پيش 
رفته كه ديگر با طرح هاي صرفا اقتصادي و مديريتي 
نمي توان توقع تحولي جدي داش��ت و راهكار از دل 
سياست مي گذرد. وقتي فش��ارهاي تحريم يكي از 
عوام��ل تاثيرگذار بر مش��كات ب��وده، قاعدتا براي 
برون رفت از اين شرايط، بايد به مسائل ديپلماتيك 
نيز فكر كرد. وي با بيان اينكه حل نكردن مشكات و 
ناموفق بودن طرح ها، شرايط را براي اقشار كم درآمد 
جامعه دشوار كرده، گفت: وقتي جامعه مي بيند كه 
براي برون رفت از اين ش��رايط راهكار دقيقي وجود 
ندارد، عصباني مي شود و با مطرح كردن وعده هايي 
مبني بر اينك��ه در روزهاي آين��ده اتفاقي بزرگ رخ 
خواهد داد، جامعه را عصباني تر مي كند. امروز مردم 
نياز دارند كه ببينند مسووالن اجرايي فضاي زندگي 
آنها را درك كرده و بر مبناي آن تصميم مي گيرند و 
در اين مسير مطرح كردن پازل و معما چندان نتيجه 
مثبت ندارد. وي با اش��اره به گمانه زني هاي صورت 
گرفته درباره اينكه گشايش اقتصادي اعام شده در 
چه حوزه اي خواهد بود، بيان كرد: در اين روزها گمانه 
زني هايي صورت گرفته و افراد مختلف گزينه هايي را 
مطرح كرده اند اما هيچ يك از آنها در عمق زندگي مردم 
تغييري ايجاد نمي كند و مردم بيش از آنكه به وعده نياز 
داشته باشند، تصميمات جدي مي خواهند كه شرايط 
آنها را تغيير دهد. اگر تصميم جدي گرفته شود حتي 
به اطاع رساني نيز احتياج ندارد و با اجرايي شدنش، 
مردم خودشان متوجه تغيير مي شوند.حريري افزود: 
اينكه يكي از مشاوران دولت در شبكه هاي اجتماعي 
مي نويسد كه براي تصميم گيري اقتصادي صبر كنيد، 
در كنار آنكه مشخص نيست چه ارتباطي با واقعيت 
دارد، نشان از آن دارد كه از وضعيت معيشتي مردم دور 
شده ايم. امروز بخش قابل توجهي از جامعه با توجه به 
مشكات اقتصادي، اساسا توان تصميم گيري ندارد كه 
بخواهد آن را نيز يك هفته عقب بيندازد. در كنار آن در 
سالي كه به جهش توليد نام گذاري شده، اين توقع كه 
يك هفته تمام كارها بايستد تا نتيجه اين خبر روشن 

شود، چندان منطقي نيست.

هيچ ماده اوليه و ماشين آالتي 
نبايد در گمرك معطل بماند

حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صمت در 
حاشيه سفر به خراسان رضوي در جمع خبرنگاران، با 
بيان اينكه امروز چند واحد صنعتي شامل طرح هاي 
توس��عه و ايجادي به بهره برداري رسيد، اظهار كرد: 
طرح توليد انواع سيم و كابل مسي و آلومينيومي به 
بهره برداري رسيد. اين واحد صنعتي كه در حال كامل 
كردن زنجيره توليد خود بوده، در نظر دارد گرانول و 
مفتول و كاتد مس را توليد كرده و با سرمايه گذاري 
بسيار خوبي كه داشته، بيش از ۲۵0 نفر مشغول به 
كار شدند. وي افزود: در سال جهش توليد واحدهاي 
توليدي، هم افزايش ارقام توليد را دارند، هم در كنار 
افزايش توليد خود در حال ايجاد طرح هاي توس��عه 
هس��تند چنان كه طرح هاي جديد در شهرك هاي 
صنعتي و خارج از آن، در كشور در حال كليد خوردن 
اس��ت و فرصت تحريم به نحو احسن در واحدهاي 
توليدي استفاده شد. مدرس خياباني گفت: بسياري 
از مس��ائل در زمينه تخصيص ارز و تامين مواد اوليه 
اس��ت و نقدهايي به روش هاي عرضه مواد اوليه در 
بورس كاال وجود داش��ته كه س��ازوكار جديدي در 
بورس در حال تدوين است تا ديگر قيمت عرضه مواد 
اوليه خود را باالتر از قيمت جهاني نداش��ته باشيم، 
بنابراي��ن بايد واحدهاي تولي��دي را به صورت ويژه 
ببينيم. سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اضافه كرد: پيشنهادي امروز مطرح شد كه مواد اوليه 
توليدكنندگان شناسنامه دار، معتبر و بزرگ و برخي 
توليدكنندگان عضو صادركنندگان برتر را در قالب 
يك خ��ط ويژه تخصيص دهيم، بازگش��ت ماليات 
ارزش افزوده آنها سرعت پيدا كند و ترخيص كاالها از 
گمركات سهولت يابد. وي خاطرنشان كرد: با دستور 
رياست جهوري در س��تاد اقتصادي نبايد هيچ مواد 
اوليه و ماشين آالتي در گمركات ما بماند و واحدهاي 
توليدي به دليل نداشتن مواد اوليه و ماشين آالت كند 
يا متوقف شوند. كساني كه مواد اوليه و ماشين آالت 
آنها در گمركات كشور است، به وزرات صمت مراجعه 
كنند كه در قالب فهرست هايي اولويت بندي و به بانك 

مركزي و گمرك ارسال مي شود.

كارت بازرگاني واحدهاي توليدي 
تا پايان شهريور تعليق نمي شود

برابر جدول زمان بندي كه در اطاعيه سازمان توسعه 
تجارت براي تعليق كارت هاي بازرگاني تدوين شده 
است، كارت بازرگاني واحدهاي توليدي كه تعهد ارزي 
ايفا نشده دارند تا پايان شهريور ماه تعليق نمي شود. 
رييس سازمان توسعه تجارت ايران طي اطاعيه اي  
از ممنوعيت صدور و تمديد كارت بازرگاني براي آن 
دسته از فعاالن اقتصادي خبر داد كه كمتر از70 درصد 
تعهدات ارزي خود را ايفا كرده باشند. در اين اطاعيه، 
مصوبات كارگروه پايش سوءرفتار تجاري استناد كرده 
و جدول زمان بندي تعليق كارت هاي بازرگاني افراد 
داراي تعهد ارزي ارايه شده است. در اين اطاعيه آمده 
است: »حسب جلسات  ششمين و هفتمين كارگروه 
پايش س��وءرفتار تجاري در راستاي اجراي بند )۴( 
تصميمات جلسه ۵۲ ستاد هماهنگي  اقتصادي دولت  
مبني بر ايجاد ساز و كارهاي تشويقي  و تنبيهي الزم 
جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات  صادركنندگان  
داراي تعهد ارزي  و همچنين  بس��ته سياستي  نحوه 
رفع تعهد ارز  صادراتي ايفا نشده سال هاي 1397 و 
139۸ بانك مركزي  به شماره 99/1۲31۵۴ مورخ 
۲۵ تير ماه 99 تصميمات  كارگروه به شرح زير ارسال 
 مي شود. 1. بانك مركزي فهرست افراد داراي تعهد 
ارزي ت��ا پايان تيرماه 1399 را  مطابق نامه  ش��ماره 
99/100/۲۵۲۸ مورخ 9 ارديبهش��ت 99 )مصوبه 
اولين جلسه( به دبيرخانه كارگروه ارسال كند. ۲. با 
عنايت به ارسال ليست بانك مركزي كارت بازرگاني 
افراد داراي تعهدات ارزي  مطابق جدول ذيل تعليق 
 مي ش��ود. ۴. صدور و تمدي��د كارت بازرگاني براي 
كليه اسامي معرفي ش��ده كمتر از 70 درصد ايفاي 
تعه��دات ارزي بانك مركزي  تا زم��ان رفع تعهدات 
ممنوع  مي باشد. ۵. در خصوص واحدهاي توليدي 
مقرر گرديد آخرين وضعيت ايفاي تعهدات ارزي آن 
واحدها از بانك مركزي تا تاريخ 31 شهريور 1399 اخذ 
و در اولين جلسه كارگروه  مطرح  و در خصوص تعليق 

يا ابطال  كارت اتخاذ تصميم  شود.

۲۰۰طرح بزرگ صنعتي
تا پايان سال افتتاح مي شود

مه�ر |معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صمت گفت: 
۲00طرح بزرگ صنعتي در كشور تا پايان امسال افتتاح 
مي شود. سعيد زرندي بعداز ظهر پنجشنبه در جريان 
افتتاح خط توليد كننده كيسه هاي نايلوني تجديد پذير 
و سازگار با محيط زيست در يك واحد صنعتي واقع در 
هش��تگرد، اظهار كرد: تا پايان سال جاري ۲00طرح 
بزرگ توليدي و صنعتي با سرمايه گذاري 170 هزار 
ميلي��ارد تومان افتتاح خواهد ش��د. وي اف��زود: اين 
واحد توليدي كه امروز در اس��تان البرز بازديد ش��د، 
توليد كننده كيسه هاي نايلوني است كه با تغيير در 
مواد اوليه توليدات آن تجديد پذير شده و اين اقدام در 
راستاي حفظ محيط زيست است.زرندي بيان كرد: هر 
سياستي كه به ما در كاهش توليد كيسه هاي نايلوني 
سنتي كمك كند را دنبال خواهيم كرد. زرندي با اشاره 
به اينكه تغيير الگوي توليد در كوتاه مدت امكان پذير 
نيست، گفت: در حال حاضر از ظرفيت هاي پاستيك 
در اين خط توليد استفاده مي شود و حوزه آرندي اين 
واحد به سمت توليد كيسه هاي سازگار با محيط زيست 
پيش مي رود. وي با تاكيد بر اينكه به دنبال فعال كردن 
ظرفيت هاي خال��ي واحدهاي تولي��دي و صنعتي 
هس��تيم، بيان كرد: بدين منظ��ور از ظرفيت خالي 
كارخانه ها در عوض به كارگيري سرمايه گذاري جديد 
براي ارتقاي ظرفيت توليد كنوني استفاده مي شود. 
زرندي با اش��اره به برنامه خاص وزارت صمت، گفت: 
براي 1۴ رشته خاص صنعتي برنامه ريزي شده و بدين 
منظور با تغيير در زير ساخت و عرصه و عيان كارخانه ها، 
به ظرفيت هاي موج��ود واحدهاي صنعتي از لحاظ 
تكنولوژي و تأمين نقدينگ��ي كمك خواهيم كرد تا 

افزايش توليد در كشورمان را باال ببريم.

تمديد مهلت واريز وجه 
خودروهاي فروش فوق العاده 

فارس |معاون بازاريابي و فروش محصوالت گروه 
صنعتي ايران خودرو از تمديد مهلت براي واريز وجه 
خودروهاي طرح فروش فوق العاده تا دوشنبه بيستم 
مردادماه خبر داد. بابك رحماني اظهار داشت: با توجه 
به تعطيلي روز شنبه و بنابرخواست برخي از مشتريان 
كه نياز به مراجعه به بانك داشتند، مهلت واريز وجه 
خودروهاي طرح فروش فوق العاده تا دوشنبه بيستم 
مردادماه تمديد شد. وي با تاكيد بر قابل تمديد نبودن 
اين زمان، از مشتريان ليست اصلي و ذخيره اعام شده 
خواس��ت تا حتمًا وجوه مورد نظر را تا دوشنبه واريز 
كنند. رحماني افزود: عدم واريز، به منزله انصراف از 
ثبت نام قطعي خواهد بود. وي با بيان اينكه خودروهاي 
فروش فعلي را زودتر از موعد تحويل سه ماهه واگذار 
خواهيم كرد، گفت: برنامه فروش فوق العاده بعدي نيز 
پس از واگذاري تعهدات ايجاد شده در فروش جاري 

برنامه ريزي خواهد شد.

افزايش توليد ماسك در كشور
ش�اتا |دبير كارگروه مقابله با كرونا وزارت صمت 
گفت: با تدابير اتخاذ ش��ده در توليد ساير ملزومات 
بهداشتي از جمله مواد ضد عفوني كننده توسط بخش 
خصوصي، در شرايط بسيار خوبي قرار داريم. جمشيد 
گلپور با اش��اره به تدابير اتخاذ شده در جلسه قبلي 
كارگروه مقابله با كرونا وزارت صمت )ستاد لجستيك 
كرونا(، اظهار داشت: جهت افزايش توليد ماسك در 
سطح كشور، پيشنهاد اضافه شدن پارچه استاندارد 
ديگري در چرخه توليد به وزارت بهداشت اعام شد 
كه س��ازمان غذا و دارو پس از بررس��ي هاي به عمل 
آمده، تاييديه الزم را اعام كرد. رييس مركز اصناف و 
بازرگانان افزود: با اضافه شدن اين پارچه استاندارد در 
چرخه توليد ماسك، افزايش قابل توجهي در توليد 

روزانه ماسك در كشور صورت مي پذيرد. 

فهرست اقالم مورد درخواست براي دريافت ترجيح از تركيه بايد مورد بازنگري قرار گيرد 

صنعت،معدن و تجارت

اجراي موافقت نامه تجاري با تركيه نش�ان مي دهد، انتخاب ايران در كاالهاي مورد نظر براي دريافت ترجيح از تركيه 
حاوي دو نكته مهم و استراتژيك است: نخست اينكه ايران در انتخاب فهرست اقالم صادراتي به تركيه به درستي عمل 
نكرده  است؛ چراكه اقالم انتخابي به طور متوس�ط در پنج سال قبل از اجراي موافقت نامه در 80 درصد آنها هيچ گونه 
صادراتي به تركيه نداش�ته يا تركيه در واردات اين اقالم از ايران گزارشي ندارد. خطاي ديگراينكه طرف ايراني اقالم 
كم ارزش را براي دريافت ترجيح انتخاب كرده  كه حاصل اين دو مورد، دست نيافتن به اهداف ايران در دريافت ترجيح 

از تركيه است.

برش
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چهرهروز

ماه چهره خليلي درگذشت 
ماه چهره خليلي، بازيگر سريال هاي »در چشم باد« و »مختارنامه« و »كاله پهلوي«، جمعه، ۱۷ مرداد ماه در ۴۴ سالگي به دليل سرطان درگذشت. 
پرستو صالحي، بازيگر و از دوستان اين هنرمند اين خبر را تاييد و اظهار كرده است كه زنده ياد ماه چهره خليلي كه به همراه خانواده اش در انگليس 
بودند، روز )۱۷ مرداد ماه(  دار فاني را وداع گفت. گوهر خيرانديش بازيگر سينما و تلويزيون نيز در واكنش به درگذشت ماه چهره خليلي نوشت: 
»متأسفانه االن باخبر شدم كه »ماه چهره« عزيزم را سرطان كبد از ما گرفت. ماهي جانم اين رفتن و كوچ غريبانه ات را باور ندارم. تو و مجيد اوجي 
عزيز با اين سرياِل »مرضيه« چه يادگاري عجيبي از خودتان به يادگار گذاشتيد! مرگ بر »سرطان« كه همه عزيزانم را از من گرفت. پدرم، خواهرم، 

خواهرزاده ام، عمو زاده ام، همكالسي ام، همكاِرم، دوستانم و دختر نازنيني مثل تو را.« 

اشغال بوشهر به دست انگليسي ها 
نوزدهم مرداد ۱29۴، نيروهاي نظامي 
انگليس شهر بوش��هر را به اشغال خود 
درآوردند. طبق اسناد، ويلهلم واسموس 
در سال ۱9۱۳ به عنوان كنسول دوم آلمان وارد بوشهر 
شد.  انگلستان كه از زمان قرارداد ۱90۷ جنوب ايران 
را س��هميه خود مي دانست در سال ۱9۱5 كه جهان 
درگير جنگ جهان اول بود، اوضاع جهاني را مناسب 
تاخت و تاز به منطقه جنوب ايران دانست. هدف بريتانيا 
از اين عمليات نظامي جلوگيري از نفوذ آلمان و عثماني، 
سركوب قبايل عش��اير جنوب و دسترسي به خليج 
فارس بود. بريتانيا براي رسيدن به اهدافش در مارس 
۱9۱5 به بهانه قرار دادن ارتباط كنسولگري آلمان در 
بوشهر با تنگستاني ها و تحريك آنان عليه انگليسي ها، 
اقدام به اش��غال خاك ايران كرد. اين حركت موجب 
خشم اهالي منطقه شد و نارضايتي عمومي از تجاوز 
انگلستان در سطح وسيعي باال گرفت. برخي از نيروهاي 
پارتيزاني به رهبري رييسعلي دلواري براي نشان دادن 
خشم خود، انگليسي ها و منافع آنها در بوشهر را مورد 
حمله قرار دادند و ضربات موثري به آن وارد كردند.  با 
شروع جنگ جهاني اول در سال ۱9۱۴، كنسولگري 
آلمان براي مقابله با انگليس فعال شد. به اين ترتيب 
واسموس با عشاير جنوب و از جمله با رييسعلي دلواري 
روابط نزديك يافت. از طرف ديگر ايران براي پرهيز از 
وارد شدن در جنگ جهاني اول، اعالم بي طرفي كرد. 
رقابت بريتانيا و آلمان سرانجام با دستگيري دو مقام 
كنسولي آلمان در بوشهر به دست نيروهاي بريتانيايي 
به اوج رس��يد. دولت وقت ايران و مردم بوشهر به اين 
اقدام اعتراض كردند. سرانجام نيروهاي ارتش بريتانيا 

و مس��تعمره آن راج بريتانيا )هن��د( از زمين و دريا با 
حمايت توپخانه ناوگان دريايي وارد بوش��هر شدند و 
با صدور اعالميه اي در س��طح ش��هر اشغال بوشهر را 
اعالم كردند. در اين اعالميه آمده بود كه سرگرد آرتور 
پرسكات تره ور به دس��تور دولت بريتانيا تمامي امور 
حكومت بوشهر را با سمت »فرمانده حكومت نظامي 
از طرف دولت بريتانيا« به دست گرفته است. از طرف 
ديگر چون دولت اي��ران نمي تواند نظم و امنيت را در 
شهر بوشهر و حوالي برقرار كند، بريتانيا، كراهتا مجبور 
ش��د به اين اقدام دست بزند. طبق اعالميه، اين اقدام 
توس��ط دولت اعليحضرت به علت ضرورتي صورت 
گرفته اس��ت. ضرورتي كه به واسطه حمله اسف بار 
اخير ايالت به بوشهر در آن دو افسر انگليسي كشته و 

سه سرباز مجروح شدند. فشارهاي نيروهاي محلي و 
مشكالت انگليسي ها در اداره و كنترل بوشهر آنان را 
واداشت كه سرانجام از ادامه اشغال بوشهر صرف نظر 
كنند. آنان در همان زمان اعتراف كردند كه حسابشان 
در مورد اشغال بوشهر اش��تباه از آب درآمده و اكنون 
ناچارند كه به حاكميت دولت ايران اعتراف كنند. اين 
ممكن نبود مگر با مقاومت گسترده و مستمر نيروهاي 
وطن خواه بوشهر، دشتستان، تنگستان و دشتي. در 
نتيجه مدتي پس از اشغال بوشهر، به ناچار طي توافقي 
با دولت ايران و ايالت فارس با انتصاب حكمراني ايراني 
براي بوشهر موافقت كردند. پرچم ايران در اكتبر ۱9۱5 
در بوشهر برافراشته و حاكميت ايران بار ديگر بر اين 

خاك برقرار شد.
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اتاق تصاوير متحرك 

ورود نخستين دستگاه سينماتوگراف به ايران در 
سال ۱2۷9 هجري خورشيدي توسط مظفرالدين 
ش��اه س��ر آغازي براي س��ينماي ايران به حساب 
مي آيد، هر چند س��اخت اولين س��الن سينماي 
عمومي تا سال ۱29۱ اتفاق نيفتاد. تا سال ۱۳0۸ 
هيچ فيلم ايراني س��اخته نشد و اندك سينماهاي 
تاس��يس ش��ده به نمايش فيلم هاي غربي كه در 
مواردي زيرنويس فارس��ي داشتند مي پرداختند. 
نخستين فيلم بلند س��ينمايي ايران به نام »آبي و 
رابي« در س��ال ۱۳0۸ توس��ط آوانس اوگانيانس، 
با فيلمبرداري خان بابا معتضدي س��اخته شد. در 
سال ۱۳۱۱ خورش��يدي اولين فيلم ناطق ايراني 
به نام »دختر لر« توسط »عبدالحسين سپنتا« در 
بمبئي ساخته شد. اس��تقبالي كه از اين فيلم شد، 
مقدمات س��اخت چند فيلم ايراني ديگر را فراهم 
كرد. تغيير جو سياسي كشور طي سال هاي ۱۳۱5 
تا ۱۳2۷ و اعمال سانسور شديد و مواجهه با جنگ 
جهاني دوم فعاليت سينماي نوپاي ايران را با ركود 
مواجه ساخت. هر چند نبايد از نظر دور داشت كه تا 
اين دوره هنوز سينما در ايران جنبه عمومي نيافته 
بود و استفاده از معدود سينماهاي موجود در تهران 
و ش��هرهاي بزرگ، تقريبا مختص اشراف و اقشار 
خاصي از جامعه بود. از طرف ديگر در بين سازندگان 
فيلم نيز خط فكري خاصي وجود نداشت و به جز 
سپنتا كه به دليل ويژگي هاي فرهنگي وي عناصر 
ادبيات كهن ايران در س��اخته هاي وي به چش��م 
مي خورد، در بقيه موارد فيلم هاي ساخته شده عمد 
تًا اقتباسي ناشيانه از فيلمهاي خارجي بود. در اين 
دوره غربزدگي فيلمسازان ما بسيار مشاهده مي شود 
و انتظار برخورداري از يك سينماي ديني بسيار دور 
از ذهن مي باشد. اصوال ورود اين تكنولوژي ها از غرب 
موجب ش��وك فرهنگي در داخل مي شود و توده 
مردم با شيفتگي به اين تكنولوژي روي مي آورند. در 
ابتداي اين روي آوري مردم قشر مرفه و ثروتمند قرار 
دارند كه مي توانند از اين تكنولوژي بهره مند شوند. 
در سال هاي بعد از ۱۳22 فعاليت هاي فيلمسازي به 
دليل تاسيس چند شركت سينمايي توسط تعدادي 
سرمايه گذار و همچنين عمومي تر شدن سينما در 
بين مردم، گسترش يافت. اما متًاسفانه از آنجايي 
كه در اين گس��ترش توجه به درآمد و سود حاصل 
از س��رمايه گذاري از يك طرف و وضعيت سياسي 
جامعه در بعد از كودتاي 2۸ مرداد و تحديد آزاديها 
)خصوصا در مسائل سياسي(، سينماي ايران عمدتًا 
با محصوالتي عوام پسند و بي محتوا مواجه شد و اين 
عناصر جزو سنت رايج فيلمسازي در اين دوره گرديد. 
در سال هاي بعد با فعاليت فيلمسازاني چون ساموئل 
خاچيكيان، هوشنگ كاووسي، فرخ غفاري، ابراهيم 
گلستان، شهراب ش��هيد ثالث، مسعود كيميايي، 
داريوش مهرجويي، فريدون رهنما و علي حاتمي 
جريان فرهنگي تازه اي در فيلمسازي ايران آغاز شد 
كه تا حدودي جدا از سنت رايج عوام پسندانه در ايران 
اقدام مي كرد. در جهان، برادران لومير در سال ۱۸95 
دوربين سينماتوگراف را اختراع كردند. برادران لومير 
خود ده ها فيلم كوتاه ساختند كه همه آنها صرفا از 
يك نما تشكيل مي شد. پس از لوميرها، ژرژ مه ليس 
باعث تكامل فن سينما شد. ديدگاه مه ليس نسبت 

به سينما يك ديدگاه تئاتري بود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون مربوط به اراضي ساحلي
قانون مربوط به اراضي س��احلي م��رداد ۱۳۴6 در 
مجلس بيست و يكم شوراي ملي به تصويب رسيد و 
بيست و پنجم مرداد در مجلس سنا نيز تصويب شد. 
بر اس��اس ماده يك اي��ن قانون، اراض��ي حاصل از 
پايين رفتن س��طح آب درياي خ��زر و درياچه ها يا 
خشك شدن مردابها و به باتالقهاي ساحلي اراضي 
مس��تحدثه محس��وب  و متعلق به دولت اس��ت و 
اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند. در صورتي 
كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده و منجر 
به ثبت در دفتر امالك نش��ده باشد درخواست ثبت 
آنها باطل اس��ت و اداره ثبت محل موظف اس��ت از 
وزارت كشاورزي به نمايندگي دولت تقاضاي ثبت 
اراضي مزبور را  بپذي��رد. همچنين طبق ماده 2 اين 
قانون، اراضي مستحدثه ساحلي به استناد حريم را 
كه تا تاريخ تصويب اين قانون در آنها عمران شده و 
مشمول مستثنيات ماده يك قانون نيست بر اساس 
قيمتي كه از طرف كميسيون مندرج در تبصره ۴ اين 
ماده تعيين مي گردد از طرف دولت به صاحبان اعيان 
فروخته خواهد شد.  در صورتي كه در ضرب االجلي 
كه از طرف وزارت كشاورزي تعيين مي شود صاحبان 
اعيان حاضر بخريد عرصه نشوند موظفند ساالنه ده 
درصد به��اي اراضي مزبور را به عنوان حق االرض به 
دولت بپردازند و در صورت استنكاف طبق مقررات 
وص��ول ماليات ها ب��ا آنها رفتار خواهد ش��د.  بر اين 

اساس، حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه 
مد خواهد ب��ود؛ اين حريم قاب��ل تملك خصوصي 
نيست و مشمول ماده 2۴ قانون مدني است ولو آنكه 
متصرفين اين قبيل اراضي اسناد مالكيت در دست 
داشته باشند ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد 
تأسيس��ات بندري و گمركي و نظامي و تأسيسات 
شركت سهامي ش��يالت و ساير تأسيسات ضروري 
دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته و مورد استفاده 
عموم قرار بگيرد طب��ق آيين نامه اجرايي اين قانون 
مجاز است. حريم خليج فارس و درياي عمان كه به 
هر حال از آخرين نقطه مد كمتر از شصت متر نيست 
به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيات وزيران 
تعيين و اعالم خواهد شد.   همچنين، دولت مكلف 
است از نزديكترين جاده اصلي به دريا راه هاي فرعي 
عبور و مرور تا حريم درياي خزر در محلهاي مناسب 
ايجاد نمايد. فاصله اين راه هاي فرعي از يكديگر نبايد از 
شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از نه متر كمتر باشد 
در صورتي كه براي احداث راه هاي مزبور استفاده از 
اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد يا احتياج به 
تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي 
مزروعي پيدا شود دولت مي تواند طبق مقررات مربوط 
به ايجاد راه ها اق��دام كند. از طرفي، نقل و انتقاالت و 
اقداماتي كه براي ثبت اراضي مستحدثه ساحلي به 

عمل مي آيد بايد با ذكر ابعاد و مساحت باشد.

نامه پزشكان به مراجع درباره مجالس عزاداري 
جمع��ي از پزش��كان و كادر درمان كه 
در صف نخس��ت مب��ارزه ب��ا ويروس 
كرونا حض��ور دارند در آس��تانه محرم 
حسيني)ع( در نامه اي از مراجع معظم 
تقليد و حوزه هاي علميه درخواس��ت 
كرده اند كه ب��ا بهره گيري از فقه پوياي 
جعفري، عموم عزاداران حس��يني را از 
برگزاري مجالس حضوري پرهيز دهند. 

در اين نامه كه در كانال اطالع رس��اني سازمان نظام 
پزش��كي قرار گرفته، با اش��اره به فرمايشات صريح 
رهبر معظم انقالب در عيد قربان مبني بر اينكه »در 
عزاداري ها معيار آن چيزي اس��ت كه كارشناسان 
بهداشت به ما مي گويند. بنده خودم شخصًا هرچه را 
كه آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه من 
به هيئات، منبري ها و مداح ها و ديگران اين اس��ت 
كه هر كاري مي كنيد ببينيد س��تاد ملي كرونا چه 
مي گويد. اگر ضابطه اي تاييد كردند همه ما موظفيم 

آن را رعاي��ت كنيم. اگ��ر وضعيتي كه 
داريم را شل بگيريم، فاجعه بزرگي رخ 
خواهد داد.« آمده است: برگزاري هرگونه 
اجتماع��ات ازجمل��ه مجالس عمومي 
عزاداري سرور و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبدا... الحسين عليه السالم، راه اندازي 
دسته هاي عزاداري و توزيع غذاي نذري 
قطعاً و يقيناً باعث افزايش شمار مبتاليان 
و مرگ هم ميهنان خواهد ش��د. هي��چ نهاد ناظري 
توانايي ضمانت رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط 
ميليون ها عزادار سيدالش��هدا در مراسم سوگواري 
محرم را ندارد. در صورت ارايه مجوز، ضمانت متراكم و 
مسقف نبودن صدها هزار مجلس عزاداري در سراسر 
كشور غيرممكن است و در اين شرايط حتي با استفاده 
از ماسك و رعايت فاصله بين عزاداران، امكان جدي 
سرايت بيماري وجود دارد. گسترش بيماري به هر 

نحو، تضييع حق الناس است. 

آيا معتادها  نمي گيرند؟! 
رييس گروه پيشگيري از اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور با بيان اينكه از زمان شيوع 
كرونا در كشور سواالت مطرح شده با خط 
ملي اعتياد متفاوت شده است، گفت: براي 
مثال سواالتي در خصوص تاثير مصرف 
مواد مخدر يا الكل روي پيشگيري از كرونا 
پرسيده مي شود كه براس��اس باورهاي 
نادرست يا اطالعات ضد و نقيضي است 

كه به گوش افراد رسيده است.  ماريت قازاريان گفت: 
يكي از نكات قابل توجه از بهمن به بعد با توجه به شيوع 
كرونا اين است كه مدل س��واالت مطرح شده با خط 
ملي اعتياد تفاوت كرده است. براي مثال سواالتي در 
خصوص تاثير مصرف مواد مخدر يا الكل بر پيشگيري 
از كرونا پرسيده مي شود كه براساس باورهاي نادرست 
يا اطالعات ضد و نقيضي است كه به گوش افراد رسيده 
اس��ت.  وي ادامه داد: افرادي كه اعتياد دارند ممكن 

است نكات بهداشتي را به خوبي رعايت 
نكنند، به توصيه رسانه ها به اندازي كافي 
توجه نداشته باشند و تردد آنان به بيرون 
از منزل زياد باشد. به همين دليل بهداشت 
خانواده به خطر افتاده است و تنش هايي 
را ب��ه همراه دارد ك��ه از خط ملي اعتياد 
اين سوال مطرح مي شد كه چه طور بايد 
معتادان را قانع كرد تا نكات بهداشتي را 
رعايت كنند. رييس گروه پيشگيري از اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور در ادامه به ساير سواالت متداول مطرح 
شده از خط ملي اعتياد پرداخت و گفت: مساله عمده 
ديگر كه دغدغه بسياري از تماس گيرندگان است اين 
بود كه در زمان اپيدمي كرونا پذيرش جديد در مراكز 
اقامتي محدود شد و منع پذيرش در مناطق قرمز براي 
كمپ ها و TC ها اتفاق افتاد كه اين موضوع تبديل به 

دغدغه اي براي خانواده ها شد. 

میراثنامه

»بيروت« چرا عروس خاورميانه شد؟
داستان عروس خاورميانه به سال هاي بعد از جنگ جهاني اول بر مي گردد، وقتي 
كه لبنان مستعمره فرانسه شد. اس��نادي وجود داد كه قدمت لبنان را به حدود 
5000 سال پيش مي رساند. اين سرزمين خاستگاه فينيقي هاي بازرگان پيشه 
بود، مردماني آرام و با فرهنگ. بعدها زيرسلطه امپراتوري ُرم رفت و يكي از مراكز 
مسيحيت شد. در دوران اس��الم، اين سرزمين به دست اعراب فتح شد، مذهب 
ديگري به اين سرزمين اضافه شد. بعدها به سلطه امپراتوري عثماني درآمد تا زماني 
كه جنگ جهاني اول آغاز شد. فرانسه اين سرزمين را به استعمار گرفت و در سال 
۱920 ميالدي آن را به شش دولت تقسيم كرد كه »جبل لبنان« يكي از آنها بود؛ 
سرزميني در غرب آسيا كه مديترانه را تنگ در آغوش گرفته است. لبنان در سال 
۱9۴۳ پس از يك مبارزه زيرپوستي طوالني، اعالم استقالل كرد و بعد از 2۳ سال 
از قيموميت فرانسه خارج شد. در سفرنامه ها آمده است كه آن زمان، لبنان كشوري 
بود بسيار آرام و مرفه كه اقتصاد آن بر گردشگري، كشاورزي، تجارت و بانكداري 
پايه گذاشته شده بود. ساختمان هاي تجاري، خيابان ها، گالري ها، رستوران ها و 
كافه ها با معماري فرانس��وي در شهرهاي آن به ويژه بيروت بسيار ديده مي شد، 
جمعيت مسلمان، مسيحي ارتدوكس و يهودي درهم آميخته بود. لبنان مركز 
گفتمان سياسي و تالش هاي فكري شده بود. هيچ شهري در خاورميانه به اندازه 
بيروت در ُمد سرآمد نبود. نمايش هاي هنري و شب هاي شعِر زنده در آن برپا بود 
و طراحان مشهور آن را براي زندگي انتخاب كرده بودند، جايي كه مي شد فرهنگ 
مديرانه اي را تجربه كرد. از همان دوران بود كه لبنان را عروس خاورميانه ناميدند 
و به بيروت لقب پاريس خاورميانه دادند. سال ۱9۷5 فرا رسيد و جنگ داخلي سر 
گرفته شد. جنگ ۱5 سال طول كشيد. در ميانه آن، رژيم صهيونيستي در سال 
۱9۸2 به لبنان حمله كرد و اين كش��ور به ويرانه تبديل شد. صهيونيست ها ۱۸ 
سال در لبنان حضور داشتند. در دهه هاي بعد با آنكه لبنان صحنه درگيري هاي 
گاه به گاه قوميت ها بود، دوباره بازسازي و مكاني محبوب براي گردشگران شد. 

سال 2006 بيروت، درحالي كه زير سايه يكي از همان درگيري ها بود، در فهرست 
شهرهاي برتر گردش��گري جهان عرب و غرب قرار گرفت. سال 200۸ روزنامه 
گاردين چاپ لندن، بيروت را در بين ۱0 ش��هر برتر گردش��گري قرار داد. سال 
2009 نيويورك تايمز آن را به عنوان مقصد سفر پيشنهاد كرد. بيروت همواره در 
فهرست شهرهاي زيبا جا داشته اس��ت. آمارهايي از سال 20۱2 نشان مي دهد 
۳۴ درصد گردشگران اين كشور از اتحاديه عرب، ۳۳ درصد از اروپا و ۱6 درصد از 
امريكا بودند. ايران و لبنان نيز از سال 20۱2 رواديد خود را براي اتباع يكديگر لغو 
كردند. ايراني ها با ويزاي فرودگاهي ۳0 روز مي توانند در لبنان سفر كنند و لبناني ها 
براي سفر ۱5 روزه به ايران، ويزا نياز ندارند. گردشگري تا امروز يكي از منابع اصلي 
درآمد براي بيروت و لبنان بوده است. هرچند در سال هاي اخير تنش هاي داخلي 

آن را به مقصدي پرخطر تبديل كرده است.

كتابخانه

مديريت استعدادها
كتاب مديريت استعدادها با هدف معرفي مديريت استعدادها و رويكردهاي جاري در آن تدوين شده است. آنچه اين كتاب را از كتاب هاي 
مش��ابه تفكيك مي كند، عمق بررسي صورت گرفته در حوزه مديريت استعدادها و توجه عميق  به مباني آن است. با توجه به نيازي كه 
براي طراحي اين كتاب به صورتي جامع وجود داشت، چند فصل اصلي براي كتاب تعريف شده است. در فصل اول، مفاهيم و مدل هاي 
مديريت اس��تعدادها مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل دوم موضوع شناسايي و جذب استعدادها مورد بحث قرار مي گيرد و در فصل 
سوم به موضوع حفظ و نگهداشت استعدادها پرداخته مي شود. در فصل چهارم نيز موضوع توسعه و آموزش استعدادها مورد توجه قرار 
مي گيرد. با توجه به نياز به بهره گيري از الگوهاي موفق در طراحي مديريت استعداها، در فصل پنجم اين كتاب، برخي از نمونه هاي موفق 
مديريت استعدادها مورد بررسي قرار گرفته اند. نويسندگان اين كتاب اسداهلل گنجعلي، محمدمهدي عليشيري و مسلم باقري هستند. 

هنر

نمايش »سايه هاي بي خورشيد« در سينماهاي امريكا و كانادا
مستند »سايه هاي بي خورشيد« به كارگرداني مهرداد اسكويي چندين نمايش 
در ايالت هاي مختلف امريكا و همچنين كانادا خواهد داش��ت. اين مس��تند كه 
پيش از اين در نوزدهمين جشنواره س��االنه مستند موزه هنر مدرن نيويورك 
)MoMA( به نمايش گذاشته بود، به عنوان بخشي از برنامه مجازي مرور آثار 
مهرداد اسكويي از تاريخ 5 تا 2۱ اوت )۱5 تا ۳۱ مرداد( در موزه تصاوير متحرك 
در نيويورك نيز به روي پرده مي رود.  ساخته اسكويي همچنين در سينماهاي 
چندين ايالت امريكا از جمله كاليفرنيا )لس آنجلس و سانفرانسيسكو(، ايلينوي 
)شيكاگو(، واشنگتن )س��ياتل(، نيومكزيكو، ميزوري، اورگن، فلوريدا، آريزونا، 
آيووا، نيويورك و همچني��ن ونكوور و مونترال كانادا برنام��ه نمايش دارد. اين 
مستند پس از رونمايي در سي و دومين جشنواره بين المللي مستند آمستردام 
)ايدفا( و كس��ب جايزه بهتري��ن كارگرداني از اين رويداد معتبر س��ينمايي در 
چندين جش��نواره بين المللي ديگر از جمله بيگ اسكاي امريكا، مونيخ آلمان، 
كراكو لهس��تان، داك اِج نيوزولند، ميلينيوم بلژيك، حقوق بشر ژنو، هلسينكي 
فنالند و ... نيز حضور يافته و اخيرا به جش��نواره »ژان روش« فرانسه، »زاگرب 
داكس« در كشور كرواسي و داكوفست كوزوو نيز دعوت شده است.  »سايه هاي 
بي خورش��يد« اثري تكان دهنده و برانگيزنده درباره محل نگهداري نوجوانان 

بزهكار است و روي دختران و زناني تمركز مي كند كه به سبب قتل يا معاونت در 
قتل يكي از مردان خانواده يا خويشاوندان سوءاستفاده گر خود به كانون اصالح 

و تربيت فرستاده شده اند.

آغاز طرح »تابستانه كتاب« در سراسر كشور
طرح تابس��تانه كتاب از ديروز هجدهم مرداد در كتابفروش��ي هاي عضو اين طرح 
در سراس��ر كشور آغاز به كار كرد. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي موسسه 
خانه كتاب و ادبيات ايران، ۷6۱ كتابفروشي از ۳۱ استان كشور در طرح»تابستانه 
كتاب« مش��اركت كرده اند كه از ديروز با يارانه 20درص��دي كتاب هاي عمومي، 
كودك و نوجوان و دانش��گاهي را به مخاطبان ارايه مي كنند. در اين طرح، اس��تان 
تهران با ۱۱5كتابفروش��ي، اصفهان با ۸5 كتابفروش��ي و خراس��ان رضوي با ۸۱ 
كتابفروش��ي بيش��ترين مش��اركت را از آن خود كرده اند. اس��امي و مش��خصات 

 كتابفروشي هاي عضو طرح »تابستانه كتاب 99« به تفكيك هر استان روي سايت
 tarh.ketab.ir قابل مشاهده است. در اين طرح كه با شعار »كتاب بخوانيم، ايمن 
بمانيم« از ديروز )۱۸مردادماه( آغاز و تا ۳0 مرداد ادامه خواهد داشت، سقف مجاز 
خريد براي هر خريدار ۱50 هزار تومان است. در »تابستانه كتاب 99« به منظور 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در شرايط شيوع و گسترش ويروس كرونا و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، خريدهاي غيرحضوري نيز با ثبت اطالعات مربوطه در 

پنل از سوي كتاب فروشي ها فراهم شده است.
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