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با نظر سنجي از ۱۶۰۰ فعال اقتصادي عملكرد دستگاه هاي 
دولتي در سال ۹۸ ارزيابي شد
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يادداشت- 1

زماني براي اصالح الگوي 
مصرف جامعه

واق��ع آن اس��ت ك��ه 
دهك هاي كم درآمدي 
جامع��ه، معم��وال در 
دوراني كه فضاي كلي 
اقتصاد و فضاي كسب 
تحت الش��عاع  كار  و 
تورم��ي  تكانه ه��اي 
بيش��تر  دارد،  ق��رار 
آسيب مي بينند و فشار بيش��تري را متحمل 
مي ش��وند. اقتصاد اي��ران نيز در اي��ن ايام، هم 
به دلي��ل تحريم هاي اقتص��ادي و هم به دليل 
اثرات كرونا، تحت فش��ار ش��ديدي قرار دارد. 
در شرايطي كه بيش��ترين تاثير اين مشكالت 
اقتصادي و معيشتي بر روي سفره هاي طبقات 
مح��روم نمايان مي ش��ود، طبيعي اس��ت كه 
دولت ه��ا در اينگونه مواق��ع تصميم به كمك 
بگيرند. اين كمك ه��ا در همه ج��اي دنيا هم 
مي تواند به صورت يارانه هاي نقدي باشد و هم 
يارانه هاي غيرنقدي؛ يارانه هاي نقدي معموال 
در ح��وزه حمايت هاي كاالي��ي و مالي متبلور 
مي شود و اغلب صرف تامين تغذيه خانواده ها 
مي ش��ود؛ اما كمك هاي غيرنقدي مي تواند در 
خصوص حمايت هايي باش��د كه در خصوص 
هزينه هاي پيراموني خانواده ها لحاظ مي شوند؛ 
مثال مجاني اع��الم كردن برق ي��ا نمونه هايي 
از اين دس��ت كه به نوع��ي هزينه هاي جانبي 
خانواده ه��ا در حوزه مصرف انرژي را پوش��ش 
مي دهد از جمله مواردي است كه مي توان آن 
را ذيل طرح هاي حمايت��ي دولت از دهك هاي 
كمتربرخ��وردار ق��رار داد.اين اي��ده بنياديني 
اس��ت كه به نظرم دول��ت در فرآين��د اجرايي 
طرح مجاني اع��الم كردن برق ب��راي بيش از 
30ميليون ايراني مدنظر قرار داده اس��ت. اما با 
عبور از اين مقدمات پرسش��ي كه ممكن است 
به ذهن خطور كند آن اس��ت كه مكانيس��يم 
اجرايي و بودج��ه اي اين طرح ب��ر چه مبنايي 
برنامه ريزي شده و آيا اساسا از منظر اقتصادي 
اين رويكرد حمايتي، تصميم درستي است يا 
خير؟ اجراي اين ط��رح 2ويژگي دارد؛ اوال يك 
اهرم موثر تشويقي براي كاهش مصرف انرژي 
در جامعه است. يعني خانواده هايي كه الگوي 
مصرف را رعاي��ت مي كنند با تش��ويق مواجه 
مي ش��وند چرا كه خود را با وضعيت استاندارد 
مصرف انرژي تطبيق داده اند. چگونه تش��ويق 
مي ش��وند؟ مي توانند از برق رايگان اس��تفاده 
كنند. همانطور كه مستحضريد، ايران يكي از 
كشورهايي است كه در آن بيشترين هدررفت 
انرژي صورت مي گي��رد و ركوردهاي عجيبي 
از سرانه مصرف انرژي در ايران به ثبت رسيده 
اس��ت. يك چنين طرح هايي مي تواند سرعت 
تطابق جامعه با اس��تانداردهاي مصرف انرژي 
را تس��ريع بخش��د و فرهنگ به��ره وري را در 
فضاي عمومي جامعه ترويج كن��د. با توجه به 
قيمت باالي اقالم انرژي در بازارهاي صادراتي 
جهاني، كاهش سرانه مصرف انرژي در جامعه 
مي تواند ارزش اف��زوده فراوان��ي را نيز نصيب 
اقتصاد ايران كند.از س��وي ديگ��ر دهك هاي 
كمتربرخوردار جامعه كه اين روزها با مشكالت 
برآمده از نوسانات اقتصادي، تحريم ها و كرونا 
روزگار دش��وارتري را سپري مي كنند از طريق 
اين حمايت ها، بخش كوچك��ي از هزينه هاي 
مصرفي ماهانه خود را پوش��ش مي دهند. من 
فكر مي كن��م كه چنانچ��ه س��اير برنامه هاي 
حمايت��ي و يارانه اي هم بر اس��اس يك چنين 
رويكردهايي اجرايي مي ش��د، بيش��تر ما را به 
هدف اصلي مان كه توانمندس��ازي دهك هاي 
پاييني جامعه است نزديك تر مي ساخت. چرا 
كه موضوع كامال مشخص و ش��فاف است و بر 
اساس س��رانه خانواده هاي س��اكن در مناطق 
مختلف و ميزان مصرف كنتورش��ان حمايت 
انجام مي گيرد، ضمن اينكه الگوي درستي هم 
براي مصرف انرژي ارايه شده است. بدون ترديد 
مجلس هم از يك چنين رويكردهاي حمايتي 
حمايت خواهد كرد. بس��ياري از خانواده هاي 
محروم كش��ور اين مطالبه را از نمايندگانشان 
دارند كه ب��راي بهبود وضعيت معيش��تي آنها 
كاري بكنند، طبيعي است زماني مجلس ببيند، 
دولت طرحي را در راستاي حمايت از اين اقشار 
در دس��تور كار ق��رار داده، از آن حمايت بكند. 
ضمن اينك��ه بدنه كارشناس��ان اقتصادي هم 
معموال از يك چنين تصميماتي كه هم منطق 
اقتصادي در آنها لحاظ ش��ده و هم در راستاي 
حمايت از محروم ها تدارك ديده شده، حمايت 
خواهند كرد. مجموعه اين عوامل نشان مي دهد 
كه تصميم، تصميم درس��تي است و مبتني بر 
منطق اقتصادي در مس��ير اجرايي شدن قرار 
گرفته اس��ت. بايد اميدوار باش��يم كه اجراي 
موفقيت آميز اين طرح، فرآيند توزيع يارانه ها 
در كشور را به گونه اي ساماندهي و هدايت كند 
كه در راستاي توانمندس��ازي بيشتر طبقات 

محروم جامعه قرار بگيرد.

هادي حق شناس

همتي  روايتي جديد از پشت پرده عدم بازگشت ارزهاي صادراتي مطرح كرد

بانك مركزي به جاي كنترل نقدينگي، تراكنش هاي مردم را محدود مي كند 

كارتن خواب  هاي صادراتچي 
 »تعادل« چالش ها 

و چشم اندازهاي نظام اجاره داري 
را بررسي مي كند

 » تعادل« سفر مديركل
 آژانس بين المللي انرژي 

 اتمي به ايران را 
بررسي مي كند

 سفر گروسي به تهران 
هيچ ارتباطي با موضوع 

مكانيسم ماشه ندارد

مكمل هاي 
اجاره داري 

حرفه اي

 مانور قدرت 
در نيويورك 
ديپلماسي 
در تهران

اما و اگرهاي »اميد« جديد دولت 

اردكانيان   
مامور اجراي  طرح برق 

رايگان   براي 30 ميليون نفر 

 برق پر ماجرا 
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 نوسان طال 
در بازارهاي جهاني

 اقتصاد ايران 
و تورم

نقدي بر طرح گشايش اقتصادي 
و مديريت اقتصادي كشور

 چشم انداز 
تحوالت آينده بورس

رشد 46 درصدي دالر و حفظ 
ارزش پول !

فارغ از اينكه طال، فلز تزييني 
مورد عالقه بس��ياري اس��ت، 
يك��ي از مهم تري��ن كاالهاي 
س��رمايه اس��ت كه نوس��ان 
قيم��ت آن دغدغه بس��ياري 
اس��ت. صعود مج��دد قيمت 
طال به ح��دود 2070 دالر در 
بازارهاي جهاني، اين س��وال 
را مطرح كرد كه آيا طال مانند س��ال 2011 يك س��قف 
قيمتي خواهد ساخت و وارد يك روند نزولي چندين ساله 
خواهد شد و يا اينكه مانند سال 2009 يك روند صعودي 
ادامه دار خواهد داش��ت. عب��ور از قله تاريخ��ي در مورد 
طال، موضوع مهم و پراهميتي اس��ت و اتفاقي نيس��ت 
كه هر روزه يا هر س��اله رخ دهد. از سال 1971 كه رسمًا 
نيكس��ون قابليت تبديل دالر به طال را به طور يك طرفه 
فسخ كرد، طال سه بار از سقف قيمتي تاريخي عبور كرده 
است كه در س��ال هاي 1976، 2007 و 2009 مي باشد 
كه اتفاق ششم آگوست 2020 چهارمين ركورد عبور از 
سقف قيمتي قبلي خود را ثبت كرد. طال بيش از سه روز 
نتوانست در قيمت باالي 2000 دالر دوام بياورد و شروع 
به نزول كرد. هرچند تحليل هاي متفاوتي در اين خصوص 
ادامه در صفحه 5 وجود دارند... 

اقتصاد اي��ران در س��ال هاي 
گذش��ته همواره با نرخ باالي 
تورم روبه رو بوده و همين امر 
چه در معيشت مردم و چه در 
اجراي سياست هاي اقتصادي 
دولت تاثيراتي جدي گذاشته 
است. براي بررس��ي علل باال 
ب��ودن ن��رخ ت��ورم در ايران، 
بايد چند عامل رصد و بررس��ي كرد.  يكي از اصلي ترين 
علت هاي باال بودن نرخ تورم در ايران، جايگاه و ساختار 
اقتصادي ايران است. كشور ما هنوز به توسعه اقتصادي 
نرسيده و از اين رو سياس��ت هاي اقتصادي كه اجرايي 
مي شود همگي در مسير توسعه هس��تند. اين موضوع 
س��اختار اقتصاد ايران با كش��ورهايي كه مسير توسعه 
اقتصادي را پيش از اين طي كرده و امروز به ثباتي نسبي 
رسيده اند، متفاوت مي كند. در كشورهاي توسعه يافته، 
فرايند توسعه طي شده و امروز چه اقتصاد اين كشورها 
و چه مردمشان خود را با ش��رايط سازگار كرده و همين 
امر نرخ تورم را در محدوده اي پايين نگه داشته است. در 
ايران اما با توجه به اينكه حركت به سمت توسعه ادامه 
دارد و اين حركت نياز به تغيير و تحوالت مداوم در عرصه 
ادامه در صفحه 5 اقتصادي دارد... 

كوتاه س��خن يا سخن پاياني: 
هيچ فرم��ول كوت��اه، فوري و 
س��حرآميزي، چه براي حل 
مشكالت و گرفتاريهاي جهاني 
و چه براي حل مش��كالت يا 
گشايش اقتصادي كشورمان، 
وجود ندارد. ب��ا اين حال چند 
نكته مهم را گوشزد مي كنم تا 

به حل مشكالت كشورمان به طور پايدار كمك كند.
 1- نزدي��ك ب��ه يك قرن اس��ت ك��ه م��ا از جهان 
روابط يك طرفه عل��ت و معلولي خ��ارج و به جهان 
سيستمي يا همه چيز به همه چيز وابسته است وارد 
شده ايم. بنابراين ضروري است كه تمام ابعاد و اجزا 
اثر گذاري هاي متقابل مسائل شناس��ايي و بررسي 
شود و از ميان آنها، راه حل بهينه جامع گزينش شود. 
به زبان بسيار ساده، مش��كالت داخل و خارج نبايد 

مجزا و پاره پاره از هم در نظر گرفته شوند.
 2- يك راه حل قطعي س��اده، ايستا و يك طرفه براي حل 
مشكالت وجود ندارد )و يا به ندرت وجود دارد( زيرا شرايط 
وضعيت در حال تغيير است و هر راه حلي با خود مسائل و 
گرفتاري هاي جديدي به همراه م��ي آورد كه بايد مجددا 
ادامه در صفحه 7 مورد بررسي قرار گيرند. )نگرش پويا(  

افکار عمومی اين روزها ابهامات 
بس��ياری در خصوص آينده 
بورس دارد و اين ابهام يکی از 
مهمترين موضوعاتی است که 
اين روزها  م��ردم و مخاطبان 
اقتصادی به دنب��ال آگاهی از 
ابع��اد و زواي��ای گوناگون آن 
هستند. واقع آن است که پيش 
از اين، بسياری از تحليلگران و کارشناسان اقتصادی که 
نگاهی عميق تر به مقوله فعل و انفعاالت اقتصادی و امور 
مربوط به مسائل مالی داشتند وقوع يک چنين حوادثی 
در بازار سرمايه را پيش بينی می کردند و نسبت به وقوه 
آن هش��دار داده بودند. اما توجه الزم به موارد تذکر داده 
ش��ده از س��وی تصميم س��ازان صورت نگرفت تا بازار 
سرمايه کشور وارد دوره ای از نوسان شود. متاسفانه علی 
رغم تاکيد بسيار بر عدم ارس��ال سيگنال های مرتبط با 
بيمه گری دولت، از رئيس جمهور تا وزرا، مکررا و به طور 
مستمر س��يگنال های مثبت حمايتی نسبت به بورس 
فرستادند و اين رويکردهای حمايتی در نهايت اثر مخرب 
خود را بر روی شاخص های رشد بازار به جای گذاشتند.  
بارها در جريان ارزيابی های تحليلی در رسانه ها و در نامه 
2۵ اقتصاد دان به رئيس جمه��ور روی اين نکته تاکيد 
ش��د که بورس محل حضور و دخالت دولت نيست، اما 
در نهايت و علی رغم اين هشدارها اين سيگنال ها تداوم 
يافت. دولت بايد اجازه دهد تا ب��ازار کار خودش را انجام 
بدهد. ب��ازار نيازی ب��ه حمايت های اينچنين��ی ندارد؛ 
دولت اگر به دنبال رش��د بورس و ثبات در اين بازار است 
بايد ابتدا زيرس��اختهای الزم را فراهم کن��د و در مرحله 
بعد تالش برای از ميان برداش��تن انحصار را در دس��تور 
کار قرار دهد. اما متاسفانه به جای ايجاد اين زيرساختها 
در حوزه های سخت و افزاری و نرم افزاری برای نهادينه 
شدن فعاليت های مولد اقتصادی، شاهد دخالت های گاه 
و بيگاه دولت در امور جاری و تخصصی بورس هستيم. اما  
خطاب به آن دسته از افرادی  که اصوال نگاه بلند مدت به 
سرمايه گذاری دارند، بايد گفته شود که اين ريزش ها در 
بازار سرمايه از منظر اقتصادی بايد رخ ميداد و امری الجرم 
محسوب ميشود. اصالحاتی که باعث خواهد شد بورس  
در مسير درست و اصولی خود قرار گيرد و صاحب نقش 

واقعی خود در اقتصاد کشور شود. 
جالب است بدانيد بورس در صد سال گذشته در اکثر 
کشورهای دنيا از پر بازده ترين بازارهای مالی بوده است 
و احتماال همچنان نيز خواهد بود. موضوع ديگر آن است 
که طی دو روز گذش��ته ۴ هزار ميليارد  پول حقيقی از 
بازار خارج شده است و در ازاي آن پول حقوقی ها وارد 
بازار شده اس��ت. اثراتی که اين تحوالت روی شاخص 
بورس و ساير ش��اخص ها به جای می گذارد می تواند 
سوژه تحقيقات و پژوهش های دامنه داری باشد، چرا 
که بدون ترديد در چش��م انداز آينده اقتصاد نيز اثرات 
ادامه در صفحه 3 خود را خواهد داشت.   

رييس كل بان��ك مركزي به 
مناسبت هفته دولت، نكاتي 
را در ارتب��اط با حف��ظ ارزش 
پول، مط��رح و اعالم كرده كه 
بانك مركزي در بازار ارز موفق 
ب��وده و در مرداد ماه ش��اهد 
آرامش در بازار بوده ايم.  در اين 
رابطه الزم اس��ت توجه شود 
كه موفقيت بانك مركزي در ب��ازار ارز را تنها نمي توان 
با عملكرد يك ماهه مرداد ماه و آرامش نس��بي يك ماه 
اخير ارزيابي كرد به خصوص از آن جهت كه در چهارماه 
قبل از آن، بازار ارز براس��اس ارزيابي هاي صورت گرفته 
حداقل با ۴6 درصد رشد همراه بوده و دالر از باالي 1۵ 
هزار تومان در فروردين ماه ب��ه 23 هزار تومان در مرداد 
ماه رسيده است.  همان طور كه در سال هاي 96 تا 98 نيز 
شاهد بوده ايم، بعد از هر جهش نرخ ارز، معموال هيجان ها 
و نوسانات با نوعي پيش خور كردن نرخ ارز متناسب با 
نرخ رشد نقدينگي و تورم همراه مي شود و معموال نرخ 
دالر تخت گاز باال مي رود اما بع��د از مدتي صعود، دچار 
استراحت شده و انرژي قبلي خود را از دست مي دهد و 
لذا زماني كه تا 26 هزار تومان در خرداد و تيرماه باال رفته 
ادامه در صفحه 3 بود، طبيعي بود كه ... 

سيد محمود حسيني

گزارش روز

تاييد فعاليت پيام رسان هاي 
خارجي مشروط به تعيين شركتي 

ايراني به عنوان نماينده قانوني 

طرح »صيانت از حق��وق كاربران در فض��اي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« درحالي در دستور 
كار كميسيون فرهنگي قرار گرفته كه مرزباني ديجيتال 
)درگاه هاي ورود و خروج پهن��اي باند ارتباطي با خارج 
از كشور( به نيروهاي مسلح سپرده ش��ده است. در اين 
طرح، پيام رس��ان داخلي پيام رساني است كه متعلق به 
شخص حقوقي غيردولتي بوده، شركت آن در ايران ثبت 
رسيده و حداقل ۵1 درصد سهام آن ايراني باشد و تاييد 
فعاليت پيام رسان هاي خارجي در كشور مستلزم تعيين 
شركتي ايراني به عنوان نماينده قانوني و پذيرش تعهدات 

محسن شمشيريمحمدعلی مختاری علي اكبرنيكواقبالحيدر مستخدمين حسيني

خط و نشان 
مجلس براي 
پيام رسان ها

الزم اس��ت. طرح »صيانت از حقوق كارب��ران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« مهرماه 
سال 97 از س��وي جمعي از نمايندگان طراحي شده بود 
و در همان زمان بسياري از كارشناسان ايراداتي را به آن 
وارد كردند و معتقد بودند اين طرح بيشتر از نگاه فني، نگاه 
امنيتي و سياسي به فعاليت پيام رسان هاي اجتماعي دارد. 
در نهايت نيز با راي كميسيون فرهنگي طرح »ساماندهي 
پيام رس��ان هاي اجتماعي« براي بررس��ي بيشتر و رفع 
مش��كالت از دي ماه س��ال 97 در اختيار كارشناس��ان 
مركز پژوهش هاي مجلس قرار گرفت. اما با پايان يافتن 

مجلس دهم، اين طرح از دس��تور كار خارج شد. حاال در 
مجلس يازدهم، نمايندگان طرح اوليه و طرح پيشنهادي 
مركز پژوهش ها را با هم تركيب كردند و طرحي جديد با 
كمي تغييرات اعالم وصول شد و براي بررسي در دستور 
كار كميس��يون فرهنگي قرار گرفته است و براي تبديل 
ش��دن به قانون بايد در صحن علني به تصويب برسد. در 
طرح جديد در تعريف پيام رس��ان داخل��ي اينطور آمده 
كه پيام رسان متعلق به شخص حقوقي غيردولتي بوده 
و شركت آن در ايران به ثبت رسيده و حداقل ۵1 درصد 
سهام آن ايراني باشد و فعاليت آن در چارچوب قوانين و 

مقررات جمهوري اسالمي ايران باشد. در تبصره 2 اين 
طرح، تاييد فعاليت پيام رس��ان هاي خارجي اثرگذار در 
كشور مستلزم تعيين شركتي ايراني به عنوان نماينده 
قانوني و پذيرش تعهدات الزم حسب آيين نامه تنظيمي 
اس��ت كه پس از تصويب اين قانون ب��ه تصويب هيات 
ساماندهي و نظارت خواهد رسيد. همچنين بهره برداري 
از سامانه هاي نرم افزارهاي خارجي براي ايجاد و توسعه 
توانمندي ها و خدمات پيام رس��ان داخل��ي در صورتي 
امكان پذير اس��ت كه به تش��خيص هيات ساماندهي و 
نظارت با اعم��ال حاكميت جمهوري اس��المي ايران و 

امنيت ملي منافات نداشته باشد.

   مرزباني ديجيتالي به عهده نيروهاي مسلح
در فصل دوم متن طرح جديد، مرزباني ديجيتال و دفاع 
سايبري از كشور به نيروهاي مس��لح سپرده شده است. 
بر اس��اس ماده ۵ طرح جديد مرزبان��ي ديجيتال و دفاع 
سايبري از كش��ور و جلوگيري از بهره برداري غيرمجاز از 
داده هاي مجازي در درگاه هاي ورود و خروج پهناي باند 
كشور، با محوريت ستاد كل نيروهاي مسلح، توسط مراجع 
ذي ربط انجام خواهد شد و حدود وظايف با پيشنهاد ستاد 
كل نيروهاي مسلح به تصويب مقام معظم رهبري خواهد 
رس��يد. وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات نيز مكلف 
شده تا اقدامات الزم جهت احراز هويت كاربران در فضاي 
مجازي كشور را به عمل آورد.  ادامه در صفحه 7



2 رويداداخبار

ايـران   Tue. Aug 25. 2020  1739   سه شنبه  4  شهريور 1399   5 محرم 1442  سال هفتم    شماره 

 مبناي محاسبه قيمت 
براي تخفيف دارا دوم تعيين شد

هيات وزيران در جلسه روز يكشنبه، با توجه به 
ضرورت واگذاري سهام صندوق سرمايه گذاري 
پااليشي يكم )دارا دوم(، درخصوص تعيين مبناي 
محاسبه قيمت براي اعمال تخفيف در صندوق 

دارا دوم تصميم گيري كرد
به گزارش ايسنا، به موجب تصميم دولت، مبناي 
محاسبه قيمت براي اعمال تخفيف صرفًا براي 
س��هام قابل واگذاري به صندوق سرمايه گذاري 
پااليش��ي يك��م )دارا دوم(، قيم��ت پاياني روز 
معامالتي قبل از شروع پذيره نويسي صندوق ياد 
شده خواهد بود. اعضاي دولت در ادامه جلسه، به 
بحث و بررسي پيرامون تعدادي از پيشنهادهاي 

دستگاه هاي اجرايي پرداختند.

كم درآمدها كارت اعتباري 
خريد  مي گيرند

سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اينك��ه طرحي در مجل��س در حال 
بررسي است كه مي تواند كمك خوبي به اقشار 
ضعيف داش��ته باش��د، گفت: اين طرح با عنوان 
تأمين كاالهاي اساسي براي مردم با كارت هاي 

اعتباري است.
به گزارش تس��نيم، محمدحسين فرهنگي در 
جلسه شوراي اداري شهرستان تبريز كه با حضور 
6 نماينده تبريز در سالن »جمهوري« استانداري 
آذربايجان شرقي برگزار ش��د، با انتقاد از اينكه 
وزارت ورزش پول هاي��ي را كه گرفته به اس��تان 
نداده و وصول نشده است، اظهار داشت: اين اقدام 
وزارت ورزش قابل پيگيري است و از تمامي ادارات 
مي خواهم كه مشكالت جذب اعتبارات خود را 

اعالم كنند تا پيگيري كنيم.
وي با بي��ان اينكه در مجلس، توزيع يك ميليون 
تن قير رايگان تصويب ش��ده است كه احتمااًل 
ش��وراي نگهبان ايراداتي بگيرد، افزود: احتمااًل 
پس از اصالح امي��دوارم تصويب نهايي صورت 
گيرد اما مديران اس��تان بايد سهميه استاني را 

پيگيري كنند.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينكه طرحي در مجلس در حال بررسي 
است كه مي تواند كمك خوبي به اقشار ضعيف 
داش��ته باش��د، گفت: اين طرح با عنوان تأمين 
كاالهاي اساسي براي مردم با كارت هاي اعتباري 
است كه با همكاري دولت و مجلس مي تواند در 

كاهش مشكالت اقشار مردم موثر باشد.

پرونده 1400 متخلف ارزي
به جريان افتاد

دادس��تان تهران از آغاز بررسي گزارش سازمان 
بازرسي كل كشور مبني بر شناسايي هزار و ۴۰۰ 
فرد حقيقي و حقوق��ي كه در زمينه بازگرداندن 
نزديك به ۲۰ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات 
و ۱۰ ميليارد دالر ارز تخصيص يافته براي واردات 

تخلف داشته اند، در دادستاني تهران خبر داد.
به گ��زارش اقتصادآنالين عل��ي القاصي مهر در 
نشست ش��وراي عالي قضايي با اشاره به حادثه 
شهادت يكي از ماموران نيروي انتظامي در جريان 
تعقيب و گريز با يكي از اشرار در منطقه حكيميه 
تهران از دستگيري و تكميل پرونده متهم ظرف 
۴۸ ساعت خبر داد و اعالم كرد كيفرخواست اين 
فرد به اتهام زيرگرفتن دو مامور موتورسوار پليس 
و شهادت يكي از آنها صادر شده و آماده ارسال به 
دادگاه اس��ت.  القاصي مهر همچنين با اشاره به 
تأكيد رهبر معظم انقالب مبني بر تعيين تكليف 
۲۷ ميلي��ارد دالر ارز حاصل از ص��ادرات، اظهار 
داش��ت: با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي 
دادستاني، مبلغ ۲.۱ ميليارد يورو از اين ارزها در 
اقدامات بازپرسي به چرخه اقتصادي بازگشته و 
بعد از پيگيري ها و اقدامات قضايي انجام ش��ده، 
مجموع اين رقم بالغ بر 9.۲ ميليارد يورو معادل 
5.3 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات وارد چرخه 

اقتصادي شده است.
وي درباره پيگيري سرنوشت ارز تخصيص يافته 
از س��وي بانك مركزي براي واردات نيز توضيح 
داد: از ميزان ۴.۸ ميليارد دالر ارز تخصيص يافته 
بالتكليف طبق گزارش ديوان محاسبات كشور، 
بعد از ارجاع گزارش ديوان و دستور رياست قوه 
قضاييه به دادستاني تهران مبلغ ۲.6 ميليارد دالر 
رفع تعهد ش��ده و از ۲.۲ ميليارد دالر باقيمانده، 
پرونده هاي مربوط به مبل��غ ۱.۱ ميليارد دالر از 
سوي بانك مركزي به س��ازمان تعزيرات ارجاع 
شده كه البته اين سازمان از وجود نواقص جدي 
در اين پرونده ها خبر داده اس��ت. درباره س��اير 
وج��وه بالتكليف براي قري��ب ۱/۱ ميليارد دالر 
ارز تخصص يافته نيز 5۰۸ شركت و واردكننده 
به بازپرس��ي احضار ش��ده اند.  دادستان تهران 
در جمع بن��دي گ��زارش خود افزود: بر اس��اس 
پيگيري هاي صورت گرفته توس��ط دس��تگاه 
قضا، 9.۲ ميلي��ارد يورو معادل ۴.3 ميليارد دالر 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور 
برگشته و 6.۲ ميليارد دالر هم از ارزهاي تخصيص 
يافته از سوي بانك مركزي براي واردات رفع تعهد 
شده اس��ت كه در مجموع 5/5 ميليارد ارز اعم از 
يورو و دالر معادل 6 ميلي��ارد دالر ارز حاصل از 
صادرات و ارز تخصيصي براي واردات، به چرخه 

اقتصادي برگردانده شده است.
القاص��ي مهر همچنين از آغاز بررس��ي گزارش 
سازمان بازرسي كل كش��ور مبني بر شناسايي 
ه��زار و ۴۰۰ فرد حقيقي و حقوقي كه در زمينه 
بازگرداندن نزديك به ۲۰ ميليارد يورو ارز حاصل 
از صادرات و ۱۰ ميليارد دالر ارز تخصيص يافته 
براي واردات تخلف داش��ته اند، در دادس��تاني 

تهران خبر داد.

واكنش تند زنگنه به انتقادات 
از عملكرد وزارت نفت

بيژن نامدار زنگنه كه از معدود وزراي اقتصادي دولت 
است كه از سال 9۲ كار خود را به عنوان وزير نفت آغاز 
كرده و به نظر مي رسد تا پايان دولت با روحاني همراه 
خواهد بود، در سال هاي گذشته با انتقادات زيادي 
از سوي بس��ياري از مخالفان سياسي دولت مواجه 
بوده اس��ت. او كه در ابتداي دولت نيز با فشارهايي 
درباره عملك��ردش در دوره اصالحات مواجه بود، با 
حمايت جدي رييس جمهور به وزارت رسيد و البته 
روزهاي بسيار سختي را تجربه كرد. دولت روحاني، 
در حالي آغاز ش��د كه ايران تحت تاثير تحريم هاي 
جهاني، براي فروش نفت خود با مش��كالت جدي 
دست و پنجه نرم مي كرد و تنها وزارت نفت در دوره 
دو ساله برجام توانست با فروش نفت به عرصه جهاني 
بازگ��ردد و البته با جذب س��رمايه گذاران خارجي، 
توسعه زيرس��اخت هاي نفتي را گسترش دهد. با از 
س��رگيري تحريم هاي امريكا كه اين بار مستقيما 
فروش نفت ايران هدف ق��رار داده بود، فروش نفت 
ايران به پايين ترين حد خود در س��ال هاي گذشته 
رس��يد و در كنار آن با خروج ش��ركاي خارجي، بار 
ديگر س��رعت توسعه زيرس��اخت هاي نفتي، كند 
شد. با رسيدن به ماه هاي پاياني دولت روحاني، بار 
ديگ��ر انتقادها از عملك��رد وزارت نفت باال گرفته و 
برخي معتقدند اين وزارتخانه نتوانسته آن طور كه 
بايد به توسعه نفتي كشور بپردازد، موضوعي كه روز 
گذشته با واكنش تند وزير نفت مواجه شد. وزير نفت 
در واكنش به انتقادهاي اخير به عملكردش و اعتقاد 
نداشتن به پااليشگاه سازي اخير گفت: ما وظيفه مان 
را انجام و جواب مي دهيم، زبان ما قطع نشده است، 
اگر بعضي وقت ها سكوت مي كنيم به دليل مصلحت 
كشور است، كس��ي كه مي خواهد خدمت كند به 
آرامش نياز دارد. منتقدان پس از يك عمر خدمت در 
جمهوري اسالمي موارد بسياري به ما مي گويند. اما 
ما تحمل مي كنيم، مي شنويم و چاره اي هم نداريم، 
زيرا آدمي كه باري سنگين بر دوش دارد ممكن است 
حرف هاي زيادي بشنود اما حرف نمي زند. اين نيست 
كه من زبان ندارم، اما خيلي وقت ها به دليل مصلحت 
كشور بايد سكوت كنم. وزير نفت درباره انتقادها مبني 
بر اعتقاد نداشتن به پااليشگاه سازي هم با بيان اينكه 
مخالفت با پااليشگاه س��ازي اتهام بي دليل و شايع 
است، توضيح داد: بنيان پااليشگاه ستاره خليج فارس 
در زمان من گذاشته شده و اسنادش هم موجود است، 
افزايش ظرفيت پااليش پااليشگاه هاي داخلي را نيز 
شاهد هستيد، چه فردي پااليشگاه بندرعباس را به 
ظرفيت نهايي رسانده است؟! ظرفيت روزانه پااليش 
نفت كشور اكنون ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه است. 
وي با اشاره به اينكه آغاز و پايان پااليشگاه ستاره خليج 
فارس كار ما بوده است، ادامه داد: اگر اين دولت نبود 
حتي يك واحد پااليش��گاه ستاره خليج فارس هم 
عملياتي نمي شد و اين پيشرفت ها و كارها با مديريت 
جلو رفت، خون دل خورديم تا اين پااليشگاه به نتيجه 
رسيد. هر فردي مي خواهد افتخار آن را نصيب خود 
كند، مي تواند اين كار را بكند، خدا و هر انسان منصف 
و متخصصي مي داند آغاز روند اجراي پروژه ساخت 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس در دولت اصالحات 
بود و در اين دولت پايان يافت. بخش نخس��ت اين 
پااليشگاه نيز در دولت يازدهم و دو بخش ديگر آن در 
دولت دوازدهم عملياتي شد و اكنون نيز ظرفيت آن 
نيز افزايش يافته كه آن هم كار ما بوده است. زنگنه 
به طراحي فرگير پااليش��ي سيراف هم اشاره كرد و 
با بيان اينكه طراحي اي��ن مجموعه نيز كار ما بوده 
است، تصريح كرد: اگر ما به پااليشگاه سازي اعتقاد 
نداشتيم چطور 36۰ هزار بشكه ميعانات گازي براي 
پااليشگاه هاي سيراف اختصاص داديم؟ اگر اعتقادي 
به زنجيره خوراك نداشتيم، چگونه در تامين بنزين 
مورد نياز كشور خودكفا ش��ديم. وي با بيان اينكه 
درباره قانون پتروپااليشگاه ها برخي مي گويند من 
در مجلس مخالف اين طرح بودم، سندتان چيست؟ 
افزود: پس از تصويب قانون ما بالفاصله آيين نامه هاي 
آن را تصوي��ب كرديم و اكنون نيز همه فرآيندهاي 
آن پايان يافته است. مجموع درخواست متقاضيان 
ساخت پااليشگاه و پتروپااليشگاه براي خوراك نفت 
خام و ميعانات گازي يك ميليون و 5۰۰ هزار بشكه 
است كه عمدتا از سوي دولتي ها و نيمه دولتي هاست، 
از آنج��ا كه مصالح ملي را تامين مي كن��د از آن نيز 

استقبال مي كنيم. 
يعن��ي باز ه��م در اينجا بخش خصوص��ي واقعي 
استقبال نكرده است. وزير نفت گفت: هيات امناي 
صندوق توس��عه ملي بايد زمانبندي تعهدهايي 
كه مي تواند بپذيرد را طبق آيين نامه اجرايي به ما 
اعالم كند كه ما بر مبناي آن مجوزها را ارايه دهيم. 
زنگنه با اشاره به خبري در اين خصوص كه وزارت 
نفت فرص��ت بهره گيري از بورس و بازار س��رمايه 
در تامين مالي طرح هاي پتروپااليشي را از دست 
داده است، تصريح كرد: احتماال اين فرد نه متوجه 
بورس مي ش��ود، نه مي داند تامين مالي چيست؟ 
قانون پتروپااليشگاه ها ناظر بر تامين مالي نيست 
فقط تنفس خوراك دارد كه آن هم پس از تكميل 
پااليشگاه هاست. وزير نفت درباره انتقاد نسبت به 
صنايع پايين دست پتروش��يمي هم با بيان اينكه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( مس��وول 
صنايع پايين دستي است و ما اگر كاري در اين زمينه 
انجام مي دهيم كمك است، افزود: هم اكنون بيش 
از 5 ميليارد دالر خوراك به پايين دست پتروشيمي 
و 5 ميلي��ارد دالر خوراك به پايين دس��ت بخش 
پااليشي تحويل مي شود. كدام صنعت مشابه اين 
صنعت در كشور وجود دارد؟ زنگنه گفت: يك روز 
در اين سال ها، آيا در تامين سوخت كشور اختالل 
ايجاد ش��د؟! وي درباره قاچاق سوخت هم با بيان 
اينكه ع��ده اي مي گويند روزان��ه ۴۰ ميليون ليتر 
بنزين سوخت قاچاق مي شود كه اين عدد غيرقابل 
باور اس��ت، تصريح كرد: عده اي مي گويند كارت 
هوشمند بنزين را حذف كرديد، ده ها ميليارد تومان 
ضرر زديد. سند اين ادعا كجاست؟ چگونه محاسبه 

كرديد؟ سندتان و محاسبه تان را ارايه دهيد.

سفر مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران

مانور قدرت در نيويورك، ديپلماسي در تهران
با وجود تمام جوس��ازي هاي رس��انه اي و تهديدهاي 
سياس��ي و اقتصادي دولت امريكا عليه اعضاي شوراي 
امنيت سازمان ملل، آنچه از طرح هاي ضد ايراني دولت 
ترامپ نصيب كاخ سفيد شده، انزواي بيشتر امريكا در 
صحنه جهاني اس��ت. دولت ترامپ كه حدود دو سال و 
نيم قبل، با هدف ضربه به اقتصاد ايران، از برجام خارج 
شده بود، حاال در حال دس��ت و پا زدن براي استفاده از 
مفاد توافق هسته اي است و اين تناقض بزرگ نه  تنها در 
اياالت متحده امريكا با انتقاد مخالفان دولت ترامپ مواجه 
شده كه حتي در عرصه بين المللي نيز به صف آرايي تمام 
هم پيمانان امريكا در مقابل سياس��ت هاي اين كشور 

انجاميده است.
توجيه ترامپ براي پيگيري سياس��ت هاي ضد ايراني 
خود در شوراي امنيت، عمل نكردن تهران به تعهدات 
هس��ته اي خود در چارچوب برجام اس��ت. كاخ سفيد 
مي گوي��د با توجه به اختياري كه در برجام قيد ش��ده، 
اين كشور به عنوان يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت 
مي تواند مكانيسم ماش��ه را فعال كند و پس از سي روز 
با ورود ش��وراي امنيت، امكان بازگش��ت تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران وجود دارد. بر اساس نظر اكثريت 
قريب به اتفاق كارشناسان روابط بين الملل اما با توجه به 
اينكه امريكا پيش از اين رسما خروج خود از برجام را اعالم 

كرده، ديگر نمي تواند از مفاد آن استفاده كند.
مبناي ايراد امريكا به عملكرد ايران نيز از دل بدعهدي 
كاخ سفيد شكل گرفته است. پس از امضاي برجام، ايران 
بر اساس متن تعهدات خود در اين توافق، تمام اقدامات 
الزم را انج��ام داد و در دولت اوبام��ا، تمام تحريم هاي 
هسته اي عليه ايران لغو شدند. هرچند در همان دوران 
نيز با س��نگ اندازي هاي مخالف��ان امريكايي برجام، 
عمل به تعهدات امريكا با تاخير فراوان اجرايي ش��د و 
براي مثال ماه ها طول كش��يد تا امريكا مجوز فروش 
هواپيماهاي مسافرتي جديد را به ايران بدهد اما توافق 
هسته اي در مرحله اجرا قرار داشت. در ارديبهشت 9۷، 
دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا با اين بهانه كه توافق 
برجام، توافقي بد است و بسياري از مسائل در آن جاي 
داده نشده اند، به ش��كل يك طرفه خروج كشورش از 
اين توافق را اعالم كرد. پس از آن امريكا تحريم هايي را 
با شعار فشار حداكثري عليه اقتصاد ايران اجرايي كرد 
كه در نتيجه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي كشور 
در فضاي بين المللي محدود شد. در اين مدت اتحاديه 
اروپ��ا بارها اعالم كرد كه از برج��ام حمايت مي كند و 
تمام توان خ��ود را براي دور زدن تحريم هاي امريكا به 
كار خواهد بس��ت. دولت ايران نيز ضمن رد اقدامات 
ترامپ اعالم كرد به اروپا زمان خواهد داد تا با طراحي 
مكانيسم هاي جديد در چارچوب برجام، تحريم ها را 
بي اثر كند. با وجود صبر چند ماهه ايران و وعده هايي 
كه دولت هاي اروپايي دادند، هيچ يك از آنها كمكي به 
دور زدن تحريم ها نكردند و به دنبال اين اتفاقات، دولت 
ايران از سال گذشته اعالم كرد كه در چند مرحله عمل 
تعهدات برجامي خود را كاهش خواهد داد و از سقف 
اورانيوم لحاظ شده در برجام فراتر خواهد رفت. هرچند 
اروپا اعالم كرد كه به برجام پايبند اس��ت اما حتي اين 
اقدام ايران نيز به فعال شدن كشورهاي اروپايي كمك 
نكرد. با اقدامات جديد ايران، بار ديگر آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، نگراني هاي خود از غني سازي اورانيوم در 
ايران را اعالم كرد. اين آژانس كه در دوره برجام، بارها 
و در گزارشات مكرر خود تاكيد كرده بود، ايران به تمام 
تعهدات خود عمل كرده و اجازه دسترس��ي به تمامي 
سايت هاي هسته اي را به كارشناسان اين آژانس داده 
است، در ماه هاي گذشته از نياز به بررسي دوباره شرايط 

غني سازي اورانيوم در ايران سخن گفت.

    گروسي  در تهران
ايران كه در ماه هاي گذشته بارها تاكيد كرده فرايند غني 
سازي اورانيوم خود را بر اساس تعهدات بين المللي و در 
چارچوب حق ذاتي خود ادامه مي دهد، از نظارت آژانس 

نيز استقبال كرده و در همين راستا از ورود مسووالن اين 
آژانس به ايران ممانعت نكرده است. 

در ادامه همين مسير حاال طبق برنامه اي از پيش تعيين 
شده، در روز دوشنبه مديركل اين آژانس به تهران سفر 
كرد. رافائل گروسي چند روز قبل در توييتر نوشته بود: 
من روز دوشنبه براي ديدار با مقامات ايراني به تهران 
سفر مي كنم تا به موضوعات برجسته مربوط به پادمان 
بپردازم. اميدوارم يك كانال مثمر ثمر و مشاركتي براي 
گفت وگوي مس��تقيم ايجاد كنيم. اين اقدام ضرورت 
دارد. كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دايم كشورمان 
نزد س��ازمان هاي بين المللي در وين نيز امروز از سفر 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران خبر داد.

وي با انتش��ار توييتي نوش��ت: در راس��تاي تعامالت 
و همكاري هاي ج��اري ايران و آژان��س، بنا بر دعوت 
ايران، رافائل گروس��ي مديركل آژانس هفته جاري به 
ايران سفر مي كند. ايران يكي از شركاي اصلي آژانس 
اس��ت، اميدواريم اين س��فر به تقويت همكاري هاي 
متقابل بينجامد. وي گفت كه اعتماد ايران به آژانس 
در ماه هاي اخير صدمه ديده اس��ت. ضروري است كه 
سفر مديركل به ايران، موجب اعتمادسازي شود. اين 
سفر، ارتباطي با مكانيسم به اصطالح ماشه ندارد و به 
خواست امريكا هم نيس��ت بلكه در چارچوب دعوت 
طرف ايراني انجام مي پذيرد. س��فير ايران تاكيد كرد: 
اجازه نخواهيم داد ديگران رواب��ط آژانس و ايران را به 
ويژه در شرايط حساس فعلي مديريت كنند. مهم است 
اين اطمينان در تهران داده شود كه آژانس بر مبناي سه 
اصل بي طرفي، استقالل و حرفه اي گري حركت خواهد 
كرد و در مسائل پادماني نيز فراتر از اصول استاندارد و 
ارزيابي ها و داده هاي مستقل خود عمل نخواهد كرد. 
تنها در اين صورت است كه سوءتفاهمات مي تواند رفع 

شده و همكاري ها تداوم يابد.
هرچند همزماني اين سفر با طرح امريكا در فعال كردن 
مكانيزم ماشه، اين گمانه زني را به وجود آورد كه گروسي 
در اين رابطه به ايران خواهد آمد اما چه از سوي شخص 

وي . چه از سوي مقامات ايراني اين گمانه زني رد شد.
وزير امور خارجه كشورمان اظهار كرد: سفر مدير كل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران هيچ ارتباطي 
با موضوع مكانيسم ماشه ندارد. البته مكانيسم ماشه 
اصطالح نادرستي است كه امريكايي ها باب كرده اند. 

ظريف با بي��ان اينكه همكاري و فعالي��ت ما با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي براساس اصل شفافيت است به 
فتواي مقام معظم رهبري به منع استفاده از سالح هاي 
هسته اي اشاره كرد و گفت: ما هيچ گاه به دنبال دستيابي 
به سالح هاي هسته اي نبوده و نيستيم و از نظر اعتقادي 
استراتژيك و مالحظات راهبردي به اين سمت حركت 
نكرده ايم و اين موضوع را )سالح هاي هسته اي( به ضرر 

كشور مي دانيم.
 اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان اظهار كرد: دشمنان 
در طول جنگ تحميلي از سالح هاي شيميايي عليه 
ايران استفاده كرده اند ما قرباني اين سالح ها هستيم، 
ولي هيچ گاه از اين سالح ها استفاده نكرده ايم. ظريف با 
بيان اينكه ايران آماده ارتباط با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي است، اضافه كرد: البته اجازه نمي دهيم كساني 
كه مخالف آژانس هستند و با داشتن سالح هسته اي 
مخل امنيت در جهان هس��تند يعن��ي امريكا و رژيم 
صهيونيستي بتوانند اهداف آژانس را به سخره بگيرند. 
وزير امور خارجه كشورمان اضافه كرد: ما گفت وگوهاي 
زيادي با آژانس داش��تيم و سفر اخير مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز به ايران در همين چارچوب 

صورت مي گيرد.
كمالوندي - سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران - نيز 
درباره س��فر گروس��ي گفته: آقاي رافائل گروسي كه 
تقريبا ۸ ماه است كار خود را به عنوان مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي آغاز كرده اس��ت اولين س��فر 
خود را به ايران انجام دادند، طبيعتا مديركل آژانس به 
كشورهاي مختلف سفر مي كند و مقامات كشورهاي 
مختلف هم ب��ا او ديدار مي كنن��د، كمااينكه در زمان 
مرح��وم آمانو، مكرر ايش��ان به ايران س��فر مي كرد و 
دكتر صالحي نيز با ايش��ان ديدار داشتند، آمانو حتي 
به مجلس آمد و صحبت هاي مجلسي ها را گوش داد 
و به سواالت آنها پاسخ داد. اين تعامل به سود دو طرف 
است هم به نفع آژانس است و هم به سود ايراني. در اين 
نشست ها درك بهتري دو طرف در خصوص نظارت ها 
پيدا مي كنند، مالحظات امنيتي خود را مطرح مي كنند، 
براي نمونه ما مي دانيم كه آژانس مي تواند تحت فشار 
سياسي قرار بگيرد كمااينكه نهادهاي بين المللي ديگر 
هم مي توانند تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار بگيرند 
و ما باي��د هرچند وقتي در كنار تذكراتي كه مي دهيم 

بتوانيم موضوعات را براي يكديگر روشن كنيم، نگراني 
هايمان را مطرح كنيم و اگر همكاري مي كنيم بدانيم 

منتج به نتيجه مي شود.
او ادامه داد: ماچاره اي جز اين نداريم وقتي كه مي بينيم 
كشورهاي استكباري از اين سازمان ها به اشكال مختلف 
سوءاس��تفاده مي كنند و يك شكل آن هم افرادي كه 
وابسته به آنها هس��تند در لباس بازرس يا لباس هاي 
ديگر حض��ور دارند و تجربه هم اين را مي گويد كه اين 
يك فرض درست است مفهوم اين نيست كه هر كسي 
كه آنجا بازرس است مي تواند جاسوس باشد ولي ما بايد 
فرض را بر اين بگذاريم كه اين مورد كه مي آيد مي تواند 
يكي از آن موارد باشد و دقت و مالحظات خاص خودمان 
را داشته باشيم و مالحظات امنيتي را در نظر بگيريم . 
ضمن اينكه در پادمان به همه كشورها اطمينان داده 
شده كه طي قراردادي كه با آژانس مي بندند، مالحظات 
امنيتي، تجاري، حقوق مول��ف و اطالعاتي كه دارند 
محرمانه باقي مي ماند . برخ��ي از اينها وظيفه آژانس 
است كه مراقب باشد اگر زماني شخصي مشكوك به 
جاسوسي است را راه ندهد. ما نيز ابزارهايي در اختيار 
داريم به عنوان مثال وقتي يك بازرس را معرفي مي كنند 
مستقيم بازرس نمي شود ابتدا از ما نظر مي خواهند، 
دستگاه هاي اطالعاتي ما بررسي مي كنند و اگر سوابق 
سوئي نبينند موافقت مي كنيم. وقتي كه موافقت كرديم 
باز هم مراقبت مي كنيم كه اينها هرجايي و هر شكلي 
نتوانند بروند. قطعا اينها چارچوبي دارد. معموال در همه 
كشورها به اين صورت است كه وقتي بازرسي مي آيد 
همراهش هستند، تيم هست و همه مسائل تحت نظر 
است، فيلمبرداري و عكس��برداري مي شود و طوري 

نيست كه هر كاري بخواهد انجام دهد .
در دوره اي كه امريكا در انزوايي تاريخي، مقهور قدرت 
و سخن درست ايران در شوراي امنيت شده، پذيرش 
گروس��ي در تهران و اعالم آمادگي تهران براي پاسخ 
دادن به خواسته هاي منطقي آژانس بين المللي انرژي 
اتم��ي، مي تواند گره ديپلماتيك موضوع هس��ته اي 
ايران را نيز باز كند. ترامپ در حالي به ماه هاي پاياني 
دولت خود رسيده كه به هيچ يك از اهداف سياست 
خارجي خود دست نيافته و به نظر تمام سياست هاي 
ضد ايراني امريكا در فضاي بين المللي نيز به ضرر اين 

كشور تمام خواهد شد.

رافائل گروسي : من روز دوشنبه براي ديدار با مقامات ايراني به تهران سفر مي كنم

وعده حسن روحاني در آيين بهره برداري از طرح هاي ملي وزارت نفت : 

منتظر جهش سوم نفتي باشيد
رييس جمهور گفت: حدود ۸9 نيروگاه ما توسط گاز اداره 
مي شود و سراسر كشور از عسلويه تا خوزستان و كردستان و 
آذربايجان شرقي و غربي خط لوله گاز را مي بينيم و گازي كه 
امروز خودكفا شديم در آن؛ البته بايد در مصرف گاز مراقبت 
كنيم كه خودكفا بمانيم. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني در آيين بهره برداري از طرح هاي 
ملي وزارت نفت با بيان اينكه صنعت گاز براي ما اهميت 
فراواني دارد، اظهار كرد: امروز در غرب كشور ما هم گاز را به 
تركيه و هم به عراق صادر مي كنيم و قادريم به كشورهاي 
شرقي هم صادر كنيم و گاز را تا مرز پاكستان هم برده ايم. 
وي افزود: حدود ۱۷ هزار روس��تا در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم مجهز به گاز شدند و همه شهرها تقريبا در حال 
استفاده از گاز هستند مگر در استان سيستان و بلوچستان 
كه در دولت تدبير و اميد گاز به آنجا وارد شد و در مجموع 
مي توان گفت كه جز موارد استثنايي، به همه روستاهاي ما 
گاز رسيده است. روحاني تصريح كرد: حدود ۸9 نيروگاه 
ما توسط گاز اداره مي ش��ود و سراسر كشور از عسلويه تا 
خوزستان و كردستان و آذربايجان شرقي و غربي خط لوله 
گاز را مي بينيم و گازي كه امروز خودكفا شديم در آن. البته 
بايد در مص��رف گاز مراقبت كنيم كه خودكفا بمانيم و از 
6۰۰ ميليون مترمكعب گاز به هزار ميليون مترمكعب گاز 
رسيديم و يك ميليون مترمكعب گاز مي توانيم گاز توليد 
كنيم و در زمستان مي توانيم ۸۰۰ ميليون مترمكعب گاز 
در اختيار مردم قرار مي دهيم. رييس جمهور با بيان اينكه 
ما يادگاري بزرگي در گاز را براي دولت آينده گذاش��تيم، 
اظهار كرد: در بنزين، گاز و گازوئيل خودكفا شديم و دولت 
بعدي وقتي شروع به كار كند از لحاظ اين سه مورد خودكفا 

است. پتروشيمي ما دوبرابر شده است از 56 ميليون تن به 
۱۰۰ ميليون تن رسيديم و اينها دستاوردهاي بزرگي براي 
ملت و دولت هاي ما است. ما پيش از اين گاز را در زمستان 
وارد مي كرديم اما االن خودكفا شديم و در عسلويه هم جز 
يك فاز همه را افتتاح كرديم. وي يادآور شد: ما هر هفته در 
امسال سعي كرديم يك يا چند افتتاح مهم داشته باشيم. 
افتتاح امروز نزديك به پنج ميليارد دالر اعتبار دارد. ما در 
زمينه گاز و نفت در برابر مردم ايران شرمسار نيستيم و هم 
در گاز و ه��م نفت ما كارهاي بزرگي انجام داديم و توليد و 
استحصال گاز ما نسبت به سال 9۲ دوبرابر شده است و در 
ميادين مشترك هم از ۷۰ هزار بشكه به ۴۰۰ هزار رسيده ايم 
و اگر اين خبيث در امريكا بر سر كار نبود از اين ميزان هم 

بيشتر استخراج داش��تيم. روحاني تاكيد كرد: در مساله 
خام فروش��ي هم اگر به دنبال صادرات هستيم به سمت 
فرآوردهاي نفتي برويم و جلوي خام فروشي را بگيريم. در 
زمينه همه معادن ما بايد اين تحول صورت بگيرد. حتي 
سنگ معدني ساختماني ارزشمند ما نبايد به صورت خام 
از كشور خارج شود و به كشورهاي ديگر برود. بايد از همان 
معدن براي ساختمان و مصرف نهايي آماده كنيم. روحاني 
با اش��اره به برنامه ريزي دولت براي ايجاد جهش سوم در 
حوزه نفت و گاز اظهار داشت: دولت جهش دوم را تا پايان 
اين دوره در حوزه پتروشيمي انجام مي دهد و براي جهش 
سوم نيز برنامه ريزي كرده ايم كه ارزش صادراتي آن به 3۷ 
ميليارد دالر مي رسد و تا پايان اين دولت ۸ ميليارد دالر آن 

سرمايه گذاري خواهد شد. وي در پايان يادآور شد: در هفته 
دولت هر روز افتتاح هاي مهمي داريم و تا پايان س��ال اين 
افتتاح ها را خواهيم داشت و مردم شاهد پيشرفت توليد 
خواهند بود. در برنامه اي ك��ه با حضور و رييس جمهور و 
از طريق ويدئو كنفرانس انجام شد، روحاني طرح توسعه 
و بهسازي مركز ديسپچينگ گاز و خطوط انتقال ششم 
و نهم سراس��ري گاز، فاز اول پتروشيمي بوشهر و نيروگاه 
سيكل تركيبي 5۰۰ مگاواتي غرب كارون و خطوط انتقال 
و پس��ت برق آن را افتتاح كرد. خط لوله انتقال گاز ششم 
سراسري ظرفيت انتقال روزانه ۱۱۰ ميليون مترمكعب 
گاز را از پارس جنوبي به استان هاي غرب كشور دارد. خط 
لوله ۱۲5 كيلومتري انتقال گاز نهم سراسري با ظرفيت 
6۰ ميليون مترمكعب است كه مبداء آن از 3۲ كيلومتري 
غرب بهبهان آغاز مي ش��ود و تا مرز بازرگان و شمال ماكو 
امتداد مي يابد. احداث اين خطوط لوله عالوه بر پايداري در 
تامين گاز استان هاي سردسير كشور از مزيت صادراتي نيز 
برخوردار بوده و نقش مهمي در تبادالت انرژي با كشورهاي 
منطقه دارد. فاز اول پتروش��يمي بوشهر نيز كه با دستور 
رييس جمهور به بهره برداري رسيد شامل واحد استحصال 
اتان، متانول، شيرين س��ازي گاز، توليد اكس��يژن، توليد 
آب صنعتي و خوراك 9.6ميليون مترمكعب در روز براي 
پااليشگاه هاي پارس جنوبي است. نيروگاه سيكل تركيبي 
5۰۰ مگاواتي غرب كارون نيز از ظرفيت توليد ۴9۲مگاوات 
برق در روز به منظور تامين برق ميادين غرب كارون شامل 
آزادگان شمالي و جنوبي، ياران شمالي و جنوبي است. براي 
اين پروژه ۱5۰ كيلومتر خط انتقال برق، 5 پست فشار قوي 

و ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه نيز تاسيس شده است.
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همتي  روايتي جديد از پشت پرده عدم بازگشت ارزهاي صادراتي مطرح كرد

كارتنخوابهايصادراتچي
گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري| 

ريي��س كل بانك مرك��زي روايتي جديد از پش��ت پرده 
عدم بازگشت ارزهاي صادراتي مطرح و اعالم كرد: برخي 
از افرادي كه اسامي ش��ان را به قوه قضايي��ه داده ايم، افراد 
ضعيف و حتي كارتن خواب هستند كه كارت يك بارمصرف 
بازرگاني گرفته اند و ديگران از كارت بازرگاني شان استفاده 
كرده اند. عبدالناصر همتي به مناسبت هفته دولت، در مورد 
بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز گفت: در طول دو سال 
گذشته 27 ميليارد دالر باز نگشته بود كه داليل مختلفي 
دارد، مثال همين 250 نفر اس��مي كه به قوه قضاييه ارايه 
شده برخي از آنها افراد ضعيف و حتي كارتن خواب هستند 
كه كارت يك بار مصرف بازرگاني گرفته اند و افراد ديگري 
از كارت ملي و كارت بازرگاني آنها اس��تفاده كردند.از 6.8 
ميليارد يورو ليس��تي كه به قوه قضاييه داده ايم، در بيشتر 
آنها مجموعه هايي از كاالها را مي گرفتند و با كارت بازرگاني 
اين افراد صادر مي كردند كه براي مثال 70 نفر از اين 250 
نفر به چند نفر وصل هستند. همتي با تأكيد براينكه با اين 
وضع نمي توان كشور را اداره كرد گفت صادركننده بايد برند 
داشته باش��د و كارت بازرگاني بايد طبق اصول داده شود، 
تصريح كرد: از صادركنندگان باالي يك ميليون دالر هنوز 
20 ميليون دالر ارز بازنگشته، كه اعتقاد من اين است كه 
به دليل خروج سرمايه بوده يا كاالهاي خاصي را به صورت 
قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد كرده اند.تا زماني كه واردات 
كاالهاي غير اساسي صورت گيرد و قاچاق به اين عظمت 
وجود داشته باشد، بانك مركزي نمي تواند به تنهايي بازار را 
كنترل كند. همتي در ادامه درباره عدم بازگشت بخشي از ارز 
حاصل ارز صادرات، توضيح داد: ممكن است اين شركت ها 
خصولتي باشند، اما دولتي نيستند و اينكه گفته مي شود عدد 
كمتر گفته مي شود فرافكني است. تمامي اعداد و اسامي در 
اختيار من است.در حال مذاكره با اين افراد هستيم تا ارزي 
كه در اختيار دارند، تعيين تكليف شود تا ارز خود را چگونه 
به كشور وارد كنند. البته منظور ما از وارد كردن اين ارز به 
چرخه اقتصادي كشور است كه خودشان مي دانند از چه 
راه هايي استفاده كنند. به گزارش »تعادل«، اين نكات نشان 
مي دهد كه بانك مركزي توپ عدم بازگشت ارز صادراتي 
را به زمين دس��تگاه هاي بازرگاني نظير سازمان تجارت و 
اتاق بازرگاني و وزارت صمت و گمرك و... انداخته است در 
حالي كه در گرفتن تعهد از پيمان سپاران بايد به مشكالت 
ساختاري و فرهنگي جامعه نيز توجه مي شد تا عده اي از 

اين نوع ضعف هاي ساختاري اقتصاد سوءاستفاده نكنند. 

     از ابت�دا ب�ا ارز 4200 توماني مخالف بودم 
و هستم

رييس كل بانك  مركزي، درباره اختصاص ارز 4200 توماني 
و نگاه هاي متفاوت در اين زمينه، توضيح داد: از ابتدا با ارز 
4200 تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سياست هاي 
دولت هستم زيرا قصد دولت دستيابي اقشار پايين جامعه 
به كاالهاي اساسي اس��ت. همتي با تاكيد بر اينكه البته 
تاكنون كمك قابل توجهي صورت گرفته است، ادامه داد: 
اگر بتوانيم سازوكاري ايجاد كنيم و مابه التفاوت را به صورت 
يارانه و س��اير راه ها به اقشار پايين جامعه پرداخت كنيم، 
به طور حتم كمك بيش��تري به اين بخش خواهد شد.به 
گفته وي، سال گذشته 15 ميليارد دالر كاالي اساسي با 
ارز 4200 تومان وارد شد و دولت نيز معتقد به حذف اين 
ارز است، اما به آثار اجتماعي دقت مي كند و با تدابير اتخاذ 
شده به تدريج حل مي شود. همتي در ادامه درباره آرامش 
بازار ارز نيز اظهار داشت: االن بازار آرام است. تهاجمي كه به 
ايران شد با هدف برهم زدن بازارهاي پولي ما بود. اين نرخ 
ارز بازار، مطلوب و واقعي نيست، اما فشار بسيار زياد است. 
سياست هاي جديد ارزي را آغاز كرديم و شاهد نتايج آن 
هستيم و توازني كه مدنظر داريم ايجاد شده و آثار آن را در 

بازار آزاد شاهد هستيم.

    سياست ما نزديك شدن 
نرخ ارز نيما و بازار است

همتي درباره تك نرخي ش��دن ارز نيز توضيح داد: اگر ارز 
4200 توماني حل شود سياست ما نزديك شدن نرخ ارز 
نيما و بازار است كه به تدريج نزديك مي شود. با حذف ارز 

4200 توماني، مقدمه تك نرخي شدن ارز ايجاد مي شود
به گ��زارش »تعادل«، در ارتباط با نرخ ارز 4200 توماني و 
كاهش فاصله نيما و آزاد بايد گفت كه اگرچه در ش��رايط 
عادي اقتصاد، يكسان س��ازي نرخ ارز و همچنين كاهش 
فاصله نرخ ها مي تواند به شفافيت و كاهش فساد كمك كند. 
اما همانطور كه عملكرد سه سال اخير نشان داده دولت و 
بانك مركزي در كنترل نرخ ارز موفق نبوده اند و نرخ دالر از 
4 هزار تومان به 23 هزار تومان رسيده و مردم و گروه هاي 
فقير زير بار تورم و افزايش نرخ ها تحت فش��ار هس��تند. 
همان طور كه خود بانك مركزي اعالم كرده اثر تورمي دالر 
4200 توماني به مراتب از شرايط عرضه دالر با نرخ نيمايي 
كمتر بوده است و اگر همين دالر 4200 توماني نبود نرخ 
تورم كاالهاي مصرفي از 30 درصد فعلي بسيار فراتر رفته 
بود. در نتيجه تئوري هاي ش��فافيت و يكسان سازي نرخ 
ارز در شرايط كنوني كه دولت و بانك مركزي نمي توانند 
پايه پولي، تورم، نقدينگي، نرخ ارز و... را كنترل كنند عمال 
نمي تواند راهگش��اي اقتصاد باش��د و اگرچه مطلوبيت، 
مزيت ها و منافع اقتصاد را حداكثر مي كند و فساد را كاهش 
مي دهد اما همه اينها در س��طح بسيار باالي قيمت ها رخ 
خواهد داد كه گروه هاي كم درآمد و فقير جامعه نمي توانند 
تاوان آن را بدهند.  در همين شرايط كنوني كه سفته بازي 
و س��وداگري در بازار مس��كن و بورس به شدت مشاهده 
مي شود، يكسان س��ازي نرخ ها و نبود كنترل در بورس، 
مسكن به نفع چه كساني بوده است آيا اگر فساد و رانتي در 
بازار مسكن وجود ندارد، به اين معناست كه گروه هاي كم 
درآمد نيز از آن سود مي برند يا اينكه تنها صاحبان منابع و 
سفته بازان هستند كه در سا لهاي اخير با چند برابر شدن 
ارزش دارايي ملك و سهام و ساير كاالها سود برده اند؟ لذا 
در مورد يكسان سازي ها و نرخ گذاري ارز، اگرچه موجب 
كاهش فساد و رانت دالر 4200 توماني مي شود و فاصله نرخ 
نيما و سنا و صرافي ها و آزاد و رسمي را كاهش مي دهد، اما 

گروه هاي كم درآمد قادر به تحمل فشاي تورمي آن نيستند 
و لذا دالر حاصل از خدمات دولتي بايد صرف صاحبان آن 
يعني مردم شود و نبايد به دليل تحريم و مشكالت ديگر 
افزايش زياد داش��ته باشد و س��ود آن را گروه هاي مرفه و 
ثروتمند ببرند.  بايد شرايطي كه منجر به چند نرخي و رشد 
شديد نرخ ارز شده است را تغيير داد و فضاي كسب وكار 
را بهتر كرد تا مردم درآمد بيشتري داشته باشند و مخارج 

خود را تامين كنند. 

   رشد پايه پولي
به گفته وي، اوايل س��ال از انفجار نقدينگي صحبت بود 
و من گفتم چنين چيزي نيس��ت و خوش��حالم به مردم 
بگويم  نقدينگي كنترل شده و پايه پولي در 5 ماهه ابتداي 
امسال نسبت به پايان سال قبل تنها 4 درصد رشد داشته و 
نقدينگي نيز در اين مدت 12 درصد افرايش يافته كه طليعه 

كنترل تورم است.
به گزارش »تعادل«، اين در حالي است كه قبال بانك مركزي 
اعالم كرده بود كه پايه پولي در سه ماه اول سال 99 رشد 
باالي 8 درصدي داشته است. براين اساس حتي اگر رشد 
4 درصدي در 5 ماه اول داش��ته است به اين معناست كه 
در پايان اسفند 98 پايه پولي رشد خيلي زيادي داشته كه 
باعث شده رقم 5 ماه اول امسال 4 درصد به نظر ايد. در هر 
صورت آنچه در يك سال منتهي به خرداد 99رخ داده رشد 
34 درصدي نقدينگي است و در كنار آن هيجان بورس و 
ساير دارايي ها از جمله مسكن و ارز نيز نشان دهنده انتظارات 
تورمي باالست و اگرچه دولت از طريق دالر 4200 توماني 
يا كنترل هاي ديگر نرخ تورم كاالهاي مصرفي را در يكسال 
منتهي به مرداد 99 به 30 درصد محدود كرده اما رش��د 
نرخ ارز از 15 هزار به 23 هزار تومان و 6 هزارتومان رشد يا 
50 درصد افزايش و همچنين رشد قيمت مسكن و ساير 
دارايي ها، نشان دهنده اثر رشد نقدينگي و انتظارات تورمي 

است كه باعث نگراني مردم و كارشناسان شده است. 
همتي گفت كه 67 درصد رشد تسهيالت داشتيم كه بخش 
عمده اي به مردم و بخش عمده آن به س��رمايه در گردش 
اختصاص يافته است. 334 هزار ميليارد تومان در 4 ماهه 
اول سال تسهيالت پرداخت شده كه 61 درصد سرمايه در 

گردش كه همان توليد است اختصاص يافته است.
به گزارش »تعادل«، در اين زمينه نيز بايد توجه داشت كه 
هر نوع افزايش اعتبارات و رشد تسهيالت بانك ها اگرچه 
به ضرورت كرونا و ركود سال جاري پرداخت شده، اما اين 
موضوع خود پايه رشد نقدينگي و تورم است و از آنجا كه اين 
تسهيالت دهي عمال رشد و رونق ايجاد نمي كند، در نتيجه 
مي توان گفت كه اين نوع تسهيالت دهي نيز موجب رشد 
توليد نشده است و تنها به روي پا ماندن واحدها و ادامه حيات 
آنها و استمهال بدهي هاي سنگين قبلي آنها منجر شده است 
و مشخص نيست كه در س��ال هاي آينده تا چه مطالبات 

بانك ها و بدهي واحدهاي توليدي را افزايش خواهد داد. 

    معوقات بانكي 
وي با اش��اره به اينكه معوقات نيز به ميزان قابل توجهي 
كاهش يافته است، گفت: طرح گام نيز براي حمايت از توليد 
كشور فعال شده و اقداماتي در اين زمينه آغاز شده تا از اين 

طريق بخش مهمي از نقدينگي توليد تامين شود
به گزارش »تعادل«، طبق گفته مسووالن بانكي، بخشي از 
اين كاهش معوقات نيز به خاطر تهاتر بدهي دولت به بانك ها 
و اضافه برداشت بانك ها و مطالبات معوق بوده است كه عمال 
رشد بدهي دولت به بانك مركزي را به دنبال داشته است 
و آمارهاي مطالبات معوق، خريد دين و اموال معامالت در 
خرداد 99 نيز حكايت از ارقام سنگين 200 هزار ميليارد 

توماني اين سرفصل است. 

    ارزش پول و رشد 67 درصدي تسهيالت 
وي با بيان اينكه در 4 ماهه اول امسال تسهيالت نسبت به 
چهار ماهه سال قبل 67 درصد پيشرفت داشته كه بي سابقه 
اس��ت، ادامه داد: اين ميزان رشد نشان مي دهد سيستم 
بانكي به طور تمام قد وارد شده تا آثار كرونا را جمع كند كه 
با خوش��حالي مي گويم كه آثار اين اقدامات در حال نمود 
اس��ت و در حال خروج از ركود هستيم. همتي با تأكيد بر 
اينكه »حفظ ارزش پول ملي به توليد ملي و رشد اقتصادي 
كشور برمي گردد و ما بايد اول بر رشد اقتصادي كشور تكيه 
كنيم«، افزود: وقتي اقتصاد كشور تقويت شد پول ملي هم 
تقويت مي شود و در كنار گسترش صادرات و كنترل واردات 

كمك مي شود كه ارزش پول ملي حفظ شود. همه اينها را 
از چارچوب كنترل تورم مي بينيم كه اگر كنترل نش��ود 
نمي توانيم ارزش پول ملي را حفظ كنيم و تورم مي تواند 
به ارز آسيب برس��اند و هم مي تواند موجب فعاليت هاي 
سفته بازانه و غيرمولد باشد و در همه اين موارد بايد برگرديم 
به كنترل تورم و به سياست هاي بانك مركزي كه به صورت 
مستقل تصميم گيري مي كند تا بتواند نقدينگي و تورم 
را كنترل كند و به رشد اقتصادي كمك شود و اينها جزو 

مسووليت هاي بانك مركزي است.
همتي ادامه داد: يك س��ري از اقداماتي شده براي كنترل 
ريال و براي تراكنش هاي ريال كارهاي بس��يار اساسي را 
انجام داديم و پوزهاي بانك��ي و تراكنش هاي بانكي بايد 
اس��ناد مثبته ارايه كنند و تراكنش ه��اي ريال به تدريج 
تحت كنترل بانك مركزي است و ما 200 ميليون تراكنش 
در روز در رابطه با مس��ائل پولي داريم و حجم تراكنش ها 
و گردش مالي كه چندين ميليون ميليارد دالر در س��ال 
است را مديريت مي كنيم و سامانه هاي جديدي را داريم. 
حداقل 7 سامانه پايش و كنترل و مديريت خدمات نوين 
بانكي را تا آخر س��ال خواهيم داشت و براي جلوگيري از 
فرارهاي مالياتي و سفته بازي، به مردم اطمينان مي دهيم 
كه كارهاي بزرگي در بانك مركزي شده است. ممكن است 
برخي بگويند قيمت ارز االن مناسب نيست ولي مي توانم 

بگويم كه خيلي مي توانست بدتر باشد.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: يك هدفگذاري تورمي 
كرديم كه در يكسال آينده از خردادماه تا خرداد سال آينده 
هدف تورم 22 درصدي را خواهيم داشت با يك دو درصد 
باال و پايين و اين مهم ترين وظيفه بانك مركزي است و االن 
پايش مي كنيم. در رفع موانع توليد نيز بانك مركزي مي تواند 
نقش داشته باشد و محدودش��دن كارهاي سفته بازي در 
كشور را داريم كه بازدهي توليد از اين طريق ديده مي شود 
و عالوه بر آن بحث زنجيره توليد را در بانك مركزي شروع 
كرديم. وي افزود: ما در سال گذشته مي خواستيم تورم را 
بيشتر كنترل كنيم ولي شوك كرونا اجازه نداد و در زمينه 
ارز نيز اقداماتي را داشتيم كه بين عرضه و تقاضا فاصله افتاد 
يا اينكه كشورهايي كه قول داده بودند منابع ارزي ما را آزاد 
كنند يك مقدار با تاخير آغاز كردند، ولي ما تالش مي كنيم 
كنترل تورم و تعادل بيشتر نرخ ارز را به صورت جدي ادامه 
يابد. به گزارش »تع��ادل«، در ارتباط با ارزش پول نيز بايد 
توجه داشت كه بانك مركزي در سال هاي اخير و حتي قبل 
از تحريم ها، به صورت مداوم دچار يك مشكل ساختاري 
شده و هرس��ال نقدينگي تحت تاثير استمهال بدهي ها، 
رشد تسهيالت دهي بانك ها، بدهي دولت، نبود تعادل در 
دخل و خرج دولت، رشده كرده و به خاطر ناترازي بانك ها و 
موسسات غيرمجاز و... هر سال با رشد باالي نقدينگي همراه 
شده است. براين اساس، تحريم ها تنها بخشي از مشكالت 
است و بايد اين پرسش اساسي مطرح شود كه چرا حتي در 
سا لهاي اوج درآمد نفت نيز بانك مركزي اجازه رشد شديد 
نقدينگي را داده است و چرا پايه پولي به بهانه هاي مختلف 
رشد كرده اس��ت؟ لذا به نظر مي رسد كه بانك مركزي به 
وظيفه اصلي يعني حفظ ارزش پول ملي عمل نكرده است 
و حتي با ايجاد بازار بين بانكي، عمال شرايط براي خلق پول 
و رشد نقدينگي شديدتر شده است.  بانك مركزي به جاي 
آنكه رشد نقدينگي و پايه پولي و تسهيالت دهي و مطالبات 
معوق و بدهي دولت و اضافه برداشت بانك ها و فعاليت بازار 
بين بانكي را كنترل كند، تنها به كنترل تراكنش هاي بانكي 
و چك تضميني روي آورده و برداشت نقدينگي روزانه مردم 
را به 200هزار توماني محدود كرده است تا از اين طريق روي 
نرخ ارز و طال و قيمت ها اثرگذار باشد. در حالي كه سياست 
اصلي بايد متوجه رشد نقدينگي در بانك مركزي و سيستم 

بانكي و دولت باشد. 

    اصالح نظام بانكي
وي با بيان اينكه در طول سه دهه گذشته شاهد شكل گيري 
بانك هاي ناتراز بوده ايم، تصريح كرد: نقدينگي كنترل نشده 
ناشي از ناترازي بانك هاس��ت كه خود را به صورت اضافه 
برداشت از بانك مركزي و معوقات در اقتصاد نشان مي دهد.: 
ما چند كار مختلف را طي سال هاي اخير آغاز كرده ايم. بايد 
دقت داشت كه اصالح نظام بانكي اقدامي بسيار پيچيده و 
بلندمدت اس��ت رييس شوراي پول و اعتبار ضمن تأكيد 
براينكه ما اين موضوع را مورد هدف قرار داديم و به دنبال 
اصالح نظام بانكي هستيم، افزود: در دولت گذشته اقدامات 
خوبي در خصوص جمع آوري موسسات غيرمجاز انجام 

ش��د و تقريبا 99.8 درصد از سپرده گذاران اين موسسات 
تعيين تكليف شدند.نمايندگان مجلس در حال بررسي 
طرحي هستند كه مي تواند مبدا يكسري تحوالت باشد و 
اگر بتوانيم هماهنگ اين طرح را پيش ببريم، اتفاقات خوبي 

در سال هاي آينده براي نظام بانكي رخ مي دهد.

    صاحبان بانك ها را شناسايي كرديم
وي اف��زود: يكي از كارهايي كه آغاز كرديم اين اس��ت كه 
صاحبان بانك ها را شناسايي كنيم و اينكه چه مقدار سهم 
در بانك مي توانند داشته باش��ند، در واقع ضوابط مربوط 
مالكيت بانك ها را از اول امسال شروع كرديم و صالحيت 
مديران را بسيار جدي گرفتيم كه آثار آن را در آينده شاهد 

خواهيم بود.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه زماني كه بانك ها با 
ثبات باشند و افزايش سرمايه بدهند در آينده شاهد رشد 
اقتصاد خواهيم بود، افزود: اقتصاد ما بانك محور است و 90 
درصد تامين مالي توسط بانك ها انجام مي شود، بنابراين 
نيازمند بانك هاي سالم و مستحكم براي ارايه خدمت در 

بازار مالي هستيم.

   تسهيالت كرونا
وي درباره تسهيالت ويژه كرونا نيز گفت: در جلسه ستاد 
كرونا بنده از طرف سيستم بانكي به رييس جمهور پيشنهاد 
اعطاي تسهيالت را ارايه كردم و رييس جمهور پذيرفتند و 
تاكيد كردند كه به سرعت انجام شود. بنابراين پيشنهاد 
داديم 75 هزار ميليارد تومان براي آس��يب هاي ناشي از 
كرونا اختصاص يابد. رييس ش��وراي پول و اعتبار با بيان 
اينكه پرداخت اين تسهيالت را آغاز كرده ايم و مهلت آن 
را پيشنهاد داديم كه تا آخر شهريورماه تمديد شود، افزود: 
همچني��ن از پولي كه باقيمانده اس��ت، 20 هزار ميليارد 
تومان را با موافقت رييس جمهور و س��تاد كرونا به كمك 
وديعه مسكن اختصاص داديم.: اين وام ها مربوط به دولت 
نيست و سهمي است كه يك س��وم آن را بانك مركزي از 
كاهش ذخيره قانوني بانك ها تخصيص داده و دو سوم را 
خود بانك ها تخصيص داده اند كه روي هم 75 هزار ميليارد 

تومان شده است.

    بازگشت به رونق صنعت 
رييس كل بانك مركزي افزود: طبق آمار پايان تيرماه نرخ 
رشد ماهانه واحدهاي صنعتي مثبت بوده كه نشان دهنده 
برگشت به رونق در بخش اقتصاد غير نفتي است و اميدواريم 
تا پايان امسال رشد اقتصادي غير نفتي كه در سه ماهه اول 
سال 99 كاهش يافته بود مثبت شود و بتوانيم اين سه ماه 

را جبران كنيم.

    سود 22 درصدي 
براي دريافت پول از بانك مركزي 

وي در مورد برخي انتقادهاي مربوط به كاهش نرخ سود 
بانكي نيز گفت: بانك مركزي به هيچ وجه س��ود بانكي را 
كاهش نداده است، سود بانكي در سال 96 براي يك سال 
15 درصد تعيين شده بود اما چند بانك به دليل ناترازي 
كه داشتند نرخ هاي سود باال پرداخت مي كردند كه زماني 
كه طرح اصالح نظام بانكي را آغاز كرديم، وارد مدار انضباط 
شدند و ديگر نيازي نبود كه سود باالتر از نرخ شوراي پول و 
اعتبار پرداخت كنند. حدود يك ماه پيش نرخ سود سپرده ها 
را يك درصد افزايش دادي��م؛ بنابراين تغيير عمده اي در 
سود سپرده ها انجام نشده و تنها تركيب سياليت سپرده ها 
تغييراتي داشته است.ما يك كانال نرخ سود بين بانكي داريم 
كه سود بين بانكي را از 34 درصد در سال هاي گذشته به  
22 درص��د كاهش داديم و بانك ها مي توانند با اين نرخ از 
بانك مركزي پول دريافت كنند. رييس كل بانك مركزي 
با اشاره به اينكه مردم با تشخيص خودشان سرمايه گذاري 
مي كنند ولي ريسك باال است، افزود: بانك مركزي ضوابطي 
براي سرمايه گذاري بانك ها دارد و مازاد بر آن بايد واگذار 
شود، فشار مي آوريم و خيلي ها واگذار مي شود. وقتي در 3 
ماه اول سال قسط ها به تعويق افتاد، خيلي از بانك ها دچار 
مشكل شدند و بعد احيا شد. همتي با اشاره به اينكه بعد از 
فرمان مقام معظم رهبري از اوسط سال 97 كميته مديريت 
نقدينگي در بانك مركزي تشكيل داديم و تاكنون نيز 85 
جلسه برگزار شده است افزود: خيلي از سياست هاي كنترل 
نقدينگي و اصالح نظام بانكي و طرح گام در همين كميته 

تصويب شده است.

رييس كل بانك مركزي: با دالر 4200 توماني مخالف بودم و هستم

رشد 46 درصدي دالر
و حفظ ارزش پول !

بعد از يك رشد شديد، استراحت داشته باشد 
و كاهش يابد. بر اين اس��اس آرامش مرداد 99 
نوع��ي حركت و واكنش طبيعي بازار به رش��د 

باالي نرخ ارز در چهارماه قبل از آن است. 
همان ط��ور كه خود ريي��س كل بانك مركزي 
اعالم ك��رده بود رش��د پايه پول��ي در پنج ماه 
نخست 99 نسبت به اسفند 98 حدود 4 درصد 
بوده است كه با توجه به رشد باالي نقدينگي در 
شب عيد وشرايط كرونا و كسري بودجه دولت، 
بايد توجه داشت كه رشد پايه پولي و نقدينگي 
در اسفند ماه باال بوده است. حتي گزارش بانك 
مركزي از س��ه ماه اول نشان مي دهد كه رشد 
پايه پولي در س��ه ماه ابتداي سال نيز حدود 8 
درصد و رش��د نقدينگي ب��االي 7 درصد بوده 
و در مجموع رش��د 34 درص��دي نقدينگي در 

يك سال داشته ايم. 
هر چند كه بخش عمده اي از اين وضعيت و رشد 
باالي نقدينگ��ي متاثر از فضاي كالن اقتصاد و 
سياست هاي دولت و نتيجه عملكرد نهادهاي 
ديگر خارج از دولت است و از سياست داخلي تا 
سياست خارجي در آن موثر است، اما به هر حال 
نتيجه كلي هر چه هست، نمي توان آن را عامل 

موفقيت بانك مركزي ارزيابي كرد. 
زيرا بانك مركزي جز يكسري تغييرات شكلي 
در مورد صورت هاي مالي بانك ها يا رسيدگي 
به سهامداران عمده بانك ها، تالش براي اصالح 
نظام بانكي و قانون بانك مركزي و قانون پولي 
و مالي كه البته همگي در جاي خود شايس��ته 
تقدير است، نمي تواند اثري روي نرخ ارز و حفظ 

ارزش پول ملي داشته باشد. 
مردم نيز درك كرده اند ك��ه كار اقتصاد ايران 
تنها با يك س��ازمان و نهاد مثل بانك مركزي 
به نتيجه نمي رس��د، وقتي ع��ده اي به دنبال 
س��وداگري و س��فته بازي هس��تند و از كارت 
بازرگان��ي كارت��ون خواب ها ب��راي صادرات 
استفاده مي كنند يا به دنبال جمع آوري سود، 
از بازار ملك به بانك ه��ا، از بانك ها به بازار ارز، 
از بازار ارز به بورس مي روند و در ش��رايطي كه 
مردم عادي جذب بورس شده اند، عده اي خالي 
مي كنند و ده ها هزار ميلي��ارد تومان از ارزش 
بازار را كم مي كنند، نش��ان دهنده اين واقعيت 
اس��ت كه فضاي اقتصاد و كسب وكار مناسب 
توليد و صنعت نيست و خريد و فروش و كسب 

سود مالك فعاليت شده است. 
براين اس��اس، آنچه مي تواند اين فضا را تغيير 
دهد و بانك مركزي نيز تاحدودي مي تواند به آن 
كمك كند، مهار نقدينگي است و مهار نقدينگي 
نمي تواند تنها با كنترل تراكنش بانكي، محدود 
كردن برداش��ت نقدي به 200 ه��زار تومان يا 
انتق��ال كارت به كارت 3 ميلي��ون و 6 ميليون 
باشد و از هر كسي س��وال شود كه منبع پول و 
مقصد پول كجاس��ت؟ اين موارد كمك زيادي 
نه به مبارزه با پولش��ويي مي كند و نه در رشد 

نقدينگي و افزايش قيمت ها موثر است. 
راهكار اصلي آن است كه از ريشه رشد نقدينگي 
به مهار تورم اقدام ش��ود و آن برداشت دولت از 
منابع بانك مركزي، اضافه برداش��ت بانك ها، 
عملك��رد بازار بي��ن بانكي، و حس��اب و كتاب 
كسري بودجه است. وقتي بهره وري در اقتصاد 
پايين باشد طبيعي است كه واحدهاي اقتصادي 
به دنب��ال ادامه حي��ات خود به دنبال رش��د 
تسهيالت دهي بانك ها هستند و بانك ها تحت 
فشار براي رشد نقدينگي و واحدهاي اقتصادي 
به دنبال استمهال بدهي و به همين شكل بدون 
آنكه صنعت و توليد رشد كند و بهره وري بهتر 
شود عمال نقدينگي و تسهيالت دهي و مطالبات 
معوق،  اضافه برداش��ت بانك ها، بدهي دولت، 

خلق پول و پايه پولي و... رشد مي كند. 
ل��ذا اگر بان��ك مركزي م��الك رش��د و رونق 
واحدهاي اقتصادي، رشد توليد، بهره وري و... 
را براي تس��هيالت دهي بانك ها انتخاب كند، 
حداقل ديگران تشويق مي شوند كه براي سال 
آينده بهره وري خود را بهتر كنند و توليد و رشد 

داشته باشند و ايجاد و توسعه داشته باشند. 
اين كه دايم تاكيد مي شود كه بانك ها بيش از 
60 درصد منابع خود را براي سرمايه در گردش 
پرداخ��ت كرده اند تا توليد س��رپا بماند به اين 
معناست كه به رش��د اقتصادي در حد صفر و 
به��ره وري پايين و س��رمايه گذاري اندك وام 
داده اند و آنها را تشويق كرده اند. در حالي كه بايد 
به ايجاد و توسعه و تعميرات وبازسازي و حداقل 
به افزايش تقاضا در اقتصاد بايد تسهيالت بدهند 
تا ن��وع حمايت بانك ها از اقتصاد نيز س��مت و 
سوي بهتري داشته باشد و شاهد رشد و رونق 

اقتصاد باشيم.
تا زماني كه بانك مركزي و بانك ها از يك س��و 
كامال در اختيار دولت هستند تا گرفتاري هاي 
مال��ي دولت را حل كنن��د و بدهي ها و مخارج 
و منابع را به تعادل برس��انند و از س��وي ديگر، 
محدوديت هاي بس��يار براي م��ردم عادي كه 
اتفاقا تشكيل دهنده اصلي تقاضاي كل اقتصاد 
هستند، ايجاد مي كنند، همين روند ادامه دارد 
و عده اي به منابع بانك ها و نقدينگي و سود بازار 
دارايي دسترس��ي دارند كه اتفاقا محدوديتي 
براي دريافت پ��ول از بانك ها و بازار بين بانكي 
ندارند. در نتيجه همچنان س��وداگري و كسب 
سود و رشد قيمت ها در بازار مسكن و خودرو، 
كاالهاي مختلف، ارز و طال و سهام ادامه خواهد 

داشت. 
اما اگر حمايت و پول و نقدينگي به مردم عادي 
و توليد كننده و هسته اصلي بهره وري در اقتصاد 
يعني كارگران و صنعتگران و كارآفرينان داده 
شود، موجب رشد بهره وري، تقاضا و حمايت از 

توليد خواهد بود.

رشد 46 درصدي 
دالر در 5 ماه نخست سال 

 ارزش دالر در 27 مرداد 99 نس��بت به ابتداي س��ال 
جاري 46 درصد و نسبت به 27 مرداد سال 98 معادل 
88 درصد رش��د كرده اس��ت.  به گزارش »تعادل«، 
مقايسه قيمت هر دالر امريكا از روز 29 تيرماه تا روز 27 
مرداد ماه نشان مي دهد كه قيمت دالر در بازار نيما از 
20 هزار و 74 تومان به 19 هزار و 123 تومان كاهش 
يافته است.همچنين قيمت هر دالر امريكا در بازارسنا، 
در مدت زمان مورد گزارش از 23 هزار و 226 تومان به 
21هزار و 876 تومان كاهش يافته است. نرخ هر دالر 
امريكا در بازار سنا تا روز 27 مردادماه به 19هزار و 123 
تومان رسيد كه اين نرخ 5 درصد كمتر از تيرماه بوده 
است. در مدت زمان مورد بررسي، شكاف نرخ قيمت 
بين دالر س��نا و بازار نيما به حدود 14 درصد رس��يد.

همچنين از ابتداي امسال تا پايان روز 27 مرداد، هر دالر 
امريكا شاهد 46 درصد افزايش قيمت بوده است. اين 
مقايسه براي هر دالر امريكا در روز 27 مردادماه امسال 
با روز مشابه سال قبل، رقم 88 درصد را نشان مي دهد. 
مقايسه قيمت هر دالر امريكا از روز 29 تيرماه تا روز 27 
مرداد ماه نشان مي دهد كه قيمت دالر در بازار نيما از 
20 هزار و 74 تومان به 19 هزار و 123 تومان كاهش 
يافته است.در بازار آزاد هر اونس طال در بازارهاي جهاني 
با قيمت 1942 دالر و قيمت دالر 22 هزار و 950 تومان 
معامله مي شود. كه البته در ساعات عصر به 23 هزار و 
50 تومان رس��يد. قيمت طالي 18 عيار هرگرم يك 
ميليون و 43 ه��زار تومان، هر مثقال طال 4 ميليون و 
520 هزار تومان ارزش گذاري شده است، ضمن آنكه 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و 
650 هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون 
و 300 هزار تومان.قيمت نيم سكه بهار آزادي 5ميليون 
و 300 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 2 ميليون و 
950 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 670 هزار 
تومان تعيين شده و به فروش مي رسد.صرافي ها بانكي 
قيمت خريد و فروش دالر را نسبت به روز كاري قبل 20 
تومان كاهش دادند و برهمين اساس هم اكنون قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي براي فروش 22 هزار و 480 
تومان است. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 
هزار و 380 تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش 
ي��ورو در صرافي هاي بانك ها نيز با كاهش 20 توماني 
نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 26 هزار 
و 680 تومان اعالم ش��ده است؛ قيمت خريد يورو در 
اين صرافي ها 26 هزار و 580 تومان درج ش��ده است.

در حالي كه ارزش دالر در نزديكي باالترين رقم بيش 
از يك هفته اخير تثبيت شده و سرمايه گذاران منتظر 
سخنان رييس فدرال رزرو در اواخر اين هفته هستند 
تا سرنخ هاي بيشتري از سياست هاي پولي امريكا به 
دست بياورند، قيمت طال روز دوشنبه شاهد كاهش 
بود.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال امروز با 
0.23 درصد كاهش به 1935 دالر و 93 سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز و براي تحويل در 
ماه دسامبر نيز با 0.22 درصد كاهش به 1942 دالر و 
80 سنت رسيد.شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي 
رقيب پس از رسيدن به باالترين رقم بيش از يك هفته 
اخير در جلسه قبل، امروز تقريبا ثابت بود.جرومي پاول 
رييس فدرال رزرو امريكا قرار اس��ت روز پنجشنبه در 
نخست روز نشست ساالنه جكسون هول در كانزاس 
در خصوص سياس��ت پولي امريكا صحبت كند. روز 
يكشنبه و يك روز پس از آنكه مجلس نمايندگان امريكا 
يك بسته مالي 25 ميليارد دالري براي تامين بودجه 
خدمات پستي اين كشور به تصويب رساند، دموكرات ها 
و جمهوري خواهان يكديگر را به كارشكني در مسير 
نهايي شدن بس��ته محرك مالي جديد امريكا متهم 
كردند. دالالن طالي فيزيكي در هند هفته گذش��ته 
بيشترين تخفيف هاي بيش از يك ماه و نيم گذشته را 
پيشنهاد كردند زيرا با ورود محموله هاي طالي بيشتر 
از امارات، بسياري از خريداران براي خريد بيشتر دست 
نگه داشته اند. شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي 
رقيب پس از رسيدن به باالترين رقم بيش از يك هفته 
اخير در جلسه قبل، امروز تقريبا ثابت بود. جرومي پاول 
رييس فدرال رزرو امريكا قرار اس��ت روز پنجشنبه در 
نخست روز نشست ساالنه جكسون هول در كانزاس 
در خصوص سياس��ت پولي امريكا صحبت كند. روز 
يكشنبه و يك روز پس از آنكه مجلس نمايندگان امريكا 
يك بسته مالي 25 ميليارد دالري براي تامين بودجه 
خدمات پستي اين كشور به تصويب رساند، دموكرات ها 
و جمهوري خواهان يكديگر را به كارشكني در مسير 
نهايي شدن بس��ته محرك مالي جديد امريكا متهم 
كردند. تاكنون بيش از 23.31 ميليون نفر در جهان به 
ويروس كرونا مبتال شده اند و شمار كشته ها نيز به 805 
هزار نفر رسيده است. سازمان غذا و داروي امريكا ديروز 
اعالم كرد، مجوز استفاده از پالسماي خوني بيماراني 
كه بيماري كرونا را شكست داده اند، براي درمان اين 
بيماري صادر نموده است.دالالن طالي فيزيكي در هند 
هفته گذشته بيشترين تخفيف هاي بيش از يك ماه و 
نيم گذشته را پيشنهاد كردند زيرا با ورود محموله هاي 
طالي بيشتر از امارات، بسياري از خريداران براي خريد 

بيشتر دست نگه داشته اند.

چشم انداز  تحوالت آينده بورس
بايد توجه داش��ت در اين جابه جايی ، هيچ نقدينگی 
ايجاد نمی شود. در واقع اساسا هم اين تفسير که بورس 
سرمايه های سرگردان را جذب می کند، نادرست است  و 
هم اين گزاره که اين تحوالت باعث  تورم و خلق نقدينگی 
می شود. در بازارهای ثانويه مالی پول از عده ای به عده 
ديگر منتقل می شود. در عرضه های اوليه البته شرايط 
متفاوت اس��ت و نقدينگی  از سطوح نقد شوندگی باال 
 M4 يا M3 به نقد شوندگی پايين تر M1 و M0 مانند 
تبديل می شود. پس با اين توضيحات چه چيزی برای 
پژوه��ش در اين خصوص می تواند جالب باش��د. اگر 
agent ها را به جای يکس��ان بودن دو نوع حقيقی و 
حقوقی در نظر بگيريم، احتماال خروج پول حقيقی و 
ورود پول حقوقی ها در کوتاه مدت آثار متفاوتی بر بازارها 
داشته باشد. مثال انتظار اينکه بخشی از پول حقيقی به 

بازار کاال و خدمات متقل شود بسيار بيشتر است.
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رويدادخبر

بازار سرمايه

شاخص كل ديروز نيز بيش از 3 درصد عقبگرد كرد

نزول  29 درصدي بورس  در 12 روز 

اما و اگرهاي اميد جديد دولت 

 برق پر ماجرا 

گروه بورس|
نزول هاي حدود 3 درصدي شاخص كل بورس تهران 
به رويه و روند تبديل شده اس��ت. اين روند نزولي تنها 
طي 12 روز كاري گذشته كه از قله تاريخي 2 ميليون و 
70 هزار واحدي به دامنه يك ميليون و 608 هزار واحد 
فروغلتيده، ركورد افت 28.7 درصدي را ثبت كرده است. 
آنگونه كه كارشناس��ان و ناظران طي روزهاي گذشته 
تحليل كرده اند، نزولي شدن شيب شاخص كل طي دوره 
يادشده نوعي اصالح و نفس گيري شاخص براي صعود 
دوباره به قله 2 ميليون و 400 هزار واحد ارزيابي مي شود. 
اما در صورتي كه امروز نيز بازار سهام يك افت 3 درصدي 
ديگر را تجربه كند و بيش از 30 درصد ارزش اسمي خود 
را از دست دهد، بايد نام ديگري براي انقباض بازار بورس 

دست و پا كرد.
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران ديروز اما در پايان 
معامالت 53 ه��زار و 772 واحد ريزش ك��رد و به رقم 
يك ميليون و 608 هزار و 442 واحد رسيد. شاخص كل 
با معيار هم وزن نيز 8 هزار و 933 واحد كاهش يافت و به 

رقم 456 هزار و 187 واحد رسيد.

   ارزش بازار نصف ارزش هفته هاي قبل
ديروز معامله گران بورس تهران بيش از 10 ميليارد و 332 
ميليون سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 974 هزار 
نوبت معامله و به ارزش 13 هزار و 346 ميليارد تومان داد 
و ستد كردند كه اگر ارزش معامالت فرابورس را هم كه 
به 2 هزار و 372 ميليارد تومان رسيد را درنظر بگيريم، 
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 
به بيش از 15 هزار و 716 ميليارد تومان رسيد. در حالي 
كه ارزش معامالت يك روزه اين دو بازار در هفته هاي قبل 

به 33 هزار ميليارد تومان رسيده بود. 
ديروز عمده شاخص هاي بورس قرمزپوش بوده و حكايت 
از كاهش داشت به گونه اي كه شاخص كل بورس نسبت 
به روز قبل 3.2 درصد كاهش يافت. ش��اخص قيمت با 
معيار وزني - ارزشي 3.2 درصد افت كرد. شاخص كل 
بورس با معيار هم وزن 1.9 درصد كاهش يافت و شاخص 
قيمت با معيار هم وزن 1.9 درصد افت كرد. ش��اخص 
آزاد ش��ناور 2.8 درصد كاهش يافت. شاخص بازار اول 
بورس 2.9 درصد افت كرد و ش��اخص بازار دوم بورس 
كه معام��الت بلوكي در آن انجام مي ش��ود 3.6 درصد 

كاهش يافت. 

    افت 600 واحد فرابورس
در پايان معامالت ديروز در فرابورس ايران هم شاخص 
كل 600 واحد افت كرده و به رقم 17 هزار و 224 واحد 
رس��يد. ارزش معامالت فرابورس نيز به بيش از 2 هزار 
و 372 ميليارد تومان رس��يد. ارزش روز بازار اول و دوم 
فرابورس ايران به بيش از يك ميليون و 121 هزار ميليارد 

تومان رسيد.
معامله گران در فرابورس ايران ديروز بيش از 962 ميليون 
اوراق بهادار سهام و حق تقدم در قالب 174 هزار معامله 
و به ارزش 2 هزار و 373 ميليارد تومان دادو ستد كردند. 
به گزارش فارس، ش��وراي عالي ب��ورس در دو روز قبل 
مصوبات خوبي در جهت حمايت از سرمايه گذاران داشت 

كه از جمله مي توان به منع فروش خرده سهام عدالت و 
لزوم فروش آن به صورت بلوكي اش��اره كرد. همچنين 
ضريب اعتبار كارگزاري ها به 50 درصد افزايش مي يابد 
و در مورد عرضه دارادوم كه متش��كل از س��هام چهار 
پااليشگاه تهران، بندرعباس، اصفهان و تبريز است به 
دولت اجازه داد واحده��اي اين صندوق با تخفيف 30 

درصدي عرضه شود. 

    موج  هيجان كي فروكش مي كند؟
در همين حال، محمد گرج��ي آرا، مدير مجامع و امور 
سهام هلدينگ هزاردستان، اصالح فعلي بازار را بي سابقه 
ندانس��ت و گفت: اصالح همواره در ذات بازار س��رمايه 
بوده و دليل اصالح فعل��ي، نه متغيرهاي بنيادي بلكه 

هيجان است.
گرجي آرا در گفت وگو با پايگاه خبري بازار سرمايه با اشاره 
به اصالح هاي يكي دو سال اخير بازار سرمايه اظهار كرد: 
يكي از نزديك ترين اصالح ها مربوط به زمان ش��اخص 
يك ميليوني در دي ماه 98 بود. مهرماه 97 بازار حدود 
30 درصد اصالح داشت و سهم هاي مختلف، تحت فشار 
فروش قرار گرفتند. در ارديبهش��ت 98 نيز بازار حدود 
10 درصد و اسفند 98 حدود 15 درصد اصالح را شاهد 
بوديم و همه اين سوابق نشان مي دهد كه همواره بخشي 

از اصالح در ذات بازار است .
گرجي آرا با طرح اين س��وال كه در وضعيت فعلي چه 
اتفاقي رخ داده كه اصالح بازار شديدتر به نظر مي رسد، 
گفت: همان هيجاني كه در صعود بازار شاهد آن بوديم، 

در نزول هم در حال رخ دادن است .اين كارشناس بازار 
سرمايه توضيح داد: در ماه هاي اخير برخي افراد كه دانش 
و چشم انداز روشني از ارزش ذاتي سهم ندارند به صورت 
مستقيم وارد بازار شدند و با هيجان خريد كردند؛ رفتار 
هيجاني در بورس باعث ش��ده كه در نزول هم در همه 
قيمت ها فروشنده وجود داشته باشد و از طرفي با افت 
قيمت ها فشار فروش هم افزايش پيدا كند .وي همچنين 
با اشاره به برخي سياست ها و طرح هاي اعالمي اثرگذار 
بر بازار سرمايه از جمله طرح گشايش اقتصادي، مباحث 
صندوق ETF دولتي دوم ك��ه تغييراتي در تركيب آن 
ايجاد شد و اوراق سلف نفتي كه انتظارات بازار را جهت 
داد، تاكيد كرد: االن همزمان با افزايش مخاطبين بازار، 
سياستمداران هم بايد بيش از پيش رفتار خود را تنظيم 
كنند و متوجه باشند كه اثر هرگونه تصميم آنها روي تابلو 
منعكس خواهد شد .گرجي آرا اظهار كرد: طبيعي است 
اگر سياست ها و پالس هاي متناقضي از نهادهاي مختلف 
به سمت بازار بيايد، اعتمادي كه طي گذشت زمان در 
بازار سرمايه به دست آمده تضعيف خواهد شد؛ لذا دولت 

و نهادها بايد از اين سرمايه معنوي محافظت كنند .
اين كارشناس بازار سرمايه در تبيين راهكارهاي فعلي 
براي تقويت اعتماد به بازار اظهار كرد: مهم ترين كاري 
كه دولت مي توان��د در جهت كاه��ش هيجان انجام 
دهد، اين اس��ت كه با سياست هاي مشخص و معين، 
اعتماد را برگرداند و با فعاالن اقتصادي در بازار سرمايه 
گفت وگوي مستقيم برقرار كند . وي افزود: براي كنترل 
هيجان، سياس��ت گذاري ها بايد براي سرمايه گذاران 

قابل پيش بيني باشد و به سياس��ت هاي اعالمي نيز 
پايبند باشيم . همچنين ابعاد طرح هاي اقتصادي كامال 
مشخص و روشن باشد و اطالع رساني ها كامل و غيرقابل 
تفسير انجام ش��ود .گرجي آرا ادامه داد: موضوع بعدي 
اين اس��ت كه افراد حقيقي هم بايد به سمت استفاده 
از خدمات نهادهاي مالي حركت كنند؛ س��هامداران 
بر ارزش ذاتي سهم هايي كه مي فروشند آگاه باشند و 
پيرامون آن مطالعه كرده باشند و اگر تحليلي از سهم 
ندارند، مبالغ را به صندوق هاي سرمايه گذاري بسپرند 
تا آنها درمورد آن تصميم گي��ري كنند .او اظهار كرد: 
اين حجم از هيجان��ي كه در حال حاضر در بازار وجود 
دارد، باعث شده كه براي برخي سهم ها كه پيش از اين 
صف خريدهاي سنگين داش��تند، صف هاي فروش 

ايجاد شود .

    بازگشت بازار به روال عادي
در همين حال، بهروز خدارحمي، مديرعامل گروه مالي 
سپهر صادرات نيز اطمينان داد كه به زودي بازار به روال 
طبيعي خود برمي گردد و معامالت ظرف روزهاي آينده 

روان تر از قبل انجام خواهد شد .
او گفت: با برنامه ريزي هايي كه انجام شده، تعداد قابل 
توجهي از فع��االن حرفه اي بازار و ب��ه صورت خاص 
حقوقي ها قرار اس��ت طي يك برنامه منسجم از بازار 
حمايت كرده و اين اطمينان را بدهند كه قرار نيست در 
بازار سرمايه پول كسي قفل و بلوكه شود و نتواند از اين 

سرمايه گذاري خارج شود.

 نرگس رسولي |
هفته دولت تنها هفته اي اس��ت ك��ه دولتمردان فرصت 
مي كنند در عين حال كه عملكردشان را محك مي زنند 
وعده ه��اي جديدي مي دهن��د كه برايش ي��ا آماده اند يا 
مي خواهند به عنوان برنام��ه جديد در آينده برنامه ريزي 

كنند. 
امس��ال هم به روال و س��ياق همين وعده ه��ا و گزارش 
عملكردها حسن روحاني رييس دولت به يك باره اعالم كرد 
كه »دولت برق را براي س��ي ميليون نفر از جمعيت بيش 
از 83ميليون نفري ايران را رايگان خواهد كرد« وعده اي 
كه البته نام مستضعفين را نيز با خود همراه دارد و به نظر 
مي رسد دوباره بايد به س��راغ دهك هاي پايين درآمدي 
كه دولت ليس��ت اش را در اختيار دارد و به فراخور تغيير 

مي كنند؛ رفت.
رييس جمهور رونمايي از مصوبه جديد دولت را در زمان 
ارايه گزارش به رهبر انقالب موكول كرد و در مورد آن اين 
سي ميليون نفر را جمعيت كم مصرف برق خواند و شرط 
رايگان شدن برق شان را منوط به مصرف پايين تر از ميانگين 
مصرف خانوار اعالم كرد و به عنوان تشويق به خانوارهاي 
ديگر اعالم كرد كه اگرخانوارهاي ميان مصرف نيز مصرف 

خود را كاهش دهند مي توانند برق مجاني داشته باشند.
البته روحاني اين قدام دولت را در راس��تاي سخنان امام 
خميني )ره( در ابتداي ورود به ايران خواند و گفت: » براي 
اولين بار پ��س از انقالب در اين دول��ت، هزينه برق براي 

خانوارها و اقشار مستضعف رايگان مي شود.«
روحاني كه با ش��عار انتخاباتي دولت تدبير و اميد به روي 
كار آمد در سال پاياني دولت اش نام طرح برق رايگانش را 
نيز »برق اميد« گذاشته و حاال وزير نيرو مكلف است تا با 
برنامه ريزي هاي خاص اش اين وعده را در آن هم در سال 

پاياني دولت پوشش دهد.
روالي كه به نظر مي رسد آنچنان كه رييس دولت به راحتي 
از آن صحبت مي كند براي رضا اردكانيان وزير نيرو راحت 
نباشد. وزارتخانه تحت مديريت وي كه در سال هاي گذشته 
همواره با بدهي هاي انباشته شده سال هاي بعد از اجراي 
طرح تثبيت قيمت ها به عنوان هديه مجلس هفتم به دولت 
وقت درگير بوده است و در طي سال هاي گذشته به جهت 
كمبود منابع مالي براي اتمام طرح ها و پروژه هاي عمراني 
نتوانسته است به همه برنامه هاي توسعه اي اش عمل كند؛ 
حاال بايد از ميان همه مشتركين خوش حسابش كه حداقل 

هزينه هاي مصرفي شان را سرموعد پرداخت مي كردند و 
همچون وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي در ليست بدهكاران 
وزارت نيرو نيستند، تعدادي را از دست داده و به آنها برق 

مجاني دهد.
آن هم در پيك مصرف برق كه تواني��ر و وزارت نيرو براي 
كاستن از حجم مصرف طرح هاي تشويقي و تنبهي را چند 

ماهي است در دستور كار قرار داده اند.
 اردكاني��ان به هر ح��ال از اين پس مجري ط��رح »برق 
اميد« هم هست. در مورد جزييات تامين مالي اين بخش 
اميد داده اس��ت كه »منابع مالي ط��رح برق اميد از محل 
صرفه جويي ه��اي ص��ورت گرفته به منظ��ور توليد برق 
براي پوشش پيك مصرف در هر سال تامين خواهد شد. 
خوش��بختانه در همه بخش ها از جمله صنعت، معدن، 
كشاورزي، خدمات، خانگي و بخش عمومي همكاري هاي 

الزم به منظور مديريت مصرف صورت گرفته است.«
وزير نيرو، هدف اصلي وزارتخانه اش را حمايت از مشتركين 
كم مصرف و تشويق مشتركين پرمصرف براي پيوستن 
به جرگه خوش مصرف ها و كساني است كه الگو را رعايت 
مي كنند، خوانده و گفته »كه بر اساس مصوبه روز گذشته 
مصرف كنندگان خانگي در 3 گ��روه كم مصرف، خوش 
مصرف و پرمصرف دسته بندي خواهند شد. مشتركين 
كم مصرف از تخفيف 100 درصدي در قبض برق برخوردار 
مي شوند، از مشتركين خوش مصرف قدرداني مي كنيم و 
از مشتركين پرمصرف نيز خواسته ايم تا با انجام كارهايي از 

عنوان پرمصرف دور شده و به خوش مصرف ها بپيوندند.«
او كه از گروه مديران قديمي وزارت نيرو است و يدطواليي 
در ساخت سدها در دولت اصالحات داشته كه توان توليد 
برق را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است راهكار پيش 
پاي پر مصرف ها را نه برق مبتني بر آب كه برق حاصل از 
انرژي هاي نو ميداند و در اين باره گفته است: »پرمصرف ها 
مي توانند پنل هاي خورشيدي كوچك در پشت بام منازل 
نصب كنند. حتي اين گروه مي توانند از وام هاي كم بهره 

براي تحقق اين هدف استفاده كنند.«
 اما گويا اين طرح هنوز همه جانبه بررسي نشده و بيشتر 
در حال مطالعه است و ش��ايد فرصت دو ماهه اي كه وزير 
نيرو در موردش صحبت مي كند براي بررسي هاي بيشتر 
اجراي اين است تا هيئت وزيران دستورالعمل هاي دقيق 

آن را تدوين كند.
طبق گفته اردكانيان سي ميليون نفر مورد نظر رييس 
دولت 8.4 ميليون مش��ترك وزارت نيرو را پوش��ش 
مي دهد . مشتركاني كه باز هم در مورد شب هاتي وجود 
دارد و مشخص نيست رييس دولت دقيقا اين عدد را بر 
چه اساس عنوان كرده است چرا كه طبق گفته رجبي 
مشهدي سخنگوي صنعت برق هم اكنون از 29 ميليون 
مشتكر برق 24 ميليون نفر مصرف متعادل داشته اند 
و طبق گروه بندي وزارت نيرو كم مصرف ها، تنها 200 
كيلو وات برق مصرف مي كنند كه اگر اين ميزان را به 
100 كيلووات برسانند در ليست برق مجاني ها خواهند 

رفت و در عوض 5 ميليون مشترك پرمصرف هم بايد به 
فكر استفاده از پنل هاي خورشيدي و غيره براي تامين 

برق شان باشند.
نمي توان تنها به جنبه شادي بخش اين طرح نگاه كرد و 
بايد كمي هم به ساير بخش هاي آن توجه كرد. مخصوصا 
تامين منابع مالي ك��ه وزير نيرو در مورد ان تنها به گفتن 
تامين منابع مالي از محل صرفه جويي اشاره كرده است. 
طبق گفته مسووالن برقي هزينه تمام شده هر كيلو وات 
برق در ايران 55 تومان است، اين يعني وزارت نيرو بعد از 
اجراي اين طرح تنها از محل 8.5 ميليون مشتركي كه بنا 
به گفته طراحان برق مجاني 100 كيلوات مصرف برق دارند 
4.675ميليارد تومان منابع مالي از دست مي دهد.تازه اين 

در شرايطي است كه اين تعداد مشتركين افزايش نيابند .
 و مش��خص نيس��ت وزارت نيرو اين منبع مالي را چطور 
مي خواهد تامين كند و بعيد نيست يكي از راه هاي تامين 
تغيير تعرفه ها و تامين از طريق ساير مشتركين مخصوصا 
پر مصرف ها كه بنا به گفته رجبي مشهدي پنج ميليون 

مشترك را دربرمي گيرد، باشد.
از سوي ديگر تامين و خريد برق از انرژي هاي تجديدپذير كه 
روي ميز دولت قرار دارد همواره يكي از مشكالت وزارت نيرو 
بوده است چرا كه اين برق به خاطراينكه قيمت تمام شده 
گران تري دارد زياد مورد توجه نيست و حاال كه مشتركان 
پر مصرف قرار است توليدكننده و مصرف كننده آن باشند 
سواالت زيادي را ايجاد مي كند ومشخص نيست آيا اين 

گروه تمايل دارند باالجبار توليدكننده اين برق باشند.
يكي ديگر از پيش بيني ها كه به عنوان جايگزين كاهش 
درآمد وزارت نيرو از محل اجراي طرح اميد است افزايش 
صادرات برق به كش��ورهاي همسايه و تامين منابع مالي 
توسعه طرح ها از اين طريق است كه باز هم تجربه موفقي 
در اين زمينه نداش��ته ايم و بدهي 3الي 4 ميليارد دالري 

عراقي ها خود گوياي اين واقعيت است.
 از سوي ديگر طبق گفته مديران برقي 60 درصد برق 
در حال حاضر توسط بخش خصوصي توليد و عرضه 
مي شود و اگر برق اميد اجرايي و منابع وزارت نيرو باز 
هم كاهش يابد بعيد نيست بر حجم نارضايتي دوباره 
توليدكننده ها به مدد افزايش بدهي هاي وزارت نيرو 
افزوده ش��ود. شايد بايد دوباره ش��اهد فزايش هر روز 
بدهي هاي معوق وزارت نيرو باشيم. روالي كه حتي تا 

توقيف ساختمان بلند مرتبه وزارت نيرو پيش رفت.

نزول هاي حدود 3  درصدي شاخص كل بورس تهران به رويه و روند تبديل شده است

هشدار به سازمان بورس براي 
تسهيل صدور مجوز كارگزاري

مهر | وزير اقتصاد، سازمان بورس را موظف كرد تا 
زمينه صدور مجوز تأسيس كارگزاري هاي جديد 
را فراهم كند. فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و 
دارايي و رييس هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور 
مجوز كسب و كار مصوبه اين هيات مبني بر فراهم 
شدن شرايط صدور مجوز راه اندازي كارگزاري هاي 
جديد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ كرد. 
بر اس��اس اين ابالغيه، س��ازمان بورس مي بايست 
تا پايان مرداد ماه دس��تورالعمل جديد راه اندازي 
كارگزاري هاي بورس را آماده مي كرده است. در اين 
دستورالعمل، بايد براي همه متقاضيان راه اندازي 
كارگ��زاري بورس زمينه تأس��يس اين كس��ب و 
كار را فراه��م كند. در صورتي كه س��ازمان بورس 
دستورالعمل جديد تأس��يس كارگزاري بورس را 
تهيه نكند، دستورالعمل قبلي صدور مجوز تأسيس 
كارگزاري بورس كه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
آن را در س��ال 86 مالك عمل قرار داده، ملغي اثر 

خواهد شد.

صندوق سرمايه گذاري 
پااليشي يكم ثبت شد

صندوق سرمايه گذاري پااليش��ي يكم، در سازمان 
بورس و اوراق بهادار ثبت شد. به گزارش روابط عمومي 
و امور بين الملل بورس اوراق بهادار تهران، سرپرست 
اداره امور صندوق هاي سرمايه گذاري سازمان بورس 
و اوراق بهادار در مورد صندوق سرمايه گذاري پااليشي 
يكم اظهار داشت: مراحل ثبت صندوق سرمايه گذاري 
پااليش��ي يكم به ش��ماره ثبت 11754 در سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار انجام ش��د. وي بيان داش��ت: 
صندوق سرمايه گذاري پااليشي يكم امروز در سازمان 
بورس و اوراق بهادار ثبت شد و براي مرحله بعد براي 
پذيره نويسي به شركت بورس تهران ارسال خواهد 
شد تا براي انتخاب نماد و فرآيند پذيره نويسي آماده 
شود. دولت بنا دارد باقيمانده سهام خود در 4 پااليشگاه 
اصفهان،  تهران، تبريز و بندر عباس را در راستاي اجراي 
سياستهاي كلي اصل 44 و با تخفيف 30 درصدي در 
قالب صندوق قابل معامله بورسي  )ETF( با 30 درصد 
تخفيف تا سقف 50 ميليون ريال براي هر دارنده كد 
ملي ايراني از طريق بورس يا درگاه هاي بانكي ارايه كند. 

 76  مرکز جامع سالمت برکت
در سيستان و بلوچستان

به گفته معاون عمران��ی و طرح های زيربنايی بنياد 
برکت ستاد اجرايی فرمان امام، 76 مرکز جامع سالمت 
برکت مشغول خدمت رسانی در مناطق محروم استان 
سيستان و بلوچستان است. محمد مهجوری با اعالم 
اين خبر گفت: با افتتاح 9 مرکز جامع سالمت برکت در 
هفته گذشته، تعداد مراکز جامعه سالمت بنياد برکت 
در استان سيستان و بلوچستان به 76 مرکز رسيد. وی 
در تشريح مراکز جامع سالمت افتتاح شده در استان 
سيستان و بلوچس��تان اظهار داشت: اين 9 مرکز در 
ش��هرهای زهک، زابل، زاهدان، خاش و نيک شهر با 
اعتباری بالغ بر 135 ميليارد ريال به بهره برداری رسيده 
است. معاون عمرانی و طرح های زيربنايی بنياد برکت 
تصريح کرد: بنياد نسبت به ساخت 96 مرکز جامع 
سالمت در استان سستان و بلوچستان متعهد است 
که از اين تعداد، 76 مرکز افتتاح شده و 9 مرکز ديگر 
تا بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد.  مهجوری 
درباره پروژه های عمرانی و زيربنايی بنياد برکت در 
سيستان و بلوچستان توضيح داد: 485 پروژه شامل 
مدرسه، راه، پل، مرکز جامع سالمت، خانه بهداشت، 
کتاب خانه، دارالقرآن، خانه عالم، حوزه علميه و غيره را 
در استان سيستان و بلوچستان در دست اقدام داريم 
که 312 پروژه به بهره برداری رسيده است. وی افزود: 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده برای 485 پروژه عمرانی 
و زيربنايی بنياد برکت در سيس��تان و بلوچس��تان 
يک هزار و 842 ميليارد ريال است. مهجوری با اشاره 
به فعاليت های بنياد برکت در حوزه مدرسه س��ازی 
در سيستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: بنياد تا به 
امروز 99 مدرسه را در استان افتتاح کرده است و 19 
مدرس��ه ديگر نيز مهرماه سال جاری به بهره برداری 
می رسد. به گفته معاون عمرانی و طرح های زيربنايی 
بنياد برکت، اين بنياد نسبت به ساخت 174 مدرسه 
در استان سيس��تان و بلوچستان متعهد بوده است. 
وی تاکيد کرد: ورود بنياد برکت به حوزه س��اخت و 
تکميل بيمارستان ها، مراکز جامع سالمت و خانه های 
بهداشت با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، 
ارتقای شاخصه های سالمت و بهداشت و ارائه خدمات 
درمانی به مردم مناطق محروم و کمتر توسعه يافته 
است. گفتنی است، بنياد برکت ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( 9 ه��زار و 371 طرح در حوزه های 
توانمندس��ازی اقتصادی، امور زيربنايی، فرهنگی، 
سالمت و س��اير خدمات را با حجم سرمايه گذاری 9 
هزار و 569 ميليارد ريال به بهره برداری رسانده يا در 

دست اقدام دارد.

 اصالح شاخص بورس 
تا كجا ادامه دارد؟

كارشناس اقتصادي با بيان اينكه به دليل كاهش 
نرخ منفي بهره، حباب بورس در حال تخليه است، 
گفت: اتفاقات اخير ماش��ه سقوط بازار را كشيد و 
حباب بزرگ بازاردر حال تخليه است. سيد محمد 
صادق الحسيني در گفت وگو با مهر درباره وضعيت 
بازار س��رمايه در هفته هاي اخي��ر با بيان اينكه به 
دليل كاهش نرخ منفي بهره، حباب بورس در حال 
تخليه است، گفت: سياست غلط وزارت اقتصاد در 
حمايت از بازدهي غير عادي يك بازار دليل رشد 
هيجاني بورس بوده است و اشتباه در دارا دوم و طرح 
گشايش اقتصادي، ماشه سقوط بازار را كشيد و به 
دليل بزرگ بودن حباب، اين حباب در حال تخليه 
است. وي علت عدم حمايت حقوقي ها از سهامداران 
حقيقي گفت: در شرايط فعلي حقوقي ها نيز مانند 
حقيقي ها در ب��ازار س��رمايه گذاري كرده اند و به 
دنبال سود هستند. آنها نيز بايد سود سهامدار خود 
را تأمين كنند كه شامل صندوق هاي بازنشستگي، 
بانك ها و ديگر نهادهاي حقوقي است. كه نمي توان 
انتظار خاصي داشت. اما در سه ماه گذشته 65 هزار 
ميليارد تومان خالص فروش حقوقي ها به حقيقي ها 
بوده كه نشان از نقد بودن حقوقي ها دارد. لذا به نظر 
مي رسد معقول باشد گفته شود حداقل به همين 
ميزان بايد نسبت به خريد براي ايجاد فرجه اي براي 
سهامداران عادي و كوچك براي خروج اقدام كنند.

وي درباره علت ريزش بازار سهام در سه هفته اخير 
گفت: در كشور ما همه بازارهاي دارايي در كنار بازار 
سهام داراي حباب هستند چون نرخ بهره حقيقي 
زيادي منفي است و از آنجايي كه نرخ بهره منفي، 
حباب ساز است، در همه بازارها از جمله بازار سهام 
حباب ايجاد شده اس��ت. اما حباب بورس از بقيه 
بازارها بزرگ تر است و به دليل كم شدن از نرخ بهره 
منفي، اين حباب در حال خالي شدن است. لذا چه 
دولت حمايت كند و چه حمايتي از بازار س��رمايه 

نداشته باشد اين حباب به تدريج تخليه مي شود.
صادق الحس��يني باتأكيد بر اينكه حباب س��اير 
بازاره��اي دارايي هم تا پايان س��ال به دليل آنكه 
دولت مجبور است نرخ بهره منفي را كاهش دهد، 
فرو مي ريزد يادآور ش��د: 50 روز قبل در نامه 25 
اقتصاددان به رييس جمهور )متن كامل نامه( اعالم 
كرديم كه نرخ بهره كاهش يافت��ه و اوراق بدهي 
منتشر شود تا جلوي كسري بودجه گرفته شود و 
بازار هم بيش از اين حبابي نشود. اگرچه دولت در 
حال حاضر در حال انجام اين پيشنهاد اقتصادي 
است اما نامه را سال گذشته به رييس جمهور ارسال 
كرديم و چون دولت آن را عملي نكرد مجبور شديم 
آن را منتشر كنيم. 50 روز پيش شاخص بورس بر 

روي 1.5 ميليون واحد قرار داشت.
اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به اتفاقي كه در 
خصوص عرضه دارا دوم رخ داد، تصريح كرد: اين 
رخداد بهانه به دس��ت ب��ازار داد ولي دليل ريزش 
شاخص نبود. دليل افت شاخص، بزرگ شدن بيش 
از حد حباب بورس بود و عدم عرضه دارا دوم و طرح 
گشايش بهانه اي شد كه اين حباب خالي شود و به 
اصطالح ماشه بازار را كشيد. تصور من اين است كه 
شاخص ديگر رشد گذشته را ندارد و تا پايان امسال 

ريزش آن ادامه مي يابد.
اي��ن تحليلگر اقتصادي در پاس��خ ب��ه برخي كه 
مي گويند اگر رشد ش��تاب گونه شاخص بورس 
عامل ايجاد تورم بوده، چرا با افت شاخص شاهد افت 
تورم نبوديم، گفت: بورس امسال حدود 290 درصد 
بازدهي داشته است. اين بازدهي براي بازار مسكن 
50 تا 70 درصد و براي دالر 50 درصد بوده است. 
ضمن اينكه بازدهي 10 ساله بورس هم بيشتر از 
اين بازارها بوده است. ضمن اينكه از نظر اثر ثروت و 
اثر تبديل شبه پول به پول، بازدهي غيرعادي در هر 
بازاري باعث رشد قيمت ها در كل اقتصاد مي شود 
ام��ا از نظر اثر تبديل مصرف ب��ه پس انداز به دليل 
بازدهي باال در يك بازار س��بب پس انداز بيشتر و 
كاهش مصرف خصوصي مي ش��ود كه ضد تورم 
است. حدس غالب اقتصاددانان ايراني اين است كه 
اثر دو مورد اول بيشتر از مورد سوم است و بازدهي 
غيرعادي در هر بازاري باعث افزايش تورم مي شود. 
صادق الحسيني توضيح داد: بازدهي بورس بيش 
از ح��د باال بوده و حاال حاالها نبايد منتظر كاهش 
تورم از مس��ير كاهش ارزش ش��اخص بود. وقتي 
بازدهي ب��ورس به اندازه بازدهي س��اير بازارها به 
اضافه عددي معقول به دليل ريسك باالترش رسيد 
آن وقت منطقي است كه منتظر افت قيمت ها در 
بازار كاال هم باشيم. ولي فعاًل اين منطقي نيست. 
البته تصور بنده اين است كه به دليل كاهش نرخ 
بهره منفي كه اجتناب ناپذير اس��ت حباب تمام 
دارايي ه��ا از جمله مس��كن، ارز، خودرو و … هم 
شروع به تخليه خواهد كرد. وي تصريح كرد: البته 
اينها بحث هاي حاشيه اي است و مهم اين است كه 
نبايد مردم ع��ادي را با وعده هاي دولتي به بورس 
مي كشاندند. چرا كه  بورس بازاري پرريسك است 
كه با س��اير بازارهاي دارايي متفاوت است. وجود 
دامنه نوسان اما باعث شد كه مثاًل بورس يكسال 
روزانه 5 درصد سود بدهد و اين توهم ايجاد شد كه 
اين بازار فقط سود مي دهد! اين باعث رفتار گله اي 
در جامعه شد و وعده هاي وزارت اقتصاد هم اين امر 
را تشديد كرد. حاال هم تنها چاره كوتاه مدت براي 
خروج حقيقي ها خريد 65 هزار ميلياردي توسط 
حقوقي هاست. يعني معادل مبلغي كه در سه ماه 
گذشته حقوقي ها به صورت خالص به حقيقي ها 
فروخته اند. ولي اين راه حل نيست. بازار بورس در 
ذاتش افت و خيز دارد و بايد اجازه داد بريزد. اي كاش 
اين جسارت وجود داشت كه دامنه نوسان برداشته 
شده و رشد و ريزش هر دو سريع اتفاق مي افتادند 
تا شاهد اين حجم از مشكل در كشور نباشيم. اين 
تحليلگر اقتصادي تصريح كرد: نبايد به سهامداران 
حقيقي اطالعات غلط داد و گفت اوضاع خوب است. 
اين باعث ايجاد اطالعات نامتقارن شده و حقوقي ها 

خارج و حقيقي ها سرشان بي كاله مي ماند.

 بررسي يك اليحه
درباره بورس در شوراي نگهبان

»اليحه دو فوريتي افزايش س��رمايه ش��ركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس تهران يا فرابورس ايران از 
طريق صرف سهام با س��لب حق تقدم«در مجمع 
مشورتي حقوقي شوراي نگهبان بررسي شد. اليحه 
دو فوريتي افزايش سرمايه شركتهاي پذيرفته شده 
در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام 
با سلب حق تقدم عصر ديروز )يكشنبه( در دستور كار 
جلسه مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان قرار 
گرفت. بر پايه اين گزارش، ابعاد حقوقي اين مصوبه با 
حضور كدخدايي عضو حقوقدان و رييس پژوهشكده 
شوراي نگهبان، موس��وي، دهقان، طحان نظيف و 
جمعي از كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان و 
همچنين كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 

شوراي اسالمي بررسي شد.

انرژي
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نوسان طال  در بازارهاي جهاني
 اما عمدتًا بر اين باورند كه در بلندمدت، يعني در 
5 س��ال آينده قيمت طال به بيش از 3000 دالر 
خواهد رس��يد. اما قبل از آن به حدود 1800 دالر 
نزول خواهد ك��رد. قبل از اينكه تحليل تكنيكال 
دقيق ت��ري ارايه كنيم به برخ��ي از داليل اصلي 

نوسان قيمت طال اشاره اي خواهيم داشت.
قيمت طال و دالر در دو سوم مواقع حركت معكوس 
دارند، اگر ارزش دالر ثابت باشد يا كاهش پيدا كند 
قيمت جهاني طال افزايش مي يابد. در سال 2019 
ش��اخص دالر 0/24 درصد افزايش پيدا كرد در 
حالي كه طال 18/8 درصد رشد كرد. البته دركشور 
ما نرخ برابري دالر در مقاب��ل ريال، يكي ديگر از 
پارامترهاي تأثير قيمت طال به ريال مي باشد كه در 
اينجا فعاًل به بررسي قيمت جهاني طال مي پردازيم 

و قيمت دالر در ايران را ناديده مي گيريم.
تقاضا براي طال ازديگر داليل مهم افزايش قيمت 
جهاني آن مي باشد. طال هميشه با چندين دسته 
تقاضا مواجه بوده اس��ت. خري��د طالي فيزيكي 
توسط خانوار به عنوان اولين دسته قابل بررسي 
است. هرچند به عقيده كارشناسان اين تقاضا بر 
روي قيمت طال موثر است اما نه به اندازه تقاضاي 
خريد طال توس��ط صندوق هاي سرمايه گذاري 
)ETFs( . بر اين اساس ادامه تقاضاي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري ب��راي خريد طال همانند س��ال 
2019 باعث افزايش قيمت طال خواهد شد. گروه 
سوم تقاضا توسط بانك هاي مركزي در دنياست. 
بانك هاي مركزي بخشي از دارايي خود را بصورت 
طال نگه مي دارند. به گفته شوراي جهاني طال روند 
ذخيره سازي طال توسط بانك هاي مركزي هرچند 
شيب ماليمي خواهد داشت ولي محرك ديگري 
براي افزايش قيمت ط��ال خواهد بود. همچنين 
خريد طال توس��ط معامله گران در بازارهاي آتي 

باعث رشد خواهد شد. 
موضوع ديگري كه بر قيمت طال موثر است بحث 
ميزان عرضه و اس��تخراج آن اس��ت. بسياري از 
تحليل گران بر اين باورند كه ميزان ذخاير معادن 
طال روبه كاهش است و بنابراين اگر تقاضا افزايش 
ياب��د و عرضه طالي اس��تخراج ش��ده از معادن 
همچن��ان كاهش يابد قيمت ط��ال افزايش پيدا 
خواه��د كرد. آمار موجود ني��ز حكايت از كاهش 
ميزان سرمايه گذاري در بحث اكتشاف و استخراج 
طال در سال 2020 نسبت به سال گذشته ميالدي 

را دارد كه مويد اين امر است.
شرايط اقتصادي و پولي پيش رو يكي از مهم ترين 
داليل نوسانات قيمت طال است و مي توان گفت 
كه بر بسياري از داليل گفته شده مي چربد. يكي 
از اين شرايط را مي توان تركيدن حباب دارايي ها 
و يا سقوط بازارسهام عنوان كرد. البته اين موضوع 
به اين معني نيست كه افزايش قيمت طال مساوي 
سقوط س��هام اس��ت؛ بلكه بصورت تاريخي هر 
زمان بازار سهام س��قوط كرده است طال افزايش 
قيمت پيدا كرده است. همچنين زماني كه اقتصاد 
در ش��رايط ركود به س��ر مي برد قيمت طال رشد 
مي نمايد. در ش��رايط ركود و سقوط سهام افراد با 
خريد طال به نوعي ريسك خود را تعديل مي كنند 
)Hedge( . در مقابل با صعود بازار سهام جهاني 

و نبود تورم، قيمت جهاني طال كاهش مي يابد.
از منظر تحليل تكنيكال مي توان گفت كه طال تا 
ح��دود 1800 دالر نزول خواهد كرد و اگر قيمت 
خود را در اي��ن حد حفظ كند و توان بازگش��ت 
نداشته باشد در حدود 10 ماه آينده حركت نزولي 
داشته و به حدود 1600 دالر كاهش خواهد يافت. 
البته، حركت قيمت ط��ال در هفته آتي كه در آن 
به پايان ماه ميالدي هم نزديك مي شويم بسيار 
مهم است و بازار واضح تر تمايل خود به ادامه روند 
صعودي يا ريزش را نشان خواهد داد. الزم به ذكر 
اس��ت كه در هيچ تحليلي قطعيت وجود ندارد و 
همه آنها احتماالتي است كه امكان وقوع بيشتري 

نسبت به ساير احتماالت دارند.

اقتصاد ايران  و تورم
 مقدمات افزايش يافتن نرخ تورم زير سايه عواملي 
مانند افزايش نقدينگي فراهم شده است. از سوي 
ديگر اقتصاد ايران در س��ال هاي گذشته، تحت 
تحريم هاي بين المللي و تحريم هاي امريكا قرار 
داشته است. اين فشارها در كنار تاثيرات منفي 
واقعي كه بر فضاي اقتصاد مي گذارند، در جو رواني 
شكل گرفته در جامعه نيز نقش دارند. در كشور 
ما، جامعه همواره اين انتظار را دارد كه قيمت ها 
افزايش پيدا كنند و حتي وقتي يك موج رش��د 
قيمتي جديد اتف��اق مي افتد، باز جامعه منتظر 
است كه تورمي جديد در پيش باشد و خود اين 

امر عاملي براي افزايش تورم مي شود.
در طرف ديگر ماجرا، سياست هاي اقتصادي ما 
تاثيرگذار هستند. ما در اين طول سال ها شاهد 
اجرايي ش��دن طرح ها و برنامه هايي بوده ايم كه 
بسياري از آنها پيش از اجرا با بررسي همه جانبه 
مواجه نشده بودند و همين امر باعث شده پس از 
اجراي طرحي، تبعات منفي آن دامن گير اقتصاد 
شود. در كنار آن وقتي اهرم هاي نظارتي قدرتمند 
فعال نباشند، طراحان اين برنامه هاي اقتصادي 
مواخذه نمي شوند و روال اشتباه تصميم گيري 

ادامه پيدا مي كند. 
كارشناسان اقتصادي در سال هاي گذشته بارها 
به دولت هاي مختلف تذك��ر داده اند كه اقتصاد 
ايران نياز به اصالحات س��اختاري دارد و اگر اين 
اصالحات شكل نگيرد، نمي توان اميدوار بود كه 
بس��ياري از طرح ها به اهداف خود دست يابند. 
ما اين ايراد را چه در تداوم وابس��تگي به نفت كه 
موج��ب افزايش قدرت تاثيرگ��ذاري تحريم ها 
مي شود و چه در نظام بودجه ريزي و فعاليت هاي 
اقتصادي مي بينيم. از اين رو در تحليل علل باال 
بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران را بايد در تمامي اين 
عوامل رصد و پيگيري كرد و نمي توان صرفا يك 

موضوع را عامل باال بودن آن دانست.

 خودروهاي پسماند
زير ذره بين پليس و شهرداري

مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران 
با اشاره به انجام معاينه فني 33 هزار تاكسي از ابتداي 
سال در پايتخت گفت: معاينه فني همه خودروها 24 
ساعته رصد مي شود و خودروهاي پسماند فاقد معاينه 
فني نيز امكان تردد در سطح شهر ندارند. حسين مقدم 
مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران در 
گفت وگو با فارس، درباره معاينه فني سرويس مدارس 
در پايتخت، اظهار كرد: معاينه فني همه خودروها در 
تهران به صورت مكانيزه كنترل مي شود و اگر خودرويي 
فاقد معاينه فني باشد، اعمال قانون خواهد شد. وي با 
اشاره به اينكه خودروهاي فاقد معاينه فني امكان تردد 
در سطح ش��هر ندارند، گفت: معاينه فني خودروها 
توس��ط دوربين هاي كنترلي پليس كه در ارتباط با 
سامانه سيمفا است، بررسي مي شود و اگر خودرويي 
فاقد معاينه فني باشد روزانه 50 هزار تومان جريمه 
خواهد شد. مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي 
شهر تهران ادامه داد: س��رويس هاي مدارس عمدتًا 
تاكسي هستند و زيرنظر سازمان تاكسيراني فعاليت 
مي كنند و به طور كلي تاكس��ي ها ساالنه دو تا چهار 
بار معاينه فني مي شوند و اگر سن تاكسي باالي 10 
سال باشد حتماً بايد 4 بار در سال معاينه فني آن انجام 
گيرد. مقدم گفت: از ابتداي سال تاكنون بيش از 33 
هزار و 267 هزار دستگاه تاكسي معاينه فني آنها انجام 
گرفته كه احتمااًل سرويس مدارس هم در ميان اين 
آمار بوده اس��ت. وي درباره معاينه فني خودروهاي 
پسماند در پايتخت گفت: از آنجايي كه هيچ خودرويي 
بدون معاينه فني حق تردد در سطح شهر ندارد و اين 
موضوع 24 ساعته توسط دوربين ها كنترل مي شود، 
خودروهاي پسماند فاقد معاينه فني نيز امكان تردد 
در سطح ش��هر ندارند.  مديرعامل ستاد معاينه فني 
خودروهاي شهر تهران تاكيد كرد: جريمه نداشتن 
معاينه فني خودروها به هيچ عنوان بخشوده نمي شود 
و بر اساس قراردادي كه سال گذشته سازمان پسماند 
با پيمانكاران شهرداري داشته است همه خودروهاي 
پسماند بايد از مراكز مجاز معاينه فني گواهي مربوطه 
را دريافت كنند. مقدم اظهار كرد: خودروهاي پسماند 
به لحاظ ايمن��ي و آاليندگي مكلفن��د معاينه فني 
داشته باشند و به نوعي مي توان گفت كه خودروهاي 
پسماند به لحاظ معاينه فني تحت نظارت ويژه توسط 

شهرداري و پليس قرار دارند.

آموزش مجازي مديريت 
بحران به تهراني ها

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
از آغاز ارايه آموزش هاي مجازي و رايگان مديريت بحران 
به شهروندان خبر داد. رضا كرمي محمدي در گفت وگو 
با ايسنا، گفت: يكي از اولويت ها و اهداف اصلي مديريت 
بحران بحث آموزش همگاني به شهروندان است تا آنان 
بدانند كه هنگام وقوع بحران هاي مختلف چه رفتاري 
از خود بروز بدهند و حتي آن دسته از شهرونداني هم 
كه آموزش هاي بيشتري را فراگرفته اند بتوانند در امور 
مربوط به مديريت بحران در سطح محله خود مشاركت 
كنند، در همين راس��تا نيز گروه هاي دوام يعني گروه 
داوطلب واكنش اضطراري محله ش��كل گرفت. وي 
با بيان اينكه اين س��امانه از روز دوشنبه رونمايي شد، 
 اظهاركرد: ش��هروندان مي توانند با مراجعه به نشاني

 www.pc.tdmmo.ir آموزش ه��اي الزم را براي 
آمادگي در بحران حوادث و بحران ها و باالخص زلزله 
را فرا گرفته و با نقاط امن محالت خود هنگام حوادث 

نيز آشنا شوند.

راه اندازي سامانه وضعيت 
امالك شهرداري 

محمدرضا جوادي يگانه، معاون فرهنگي و اجتماعي 
ش��هرداري تهران از راه اندازي سامانه معرفي امالك 
شهرداري تهران در راستاي شفافيت خبر داد. جوادي 
يگانه در گفت وگو با ايس��نا، درباره سرانجام امالكي 
كه حق بهره برداري آن از س��وي شهرداري تهران به 
افراد غير سپرده ش��ده بود، گفت: در بند 6 ماده 55 
قانون شهرداري ها، به ش��هرداري ها اجازه داده شده 
است كه با شرايط مش��خص، زمين و امالك خود را 
در اختيار موسس��اتي با كاركرد اجتماعي، فرهنگي 
و هنري قرار ده��د كه تمام امالك واگذار ش��ده در 
شهرداري تهران نيز بر اساس اين بند بوده است. وي با 
بيان اينكه شوراي شهر پنجم درسال 96 يك مصوبه 
داشت كه بر اساس آن شهرداري موظف شد هر ملكي 
را كه مي خواهد واگذار كند، از شورا مجوز بگيرد و در 
مورد سرانجام واگذاري ملك هاي قبلي نيز گزارش 
ارايه كند، گفت: بر همين اس��اس اين وظيفه يعني 
تهيه گزارشي از وضعيت امالك واگذار شده، بر عهده 
معاونت اجتماعي گذاش��ته شد كه تيم هايي در اين 
زمينه تشكيل و مجموعا مشخص شد كه شهرداري 
در دوره هاي گذشته عددي نزديك به 4000 واحد از 
امالك خود را واگذار كرده است.  جوادي يگانه با بيان 
اينكه در زمان مديريت بنده به عنوان معاون فرهنگي 
و اجتماعي، شهردار تهران دستورالعملي را در مورد 
امالك ابالغ كردند كه بر اساس آن در معاونت اجتماعي 
كميسيوني براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شد، 
گفت: بنده به عنوان رييس كميسيون انتخاب شده و 
در اين كميسيون معاون مالي، مديركل دفتر شهردار، 
رييس سازمان امالك و رييس بازرسي حضور دارند 
كه واگذاري امالك گذشته و جديد دراين كميسيون 
بررسي مي ش��ود.  وي با بيان اينكه كارشناسان اين 
كميس��يون منطقه به منطقه امالك ش��هرداري را 
شناسايي و در مورد وضعيت آن گزارش دقيقي ارايه 
كرده اند، ادامه داد: در اين كميسيون امالك با تصاوير، 
گزارش مفصل و وضعيت فعلي آن بررسي مي شوند 
و نهايتا گزارش در قالب اليحه تقديم ش��وراي شهر 
مي شود. او گفت: تمام مشخصات امالك شهرداري در 
اين سامانه در راستاي ايجاد شفافيت منتشر مي شود و 
شهروندان مي توانند اطالعات دقيقي از وضعيت ملك 

و نحوه بهره برداري از آن به دست آورند.

»تعادل« چالش ها و چشم اندازهاي نظام اجاره داري در ايران را بررسي مي كند

مكملهاياجارهداريحرفهاي
مجيد اعزازي|

»مس��كن« چه كاالي مصرفي باشد و چه سرمايه اي، 
براي تك تك افراد كشور يك كاالي »ضروري« به شمار 
مي رود، يعني همانطور كه هر انس��اني روزانه نيازمند 
مصرف مواد خوراكي اس��ت، نيازمند سرپناه و مكاني 
براي آرميدن اس��ت. از همين رو اس��ت كه در قوانين 
و مقررات مربوط به »رف��اه و تامين اجتماعي« يعني 
آنجا كه وظايف و تكاليف حمايتي دولت ها برشمرده 
مي شود، مسكن در كنار اشتغال، آموزش، بهداشت و 
ساير امور رفاهي احصا شده است. بر اساس اصل سي 
و يكم قانون اساسي، »داشتن  مسكن  متناسب  با نياز، 
حق  هر فرد و خانواده  ايراني است . دولت  موظف  است  
با رعايت  اولويت  براي  آنها كه  نيازمندترند به  خصوص  
روستانشينان  و كارگران  زمينه  اجراي  اين  اصل  را فراهم  
كند.« همچنين به موجب ماده 13 قانون معطل مانده 
»ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي«، »شوراي 
عالي رف��اه و تامين اجتماعي، ب��ه منظور هماهنگي 
سياست هاي اجتماعي در حوزه هاي اشتغال، آموزش 
و پرورش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت و درمان و ساير 
بخش هاي مرتبط با حوزه تامين اجتماعي شوراي عالي 
رفاه و تامين اجتماعي به رياست رييس جمهور و دبيري 

وزير رفاه و تامين اجتماعي تشكيل مي گردد.«
بي گمان، شيوه تامين نياز ضروري سرپناه و مسكن اما 
تابع توانمندي مالي افراد و خانوار اس��ت و آن دسته از 
خانوارهاي توانمند متناسب با توان مالي و نياز اجتماعي 
و فرهنگي خود، مس��كن مطلوب خود را چه در قالب 
رهن و اجاره و چه در قالب خري��د تهيه كرده و در آن 
ساكن مي شوند. اما اقشار ضعيف جامعه، آنچنان كه 
در كشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد، نيازمند دريافت 
كمك هاي دولتي هستند. بررسي هاي علمي حاكي از 
اين است كه در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان، ساز و 
كار گونه اي از مسكن اجتماعي يا همان مسكن حمايتي 
تعبيه شده و افراد فرودست مي توانند براي دوره اي 5 
تا 10 ساله در مس��كن هاي اجتماعي تحت مالكيت 
ش��هرداري ها يا همان دولت هاي محلي، با پرداخت 
حداقل اجاره زندگي كرده و در اين دوره به ثبات مالي 
الزم براي اجاره مسكن دلخواه به سيستم اجاره داري 
حرفه اي غيردولتي مراجعه كرده يا اينكه منزل مطلوب 
خود را از بازار مسكن خريداري كنند. در سطح پايين تر 
از مسكن اجتماعي نيز، ش��اهد فعاليت گرمخانه ها و 
مراكزي شبيه به آن هستيم كه نيازهاي افراد بي خانمان 

و بيكار را پوشش مي دهند. 

   مسكن اجتماعي در ايران
به گزارش »تعادل«، تاكنون مدل يا گونه اي از مسكن 
اجتماعي رايج در كشورهاي پيشرفته در ايران شكل 
نگرفت��ه اس��ت و از همين رو، ب��ا جهش هاي قيمتي 
اجاربها و سخت تر شدن شرايط اجاره نشيني )بخوانيد 
ورود به بازار اول مسكن( ش��اهد گسترش روز افزون 
حاشيه نشيني، آلونك نشيني، زندگي در حلبي آباد و ... 
هستيم. به عبارتي اگر چه طي سال هاي اخير امكانات 
محدودي به اسم گرمخانه در كالن شهر تهران شكل 
گرفته اس��ت، اما حد فاصل اين امكان محدود با بازار 
اجاره، حلقه واسطي به اسم مسكن اجتماعي با هدف 

توانمندسازي خانوارهاي جوان براي ورود به بازار اجاره 
يا بازار معامالت ملكي وجود ندارد. 

   اول اجاره داري دولتي بعد حرفه اي
در اين شرايط، طي سال هاي اخير بحث راه اندازي ساز و 
كار اجاره داري بيش از پيش به گوش مي رسد. در مرداد 
سال گذشته حسن روحاني، رييس جمهور پيشنهاد 
كرد كه ش��هرداري تهران و سپس ساير كالن شهرها 
از طريق امالك و مس��تغالت خود و موجودي اراضي 
ذخي��ره كه در اختيار دارند به حوزه س��اخت و عرضه 
واحدهاي مسكوني اس��تيجاري با دوره هاي اجاره 4 
س��اله و اجاره بهايي معادل حدود 30 درصد ارزان تر از 
نرخ عرف ورود  كنند و ضوابط اين طرح به گونه اي باشد 
كه واحدها به صورت نوبتي در اختيار متقاضيان واجد 
شرايط قرار بگيرد. اوايل تيرماه سال جاري نيز مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي اعالم كردند كه يكي از اهداف اين 
وزارت ايجاد تحول بنيادين در صنعت اجاره داري است 
و از همين رو، با هدف تامين مسكن اجاره اي بلندمدت، 
كوتاه مدت و ميان مدت پيشنهاد تشكيل شركت هاي 

اجاره اي را به هيات دولت ارايه شده است.
در همين حال، دوش��نبه هفته گذشته نيز طرحي از 
سوي وزارت كش��ور با نام ساخت واحدهاي مسكوني 
»كوچك اندازه« به كميس��يون امور زيربنايي دولت 
ارجاع شد و اين وزارتخانه به عنوان متولي شهرداري ها، 
خواس��تار صدور مجوز دولت براي ساخت واحدهاي 
كوچك اندازه با هدف حمايت از اقش��ار آس��يب پذير 
و خانوارهاي تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي ش��ده 

است. بر اساس اين طرح، فروش اين واحدها به عموم 
متقاضيان مس��كن آزاد اعالم ش��ده اس��ت اما براي 
اجاره داري واحده��اي كوچك متراژ ضوابطي در نظر 

گرفته شده است.
گروه هاي ه��دف خانه هاي كوچك ان��دازه اجاره اي 
شامل خانوارهايي است كه درآمد ماهيانه آنها حسب 
مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار 
يا قوانين مربوط به استخدام كشوري بوده و سرپرست 

خانوار داراي شرايط زير باشند: 
 1- قرارگيري در دهك هاي درآمدي 1 تا 5 با دهك هاي 

1، 2 و 3 و زوج هاي جوان
2- داراي حداقل 10 س��ال سابقه س��كونت در شهر 

مربوطه
3- نداش��تن زمين و واحد مسكوني تا 10 سال قبل از 

تصويب و ابالغ اين آيين نامه
4- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل از 
امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي 
شامل زمين، واحد مسكوني يا تسهيالت يارانه اي خريد 
يا ساخت واحد مسكوني از تاريخ 22 بهمن 1357. بر 
اين اس��اس، وزارتخانه هاي راه و رفاه به همراه سازمان 
ثبت اس��ناد مكلف به در اختيار ق��رار دادن اطالعات 
خانوارهاي مشمول، به ش��هرداري ها هستند. ضمن 
اينكه موضوع برچسب نخوردن مسكن اقشار كم درآمد 
ني��ز در اين طرح لحاظ ش��ده و باي��د در هر مجموعه 
مس��كوني، تنها حداكثر 40 درصد واحدها، به اقشار 
آسيب پذير تعلق يابد و مابقي به ساير اقشار واگذار شود.

بر اساس اين طرح، وزارت كشور مكلف است با همكاري 

وزارت راه و شهرسازي وشوراي عالي استان ها، ظرف سه 
ماه از تصويب و ابالغ اين آيين نامه، دستور العمل نحوه 
تاسيس موسسه هاي اجاره داري را تدوين و جهت اجرا 

به شهرداري ها  ابالغ نمايند.

   موانع اجاره داري حرفه اي در ايران
بررس��ي طرح اجاره داري وزارت كشور نشان مي دهد 
كه اين ط��رح، نوعي مس��كن اجتماعي تحت تملك 
دولت هاي محلي يا همان شهرداري ها را دنبال مي كند و 
از همين رو، اجاره داري حرفه اي يا مبتني بر رقابت ميان 
شركت هاي اجاره دار نيست. با اين حال، در صورتي كه 
اين طرح تصويب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثري 
براي كمك به زوج هاي خانه اولي كم درآمد خواهد بود 
و فرصتي را براي اين دسته از خانوارها براي ورود به بازار 
اجاره غيردولتي يا بازار معامالت ملكي فراهم مي آورد. 
كارشناس��ان اقتصاد مس��كن بر اين باورند كه يكي از 
ملزومات ايجاد ش��ركت هاي اجاره داري حرفه اي در 
ايران، عدم مداخله دولت است. افزون بر اين، نرخ بازده 
اندك اجاره، وجود نظام سنتي و پراكنده اجاره داري، 
همچنين نرخ تورم باال در اي��ران از جمله موانع ديگر 
ش��كل گيري اجاره داري حرفه اي در كش��ور به شمار 
مي روند. از اين رو، نمي توان تا زمان استيالي اين موانع، 
در انتظار شكل گيري شركت هاي اجاره داري حرفه اي 
در كشور بود اما مي توان به فرصت سازي مسكن هاي 
اجاره اي متعلق به دولت هاي محلي )شهرداري ها( به 
عنوان پيش نياز و مكمل ورود به ب��ازار واقعي اجاره و 

معامالت اميدوار بود.

اصل 31 قانون اساسي: داشتن  مسكن  متناسب  با نياز، حق  هر فرد و خانواده  ايراني  است

وزيران امور خارجه و حمل و نقل كانادا درباره خوانش جعبه سياه هواپيماي اوكرايني بيانيه صادر كردند

2  سوال كانادا از مسووالن هواپيمايي ايران
گروه راه و شهرسازي| 

در پي اعالم نتايج بازخواني جعبه سياه پرواز اوكرايني، 
وزير ام��ور خارجه و همچنين وزير حم��ل و نقل كانادا 
بيانيه اي مشترك درباره بازخواني اطالعات جعبه سياه 
هواپيماي اوكرايني منتش��ر كردند و گفتند اطالعات 
منتشر شده از سوي ايران تازه نبوده است و انتظار مي رود 
ايران به دو سوال درباره چرايي شليك موشك و چرايي 

بازبودن آسمان كشور پاسخ دهد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه رسمي اينترنتي دولتي 
كانادا، مارك گارنئو، وزير حمل و نقل و فرانسيس فيليپ 
ش��امپين، وزير امور خارجه كانادا، در پي ارايه اطالعات 
جعبه سياه هواپيماي اوكرايني كه در دي ماه سال گذشته 
در ايران سقوط كرد به صورت مشترك بيانيه اي را منتشر 
كردند. در اين بيانيه آمده است، كانادا به شدت از كشته 
شدن كساني كه در حادثه 8 ژانويه سال جاري )18 دي 
1398( و در پي هدف ق��رار گرفتن هواپيماي خطوط 
هوايي اوكراين PS752 در نزديكي تهران كشته شدند 
تحت تاثير قرار گرفت. اين وزراي كانادايي اعالم كردند 
كه از مجموع 176 نفري كه در اين حادثه جان خود را از 
دست دادند 55 نفر تبعه كانادا بوده و ديگر كشته شدگان 

نيز رابطه نزديكي با كانادا داشتند.
ادامه اين بيانيه مي افزايد: دولت كانادا يك كپي از گزارش 
اطالعات به دست آمده از خواندن جعبه سياه اين هواپيما 
را از سازمان هواپيمايي كشوري ايران دريافت كرده است. 
وزير خارجه و حمل و نقل كانادا در بيانيه خود آورده اند كه 
اين گزارش اوليه تنها اطالعات محدود و گزينش شده اي 
را در قبال اين حادثه تاسف بار ارايه كرده و در اين گزارش 
تنها اطالعات مربوط به پس از اصابت نخستين موشك 
پدافندي ارايه شده است و هيچ اطالعاتي درباره اصابت 
دوم وجود ندارد و اطالعات��ي را ارايه داده كه ما پيش از 

اين مي دانستيم.
وزراي كانادايي مي گويند: ما انتظار داريم كه جمهوري 
اسالمي ايران به اين سوال كه چرا به طور كلي موشك ها 
ش��ليك شده و چرا آس��مان اين كش��ور باز بوده است، 

پاسخ دهد.
اينها سواالتي است كه كانادا و مردم كانادا و به خصوص 

خانواده قربانيان اين حادثه به دنبال پاسخ آنها هستند.
در پايان بيانيه مشترك وزراي كانادايي آمده است: كانادا 
به درخواست از ايران براي انجام تحقيقات شفاف و كامل 

ادامه خواهد داد و انتظار داريم اين كشور به تعهدات خود 
عمل كرده و استانداردهاي پيوست 13 ايكائو را اجرا كند.

    ضبط اطالعات 
تا 1۹ ثانيه پس از برخورد موشك اول 

به گزارش »تعادل«، روز يكش��نبه هفت��ه جاري، تورج 
دهقان زنگنه، مديرعامل سازمان هواپيمايي كشور نتيجه 
 )CVR وFDR( بازخوان��ي اطالعات جعبه هاي س��ياه
هواپيماي 752 شركت هواپيمايي اوكراين اينترنشنال 
را اعالم كرد. به گفته او، مكالمات خلبانان و كروي پروازي 
تا 19 ثانيه پس از انفجار ناشي از اصابت موشك اول ضبط 

شده و پس از آن FDR و CVR از كار افتاده است.
او اظهار كرد: بازخواني جعبه هاي س��ياه بوئينگ 737 
اوكراين��ي برابر با مقررات بين الملل��ي و تحت نظارت و 
مسووليت سازمان هواپيمايي كشوري ايران انجام شده 
است و هنگام بازخواني، نمايندگان كشور امريكا به عنوان 
طراح سازنده هواپيما، اوكراين ثبت كننده و بهره بردار، 
فرانس��ه ارايه دهنده خدمات و مشاور فني، نمايندگان 
كشور كانادا، انگلستان و سوئد كه اتباع شان در اين پرواز 
بودند و نماينده سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري 

ايكائو در اين فرآيند حضور داشتند.
به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: داده هاي هر دو جعبه سياه 
هواپيما بدون مشكل فني بازخواني شد و تا ساعت 6 و 14 

دقيقه و 56 ثانيه همه متغيرهاي پروازي عادي و هواپيما 
در شرايط نرمال بوده و CVR هواپيما تا 19 ثانيه پس از 

انفجار موشك اپل را ضبط كرده است.
ريي��س س��ازمان هواپيمايي كش��وري با بي��ان اينكه 
اقدامات و مشاركت صورت گرفته در بازخواني براساس 
استانداردهاي انكس13 ايكائو بوده است، گفت:  در كابين 
پرواز سه نفر كرو و يك نفر معلم بودند كه هر سه متوجه 
شرايط غيرعادي و تا آخرين لحظات مشغول كنترل و 
هدايت هواپيما بوده و معلم خلبان بعضي از راهنمايي ها 
را انجام مي دهد از جمله اينكه به خلبان اعالم مي كند هر 

دو موتور هواپيما فعال است.
دهقاني زنگن��ه ادامه داد: با توجه به اينكه صداي كابين 
پس از 19 ثانيه بعد از انفجار قطع مي شود و موشك دوم 
25 ثانيه پس از آن شليك و به مجاورت هواپيما رسيده 
تحليلي در مورد عملكرد و آثار موشك دوم از جعبه هاي 
سياه هواپيما به دست نمي آيد، چرا كه قطعات ناشي از 
موشك اول و اصابت آن به هواپيما باعث قطع جعبه هاي 

FDR و CVR در 19 ثانيه پس از آن شده است.
وي با بيان اينكه س��ازمان هواپيمايي كشوري ايران از 
دفتر تحقيق��ات و تحليل ايمني هواپيمايي كش��وري 
فرانسه براي همكاري هاي بازخواني تشكر كرده است، 
اظهار كرد: اطالعات استخراج شده در اختيار نمايندگان 
كش��ورهاي ذي ربط قرار گرفته تا تحليل هاي اميني و 

فني خود را در چارچوب استانداردهاي ايكائو به سازمان 
هواپيمايي كش��وري ايران ارايه كنند. رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري اعالم كرد: اين اقدامات با هدف ايمني 
و جلوگيري از رخدادهاي مشابه صورت مي گيرد و هر نوع 
استفاده سياسي از اين فرآيندها ضمن اينكه در تعارض با 
اهداف مورد تاكيد ايكائو قرار دارد روند رسيدگي بسانحه 
را تحت الشعاع قرار خواهد داد. همچنين از همه ذي نفعان 
درخواست مي كنيم كه از هر نوع تحليل يا استفاده از اين 

اطالعات كه در راستاي ايمني نباشد خودداري كنند.
دهقاني زنگنه اظهار كرد: از همه كشورهايي كه پيش از 
اين حادثه از آسمان ايران عبور مي كردند و هم اكنون از 
اين فضا استفاده نمي كنند يا به همه كشورهايي كه در 
حال حاضر از آسمان ايران استفاده مي كنند اطمينان 
مي دهيم كه پرواز بر فراز آسمان ايران ايمن خواهد بود و 

هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.
به گ��زارش »تعادل«، پ��رواز ش��ماره 752 هواپيمايي 
بين المللي اوكراين ي��ك پرواز مس��افربري متعلق به 
هواپيمايي بين الملل��ي اوكراين از مبدا تهران به مقصد 
كي يف بود كه در 18 دي 1398 س��اعت 6 و 19 صبح، 
اندكي پس از برخاستن از فرودگاه بين المللي امام خميني 
هدف دو موشك پدافند هوايي قرار گرفت و كمي بعد در 
نزديكي شاهدشهر استان تهران س��قوط كرد. در ابتدا 
گمان مي رفت، هواپيماي ياد ش��ده به علت نقص فني 
سقوط كرده اس��ت اما در تاريخ 21 دي 1398، شليك 
موش��ك به پرواز 752 توسط ستاد كل نيروهاي مسلح 
ايران تاييد ش��د. دليل شليك موشك به اين هواپيماي 
مسافربري، در اطالعيه ستاد كل نيروهاي مسلح، »خطاي 
انساني غيرعمد در تشخيص ش��يء پرنده« اعالم شده 
است. اين پرواز توسط هواپيمايي بين المللي اوكراين، 
كه حامل پرچم و بزرگ ترين خط هوايي اين كشور بود، 
براي سفر از مبدا فرودگاه بين المللي امام خميني تهران 
به مقصد فرودگاه بين المللي بوريسپيل، كي يف، پايتخت 

اوكراين برنامه ريزي شده بود. 
پرواز 752 قرار بود ساعت 05: 15 به وقت محلي تهران 
به پرواز درآيد، اما با تاخير مواجه شد. كمتر از 1 ساعت 
بعد، اين هواپيما از ايستگاه 116 خارج شد و در ساعت 6 
و 12 دقيقه به وقت تهران از باند 29 آر از زمين بلند شد. 
پيش بيني مي شد كه اين پرواز ساعت 8 به وقت محلي 

به مقصد خود برسد.



دنياي فناوري6

هشدار دولت امريكا
در مورد حمالت صوتي فيشينگ

دول��ت امريكا هش��دار داده تع��دادي از هكرها با 
سوءاستفاده از دوركاري ميليون ها كارمند به علت 
ش��يوع ويروس كرونا به دنبال انجام نوع جديدي 
از حمالت فيشينگ و سرقت اطالعات شركت ها 
هستند. به گزارش مهر به نقل از انگجت، بررسي هاي 
پليس فدرال امريكا و آژانس امنيت زيرساخت ها و 
امنيت سايبري دولت اياالت متحده نشان مي دهد 
حمالت فيش��ينگ جديد به ش��كل صوتي انجام 
مي شود و اين حمالت به همين علت ويشينگ نام 
گرفته اند. حمالت ويشينگ از طريق تماس هاي 
صوتي انجام مي شوند و هكرهاي تماس گيرنده با 
استفاده از روش هاي مهندسي اجتماعي كارمندان 
شركت هاي خصوصي و موسسات دولتي را فريب 
مي دهن��د و از آنه��ا مي خواهند تا ب��ا مراجعه به 
صفحات الگين قالبي وي پي ان هاي شركت هاي 
خود اطالعات ورود آنها را وارد كنند. هكرها از اين 
طريق مي توانند وارد شبكه هاي وي پي ان شركت ها 
و موسسات دولتي ش��وند و داده هاي خصوصي و 
حس��اس آنها را سرقت كنند. كارشناسان امنيتي 
هش��دار مي دهند تا زماني كه دوركاري گسترده 
به علت ش��يوع ويروس كرونا ادامه يابد، حمالت 
ويش��ينگ نيز ت��داوم خواهد ياف��ت و ناآگاهي و 
كم اطالعي كارمندان منجر به س��رقت اطالعات 
خواهد شد. بر اساس بررس��ي هاي موسسه كربز 
حمالت ويشينگ از اواسط ماه جوالي شدت گرفته 
و هكرها با سايت دامنه هاي شبيه به صفحه الگين 
وي پي ان ش��ركت هاي خصوصي تالش مي كنند 
تا كارمندان را ب��ه بازديد از اين صفح��ات و ورود 
اطالعاتشان ترغيب كنند. در جريان اين حمالت 
معمواًل كاركنان جديد ش��ركت ها و پرسنل تازه 

بخش آي تي آنها هدف قرار مي گيرند.

جلوگيري از پخش زنده 
محتواي  خشن  با هوش  مصنوعي

نرم افزاري مجهز به هوش مصنوعي ساخته شده 
كه از فيلمب��رداري، اش��تراك گذاري يا پخش 
زنده محتواي مس��تهجن يا خش��ن جلوگيري 
مي كند. به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، 
فناوري توسعه يافته كه مي تواند فيلمبرداري، 
اشتراك گذاري يا پخش زنده محتواي مستهجن 
يا خشن را مسدود كند. اين فناوري براي حفظ 
امنيت صدها ه��زار كودك كارآمد اس��ت. يك 
اس��تارت آپ انگليس��ي از نرم افزار رديابي خطر 
به طور زنده )كه مجهز به هوش مصنوعي است( 
براي شناس��ايي محت��واي خطرن��اك در زمان 
فيلمبرداري يا اشتراك گذاري استفاده مي كند. 
اي��ن فن��اوري Safe To Watch ن��ام دارد و 
سيس��تم هوش مصنوعي آن دوبرابر سريع تر از 
دوربين تلفن هوشمند است و با تحليل فريم به 
فريم محتواي ويدئو، ريسك آن را ارزيابي مي كند 
و بعد تصاوير با ريسك باال مخدوش يا خاكستري 
مي ش��وند. همچنين اين فناوري قابليت رصد 
انيميشن و كارتون را دارد و طوري آموزش ديده 
تا خشونت را رصد كند. البته هنوز به طور دقيق 
مش��خص نش��ده اين فناوري پس از شناسايي 
تهديد چه اقدامي بايد انجام دهد اما گزينه هاي 
مختلفي ب��راي اين بخش وج��ود دارد از جمله 
قفل كردن دستگاه از راه دور براي مدتي معين، 
مس��دود كردن اپليكيش��ن مورد استفاده براي 
فيلمبرداري يا اشتراك گذاري و مسدود كردن 
دوربين دستگاه. با نصب اين فناوري در موبايل 
كودكان مي توان از ايجاد ارسال يا دريافت ويدئو و 
تصاويري با محتواي مستهجن و خشن جلوگيري 
كرد. ش��بكه هاي اجتماعي نيز با استفاده از اين 
فناوري مي توانند از آپلود محتواي مضر جلوگيري 

يا پخش زنده آن را متوقف كنند. 
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رشد چشمگير پلتفرم هاي فروش كتاب هاي الكترونيكي روي گوشي تلفن همراه 

روزانه ۱۲۰۰ كاربر فعال كتابخوان ديجيتالي داريم
كتاب هاي الكترونيكي و كتابخوان هاي ديجيتال، حوزه 
چاپ و نش��ر كتاب كاغذي را در اي��ران و جهان با تحول 
روبرو كرده و با ش��يوع كرونا ني��ز به دليل افزايش حضور 
افراد در فضاي مجازي و استفاده بيشتر از پلتفرم هاي نشر 
ديجيتال، حوزه كتاب هاي ديجيتالي رونق گرفته است. 
در فروردين ماه ۱۳۹۹ به علت ش��يوع ويروس كرونا آمار 
كاربران پلتفرم هاي كتاب ديجيتال به عدد ۱۲۰۰ كاربر 
فعال روزانه رس��يده است و معاون فرهنگي، اجتماعي و 
امور محتوايي مركز ملي فضاي مجازي معتقد است روش 
به امانت سپردن كتاب ديجيتال يكي از روش هاي موثر 
و ارزان دسترسي به كتاب ديجيتال است كه مي تواند در 
كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي مورد استفاده قرار گيرد.

امير خوراكيان، معاون مركز ملي فضاي مجازي بر گسترش 
روزافزون صنايع فرهنگي ديجيتال و تحول بسترهاي انتقال 
محتوا و تغيير تركيب سنتي ذي نفعان بخش خصوصي و 
ذي ربطان بخش دولتي و حاكميتي حوزه محتوا تاكيد كرد و 
گفت: با توجه به افزايش استفاده مخاطبان از پلتفرم هاي نشر 
ديجيتال همزمان با شيوع كرونا در كشور سند ساماندهي 
و توسعه نشر ديجيتال در كشور به عنوان راهبردي اساسي 
در راس��تاي توس��عه اين صنعت تهيه و تصويب مي شود. 
كتاب هاي الكترونيكي و كتابخوان هاي ديجيتال، حوزه 
چاپ و نشر كتاب كاغذي در ايران را مانند ساير كشورهاي 
جهان دس��تخوش تحول كرده است كه اين مهم به دليل 
شيوع ويروس كرونا با افزايش چشمگيري به دليل حضور 
افراد در فضاي مجازي و استفاده بيشتر از پلتفرم هاي آن 
نظير پلتفرم هاي نش��ر ديجيتال، روبرو بوده است. وي در 
خصوص تاثير شيوع ويروس كرونا بر اين صنعت تاكيد كرد: 
در اين بازه زماني با رشد حدود سه برابري مراجعات كاربران 
به پلتفرم هاي كتاب ديجيتال مواجه بوده ايم كه اتفاق خوبي 
براي اقتصاد و فرهنگ در اين حوزه بوده است و در همين 
راستا حمايت خوبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
نسبت به پلتفرم هاي عرضه كتاب ديجيتال انجام شد كه 
موجب شد پلتفرم ها با بهره گيري از آن بتوانند تسهيالت 
ويژه اي در قالب تخفيف ها و همچنين جشنواره هاي فروش 
در اختيار مخاطبان قرار دهند و جذب حداكثري مخاطبان 

را داشته باشند.

    افزايش ارتباطات فرهنگي 
در منطقه با توسعه نشر ديجيتال 

معاون فرهنگي، اجتماعي و امور محتوايي مركز ملي فضاي 
مجازي گفت: در اين بازه توليدات آماتوري كتاب ديجيتال 
به ويژه كتاب صوتي و تدوين آن در مقايسه با توليد حرفه اي 
كتاب ديجيتال رشد بيش��تري داشته است و همچنين 

براساس بررسي هاي ميداني انجام ش��ده، در دوره شيوع 
ويروس كرونا با مراجعه بيشتر كاربران فارسي زبان از خارج 
از كشور مواجه بوده ايم كه اين به دليل نبود پلتفرم تخصصي 
نشر كتاب ديجيتال در كشورهاي همسايه داراي جمعيت 
فارسي زبان، نفوذ پلتفرم هاي محتوايي از جمله پلتفرم هاي 
نشر كتاب در اليه هاي عميق اجتماعي كشورهاي همسايه 
است. خوراكيان با بيان اينكه بايد از اين فرصت استفاده كنيم، 
افزود: بررسي آمارها و نيازهاي ملي، منطقه اي و بين المللي 
نشان مي دهد كه ظرفيت رشد و توسعه اقتصادي اين صنعت 
فرهنگي بسيار باالس��ت و بايد به همت بخش خصوصي 
فعال در اين صنعت و حمايت ها و نظارت هاي بخش دولتي، 
زمينه رشد كمي و كيفي و صادرات آثار و محصوالت كتاب 
ديجيتال به جهان خصوصا كشورهاي همسايه و به ويژه به 
۱۱ كشور فارسي زبان فراهم شود. وي تاكيد كرد: در سال 
۱۳۹۷ در كشور حدود ۹۰ هزار كتاب ديجيتال در بخش 
خصوصي و دولتي منتشر ش��ده بود كه طبق برآوردهاي 

انجام ش��ده، ۳۳ هزار عنوان كتاب ديجيتال منتشرشده 
توسط بخش خصوصي در سال ۱۳۹۷ حدود دو برابر شده 
اس��ت. معاون فرهنگي، اجتماعي و امور محتوايي مركز 
ملي فضاي مجازي با بيان اينكه در جريان شيوع ويروس 
كرونا، برخي از پلتفرم هاي بزرگ، تمركز خود را بر فروش 
كتاب ديجيتال با قيمت بس��يار پايين و تامين مالي خود 
از طريق درآمدهاي ناشي از تبليغات گذاشتند، گفت: در 
سال هاي اخير با توسعه و گسترش پلتفرم هاي فروش كتاب 
ديجيتال در كشور، شاهد رشد چشمگير استفاده از كتاب 
ديجيتال روي گوشي تلفن همراه بوده ايم. طبق برآوردهاي 
انجام شده در سال ۱۳۹۷حدود ۷۰۰ هزار كاربر فعال روزانه 
در پلتفرم هاي كتاب ديجيتال حضور داشتند كه اين آمار 
به ويژه در فروردين ماه ۱۳۹۹ به علت شيوع ويروس كرونا، 
به عدد ۱۲۰۰ كاربر فعال روزانه رسيده است. در همين راستا، 
حجم بازار كتاب ديجيتال با رشد حدود سه برابري از حدود 
رقم ۲۰ ميليارد تومان در سال ۹۷ به حدود ۶۰ ميليارد تومان 

رسيده است كه رشد بسيار قابل توجهي به شمار مي رود.

    سهم  ۹  درصدي كتاب هاي ديجيتالي
از بازار كتاب

وي با بيان اينكه در سال ۲۰۱۹ بازار جهاني كتاب، رقم 
۱۸.۳ ميليارد دالر فروش كتاب ديجيتال را ثبت كرد 
و نسبت به سال گذشته كه اين رقم حدود ۱۳ ميليارد 
بوده، رشد حدود ۴۰ درصدي داشته است، افزود: طبق 
آمارهايي كه در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، ۹ درصد 
از بازار كتاب جهان به كتاب ديجيتال اختصاص داشته 
است. اين رقم در مورد ايران در سال ۱۳۹۶ حدود ۰.۵ 
درصد و در سال ۱۳۹۷ طبق پيش بيني صورت گرفته 
حدود يك درصد و تا پايان فروردين ماه س��ال جاري 
حدود ۲ درصد بوده اس��ت. در سال ۱۳۹۷ بازار كتاب 
چاپي در ايران ۲۶۰۰ ميليارد توم��ان بوده و اين رقم 
با رشد بس��يار كم تا پايان فروردين ماه ۱۳۹۹ حدود 
۳۰۰۰ ميليارد تومان برآورد مي شود. معاون فرهنگي، 
اجتماعي و امور محتوايي مركز ملي فضاي مجازي با 
بيان اينكه تعطيلي نمايشگاه كتاب تهران و همچنين 

كاهش مراجعه به فروشگاه هاي كتاب به ويژه در بازه 
زماني شيوع ويروس كرونا از داليل عمده اين كاهش 
بوده اند، اظهار كرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از س��هم 
بازار كتاب ديجيتال جهان در اختيار امريكا، ۱۷ درصد 
چين، ۸ درصد آلمان، ۵ درصد ژاپن، ۴ درصد انگلستان، 
۳ درصد فرانسه است و ساير كشورها مجموعا ۳۳ درصد 

از سهم اين بازار را در اختيار دارند.
خوراكي��ان با بيان اينكه ضريب نفوذ كتاب ديجيتال در 
جهان به طور ميانگين ۱۳ درصد است و در ايران در پايان 
فروردين ماه ۱۳۹۹ به حدود ۱.۴ درصد رس��يده است، 
گفت: نس��بت كتاب كاغذي به كتاب ديجيتال در ايران 
حدود ۹۴ درصد است و اين نشان مي دهد فرهنگ سازي 
و تالش جهت ارتقاي سرانه استفاده از كتاب ديجيتال در 
ايران ضروري است و الزم است تا دستيابي به ضريب نفوذ 
۱۰ درصدي انواع كتاب ديجيتال در بازار ايران به عنوان 
راهبردي مهم و اساسي در برنامه ريزي هاي كالن در نظر 
گرفته شود. وي در تشريح مدل هاي متنوع از كتاب هاي 
ديجيتال در بازار ايران اعالم كرد: پس از كتاب هاي چاپ 
كاغذي در سال هاي اخير استقبال كاربران از كتاب هاي 
صوتي در اين عرصه قابل توجه بوده اس��ت و همچنين 
اين بازار ش��امل كتاب هاي ديجيتال صرفا داراي متن، 
كتاب هاي ديجيتال ش��امل مت��ن و تصوير، كتاب هاي 
ديجيتال به همراه تصاوير متحرك، كتاب هاي ديجيتال 
با امكانات صوتي و ديجيتال، كتاب هاي ويدئويي شامل 
صوت، تصوير و متن در قالب فيلم، كتاب هاي ديجيتال 
داراي محتواي چندرسانه اي و كتاب هاي تعاملي است. 
معاون فرهنگي، اجتماعي و ام��ور محتوايي مركز ملي 
فضاي مجازي با بيان اينكه كسب وكار در حوزه صنعت 
كتاب ديجيتال در جهان و ايران داراي مدل هاي مختلف 
بوده كه فراگيرترين آنها فروش اشتراك است، تصريح كرد: 
روش به امانت سپردن كتاب ديجيتال يكي از روش هاي 
موثر و ارزان دسترسي به كتاب ديجيتال است كه مي تواند 
در كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي مورد استفاده قرار 
گيرد ولي در حال حاضر اين روش در كشور مورد استفاده 

قرار نگرفته و بايد براي تقويت اين بخش اقدام شود. 

با شيوع كرونا، برخي پلتفرم هاي بزرگ، بر فروش كتاب ديجيتال با قيمت پايين و درآمدزايي از طريق تبليغات تمركز كردند

شرکت گاز اس�تان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و ش�رایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی واز طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شرح مختصرکار:

آگهی مناقصه عمومی
شرکت ملي  گاز ایران  شماره مناقصه 48640

شرکت گاز استان مازندران
سهامی خاص

نوبت دوم

شماره مجوز 1399/2712           

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

محل اجرای پروژه: در محدوده گاز استان مازندران
1-  محل تامین اعتبار: منابع جاری/ منابع داخلی

2- نوع تضمین فرایندارجاع کار: تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ ت 50659 ه  مورخ 1394/9/22 واصالحات بعد از آن در خصوص 
کارهای پیمانکاری 

3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:ساعت 10 صبح روز دوشنبه 99/6/3 می باشد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/6/5 

5- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت14:30 روز شنبه تاریخ99/6/15 )ضمنا اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار دراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد(
6- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 99/6/16

7- مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه می باشد واین مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
8-شرایط متقاضی:

- داشتن گواهی صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ردیف 1 و تاسیسات و تجهیزات یا بازرسی فنی و یا رتبه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت ردیف 2 با ظرفیت آزاد
- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
http://iets.mporg.ir ثبت نام واخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 97/12/29 برای پیشنهادهای باالی 10برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. بارعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی 
و تقویت حسابرسی .

- حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مناقصه ها سه مناقصه گر می باشد.
- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور دربند ))8(( فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه نمایند.
- شرکت کنندگان در مناقصه، می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند درغیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت 

می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
-به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc- mazandaran.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس :41934-021   و   021-57895000
دفتر ثبت نام : 88969737  و 95193768  

مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهردیف

انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات، اجرای حفره خالی و نصب 1
pc 20990915780000754/549/840/00092/491/519/870انشعاب گاز در سطح شهرستان نور و شهرهای تابعه به روش

20990915780000764/248/759/00084/975/168/392خدمات بازرسی و نشت یابی2

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی تثبیت زمین لغزش روستای تاکام - شهرستان ساری بر طبق طرح و نقشه ها 
و کتابچه اجرایی پیوست بر اساس فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1399 را از طريق آگهی مناقصه به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط كه داراي رتبه هاي آب و کشاورزی 
از سازمان مديريت و برنامه ريزی استانداری و يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی  واگذار نمايد. لذا متقاضيان بابت كسب اطالعات ودريافت اسناد و مدارك مربوط جهت شركت درآگهي 
مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ 99/6/10  به آدرس اينترنتی www.setadiran.ir  )سامانه تدارکات الکترونيک دولت( مراجعه نمايند و اسناد مناقصه 
را دريافت نمايند. مهلت تحويل پيشنهادها به آدرس فوق الذكرتا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه  مورخ 99/6/20  مي باشد و زمان بازگشايی پاکت ها رأس ساعت 8 صبح روز شنبه   مورخ 99/6/22  می باشد.

۱-برآورد اوليه موضع مناقصه : 5/400/000/000  ريال می باشد.
۲- تضمين شرکت درمزايده به مبلغ  270/000/000 ريال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران طبق آيين نامه تضمين برای معامالت 

دولتی مندرج دراسناد مزايده فرم   FRW105/0  تهيه و ارايه گردد.
۳-مدت اعتبار پيشنهادها )سه(۳ماه از تاريخ تحويل پيشنهادها است.

۴-ساير شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
 ۵- محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها در سامانه تدارکات الکترونيک دولت می باشد.

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه سجادرود2 شهرستان بابل بر طبق طرح و نقشه ها و کتابچه اجرایی پیوست 
بر اساس فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1399 را از طريق آگهی مناقصه به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط كه داراي رتبه هاي آب و کشاورزی از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
استانداری و يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی  واگذار نمايد. لذا متقاضيان بابت كسب اطالعات ودريافت اسناد و مدارك مربوط جهت شركت درآگهي مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار 
آگهي نوبت اول تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ 99/6/10  به آدرس اينترنتی www.setadiran.ir  )سامانه تدارکات الکترونيک دولت( مراجعه نمايند و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. مهلت تحويل 

پيشنهادها به آدرس فوق الذكرتا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه  مورخ 99/6/20  مي باشد و زمان بازگشايی پاکت ها رأس ساعت 8 صبح روز شنبه   مورخ 99/6/22  می باشد.
۱-برآورد اوليه موضع مناقصه : 9/000/000/000  ریال می باشد.

۲- تضمين شرکت درمزايده به مبلغ  450/000/000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران طبق آيين نامه تضمين برای معامالت 
دولتی مندرج دراسناد مزايده فرمFRW105/0 تهيه و ارايه گردد.

۳-مدت اعتبار پيشنهادها )سه(۳ماه از تاريخ تحويل پيشنهادها است.
۴-ساير شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

 ۵- محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها در سامانه تدارکات الکترونيک دولت می باشد.

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه بهرستاق شهرستان آمل بر طبق طرح و نقشه ها و کتابچه اجرایی پیوست 
بر اساس فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1399 را از طريق آگهی مناقصه به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط كه داراي رتبه هاي آب و کشاورزی از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
استانداری و يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی  واگذار نمايد. لذا متقاضيان بابت كسب اطالعات ودريافت اسناد و مدارك مربوط جهت شركت درآگهي مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار 
آگهي نوبت اول تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ 99/6/10  به آدرس اينترنتی www.setadiran.ir  )سامانه تدارکات الکترونيک دولت( مراجعه نمايند و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. مهلت تحويل 

پيشنهادها به آدرس فوق الذكرتا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه  مورخ 99/6/20  مي باشد و زمان بازگشايی پاکت ها رأس ساعت 8 صبح روز شنبه   مورخ 99/6/22  می باشد.
۱-برآورد اوليه موضع مناقصه : 4/570/000/000  ریال می باشد.

۲- تضمين ش��رکت درمزايده به مبلغ  228/500/000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران طبق آيين نامه تضمين برای 
معامالت دولتی مندرج دراسناد مزايده فرمFRW105/0 تهيه و ارايه گردد.

۳-مدت اعتبار پيشنهادها )سه(۳ماه از تاريخ تحويل پيشنهادها است.
۴-ساير شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

 ۵- محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها در سامانه تدارکات الکترونيک دولت می باشد.

    FRW103)آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم شرح آگهی1 :

    FRW103)آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم شرح آگهی2 :

    FRW103)آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم شرح آگهی3 :

آبخیزداری - مدیریت پایدار سرزمین
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری

خانم سلطان قدم نژاد دارای شناسنامه 2 به شرح دادخواست به کالسه 
455/99/5 از این شورا درخواست گواهی حصر نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسداهلل شعاعی فرزند عیسی و سلطان به شناسنامه 
شماره 953درتاریخ94/5/7دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-عیس�ی ش�عاعی فرزند موس�ی و حمیده به شناس�نامه345 وکد 

ملی4539489186متولد1331
2-س�لطان قدم ن�ژاد فرزند رحم�ان و احت�رام به شناس�نامه 2وکد 

ملی4539819364متولد 1339
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی 
می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف 
شهرستان ایالم

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

اخبار

رشد ۵  درصدي ترافيك 
داخلي در سه روز اخير

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به رشد 
پنج درصدي ترافيك داخلي كش��ور در سه روز 
اخير، گفت: شبكه ارتباطي كشور از پايداري بسيار 
خوبي براي ميزباني از عزاداران حسيني برخوردار 
است. محمدجواد آذري جهرمي در اينستاگرام 
خود نوشت: برگزاري آنالين مراسم هاي عزاداري 
محرم، ترافيك داخلي كش��ور را در سه روز اخير 
به ميزان متوسط ۵ درصد رشد داده است. به نظر 
مي رسد اين رشد در روزهاي آتي قابل توجه تر هم 
باشد. او همچنين خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
شبكه ارتباطي كش��ور از پايداري بسيار خوبي 
براي ميزباني از عزاداران حسيني برخوردار است.

حوزه بانكداري ديجيتال 
كمترين آسيب پذيري را داشت

 رييس س��ازمان نظ��ام صنفي رايانه اي كش��ور 
ضمن تاييد اينكه حوزه هاي بانكداري ديجيتال 
كمترين آسيب پذيري از كرونا را داشتند، گفت: 
۵۰ درصد از صاحبان كس��ب و كارهاي حوزه فاوا 
ابراز داش��تند، چنانچه كرونا شش ماه ديگر ادامه 
يابد، چاره اي جز تعطيلي ندارند. به گزارش ايرنا، با 
آغاز كرونا گزارش هايي در زمينه تاثير اين ويروس، 
بر كسب وكارها منتشر شد كه اغلب عمق مناسبي 
نداشتند و نياز بود روي اين مساله كار كارشناسي 
انجام شود. به همين دليل ۲۲ كميسيون فعال در 
اين سازمان، بررسي تاثيرات كرونا بر كسب وكارها 

را آغاز كردند.
 براي اين بررسي، پرسشنامه اي به شكل آنالين در 
دسترس فعاالن حوزه فاوا قرار گرفته و با خبرگان 
اين عرصه مصاحبه هاي تفصيلي انجام شد. نتيجه 
پرسشنامه ها، اطالعات و آمار تفصيلي كه به اين 
واسطه در اختيار است، نشان از تاثير كالن كرونا بر 
كسب و كارهاي كشور دارد. محمدباقر اثني عشري، 
در نشست خبري با موضوع »تبعات شيوع ويروس 
كرونا بر كس��ب و كارهاي فعال در صنعت فناوري 
اطالعات و ارتباطات ايران« اظهار كرد: حوزه فاوا 
در ۲۲ شاخه فعاليت دارد كه از اين بين فعاالن حوزه 
شبكه، سخت افزار، صندوق هاي مكانيزه فروش، 
فروش��گاه هاي آي تي و نرم  افزارهاي پيش��رفته 
س��ازماني و پرتال بيشترين آس��يب را ديده اند و 
كمترين آسيب به بدنه كسب و كارهاي حوزه هاي 
بانكداري ديجيتال و فين تك ها، سالمت الكترونيك 
و بازي هاي رايانه اي وارد شده است. رييس سازمان 
نصر افزود: بر اساس اين بررسي، ۷۰ درصد از فعاالن 
حوزه فاوا، اعالم كردند كه كسب وكارش��ان بدتر، 
خيلي بدتر يا مقداري بدتر شده و ۳۰ درصد از اين 

اوضاع تاثير منفي نگرفته اند. 



اخبار 7رويداد

با نظر سنجي از ۱۶۰۰ فعال اقتصادي عملكرد دستگاه هاي دولتي در سال ۹۸ ارزيابي شد

معرفي دستگاه هاي كم كار در فضاي كسب وكار 

جديترشدنبازرسيازانبارعمدهفروشان

تعادل - گروه صنعت |
با نظرسنجي از ۱۶۰۰ فعال اقتصادي عملكرد دستگاه هاي 
دولتي براساس چهار محور»تسهيل گري در فرآيندهـاي 
اداري و صـدور مجوزهـا، رسـيدگي بـه موقـع و عادالنـه 
ـــكايات و نحـوه رفتار كاركنـان  بـه درخواست ها و ش
سازمان ها بـا فعـاالن اقتصـادي و شفافيت و اطالع رساني 
ــاس پايش  ــد. براس  در زمينه ارايه خدمات« ارزيابي ش
انجام شده، شاخص ملي اين طرح به عدد 4.47 رسيده 
كه در مقايسه با نمره 5.2 سال ۱397، نشان دهنده بهبود 
رضايت فعاالن اقتصادي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط با محيط كسب وكار است. براساس اين پژوهش، 
ضعيف ترين عملكرد در حوزه كسب وكار مربوط به »بانك 
مركزي« است. پس از آن، »شهرداري ها و سازمان تامين 
ــاير  ــبت به س اجتماعي« كمترين ميزان رضايت را نس
دستگاه ها اعالم كرده اند. البته »سازمان بهزيستي كشور، 
ــتاندارد ايران و وزارت ميراث فرهنگي،  سازمان ملي اس
ــتي« بيشترين ميزان رضايت  گردشگري و صنايع دس
ــب كرده اند. همچنين در  از منظر فعاالن اقتصادي كس
بين دستگاه هاي فرعي، ضعيف ترين عملكرد مربوط به 
مجلس شوراي اسالمي بوده و كمترين ميزان نارضايتي 
ــده است. از سوي ديگر،  از اتاق بازرگاني ايران گزارش ش
در بين 44 دستگاه اجرايي، سازمان و نهاد مورد پرسش 
)اصلي و فرعي( در اين طرح در سال ۱398، سه دستگاه 
اجرايي »سازمان انرژي اتمي، مركز آمار ايران و سازمان 
بهزيستي كشور، به ترتيب داراي كمترين ميزان ارتباط 
كاري با فعاالن اقتصادي و سه دستگاه اجرايي »بانك هاي 
ــي و وزارت صمت«، داراي  ــازمان امور ماليات دولتي، س
بيشترين ارتباط كاري با فعاالن اقتصادي شركت كننده 

در اين طرح بوده اند. 

جزيياتطرحارزيابيعملكرد
دستگاههايدولتي

براساس طرح ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور 
مرتبط با محيط كسبوكار در سال 98، تعداد ۱8 دستگاه 
اجرايي مرتبط با محيط كسب وكار در طرح مذكور مورد 
ارزيابي قرار گرفته اند. اين دستگاه ها عبارتند از »وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي، سازمان 
ــور، وزارت جهاد كشاورزي،  برنامه و بودجه، وزارت كش
سازمان بهزيستي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تأمين اجتماعي، 
ــالمي ايران، سازمان امور مالياتي  گمرك جمهوري اس
كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، شهرداري ها، 
ــالمي ايران، سازمان ملي  نيروي انتظامي جمهوري اس
ــتاندارد ايران، ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع  اس
ــتگاه اجرايي فرعي مرتبط  دستي«. همچنين 23 دس
ــب وكار نيز در اين طرح مورد ارزيابي قرار  با محيط كس
گرفتند كه شامل »وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، سازمان انرژي اتمي، سازمان ثبت 
ــازمان آموزش فني و حرفه  اي كشور،  احوال كشور، س
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي ايران، مركز آمار ايران، مجلس 
شوراي اسالمي، سازما نهاي بيمه دولتي، سازما نهاي بيمه 
خصوصي، بانك هاي دولتي، بانكهاي خصوصي، وزارت راه 
ــازي، وزارت نيرو( شركت توانير )، وزارت نيرو(  و شهرس
شركت مهندسي آب و فاضالب كشور )، سازمان تعزيرات 
حكومتي، قوه قضاييه( دادگا ه ها و دادسراها )، وزارت نفت( 
شركت ملي گاز ايران )، وزارت امور خارجه، معاونت علمي 
ــت جمهوري، وزارت ارتباطات و فناوري  و فناوري رياس
اطالعات و وزارت نفت( شركت ملي پخش و فرآورده هاي 
ــي »اتاق بازرگاني،  ــه نهاد غيردولت نفتي ). در نهايت س
صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق اصناف ايران و اتاق 

تعاون ايران« هستند. 
آنچه در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذكر شده، 
مدنظر قرار گرفته، به چهار موضوع برمي گردد: نخست 
ــتگاه ها تا چه اندازه توانسته اند در فرآيند  اينكه اين دس
ــهيالت ايجاد كنند. دومين  اداري و صدور مجوزها تس
پرسش به رسيدگي عادالنه و به موقع به درخواست ها و 
شكايت ها بر مي گردد و سومين موضوع در برگيرنده نحوه 
رفتار كاركنان سازمان هاي مزبور با فعاالن اقتصادي است 
و در نهايت چهارمين مورد به شفافيت و اطالع رساني در 
زمينه ارايه خدمات، بر مي گردد. شاخص هاي ملي ارزيابي 
عملكرد دستگاه هاي اجرايي عددي بين صفر و ۱۰ است 
كه عدد ۱۰ نشان دهنده ضعيف ترين عملكرد آن دستگاه 
ــان مي دهد، در  ــي اطالعات اين ارزيابي نش است.بررس
سال ۱398 شاخص ملي اين طرح به عدد 4.47 رسيده 
)امتياز يك به معني رضايت كامل و امتياز ۱۰ به معني 
نارضايتي مطلق است( كه در مقايسه با نمره 5.2 در سال 
۱397، از بهبود نسبي رضايت فعاالن اقتصادي از عملكرد 

دستگاه هاي اجرايي كشور در حوزه حل وفصل مشكالت 
و موانع محيط كسب وكار حكايت دارد. البته با نگاهي به 
ــب وكار در سال ۱398،  بهبود شاخص ملي محيط كس
بهبود رضايت از عملكرد دستگاه هاي اجرايي مرتبط با 

محيط كسب وكار نيز اتفاق دور از انتظاري نبوده است.

دستگاههايكمكاركدامند؟
براساس پايش انجام شده از سوي مركز آمار اتاق ايران، 
ــي جزئيات طرح ارزيابي عملكرد دستگاه هاي  بررس
اجرايي مرتبط با محيط كسب وكار در سال ۱398 نشان 
مي دهد، فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين طرح، 
به ترتيب از سه دستگاه اصلي »سازمان بهزيستي« با 
كسب نمره 3.7۰، »وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي« با كسب نمره 4.۰5 و »سازمان ملي 

ــترين ميزان رضايت را  ــتاندارد ايران« 4.۰۶ بيش اس
ــاركت كنندگان در طرح  ــل، مش ــته اند.  در مقاب داش
ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط 
كسب وكار در سال ۱398، به ترتيب سه دستگاه اصلي 
ــهرداري ها« و »سازمان تأمين  »بانك مركزي«، »ش
ــتگاه هاي مرتبط با محيط  اجتماعي« را بدترين دس
كسب وكار و حائز كمترين ميزان رضايت اعالم كرده اند. 
نمره اي كه فعاالن اقتصادي به بانك مركزي در سال 98 
داده اند، ۶.73 بوده كه در مقايسه با سال 97 كه نمره آن 
۶.4۶ عنوان شده، بيش از 4 درصد افت را نشان مي دهد. 
اما شهرداري ها در نظر سنجي از فعاالن اقتصادي نمره 
۶.۰4 را در سال 98 كسب كرده اند كه در مقايسه با سال 
97 كه اين عدد ۶.۱۱ بوده است، بهبود يك درصدي 
را نشان مي دهد. بعد از اين دو دستگاه، سازمان تامين 

ــب نمره 4.97 در سال 98 از نظر  اجتماعي نيز با كس
فعاالن اقتصادي به عنوان دستگاه كم كار شناخته شده 
است.اين درحالي است كه سال 97 فعاالن اقتصادي به 

اين دستگاه نمره 5.44 را داده بودند. 
ــتگاه هاي فرعي به دستگاه هايي اطالق مي شود كه  دس
نقش كمتري در حوزه كسب وكار به خصوص مجوزدهي ها 
دارند. ارزيابي فعاالن اقتصادي نشان مي دهد، ضعيف ترين 
ــالمي است. اين  ــوراي اس عملكرد مربوط به مجلس ش
ــنجي فعاالن اقتصادي نمره ۶.۶3 را  ــتگاه از نظرس دس
كسب كرده است. اين در حالي است كه سال 97 نمره اين 
دستگاه ۶.85 ذكر شده است. بعد از آن وزارت دادگستري 
با نمره 5.88قرار گرفته است. سازمان تعزيزارت حكومتي 
ــتگاه هاي  ــب نمره 5.34 به عنوان يكي از دس نيز با كس
ــت. وزارت راه و شهرسازي  غيرهمكار شناخته شده اس
ــازمان آب وفاضالب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.  و س
البته براساس پايش صورت گرفته در بين دستگاه هاي 
فرعي، فعاالن اقتصادي با دادن نمره 3.44 سازمان هاي 
بيمه اي و نمره 3.۶۱ به بانك هاي خصوصي و نمره 3.۶9 
به سازمان انرژي اتمي، عملكرد اين سه دستگاه را مثبت 

ارزيابي كردند. 
ــازمان و نهاد  ــتگاه اجرايي، س همچنين در بين 44 دس
ــتگاه هاي  ــش در طرح ارزيابي عملكرد دس مورد پرس
اجرايي مرتبط با محيط كسب وكار در سال ۱398، سه 
ــازمان انرژي اتمي«، »مركز آمار  ــتگاه اجرايي »س دس
ايران« و »سازمان بهزيستي كشور« به ترتيب به عنوان 
دستگاه هايي كه كمترين ميزان ارتباط كاري با فعاالن 
ــده اند. در مقابل، نتايج نشان  اقتصادي دارند، معرفي ش
مي دهد سه دستگاه اجرايي »بانك هاي دولتي«، »سازمان 
امور مالياتي« و »وزارت صنعت، معدن و تجارت« به عنوان 
دستگاه هايي ارزيابي شده اند كه بيشترين ارتباط كاري با 

فعاالن اقتصادي شركت كننده در اين طرح را داشته اند.

عملكرداتاقهايبازرگاني
در بين اعضاي اتاق هاي سه گانه نيز، اعضاي اتاق اصناف، 
ــترين ميزان  ــاون و اتاق بازرگاني به ترتيب بيش اتاق تع
رضايت را از عملكرد دستگاه هاي اجرايي اعالم كرده اند. 
ــه اتاق بيانگر آنست  همچنين ميانگين كمتر از 4 در س
كه نسبت به ساير دستگا ه هاي اجرايي از جايگاه بهتري 

برخوردار هستند.
از سوي ديگر، بر اساس نتايج طرح به تفكيك بخش هاي 
ــال ۱398، ميزان  ــان مي دهد در س اقتصادي نيز نش
ــاورزي از  ــادي در بخش كش ــاالن اقتص رضايت فع
ــتگاه هاي اجرايي در مقايسه با رضايت  عملكرد دس
فعاالن اقتصادي در بخش هاي خدمات و صنعت، بهتر 
ــت. همچنين بررسي يافته هاي اين  ارزيابي شده اس
طرح به تفكيك استان نشان مي دهد در سال ۱398، 
دستگاه هاي اجرايي در سه استان »خراسان جنوبي«، 
»آذربايجان غربي« و »يزد« به ترتيب بيشترين ميزان 
رضايت فعاالن اقتصادي را جلب كرده اند درحالي كه 
دستگاه هاي اجرايي در سه استان »تهران«، »خراسان 
شمالي« و »اصفهان«، كمترين ميزان رضايت فعاالن 

اقتصادي را به خود اختصاص داده اند.

اتاق اصناف ايران |
در يك نشست ويدئو كنفرانسي، آموزش سامانه جامع انبارها 
در اتاق اصناف برگزار شد و معاون بازرسي اصناف از جدي تر 
شدن بازرسي از انبار عمده فروشان خبر داد. به گفته يكي از 
كارشناسان مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صمت، 
اصناف 227 هزار انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها دارند 
ــور اصناف و بازرگانان دريافت  كه اطالعات آنها از مركز ام
شده است. اين مقدار، 43 درصد از كل انبارهاي ثبت شده و 
بيشترين سهم از اين آمار است. حال اينكه بر اساس اختيارات 
و امكانات جديدي كه با پيگيري  هاي معاونت بازرسي اتاق 
اصناف ايران، به بازرسان صنفي داده شده، قرار است تا در 
ــي از خرده فروشان، بازرسي از عمده فروشان و  كنار بازرس
انبار ها نيز جدي تر شود. سرپرست معاونت نظارت و بازرسي 
اتاق اصناف ايران در اين نشست گفت: مدتي است كه ذيل 
ستاد تنظيم بازار كشور، شوراي تشديد بازرسي و نظارت 
ــت و ما ابالغيه ها و دستورالعمل هايي  ــده اس تشكيل ش

ــورا را به تشكل ها و بازرسان صنفي ارسال  صادره از اين ش
كرديم. يكي از تصميماتي كه در اين شورا اتخاذ شد، ايجاد 
ــان اصناف به سامانه جامع انبارها  سطح دسترسي بازرس
ــت ما از سازمان حمايت حقوق  است كه پيروي درخواس
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مركز توسعه تجارت 
ــي اين وزارت خانه  ــت و معاون داخلي بازرگان وزارت صم
انجام شده است. به اين ترتيب در گام نخست، سطحي از 
دسترسي به اين سامانه به مديران بازرسي مراكز استان ها 
و شهرستان هاي تابعه داده شد. وي ادامه داد: اين امر از آن 
جهت اهميت دارد كه ما بايد در شرايط تحريم هاي ظالمانه 
ــي ها را به سمت عمده فروشان،  و جنگ اقتصادي بازرس
انبارها و مراكز نگهداري كاالها سوق داده و اين بازرسي ها 
را محدود به خرده فروشان نكنيم. محمد شكريه افزود: در 
اين راستا شاهد همكاري دادستان ها هم بوده ايم تا جايي 
كه ايشان در برخي از شهرهاي مهم با توجه به پايه قضايي 
كه دارند، به همراه ساير نمايندگان دستگاه ها مثل سازمان 

تعزيرات حكومتي، بازرسان سازمان حمايت و بازرسان اتاق 
اصناف در قالب گشت مشترك از عمده فروشان و انبارها 
بازرسي مي كنند. سرپرست معاونت بازرسي اتاق اصناف 
ايران در همين جا بايد از زحماتي كه بازرسان سراسر كشور 
در شرايط فعلي جامعه مي كشند، از همه گروه هاي بازرسي 
صنفي، سازمان هاي صمت، سازمان حمايت، دادستاني و 
ــي از اين نشست  تعزيرات تقدير كنم. حال اينكه در بخش
ــتفاده از اين سامانه به مديران بازرسي  به آموزش نحوه اس
مي پردازيم.  در ادامه اين نشست، فردين حقي كارشناس 
ــعه تجارت الكترونيك وزارت صمت بيان كرد:  مركز توس
راه اندازي و پياده سازي سامانه جامع انبارها از ابتداي سال 
95شروع و در استان سمنان به صورت آزمايشي اجرا شد. اين 
سامانه امروز كامال فعال است از شهريور سال 97 الزام به ثبت 
موجودي توسط بهره برداران انبار اجرا شد. از سال 95 تا به 
امروز 75۰هزار واحد ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد ۱5هزار 

واحد در حال ثبت رسيد حواله و موجودي انبارها هستند.

حقي گفت: بيشترين تعداد ثبت نام ها كه اطالعات آن به 
صورت وب سرويس دريافت شده است مربوط به مركز امور 
اصناف است كه تعداد آن برابر با 227 هزار و 783 مورد است. 
به عبارت ديگر، 43 درصد اطالعات ثبت نامي سامانه جامع 
انبارها مربوط به مركز امور اصناف است. نكته قابل تاكيد 
اينكه ما نيازي به اطالعات 3ميليون واحد صنفي نداريم بلكه 
براي ما تنها اطالعات عمده فروشان و آنها كه انباري دارند، 
كاربردي است. وي ادامه داد: در اين سامانه امكاني فراهم 
شده تا بازرسان با استعالمي كه مي كنند، تمامي انبارهاي 
ثبت شده شهرستان خود را پيدا كنند و به اين ترتيب نظارت 
بر اين انبارها و پيدا كردن انبارهايي كه ثبت نشده اند ساده 
مي شود. البته نيازي نيست كه از تمامي انبارها بازرسي شود 
چراكه اختصاص بازرس كافي به همه انبارها امكان پذير 
نيست اما مي توان انبارهايي كه بيشترين ورود و خروج بار را 
دارند را بر اساس اطالعاتي اين سامانه مي دهد شناسايي و 

بر حسن انجام كار ايشان نظارت كرد.
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ابالغدستورالعملقيمتگذاري
5محصولجديدايرانخودرو

ــوراي رقابت دستورالعمل قيمت  تسنيم |ش
گذاري 5 محصول جديد ايران خودرور را به اين 
شركت ابالغ كرد. شوراي رقابت در جلسه اخير 
ــي قيمت خودروهاي  خود كه به منظور بررس
ــده بود در نهايت  جديد ايران خودرو برگزار ش
دستورالعمل قيمت گذاري محصوالت رانا پالس 
اتوماتيك، دنا توربوشارژ اتوماتيك، دنا توربوشارژ 
دستي، پژو 2۰7 پانوراما دستي و سورن پالس 
را تعيين كرد. براساس تصميم شوراي رقابت، 
ــودرو در مورد  ــركت  ايران خ قيمت اظهاريه ش
اين خودروها پس از تاييد بازرسي و حسابرسي 
ــاب هزينه هاي  ــركت و بدون احتس قانوني ش
مالي غير مرتبط به همراه حداكثر 5 درصد براي 
هزينه هاي مالي مرتبط با كسر ضريب بهره وري 
دو و نيم درصدي و با لحاظ نمودن ضريب صفر 
ــود حداكثر 7  براي متغير كيفيت به همراه س
ــد.  البته تأكيد شده  درصدي تعيين خواهد ش
ــرايط از جمله عدم عرضه به  ــاير ش رعايت س
صورت انبوه به سازمان ها و منحصر شدن ارز از 
طريق ثبت نام به قوت خود باقي است. رضا شيوا 
به عنوان رييس شوراي رقابت در همين ارتباط 
ــنيم گفت: اين تعداد خودروي  به خبرنگار تس
جديد قيمت پايه اي نداشتند به همين منظور 
شوراي رقابت با دريافت اطالعات اين خودروها 
و كار كارشناسي با به كارگيري كلينك تجاري 
ــي خودروهاي  ــه روش دلفي و ارزياب خودرو ب
كالس مشابه دستورالعمل قيمت اين خودروها 

را به ايران خودرو ابالغ كرد.

خريدگندماز۸ميليونتن
عبوركرد

شاتا |معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، از خريد 
بيش از 8 ميليون و ۱۰۰ هزار تن گندم تا 2 شهريورماه 
ــيف، مديرعامل شركت بازرگاني  خبر داد. يزدان س
دولتي ايران، از خريد بيش از 8 ميليون و ۱۰۰ هزار تن 
گندم تا 2 شهريور ماه خبر داد و گفت: دولت با تمام توان 
در شرايط سخت نقدينگي، پول گندمكاران را پرداخت 
ــول گندم هاي  ــت و تاكنون 9۱ درصد از پ كرده اس
تحويلي به مراكز خريد تسويه شده است. وي افزود: در 
مقايسه با 2 شهريور ماه سال گذشته، خريد تضميني 
رشد 8 درصدي در كشور دارد و در حال حاضر مراكز 
ــاورزان  ــتان آماده تحويل گندم كش خريد در 3۱ اس
هستند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
تاكنون بيش از ۱8 هزار و 29۰ ميليارد تومان به گندم 
ــده است. سيف گفت: مقدار خريد  كاران پرداخت ش
تضميني گندم هم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد 8 درصدي دارد كه به مروز زمان اين افزايش خريد 
بيشتر مي شود. وي افزود: ارزش كل خريد تضميني 
گندم به 2۰ هزار و 2۰9 ميليارد تومان رسيده است. 
ــركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد:  مديرعامل ش
دانه روغني كلزا به مقدار 2۶4 هزار تن به ارزش بيش از 
۱۱8۱ ميليارد تومان خريداري شده است و ۱۰۰ درصد 
پول آن به كلزاكاران پرداخت شده است. سيف گفت: 
تاكنون در دو استان خوزستان و كرمان 4۶۰ تن دانه 
آفتابگردان با رشد 44 درصدي نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته در همين زمان خريداري شده است.

اقداماتذوبآهناصفهان
درمسيرجهشتوليد

ذوب آهن اصفهان از ابتداي سال جاري اقدامات كمي 
ــتاي سياست هاي جهش  و كيفي مختلفي در راس
توليد انجام داده است. منصور يزدي زاده مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان با گراميداشت فرارسيدن هفته 
دولت، در اين خصوص گفت: با توجه به اينكه يكي از 
چالش هاي مهم اين مجتمع عظيم صنعتي، كمبود 
ــنگ آهن است، لذا اين شركت  مواد اوليه به ويژه س
سياست ارتقاي زنجيره تامين پايدار مواد اوليه را مد 
ــتا فعاليت هايي همچون  نظر قرار داده و در اين راس
حضور فعال در عرضه مواد معدني بورس كاال، تملك 
معادن سنگ آهن و پهنه معدني، فعالسازي معادن 
ــاد قراردادهاي بلندمدت با  ــاس و انعق كوچك مقي
تامين كنندگان را در اولويت قرار داده است. وي افزود: 
ــتاي  ــت هاي ذوب آهن در راس يكي ديگر از سياس
جهش توليد، افزايش چابكي و بهره وري فرايندهاي 
توليد است كه در اين خصوص راه اندازي كوره بلند 
شماره۱، احداث كوره هاي پاتيلي، تكميل و راه اندازي 
ــازي و  ــيژن به روش BOT، بازس واحد توليد اكس
 ،)LD-Optimized( اصالح كنوتورهاي موجود
بهره برداري از سيستم گوگرد زدايي و طراحي و توليد 
انواع محصوالت صنعتي و ويژه از جمله تيرآهن بال 
پهن و صادراتي، كالف هاي مارك SAE، ميلگرد هاي 
صادراتي، نبشي هاي سايز باال، آرك معدن، انواع ريل 
ــده است . يزدي زاده  معدن، راه آهن و مترو انجام ش
يكي ديگر از سياست هاي اين شركت را بازارسازي و 
بازاريابي محصوالت ويژه عنوان نمود و افزود: در اين 
 راستا اقداماتي همچون كاهش وزن سبد محصوالت 
ارايه شده در بورس كاال، پذيرش محصوالت جديد 
در بورس كاال و بازاريابي و فروش محصوالت جديد 
)تيرآهن بال پهن، كالفهاي مارك SAE، نبشي هاي 
ــت . مديرعامل ذوب آهن،  سايز باال( انجام شده اس
توسعه بومي سازي و ساخت داخل نمودن قطعات 
و تجهيزات را از ديگر اقدامات ذوب آهن در راستاي 
ــت: اين مجتمع عظيم  ــت و گف جهش توليد دانس
صنعتي پتانسيل بسيار خوبي براي تحقق جهش توليد 
در سال جاري دارد كه اميدوارم با تامين مواد اوليه اين 
امر محقق شود . يزدي زاده، كاهش هزينه هاي تامين 
مالي اصالح ساختار سرمايه شركت و تهاتر بدهي هاي 
بانكي از محل مطالبات تامين اجتماعي از دولت را از 
ــركت بر شمرد و فعاليت هاي  ديگر اقدامات اين ش
ــن اصفهان جهت بهبود  صورت گرفته در ذوب آه
فرهنگ سازماني و تعالي عملكرد را بدين شرح بيان 
كرد: برگزاري دوره هاي آموزشي نظام پيشنهادها، 
استقرار نرم افزار جامع فرايندهاي آموزشي بر مبناي 
BPMS، برگزاري دوره هاي فني مهارتي، طراحي 
و استقرار نظام ارزيابي عملكرد كاركنان )PEM( و 
مهندسي مجدد و طراحي ساختار سازماني شركت 

مبتني بر فرآيندهاي سازمان.

ادامه از صفحه اول

نقديبرطرحگشايشاقتصادي
ومديريتاقتصاديكشور

ــازماني در بعد زماني،  3- تنوع وضعيت هاي س
مكاني، عيني و ذهني و زيرمجموعه هاي متنوع 
ــود كه  فرهنگي، اجتماعي و غيره باعث مي ش
ــاي ويژه اي روبرو  مديران همواره با وضعيت ه
ــاي ويژه اي  ــوند كه براي آنها بايد راه حل ه ش
جست وجو كرد. راه حل هاي ويژه يا اختصاصي 
ــازماني ازچنان اهميتي  ــائل س براي حل مس
ــياري ازمتخصصان  ــوردار بوده اند كه بس برخ
سازماني، مانند ماري پاركر فالت از آن »قانون 
موقعيت« )law of situation( را استخراج 
ــاس  كرده اند كه طبق آن بايد همه افراد بر اس
ــرايط ومقتضيات )موقعيت( تصميم گيري  ش
ــتورها يا قانون  ــارت ديگر از دس ــرده و به عب ك
موقعيت تبعيت و فرمانبرداري كنند. منظور از 
قانون موقعيت و تبعيت همگاني از دستورهاي 
ــردي بر مبناي  ــت كه هر ف موقعيت اين نيس
ــخصي خود كه از  خصوصيات ذهني رواني ش
ــت  ــردي ديگر متفاوت يا مغاير اس فردي به ف
ــايي و ارزيابي كند  شرايط و موقعيت را شناس
ــت  ــور فالت از قانون موقعيت آن اس بلكه منظ
ــي، اداري،  ــاي فني، تخصص كه كليه جنبه ه
ــي اجتماعي خاص  ــي، اقتصادي يا فرهنگ مال
ــرار گيرد و  ــانه ق ــي هاي كارشناس مورد بررس
سپس تصميمي در تناسب و در خور جنبه هاي 
گوناگون وضعيت اتخاذ شود )رك به: سازمان و 

مديريت از همين نويسنده، سمت( .
ــا بهره گيري از  ــاي امروزي اساس 4- راه حل ه
ــب ترين نظريه ها و روش هاي  بهترين و مناس
ــخ به منصه  ــون و در طول تاري علمي كه تاكن
ــت كه  ــد. بديهي اس ــيده اند مي باش ظهور رس
ــگاه خاصي در  ــتمي از جاي راه حل هاي سيس
ــد زيرا كه با شرايط  اين ميان برخوردار مي باش
ــت. در اين  امر وزي در باالترين حد منطبق اس
ــت كه تصميمات بر مبناي  صورت ضروري اس
آثار و پيامدهاي ناشي از روابط متقابل بين اجزا، 
بررسي و پس از شناسايي و ارزيابي تمام ابعاد و 
ــت و منفي آنها، راه حلي كه  اثرگذاري هاي مثب
باالترين امتياز مثبت را به دست مي آورد انتخاب 

و به اجرا گذاشته شود . 
ــكات مثبت و منفي  ــايي و ارزيابي ن  5- شناس
يك يا چند راه حل البته نياز به اطالعات دقيق، 
جامع، بهنگام، قابل دسترس و هدفمند دارد تا 
بتواند به حل مساله كمك موثر و هدفمند بكند. 
جالب است بدانيم »تقريبا كليه تصميمات آدمي 
)سياسي، حرفه اي، خانوادگي، شخصي و...( در 
تاريكي مطلق گرفته مي شود، بدون آنكه شخص 
ــات موثق و كامل، كه  تصميم گيرنده از اطالع
براي اخذ تصميم علمي ضروري است بهره مند 

باشد« )فوراستيه، ۱3۶8، ص.۱2۶( .
ــي نمي تواند ثبات و  ــا كه هيچ راه حل ۶- از آنج
پايداري دايمي داشته باشد زيرا كه جهان دايما 
ــت پس قابليت  ــال تحول و دگرگوني اس در ح
انعطاف و خالقيت مي تواند كمك مهمي به بقاي 

نظام سازماني بنمايد.
7- ماكياول، 5۰۰ سال پيش در كتاب گفتارها 
ــازمان ها بتوانند نظر  ــاي س ــت: اگر اعض نوش
مخالف خود را بيان و در جهت حل آن همكاري 
ــازمان پايدارتر خواهد ماند. بنابراين  كنند، س
ــرط نهايي موفقيت، آزادي و امنيت فردي و  ش
ــت تا در سايه  تضمين قانوني و حقوقي آن اس
آن، شفافيت ها گسترش پيدا نمايد، كجروي ها 
ــش رويه ها و  ــيده و امكان گزين به حداقل رس

تصميمات بهينه و مطلوب فراهم شود. 
8- با توجه به در خواست رياست محترم جمهوري 
مبني بر ارايه راهكارهاي مديريت اقتصادي كشور 
ــانم كه نظرات خود را با عنوان  به اطالع مي رس
ــعه اقتصادي كشور« در 4  »نقش دولت در توس
ــرق منتشر كرده ام كه  شماره پياپي روزنامه ش

اميدوارم مورد مطالعه و توجه قرار گيرد.

ادامه از صفحه اول

خطونشانمجلس
برايپيامرسانها

ــان هاي اجتماعي و  ــاس مديران پيام رس براين اس
ارايه دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني، حسب 
مورد مكلف به صيانت از داده هاي خصوصي اشخاص 
اعم از حقيقي و حقوقي بوده و راسا به تشخيص خود 
ــاب كاربري و مطالب فاقد محتواي  حق حذف حس
مجرمانه و غيرمجاز را ندارند و تنها ضابطان قضايي 
در صورت وجود شاكي خصوصي و با حكم قضايي 
ــان ها دريافت  مي توانند اطالعات الزم را از پيام رس
ــان هاي اجتماعي  ــن فصل به پيام رس كنند. در اي
وظايفي محول شده است. مانند اينكه پيام رسان هاي 
اجتماعي امكان تنظيم سهل الوصول حريم خصوصي 
ــم كنند و همچنين بايد براي  براي كاربران را فراه
ــي به اطالعات و ارتباطات كاربران  هرگونه دسترس
ــان هاي اجتماعي  ــب اجازه كنند. پيام رس از او كس
ــتند در صورت وصول گزارش از مراجع  موظف هس
ذي ربط درخصوص نقض مالكيت معنوي و اخالق 
ــات، جرايم و فعاليت هاي  عمومي، اهانت به مقدس
سازماني يافته ضدامنيتي و نيز انتشار اسناد محرمانه 
ــار محتوا در بستر پيام رسان ممانعت  از تداوم انتش
به عمل آورده و اين نوع فعاليت را موقتًا تا صدور رأي 

قضايي متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.
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صنعت،معدن و تجارت

ــنواره فرهنگي  ــومين دوره جش ــدگان س برگزي
امين الضرب در مراسم اختتاميه اين جشنواره معرفي 
و ازآنان با اهداي لوح و تنديس تقدير شد. »فرشته 
ــانه اي اعتماد توسط  فريادرس« خبرنگار گروه رس
هيات داوران حائز رتبه اول در بخش مصاحبه شد. 

ــوي  ــرب كه از س ــي امين الض ــنواره فرهنگ جش
ــالمي به عنوان يكي از  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
جشنواره هاي معتبر فرهنگي و مطبوعاتي شناخته 
و معرفي شده است، در بخش هاي گزارش خبري، 
ــت و سرمقاله،  گزارش تحليلي- توصيفي، يادداش
ــيده را  ــانه اي، آثار رس ــر و چند رس مصاحبه، تيت
ــومين دوره خود ۱9 اثر را به عنوان  بررسي و در س
ــم اختتاميه اين  آثار برگزيده معرفي كرد. در مراس
ــي، صنايع، معادن  ــنواره، رييس اتاق بازرگان جش
ــخناني در باب نقش بخش  ــاورزي تهران س و كش
خصوصي و سرمايه گذاري در رشد و توسعه كشور 
ايراد كرد و گفت: هيچ كشوري توسعه نيافته است، 
مگر آنكه بخش خصوصي و سرمايه گذاري در اين 
ــد قرار گرفته باشد.  مسعود  كشور ها در مسير رش
ــفه برگزاري مراسم  ــاري با بيان اينكه فلس خوانس
كارآفريني امين الضرب، معرفي كارآفرينان و فعاالن 
ــت: هدف از  ــت، گف ــه جامعه بوده اس اقتصادي ب
برگزاري جشنواره فرهنگي امين الضرب نيز تقدير 
از خبرنگاران پرتالش در حوزه اقتصادي و معرفي 
ــور است.  ــانه اي كش آنان به جامعه فرهنگي و رس
خوانساري با اشاره به نگرش هاي حاكم بر جامعه در 
اوايل انقالب كه عمدتا سرمايه ستيز بوده است ادامه 
ــرمايه داري قبيح و  داد: در جامعه پس از انقالب، س
سرمايه دار مورد سوظن بود و البته رسانه ها نيز به اين 
مساله دامن  مي زدند. برگزاري جشنواره امين الضرب، 
تالشي در جهت كمك هر چه بيشتر به اصالح اين 
نگرش ها بوده است. مراسم كارآفريني امين الضرب 
ــته ايم فعاالن  موفق بوده و ما تحت لواي آن توانس

ــق را به جامعه معرفي  اقتصادي و كارآفرينان موف
ــنواره فرهنگي امين الضرب  كنيم و اميدواريم جش
نيز به همين ترتيب موثر باشد. او با اشاره به اينكه در 
اصالح نگرش هاي ضدسرمايه داري در جامعه، نقش 
رسانه ها نيز حائز اهميت است، ابراز اميدواري كرد 
كه رسانه ها بتوانند جامعه را پذيراي سرمايه گذاري 

اعم از داخلي و خارجي كنند. 
ــيده فاطمه مقيمي، عضو  ــه، س در ادامه اين جلس
هيات رييسه اتاق تهران از تالش هميشگي فعاالن 
رسانه اي در انعكاس اخبار اتاق و فعاليت هاي بخش 
ــهاي اصحاب رسانه در  خصوصي تجليل و از تالش
انعكاس رويدادها و فعاليت هاي اتاق بازرگاني تهران 
ــومين دوره  قدرداني كرد.  او با بيان ويژگي هاي س
جشنواره فرهنگي امين الضرب ادامه داد: جامعه اي 
ــي از جنس  ــه بدون نگرش هاي ــعه  مي يابد ك توس
ــيتي، زنان در كنار مردان به فعاليت  تفكيك جنس
مشغول باشند. در ادامه اين مراسم، نفرات برگزيده 
در جشنواره فرهنگي  امين الضرب معرفي شدند و از 
تالش هاي آنان براي رونق بخشيدن به فعاليت هاي 
بخش خصوصي و توسعه فرهنگ محوريت بخش 
ــه در بخش  ــد. ك ــي در اقتصاد تجليل ش خصوص
ــته فريادرس« با اثر »ناگفته هاي  مصاحبه »فرش
الحاق به WTO« حائز رتبه اول شد و بيش از اين 
در سال هاي 97 و98 نيز برنده امين الضرب شده بود. 

برش
خبرنگار »تعادل« براي سومين بار برنده جايزه امين الضرب  شد
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ثبت و جهانی شدن هر یک از آثار باستانی ایران می تواند، برگ زرینی در پرونده میراث فرهنگی کشور باشد، اینکه حاال قرار است نقش رستم و نقش رجب هم با پیوست به تخت 
جمشید ثبت جهانی شوند از آن دست اخبار خوبی است که در این روزهای کرونایی می تواند حال دل دوستداران میراث فرهنگی را کمی خوب کند.  نقش رستم آرامگاه چند تن 
از پادشاهان هخامنشی و نقش برجسته های متعددی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زرتشت و نقش برجسته ویران شده ای از دوران ایالمیان در این مکان قرار 
دارد. قدیمی ترین نقش موجود در نقش رستم مربوط به دوره ایالم است که نقش دو ایزد و ایزدبانو و شاه و ملکه را به تصویر کشیده که روی مارهایی نشسته اند و لباس های چین دار 
به تن دارند ولی در دوره ساسانی، بهرام دوم بخش هایی از آن را پاک کرد و نقش خود و درباریانش را به جای آن تراشید. آرامگاه خشایار شاه، داریوش، اردشیر اول و داریوش دوم در 
این مکان قرار دارد که همه آنها از ویژگی های یکسانی برخوردارند و از بین این آرامگاه ها ، فقط آرامگاه داریوش اول کتیبه دارد.  فضای خارجی این آرامگاه ها دارای نقش برجسته 
پادشاه که کمانی در دست دارد، است و در این نقش برجسته دو آتش دان تصویر شده که در گوشه سمت راست نقش ماه مشاهده می شود و در پایین سکو، نقش نمایندگان ملل 
تابعه تخت شاهی را با دستان خود نگه داشته اند. نقش رجب از آثار مهم دوره ساسانی یکی از قدیمی ترین آثار این دوره در سراسر ایران است که در سه کیلومتری شمال تخت 

جمشید، در سمت راست جاده روبه روی راهی که به نقش رستم می رود و در داخل شکافی در کوه قرار دارد. 

مرزپرگهر

چهرهروز

اگر دوباره متولد شوم سراغ موسیقی نمی روم
عاشیق محمدعلی محمودی برای آنها که موسیقی نواحی را خوب می شناسند و با آن آشنایی دارند، نام ناآشنایی نیست. اما بی مهری هایی که 
به این هنرمندان می شود هم خود جای بحث و گفت و گوی مفصل دارد. عاشیق می گوید: اگر یکبار دیگر در این کشور به دنیا بیایم دیگر سراغ 
هنر و موسیقی نخواهم رفت. پس از ده سال در عید قربان امسال گوشت خورده ام. سال هاست لباس های کهنه  می پوشم. دقیقا به مدت سه سال 
دندان در دهان نداشتم زیرا نمی توانستم برای درمان مبلغی هزینه کنم. من هنرمندی بین المللی بودم و به دلیل عالقه و عشق به مملکتم مهاجرت 
نکردم، وگرنه می توانستم از ایران بروم و بارها از من خواستند که بروم. عاشیق محمدعلی محمودی اهل استان آذربایجان غربی و شهرستان نقده 
یکی از هنرمندانی است که در حال حاضر شرایط نابسامانی دارد و ادامه بحران کرونا زندگی او را به طور جدی با مشکالت عدیده مواجه کرده است.

سوم شهريور سالروز اشغال ايران توسط متفقین
شاید بتوان مهم ترین عاملي كه باعث 
ش��د تا نیروهاي متفقین در سحرگاه 
سوم شهریور 1320 از شمال و جنوب 
ایران را اش��غال كنند، عدم انس��جام و هماهنگي 
درس��اختار سیاسي پهلوي در آس��تانه این جنگ 
دانس��ت. اما جرقه این اش��غال زماني زده ش��د كه 
رضا خان درخواس��ت ش��وروي و انگلیس را براي 
اخراج آلماني ها از ایران رد كرد.  جنگ جهاني دوم 
ك��ه از 1۹3۹ تا 1۹۴۵ میالدي به وقوع پیوس��ت، 
وس��یع ترین درگیري نظامي از نظر جغرافیایي در 
طول تاریخ به ش��مار مي رود. این نبرد بس��یاري از 
كشورهاي دنیا از جمله ایران را درگیر خود ساخت. 
در حقیق��ت ایران به عن��وان یك��ي از بزرگ ترین 
كش��ورهاي خاورمیانه از یك طرف با مستعمرات 
انگلیس یعني هندوستان و از طرفي دیگر با شوروي 
به عنوان یكي از س��تون هاي اصل��ي متفقین هم 
مرز بود به همین دلیل اتح��اد با ایران براي هریك 
از طرف هاي نبرد امتیاز ویژه اي به ش��مار مي رفت 
اما ایران از همان ابتدا بي طرف��ي خود را در جنگ 
اع��الم كرد. اگرچه بس��یاري از سیاس��تمداران بر 
این باور هس��تند كه با توجه به موقعیت حس��اس 
و سوق الجیش��ي كه ایران در منطقه داشت، اعالم 
بي طرفي ام��ري محال و امكان ناپذی��ر بود، چون 
خواه ناخواه كشورهاي در حال جنگ به هر بهانه اي 
در ت��الش براي ورود ای��ران به اتحاد خ��ود بودند. 
بي شك موقعیت جغرافیایي و وجود راه آهن ایران 
یكي از دالیل مهم اشغال ایران به وسیله نیروهاي 

متفقین محسوب مي ش��د اما بهانه اصلي متفقین 
براي ورود به ایران، اعتراض این كشورها به حضور 
آلماني ها در ای��ران بود كه به فعالیت هاي تجاري و 
اقتصادي مشغول بودند و آنها ادعا مي كردند كه این 
كارشناس��ان آلماني به عنوان ستون پنجم آلمان 
در ایران در حال فعالیت هس��تند تا عالوه بر همراه 
كردن ایران به طرف جبهه متحدین، راه هاي ضربه 
زدن به مناطق نفتي و حس��اس انگلیس و شوروي 
را شناس��ایي و به متحدی��ن اطالع دهن��د. بعد از 
درخواست متفقین براي اخراج آلماني ها رضاخان 
اقدام خاصي در مسیر خواسته هاي متفقین انجام 
نداد با ای��ن امید كه آلمان به زودي در جنگ پیروز 

خواهد شد. 
بدین ترتیب انگیس و شوروي با طرح این دستاویز 
در سحرگاه 2۵ آگوست 1۹۴1 میالدي مصادف با 
سوم شهریور 1320 خورشیدي ایران را از شمال و 
جنوب اشغال كردند. در واقع همكاري میان آلمان 
و ایران باعث نگراني انگلیس از نفوذ آلمان در ایران 

شد و تنها موضوعي كه موفقیت نقشه هاي توسعه 
طلبانه انگلی��س را در ایران دچ��ار تردید مي كرد، 
همانا وجود نفوذ بیش از حد آلماني ها در ایران بود. 
گ��زارش محرمانه وزارت ام��ور خارجه به انگلیس 
توضیح مي دهد كه »هر تهدید شمال ایران توسط 
ش��وروي اكنون از بین رفته، اما خطر آلمان بیشتر 
شده و پیروزي آلمان  بر شوروي مي تواند این كشور 
را در حالتي از بیم و هراس قرار داده و همكاري آنها 
را با آلماني ها باعث گردد.« همچنین براي رسانیدن 
كمك  ه��اي نظامي م��ورد نیاز ش��وروي، متفقین 

احتیاج به راهي كوتاه و امن داشتند.
 البته راه  هاي استراتژیك متعدد براي كمك رساني 
وجود داش��ت اما ایران انتخ��اب اول بود، چرا كه از 
میان مسیرهاي موجود ایران تنها راهي بود كه در 
تمام چهار فصل س��ال مي توانس��ت مورد استفاده 
قرار گیرد و مصون از حمالت هوایي آلمان باش��د 
و در خط��ر حمله زیردریایي ه��اي آلماني نیز قرار 
نداشته باشد. خط راه آهن سراسري ایران نیز قادر 
بود، مهمات و لوازم جنگي را به سهولت به مرزهاي 

شوروي برساند. 
چرچی��ل در ای��ن خص��وص معتقد بود، ب��راي ما 
فوق الع��اده اهمیت داش��ت ك��ه از راه ایران خط 
ارتباطي درجه اول و مهمي با روسیه داشته باشیم. 
همین دالیل و دالیلي دیگر كه از حوصله این بحث 
خارج است باعث شد تا متفقین 7۹ سال در چنین 
روزي پی��ش و در گیر و دار جنگ جهاني دوم ایران 

را اشغال كنند.

تاريخ
نگاري

میراثنامه

ابنیه تاريخی - مذهبی مازندران فرصت گردشگری فراموش شده

نقش رستم و نقش رجب ثبت جهانی می شوند

حاال که ماه محرم آغاز ش��ده و امسال هم به دلیل همه 
گیری کرونا خبری از دسته های سینه زنی نیست و خیلی 
از مردم این مراسم را در خانه های خود برگزار می کنند، 
فرصت خوبی است تا کمی درباره اماکن تاریخی و مذهبی 
کشور صحبت کنیم. اکثر مردم ایران هر فرصتی که به 
دست می آورند برای تفریح و لذت بردن از مناظر زیبای 
طبیعی راهی استان های ش��مالی می شوند، اما شاید 
کمتر کسی بداند که استان مازندران یکی از استان هایی 
است که بناهای منحصر به فرد مذهبی و تاریخی زیادی 
را در خود جای داده اس��ت. از مسجد تاریخی مازندران 
که معماری آن به دوره صفویه باز می گردد تا مس��جد 
فرح آباد ساری. اما بیش از همه اینها مسجد بابل است 
که در س��ال 160 هجری قمری ساخته شده و در سال 
122۵ در دوران فتحعلی ش��اه قاجار بازسازی شد.  اما 
در بابل مسجد مش��هور محدثین هم قرار دارد که هم 
از نظر معنوی ش��هرت باالیی دارد و هم از نظر معماری 
یکی از مساجد زیبای استان محسوب می شود. مسجد 
محدثین که در محله »طوقداربن« واقع شده، سال 1136 
توسط شخصی به نام مالنصیر ساخته شد. برای تماشای 
زیبایی های مس��اجد بابل بازدید از مسجد چهارسوق 
و مسجد کاظم بیگ و مسجد محله حصیرفروشان هم 
پیشنهاد می شود. مسجد کاظم بیگ در محله سرحمام 
قرار دارد و س��ال 10۹2 هجری قمری س��اخته ش��د. 
مسجد چهارسوق هم از آثار دوره صفویه است که سال 
1211 هجری قمری تجدید بنا ش��د. مسجد دیگری 

که تماشای آن می تواند جذابیت داشته باشد، مسجد 
امام حس��ین)ع( آالشت اس��ت که در دوره پهلوی دوم 
ساخته شد. این مسجد با معماری متفاوت و مناره ها و 
گنبد خاصی که دارد، توسط معمار مشهور مساجد ایران، 
زنده یاد »حس��ین لرزاده« طراحی و اجرا شد. در رامسر 
هم مسجد تاریخی آدینه در روستای زیبای جواهرده 
قرار دارد؛ مسجدی که در دل طبیعت واقع شده و دارای 
چشم اندازی زیبا است و یکی از پایگاه های مذهبی اصلی 
منطقه محسوب می شود. عالوه بر مساجد، تعدادی از 
تکایا نیز در مازندران به دلیل ساختار و معماری خاص 

بومی شان در دسته جاذبه های فرهنگی و مذهبی قرار 
می گیرند. تکیه عباسخانی و پیرتکیه در ساری از همین 
بناهای مذهبی با پیشینه و معماری زیبا هستند که هنوز 
هم به عنوان محل حضور عزاداران محسوب می شوند. 
در کنار تکایا، سقانفارها هم در این دسته قرار می گیرند؛ 
بناهای مذهبی بومی مازندران ک��ه جایگاه ویژه ای در 
اعتقادات مردم این اس��تان دارند.  به هر حال اگر این بار 
گذرتان به استان مازندران افتاد، قبل از این که به جنگل 
و دریا بروید سری هم به این ابنیه تاریخی و مذهبی بزنید. 

مطمئن باشید دیدنشان خالی از لطف نیست.

كتابخانه

نظريه هاي جهاني شدن 
جهاني شدن چیست كه مورد توجه صاحب نظران حوزه هاي اقتصادي قرار گرفته؟  آثار مثبت و منفي آن چیست؟ نویسندگان كتاب »نظریه هاي 
جهاني شدن« توانسته اند مجموعه اي متنوع از نظرات و دیدگاه هاي گوناگون در مورد جهاني شدن را جمع آوري كنند. این كتاب دو بخش دارد: 
بخش اول به شكل گیري جهاني شدن مي پردازد كه شامل هفت فصل از نویسندگان مختلف است. بخش دوم در مورد بازسازي جهاني شدن است 
و طي ۵ فصل نویسندگان مختلف وضعیت جهاني شدن در دوران معاصر را توضیح مي دهند. مطالعه این اثر هم درك وسیعي از فرایند جهاني شدن 
را به خواننده مي دهد و هم او را با نظریات و دیدگاه هاي متفاوت آن آشنا مي كند. خالصه اي از مطالعاتي كه شاید بتوان آن را چكیده ده ها كتاب 
دیگر دانست و شروع خوبي براي مطالعه عمیق تر و تخصصي تر با جهاني شدن است. به ویژه كساني كه قصد دارند یك تحقیق دانشگاهي یا 

یك مقاله در مورد جهاني شدن تهیه كنند، این كتاب شامل نظرگاه هاي متفاوت است و آنها را از رجوع به كتاب هاي متعدد بي نیاز مي كند. 

هنر

داستان زندگي تعزيه خواني كه پیتربروك را شگفت زده كرد
تعزیه خواني از آن هنرهایي است كه س��ال هاي سال در ایران قدمت دارد، نمایشي كه 
بیشتر همراه با آیین هاي مذهبي است و به خصوص در ماه محرم به اجرا در مي آید، اما 
اینكه چه چیزي باعث ش��ده تا تعزیه خواني ایران جهاني شود و مورد اقبال هنرمندان 
خارجي قرار بگیرد، تالشي است كه هنرمندان این عرصه سال هاي سال انجام داده اند. از 
آن جمله مي توان به »هاشم فیاض« اشاره كرد، او كه یكي از بهترین تعزیه خوانان ایران 
بود و كارهایش جهاني شد. براي معرفي هاشم فیاض كه در سال 1383 دارفاني را وداع 
گفت همین بس كه بگوییم در حاشیه یكي از اجراهایش در جشنواره اوینیون در سال 
1370، پیتر بروك پس از تماش��اي تعزیه حربن ریاحي، او را علي باباي نمایش شرق و 
یكي از بهترین اجراگران نمایش هاي آییني جهان خوانده است. حاال داود فتحعلي بیگي 
نمایش مستند »عموهاشم« را كه نگاهي به زندگي این تعزیه خوان جهاني دارد، از نیمه 
شهریور ما در تماشاخانه سنگلج به روي صحنه مي برد.  داود فتحعلي بیگي كه آخرین بار 
شش س��ال پیش نمایش »انسانم آرزوست« را در سنگلج روي صحنه برده بود، با تئاتر 
مستند »عمو هاشم« به این تماشاخانه باز مي گردد.  نمایش »عموهاشم« كه متن آن 
نیز توسط فتحعلي بیگي نوشته شده به بخش هایي از زندگي »هاشم فیاض« تعزیه خوان 
پیشكسوت و آخرین بازمانده نسل تعزیه خوانان تكیه دولت مي پردازد. هاشم فیاض كه 
بیشتر در قامت اشقیاخوان و خصوصا اجراي نقش شمر شهره بود، در عرصه بین المللي، 
براي تعزیه شناسان و پژوهشگران اروپایي نمایش ایراني چهره  اي معتبر و شناخته شده اي  

است و در موزه واتیكان چند نسخه تعزیه از او و ممهور به مهر »هاشم شمر تهراني« نگه داري 
و براي عالقه مندان نمایش داده مي شود. فیاض اجراهاي متعددي در كشورهاي مختلف و 
جشنواره هاي معتبر دنیا داشته است.  نمایش »عموهاشم« از اواسط شهریورماه و با بازي 
منیژه داوري، حمید معدن كن و امیر آزاد روستا در تماشاخانه سنگلج روي صحنه مي رود. 

موزه آبگینه تا پايان شهريور تعطیل شد
مدیر موزه آبگینه و سفالینه هاي ایران از انجام پروژه هاي مرمتي در موزه آبگینه 
خبر داد كه به تبع آن، تا پایان شهریور ماه امكان بازدید از موزه میسر نیست. حمید 
وكیل باشي با اعالم خبر گفت: با توجه به انجام پروژه هاي مرمتي در موزه آبگینه و 
سفالینه هاي ایران شامل تعمیرات پاركت ها و پلكان نفیس چوبي، درب و پنجره ها 
و بخشي از فضاهاي خدماتي، تا پایان شهریور ماه امكان بازدید از موزه میسر نیست. 

به گفته او، خدمات علمي و پژوهشي و همچنین اداري مثل گذشته به عالقه مندان 
و دانشجویان كه به محل موزه آبگینه مراجعه مي كنند انجام مي شود و نمایشگاه ها 
و نشست هاي علمي موزه به صورت مجازي برگزار مي شود. ساختمان موزه آبگینه 
از بناهاي دوره قاجار واقع در خیابان سي تیر تهران است كه به عنوان موزه تخصصي 

سفال و آبگینه پذیراي بازدیدكنندگان است.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

امضاي اولین قانون اساسي ايران
نخستین قانون اساسي ایران در 8 دي 128۵ شمسي 
به امضاي مظفرالدین شاه رسید. بدین ترتیب حكومت 
ایران كه تا آن روز ماهیتي مبتني بر سلطنت داشت، 
به مشروطه سلطنتي تغییر شكل داد.  در اواخر دوران 
مظفرالدین شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و 
تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش هاي پراكنده اي 
در نقاط مختلف كشور شكل گرفت و همین امر باعث 
شد كه شاه به وحشت بیفتد و دولت را مامور برگزاري 
انتخابات و تشكیل مجلس ش��وراي ملي كند. در پي 
این اتفاقات، دولت و مجلس قانوني را تدوین كردند كه 
شامل ۵1 ماده بود و بیشتر به طرز كار مجلس شوراي 
ملي و مجلس سنا مربوط مي شد و به همین دلیل در آغاز 
به »نظامنامه« نیز مشهور شد. این قانون در سال 128۵ 
از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ده روز 
پس از امضاي قانون اساسي درگذشت. قانون اساسي 

ایران در واقع نتیجه خواس��ت مردمي بود كه از فشار 
استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص 
ش��دن حوزه عملكرد قدرت بودند. با تاسیس چنین 
قانوني در كشور كه مبناي آن قانون اساسي فرانسه بود، 
تفكیك قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این 
حال چون نظامنامه بعد از موفقیت مشروطه خواهان در 
گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن 
آن ذكري از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه 
اختیارات حكومت و حقوق ملت نبود. اینچنین بود كه 
مدتي بعد متني با عنوان متمم قانون اساسي تهیه شد، 
از تصویب مجلس گذشت و محمدعلي شاه نیز آن را در 
1۴ مهر 1286 خورشیدي )2۹ شعبان 132۵ قمري( 
امضا كرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند 
نوبت با تشكیل مجلس موسس��ان برخي از مواد این 

قانون تغییر كرد.

ایران در رتبه یازدهم کشورهای درگیر کرونا
کووید 1۹ قرار نیس��ت دست از سر مردم 
جهان بردارد و همچنان آمار مبتالیان رو 
به افزایش اس��ت. اما طبق آخرین آماری 
که از سوی سازمان بهداشت جهانی اعالم 
ش��ده تا کنون  23 میلیون و ۵86 هزار و 
23 نف��ر به این ویروس مبتال ش��ده اند و 
812 هزار و ۵27 نفر نیز بر اثر این بیماری 
جان باخته اند. متاسفانه آمار مبتالیان هر 

روز رو به افزایش است و اکثر کشورها در جنگی نابرابر 
سعی دارند با این ویروس مقابله کنند. اما تا کنون هیچ 
درمان مش��خصی برای این بیماری پیدا نشده است.  
از س��وی دیگر، روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری 
کووید1۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد. همچنین بن��ا بر تازه ترین آمارها 16 
میلیون و 8۴ هزار و ۵۵8 نفر از مبتالیان به کووید1۹ 
تاکنون بهبود یافته اند. در میان شش میلیون و 688 
هزار و ۹38 مورد ابتالی فعال در سراس��ر جهان، ۹۹ 
درصد موارد یعنی ش��ش میلیون و 627 هزار و ۴33 
نفر وضعیت خفیف داش��ته اند و تنها 61 هزار و ۵0۵ 
مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت وخیم 

قرار دارند. همچنین از 16 میلیون و 8۹7 
هزار و 8۵ پرونده مختومه بیماران مبتال 
به کرونا، 1166 میلیون و 8۴ هزار و ۵۵8 
نفر معادل ۹۵ درصد از موارد بهبود یافته 
و 812 هزار و ۵27 نفر معادل پنج درصد از 
موارد جان خود را از دست داده اند. امریکا 
با بی��ش از ۵/8 میلی��ون مبتال همچنان 
درصدر فهرس��ت کش��ورهای درگیر با 
بیماری کووید 1۹قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان 
و مبتالی��ان به این بیماری را به خ��ود اختصاص داده 
است. در حال حاضر سه کش��ور امریکا، برزیل و هند 
به ترتیب در رتبه های اول تا سوم، کشورهایی هستند 
که باالی سه میلیون مبتال به کووید1۹ را در آمارهای 
رسمی خود گزارش کرده اند. همچنین پس از ایاالت 
متحده کشورهای برزیل، مکزیک، هند و انگلیس به 
ترتیب بیشترین شمار قربانیان را داشته اند. اما روسیه، 
آفریقای جنوبی، پرو، مکزیک، کلمبیا، اسپانیا و شیلی 
رتبه چهارم تا دهم جدول همه گیری کرونا را به خود 
اختصاص داده اند.  پس از این کش��ورها ایران با 3۵8 
هزار و ۹0۵ مبتال و 20 هزار و 6۴3 قربانی کرونا در رتبه 
یازدهم کشورهای درگیِر این بیماری قرار گرفته است.

دفع زباله هاي تهران دردسر بزرگ شهرداري 
چند سالي مي شود كه مسافران فرودگاه 
ام��ام خمیني »ره« از ب��وي بدي كه در 
اط��راف این ف��رودگاه پیچی��ده گالیه 
مي كنند. اما حاال بعد از كلي كشمكش 
در بین نهاده��ا و ارگان ه��اي دولتي و 
خصوصي مدیر كل محیط زیست تهران 
منشأ این بو را مركز دفع پسماند در آراد 
كوه عنوان كرده و از شهرداري خواسته تا 

در این رابطه دست به كار شود. بماند كه سال ها پیش 
ش��هردار وقت تهران خبر از تولید انرژي برق توسط 
س��وخت زباله هاي این ش��هر داده بود اما هیچ وقت 
از چنین مركزي نه عكس��ي منتشر شد و نه خبري 
بیرون آمد و آن شهردار حاال تكیه بر صندلي ریاست 
مجلس زده است. به هر حال دفع زباله چه شهري و 
چه بیمارستاني یكي از معضالتي است كه سال هاي 
سال است مردم و مسووالن با آن دست به گریبانند 
و این گونه كه به نظر مي رس��د، دفع زباله هاي كالن 
ش��هر تهران به دردسر بزرگ شهرداري تبدیل شده 
است. روزگذشته سعید محمودي در گفت وگو با مهر 
افزود: البته در بحث بوي مسیر فرودگاه دامداري هاي 
بزرگ مقی��اس و فاضالب جنوب ته��ران هم نقش 

دارند اما نقش آراد كوه قطعًا بیش��تر از 
این دو مورد است. ضمن اینكه سیستم 
تصفیه فاضالب مربوط به اسالمش��هر 
توسط ش��ركت آب و فاضالب تهران در 
اردیبهشت افتتاح و به بهره برداري رسید 
و دامداري هاي این منطقه هم بسیاري از 
دام هاي خود را از این محل منتقل كرده 
و فضوالت دام ها نیز در حال انتقال از این 
محل اس��ت. او با اشاره به اینكه در خصوص آراد كوه 
و مسائل مربوط به مدیریت پسماندها در این مركز 
متأسفانه اقدام مثبتي در چند سال گذشته از سوي 
شهرداري انجام نشده، افزود: در خصوص جابه جایي 
این مركز انتظار همكاري بیشتري از شهرداري بود كه 
اراده قاطعي از سوي شهرداري در این خصوص دیده 
نشد. ناگفته نماند كه آراد كوه یكي از بزرگ ترین مراكز 
دفع زباله در خاور میانه است و اگر شهرهاي اقماري 
تهران را نیز در نظر بگیریم، این مركز روزانه س��رانه 
تولیدي زباله بیش از 10 میلیون نفر را پذیرش مي كند 
و این یك واقعیت است كه انتقال این مركز كار سخت 
و بزرگي اس��ت اما قطعًا سالمت مردم مهم تر بوده و 
باید شهرداري به فكر جابه جایي كلي این مركز باشد.

يادداشت

این کنکور  لعنتی 
مريمشاهسمندی| روزنامهنگار|

کنکور امس��ال هم با همه ام��ا و اگرها برگزار 
ش��د. اما ش��اید تکان دهنده ترین خبری که 
بعد از کنکور منتشر شد، خبر خودکشی پسر 
جوان 1۹ ساله ای بود که به دلیل نارضایتی از 

امتحان خود دست به خودکشی زد. 
یک جوان پر از ش��ور جوانی آین��ده اش را به 
امتحانی گره زده بود که حاال فکر می کند در 
آن موفق نبوده. پس تمام دنیایش در کسری 
از ثانیه به هم ریخت. وقتی خودش را از طبقه 
چهارم ساختمان به بیرون پرت می کرد، چه 
در سرش می گذش��ت؟ آیا به روزهایی که در 
 آن خان��ه بالیده ب��ود و بزرگ ش��ده بود، فکر 
م��ی کرد؟ ای��ن کنک��ور لعنت��ی ارزش جان 

شیرینش را داشت.
البته که این اولین بار نیس��ت، هر س��ال بعد 
از پای��ان کنکور و حت��ی بعد از پای��ان اعالم 
نتای��ج چنی��ن اخبار تلخ��ی را می ش��نویم. 
اخباری که انگار هنوز نتوانس��ته مسووالن و 
دست اندرکاران این امتحان سرنوشت ساز را 

به فکر راه چاره ای بیندازد.
چند سالی اس��ت که زمزمه حذف کنکور هر 
از گاهی به نجوایی بدل می ش��ود بعد هم زیر 
سایه متولیان کالس های کنکور به فراموشی 
سپرده می ش��ود، کسانی که انگارسود کسب 
و کارشان بیش از جان جوانان ناامید برایشان 

ارزش دارد. 
ماجرای آن چند ده هزار غایب امس��ال را هم 
باید در بحثی جداگانه مورد کنکاش قرار داد، 
اینکه چه می شود جوانانی که ماه ها به خاطر 
 کنکور زحم��ت کش��یده و درس خوانده اند،

 س��المتی ش��ان را به ش��رکت در آزمونی که 
آینده شان را رقم می زند، ترجیح می دهند و 
از طرف دیگر جوانی تنها به این خاطر که فکر 
می کرده کنکورش را خوب نداده دست از جان 

می شوید و مرگ اختیار می کند.
راستی این کنکور لعنتی تا کی باید با اعصاب و 
روان و جان جوانان بازی کند؟ چرا در تمام این 
سال ها وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم 
نتوانس��ته اند در این باره به تصمیم مشترکی 
برسند و راه را برای کس��انی که مشتاق ادامه 

تحصلیند هموار کنند؟ 
راس��تی از چه زمانی کنکور ب��ه قیمت جان 
جوانان ما تمام شد؟ درست از زمانی که مدرک 
گرایی در این کشور بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفت. از وقتی که تجربه های فردی جای 
خود را به حفظیات دادند و دانش��گاه رفتن به 

یک ژست روشنفکری تبدیل شد.
شاید اگر جامعه را به سوی مدرک گرایی سوق 
نمی دادیم، این هم��ه دالل علم و دانش تنها 
برای به دست آوردن سودهای سرشار سالیانه 
ش��ان مانع تعطیلی کنکور نمی شدند، شاید 
 اگر جامعه را به س��وی مدرک گرایی س��وق 
نمی دادیم، هر س��اله ش��اهد تعداد بیشتری 

جوانان تحصیلکرده بیکار نبودیم.
 شاید اگر جامعه را به سوی مدرک گرایی سوق 
نمی دادیم امروز از مرگ آن پسر 1۹ ساله که 
با معدل 1۹/۵ تحصیالت متوس��طه اش را به 
پایان رس��انده بود و چه بسا می توانست یکی 
از نخبگان این کشور باشد، آه از نهادمان بلند 
نمی شد. تا کی سرمایه و نیروی جوانی و انرژی 
جامع��ه را باید صرف امری کنیم که می دانیم 
هیچ فایده ای جز رساندن میلیون ها میلیون 

سود به جیب دالالن علم و دانش ندارد؟ 
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