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مسير جديد تامين ارز توليد آتش سوزي  بحث برانگيز در چيتگر
گزارش » تعادل« از سه ماموريت ويژه سرپرست وزارت صمت سخنگوي آتش نشاني عمدي بودن حريق پارك  چيتگر را ردكرد

 يك خط ويژه براي تسهيل دسترسي توليدكنندگان
 به منابع ارزي كليد خورد

شواهد و برخي اظهارنظرها از سوي شوراي شهر تهران حاكي از 
وجود »توطئه« براي تخريب اين پارك جنگلي است

رييس سازمان برنامه و بودجه كش��ور از ارايه برنامه اصالح 
ساختار بودجه در هفته آينده به مجلس خبر داد. به گزارش 
ايس��نا، محمد باقر نوبخت با اعالم توضيحاتي در رابطه با 
آخرين وضعيت برنامه اصالح س��اختاري بودجه گفت كه 
اين برنامه سال قبل به ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
ارايه  ش��دكه بررس��ي بخش هايي از آن در اين ش��ورا آغاز 
شد، البته هنوز تكميل نشده است. رييس سازمان برنامه و 
بودجه كشور با بيان اينكه در اين سند پيش بيني مي شود 
چه منابعي و از چه محل هايي مي تواند در طول يك س��ال 

فراهم و در چ��ه مواردي هزين��ه كرد تا بت��وان منطبق با 
سياست هاي موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست يافت، 
افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس اين تعريف به سمت جلو 
حركت كند، نخستين تمركز خود را بايد روي منابع بودجه 
بگذارد. اين در حالي است كه منابع بودجه از سه محل تامين 
مي شود: نخست ماليات، گمرك و ساير خدماتي كه دولت به 
مردم عرضه و مابه ازاي آن پول دريافت مي كند. وي با بيان 
اينكه براي مصارف و هزينه ها بايد از اين درآمدها استفاده 
كرد، گفت: وقتي درآمدها تكافوي همه هزينه ها را نمي كند 

بايد دارايي هايي )نفت و اوراق( فروخته ش��ود و به درآمدها 
اضافه تا امورات كش��ور بگ��ذرد. اوراق به نوع��ي واگذاري 
دارايي هاي مالي و نفت هم به نوعي دارايي هاي سرمايه  اي 
كشور محسوب مي شود. نوبخت با اشاره به اينكه دارايي كه 
متعلق به نسل آينده است، كسي حق ندارد آن را بفروشد و 
صرف هزينه هاي جاري كند. البته اگر دارايي ها فروخته و 
تبديل به دارايي ديگر شود به يقين كار بدي نيست، گفت: بر 
اساس قانون حداكثر رقمي كه دولت مي توانست در بودجه 
سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد نزديك به ۴۹ تا ۵۰ 

هزار ميليارد تومان است. رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
گفت: امس��ال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار ميليارد تومان 
نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هزار ميليارد تومان در سال 
جاري بايد صرف تملك دارايي هاي سرمايه اي )فعاليت هاي 
عمراني( كند.بودجه سال ۹۹ نزديك به ۵۷۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه ازاين ميزان تنها ۵۰ ه��زار ميليارد تومان 
يعني كمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است.اين در حالي 
است كه طي س��نوات گذش��ته بيش از ۵۰ درصد منابع 
ادامه در صفحه 2 بودجه از نفت تامين مي شد.  

تشريح جزييات برنامه اصالح ساختار بودجه

 گزارش مركز پژوهش ها ي مجلس
 از روند فزاينده فقر مطلق در دوسال اخير

  ۶۰ درصد از شاغالن
 تحت پوشش بيمه نيستند

  خط فقر
 به 5‚4 ميليون 

تومان رسيد

گ�روه پش�تيباني تولي�د| چ�را امر توس�عه در 
كشورمان محقق نشده اس�ت؟ اين پرسش شايد 
يكي از قديمي ترين ابهاماتي باش�د ك�ه اقتصاد 
ايران حداقل از زمان بعد از مش�روطه تالش كرده 
اس�ت ب�ا اس�تفاده از ديدگاه هاي كارشناس�ي و 
مطالعات تطبيقي پاس�خي براي آن بيابد. ابهامي 
كه هرچند طي دهه هاي گذش�ته داليل بسياري 
در خص�وص آن مطرح ش�ده اما هرگ�ز راهكاري 
كه مبتن�ي ب�ر آن بتوان نس�خه اي ب�راي درمان 
مشكالت اقتصادي و تحقق امر توسعه ارايه كرد، 
مشاهده نشده است؛ در سال هاي ابتدايي مواجهه 
ايرانيان با امر توس�عه برخي از سياس�تمداران و 
كارشناس�ان معتقد بودند كه ايرانيان بايد سر تا 
پا غربي ش�وند تا بتوانند رنگ توس�عه را به خود 
ببينند؛ اي�ن دس�ته از افراد تص�ور مي كردند كه 
مهم ترين گزاره موثر بر توس�عه در جوامع غربي 
سبك زندگي خاص اين جوامع است كه در نهايت 
باعث پيشرفت مي شود؛ گذش�ت زمان اما نشان 
داد كه اين دس�تورالعمل هاي س�طحي هرگز به 
نتايج مورد نظر ختم نخواهد شد، بعد از اين دوران 
بود كه گروه ديگ�ر از تحليلگران در كش�ورمان 
متوجه اهميت موضوع برنامه ريزي و نهادس�ازي 
در اقتصاد ش�دند؛ اين دس�ته از كارشناس�ان در 
آن دوره اعالم مي كردند ك�ه »برنامه« مهم ترين 
نيازي اس�ت كه اقتصاد ايران براي رشد و توسعه 
به آن نيازمند است؛ اين بود كه از سال هاي مياني 
ده�ه 40 و متعاق�ب آن س�ال هاي ابتداي�ي دهه 
50خورشيدي موضوع برنامه ريزي هاي توسعه اي 
در راس تصميم س�ازي هاي اقتصادي كشور قرار 
گرفت؛ نتيجه اين رويكرد، تدوين دامنه وسيعي 
از نقش�ه هاي راه اقتصادي و برنامه هاي توس�عه 
5ساله و 20 س�اله و 50ساله در كش�ور بود كه بنا 
به داليل گوناگ�ون فرصت عملياتي ش�دن پيدا 
نمي كردن�د؛ بعد از اي�ن دوران بود كه نس�ل هاي 
جديدي از تحليلگران اقتصادي متوجه يك نقطه 
تازه در امر برنامه ريزي هاي اقتصادي ش�دند و آن 
موضوع نقش »حكمراني مطل�وب« در تحقق امر 
توسعه اس�ت. بر اس�اس اين قرائت تازه چنانچه 
تمام گزاره هاي موثر بر توسعه در جامعه اي محقق 
شود اما جامعه مورد نظر از نقطه نظر حكمراني در 

وضعيت مناسبي قرار نداشته باشد، يعني نهادهاي 
مدني در آن نهادينه نش�ده باش�د، اتحاديه هاي 
كارگ�ري در آن صاح�ب نقش و داي�ره اثرگذاري 
نباشند، توليد ثروت به عنوان يك ارزش معرفي 
نشده باشد و...در آن صورت تحقق توسعه در يك 
چنين جامعه اي بيشتر به يك روياي در دوردست 
ش�بيه خواهد بود تا واقعيتي كه بت�وان روي آن 
حس�اب باز كرد. در مس�ير بررس�ي تحليلي امر 
توسعه محسن رناني معتقد است كه اقتصاد ايران 
نيازمند يك قطب نماي درس�ت اقتصادي اس�ت 
تا مشخص شود كه اقتصاد ايران براي رسيدن به 
كرانه هاي توسعه بايد از چه مس�يري در چه بازه 
زماني و مبتني بر كدام الگوهاي اقتصادي حركت 
كند. قطب نمايي كه اين اس�تاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهان معتقد اس�ت در طول س�اليان گذشته، 
تصميم س�ازان اقتصادي هرگ�ز متوجه اهميت و 

ضرورت آن نشده اند.
   ماجراي يك گزارش مستند

اين روزها به علت درگيري در برنامه مطالعاتي »شاخص 
توس��عه ملي« ك��ه در »پويش فكري توس��عه« تعريف 
كرده ايم، گزارش هاي مختلفي را در زمينه  شاخص هاي 
توس��عه ايران ديده ام. يكي از بهترين اين گزارش ها كه 
در اين ايام ديده ام، گزارش��ي است كه مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري در س��ال ۱۳۹۷ با عنوان 
»پايداري ملي و سيس��تم هاي حكمراني« منتشر كرده 
است )ظاهرا اين گزارش بعد از مدتي از سايت رسمي اين 
مركز حذف شده است( . امروز كه مطالعه اين گزارش را 
تمام كردم، تصميم گرفتم آن را براي ايرانيان عالقه مند 
به مساله توس��عه ملي، معرفي كنم. وضعيت امروز ايران 
را از نظر پايداري يا همان توانايي ماندگاري سيستم كه 
پيش شرط توسعه است به شيوه هاي مختلفي مي توان 
تحليل كرد. اما تحليل اين ش��رايط در ي��ك چارچوب 
تحليلي جمع وجور و ش��فاف و همه فهم، كار دش��واري 
است. به نظرم اين گزارش، خيلي ساده، روشن و بي پرده، 
لوازم پايداري و ريش��ه هاي بحران هاي كنون��ي ايران را 
تحليل كرده اس��ت. اينكه بتوانيم وضعي��ت كلي نظام 
سياسي - اجتماعي ايران و ريشه هاي آن را در قالب يك 
يا چند مفهوم شفاف و ساده به تصوير بكشيم هنري است 

كه در اين گزارش به خوبي مشاهده مي شود. 
  ادامه در صفحه 2

گروه پشتيباني توليد  | كشورهاي توسعه يافته 
با استفاده از چه مكانيس�مي توانسته اند فاصله 
خود با توسعه پايدار را كمتر كنند؟اين پرسشي 
اس�ت كه محمود س�ريع القلم با طرح آن تالش 
مي كند تا تصويري از مهم ترين الگوهاي توسعه 
در جهان امروز ارايه كن�د. الگوهايي كه مثال كره 
جنوبي را از دايره كش�ورهاي در حال توسعه به 
يكي از اقتصادهاي پيش�روي جهاني بدل كرده 
و باعث تداوم رشد در كش�ورهايي چون مالزي، 
هند، اندونزي و...شده است. سريع القلم با واكاوي 
گزاره هاي موثر بر توس�عه ايج�اد ارتباط معقول 
با جهان پيراموني را يكي از اركان بحث توس�عه 
ارزيابي مي كند و خطاب به تصميم سازان كشور 
از آن�ان مي خواهد كه در اين زمين�ه يك راهبرد 
تثبيت ش�ده طراحي و اج�را كنند. اين اس�تاد 
دانشگاه آخرين ركن در بحث توسعه پايدار را نيز 
حكمراني مطلوب نظام تصميم ساز كشور عنوان 
مي كند و معتقد اس�ت ت�ا زماني كه اي�ن گزاره 
محقق نشود، مسير دس�تيابي به توسعه بسيار 

دشوار تر خواهد شد.
زماني كه در س��ازمان برنامه بوديم بحران اقتصادي در 
آسياي جنوب شرقي به وجود آمد )س��ال ١٣٨٣( و در 
يكي از نشست ها از سفير كره جنوبي دعوت كرديم تا به 
ما توضيح دهد كه اين كشور بحران پيش آمده را چطور 
مديريت مي كند و چه برنامه اي دارد . اما پاس��خ س��فير 
بس��يار جالب بود چون او چندبار در س��خنانش تاكيد 
كرد كه آنها براي گ��ذار از اين بحران اصال برنامه خاصي 
ننوشته اند و شايد حتي در اقتصادشان برنامه  به معنايي 
كه ما در ايران مي نويس��يم ندارن��د... از آن ديدار حدود 
۱۷ س��ال مي گذرد و اگر همين امروز سفير كره جنوبي 
مجددا اين ح��رف را تك��رار كند ممكن اس��ت عده اي 
بخندند كه ببينيد ك��ره جنوبي برنامه ن��دارد در حالي 
كه ما در ايران براي دس��تيابي به توسعه صدها برنامه و 
سند سياست گذاري نوش��ته ايم ولي آيا در همين مدت 
كره جنوبي به پيش��رفت هاي عظيمي  دس��ت يافت و 

بازارهاي جهاني را فتح كرد يا ما ؟ چرا؟
فكر مي كنم در اين كشورها حكومت و نخبگان اصول و 
مباني توسعه را به درستي ترسيم كرده  اند پس مديريت 
كشور اينگونه اس��ت كه بسياري از مس��ائل حل شده 
و وقتي مش��كلي پيش بيايد وارد مي ش��وند و با اجماع 

ملي مس��اله را حل مي كنند ولي ما هن��وز در مورد اين 
مفاهيم كه سرنوشت كشور را مي سازند به جمع بندي 
نرسيده ايم و مدام به دنبال الگوي توسعه هستيم , اصول 
توسعه در همه كشورها يكس��ان است و هر كشوري كه 
بخواهد به رفاه و توس��عه پايدار برس��د بايد اين اصول را 
رعايت كند. اصل اول آزادي عمل بخش خصوصي است 
يعني بخش خصوص��ي براي كارهاي اقتصادي س��الم 
آزادي كامل دارد و ديگر دايم نگران قوانين دست وپا گير 
حكومتي نيس��ت كه براي ادامه فعاليتش سنگ اندازي 
مي كند، اصل دوم حيطه دخالت هاي دولت است يعني 
اينكه خط قرمز دولت كجاست ؟ كجا مي تواند ورود پيدا 
كند و كجا نبايد وارد شود ؟ آيا با موجودي مواجهيم كه 
مي تواند هر تصميمي  بگيرد و هيچ هزينه اي نپردازد يا 
اينكه دولت نقش خود را در هماهنگي و مراقبت از قواعد 

بازي تعريف كرده است.
اصل سوم نحوه تعامل با دنياست، اخيرا مسوولي گفته 
بود كه ما اصال نمي خواهيم يك كش��ور نرمال در نظام 
بين الملل باشيم و مس��وول ديگري گفته بود كه نظام 
بين الملل فرصت��ي براي هم��كاري و تعام��ل در همه 
عرصه هاست . هر دو نفر هم در سطوح باالي حاكميت 
هس��تند ول��ي از دو منظومه متض��اد فك��ري، پس در 
چنين ش��رايطي نمي توانيم انتظ��ار حكمراني خوب و 
باثباتي داشته باش��يم و اصل چهارم هم نيروي انساني 
متخصص و كارآمد اس��ت كه مهم ترين عامل پيشرفت 
كشورها محسوب مي ش��ود و انتخاب مديران بر مبناي 
ارادت حاصلي جز نابودي منابع كش��ور نخواهد داشت.  
اينها اصول و مباني هس��تند كه با حذفش��ان از صحنه 
سياست گذاري يك كشور توسعه محقق نخواهد شد و 
بي دليل نيست اگر امروز در كره جنوبي، ژاپن و سنگاپور 
ثبات حكمفرماس��ت زيرا نسبت به كش��ور و آينده آن 
قواعدي وجود دارد كه به صورت عمومي  پذيرفته شده 
و ديگر مس��ائل و پديده ها روي اين قواع��د پايه گذاري 

شده اند.
در نهايت بايد گفت توسعه يك كش��ور بايد در راستاي 
منافع حاكميت آن كشور باشد يعني حكومت احساس 
كند كه اگر كشور توسعه پيدا كرد و مردم ثروتمند شدند 
و جامعه به لحاظ اقتصادي مستقل شد، بر خالف منافع 
حاكميت نيست اما ش��ايد حاكميتي هم عالقه داشته 
باشد كه وضع موجود را حفظ كند آنجاست كه ما اسمش 

را تحكيم استبداد مي گذاريم.

نياز به چهار اصل كليديبركشتي بدون قطب  نما  سواريم
محمود سريع القلممحسن رناني

يادداشت- 1

 آقاي همتي
 كم دقتي فرموديد يا...

در چن��د س��ال ت��ازه 
س��پري ش��ده ي��ك 
بح��ث داغ در مي��ان 
ايران��ي ونيز  نخبگان 
ايران��ي  ش��هروندان 
خ��روج ارز از اي��ران 
اس��ت. در حال��ي كه 
تاكنون اع��داد و ارقا م 
درباره خروج ارز هرگز رقم مش��خصي مطرح 
نشده اس��ت يا ينكه هيچ مقام رسمي در اين 
باره رقم مش��خصي را اعالم نكرده است آقاي 
عبدالناصر همتي با گفته اين عبارت در صحن 
علني مجلس كه »براي حفظ نرخ ارز به بازار 
ارز تزريق مي كرديم. در ۱۵ س��ال گذش��ته 
۲۸۰ ميليارد دالر به طور ميانگين س��الي ۱۸ 
ميليارد دالر ارز در ب��ازار تزريق كرديم تا نرخ 
ارز را كنترل كنيم و به تبع آن تورم را كنترل 
كنيم. تمام اين ارزها به صورت خروج سرمايه 
از كشور خارج شده اس��ت و تمام امكاناتي كه 
از كشور خارج ش��ده به دليل ارزهاي ارزان و 
رانت بوده است.همتي ادامه داد: وقتي جلوي 
آن را گرفتيم خيلي ها عنوان مي كردند اقساط 
خود را در كان��ادا و جاهاي ديگري نمي توانيم 
پرداخ��ت كنيم زيرا س��ود بانكي ب��االي ۲۵ 
درصدي مي گرفتيم و ب��ا ارز ۴۲۰۰ و ۳۵۰۰ 
تومان و حتي رقم ه��اي كمتر آنه��ا را صرف 
اقس��اط مان در خارج مي كردي��م.« موجي از 
حي��رت را در ميان آگاهان برانگيخته اس��ت. 
يك محاسبه ساده نشان مي دهد در ۱۵ سال 
اخير هرسال به طور متوسط ۱۹ ميليارد دالر 
از ايران خارج شده است. درباره بيان اين عدد 
از س��وي باالترين مقام ارزي كش��ور كه البته 
پيش از آن نيز رييس بانك كشور و نيز رييس 
بيمه مركزي بوده است دو احتمال وجود دارد: 
احتمال نخس��ت اين اس��ت كه رييس بانك 
مركزي براثر شتابزدگي در بيان آمارهايي كه 
بتوانند نش��ان دهند اوچقدر موفق بوده است 
اشتباه كرده است كه مي تواند آن را تصحيحي 
كند. احتمال دوم اين است كه باالترين مقام 
ارزي كشور با استناد به اطالعات دقيق از ورود 
و خروج ارز به ايران و از ايران عدد بيان شده را 
بيان كرده اس��ت. در صورتي كه اين احتمال 
را باال گرفته و به يقين برس��يم كه ساالنه ۱۹ 
ميلي��ارد دالر ارز از ايران خارج ش��ده كه البد 
در 6 سال دولت آقاي روحاني نيز ادامه داشته 
اس��ت؛ آقاي همتي بايد س��ازوكار خروج اين 
مي��زان ارز را براي ش��هروندان توضيح دهد و 
به مردم بگويد كدام گروه ه��اي اقتصادي و از 
كدام مسير ها توانس��ته اند دراين دهه سخت 
ارزي اين ميزان دالر از ايران خارج سازند؟ اگر 
رياس��ت بانك مركزي در اين باره روشنگري 
نكند موجي از شايعه ها و گمانه زني در جامعه 
ايجاد مي شود و گروه هاي گوناگون مي توانند 
ديگ��ري را عامل خروج ارز معرف��ي كنند. در 
اين داس��تان س��رانجام اين احتم��ال وجود 
دارد كه كاسه و كوزه بر س��ر سرمايه گذاران و 
بازرگانان ايراني بش��كند و آنها متهم به خارج 
كردن دالرهاي گرانبها شده اند. از مقام ارشد 
ارزي كش��ور اين انتظار نمي رود در شرايطي 
كه ايران براي تامين ارزه��اي مورد نياز اقالم 
دفاعي و اقالم اساسي كشور با سختي روبه رو 
شده است اعدادي را اعالم كند كه فاقد دقت 

كافي باشد.

محمدصادق    جنان صفت  

يادداشت- 2

 ارزهاي ديجيتال
 تنها راه نجات

تاري��خ  قدرتمن��دان 
انسان ها يا سيستم هايي 
از  ف��ارغ  ك��ه  بودن��د 
نيت هاي خير و شر خود 
مي جنگيدن��د ت��ا دايره 
تسلط خود را گسترش 
دهند و سرزمين خود را از 
يك قبيله به يك منطقه 
و كشور و س��اير كشورها گس��ترش دهند. روياي 
سرزمين ها و ملت هايي كه پادشاهي واحد داشته 
باشند خواب از چشمان و خون از رگ هاي بسياري 
گرفته و ماتمي كه پاياني ندارد. استعمار، از همان 
آغاز تمدن بشر با او بوده است؛ در دوره هاي مختلف 
از استعمار عصر باس��تان تا استعمار قرن بيستم از 
استعمارگران مال و جان انسان ها تا استعمارگران 
سرزمين و ملك ملت ها از اس��تعمارگران خون تا 
اس��تعمارگران ذهن، گويا اين تجربه تلخ بشريت 

همچنان ادامه دارد.
استعمار قرن بيستم اما شكلي نو به خود مي گيرد. 
به آن مي گويند استعمار نو، اما همچنان بوي خون 
مي دهد. امپرياليسم زاده همين شكل از استعمار 
است يا شايد خود اوست. اس��تعمار نو سعي دارد 
اين بار اتوكشيده تر با انس��ان برخورد كند، اين بار 
كت و شلوار و كراوات آبي مي پوشد و ديگر خنجر 
به دست نمي گيرد، با ارابه آتش��ين خود بر كوي 
جنازه انسان ها نمي ايس��تد تا خود را پيروز نشان 
دهد؛ او بر اين كوه جنازه ها مي گريد و س��خنراني 
براي آزادي نوع بش��ر مي خواند. اما اين اس��تعمار 
نوين همان كارايي را دارد. تغيير شيوه استعمار و 
پديد آمدن اصطالحي نو به نام پسااستعمار، همان 
سياس��ت هاي خارجي كش��ورهاي استعمارگر، 
در برابر ديگر كش��ورهاي هدف است. كشورهاي 
استعمارگر در راستاي هدف خود از شاخص نوين 
ايجاد بحران معنا در باف��ت اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي، فرهنگي و... جوامع هدف خود استفاده 
مي كنند؛ اين بحران معنا در پي خود، نيهيليسم 
خفته در بافت جامعه را بيدار مي كند و با آش��كار 
شدن شكافي ژرف ميان خواسته ها و داشته هاي 
افراد جامعه، آنها را در ش��رايط ضعف بيش ازحد 
ق��رار مي ده��د؛ در چني��ن ش��رايطي، جامع��ه 
اس��تعمارزده، بيش ازپيش آماده تسليم شدن و 
رساندن بيشترين سود به كشور استعمارگر است. 
سرمايه داري از شكل آزاد خود در چنگ بانك هاي 
جهاني قرارگرفته و اجازه رشد و نمود اقتصادهاي 
مس��تقل را نمي دهد، مگر در قالب سياست هاي 
مالي كشورهاي قطب كه بخوانيد استعمارگران 
نوين جهان.  تا زماني كه اقتصاد، اسلحه و سياست 
در كن��ار ه��م و در زنجير و چهارچ��وب مرزهاي 
بي هويت اما توافق شده و مشخص نامش يك ملت 
است؛ همان مرزهايي كه انسان ها را بر اساس دين، 
مذهب و نژادشان تقسيم مي كند، همان مرزهايي 
كه هيوالهايي مي سازد تا هشت دقيقه پاي خود را 
برگلوي يك انسان به خاطر نژادش بگذارند، قصه 
همان اس��ت، قصه همان رنجي است كه بر انسان 
رفت و قدرتمنداني چپاولگر آن را مي سازند. چگونه 
مي شود اما اقتصادي به معناي واقعي آزاد ساخت 
تا از چنگ سيستم هاي جهاني رها باشد و ابزاري 
براي برده داري نوين انس��ان نباش��د؟ جواني در 
جريان اعتراضات امريكا بنري به دست مي گيرد و 
جواني ديگر همين عبارت را روي يك تكه كارتن 
مي نويسد و در مقابل كاخ سفيد كه بخوانيد سياه بر 
سر مي گيرد. روي آن بنرها نوشته شده بيت كوين 

تنها راه نجات، بالك چين تنها راه نجات... 
ادامه در صفحه 2

محمدرضا   ابرهيمي

دو استاد نامدار از محقق نشدن 

توسعه در ايران مي گويند

  نياز به قطب نماي اقتصادي  آزادي عمل بخش خصوصي
  سياستمداران ما نمي دانند  تعريف حيطه دخالت دولت 

  نيروي انساني متخصص كجا و از چه مسيري بايد بروند
  ما راهي جز هم شنوي نداريم   نحوه تعامل با دنيا 
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ادامه از صفحه اول

آخرين وضعيت سهام عدالت 
متوفيان

كارشناسان در حال انجام تست هاي نهايي روي ميز 
خدمت يكي از س��امانه هاي شركت سپرده گذاري 
مركزي هس��تند تا تمامي فرآيندهاي انتقال سهام 
عدالت متوفيان به صورت غيرحضوري انجام شود. 
به گزارش ايس��نا، طبق آخرين آم��ار ۴۹ ميليون و 
۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر مشمول سهام عدالت هستند 
كه از اين تعداد ۴۶ ميلي��ون و ۵۶۷ هزار و ۳۴۹ نفر 
در قيد حيات هس��تند. به عبارت ديگر ۲ ميليون و 
۵۰۰ هزار مش��ول فوت كرده اند و وراث مشموالني 
كه در قيد حيات نيستند در صورتي مي توانند از اين 
طرح اس��تفاده كنند كه فرآيند انتقال را انجام داده 
باشند. درواقع سهام عدالت مانند ساير دارايي ها بر 
اس��اس ورقه انحصار وراثت به نام وراث خواهد شد. 
طبق آخرين اخبار، وراث متوفيان سهام عدالت بايد 
منتظر اطالعيه هاي شركت سپرده گذاري مركزي 
در خصوص انتقال س��هام عدالت اموات باشند، زيرا 
سامانه سمات در تالش است كه در گام دوم فرآيند 
آزادسازي سهام عدالت، وضعيت انتقال سهام عدالت 
متوفيان را از طريق الكترونيكي فراهم كند. درهمين 
رابطه، كارشناسان شركت سپرده گذاري مركزي در 
حال انجام تست هاي نهايي روي ميز خدمت يكي از 
سامانه هاي اين شركت هستند تا تمامي فرآيندهاي 
انتقال سهام عدالت متوفيان غيرحضوري انجام شود.

تشريح جزييات 
برنامه اصالح ساختار بودجه

وي با بيان اينكه كشور هزينه هايي دارد كه نمي توان 
اين هزينه ها را انجام نداد البته صرفه جويي در هزينه ها 
امري بايسته و شايس��ته است كه بايد صورت گيرد، 
افزود: كل مصارف كشور تحت چهار سرفصل و تحت 
۱۰ امور است. نخستين اموري كه بيشترين منابع در 
آن صرف مي شود امور رفاه اجتماعي است. اين امور رفاه 
اجتماعي معطوف به صندوق هاي بازنشستگي، كميته 
امداد، بهزيس��تي و ايثارگران است و فقط ۱۱۰هزار 
ميليارد تومان از مجموع بودجه مملكت صرف اين امور 
مي شود. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه 
دومين بخشي كه بيشترين بودجه را به خود اختصاص 
مي دهد مربوط به آموزش و پژوهش است، ادامه داد: 
سومين و چهارمين بخش به ترتيب مربوط به »دفاع 
و امنيت« و »بهداشت و درمان« است. نوبخت با بيان 
اينكه اگر نفت كنار گذاشته شود براي جايگزيني نفت 
چه منابعي وجود دارد، يادآور شد: يك هزار و ۳۰۰ هزار 
ميليارد تومان به صورت آشكار و پنهان يارانه در مملكت 
پرداخت مي شود. آيا مي شود درصدي از ميزان يارانه 
پرداختي را در اين زمينه استفاده كرد. قطع به يقين 
شدني است منتها نيازمند عزم و اراده جمعي است.

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام 
معظم رهبري ابالغ شد اين بود تا جايي كه امكان دارد 
بتوان تركيب منابع را از نفت به سمت ماليات برد حال 
سوال اينكه آيا ماليات ظرفيت بيش از اين را دارد؟ اين 
در حالي اس��ت كه ماليات هم در دنيا داراي شاخص 
است. يعني سهمي كه ماليات از توليد ناخالص داخلي 
دارد در كشورهاي پيشرفته صنعتي ۳۰ تا ۴۰ درصد، 
در كشورهاي در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ايران 
كمي بيش از ۶ درصد است. نوبخت با اعالم اينكه آمار 
و ارقام نشان مي دهد كشور ظرفيت مالياتي مناسبي 
دارد كه با اصالح قان��ون ماليات ها، تعريف پايه هاي 
جديد مالياتي، جلوگيري از ف��رار مالياتي و كاهش 
معافيت هاي مالياتي مي ت��وان از اين ظرفيت براي 
تامين درآمدهاي بودجه استفاده كرد، افزود: هم اكنون 
معافيت مالياتي در كشور ۵۰ هزار ميليارد تومان است 
كه افراد از معافيت هاي مالياتي اس��تفاده مي كنند.

مولدسازي اموال و دارايي ها به عنوان سومين عاملي 
است كه در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روي 

اين مولفه ها متمركز خواهد شد.

 ارزهاي ديجيتال 
 تنها راه نجات

بله من هم از كش��وري كه سال ها در طمع استعمار 
است و س��ال ها از تحريم هاي بانك هاي جهاني رنج 
مي برد مي دانم كه استعمار همان قدر كه مي خواهد 
ما را تسليم كند آنها را نيز مي خواهد برده خود كند. آيا 
در آزادترين كشورهاي جهان انسان خارج از چارچوب 
تعيين شده بانك هاي جهاني و خارج از سياست هاي 
آنها در جهان مي تواند انتخاب كند؟ به راستي اراده و 
اختيار انسان درگرو چيست؟ درگرو سياست هايي كه 
هنوز بازآفرين كننده مرگ و سياهي براي جهان است؟ 
سيس��تم بالك چين و ارزهاي ديجيتال به راستي 
راهي نوين براي بشريت است راهي به سوي رهايي. 
پول هايي كه در اختيار هيچ سيستمي نيست و هيچ 
بانكي ندارد. تنها يك سيستم ساده و شگفت انگيز 
قراردادي به نام بالك چين از آن پشتيباني مي كند و 
مي تواند دست دولت هاي خودكامه را از سر جهاني كه 

به زيبايي مي خواهيمش كوتاه كند.
كارشناس  مالي 

شرايط پذيرش سهام عدالت 
به عنوان وثيقه كارت اعتباري

 بانك مركزي طي بخشنامه اي شرايط پذيرش سهام 
عدالت براي وثيقه صدور كارت اعتباري را به شبكه 
بانكي اعالم كرد. بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مي توانند با شرايط اعالم شده نسبت به پذيرش سهام 
عدالت ب��راي وثيقه ص��دور كارت اعتباري مرابحه 
براساس بخشنامه هاي قبلي اقدام كنند. بر اين اساس، 
درصدي از ارزش آن بخش از س��بد سهام دارندگان 
سهام عدالت كه آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به 
عنوان وثيقه صدور كارت اعتباري قابل پذيرش است.

همچنين سهام تمامي شركت هاي موجود در سبد 
سهام دارندگان سهام عدالت كه آزاد شده است بايد 

به عنوان وثيقه صدور كارت اعتباري پذيرفته شود. 

ايران2

با كاهش 34 درصدي قدرت خريد مردم 

 خط فقر ظرف دو سال از 2,5 به 4,5 ميليون تومان رسيد
گروه كالن |

خط فق�ر خانواره�اي چهار نفره در ش�هر 
ته�ران ظرف 2 س�ال اخي�ر از 2.۵ ميليون 
تومان ب�ه ۴.۵ ميليون تومان رس�يده   كه 
حاك�ي از افزاي�ش ۸۰ درصدي آن اس�ت. 
درآمد س�رانه كشور از س�ال ۱۳۹۰ تا سال 
۱۳۹۸، كاهشي ۳۴ درصدي داشته است و 
در صورت تحقق رشد اقتصادي ۸درصدي 
از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان 
نياز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 

۱۳۹۰ بازگرديم.

به گزارش »تعادل«، محمد قاسمي سرپرست مركز 
پژوهش هاي مجلس در صحن علني مجلس گزارشي 
درباره وضعيت اقتصادي كشور و راهكارهاي اصالح 
آن به نمايندگان مجلس يازدهم ارايه داد. بخش��ي 
از اين گزارش، به بررس��ي آمارهاي مرتبط با درآمد 

سرانه كشور اختصاص داشت. 
براس��اس بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، 
درآمد س��رانه كشور از س��ال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹8، 
كاهشي ۳۴ درصدي داشته اس��ت. در واقع، به رغم 
افزايش درآمد اس��مي خانوارها قدرت خريد هر فرد 
ايراني نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود يك سوم كاهش 
يافته اس��ت. بازوي كارشناس��ي مجلس پيش بيني 
كرده كه در صورت تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي از 
سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نياز خواهد 
بود تا به سطح درآمد س��رانه سال ۱۳۹۰ بازگرديم. 
براس��اس بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، 
خط فقر خانوارهاي چهار نفره در شهر تهران ظرف 
۲ س��ال اخير از ۲.۵ ميليون توم��ان به ۴.۵ ميليون 
تومان رس��يده ك��ه حاكي از افزاي��ش 8۰ درصدي 
آن اس��ت. خط فقر پايتخت در سال ۹۰ حدود يك 
ميليون تومان بود و تا س��ال ۹۶ به صورت تدريجي 
افزايش داش��ت، اما از سال ۹۷ به بعد با شيب تندي 
اوج گرفت. اوايل اين هفته، محمد قاسمي سرپرست 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در صحن 
علني مجلس گزارشي درباره وضعيت اقتصادي كشور 

و راهكارهاي اصالح آن به نمايندگان مجلس يازدهم 
ارايه داد كه خبرگزاري فارس متن آن را منتشر كرده 
است. اين گزارش نشان مي دهد كه نرخ تورم باال در 
كنار كاهش قابل توجه درآمد س��رانه طي سال هاي 
اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران 
و ساير نقاط كشور شده اس��ت و شواهد موجود نيز 
نشان از روند فزاينده اين متغير در سال هاي ۱۳۹8 
و ۱۳۹۹ دارد. نرخ تورم ايران در س��ال هاي ۲۰۱8 و 
۲۰۱۹ بنابر ارزيابي صندوق بين المللي پول به ترتيب 
۳۱.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد بوده و در سال جاري هم 
انتظار مي رود ۳۴.۲ درصد باش��د. بر اساس گزارش 

مركز پژوهش هاي مجلس، درآمد س��رانه كشور از 
س��ال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹8 كاهش��ي ۳۴ درصدي 
داشته اس��ت: »در واقع به رغم افزايش درآمد اسمي 
خانوارها، قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال 

۱۳۹۰ حدود يك سوم كاهش يافته است«. 
نهاد كارشناسي مجلس پيش بيني كرده  در صورت 
تحقق رش��د اقتص��ادي 8 درصدي از س��ال ۱۳۹۹ 
ب��ه بعد، حداقل به ۶ س��ال زمان ني��از خواهد بود تا 
كشور به سطح درآمد سرانه س��ال ۱۳۹۰ بازگردد. 
رش��د اقتصادي كشور در س��ال هاي اخير به شدت 
پرنوس��ان بوده و بين منفي 8.۳ درصد تا مثبت ۱۴ 

درصد حركت كرده اس��ت، اما در حالي كه نرخ رشد 
اقتصادي هدف برنامه هاي پنجم و شش��م توسعه 8 
درصد تعيين شده، متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور 
از س��ال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹8 نزديك به صفر درصد 
بوده است. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده 
كه رشد اقتصادي س��ال جاري ميالدي ايران منفي 
۶ درصد باشد. براس��اس بررسي مركز پژوهش هاي 
مجل��س، خط فق��ر خانوارهاي چهار نفره در ش��هر 
تهران ظرف ۲ س��ال اخي��ر از ۲.۵ ميليون تومان به 
۴.۵ ميليون تومان رس��يد يعني 8۰ درصد افزايش 
يافت. سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 

اس��المي در صحن علني مجلس گزارش��ي درباره 
وضعيت اقتصادي كشور و راهكارهاي اصالح آن به 
نمايندگان مجلس يازدهم ارايه داد. بخش��ي از اين 
گزارش، به بررس��ي آمارهاي مرتبط ب��ا فقر مطلق 
اختصاص داش��ت. فقر مطلق را مي توان ناتواني در 
كسب حداقل استاندارد زندگي تعريف كرد. در واقع، 
فقر مطلق عدم دسترسي به حداقل هاي معيشت در 
جامعه است كه با توجه به تفاوت هزينه هاي زندگي 
در مناطق مختلف كشور متفاوت مي باشد. براساس 
بررسي مركز پژوهش هاي مجلس، نرخ تورم باال در 
سال هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر در 
شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است. اين موضوع 
در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد 
نرخ فقر در اين سال ها ش��ده است و شواهد موجود 
نشان از روند فزاينده اين متغير در سال هاي ۱۳۹8 
و ۱۳۹۹ دارد.  آمارهاي فوق نشان مي دهد خط فقر 
خانوارهاي چهار نفره در ش��هر تهران ظرف ۲سال 
اخير )س��ال هاي ۹۷ و ۹8(، از ۲.۵ ميليون تومان به 
۴.۵ ميليون تومان رس��يد يعني 8۰ درصد افزايش 
يافت. در ارديبهش��ت ۹8 نيز گ��زارش تكان دهنده 
مركز پژوهش هاي مجلس به اين نكته اشاره داشت 
كه ۴۰ درصد جمعيت كش��ور زير خط فقر مي روند. 
مركز پژوهش هاي مجلس با اش��اره ب��ه تفاوت ۳۲ 
درصدي تورم كاالهاي اساسي و كاالهاي غيرمشمول 
به خاطر اختصاص ارز ترجيحي به واردات كاالهاي 
اساسي، افزايش شديد تقاضا براي واردات اين كاالها 
و تضعيف توليد ملي را از تبعات اجراي اين سياست 
دانست. مركز پژوهش هاي مجلس همچنين با تاكيد 
بر ضرورت حذف ارز ترجيحي، پيش��نهاد داد كارت 
الكترونيك نقدي � كااليي به ۷ دهك اول درآمدي 
تعلق گيرد؛ به طوري كه تا انتهاي امس��ال هر ايراني 
در اين دهك ها، مجموعًا ۴۳۲ هزار تومان در س��ال 
دريافت كن��د. مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي با انتشار گزارشي، ضمن اشاره به آثار اجراي 
سياس��ت ارز ترجيحي به واردات كاالهاي اساسي و 
تاكيد بر تبعات گس��ترده آن مجددا خواستار حذف 

اين سياست شد.

حراج اوراق بدهي دولتي  ۲۰ خرداد برگزار مي شود

فروش ۵۱ هزار ميليارد ريال در نخستين حراج اوراق دولتي
گروه كالن |

بانك مركزي اعالم كرد: در نخستين حراج اوراق 
دولتي با فروش ۵۱ هزار ميلي�ارد ريال اوراق به 
قيمت يك ميليون ريال )با كوپن س�ود ساالنه 

۱۵درصد( موافقت شد. 

پيرو اطالعيه ۱۳ خردادماه بان��ك مركزي، در خصوص 
برگزاري ح��راج اوراق بدهي دولتي، ۹ بان��ك و ۲۲ نهاد 
مالي غيربانكي مجموع سفارش هاي خود را به ترتيب به 
ارزش ۲۰۹.۴ و ۵۵.۹ هزار ميليارد ريال در س��امانه هاي 
بازار بين بانك��ي و مظنه يابي ش��ركت مديريت فناوري 
بورس تهران ثبت كردن��د.  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نيز با ف��روش ۵۱ هزار ميليارد ري��ال اوراق به قيمت يك 
ميليون ريال )با كوپن سود ساالنه ۱۵ درصد( موافقت كرد. 
معامالت مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي مالي برنده 
در روز سه شنبه توسط كارگزاري بانك مركزي در سامانه 
مبادالت ثبت شد. همچنين، كارگزاري بانك مركزي در 
راستاي عرضه تدريجي اوراق در تواترهاي هفتگي، دومين 

مرحله از حراج اوراق بدهي دولتي جهت فروش به بانك ها، 
موسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي سرمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه را دوباره 
در روز سه ش��نبه )۲۰ خردادماه( اجرا مي كند. بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين حراج 
مي توانند نسبت به ارس��ال سفارش هاي خود حداكثر تا 
ساعت ۱۲ روز يكشنبه )۱8 خردادماه( تنها از طريق سامانه 
بازار بين بانكي اقدام كنند. صندوق هاي سرمايه گذاري، 
ش��ركت هاي بيمه اي و ش��ركت هاي تأمين سرمايه نيز 
مي توانند س��فارش هاي خود را حداكثر تا ساعت ۱۲روز 
يكشنبه از طريق سامانه مظنه يابي شركت مديريت فناوري 
بورس تهران ثبت كنند. اوراق عرضه ش��ده، مرابحه عام، 
كوپن دار، با نرخ س��ود ۱۵ درصد ساالنه و با تواتر پرداخت 
سود ۶ ماهه )پرداخت كوپن دوبار در سال( است. با توجه به 
پرداخت كامل سود ۶  ماهه اول به آخرين دارنده، نهادهايي 
كه در نوبت هاي پس از اولين نوبت عرضه، در حراج شركت 
مي كنن��د در اعالم نرخ هاي خود س��ود تحقق يافته بين 
تاريخ انتشار و نوبت هاي بعدي عرضه را لحاظ مي كنند. 

وزارت امور اقتص��ادي و دارايي الزام��ي به پذيرش كليه 
پيشنهادات دريافت شده يا فروش كليه اوراق عرضه شده 
در حراج را ندارد. بانك مركزي سفارشات دريافت شده را 
براي تصميم گيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال 
مي كند و وزارتخانه مزبور، حداكثر تا پايان وقت اداري روز 
بعد، نسبت به تعيين سفارش هاي برنده از طريق مشخص 
كردن حداقل قيمت پذيرفته شده در سازوكار حراج اقدام 
مي كند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان به قيمت 
يكسان انجام مي شود. بانك مركزي تنها مجاز به خريد و 
فروش اوراق مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق است. 
بنابراين در چارچوب قوانين، بانك مركزي مجاز به خريد 
اوراق مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند 
برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين مالي 
دولت خريداري كند. همچنين كارگزاري بانك مركزي 
تامين كننده زيرس��اخت معامالت و برگزاركننده حراج 
فروش اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي عضو 
بازار بين بانكي است و تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق 

به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

در گفت وگوي رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي تاكيد شد 

تالش براي رفع انسداد منابع ارزي كشور 
گروه كالن |

رييس جمه�ور با قدردان�ي از اقدامات بانك 
مركزي براي آزادسازي بخشي از منابع ارزي 
مسدود شده كشور در بانك هاي خارجي، بر 

تداوم اين پيگيري ها تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، آقاي روحاني 
رييس جمهور در گفت وگو با همتي، رييس كل بانك 
مركزي ضمن اطالع يافتن از آخرين پيگيري ها در 
راستاي تس��هيل و تسريع اس��تفاده از منابع ارزي 
بانك مركزي و صادركنندگان براي تامين كاالهاي 
اساسي، دارو، مواد اوليه و واسطه اي كارخانجات، از 
تالش هاي بانك مركزي براي جب��ران افتي كه در 
اثر ش��يوع كرونا در روند فعاليت سامانه نيما و ساير 
روش هاي اس��تفاده از ارز صادراتي ايجاد شده بود و 
تامين ۴ ميليارد دالر ارز براي واردكنندگان تشكر 
كرد. رييس جمه��ور، اقدام بانك مرك��زي در آغاز 
عملي��ات بازار باز و عرضه اوراق خزانه و دولتي براي 

تامين كسري بودجه دولت از طريق نقدينگي بازار را 
تجربه موفقي توصيف كرد. دكتر روحاني همچنين 
بر تداوم انضباط مالي دولت و تأمين كس��ري مورد 
نياز بودجه كش��ور از محل نقدينگ��ي بازار به جاي 

استقراض از بانك مركزي تأكيد كرد.
رييس كل بانك مركزي در اين گفت وگو گزارشي از 
نتيجه موفق حراج اوراق خزانه در اوايل هفته و برنامه 
ح��راج هفته آتي اوراق دولتي براي تأمين كس��ري 
بودج��ه از طريق نقدينگي بازار، ب��ه رييس جمهور 
اراي��ه و اعالم كرد كه با اقدامات بانك مركزي و آغاز 
عمليات بازار باز، سه شنبه اين هفته نرخ اوراق خزانه 
در بازار، براي اولين بار در سال هاي اخير، به زير ۱۵ 

درصد رسيد.
همتي همچنين توضيحاتي درباره بازگشت فعاليت 
سامانه نيما و ساير روش هاي استفاده از ارز صادراتي 
براي واردات به روند عادي و تالش هاي بانك مركزي 
براي رفع انس��داد منابع ارزي كش��ور در بانك هاي 

خارجي ارايه كرد.
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درآمد سرانه كشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ كاهشي ۳۴ درصدي داشته است

بركشتي بدون قطب  نما  سواريم
 در واقع به گمان من اين همه سردرگمي و سرآسيمگي 
كه در نظام تدبير ما به چش��م  مي خورد ناش��ي از اين 
است كه سياس��ت مداران ما در دنياي متالطم امروز 
كه موقعيت  تمدن ها در حال جابه جايي است، بدون 
قطب نما در حال حركت به س��مت هدفي »مشخص 
اما نامعلوم« هس��تند. نگفتم هدف��ي موهوم، گفتم 
هدفي »مشخص«، يعني مي دانند چه مي خواهند  اما 
»نامعلوم«، يعني نمي دانند آن هدف كجاست و چگونه 
قابل دستيابي است. سياستمداران ما مانند ناخدايي 
هستند كه بدون قطب نما  روي دريا در حال كشتي راني 
هستند. آنها مي دانند چه مي خواهند و كجا مي خواهند 
بروند اما نمي دانند كجا هس��تند و از چه مسيري بايد 
بروند، و به همين خاطر كشتي آنان گاهي براي مدت 
زيادي در يك منطقه معين دور خودش مي چرخد و 
گاهي هم كه به خط مستقيم مي رود، نمي دانند به چه 
سو مي رود و چقدر به مقصد نزديك شده است؛ و البته 
اين سرگشتگي ۴۰ ساله بخش اعظم ذخيره سوخت 

اين كشتي را به هدر داده است.
وقتي كشتي قطب نما ندارد هر كس كه ناخداي آن باشد 
مجبور است به حدس و گمان خويش تكيه كند. چند 
روزي به مسيري كه گمان مي كند درست است مي رود 
و بعد كه به نتيجه نرسيد انتقاد و اعتراض ملوانان و ساير 
مسافران كشتي آغاز مي شود. بعد همه بسيج مي شوند 
تا ناخداي ديگري انتخاب كنند و بعد از چند روز دوباره 
همان داستان سرگرداني تكرار خواهد شد. آخر، مساله، 
ناخدا نيست، مساله اين است كه كشتي قطب نما ندارد، 
بهترين و سالم ترين ناخداها هم فقط چند روز مي توانند 
اين كشتي را به پيش ببرند. در كشور ما اين سردرگمي 
و سرگشتگي اصلي ترين عامل اتالف منابع ملي است. 
 اما ريشه اين سردرگمي مديريتي كه منجر به پديداري 

انبوهي از بحران هاي فرارسنده شده است چيست؟

   دغدغه مانايي اقتصادي
پاسخي كه اين گزارش به اين پرسش داده است عجيب 

و مهم و دقيق اس��ت. و عجيب تر اينكه اين پاس��خ در 
گزارش��ي آمده است كه توسط يك مركز دولتي تهيه 
شده است و اين سبب نشده كه از صراحت و شفافيت 
پاسخ كاس��ته ش��ود. نويس��ندگان در اين گزارش با 
دغدغه مانايي و پايداري ايران تالش كرده  اند تا ضمن 
معرفي مفهوم »پايداري« در فصل نخس��ت گزارش، 
مجموعه شاخص هايي را براي سنجش وضعيت ايران 
با توجه به ويژگي هاي بومي و ادبيات جهاني طراحي 
كنند؛ مجموعه شاخصي كه آن را »شاخص پايداري 
ايران« ناميده اند و با تمركز بر سه حوزه محيط  زيستي، 
اقتصادي و اجتماعي درصدد كسب فهمي بين رشته اي 
از كليت وضعيت ايران برآمده  اند. ش��اخصي كه شايد 
بتواند پاسخي به اين پرسش باشد كه كجا هستيم و كجا 
بايد برويم؟ شاخصي كه شايد بتواند قطب نمايي باشد 
براي حركت به سوي آينده. يكي از مسائل ديرين ما در 
شناخت موقعيت ايران، جدا از عدم توجه به ضرورت 
طراحي مجموعه شاخصي كه بيانگر وضعيت كلي ايران 
باش��د، نبود اطالعاتي دقيق در ارتباط با شاخص هاي 
گوناگ��ون حوزه هاي مختلف اقتص��ادي، اجتماعي و 
محيطزيستي يا عدم دسترس��ي پژوهشگران به اين 
اطالعات و داده ها است. به همين خاطر نويسندگان اين 
گزارش نيز نتوانسته  اند با توليد مجموعه شاخص هاي 
مورد نظر، پايداري ايران را مورد سنجش قرار دهند و به 
همين خاطر از شاخص هاي بين المللي و به طور خاص 
از شاخص هاي توليد شده توسط موسسه لگاتوم، بهره 
برده اند. بر پايه شاخص هايي كه در گزارش معرفي شده 
است، بر اس��اس اطالعات سال ۲۰۱۷ كه اين گزارش 
بر آن اساس تهيه ش��ده ايران از بين ۱۴۹ كشور مورد 
بررسي، از نظر »پايداري« در جايگاه ۱۱۷ جهان قرار 
گرفته اس��ت. همچنين با يك تقسيم بندي كيفي ۵ 
سطحي از كشورهايي با كيفيت حكمراني خيلي خوب 
تا كشورهايي با كيفيت حكمراني خيلي بد، ايران از اين 
نظر در دس��ته پنجم و در زمره كشورهايي با كيفيت 
حكمراني »خيلي بد« قرار گرفته اس��ت. يعني از نظر 

شاخص كيفيت حكمراني نيز از بين ۱۴۹ كشور مورد 
بررس��ي ايران در جايگاه ۱۳۳ قرار گرفته است. آنگاه 
گزارش اين پرسش را طرح مي كند كه »اگر وضعيت 
كنوني ايران را نتيجه كيفيت حكمراني نازل با توجه به 
شاخصهاي معرفي شده بدانيم كيفيت حكمراني، خود 

تحت تاثير چه عاملي است؟«
 در فص��ل چه��ارم، گزارش ب��ا بهره گي��ري از نظريه 
سيستم ها كيفيت حكمراني نازل در ايران را تحت تاثير 
طراحي نامناسب سيستم حكمراني دانسته و تالش 
كرده است تا آسيب هاي كلي وارد بر سيستم حكمراني 
در ايران را شناس��ايي و معرفي كند. در اين فصل بيان 
شده اس��ت كه تناقض در پارادايم سيستم حكمراني 
كه حاصل تركيب نامتجان��س از دو پارادايم »منافع 
امت« و »منافع ملت« است )كه ريشه آن هم در قانون 
اساسي است( به تناقض در اهداف و معماري سيستم 
حكمراني انجاميده و ساختاري را به وجود آورده است 
كه نه به صورت كامل در خدمت منافع ملت است و نه به 
صورت كامل در خدمت منافع امت؛ و همين امر انرژي 
سيستم را به شدت تلف نموده و عامل اساسي تضادهاي 
قابل توجه بين بخش هاي منتخب ملت و بخش هايي 
است كه خود را  نماينده و راهبر امت مي دانند. به زبان 
سيستمي، اين تركيب نامتجانس منافع ملت و منافع 
امت، موجب ش��ده سيس��تم حكمراني ايران نتواند 
براي اصالح مستمر خود مجموعه اي از سيستم هاي 
كنترل كننده از نوع »حلقه بازخورد بس��ته« طراحي 
و اجرا كند )درباره مفهوم حلقه بازخورد باز به گزارش 

مراجعه كنيد( .

   پارادايم هاي دولتي يا مردمي
 در واقع مجموعه حكمراني به دو بخش حاميان پارادايم 
امت و پارادايم ملت تقسيم شده است و هر كدام سعي 
در كسب بخش بيشتري از قدرت سياسي و اقتصادي 
را كرده است. نهايتا حاميان پارادايم امت چون داراي 
انسجام بيشتري بودند توانسته اند بخش اعظم قدرت 

سياسي و اقتصادي را تسخير كنند و حاميان پارادايم 
ملت نيز به ناچار به سوي كسب مشروعيت سوق داده 
شدند. اما به علت همان انسجام اوليه نمايندگان پارادايم 
امت، معماري سيس��تم و ساختار حكمراني بيشتر بر 
اساس خواسته ها و اهداف آنها چيده شد و شكل گرفت. 
چنين شد كه تفاوت بين ريشه هاي فكري دو پارادايم، 
نخس��ت باعث عدم فهم يكديگر س��پس باعث عدم 
همكاري آنها شد بنابراين دو بخش قدرت، نتوانستند 
بر سر تنظيم يك سازوكار كامل براي اصالح مستمر 
سيس��تم به يك توافق و همكاري برسند و نتوانستند 
سيستم هاي كنترلي حلقه بسته طراحي و مستقر كنند. 
بنابراين سازوكارهاي كنترلگر و اصالحگر سيستم به 
صورت يك »حلقه باز« باقي ماندند و كامل نشدند. يعني 
حتي وقتي اطالعاتي درباره عملكرد نامناسب سيستم 
توليد مي ش��ود چون سيستم كنترلي از نوع حلقه باز 
است، سيستم نمي  تواند براي اصالح خويش اقدام كند. 
در اين فصل، عدم برخورداري اين سيستم حكمراني از 
قطب نمايي كه بگويد ايران كجاست و بايد به كجا برود 
با تعبير »بازبودن حلقه سيستم هاي كنترلي« معرفي 
شده و به عنوان يكي ديگر از آسيب هاي اين سيستم 
حكمراني برشمرده ش��ده است. نظام هاي حكمراني 
اگر دو اصل اساس��ي توازن و تفكيك بين اجزاي خود 
را رعايت نكنند سامانه هايي بدريخت خواهند بود كه 
كيفيت حكمراني به شدت در آنها نازل مي شود؛ موضوع 
عدم توازن و تفكيك بين اجزاي سيستم حكمراني در 
ايران آسيب ديگري است كه به صورت مختصر در فصل 

چهارم به آن پرداخته شده است.

   كتاب در نهايت با اين عبارت پايان مي يابد: 
»اين كتاب در مجموع تالشي اميدوارانه براي شناسايي 
علت اصلي وضعيت نه چندان رضايت بخش پايداري 
ايران و ارايه راهكاري در حد توان براي بهبود وضعيت 
آن بود؛ اميد است به واسطه شرايط مخاطرهآميز منطقه 
و جهان از يك سو و عمق و شدت ناپايداري هاي ايجاد 

شده در ايران به واس��طه ضعف و ناكارآمدي سيستم 
حكمراني، اين كتاب، پيش از آنكه به كار بنيان گذاري 
يك سيس��تم حكمراني نوين بيايد، بتواند در اصالح 
سيستم حكمراني كنوني و برون رفتي آرام از شرايط 
موجود موثر باشد«. نقطه قوت اين گزارش اين است 
كه هر سه سطح تحليل، يعني توصيف، تبيين و توصيه 

را به خوبي پوشش داده است. 
من اين گزارش را اين جا معرفي كردم و فايل كامل آن را 
هم بازنشر مي كنم، بلكه نخبگان درون و بيرون حكومت 
نگاهي به آن بيندازند و در مورد چگونگي برون رفت از 

اين بن بست، گفت وگو كنند. 
ش��ايد راهكار نهايي حل اين بن بس��ت، اصالح قانون 
اساسي باشد؛ اما پيش و بيش از اصالح قانون اساسي 
ما نيازمند آنيم كه موقعيت آشفته و ناپايدار خود را در 
جهان كنوني متوجه شويم و در مورد ضرورت خروج از 
آن به توافق برسيم؛ و اين نيز بدون پذيرش و تن دادن 
به گفت وگوي ملي فراگير، جدي و شفاف بين نخبگان 
درون و بيرون حكومت ممكن نيست. نخبگان درون 
حكومت بايد بپذيرند كه اگر ۴۰ س��ال ديگر هم اين 
ساختار حكمراني بپايد، با اين بيماري تناقض پارادايمي، 
نمي تواند وضعيتي بهتر از امروز پيدا كند. نخبگان بيرون 
حكومت نيز بايد بپذيرند كه با ستيز و نزاع، اين تناقض 
پارادايمي نه تنها حل نمي شود بلكه تشديد هم مي شود 
و اين ملت ايران، و در واقع همه ما، هستيم كه آسيب 
خواهيم ديد. پس هر كس از دو طرف كه نگران آينده 
ايران است و تعهدي به منافع ملي ايران دارد بايد خود را 
براي ورود به »گفت وگوهاي بدون قيدوشرط« با طرف 

مقابل آماده كند.
 ما هيچ راهي جز »هم شنوي« نداريم. اگر ما همديگر 
را نش��نويم و براي اصالح جامعه خويش همفكري و 
همراهي نكنيم، به زودي سوخت اين كشتي سرگردان 
تمام خواهد شد و ما را نصيبي جز اين نخواهد بود كه بر 
شانه هاي درياي نعمت، يا از گرسنگي و تشنگي بميريم 

يا دست به حذف خونين يكديگر بزنيم.

ادامه از صفحه اول
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طرح آینده داران 

ثبات نرخ ارز در ميانه خرداد ماه

اونس جهاني به 1704 دالر رسيد
گروه بانك و بيمه | 

نرخ دالردر ب�ازار آزاد و معامالت نقدي روز 
جمعه 16 خرداد 99 به 17730 تومان رسيد. 
اما با كاهش نرخ اونس جهاني طال به قيمت 
1704 دالر، قيمت طال و سكه كاهش يافت. 
گرم 18 عيار 724 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 
3 ميليون و 139 هزار، س�كه طرح جديد 7 
ميليون و 452 هزار، طرح قديم 7 ميليون و 
250 هزار، نيم سكه 3 ميليون و 740 هزار، 
ربع سكه 2 ميليون و 80 هزار، سكه گرمي 1 

ميليون و 120 هزار تومان معامله شد. 

به گزارش »تعادل«، آخرين قيمت ها در بازار آزاد و 
معامالت نقدي ب��راي دالر 17750، يورو 19500، 
پوند 21600، درهم 4920، لير تركيه 2630، دالر 
كانادا 13100، يوان 2500 تومان اعالم شده است. 
سامانه س��نا نيز قيمت ميانگين ارز معامله شده در 
12 خ��رداد 99 را براي دالر 17129، يورو 18663، 
درهم 4682، يوان 2385، پوند 20196، دالر كانادا 

12883، لير تركيه 2577 تومان اعالم كرد. 
دالر در صرافي هاي بانكي بدون تغيير قيمت نسبت 
به ديروز به بهاي 17 هزار و 70 تومان فروخته ش��د. 
نرخ خريد ه��ر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 16 
هزار و 970 تومان و فروش 17 هزار و 70 تومان بود.

قيمت خريد هر يورو نيز 18 هزار و 500 تومان و نرخ 
فروش آن 18 هزار و 600 تومان شد.

قيمت ارزهاي عمده و دالر كه در هفته گذشته به طور 
ش��تابان در حال افزايش بود، از ابتداي هفته جاري، 
تثبيت شده و سپس روندي كاهشي يافته است. نرخ 
دالر به صورت تدريجي در حال حركت به سوي كف 
كانال 17 هزار توماني بوده و در آستانه ورود به كانال 

16 هزار توماني قرار گرفته است.

  ۴  شوك ارزي در 30 سال اخير
نگاهي به ش��وك هاي ارزي در چهار دوره روس��اي 
جمهوري قبلي نش��ان مي دهد ك��ه در دولت آقاي 
هاشمي پيك نرخ رشد ساالنه 57 درصد و پيك نرخ 
رش��د نقطه به نقطه 93 درصد بوده است. همچنين 
در دولت خاتمي پيك نرخ رش��د ساالنه 51 درصد و 

پيك نرخ رشد نقطه به نقطه 63 درصد بوده است. 
 از سوي ديگر، در دولت احمدي نژاد پيك نرخ رشد 
س��االنه 102 درصد و پيك نرخ رشد نقطه به نقطه 
151 درصد بوده اس��ت. در دولت روحاني نيز پيك 
نرخ رشد ساالنه 172 درصد و پيك نرخ رشد نقطه به 
نقطه 273 درصد گزارش شده است. به عبارت ديگر، 
شوك هاي ارزي در 30 سال اخير نشان مي دهد كه 
بيشترين رشد نرخ دالر در دولت روحاني و كمترين 
رشد نرخ ارز در دولت اصالحات گزارش شده است. 
 همچنين افزايش نرخ ارز در 8 س��ال جنگ 3 برابر، 
در دوره جنگ جهاني دوم 100 درصد، در دوره  ملي 
ش��دن صنعت نفت 50 درصد، در يك قرن قاجاريه 
5.5 برابر و در دوره نيم قرن پهلوي 5 برابر بوده است.

  روزهاي سياه دالر ادامه دارد
از سوي ديگر، شاخص دالر در ادامه ريزش هاي خود 
به 96 واحد رس��يد. به گزارش رويترز، كش��ورهاي 
جهان ب��راي مقابله با بزرگ تري��ن بحران اقتصادي 
پس از جنگ جهان��ي دوم به اقدامات حمايتي خود 
از بخش هاي مختلف اقتص��ادي ادامه مي دهند اما 

آماره��اي ضعيف اقتصادي امريكا باعث دلس��ردي 
معامله گران شده است. از سوي ديگر بانك مركزي 
اروپا اعالم كرد برنامه خريد اوراق قرضه خود را با 600 
ميليارد يورو افزاي��ش به 1.35 تريليون يورو خواهد 
رساند و اين برنامه را تا سال 2021 ادامه خواهد داد. 
انتظار مي رود در شرايطي كه رشد اقتصادي بسياري 
از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، فرانسه و ايتاليا 
منفي شده است، اين بسته بتواند تا حدي به بازگشت 
س��ريع تر اقتصادهاي اروپايي به مدار مثبت رش��د 

كمك كند. 
پيش از اين اختالفات دروني گسترده بين كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا باعث بي عملي بانك مركزي اروپا 
ش��ده بود، آن هم زماني كه ديگر همتايان اين بانك 
به سرعت براي احياي رش��د اقتصادي دست به كار 
شده اند. در ژاپن بانك مركزي اين كشور يك تريليون 
دالر و در امريكا فدرال رزرو حدود 2.5 تريليون دالر 
اعتبار و نقدينگي مختلف براي حمايت از بخش هاي 

مختلف اقتصادي در نظر گرفته اند. 
زك پندل، قائم مقام بخش ارزي بانك گلدمن ساكس 
گفت: اقدامات اخير صورت گرفته توسط كميسيون 
اروپا و بانك مركزي اروپا باعث كاهش ريس��ك هاي 
موجود بر س��ر راه اقتصادهاي اروپايي خواهد شد. با 
اين حال چالش بازطراحي يك ساختار مالي فراگير 
در اروپا به قوت خود باقي اس��ت و براي پرداختن به 
ضعف هاي موجود بايد تغييرات بيشتري اعمال شود. 
در حال حاضر اصلي ترين دليل نگراني فعاالن بازار ارز 
اخبار مربوط به تشديد جنگ تجاري امريكا با چين 
و مس��اله هنگ كنگ است. پس از جدال لفظي بين 
واشنگتن و چين بر سر مقصر بودن طرف چيني در 
شيوع كرونا در جهان، اكنون برخي از قانون گذاران 
امريكايي به دنبال تحريم چين به بهانه دخالت چين 
در امور داخلي هنگ كنگ هس��تند. از سوي ديگر 
وانگ يي، وزير خارجه چين به امريكا در خصوص به 

راه انداختن يك جنگ سرد ديگر هشدار داده است. 
در روزهاي اخير بانك مرك��زي چين به تالش هاي 
خود براي راه اندازي ارز ديجيتالي اين كشور سرعت 
بخشيده است و تحليل گران اين اقدام را در راستاي 
كاهش وابس��تگي چين به نظام مال��ي دالر ارزيابي 

مي كنند.
 به وي��ژه آنكه برخي از مقامات امريكايي پيش��نهاد 

تحريم بخش بانكي چين را مطرح كرده اند.
نتايج نظرسنجي صورت گرفته از 60 كارشناس ارزي 
توسط رويترز نش��ان مي دهد كه يك سوم اين افراد 
معتقدند دالر در ماه ژوئن نخواهد توانست دست به 
يك پيشروي بزرگ بزند هر چند كه احتمال تضعيف 

بيش از حد آن نيز ضعيف خواهد بود.
جين فولي، كارشناس مسائل ارزي در »روبو بانك« 
گف��ت: بازارها بين جري��ان مختلف��ي از اخبار گير 
كرده اند. از يك سو ش��اهديم كه بانك هاي مركزي 
جريان عظيمي از نقدينگي را به بازارها تزريق كرده اند 
و از س��وي ديگر تنش هاي ژئوپلتيكي به سطوح كم 
سابقه اي رسيده اس��ت كه مي تواند عواقب ناگواري 

براي اقتصاد جهاني داشته باشد.
در حوزه تجارت خارجي ني��ز عملكرد نااميدكننده 
اقتصاد هاي امريكاي��ي ادامه دارد؛ صادرات امريكا تا 
پايان ماه آوريل با كاهش 20.5 درصدي نس��بت به 
ماه قبل مواجه شده اس��ت كه اين رقم در طول يك 
دهه اخير بي س��ابقه بوده است. در طرف واردات نيز 
امريكايي ه��ا 10.7 درصد كمتر از م��اه قبل واردات 
داشته اند. آمارهاي مشابه منتشرشده براي كانادا نيز 
نشان مي دهد در ماه آوريل صادرات با كاهش 29.7 
درصدي و واردات با كاه��ش 25.1 درصدي مواجه 
شده است و افزايش كسري تراز تجاري، دالر كانادا 

را تحت فشار قرار داده است. 
از سوي ديگر ويروس كرونا كماكان قرباني مي گيرد 
هر چند كه با كند شدن سرعت شيوع آن در بسياري 

از مناطق روند بازگش��ايي كس��ب و كارها آغاز شده 
است. 

تاكنون بيش از شش ميليون و 704 هزار و 14 مورد 
ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين بين 393 
هزار و 233 نفر جان خود را از دست داده اند. در بين 
كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا با 
110 هزار و 173 نفر، انگليس با 39 هزار و 904 نفر، 
برزيل با 34 ه��زار و 39 نفر، ايتاليا با 33 هزار و 689 

نفر و فرانسه با 29 هزار و 65 نفر بوده است. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز 
با 0.81 درصد ريزش نس��بت به روز قبل و در سطح 
96.528 واحد بس��ته ش��د. نرخ براب��ري هر فرانك 
سوييس معادل 1.047 دالر اعالم شد. در سه ماهه 
نخست امسال اقتصاد سوييس 2.6 درصد كوچك تر 
ش��ده اس��ت كه بدترين عملكرد فصلي اقتصاد اين 
كش��ور در طول چهار دهه اخير محسوب مي شود. 

در نتيجه اين رشد ضعيف، بعيد به نظر مي رسد كه 
بانك مركزي سوييس در سياست خود براي تزريق 
نقدينگي به بازارهاي مالي يا تغيير در نرخ بهره فعلي 

تجديد نظر كند.
در انگليس بانك مركزي اين كش��ور اعالم كرد روند 
بازپرداخت وام هاي دريافت ش��ده توسط شركت ها 
مجددا پس از س��ه ماه رو به رش��د بوده است و اين 
مس��اله باعث افزايش اطمينان معامله گران نسبت 
به موفقيت آمي��ز بودن طرح ه��اي حمايتي دولت 
انگليس از كسب وكارها شده است. دولت اين كشور 
ميزان مخارج خود را به باالترين س��طح هفت دهه 
اخير رسانده و براي نخستين بار از زمان بحران مالي 
سال 2009 اقدام به استقراض از بانك مركزي است. 
روبرتو كوبو، مدير ارزي در موسسه »بي بي وي اي« 
گفت: تنها چند ماه به انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا زمان باقي مانده و بعيد است كه طرف امريكايي 
خواس��تار كاهش واقعي تنش ها با چين باش��د. اين 
مس��اله باعث خواهد شد تا دس��ت كم در شش ماه 
آينده ش��اهد تداوم فضاي پرريس��ك در بازارهاي 

جهاني باشيم.
در تازه تري��ن دور از معامالت، پون��د با صعود 0.89 
درصدي نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي 1.265 
دالر مبادله ش��د. ي��ورو 1.38 درصد ب��اال رفت و با 
عبور از كان��ال 1.12 به 1.136 دالر رس��يد. رونالد 
سيمپس��ون - تحليلگر بازار ارز در موسس��ه اكشن 
اكونوميكس - گفت: بازگش��ايي تدريجي كس��ب و 
كارها مي تواند خبر خوبي براي بازارهاي مالي باشد. 
ما پيشرفت هايي در تهيه واكسن و حمايت هاي مالي 
از كسب و كارها را داش��ته ايم اما هنوز بايد اقدامات 

بيشتري صورت گيرد.
بان��ك مركزي ژاپ��ن اعالم كرد با ه��دف حمايت از 
شركت هاي اين كشور كه در نتيجه شيوع كرونا دچار 
خسارت شده اند، يك بسته وام به ارزش 1.7 تريليون 
ين )15.8ميليارد دالر( در نظر گرفته اس��ت. اكنون 
برخي از منابع خبري از آماده شدن دولت براي اعالم 
يك بسته عظيم حمايتي يك تريليون دالري ديگر 
حكايت دارد. اين كشور پيشتر نيز در مجموع حدود 
يك تريليون دالر به مقابله با كرونا اختصاص داده بود.

در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.21 درصد افزايش به 109.32 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.43 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.088 

يوان چين اعالم شد.

شوك هاي ارزي در 30  سال اخير نشان مي دهد كه بيشترين رشد نرخ دالر در دولت روحاني و كمترين آن در دولت اصالحات بوده است

 تمركز بانك مركزي موفقيت هدف گذاري تورم و ثبات بازارها است
 رييس كل بانك مركزي:

رييس كل بان�ك مركزي گفت: تمركز اصلي 
بانك مركزي بر موفقيت برنامه هدف گذاري 
تورم، ثبات بازاره�ا و پيش بيني پذير كردن 

اقتصاد است. 

عبدالناصر همتي در گفت وگو با ايس��نا به س��واالت 
مختلف درب��اره هدف گذاري نرخ ت��ورم، حراج اوراق 
دولتي، وضعيت بازار ارز و... پاس��خ داد و در پاس��خ به 
ارزيابي بانك مركزي در مورد حراج اوراق دولتي گفت: 
بايد ريشه تورم را براي هميشه از اقتصاد ايران كند تا 
مسير رشد باز شود.  تورم، مثل يك سرعت گير و مانع، 
جاده رشد اقتصادي را مختل مي كند و اجازه نمي دهد 
تعامالت مردم پيش بيني پذير و در فضايي آرام شكل 
بگيرد  براي همين، بايد قدم هايي را برداريم تا بتوانيم 
افسار تورم را در دست بگيريم،  چند روز پيش در مجلس 
هم گفتم كه اولي��ن قدم در اين راه، اصالح س��اختار 
تامين مالي كسري بودجه با استفاده از ظرفيت موجود 
نقدينگي است  با كمك دولت محترم، براي اولين بار، 
بانك مركزي به عامليت از خزانه داري، در قالب حراج 
اوراق بدهي قدم بزرگي را در اين راستا برداشت و اين 
مس��ير با ادامه حراج اوراق در هفته آين��ده ادامه پيدا 

خواهد كرد.  من اطمينان دارم كه با ادامه اين مسير، نه 
تنها كسري بودجه دولت تامين خواهد شد، بلكه جريان 
درآمدي بانك ها اصالح شده و از ناترازي آنها هم كاسته 
خواهد ش��د . وي در مورد نقش بان��ك مركزي افزود: 
بانك مركزي عالوه بر نقش سياست گذاري و نظارتي، 
بازارساز اصلي اقتصاد در همه كشورها، از جمله كشور 
ماست.  ما در بازار اوليه و حراج دخالتي نداريم، ولي در 
بازار ثانويه، با عمليات بازار باز، نرخ س��ود بين بانكي را 
كنترل مي كنيم كه به هدف تورمي اعالمي دست پيدا 
كنيم  هر چه جلوتر برويم اثرات اين اقدام بهتر مالحظه 
خواهد شد و اميد داريم كه در واقع روند كاهشي تورم 
سرعت گرفته و آن را در مسيري كه اعالم كرديم قرار 
بدهيم  البته انضباط مالي دولت عامل كليدي است و 
اين اطمينان را دارم كه با تاكيدات رييس جمهور محترم 
اين ادامه پيدا كند.  وي در پاسخ به اين پرسش كه اثر 
اين اقدامات بر وضعيت ب��ازار ارز چگونه خواهد بود؟ 
اظهار داشت: اينها جدا از هم نيستند  ثبات و آرامش و 
پيش بيني پذيري در بازار پول براي ادامه آرامش بازار 

بسيار ضروري است.
آينده بسيار روشن اس��ت، ما در كنار اقداماتمان براي 
كنترل تورم، آرامش و ثبات در بازار ارز را با ادامه تامين 

ارز مورد نياز واردات دارو و كاالهاي اساسي و مواد اوليه 
و ماشين آالت توليدي و آسان سازي بيشتر تعامالت 
بين صادركنندگان و واردكنندگان و ورود ارز به اقتصاد 
كشور ادامه خواهيم داد. البته تاكيد مي كنم كه نظارت 
ما بر بانك ها و مسير يابي و قطع هرگونه جريان پولشويي 
هر روز بيشتر مي شود كه نتيجه آن كاهش شديد سفته 
بازي عمده در بازارهايي است كه بانك مركزي بر آنها 
نظارت دارد.  وي همچنين در مورد برنامه بانك مركزي 
براي رشد و جهش توليد گفت: رشد اقتصادي محصول 
تدبير و عقالنيت اقتصادي و به كارگيري حداكثر توان 
كارشناس��ي و فني كش��ور در زمينه اقتصاد اس��ت و 
بانك مركزي به همراه دولت، تمام توان خود را در اين 
مسير به كار گرفته است تا مردم شرايط آرامش و پيش 
بيني پذيري اقتصادي را احساس كنند  تمركز اصلي من 
و همكاران سخت كوشم در بانك مركزي، ادامه پر قدرت 
برنامه هاي اعالم شده در موفقيت سياست هدف گذاري 
تورم و حفظ آرامش بازار، بدون توجه به حاشيه سازي ها 
است و در اين مسير مصمم و جدي هستم و فكر مي كنم 
اين اقدامات راه ما را براي داش��تن سال همراه با رونق 
اقتصادي، با وجود تحريم هاي ظالمانه امريكا، هموار 

خواهد كرد.

آغاز به كار تيم نوسازي بانك رفاه كارگران 
اس�ماعيل لل�ه گاني مديرعام�ل بانك رفاه 
در نشس�ت ش�وراي عالي فناوري اطالعات 
 Core و مراس�م آغاز ب�ه كار تيم نوس�ازي
Banking  اين بانك اظهار داشت: به منظور 
اس�تفاده از تكنولوژي هاي جديد و پاس�خ 
به نيازهاي مش�تريان بايد بس�تر الزم براي 
استفاده از بانكداري ديجيتال و الكترونيك 

را فراهم كنيم.

به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، لل�ه گاني 

با اعالم اين مطلب گفت: در عصر كنوني اين  بانك بايد 
بتواند هم به مشتريان خدمات جديد و به روز ارايه دهد 
و هم چابكي الزم را داش��ته باشد كه اين مهم از طريق 
به كارگيري تكنولوژي هاي جديد امكان پذير اس��ت 
و براي اس��تفاده از اين تكنولوژي ها بايد بستر الزم را 
فراهم كنيم.  مديرعامل بانك رفاه افزود: براي استفاده 
از تكنولوژي هاي جديد، ضمن بهره گيري از مشاوران و 
متخصصان برون سازماني، مديريت زمان بايد مد نظر 
قرار گيرد. هر چقدر كه بتواني��م فرآيند ها را به لحاظ 
زماني كوتاه تر كنيم به كيفي��ت كار كمك مي كند و 

يكي از راهكارهاي مديريت زمان، اس��تفاده از نيروي 
متخصص و پيشبرد كارها به صورت موازي است. 

وي عن��وان ك��رد: بايد آينده نگ��ر بود و ب��ا مطالعه و 
برنامه ريزي، زمينه توس��عه كارها را فراهم كنيم. بايد 
پايه و اس��اس كار به گونه اي طراحي شود كه با ورود و 
گسترش كسب و كارها و تكنولوژي هاي جديد مانند 
بالكچين و ارزهاي مجازي يا كس��ب و كارهايي كه با 
اس��تفاده از كيف پول الكترونيك گسترش مي يابد، 
ظرفيت ارايه خدمات به مشتريان را با توجه به تحوالت 

جديد در آينده داشته باشيم. 

اخبار

ممنوعيت اضافه بر كارمزد 
قانوني به كارگزاران بيمه

 بيمه مركزي در بخش��نامه اي به ش��ركت هاي 
بيمه، اعطاي اختيارات غيرمجاز و پرداخت هاي 
غيرقانون��ي و خارج از چارچ��وب آيين نامه هاي 

مربوطه را ممنوع كرد. 
مديركل نظارت بر شبكه خدمات بيمه اي بيمه 
مرك��زي در بخش��نامه اي براي مدي��ران عامل 
ش��ركت هاي بيمه ممنوعيت انعق��اد هرگونه 
تفاهم نام��ه با كارگزاران رس��مي بيمه مبني بر 
اعط��اي اختي��ارات غيرمج��از و پرداخت هاي 
غيرقانون��ي و خارج از چارچ��وب آيين نامه هاي 

مربوطه را مورد تاكيد قرار داد.
در اين بخشنامه آمده است: حسب بررسي هاي 
به عمل آمده مش��خص ش��ده اس��ت برخي از 
ش��ركت هاي بيمه ب��ا انعق��اد تفاهم نامه هاي 
غيرمتعارف فيمابين با كارگزاران رسمي بيمه، 
اقدام به اعط��اي وظايف و اختيارات��ي خارج از 
چارچوب هاي قانوني با آنها مي كنند و همچنين 
مبالغي افزون بر مي��زان كارمزد قانوني متعلقه، 

پرداخت مي كنند.

 كاهش سهم چك رمزدار 
در فروردين 99

در فروردين ماه 99 به دليل شيوع كرونا و ركود حاكم 
بر اقتصاد، نه تنها وصول چك و مبادالت چك كاهش 
يافته بلكه س��هم چك رمزدار كه بيش از 70 درصد 
در دوره هاي قبل از وصولي بانك ها سهم داشته نيز 
كاهش يافته و به ح��دود 50 درصد وصولي بانك ها 
رسيده اس��ت.  به گزارش تعادل، حدود ٥ ميليون و 
300هزار فقره چ��ك در فروردين ماه ١٣٩٩ در كل 
كشور وصول ش��د كه از اين تعداد حدود ٥ ميليون 
فق��ره عادي و ح��دود 300 هزار فقره رم��زدار بوده 
است. بر اين اساس دركل كشور 94.9 درصد از كل 
تعداد چك هاي وصولي، عادي و 5.1 درصد رمزدار 
بوده اس��ت. در ماه مورد بررسي دركل كشور بالغ بر 
١٠٤٠هزار ميليارد ريال چك وصول شد كه بيش از 
٥٢١ هزار ميليارد ريال چك عادي و حدود ٥١٩هزار 
ميليارد ريال چك رمزدار اس��ت. به عبارتي در كل 
كش��ور 50.1 درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، 
عادي و 49.9 درصد رمزدار بوده است براساس آمار 
بانك مركزي 268 هزار فقره چك رمزدار در فروردين 
ماه 99 در كشور وصول شد. براساس تازه ترين آمار 
بانك مركزي ح��دود ٢٦٨ هزار فقره چك رمزدار به 
ارزشي حدود ٥١٩ هزار ميليارد ريال در فروردين ماه 
١٣٩٩ در كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 71.3 درصد و 70.7 درصد 
كاهش داشته اس��ت. در ماه مورد بررسي در استان 
تهران بالغ بر ٧٤هزار فقره چك رمزدار به ارزشي بيش 

از ٣٠٨هزار ميليارد  ريال وصول  شد.



جهان

كارشناس بازار سهام مطرح كرد

ضرورت ابزار سازي براي مديريت سهام عدالت
گروه بورس|

معامالت س�هام در يك هفته گذش�ته در بازار 
س�هام اگرچه با ضع�ف تقاضا در بس�ياري از 
نمادهاي بورس و فرابورس آغاز شد با اين حال 
پس از گذشت سايه س�نگين عرضه احتمالي 
سهام عدالت، نس�بت به دو روز ابتدايي هفته 
با رونق همراه ش�د و در نهايت به بازپس گيري 
مقاومت رواني يك ميليون واحدي شاخص كل 

بورس انجاميد.

در طول اين هفته اگر چه معامالت بازار س��هام به سبب 
عوامل منفي نظير مش��كالت تكراري زيرس��اخت هاي 
معامالتي و ترس فعاالن آن از فشار فروش احتمالي به سبب 
عرضه سهام عدالت، رونق دو ماه ابتدايي سال را نداشت، با 
اين حال عرضه سهام يادشده در خارج از ساعات فعاليت 
بازار و اطمينان خاطر سرمايه گذاران نسبت به حجم اندك 
سهام قرار گرفته در معرض عرضه، كم كم با رشد مواجه 
ش��ده و به ثبت بازدهي نه و نيم درصدي انجاميد. در اين 
هفته دماسنج اصلي بازار سهام كه ناگزير به عقب نشيني 
از سطح يك ميليون و ۵0 هزار واحدي تا كانال 920هزار 
واحدي بود، توانست در روز پاياني هفته ياد شده بيش از ۴ 
درصد افزايش يابد و با ثبت صعود ۴0 هزار و ۴17 واحدي 
تا پله يك ميليون و 2۸ هزار و ۵۳7 واحد افزايش يابد. در 
اين ميان اگر چه عوامل بسياري ابتدا سبب شد تا روند كلي 
قيمت ها در بازار وارد فاز استراحت شود و  شاهد فراز و فرود 
ش��اخص كل بورس تهران باشيم اما به نظر مي آيد آنچه 
توانست تا حد زيادي از نگراني بازار نسبت به روند پيشروي 
قيمت ها بكاهد اطالعيه معامالت سهام در شركت هاي 
سرمايه پذير س��هام عدالت بود كه روز دوشنبه از سوي 
ش��ركت بورس و اوراق بهادار تهران در دسترس همگان 
قرار گرفت. بر اساس اين اطالعيه مقرر شده بود تا سهام 
تمامي شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت كه به موجب 
درخواست افراد دارنده اين سهام، به فروش مي رسيد، از 
طريق معامالت بلوكي و در محدوده قيمتي همان روز انجام 
شود. به موجب اطالعيه ياد شده مقرر شده بود تا معامالت 
سهام در هر روز معامالتي پس از پايان مهلت قانوني داد و 
ستد ها و حداكثر يك درصد پايين تر از قيمت معامله شده 

در آن روز انجام شود.
رويكرد ياد شده شركت بورس سبب شد تا خيال بسياري 
از س��رمايه گذاران كه تا پي��ش از اين ب��ه دليل افزايش 
ريسك هاي انتظاري از بازگشت سرمايه خود به چرخه 

معامالت سهام س��رباز مي زدند در آخرين روز معامالتي 
هفته يعني سه ش��نبه، اقدام به ارسال حجم عظيمي از 
سفارش خريد به هس��ته معامالت كنند. عواملي از اين 
دست اگرچه سبب شد تا اولين مواجهه بازار سرمايه با سهام 
عدالت بيش از آنكه رنگ و بويي ازجنس خوشحالي داشته 
باشد به افزايش ريسك و اضطراب در ميان سرمايه گذاران 
خرد منجر ش��ود. با اين ح��ال از جمله عوامل مهمي كه 
مي تواند در ماه هاي پيش رو تاثير قابل توجه بر توس��عه 
فرهنگ سهامداري و پايدار ايران در بازار سرمايه داشته 
باشد، سهام عدالت است. از اين رو توجه به ساز و كار موجود 
و آنچه بايد براي به گردش در آمدن سهام عدالت در بازار 

سرمايه فراهم شود از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در همين راستا، يك كارشناس بازار سرمايه لزوم طراحي و 
اجراي مجموعه ابزارهايي را براي آزادسازي سهام عدالت 
ضروري دانست و گفت: بايد بتوان از اين سياست ها براي 

بهره گرفتن هر چه بيشتر در دستيابي به اهداف اساسي 
س��هام عدالت بهره برد. به گزارش ايرنا، همايون دارابي با 
بيان اينكه ابالغيه رهبر معظم انقالب در مورد آزاد سازي 
س��هام عدالت نظير ابالغيه اصل ۴۴ يك حركت مهم و 
با تاثيرگذاري گس��ترده در كل اقتصاد كشور محسوب 
مي ش��ود، افزود: اين ابالغيه كه با هدف هدف گسترش 
عدالت اجتماعي و توانمندس��ازي خانوارهاي كم درآمد 
صورت گرفت در خود سه بند اساسي داشت. وي در ادامه 
به تشريح اين موارد پرداخت و گفت: دارندگان سهام عدالت 
مجازند در محدوده زماني مشخص مالكيت مستقيم سهام 
شركت هاي س��رمايه پذير را انتخاب كنند و به تناسب، 
نقش مديريتي خود را ايفا كنند. دارابي بند دوم را تدوين و 
تصويب مقررات مورد نياز جهت انتقال سهام به صاحبان 
سهام عدالت توسط شوراي عالي بورس دانست و گفت: اين 

مصوبات براي كليه دستگاه هاي اجرايي الزم االجراست.

وي ادامه داد: همچنين در بند س��وم عنوان ش��ده كه 
نسبت به سهام باقيمانده در شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني، شوراي عالي بورس موظف است ضمن تشويق 
ماندگاري صاحبان سهام در ش��ركت هاي مذكور، از 
طريق مب��ادي ذي ربط هرچه زودت��ر زمينه ورود آن 
شركت ها را در بورس فراهم كنند. اين كارشناس بازار 
س��رمايه با اظهار اين مطلب كه همان گونه كه در اين 
ابالغيه آورده ش��ده است تمركز اصلي به ايفاي نقش 
مديريتي و انتقال سهام به صاحبان و همچنين تشويق 
به ماندگاري صاحبان سهام شده است، گفت: البته اين 
امر اكنون كمتر مورد توجه بوده و در مقابل بيشتر بحث 

فروش سهام و تبعات آن مورد توجه قرار گرفته است.
وي در ادامه به موارد مهم و سه گانه اي اشاره كرد كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد و افزود: از سال ۸۵ و شروع بحث سهام 
عدالت تاكنون كارها براي آشنايي مردم با سهام عدالت 

كافي نبوده است. در طول اين سال ها سهام عدالت نه به 
عنوان سهام مردم كه به عنوان سهام دولتي در خدمت وزرا 
براي تعيين نمايندگان هيات مديره و اداره شركت ها توسط 
وزرا تلقي شده است. دارابي ادامه داد: همين امر باعث شده 
است آش��نايي خانوارها با اين دارايي و ابعاد ارزشمند آن 
تقريبا صفر باش��د. به خاطر همين رفتار دارندگان سهام 

عدالت به يك نگراني عمده بازار سرمايه تبديل شد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه، نكته مهم در اين 
ميان را لزوم ايجاد مجموعه اي از ابزار س��ازي ها براساس 
ابالغيه رهبر معظم انقالب دانست و گفت: فرهنگ سازي 
و تبليغات و آموزش براي جلوگيري از برداشت كمك بودن 
سهام عدالت به جاي سرمايه بودن، طراحي ابزار مشاركت 
مستقيم در مديريت واحدها توسط ميليون ها سهامدار، 
سرعت بخشيدن به پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني براي بازارگرداني سهام پرتفوي و پذيرش سريع و 
فوري تمامي شركت هاي پرتفوي سهام عدالت به گونه اي 
كه فرصت آربيتراژ )كس��ب سود از شكاف قيمتي( ميان 
سهام عدالت و شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت 
ايجاد نشود، از مهم ترين اقدامات است. وي در ادامه با تاكيد 
بر اينكه در صورت آماده  نشدن چنين زيرساخت هايي، 
اين فرصت مي تواند به خروج بيشتر مردم از شركت هاي 
سهام عدالت منجر شود، گفت: طراحي صندوق سهام كه 
براساس مدل رپو سهام جمع آوري كند و در آينده سهام 
دارندگان را عودت دهد نيز از ديگر اقدامات الزم اس��ت. 
طراحي صندوق هاي بيمه اعم از سالمتي و بازنشستگي 
و مستمري با پش��توانه دارايي سهام، طراحي ابزار خريد 
اقساطي سهام براي مشتريان عمده سهام، طراحي ابزار 
دريافت وام در برابر وثيقه سهام، به اجرا درآوردن طرح سهام 
خزانه براي واحدهاي داراي موجودي نقد باال، حذف حد 
نهايي 1۵ هزار ميليارد تومان براي صندوق ها جهت فراهم 
آوردن زمينه ايجاد صندوق هاي بسيار بزرگ، صدور مجوز 
نهادهاي مالي به ويژه مشاوران و سبدگردان ها براي فراهم 
كردن زمينه دسترسي دارندگان سهام عدالت به خدمات 
مشاوره اي سهام يا تجهيز بيشتر نقدينگي براي بازار از ديگر 
موارد مهمي بود كه اين كارش��ناس بازار سرمايه به لزوم 
طراحي و اجراي آن اشاره كرد. دارابي در ادامه خاطرنشان 
كرد: بايد توجه داشت در صورت تبديل شدن سهام عدالت 
به كاالي صرفا نقدي و فشار براي فروش آن قطعا دارندگان 
اين سهام متضرر خواهند ش��د. لذا اتخاذ مجموعه اي از 
سياست ها براي جلوگيري از بروز اين وضع براي شرايط 

كنوني بازار سرمايه حياتي به نظر مي رسد.
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ترمز بورس هاي جهاني 
كشيده شد!

به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس، ناآرامي ها در 
امريكا در اعتراض به تبعيض نژادي عليه سياهپوستان 
در اين كشور شدت گرفته و در برخي شهرهاي اين 
كشور از جمله لس آنجلس، حالت فوق العاده اعالم شده 
است. با اين حال معامله گران اميدوارند اين اعتراضات 
به زودي و پيش از اثرگذاري روي بازارهاي مالي خاتمه 
پيدا كنند.  از سوي ديگر، دور جديد تنش هاي بين 
امريكا و چين اين بار به بهانه مساله هنگ كنگ آغاز 
شده اس��ت. پس از آنكه دولت چين اليحه جنجالي 
امنيتي هنگ كن��گ را تصويب كرد، رييس جمهور 
امريكا نسبت به از دست رفتن موقعيت هنگ كنگ 
به عنوان قطب مالي آسيا هشدار داده و تهديد كرده 
است كه امريكا پاسخي قاطع به چين خواهد داد. مايك 
پمپئو، وزير خارجه امريكا نيز گفته است اين كشور 
ديگر نمي تواند هنگ كنگ را يك منطقه خودمختار 
بداند. مجلس نمايندگان امريكا به اليحه تحريم چين 
كه پيش تر در مجلس سنا تصويب شده بود راي مثبت 
داد و اكنون تنها امض��اي دونالد ترامپ براي اجرايي 
شدن آن الزم است.  روزنامه امريكايي واشنگتن پست 
در همين رابطه نوش��ت: به نظر مي رسد اصلي ترين 
گزينه تحريمي چين براي امريكا، تحريم بخش بانكي 
اين كشور باشد كه توسط نمايندگان كنگره به بهانه 
دخالت چين در امور داخلي هنگ كنگ پيشنهاد شده 
است. اكنون پس از اعمال محدوديت هايي در جريانات 
تجاري، دسترسي به تكنولوژي و صدور ويزا براي اتباع 
چيني، گزينه تحريم بانكي مي تواند چالشي براي تمام 

اقتصاد چين باشد.
لو جي وي، وزير دارايي س��ابق چين نيز هشدار داده 
است امريكا در حال تغيير راهبرد خود از مقابله تجاري 
به جنگ مالي با چين است.  چين و امريكا بيشترين 
روابط تجاري جهان را با يكديگر دارند و سال گذشته 
پس از يك جنگ تجاري و تعرفه اي طوالني بر س��ر 
مقدمات توافق بزرگ تر كه به فاز نخست مشهور است، 
به توافق رسيدند. جنگ تجاري اين كشور يكي از داليل 
اصلي ريزش بازارها و كاهش رشد اقتصادي جهان در 
سال گذشته بود و فعاالن بازار نگرانند تشديد اختالفات 
بين دو اقتصاد نخست جهان به ويژه در عصر پساكرونا 
فشار روي تجارت جهاني و احياي اقتصادي را تشديد 
كند. مازن عيسي كارشناس بازار در موسسه »تي دي 
س��كيوريتيز « گفت: اكنون بسياري از معامله گران 
ريس��ك كرونا بر بازارهاي مالي را كمت��ر از ماه قبل 
ارزيابي مي كنند اما با ريسك هاي جديد ايجاد شده، 
بازارها هنوز نتوانسته اند دست به يك صعود همه جانبه 
بزنند.  وضعيت سومين اقتصاد بزرگ جهان نيز بهتر از 
دو اقتصاد ديگر نيست و داده هاي منتشرشده توسط 
دولت اين كشور نشان مي دهد ميزان توليدات صنعتي 
در ماه آوريل نسبت به ماه قبل از خود بيش از 9 درصد 

كاهش يافته است. 
 همچنين با وجود كاهش سرعت شيوع كرونا در جهان، 
اين بيماري كماكان در حال گرفتن جان انسان ها در 
نقاط مختلف است و ضرورت رعايت نكات بهداشتي 
باعث شده است تا بسياري از واحدهاي اقتصادي در 
سراسر جهان كماكان با حداكثر ظرفيت خود مشغول 
به فعاليت نباشند.  تاكنون بيش از شش ميليون و 70۴ 
هزار و 1۴ مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در 
اين بين ۳9۳ هزار و 2۳۳ نفر جان خود را از دس��ت 
داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات 
مربوط به امريكا با 110 هزار و 17۳ نفر، انگليس با ۳9 
هزار و 90۴ نفر، برزيل با ۳۴ هزار و ۳9 نفر، ايتاليا با ۳۳ 
هزار و ۶۸9 نفر و فرانسه با 29 هزار و ۶۵ نفر بوده است. 

   بورس امريكا
در وال استريت، بيشتر ش��اخص ها ريزشي بودند تا 
جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي در 
سطح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.0۵ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در سطح 2۶ هزار و 2۸1.۶9 واحد 
بسته شد.  شاخص »اس اند پي ۵00« با 0.۳۴ درصد 
كاهش تا سطح ۳112.۳۵ واحدي پايين رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« 
با افت 0.۶9 درصدي در س��طح 9۶1۵.۸1 واحدي 

بسته شد.
   بورس هاي اروپايي

پس از توافق فرانسه و آلمان بر سر اجرايي شدن بسته 
محرك مقابله با كرونا در سطح اتحاديه اروپا اكنون 
انتظار مي رود در مجموع ح��دود يك تريليون يورو 
اعتبار براي تقويت رشد اقتصادي و حمايت از كسب و 
كارها تخصيص داده شود كه نيمي از اين مبلغ توسط 
مكانيزم ثبات اروپايي تامين خواهد شد. در حال حاضر 
رش��د اقتصادي هر چهار اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا 
)آلمان، فرانس��ه، ايتاليا و اسپانيا( منفي شده است و 
كارشناسان نسبت به در پيش بودن سخت ترين سال 
اقتصادي دو دهه اخير در اين اتحاديه هشدار داده اند.

از سوي ديگر مس��اله برگزيت كماكان كانون توجه 
معامله گران اروپايي است، هر چند كه اختالفات بين 
طرفين به حدي باال اس��ت كه كسي اميدوار به يك 
توافق زودهنگام نيست. كميسر تجارت اتحاديه اروپا 
در اظهاراتي مايوس كننده گفته اس��ت كه در طول 
هفته هاي اخير اتحاديه اروپا و انگليس هيچ دستاورد 
محسوسي در مذاكرات نداشته اند و اين طور به نظر 
مي آيد كه شايد طرف انگليسي به اين نتيجه رسيده 
است كه نيازي به داشتن يك توافق با بروكسل وجود 
ندارد.  همچنين خبرگزاري رويترز گزارش كرده است 
كه انگليس با اتحاديه اروپا بر سر دسترسي به بازارهاي 
مالي و بانكي اين اتحادي��ه دچار اختالفات جديدي 
شده است. صنعت مالي يكي از اصلي ترين بخش هاي 
اقتصاد انگليس اس��ت و اين كش��ور حساب ويژه اي 
روي آن در دوران پس��ابرگزيت براي تقويت رش��د 
اقتصادي خود باز كرده است.  در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با 0.۶۴ درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۶۳۴1.۴۴ واحد بسته شد. ش��اخص »دكس ۳0 « 
بورس فرانكفورت در آلمان با كاهش 0.۴۵ درصدي 
و ايستادن در سطح 12 هزار و ۴۳0.۶۵ واحدي به كار 

خود خاتمه داد.

 آشنايي خانوارها با سهام عدالت و ابعاد ارزشمند آن تقريبا صفراست

عض��و هيات مديره انجم��ن انبوه س��ازان تهران با بي��ان اينكه 
اميدواريم طرح متري مسكن در بورس كاال با جديت دنبال شود، 
گفت: اين طرح منجر به افزايش سرمايه گذاري و توليد مسكن 
شده و در نهايت به كاهش قيمت تمام شده مي انجامد. به گزارش 
پايگاه خبري بورس كاال هرچه قيمت مس��كن افزايش مي يابد 
فاصله قدرت خريد مردم و پس انداز آنها با يك خانه براي زندگي 
نيز بيشتر مي ش��ود. درهمين چارچوب در بس��ياري كشورها 
سياس��ت گذاران و برنامه ريزان براي افزايش قدرت خريد مردم 
طرح هاي مختلفي ارايه مي دهند.  در اين ميان، طرح پيش فروش 
متري مسكن در قالب انتشار اوراق س��لف موازي استاندارد در 
بورس كاالي ايران روي ميز مسووالن قرار گرفته و تالش مي شود 
تا با اين ابزار مالي، امكان افزايش پس انداز هدفمند مردم افزايش 

و احتمال خريد خانه از سوي آنان بيشتر شود.
به گفته كارشناس��ان، از جمله مزاياي طرح پيش فروش متري 
مس��كن آن است افرادي كه سرمايه كافي براي خريد يك واحد 
آپارتمان ندارند با آغاز معامالت متري مسكن مي توانند متناسب 
با سرمايه خود، متراژي از يك ملك را خريداري كنند تا سرمايه 
حتي اندك آنان همپاي قيمت مس��كن، افزاي��ش يابد و ارزش 
سرمايه آنان به دليل سير صعودي قيمت مسكن در بلندمدت، 
آس��يب نبيند و توان خريد خانه براي آنان ايجاد و تقويت شود. 
در همين زمينه حسن محتشم با يادآوري اينكه طي سال هاي 
7۸–1۳77 هم موض��وع فروش متري مس��كن مطرح و بحث 
تضمين حداقل سود براي اين طرح به ميان آمد گفت: هر فردي 
تمايل به خريد هر چند متر در بازار مسكن را داشت، مي توانست 
در اين بخش س��رمايه گذاري كند و در ص��ورت انصراف از بازار 
بورس مس��كن، حداقل س��ود معين يعني در حدود 1۸ درصد 
نسبت به سرمايه اشخاص به آنان تعلق مي گرفت. وي ادامه داد: 
در اين دوره، برخي شركت هاي ساختماني وارد اين عرصه شدند 
و تعدادي سهام خود را واگذار و افرادي هم خريداري كردند. اما 

اين طرح خيلي موفق نبود و سود سهام تثبيت شده اي كه تعيين 
شده بود به افرادي  كه اين سهام را خريداري كرده بودند واگذار 
شد. وي با بيان اينكه امروز شرايط متفاوت از سال هاي قبل است، 
تصريح كرد: در حال حاضر با حمايت دولت، بازار سرمايه رونق 
قابل توجهي پيدا كرده و بخش عمده اي از س��رمايه هاي كشور 
به س��مت اين بازار هدايت شده اس��ت، بنابراين زمينه مناسبي 
براي ورود دوباره مس��كن به بورس فراهم شده و بورس كاال هم 
با ش��ناخت كامل از وضعيت موجود در بازار س��رمايه، پيشنهاد 
عرضه متري مس��كن را ارايه داده اس��ت. محتشم تاكيد كرد: با 
ادامه رونق بازار س��هام و با توجه به آنكه شركت هاي ساختماني 
نيز از گذش��ته در بازار سرمايه فعالند و سهام آنها در بازار عرضه 
مي شود و اين شركت ها نيز براساس عملكردشان از رونق بورس 
اثر مي پذيرد، اما طرح عرضه متري مسكن هدف ديگري را دنبال 
مي كند كه آن خانه دار كردن تدريجي مردم به نس��بت سرمايه 
هر شخص است تا روياي آنان براي خريد خانه به واقعيت تبديل 
ش��ود . عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان 
اس��تان تهران اضافه كرد: براي اجراي اين طرح مهم ترين اصل، 
نظارت دقيق است. دراين صورت سرمايه هايي كه از محل اجراي 
اين طرح جمع آوري مي ش��ود به سمت توليد مسكن سوق پيدا 
كرده و باعث افزايش عرضه خواهد شد كه در اين صورت عملكرد 
طرح بس��يار مثبت و كارآمد خواهد بود و نتايج پرباري به همراه 
خواهد داش��ت. وي با بيان اينكه با اجراي اين طرح شركت هاي 
بسياري در بخش ساختمان قادر خواهند بود از مزاياي اين طرح 
استفاده كنند گفت: در سال هاي گذشته براي اجراي پروژه هاي 
ساختماني و حمايت از س��ازندگان و سرمايه گذاران، صندوقي 
ايجاد شده بود كه متاسفانه به سرانجام نرسيم. با اجراي اين طرح 
و در سايه نظارت دقيق، زمينه ورود شركت هاي فعال در بخش 
ساخت و ساز به بازار سرمايه و بهره مندي از بازارهاي متنوع اين 

بازار فراهم مي شود. 

طرح متري مسكن در بورس كاال با جديت دنبال شود
بورس اوراق بهادار تهران پس از ثبت دو هفته نزولي در س��ال 99، 
اين هفته را با رشد 9.۶ درصدي به پايان رساند و توانست بار ديگر از 
مرز يك ميليون واحد عبور كند. به گزارش سنا، جهش 90 كانالي 
ش��اخص در هفته منتهي به 1۳ خردادماه در حالي رقم خورد كه 
نگاهي به عملكرد صنايع ۳9گانه بورسي حكايت از رشد دسته جمعي 
قيمت ها و ثبت تنها يك گروه منفي داشت.  عملكرد اين روزهاي 
بورس تهران نشان از افزايش توجه به گروه هاي بزرگ كااليي دارد. 
اين شرايط سبب ش��ده در برابر رشد 9.۶ درصدي شاخص كل در 
معامالت اين هفته، شاخص هم وزن كه نشاني از اثرگذاري يكسان 
نمادها دارد، به رشد ۵.9 درصدي بسنده كرد. در مقابل اما شاخص 

۳0 شركت بزرگ سهام افزايش 12.۸ درصدي را ثبت كرد.
 از اين رو به نظر مي رس��د در بحبوحه برگزاري مجامع شركت هاي 
س��هامي و تقسيم سودهاي ساالنه، نش��انه هايي از كمرنگ شدن 
موج هاي دسته جمعي ديده مي شود. به اين ترتيب اين روزها شاهد 
حركت نقدينگي و جذب منابع بيشتر از سوي سهام شركت هاي 
سودمحور هستيم. اين شرايط سبب شده تا شاهد تحركات جزيره اي 
معامالت و توزيع نامتوازن نقدينگي در گروه هاي مختلف بازار باشيم. 
در اين راستا هر چند بيشترين ميزان بازدهي از آن گروه هاي كوچك 
و عمدتا تك  س��هم بازار شد اما گروه هاي بزرگ با بيشترين جريان 
دادوستدها همراه شدند. از اين رو در هفته اي كه نماگر اصلي تاالر 
شيشه اي با رش��د 9.۶ درصدي همراه شد، بيشترين بازدهي از آن 
گروه تك سهم محصوالت چرمي شد. اين گروه با تك نماد »وملي« 
توانست معامالت هفتگي را با رشد بيش از 21 درصدي پشت سر 
بگذارد و از اين منظر در صدر ديگر گروه هاي بازار س��هام بايستد. 
گروه وسايل ارتباطي با تك نماد »لپارس« ديگر صنعتي بود كه در 
صدر جدول بازدگي هفتگي بورس تهران ايستاد و افزايش بيش از 
19 درصدي قيمت را تجربه كرد. گروه اطالعات و ارتباطات ديگر 
صنعت تك نمادي بود كه با افزايش 17.۶ درصدي قيمت س��هام 
شركت داده گستر عصر نوين )هاي وب( عنوان سومين گروه پربازده 

بورس تهران در هفته منتهي به 1۳خردادماه را به دست آورد. يكي از 
مهم ترين تحوالت مربوط به صنايع در هفته مورد بررسي اما اصالح 
سود سهام زيرمجموعه پااليشي بورس تهران بود. درحالي اين روزها 
نگاه بورس بازان به س��امانه كدال براي اطالع از عملكرد بنگاه هاي 
بورسي خيره مانده است كه در ساعت پاياني معامالت روز يكشنبه 
دو شركت پااليشي با ارسال اطالعيه اي از تغيير سود سال گذشته 
خود خبر دادند. از اين رو »شبريز« طي اصالحيه اي سود سال 9۸ 
را از 91۶ريال به 10۳۵ريال افزايش داد. پااليش نفت تبريز اعالم 
كرد طبق اعالميه ارسالي از پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
مابه التفاوت نرخ تس��عير ارز نفت كوره صادراتي در سال 1۳97 و 
تاثيرش در سود اضافه شد. شركت پااليش نفت الوان نيز روز يكشنبه 
طي اصالحيه اي سود سال 9۸ را از 1۶12ريال به ۳797ريال افزايش 
داد. اين پااليشگاه فرابورسي نيز در اطالعيه ارسالي خود اعالم كرد 
تغيير گزارش اصالحي مربوط به رديف ساير درآمدهاي عملياتي 
به مبلغ ۳12 ميليارد و ۳0۵ ميليون و ۴00 هزار تومان است كه در 
اثر تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي سال 97 طبق ابالغيه 
جديد وزارت نفت است. اصالحيه اين دو پااليشي سبب شد تا تمامي 
۶ شركت پااليشي بازار سهام در اين روز با توقف نماد معامالتي خود 
مواجه شوند. روز دوشنبه اما با بازگشايي سهام پااليشي پس از انجام 
تغييراتي در سود سال گذشته، تمام نمادهاي زيرمجموعه اين گروه 
در س��قف مجاز قيمت دادوستد شدند و شاهد صف طوالني خريد 
بودند. خودرويي ها اما در اين ش��رايط ش��رايط مساعدي را تجربه 
نكردند و تنها با رشد 0.2 درصد ميانگين قيمت سهام زيرمجموعه 
خود مواجه ش��دند. جايي كه اين گروه كمترين ميزان بازدهي در 
ميان صنايع رشد يافته بورس اين هفته را تجربه كرد. در مقابل اما 
بيشترين ارزش دادوستدها با معامله ۴ هزار و ۵70 ميليارد توماني از 
آن اين گروه شد. گروه زغال سنگ اما تنها صنعتي بود كه معامالت 
اين هفته را با افت ش��اخص به پايان رساند. از اين رو اين صنعت با 

تك سهم »كطبس« با كاهش قيمت 2.1 درصدي به پايان رساند.

تحليل هفتگي صنايع بورسي

راهكاري براي كاهش فشار فروش در منفي هاي بازار
اتفاق ديگري كه رخ داده اين است كه قيمت 
سهام برخي شركت هايي كه به تازگي تجديد 
ارزيابي دارايي ها را انجام داده اند، چند برابر 
ارزش به روز ش�ده دارايي ها اس�ت، بي آنكه 
اتف�اق مثبتي مث�ل طرح توس�عه و احتمال 
افزايش س�ودآوري ش�ركت، وجود داشته 
باشد و در چنين شرايطي، اين اختالف قيمت 

معنادار، توجيهي ندارد.

به گ��زارش بورس نيوز، اين روزها برخي اش��خاص، 
فارغ از اينكه آش��نايي با بازار س��رمايه داشته باشند 
يا نه، در مورد وجود حباب در بازار س��رمايه صحبت 
مي كنند و همين اظهارنظرها، بسياري از فعاالن اين 
بازار را ترس��انده و با كوچك ترين منفي بازار، شاهد 
صف فروش هاي پر حجم نمادها هس��تيم. البه الي 
تحليل هاي منفي بازار س��رمايه، مقايس��ه ريسك و 
بازدهي اين بازار با بازارهاي مختلف، از جمله ارز و طال 
و مسكن و حتي س��پرده گذاري در موسسات مالي و 

اعتباري غيرمجاز به چشم مي خورد.

رامين خدابنده در اين خصوص بيان كرد: مقايس��ه 
ريسك و بازدهي بازار سرمايه با ساير بازارها، صحيح 
نيست و نمي توان از اين مقايسه به اين نتيجه رسيد 

كه بازار سرمايه حباب دارد.
 البته كه بعضي س��هم هاي بازار بيش از ارزش ذاتي 
و واقعي سهم در حال معامله هستند؛ ولي نبايد اين 

شرايط را به كل بازار تعميم داد.
وي افزود: بخش عمده مش��كالت بازار سرمايه، عدم 
ارزش گذاري مناس��ب س��هم ها بوده و اين عارضه از 
قوانين و مقررات نادرستي نشأت گرفته كه بايد اصالح 
شوند. اشتباه رايج اين اس��ت كه P بر E باالي برخي 
گروه ها مبناي ارزش گذاري ساير سهم هاي آن گروه 
قرار مي گيرد و اين اشتباه اخيرا در مورد ارزش گذاري 
يكي از س��هم هاي در آستانه عرضه اوليه هم رخ داده 
است. در حالت عادي، اعالم P بر E براي يك صنعت و 
تعميم آن براي تمامي سهم هاي آن گروه اشتباه است. 
ارزش گذاري هر س��هم بايد بر اس��اس برآورد ارزش 
ذاتي دارايي هاي شركت، برنامه هاي آتي و همچنين 
روند سودآوري ش��ركت صورت بگيرد و ارزش ذاتي 

دارايي هاي ش��ركت ها را با تجديد ارزيابي دارايي ها 
مي توان برآورد كرد كه البته معتقدم تجديد ارزيابي 
دارايي ها بايد در تمام شركت ها انجام شود؛ ولي چالش 
اصلي اينجاست كه طبق قوانين ارزش گذاري چنانچه 
ارزش ذاتي دارايي هاي شركت از ارزش بازار شركت 
كمتر باش��د ارزش بازار به عنوان ارزش برآورد شده 

اعالم مي گردد كه اين هم، نادرست است. 
حاال اتفاق ديگري كه رخ داده اين اس��ت كه قيمت 
سهام برخي شركت هايي كه به تازگي تجديد ارزيابي 
دارايي ها را انجام داده اند، چند برابر ارزش به روز شده 
دارايي ها است، بي آنكه اتفاق مثبتي مثل طرح توسعه 
و احتمال افزايش سودآوري ش��ركت، وجود داشته 
باشد و در چنين شرايطي، اين اختالف قيمت معنادار، 

توجيهي ندارد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ضمن تاكي��د بر عدم 
ارزندگي برخي س��هم ها در قيمت هاي فعلي گفت: 
سال گذشته، برخي فعاالن و تحليلگران بازار سرمايه 
اصرار به ارزندگي و پتانسيل رشد قيمت بعضي سهم ها 
داشتند كه همان سهم ها در حال حاضر ممكن است 

چند برابر رشد قيمت تجربه كرده باشند و با اين وجود، 
عده اي كماكان از پتانس��يل رشد قيمت آن سهم ها 
صحبت مي كنند و اينكه رش��د قيمت اين سهم ها تا 

كجا منطقي است، اعالم نمي گردد.
خدابنده در توصيه به سهامداران كم تجربه تر گفت: 
به هر حال اگر سهامداران با اعتماد به برخي اشخاص 
و كانال ها و گروه ها و... اقدام به خريد گروهي سهمي 
مي كنند بدون آنكه در مورد ارزش ذاتي سهم اطالعات 
كافي داشته باشند، بايد ريسك سرمايه گذاري خود 

را هم بپذيرند.
س��هامداراني كه چشم بسته در س��هم هاي حبابي 
سرمايه گذاري كرده اند، در صورت ضرر و زيان نبايد 
س��ازمان بورس و نهادهاي ذي رب��ط ديگر را مقصر 
بدانند. وي اضافه كرد: بهترين روش سرمايه گذاري 
ب��راي س��رمايه گذاران ك��م تجرب��ه، ورود از طريق 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و ش��ركت هاي مشاور 
س��رمايه گذاري و سبد گرداني اس��ت. البته به دليل 
ضعف فرهنگ سرمايه گذاري در بورس، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري هم در روزهاي منفي بازار با فش��ار 

ابط��ال يونيت هاي اين صندوق ها مواجه مي ش��وند 
و در ش��رايطي كه كل بازار منفي باشد، چاره اي جز 
فروش س��هم هاي ب��زرگ و بنيادي س��بد خود كه 
نقدش��وندگي باالتري دارند، نخواهند داش��ت. اين 
وضعيت، هم سهم هاي بنيادي را قرباني مي كند و هم 
در نهايت س��هم هاي كوچك و كمتر ارزنده بازار، در 
سبد صندوق ها باقي مي مانند . بنابراين صندوق هاي 
سرمايه گذاري سهامي هم در منفي هاي بازار، از رفتار 
هيجاني سرمايه گذاران آس��يب مي بينند و دود اين 
اتفاق به چشم كل فعاالن بازار سرمايه خواهد رفت. 

براي كاهش فش��ار ابطال در صندوق هاي س��هامي، 
بهتر اس��ت دس��ت مديران صندوق ها را در تركيب 
سبد س��رمايه گذاري ها، باز بگذاريم تا مثال بر اساس 
اميدنامه، وجه نقد يا سپرده بانكي كوتاه مدت بيشتري 
در اختيار داشته باش��ند و با هر فشار ابطالي، مجبور 
به فروش شتابزده سهم ها نش��وند و بازار سرمايه در 
روزهاي منفي، متحمل فشار كمتري باشد . اين مهم 
در گرو اصالح مقررات صندوق هاي س��رمايه گذاري 

سهامي خواهد بود.

كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد 



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

سخنگوي آتش نشاني برخي ادعاها مبني بر عمدي بودن حريق در بزرگ ترين پارك جنگلي پايتخت را رد كرد

آتش سوزي هاي بحث برانگيز در پارك چيتگر
گروه راه و شهرسازي|

آيا آتش  سوزي دوش�نبه شب گذشته در 
پارك چيتگر عمدي اس�ت؟ آيا ارتباطي 
مي�ان آنچ�ه از س�وي برخ�ي از اعضاي 
ش�وراي ش�هر تهران، »ش�بهاتي درباره 
تعطيلي پ�ارك چيتگ�ر« خوانده ش�ده 
بود، با اين آتش س�وزي وج�ود دارد؟ آيا 
ارتباطي ميان آتش س�وزي هاي سريالي 
در پ�ارك چيتگ�ر ط�ي 6 ماهه نخس�ت 
س�ال 98 و حريق دوش�نبه ش�ب هفته 
گذشته با ماجراي قطعي آب اين پارك طي 
سال هاي گذشته وجود دارد؟ اين سوال ها 
و سواالتي از اين دست، تاكنون بي پاسخ 
مانده اند. اما شواهد و برخي اظهارنظرها از 
سوي شوراي ش�هر تهران حاكي از وجود 
»توطئه« براي تخريب اين پارك جنگلي 

حكايت مي كند.

   شبهات درباره تعطيلي پارك جنگلي
يكشنبه هفته گذش��ته، مجيد فراهاني عضو شوراي 
شهر تهران در جريان برگزاري دويست و شانزدهمين 
جلسه اين ش��ورا درباره تعطيلي پارك چيتگر، اظهار 
كرد: اين پ��ارك حدود ۹۵۰ هكتار مس��احت دارد و 
بزرگ ترين پارك تفرجگاه تهران محس��وب مي شود 
ولي هنوز تعطيل است.پارك چيتگر تنها پاركي است 
كه ۲ ايستگاه مترو در نزديكي آن قرار دارد و علي رغم 
اعالم ستاد ملي كرونا جهت بازگشايي اين پارك، هنوز 

اقدامي صورت نگرفته است.
وي اظهار كرد:  البته ش��بهاتي در مورد تعطيلي پارك 
چيتگر مطرح است كه به دليل مستند نبودن آن االن 

آن را اعالم نمي كنم.

   جزييات آتشي كه مهار شد
حدود 36 ساعت پس از اظهارات مبهم فراهاني درباره 
پارك چيتگر، اين پارك جنگلي در ساعت ۲1 دوشنبه 
هفته گذش��ته دچار حريق شد. پس از اطفاي حريق، 
 سخنگوي آتش نش��اني به رس��انه ها گفت: با حضور 
آتش نشانان در محل و به گفته فرمانده ميدان، مشاهده 
شد كه حريق در زميني به مساحت حدود ۲۰۰۰ متر 
مربع رخ داده است و تعدادي درخت و بوته هاي داخل 

پارك شعله ور شده و آتش در حال گسترش است.
ملكي درباره شدت حريق و ش��عله زياد آن نيز گفت: 
هنگام اطفاي حريق مشاهده ش��د كه حريق به يك 
كانكس كه داخل آن پر از لوله هاي پلي اتيلن بود سرايت 
كرده و لوله ها نيز دچار آتش سوزي شده اند كه به همين 
دليل ش��عله زيادي از محل حريق بلند شده بود. اين 
كانكس نيز مربوط به كارگاه پروژه آب رساني در پارك 

بوده و پس از پايان عمليات در همان محل مانده بود.

   چيتگر در آتش ندانم كاري ها و توطئه ها 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران 
اما همزمان با انتشار حريق و انجام عمليات اطفاي آن 
در پارك چيتگر، در صفحه ش��خصي خود در فضاي 

مجازي نوشت: چيتگر در آتش ندانم كاري ها، توطئه ها 
و اهمال ها مي سوزد.

او تأكيد ك��رد: پيگرد قانوني متخلفين، توطئه گران و 
اهمال كاران كه اين ثروت ملي را تهديد كرده اند، مطالبه 
ملي است. فكري اساسي براي تحول در حفاظت از اين 

سرمايه ملي بايد انديشيد.

   ۲۰ مورد آتش سوزي در شش ماه اول 98 
فراهاني همچنين روز سه شنبه گذشته در دويست و 
هفدهمين جلسه شورا با اشاره به آتش سوزي در پارك 
چيتگر گفت: آنچه كه در پارك چيتگر رخ داد و دل همه 
را سوزاند اولين بار نيست. آمار آتش سوزي هاي شش 
ماه اول سال گذشته را مورد بررسي قرار دهيد بيش از 
۲۰ مورد آتش سوزي در شش ماه اول در چيتگر ثبت 
شده اس��ت كه اين امر در ۲۰ سال گذشته در چيتگر 

بي سابقه است. 
وي ادامه داد: اين امر نش��ان مي دهد اداره و مديريت 
پارك ه��اي بزرگ در پايتخت با توجه به نبود امكانات 
الزم منطقه ب��راي حفاظت بايد در اختيار س��ازمان 

پارك ها قرار بگيرد.

   يافته جديدي ندارم
با انتش��ار اظهارنظر فراهان��ي در فضاي مجازي، در 
ذهن بسياري از ش��هروندان و دغدغه مندان حوزه 
شهري اين سوال ايجاد ش��د كه آيا ميان حريق در 
پارك چيتگر با سخنان روز يكشنبه فراهاني و آنچه 
كه او »ش��بهاتي در مورد تعطيل��ي پارك چيتگر« 
خوانده بود، ارتباط��ي وجود دارد؟ »تعادل« همين 
س��وال را با او طرح كرد. اما اين عضو ش��وراي شهر 
اظهار كرد كه »يافته جديدي ندارم و نمي توانم در 

اين باره اظهارنظر كنم.«

   آتش سوزي عمدي يا غيرعمدي؟
اين در حالي است كه زهرا صدراعظم نوري، رييس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي اسالمي شهر نيز در نشست سه شنبه گذشته 
اين شورا اظهار كرد كه آتش سوزي بوستان چيتگر 

عمدي بوده است.
ديروز اما س��يد جالل ملكي س��خنگوي س��ازمان 
آتش نش��اني ش��هر تهران در گفت وگو ب��ا فارس، 
درخص��وص اينكه در برخ��ي از محاف��ل و فضاي 
مجازي پيام ها و ادعاهايي دس��ت به دست مي شود 
كه حكايت از عمدي بودن آتش سوزي هاي اخير در 
تهران دارد گفت: براي ما در س��ازمان آتش نش��اني 
ش��هر تهران هنوز عمدي بودن آتش سوزي ها ثابت 

نشده است.
وي افزود: ايجاد آتش س��وزي ده ه��ا عامل دارد كه 
هر كدامش مي تواند باعث آتش س��وزي شود نظير 
صاعقه، آتش خاموش نشده بعد از پيكنيك، اتصالي 
سيم هاي برق و حتي گرماي بيش از حد هوا در حالي 

كه شعله عمدي يكي از اين علت ها مي تواند باشد.
س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني ش��هر ته��ران 
گفت: ما در س��ازمان آتش نش��اني تهران در همين 

روزهاي اخير بارها اعالم كرده ايم كه عمدي بودن 
آتش س��وزي هايي كه عمدتا هم در فضاي عمومي 

شهر بوده است براي ما ثابت نشده است.
ملكي اظهار كرد: البته نكته جالب اين اس��ت كه در 
خود آتش س��وزي عمدي هم دو ن��وع آتش عمدي 
داريم. يك مورد همان چيزي است كه در ذهن مردم 
همواره همراه با انگيزه خرابكاري است و نوع دوم كه 

عمدي است اما به قصد خرابكاري نيست.
وي ادامه داد: از ساليان قبل كشاورزان پس از اولين 
برداشت براي از بين بردن پوشالهاي باقي مانده روي 
زمين اقدام به ايجاد حريق مي كرده اند تا پول حمل 

و نقل پوشالها را ندهند.
سخنگوي سازمان آتش نشاني شهر تهران گفت: در 
همين حين كنترل آتش از دس��ت شان خارج شده 
و به زمين هاي مجاور و بوستان و درخت هاي ديگر 
سرايت مي كرده و باعث حريق مي شده است كه اين 
هم يك نوع آتش عمدي محس��وب مي شده است.

ملكي گفت: ام��ا اينكه برخ��ي مي گويند ما ديديم 
يك نفر با يك شعله در دست آمد و جايي را به آتش 
كش��يد و رفت براي ما هنوز ثابت نشده است و بايد 
اگر فيلم و عكس و مداركي در دس��ت دارند به ما و 

دستگاه هاي ذيربط ارايه كنند.

   بي آبي و آفت به جان پارك جنگلي
آتش سوزي هاي سريالي تنها مشكل پارك چيتگر 
نيست. بي آبي هاي مكرر از سال ۹۲ تا تابستان سال 

۹8 درختان اين پارك جنگلي را در معرض تهديد 
و نابودي قرار داده اس��ت به گونه اي كه مس��احت 
1۲۰۰ هكتاري اين پارك جنگلي در سال 134۰ 
هم اينك به 84۰ هكتار كاهش يافته اس��ت. قطع 
آب پارك چيتگر، در تابستان سال گذشته منجر 
به ورود شوراي شهر تهران به اين مساله شد و حتي 
محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر به همراهي 
برخ��ي از اعضاي اين ش��ورا از اين پ��ارك بازديد 
كرد.در ش��هريور سال ۹8، احسان صفايي، معاون 
خدمات ش��هري منطقه ۲۲ به »تعادل« گفته بود 
كه از سال ۹6 به طور كامل آب اين بوستان جنگلي 
قطع ش��د و چندي پيش توانستند بعد از دو سال 

چيتگر را آبياري كنند. 
منطقه ۲۲ شهرداري به سازمان آب 14۰ ميليارد 
تومان بدهي دارد ك��ه 3۰ ميليارد تومان به دليل 
تأمين آب بها و مابقي به دليل انش��عابات اس��ت. 
موضوع ناراحت كننده اينجا است كه 14۰ ميليارد 
تومان براي ش��هرداري تهران رق��م قابل توجهي 
نيست كه از پس آن بر نيايد و چرا بايد يك بوستان 
ب��زرگ كه طي ۵8 س��ال تنفس گاه ته��ران بوده 
و ريه هاي ش��هر محسوب مي ش��ود را بر سر يك 

اختالف مالي به نابودي بكشاند. 
تهران در س��ال هاي اخير همواره با معضل بزرگ 
آلودگي هوا مواجه بوده و شهرداران همواره اذعان 
داش��ته اند كه بايد فضاي سبز شهر تهران افزايش 
يابد، اما در عمل شاهد اتفاقات ديگري بوديم. از يك 

سو باغ هاي شهر تهران با تصويب مصوبه برج -باغ ها 
يكي پس از ديگري از بين رفتند و به گفته يكي از 
اعضاي شورا بيش از 4 هزار هكتار از باغ هاي شهر 
تهران تبديل به برج شد و از سوي ديگر شاهديم كه 
همين فضاي اندك باقي مانده مانند پارك چيتگر 
كه يك تفرجگاه عمومي اس��ت قرباني لجبازي و 

اختالفات مالي دو نهاد شهري مي شود.
واقعيت اين است كه بس��ياري از درختان چيتگر 
طي سال هاي اخير به دليل كم آبي خشك شده اند 
و حدود 3 هزار درخت نيز دچار آفت هاي گوناگون 
شده و احتمال سرايت اين آفات به ديگر درختان 
نيز وجود دارد.صفايي همچنين اظهار كرده بود: از 
اواخر سال ۹۲ با كاهش دبي آب مشكالت آغاز شد، 
در اين زمينه مش��كالتي با سازمان آب و فاضالب 
وجود داش��ت و از سال ۹4 تا ۹6 نيز آب به دفعات 
قطع ش��د تا اينكه نهايتا در سال ۹6 به طور كامل 

آب را قطع كردند.
 از 4 چاه موجود در پارك، 3 چاه خش��ك ش��دند 
و اين در حال��ي بود كه قب��ال 3۰ درصد آب مورد 
نياز چيتگر توس��ط چاه ها تأمين مي شد و تا االن 
)تابس��تان ۹8( نيز 3 چاه خش��ك شده است. او با 
بيان اينكه در ش��هريورماه سال ۹7 با تصفيه خانه 
موجود در منطقه تفاهم كرديم كه پساب به چيتگر 
منتقل ش��ود، گفته بود: ۲4۰ مترمكعب از تيرماه 
پس��اب داخل چيتگر آمده و آبياري به شيوه ثقلي 

شروع شده است. 
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صادرات ميوه به امارات 
مشروط شد

مديركل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي گفت: 
بنادر امارات اعالم كرده اند واردات ميوه از ايران صرفا 
بايد توسط كانتينر هاي يخچال دار انجام شود كه اين 
امكان در لنج هاي س��نتي ما وجود ندارد.به گزارش 
تسنيم، روانبخش بهزاديان درباره آغاز تجارت دريايي 
ايران و امارات متحده عربي اظهار داش��ت: تجارت 
شناورهاي محلي با بنادر امارات آغاز شده است.وي 
افزود: با آغاز شيوع ويروس كرونا، ارتباطات تجاري 
شناورهاي ما با اين كشور جنوبي خليج فارس متوقف 
شده بود اما بر اساس پروتكل هاي جديد بهداشتي، 
اين ارتباطات تجاري از سر گرفته شده است.مديركل 
امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي افزود: برخي 
از اين پروتكل ها ش��امل »اخذ گواهي بهداشتي از 
سوي مالكان لنج ها و شناورهاي محلي«، »صرفاً مواد 
خشك حمل شود« و »محل نگهداري محموله ها 
مرطوب نباشد«، مي ش��ود.وي افزود: ما در سازمان 
بنادر و دريانوردي نيز براي كشتي هاي ورودي به بنادر 
ايران برخي پروتكل هاي بهداشتي را تدوين كرده ايم؛ 
بازرسان اين سازمان به كشتي ها و شناورهاي تجاري 
وارد ش��ده و در صورتي كه مورد مشكوكي نبينند، 
اجازه تخليه كاال را صادر مي كنند.به گفته بهزاديان، 
اماراتي ها نيز چنين پروتكل هايي دارند و البته صدور 
گواهي بهداش��تي از بندر مبدأ را هم به موارد مورد 
نظر، افزوده اند و بايد در بندر مقصد، از سوي مالكان 
شناورها ارايه شود. وي تصريح كرد: براي حمل مواد 
غذايي و ميوه و تره بار كه عمده صادرات ما به امارات 
است، مقامات بندري اين كش��ور اعالم كرده اند كه 
بايد حتمًا با كانتينر يخچال دار حمل شود. مديركل 
بندري سازمان بنادر گفت: كويت هم اعالم كرده كه به 
هيچ وجه شناور چوبي را نمي پذيرد و صرفاً شناورهاي 
فلزي را مي پذيرد كه اي��ن تصميم كويت به خاطر 
رطوبت پذير بودن ش��ناورهاي سنتي چوبي است. 
وي تأكيد كرد: متأسفانه لنج هاي سنتي و شناورهاي 
تجاري كوچك ما امكان حمل تنها يك يا دو دستگاه 
كانتينر يخچال دار آن هم بر روي عرشه را دارند؛ ولي 
در كل چنين امكاني در لنج هاي سنتي ما وجود ندارد؛ 
شايد لندي كرافت ها مجبور به حمل كانتينرهاي 
يخچالي براي صادرات ميوه و تره بار به امارات باشند.

كسري ۲5۰۰ ميليارد توماني 
بودجه تهران در ۲ ماه

مجيد فراهاني،  ريي��س كميته بودجه و نظارت 
مالي شوراي اسالمي ش��هر تهران گفت: در دو 
ماهه اول س��ال ۲۵۰۰ ميلي��ارد تومان به دليل 
ش��رايط كرونايي، عدم تحقق بودجه داش��تيم.

مجيد فراهاني در گفت وگو با مهر درباره تحقق 
بودجه شهرداري تهران گفت: با توجه به تحريم ها 
و ش��رايط كرونايي فعلي، برنامه ۵ س��اله سوم 
در بس��ياري از موارد محقق نشده است و به نظر 
مي رسد تغييرات س��ريع و چالش هاي موجود، 
تحق��ق برنامه ه��اي بلندمدت را دچ��ار چالش 
مي كند.ريي��س كميته بودج��ه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا هنوز بايد 
شهرها را با برنامه هاي بلندمدت اداره كرد؟ گفت: 
در بحث برنامه ريزي با توجه به تغييرات زيادي كه 
داريم عماًل برنامه ريزي هاي بلندمدت به چالش 
كشيده شده و ما مفهومي به نام برنامه ريزي غلتان 
داريم. زيرا س��رعت تحوالت و تغييرات به حدي 
است كه نياز است برنامه ريزي هاي ما متناسب با 
تحوالت و وقايع و اتفاقات مورد بازنگري قرار گيرد. 
فراهاني افزود: اين موضوع نافي برنامه ريزي هاي 
ميان مدت و بلندمدت نيس��ت. اگ��ر در تهران 
برنامه ۵ ساله س��وم داريم الزم است در كنار آن 
برش هاي ساالنه متناسب با تحوالت تدوين شود 
كه اين برنامه هاي يك ساله با تحوالت همخواني 
داشته باشد و براي همين شوراي شهر از شهردار 
درخواس��ت كرد س��ناريوهاي مختلف اجراي 
برنامه هاي شهري در حالت خوشبينانه محتمل 
و بدبينانه را به شورا پيش��نهاد دهد تا بر اساس 
اين پيشنهادات مشخص شود در هر كدام از اين 
سناريوها چه كارهايي و چه اولويت هايي بايد در 
دستور كار قرار گيرد. فراهاني در پاسخ به پرسشي 
ديگر مبني بر ميزان كسري بودجه شهرداري در 
س��ال ۹۹ گفت: براساس اعالم شهرداري تهران 
طي دو ماه��ه اول ۲۵۰۰ ميليارد تومان به دليل 
شرايط كرونايي بودجه پيش بيني شده محقق 
نشده كه بايد تالش كنيم با درآمدهاي جايگزين 

كسري بودجه را جبران كنيم.

پرند با خط آهن
به پرديس متصل مي شود

شوراي عالي ترافيك، وزارت راه و شهرسازي را موظف 
به احداث راه آهن حوم��ه اي پرند-پرديس كرد. به 
گزارش مهر، در جلسه اسفند ماه سال گذشته شوراي 
عالي ترافيك كه با حضور معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازي برگزار شد، طرح جامع ريلي تهران را به 
تصويب رساند كه بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازي 
موظف به احداث و بهره برداري از راه آهن هاي حومه اي 
شهر تهران شده است. تكميل يا ساخت خطوط ريلي 
حومه اي تهران كه به  عهده وزارت راه و شهرس��ازي 
گذاشته شده، به شرح زير است: »تهران-هشتگرد 
با انشعاب به شهر قدس و مارليك و خطوط اتصالي با 
متروي تهران«، »تهران-باقرشهر-فرودگاه امام-پرند 
با انشعاب به رباط كريم«، »تهران-ورامين-پيشوا با 
انشعاب به پاكدشت«، »تهران )متروي فرهنگسرا( 
- ترمينال شرق- پرديس-رودهن«، »تهران )متروي 
آزادگان( –اسالمشهر«، »تهران )متروي صادقيه( 
–هش��تگرد«. همچنين اين وزارتخانه با همكاري 
ش��هرداري تهران، مكلف به اتصال خطوط متروي 
آزادگان به پرن��د و اتصال متروي آزادگان به متروي 
فرهنگسرا )ترمينال شرق( براي اتصال شهر جديد 

پرند به شهر جديد پرديس شده است.

طرح اجاره داري حرفه اي با تعيين سقف مجاز افزايش اجاره تدوين شد

۲ مشوق براي راه اندازي اجاره داري حرفه اي 
محم�ود محم�ودزاده، مع�اون وزي�ر راه 
و شهرس�ازي از تدوي�ن طرح اج�اره داري 
حرفه اي خبر داد و گفت: طي سال هاي 85 تا 
95 تعداد خانوارهاي مستاجر كشور ۳۰ درصد 
افزايش يافته است و اين ميزان در تهران ۴۲ 

درصد بوده است.

محمودزاده با بيان اينكه دولت در بازار اجاره مس��كن 
نقش سياست گذار و تعادل بخشي به جريان عرضه و 
تقاضا را برعهده دارد، اظهار كرد: گروهي از كارشناسان 
مي گوين��د ورود دول��ت از منظر سياس��ت گذاري و 
تنظيم گري به بازار اجاره جايز نيست و گروه ديگري نيز 
به مداخله يا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.

وي تصريح كرد: تجربه سال هاي گذشته در بازار اجاره 
مسكن شهر تهران و شهرهاي بزرگ و متوسط نشان 
داده رها كردن بازار اجاره به اين اميد كه سطح اجاره بها 
با توان پرداخت مستاجران متناسب مي شود، جوابگو 
و قابل قبول نيست. بنابراين الزم است دولت به عنوان 
سياست گذار و تنظيم كننده بازار اجاره مسكن براي 

حمايت از دهك هاي نيازمند مداخله كند.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه با تاكيد بر اينكه اين 
آمارها به خوبي عدم موفقيت بازار در تنظيم متغيرها 

به ش��كل خودكار و ب��دون ورود دولت را مش��خص 
مي كند، گفت: طرح اجاره داري حرفه اي در وزارت راه 
و شهرسازي تدوين شده كه در آن به عوامل مختلف و 
در عين موثر بر روند اجاره بها و رابطه مالك و مستأجر 
پرداخته شده است. همچنين براي زمان اجاره داري و 
ميزان رشد مجاز اجاره بها نيز پيش بيني هايي در طرح 
مذكور صورت گرفته است.محمودزاده ابراز اميدواري 
كرد: ب��ا تصويب اين طرح ش��رايط ب��راي راه اندازي 
ش��ركت هاي اجاره داري حرفه اي و عرضه انبوه واحد 
مس��كوني اجاره اي در شهرهاي بزرگ از جمله تهران 

فراهم و روند رشد ساالنه اجاره بها محدود شود.

   اجاره داري با تاسيس هلدينگ
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي همچني��ن اعالم كرد 
كه راه اندازي نظ��ام حرفه اي اجاره داري با تاس��يس 

هلدينگ هاي اجاره مسكن صورت خواهد گرفت.
محم��ودزاده در گفت وگو ب��ا ايلنا درب��اره اقدامات و 
تمهيدات دولت براي كنترل و مديريت بازار اجاره اظهار 
كرد: از آنجايي كه نيازي در بازار اجاره وجود نداشت بنا بر 
آن هم تا به امروز قوانيني در اين حوزه نداشتيم. با توجه 
به نيازهاي امروز بازار در حال تدوين تمهيداتي و ارسال 
آن به مراجع ذي ربط براي نظرخواهي هس��تيم. وي 

درباره راه اندازي شركت ها و هلدينگ هاي اجاره داري در 
كشور گفت: تاسيس شركت هاي اجاره داري حرفه اي 
شقوق مختلف دارد كه بخشي از آن به اين شكل است 
كه شركت هايي تاسيس مي شوند كه مي توانند تعداد 

انبوهي از واحدها را اجاره بدهند.
معاون وزير راه و شهرس��ازي در پاسخ به اينكه در اين 
صورت اين هلدينگ ها مي توانند عامل افزايش قيمت ها 
در بازار باشند، توضيح داد: طبيعتا اين شركت ها از نظر 
نرخ گذاري و مشخصات براس��اس چارچوب ها عمل 
خواهند كرد و قرار نيست اين امكان را داشته باشند كه 

بتوانند هر قيمتي را تعيين كنند.
محمودزاده درباره مش��وق هاي در نظر گرفته ش��ده 
براي ش��ركت هاي اجاره داري اظهار كرد: ارايه زمين 
۹۹ س��اله دولتي و مشوق هاي مالياتي باعث مي شود 
كه س��رمايه گذاري در اين حوزه منطقي شود و صرفه 

اقتصادي داشته باشد.
وي ادام��ه داد: راه اندازي اج��اره داري حرفه اي فقط 
مخصوص ش��ركت ها نيست بلكه بخش��ي از اجراي 
آن حمايتي اس��ت و بايد براي افراد تحت پوشش در 
اين حوزه س��رمايه گذاري صورت گيرد. شركت هاي 
اجاره داري  حرفه اي هم مي توانند به اقش��ار متوسط 

خدمات ارايه دهند. 

   تعيين سقف اجاره بها
معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي درباره س��قف مجاز 
افزايش اجاره بها در تابستان امسال تاكيد كرد: يكي 
از ضعف هاي اين حوزه كه به آن اشاره كردم اين است 
كه در قانون موضوعي در رابطه با تعيين سقف مجاز 
براي اجاره بها ديده نشده است و نرخ ها كامال براساس 
روابط خصوصي دو طرف قرارداد تعيين مي ش��ود و 
نمي توانيم كف و سقف براي نرخ اجاره مشخص كنيم.

معاون امور مسكن و ساختمان با بيان اينكه به دنبال 
اين هستيم كه با تاثير مثبت بازار تعادل و هماهنگي 
ب��راي تعيين نرخ اجاره ايجاد ش��ود و نه با رفتارهاي 
برخوردي و قهري، گفت: البته همچنان اجاره داري 
س��نتي كه افراد ملك خود را به ف��رد مورد نظر خود 

اجاره مي دهند، حفظ خواهد شد. 
وي همچني��ن درباره تش��كيل كميت��ه تعيين نرخ 
اجاره كه س��ال گذش��ته راه اندازي آن مطرح ش��ده 
بود، اظهار ك��رد: آن ايده و پيش��نهاد تجربه موفقي 
نيس��ت و تعيين نرخ به صورت دس��توري نمي تواند 
پاسخگوي بازار باش��د. بازار اجاره بايد با مشوق هاي 
مناسب خود متعادل و اصالح شود. بازار اجاره چه در 
بخش مستاجر و چه موجر بايد با مشوق هاي مالياتي 

مديريت شود. 

   سلطان مسكن هم داريم
محمودزاده در پاس��خ به اين سوال كه آيا پديده سطان 
مس��كن در اين بازار وجود دارد و شناسايي شده است، 
گفت: طبيعتا وجود دارد ام��ا در حال حاضر نمي توان 
در اين باره آماري ارايه داد و س��ازمان ثبت اسناد اعالم 
كند كه چند واحد به نام چه كسي است.معاون وزير راه 
و شهرس��ازي افزود: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازي 
طبق شنيده ها صحبت مي كنيم و شنيده هايي در اين 
باره وجود دارد كه نمي توان بر اساس اين شنيده ها آمار 
قطعي را اعالم كرد اما آمار ثبت اسناد مستند است.وي 
گفت: درست است كه چندين مسكن به نام يك فرد ثبت 
شده و با افرادي با مالكيت هاي مختلف مواجه هستيم اما 
زماني كه نظام اجاره داري حرفه اي حاكم شود تمام اين 
موضوعات شفاف خواهد شد. سامانه شناسايي واحدهاي 
خالي هم عملياتي ش��ده و به زودي بارگذاري مي شود 
و قطعا همه چيز شفاف خواهد شد. محمودزاده گفت: 
كنترل با نظام مالياتي كه آغاز شود اين روش مالكيت 
هم اصالح خواهد شد.وي ادامه داد: قانون گذار ابزارهايي 
دارد كه اگر با اين ابزارها ورود كند راحت به نتايج مطلوب 
خواهد رسيد بنابراين نيازي به رفتار قهري نخواهد بود و 
الزم نيست تمام اقدامات قهري باشد، يكي از موثرترين 

ابزارها براي كنترل بازار مسكن هم ماليات است.

افزايش قيمت بليت قطارهاي مسافري و حومه اي
ش�وراي عالي ترابري با توجه به پيش�نهاد 
شركت هاي ريلي مسافري مبني بر افزايش 
قيمت بليت قطارهاي مس�افري، با افزايش 
۲۰ درصدي قيمت بليت قطارهاي مسافري 
و 5۰ درص�دي قطارهاي حوم�ه اي موافقت 
كرد. همچنين در اين مصوبه اعالم شده است 
كه قيمت بليت قطارهاي 5 ستاره بر مبناي 

عرضه و تقاضا خواهد بود.

مهرداد تقي زاده، دبير انجمن شركت هاي حمل و نقل 
ريلي در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: با شيوع كرونا 
و الزام وزارت بهداشت مبني بر رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي قطارهاي مسافري با نيمي از ظرفيت خود 
تردد مي كنن��د در واقع در يك كوپ��ه 4 نفره دو نفر 

مسافر مي نشيند و در نتيجه ظرفيت قطارها كاهش 
يافته است.وي ادامه داد: شركت هاي ريلي و انجمن 
ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي طي پيش��نهادي به 
شوراي عالي ترابري درخواست داشت تا به دليل تورم 
و همچنين رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي قيمت 

بليت قطارها افزايش يابد.
وي توضي��ح داد: ب��ا احتس��اب ت��ورم و موض��وع 
فاصله گذاري اجتماعي ضرورت داشت قيمت بليت 
قطارها ت��ا 6۰ درصد افزايش يابد و بدون احتس��اب 
تورم و فقط با لحاظ فاصله گذاري اجتماعي موضوع 
افزايش 4۰ درصدي قيمت بليت قطارهاي مسافري 
مطرح بود. اين موضوع در شوراي عالي ترابري بررسي 
شد و نهايتًا با افزايش ۲۰ درصدي قيمت بليت هاي 
قطار موافقت شد كه از ابتداي تيرماه اعمال مي شود.

دبير انجمن شركت هاي حمل و نقل ريلي ادامه داد: 
شركت هاي ريلي به دليل افزايش سنگين هزينه ها 
همچنين كاه��ش درآمد ب��ه دلي��ل فاصله گذاري 
اجتماعي با مش��كالت مالي مواجه ش��دند و اين ۲۰ 

درصد افزايش هزينه هاي آنها را جبران نمي كند.
تقي زاده ادامه داد: به هر حال ممكن اس��ت تا دو سال 
موضوع رعايت فاصله گذاري اجتماعي در قطارها مطرح 
باشد و در اين مدت شركت هاي حمل و نقل ريلي كه 
شركت هاي خصوصي هس��تند بايد اين هزينه ها را از 
جيب خود جب��ران كنند و اين هنوز بدون لحاظ تورم 
است.وي افزود: در جلس��ه اي كه اخيراً  با شركت هاي 
ريلي به صورت ويدئو كنفرانس برگزار كرديم شركت ها 
معتقد بودند با احتساب تورم و در كنار فاصله گذاري 
اجتماعي بايد 6۰ درصد قيمت بليت قطارها افزايش 

يابد اما ما تورم را لحاظ نكرديم و فقط با در نظر گرفتن 
موضوع فاصله گذاري اجتماعي پيشنهاد افزايش 4۰ 
درصدي را به شوراي عالي ترابري داديم كه با ۲۰ درصد 
آن موافقت شد.دبير انجمن شركت هاي حمل و نقل 
ريلي اضافه كرد: شركت هاي ريلي معتقد هستند اگر 
با همين 4۰ درصد موافقت نشود به اشتغال و كسب و 
كار آنها زيان وارد مي ش��ود و هم از نظر نيروي انساني 
با مشكالتي مواجه مي شوند.بر اس��اس اين گزارش، 
همچنين قيمت بليت قطارهاي حومه اي نيز افزايش 
يافته اس��ت. بر اين اس��اس، نرخ  بليت قطار در مسير 
تهران � پرند به 3 هزار تومان، مشهد � سرخس به 8هزار 
تومان، خرمش��هر � اهواز به 4 هزار تومان، انديمشك 
� تهران به 6 هزار تومان، ته��ران � فيروزكوه به 6 هزار 
تومان، ته��ران � جمكران به 8 هزار تومان، تهران � قم 

به 7 هزار تومان، تهران � پيشوا به ۲ هزار تومان، تهران 
� گرمسار به 4۵۰۰ تومان، تهران � كرج � هشتگرد به 
۲ هزار تومان، تهران � قزوين به 8 هزار تومان و تهران 
� تاكس��تان به ۹هزار تومان بالغ شده است.همچنين 
قيمت قطار حومه اي اتوبوسي براي مسير تبريز � جلفا 
4 هزار تومان و ريل باس اين مسير 7 هزار تومان تعيين 
شده است.قيمت بليت حومه اي تبريز � تربيت معلم نيز 
1۵۰۰ تومان، انديمشك � دروود 6 هزار تومان، كارون 
� سربندر � ماهشهر 4هزار تومان، گرگان � پل سفيد 8 

هزار تومان تعيين شده است .
بنابر اين گزارش، قيمت  بليت قطارهاي حومه اي از 
س��ال ۹3 افزايش نداشته است ضمن آنكه در تيرماه 
سال ۹8 نيز بليت قطارهاي مس��افري تا ۲۲ درصد 

افزايش داشت.

بيش از ۲۰ مورد آتش سوزي در شش ماه اول سال 98 در چيتگر ثبت شده است كه  در ۲۰ سال گذشته بي سابقه است



دانش و فن6دنياي فناوري

مشكل اصلي آموزش مجازي، عدم دسترسي عده اي به ابزارهاي ارتباطي است

آموزش مجازي در كرونا سرعت گرفت
پس از آنكه شيوع ويروس كرونا باعث تعطيلي 
دانش�گاه ها و مدارس كشور ش�د، دولت براي 
جلوگيري از عقب ماندگي تحصيلي دانش آموزان 
و دانشجويان سازوكارهايي را با محوريت آموزش 

از راه دور و آموزش مجازي در پيش گرفت.

 وزارت علوم پ��س از مواجهه با چال��ش چگونگي تداوم 
فعاليت هاي آموزش��ي در بحران كرونا، طرح جايگزيني 
آموزش الكترونيكي و غيرحض��وري را بر پايه فضاي وب 
به جاي آموزش حضوري، درنظر گرفت و وزارت آموزش 
و پرورش نيز بستر پيام رسان هاي داخلي و نيز اپليكيشن 
»شاد« را براي اين موضوع انتخاب كرد؛ البته اجراي اين 
سازوكارها با كمبودها و انتقاداتي همراه شد. كارشناسان 
معتقدند هرچند ش��يوه آموزش مجازي، محصالن را در 
مسير جديدي در حوزه آموزش قرار داده و حركت مثبتي 
به شمار مي رود، اما نبود زيرساخت هاي آموزش مجازي 
در كشور در دوران كرونا نمود پررنگي داشته است. اكنون 
آموزش مجازي روزهاي پاياني خود را به دليل نزديك شدن 
امتحانات طي مي كند، مركز ملي فضاي مجازي ارزيابي 
خود را از روند اجراي طرح آموزش مجازي در دوران كرونا 
به عنوان نهاد ناظر در اجراي سياست هاي آموزش مجازي 
كش��ور، ارايه داده است. امير خوراكيان، معاون مركز ملي 
فضاي مجازي عملكرد دس��تگاه هايي مانند وزارت علوم 
و آم��وزش و پرورش، دانش��گاه ها و وزارت ارتباطات را در 
زمينه آموزش مجازي در دوران كرونا مثبت ارزيابي كرده 
و از بررسي ادامه روند آموزش مجازي در كشور براي سال 

تحصيلي آينده خبر داد.
رويكرد دانش��گاه ها و مدارس كشور در مواجهه با ويروس 
كرونا و روند برگزاري كالس هاي درس مجازي نشان داد 
كه ش��يوه آموزش مجازي در ايران با نواقصي همراه است 
و به همين دليل ش��اهد برخي نارضايتي ها در اين زمينه 
بوده ايم. امير خوراكيان، معاون مركز ملي فضاي مجازي 
درباره بررس��ي اين مركز به عنوان ناظ��ر بر روند فعاليت 
دستگاه هاي مرتبط با آموزش مجازي، توضيح داد: »مساله 
آموزش يكي از موضوعات مهم در تحوالت فضاي مجازي 
محسوب مي ش��ود كه روي اين حوزه نيز تأثيرات بسيار 
عميق و گس��ترده اي دارد. حوزه آم��وزش مي تواند مدل 
حكمراني و مدل نظام حكومت ها را تغيير دهد و يا تنظيم 
كند. ما مس��اله آموزش را قبل از بحث هاي كرونا در قالب 
تحوالت حوزه فضاي مجازي دنبال مي كرديم. به تعبيري 
ديگر »تغييرات مدل حكمراني در حوزه آموزش در عصر 
تحوالت فضاي مجازي«، در دستور كار ما قرار داشته است. 
براين اساس گزارش��ي از سوي مركز ملي فضاي مجازي 
به طور مفصل تهيه و براي رييس جمهوري ارسال شد كه 
رييس جمهوري اين گزارش را با دستورات ذيل آن به وزارت 
آموزش و پرورش اب��الغ كرد. در همين رابطه كارگروهي 
نيز ايجاد ش��د تا اين تحوالت را بررسي و تعيين كند كه 
چه اقداماتي بايد در براب��ر اين تحوالت در نظام آموزش و 
پرورش و نظام آموزش عالي صورت گيرد. از اين رو جلسات 
مهمي را ب��ا وزراي آموزش و پرورش و علوم براي پيگيري 
اين موضوع در مركز ملي فضاي مجازي برگزار كرديم. اين 
كارگروه در حوزه پلتفرم هاي آموزشي، محتواي آموزشي، 

نظام ارزشيابي، توليد محتوا و بسياري از مسائل ديگر كه در 
حوزه آموزش و فضاي مجازي مطرح است موضوع را مورد 

بررسي و پيگيري قرار داد.«

    حداقل شدن مشكالت فني 
در حوزه آموزش مجازي 

او درباره آموزش مج��ازي در دوران كرونا و نقاط ضعف و 
قوت آن اظهار كرد: »زماني كه بح��ران كرونا پيش آمد، 
اين مقدمات و مباحث مورد نظر به ما كمك كرد و به كار 
سرعت داد. در حقيقت در فرصت كرونايي در كشور درحوزه 
آموزش، اقداماتي كه پيش بيني مي شد ظرف سه سال انجام 
شود در عرض سه ماه صورت گرفت. از اين جهت سرعت 
كار افزايش پيدا كرد. ما در ايام كرونا، جلسات مشتركي در 
سطح رييس مركز ملي فضاي مجازي و وزراي ارتباطات و 
آموزش و پرورش داشتيم و جلسات مفصلي نيز در سطوح 
معاونان وزارتخانه ها و اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي 
مجازي نيز برگزار كرديم و موضوع آموزش مجازي به طور 
جدي دنبال شد. در حوزه دانشگاه در ابتدا خيلي موضوع 
جدي گرفته نشد اما بعد از طوالني شدن فرآيند قرنطينه و 
تعطيلي دانشگاه ها و كالس ها، وزارت علوم تصميم به حضور 
در زمينه آموزش مجازي گرفت. البته چون سامانه هاي 
فعال تري از قبل داشتند، خيلي سريع توانستند كالس ها را 
راه اندازي كنند و كار در دانشگاه ها به سرعت شكل گرفت. 
در ابتدا مقداري سرعت برقراري ارتباط پايين بود كه بخشي 
مربوط به مشكالت فني مي شد و بخشي هم به خاطر اينكه 
كاًل در كشور با افزايش حجم تقاضا اينترنت در ايام كرونا 
مواجه ش��ديم، با مش��كالت همراه بود. اما اين مشكالت 
امروز در حوزه آموزش عالي به حداقل رسيده است. طبق 
گزارش��اتي كه ما داريم در اين ايام حدود يك درصد كل 
ترافيك اينترنت كش��ور مربوط به آموزش الكترونيكي 
دانشگاه ها بوده كه عدد قابل توجهي است. در حوزه آموزش 
و پرورش نيز به بركت بحث هايي كه قباًل شده بود موضوع 
آموزش مجازي مقداري شفاف بود. اما يك سري مشكالتي 
از جهت زيرساختي و فني وجود داشت كه با كمك مركز 
ملي فضاي مجازي، وزارت ارتباط��ات و اپراتورها، كار به 
سرعت شكل گرفت و براي سامانه »شاد« امكانات فني و 
زيرساختي خوبي آماده شد. برخي مشكالت مربوط به خود 
سيستم بود كه هم اكنون به حداقل رسيده است. براساس 
گزارش هايي كه مركز ملي فضاي مجازي تهيه كرده است 
در سيستم آموزش مجازي دانش آموزان، برخي مشكالت 
مرب��وط به فرآيند احراز هويت ب��ود كه اين بخش مطلقًا 
برطرف شد. موضوع ديگر مربوط به امكانات جديدي بود 
كه الزم بود در اين سيستم برقرار شود. براي مثال مهم ترين 
امكان مورد تقاضاي معلمان و دانش آموزان، بحث ارتباط 
تصويري )اليو استريم( در كالس درس بود كه اين امكان 
به مرور در سامانه »شاد« برقرار شده و هم اكنون نيز در حال 
اجرا است. در مورد محتواي استاندارد نيز اقدامات خوبي در 
حوزه آموزش مجازي صورت گرفت. به نحوي كه توليدات 
خوبي از س��وي آموزش و پرورش پيش بيني شد و هم از 
توليدات موجود تا حدودي استفاده شد. هم اكنون نيز در 
تالش هستند زمينه اي ايجاد شود كه توليد هر محتواي 
آموزشي به س��رعت فرآيند تأييد را طي كند و در اختيار 

دانش آموزان در سيس��تم آموزش از راه دور قرار گيرد. در 
همين حال اولويت براي توليد محتواي آموزش مجازي 
به ۲۰ درصد دروسي تعلق گرفته كه امسال تدريس نشد 
و قرار است اين موضوع با توليد سريع محتواي آموزشي، 

جبران شود.«

  ۲۵ تا ۳۰ درصد دانش آموزان
 به ارتباطات دسترسي ندارند

معاون مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به مشكالت آموزش 
مجازي و انتقاداتي كه به اين شيوه آموزشي در كشور وارد 
مي شود، اظهار كرد: »مش��كل اصلي در آموزش مجازي 
مربوط به عده اي است كه دسترسي به ابزارهاي ارتباطي 
ندارند. با توجه به محدوديت هايي كه در كشور وجود داشته 
و مشكالتي كه از نظر فني و سرعت و زمان كم كه داشتيم، 
اقدام خوبي در جهت آموزش مجازي دانش آموزان انجام 
ش��د؛ عالوه بر آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات هم در 
رفع مشكالت زيرساختي كمك كرد و اخيراً نيز با دستور 
دولت، ترافيك سامانه »شاد« رايگان شده است. از طرفي 
ديگر اپراتورهاي تلفن همراه نيز با نگاه مسووليت اجتماعي 
و همكاري در جهت رفع مشكالت و نيازهاي فرزندان اين 
كشور به مس��اله ورود كردند. بنابراين مشكل اصلي فعاًل 
مربوط به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد دانش آموزاني اس��ت كه 
به ارتباطات دسترسي ندارند؛ به اين معني كه يا به اينترنت 
دسترسي نداشته، يا س��يم كارت ندارند و وضعيت مالي 
آنها به نحوي نيست كه گوشي هوشمند داشته باشند و از 
امكانات محروم هستند؛ به همين دليل آموزش و پرورش در 

تالش است كه اين بخش را هم بتوانند پشتيباني كرده و اين 
مشكل را حل كنند.« خوراكيان درباره نقش اپليكيشن هاي 
بومي در آموزش مجازي توضيح داد: »اپليكيشن ها يكي از 
بحث ها و ظرفيت هاي محتوايي مهم در كشور هستند كه 
در قاعده قانوني مركز رس��انه هاي ديجيتال وزارت ارشاد 
مجوز مي گيرند و نظارت محتوايي بر آنها صورت مي گيرد. 
اين بستر مي تواند در زمينه مهارت آموزي دانش آموزان 
موثر واقع شود. گزارش مركز ملي فضاي مجازي حاكي از 
آن است كه روزانه ۱۰۰ ميليون پيام در سامانه شاد جابه جا 
مي شود. همچنين در ساعاتي كه ترافيك سامانه »شاد« 
افزايش پيدا مي كند ترافيك پيام رسان ها و سرويس هاي 
خارجي به ش��دت كاهش پيدا مي كند. بنابراين هر جا ما 
با نگاه ايجابي سرويس و خدمات مورد نياز مردم را فراهم 
كنيم، قطعًا با اس��تقبال كاربران مواجه مي شود و وقتي 
اين فضا ايجاد نشود، اين امكان را در اختيار سرويس هاي 

خارجي گذاشته ايم.«

   موضوع آموزش مجازي را 
در آينده هم دنبال مي كنيم

او درباره ادامه روند آموزش مجازي در كش��ور بيان كرد: 
»آموزش از جمله موضوعاتي است كه سرويس هاي جهاني 
براي آن سرمايه گذاري هاي زيادي كرده اند. حتي اگر بحث 
كرونا هم نبود، ما بايد به عنوان يكي از اولويت هاي جدي در 
كشور، مساله آموزش مجازي را دنبال مي كرديم. آموزش 
مجازي بحث هاي ديگري مانند عدالت آموزش��ي را نيز 
درپي دارد و اين مسائل اقتضا مي كند كه ما به طور جدي به 

آن بپردازيم. در فضاي مجازي بهترين اساتيد و آموزش ها 
مي تواند در اختيار يك دانش آموز در شهرستان دورافتاده اي 
هم قرار گي��رد و امكان به اش��تراك گذاري محتوا فراهم 
مي شود. نكته ديگر مربوط به كاهش هزينه هاست كه هزينه 
كش��ور را از جهت توليد كتاب و محتواهاي درسي پايين 
مي آورد و از سوي ديگر امكان نظارت و كيفيت تدريس را 
افزايش مي دهد. چرا كه ارايه دروس در سامانه قابل نظارت 
و ارزيابي اس��ت و مي توان عملكرد متوليان را با يكديگر 
مقايسه كرد. ضمن اينكه از جهت حفظ استقالل كشور در 
عرصه هاي مهم نيز موضوع آموزش يكي از ميدان هاي اصلي 
و مهم است. بايد تالش شود كه آموزش در تسلط حاكميت 
سرويس هاي خارجي قرار نگيرد و به همين دليل بايد بحث 
پلتفرم ها و سرويس هاي آموزش مجازي را به طور جدي 
دنبال كنيم. اين يك سياست اساسي و اصلي در مركز ملي 
فضاي مجازي است و ما قبل از كرونا نيز اين بحث را دنبال 
مي كرديم و هم اكنون با شيوع كرونا، اين موضوع سرعت 
گرفته است. ما حتمًا موضوع آموزش مجازي را در آينده 
هم دنبال مي كنيم؛ فعاًل يك مقطع تا پايان شهريورماه براي 
اتمام اين مقطع تحصيلي تعريف كرده ايم و براي ادامه اين 
روند در سال تحصيلي آينده نيز در حال برگزاري جلسات 
مشورتي با آموزش و پرورش هستيم كه در سال تحصيلي 
جديد نيز موضوع را دنبال كرده و از ظرفيت سامانه »شاد« 
و هم سرويس ها و خدماتي كه روي اين سامانه ارايه مي شود، 
بهره ببريم؛ كيفيت محتواي آموزشي و شاخص هاي الزم 
آن نيز به گونه اي طراحي شود كه از ابتداي سال تحصيلي 
آينده با يك جهش در حوزه آموزش مجازي مواجه شويم.«

قطع ۷۰ هزار سيم كارت مزاحم پيامكي در ۳ ماه

نصب اولين سايت 5G  در ايران تا يك ماه آينده

اجراي سياس��ت قطع خطوط موبايلي كه مبادرت به 
ارسال پيامك هاي تبليغاتي مي كنند سرعت يافته و 
رگوالتوري در عرض سه ماه گذشته بيش از ۷۰ هزار 
سيم كارت مزاحم پيامكي را مس��دود كرده است. به 
گزارش مهر، در حالي كه تا پايان سال ۹۸ آمار سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از قطع ۲۴۰ هزار 
سيم كارت مزاحم پيامكي حكايت داشت هم اكنون با 
تس��ريع اين روند، در كمتر از سه ماه گذشته، اين آمار 
به قطع ۳۱۰ هزار سيم كارت منجر شده است. برخورد 
با موضوع تبليغات پيامكي از حدود ۱.۵ سال گذشته 
در قالب مسدودسازي س��يم كارت هاي شخصي كه 
پيامك هاي مزاحم تبليغاتي ارس��ال مي كنند، دنبال 
مي ش��ود و تا پايان سال ۹۸ سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي حدود ۲۴۶ هزار سيم كارت را به اين 

دليل مسدود كرد. 
اجراي سياس��ت قطع خطوط موبايلي كه مبادرت به 
ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي مي كنند، از بهمن ماه 
س��ال ۹۷ و طبق دس��تور رييس جمهوري در دستور 
كار رگوالتوري ق��رار گرفت. اگرچه بيش از ۳۱۰ هزار 

س��يم كارت تاكنون به دليل اين تخلف مسدود شده 
است، اما شواهد نشان مي دهد كه مشتركان تلفن همراه 
همچنان از دريافت پيامك هاي تبليغاتي ناخواس��ته 
گاليه مندند و اين سياست، مشكل را به صورت ۱۰۰ 
درصد حل نكرده اس��ت. با اين وجود ش��واهد نشان 
مي دهد ك��ه روند برخورد با متخلفان س��رعت يافته 
است. كاربراني كه از دريافت پيامك هاي تبليغاتي كه با 
شماره هاي شخصي براي آنها ارسال مي شوند ناراضي 
هستند، مي توانند از طريق سامانه دستوري »ستاره 
۸۰۰ مربع« ش��ماره هايي كه اين پيامك ها را ارسال 

كرده اند به رگوالتوري اعالم كنند. 
مطاب��ق با آمار رگوالت��وري، بيش��ترين اعتراضات از 
پيامك هاي تبليغاتي مربوط به پيامك هايي است كه از 
سمت سيم كارت هاي شخصي و به صورت انبوه ارسال 
مي ش��ود. از آنجايي كه از اين سيم كارت ها تنها براي 
ارسال پيامك انبوه اس��تفاده شده و سرويس ديگري 
از آن فعال نيس��ت، اين تخلف بر مبناي حجم زيادي 
از پيامك كه از طريق اين سيم كارت ها ارسال مي شود 
قابل شناس��ايي اس��ت. به همين دلي��ل رگوالتوري 

از مش��تركاني كه اين پيامك ه��ا را دريافت مي كنند 
خواس��ته كه از طريق كد دس��توري، مشخصات اين 
سيم كارت هاي مزاحم را گزارش دهند. سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي آذرماه ۹۸ وعده تشديد 
برخورد با افرادي را كه با شماره هاي شخصي اقدام به 
ارسال پيامك هاي تبليغاتي مزاحم مي كنند داد و اعالم 
كرده بود كه تصميم دارد تمام سيم كارت هاي متعلق به 
مشتركي كه از سيم كارت خود براي ارسال پيامك هاي 
مزاحم استفاده مي كند را غيرفعال كند. البته به نظر 
مي رسد اين روش فعال اجرايي نشده است. مشتركان 
موبايل همچنين مي توانند با شماره گيري كد دستوري 
ستاره هشتصد مربع )#۸۰۰٭( نسبت به درخواست 
قطع س��رويس پيامك هاي انبوه تبليغاتي خود اقدام 
كنند. در اين س��امانه عالوه بر امكان درخواست براي 
قطع خدمات و تبليغات، گزين��ه اي نيز براي تبليغ از 
خط شخصي وجود دارد كه كاربر با واردكردن شماره 
موبايلي كه از آن پيامك دريافت مي كند مي تواند آن را 
گزارش داده تا رگوالتوري نسبت به مسدود كردن آن 

شماره اقدام كند.

به گفته وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، اولين 
سايت ۵G تا چهار هفته ديگر در ايران نصب مي شود. 
به گزارش ايسنا، شبكه هاي ۵G نه تنها حجم ديتا 
روي شبكه ها را چندصد برابر مي كنند، بلكه سرعت 
انتقال ديتاها را نيز بس��يار زي��اد مي كنند و تأخير 
آن كمتر از ي��ك ميلي ثانيه خواهد ب��ود، در حالي 
ك��ه تأخير در ۴G برابر ۲۵ تا ۴۰ ميلي ثانيه اس��ت. 
استانداردهاي ۵G همچنين امكان استفاده از طيف 
پهن ۳۰ تا ۳۰۰ گيگاهرت��ز را در اختيار مي گذارد. 

محمدج��واد آذري جهرمي س��ال گذش��ته درباره 
اينترنت نس��ل پنج  گفته بود مقدمات پياده سازي 
۵G در ايران انجام ش��ده اس��ت و از اجرايي كردن 
اولين نسخه ۵G و ارايه خدمات اينترنت نسل پنج، 
به عنوان يك مطالبه جدي و نيازمندي كسب وكارها 
در كش��ور خبر داده بود. به گفته وزي��ر ارتباطات، 
فن��اوري ۵G فن��اوري غالب در ده��ه آينده جهان 
خواهد بود و ايران نيز در حال آماده س��ازي شرايط 
و بس��ترهاي الزم براي جذب اين فناوري از طريق 

ايجاد زيرساخت ها و نيز افزايش آگاهي و عالقه مردم 
نسبت به كاربردهاي متعدد و متنوعي است كه اين 
فناوري براي زندگي آنها به ارمغان خواهد آورد. در 
اين راس��تا آذري جهرمي به تازگي در اينس��تاگرام 
درباره وضعيت اينترنت نس��ل پنج در ايران نوشت: 
»فكر مي كنم اولين س��ايت ۵G تا چهار هفته ديگر 
در ايران نصب شود. مطابق برنامه تا شهريورماه، پنج 
منطقه تاريخي تهران زير پوشش نسل پنجم تلفن 

همراه قرار مي گيرد.«

كالهبرداري اينترنتي تحت عنوان رجيستري موبايل
اف��رادي با ارس��ال پيامك عدم رجيس��تري گوش��ي 
تلفن همراه، كالهبرداري مي كنن��د. رحمان زارعيان 
در گفت وگ��و با ايرن��ا درباره پيامك ه��اي جعلي كه از 
سرش��ماره هاي عجيب به گوش��ي تلفن هم��راه افراد 
مخابره مي شود تا حساب شان را خالي كند، گفت: »اين 
پيامك ها معموال با سرشماره هاي ۱۵-۱۰ رقمي ارسال 

مي شود و جزو پيامك هاي كالهبرداري جمعي است و 
ارتباطي با سامانه همتا ندارد. سامانه همتا هشدارهاي 
خود را صرفا با سرش��ماره HAMTA ارسال مي كند. 
هدف ارسال كننده چنين پيغامي صرفا ايجاد نگراني است 
تا كاربر به سايتي كه در پيامك آمده مراجعه كند و ببيند 
آيا گوشي او در صورت رجيستر نشدن قطع خواهد شد 

يا نه. پس از ورود كاربر به لينكي كه سعي شده از حروفي 
مانند سايت همتا در آن استفاده شود، او به سايتي متصل 
مي شود كه از او اطالعات شخصي مي خواهد و پس از آن 

به درگاه بانكي جعلي وصل مي شود.« 
وي با بيان اينكه پ��س از دريافت اطالعات كارت بانكي 
كارب��ران از طريق آن درگاه جعلي، از آن سوءاس��تفاده 
مي كنند، به دارندگان گوش��ي تلفن همراه هشدار داد: 
»پيامك هاي سامانه همتا صرفا از طريق سرشماره اي 
كه روي گوشي كاربر با كلمه HAMTA به نمايش در 

مي آيد واقعي و قابل پيگيري است. هر پيغامي كه از شماره 
ديگر به دست كاربران رسيد، بايد ناديده گرفته شود و از 
دنبال كردن آدرس هاي ارايه شده در اين پيامك ها بايد 
خودداري شود. راحت ترين و سريع ترين راه براي استعالم 
رجيستر شدن گوشي همراه اين اس��ت كه ابتدا كاربر 
با شماره گيري #۰۶٭ شناس��ه )IMEI( گوشي خود 
را استخراج كند و س��پس با شماره گيري كد دستوري 
#۷۷۷۷٭ وضعيت ثبت بودن و ثبت نبودن گوشي همراه 
خود را مشاهده كند. همچنين كاربراني كه در خصوص 

دستگاه سيم كارت خور خود نگراني دارند مي توانند در 
هر زمان با مراجعه به سايت hamta.ntsw.ir در همان 
صفحه اول با كليك روي راهنماي هوشمند مشكالت به 
راحتي وضعيت دستگاه خود را در سامانه همتا مشاهده 
كنند. با انجام اين اقدام در صورتي كه نياز باشد فرآيندي 
انجام شود به كاربر راهنمايي هاي الزم به صورت اتوماتيك 
ارايه مي شود.« كاربران بايد توجه داشته باشند كه سامانه 
همتا براي انجام فرآيندهاي خود وجهي دريافت نمي كند 

و انجام تمام فرايندهاي سامانه رايگان است.
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حمله هكرها به كارزارهاي 
انتخاباتي ترامپ و بايدن

هكرهاي خارجي تالش كرده اند به حس��اب هاي 
ايميلي كاركنان كمپين هاي انتخاباتي جو بايدن 
)نامزد دموكرات انتخاب��ات امريكا( و دونالد ترامپ 
نفوذ كنن��د. به گزارش ديجياتو به نق��ل از رويترز، 
ظاهرا هكرهاي چيني تالش داشته اند به حساب هاي 
ايميلي كاركنان در كمپين بايدن دسترسي پيدا 
كنند و هكره��اي ايراني كاركن��ان دونالد ترامپ 
را ه��دف اين حمالت قرار داده اند. ش��ين هانتلي، 
رييس گروه خطرسنجي گوگل توييت كرده است 
كه اين هكرها با اس��تفاده از حمالت فيش��ينگ 
تالش داشته اند به ايميل هاي كاركنان كمپين هاي 
انتخاباتي در امريكا نفوذ كنند اما نش��انه اي دال بر 
تضعيف شدن سيستم هاي امنيتي آنها در دسترس 
نيست. يكي از سخنگويان گوگل در مصاحبه با ورج 
گفته اس��ت كه اين شركت ش��واهدي از موفقيت 
اين حمالت هكي به دس��ت نياورده  وگفت: »ما به 
كاركنان كمپين هاي انتخاباتي توصيه مي كنيم كه از 
مكانيزم هاي حفاظتي بيشتري براي كار و ايميل هاي 

شخصي خود استفاده كنند.

حركت بازار سهام ومحصوالت 
فوالدي به سمت آرامش

زهرا مسافر: فوالدمباركه به عنوان يكي از بزرگ ترين 
بنگاه هاي اقتصادي كشور، نقش تاثيرگذاري در توليد، 
اش��تغال زايي و ايجاد ارزش افزوده براي ذي نفعان و 
اقتصاد كشور داشته اس��ت. اين گروه سال گذشته 
به رغم هم��ه تحريم ها و محدوديت ه��ا، به توليد ۶ 
ميليون و ۴۵۳ هزار تن كالف گرم و فروش ۷ ميليون 
و ۵۸۰ هزار تن محصول به ارزش ۳۹۱ هزار ميليارد 
ريال دس��ت يافت. همچنين گروه فوالدمباركه در 
دو ماه ابتدايي س��ال ۹۹ در س��الي كه جهش توليد 
نام گذاري شده به كس��ب ركوردهاي متعدد دست 
يافت. حميدرضا عظيميان مديرعامل فوالدمباركه 
ضمن تشريح دستاوردهاي اين گروه در سال گذشته، 
از طرح ها و برنامه هاي آينده فوالدمباركه مي گويد و به 
سهامداران خود اطمينان مي دهد كه نوسانات سهام 
اين شركت در بازار، ناشي از هيجانات ناشي از هجوم 
نقدينگي است و اساس منطقي ندارد؛ بنابراين جاي 
نگراني ويژه اي براي سهامداران وجود ندارد. زيرا بازار 
با رفتارهاي كارشناسي ناشي از رويكرد جديد وزارت 
صمت و عرضه هاي پياپي و پر حجم مباركه، در آينده 
شاهد آرامش نسبي در بازار سهام و قيمت محصوالت 

خواهد بود.

برطرف شدن مشكل شرب 
چوئبده با همراهي همراه اول

با توجه به نياز فوري به آب شرب در شهر چوئبده از توابع 
آبادان و نظر به زمانبر بودن نصب و راه اندازي مخزن 
پيش ساخته ذخيره آب كه از روز گذشته عمليات 
احداث آن آغ��از و طي ۵ ماه آينده ب��ه بهره برداري 
مي رسد، آبفاي آبادان جهت افزايش ميزان آبرساني 
به منطقه، اقدام به ارسال يك دستگاه آب شيرين كن 
سيار به شهر چوئبده كرده است. قرارداد ساخت اين 
دستگاه آب شيرين كن در بهمن ماه ۹۷ در راستاي 
مسووليت اجتماعي شركت ارتباطات سيار ايران براي 
اولين بار در تاريخ آبفاي كشور، مابين شركت همراه 
اول و امور آبفاي منطقه اي آبادان به امضاء رس��يد. 
اين دس��تگاه با هزينه بالغ بر ۶ ميليارد ريال، پس از 
ساخت توسط يك ش��ركت دانش بنيان و به دست 
متخصصان ايراني، با ظرفيت ۳۵۰ مترمكعب در روز 
آب خروجي )معادل ۲۳۰ هزار بطري آب معدني( و 
با كيفيت مطلوب )EC ۵۰۰(، جهت بهره برداري در 
محل تصفيه خانه شهيد باوي مستقر گرديده بود. از 
مزاياي اين دستگاه قابل حمل بودن آن است كه در 
مواقع ضروري امكان خدمت رساني به مناطق ديگر را 

به آساني مهيا مي سازد.

معاون مركز ملي فضاي مجازي: در ايام كرونا، حدود يك درصد كل ترافيك اينترنت كشور مربوط به آموزش الكترونيكي دانشگاه ها بوده است

هيات موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای ش�ماره 12000161 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی 
مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک نکاتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حامد جاللی جيرنده فرزند حسن به شماره ملی 
4999915154 ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 15-746 مترمربع قسمتی از پالک 57 
اصلی به کالسه 98-429 واقع در بخش 18 ثبت نکا خريداری شده از حسين جاللی رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19901505 
محمد مهدی قليان

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نکا
   تاريخ انتشار نوبت اول 99/3/17
   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/3/31

برابر راي شماره 139960315001000360 مورخ 1399/02/23 هيات اول/ هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين ناصريان، فرزند عباس به كد ملي 4500530411 ششدانگ 
يك باب س�اختمان )مخروبه(، به مس�احت 442/36 مترمربع، پالك شماره 3 فرعي از 194 و 195 
اصلي، واقع در ايالم – بلوار امام- جنب اداره دارايي تقاطع پاسداران، خريداري شده از وراث عباس 

ناصريان و منتسب به مالكيت عباس ناصريان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور س�ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش�ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در 
م�ورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش�ار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين 
اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي  و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايالم

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

   تاريخ انتشار نوبت اول 99/3/17
   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/04/01

صفري، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

از سوي اتاق بازرگاني  بين الملل ارايه شد

6 پيشنهاد براي محافظت كسب وكارها در عصر كرونا
اتاق بازرگاني  بين الملل )ICC( براي محافظت 
از اقتصاد جهاني، معيش�ت كارگران  همچنين 
نجات كسب وكارهاي خرد، كوچك و متوسط 
پيشنهادات شش گانه اجرايي در شرايط شيوع 
ويروس كرونا را خطاب به دولت ها ارايه كرده، كه 
توصيه هاي متفاوتي از حمايت و پشتيباني مالي 
تا ضرورت ايجاد كانال هايي براي گفت وگو ميان 
دولت و بخش خصوصي را در برمي گيرد. شيوع 
ويروس كرونا، دنيا را با يك بحران بي سابقه در 
زمينه سالمت و اقتصاد مواجه كرده و زندگي و 
معيشت كارگران و نيز فعاليت هاي كسب و كارها 
در س�طح جهاني را تحت تاثير قرار داده است. 
اتاق بازرگاني  بين الملل به عنوان نماينده بيش از 
45 ميليون بنگاه اقتصادي در بيش از 100 كشور 
جهان با مشاهده تاثيرات شديد اين ويروس بر 
اقتصاد -  به خصوص بر كس�ب و كارهاي خرد، 
كوچك و متوسط )MSMEs( بر اين باور است كه 
دولت ها بايد فورا در راستاي مديريت اين بحران 

وارد عمل شده و تاثيرات اجتماعي و اقتصادي 
اين بيماري همه گير را به حداقل برسانند.

اين نه��اد  بين المللي براي محافظ��ت از اقتصاد جهاني، 
معيش��ت كارگ��ران همچني��ن نج��ات MSMEها، 
پيشنهادات شش گانه اجرايي براي دولت ها تدوين كرده 
كه معاونت امور  بين الملل اتاق بازرگاني تهران به ارايه آن 

پرداخته است. 
پيشنهادات 6گانه اتاق بازارگاني  بين الملل براي كاهش 

مخاطرات اقتصادي شيوع كرونا به شرح زير است: 
 1- پشتيباني فوري از كس��ب و كارهاي خرد، كوچك و 
متوس��ط براي جبران يا ادامه فعالي��ت: »تامين وام هاي 
بدون سود يا كم بهره، سرمايه گذاري، تخصيص وام هاي 
سرمايه گذاري با شرايط بازپرداختي انعطاف پذير، اعطاي 
معافيت مالياتي، اعطاي معافيت جهت بازپرداخت وام هاي 
معوقه، اعطاي معافيت جه��ت پرداخت اجاره، پرداخت 
يارانه به شركت هاي خرد، كوچك و متوسط براي پرداخت 

حقوق و دستمزد كارگران.«

2- فراهم كردن پشتيباني مستقيم و فوري براي كاركنان 
و افراد آسيب پذير- در خانه و خارج از خانه: »گسترش و 
ارتقاي حمايت اجتماعي براي كساني كه پوشش حمايتي 
ندارند يا از پوش��ش حمايتي ناكافي برخوردارند شامل: 
مرخصي با حق��وق، اختصاص حقوق بي��كاري، حقوق 
بازنشستگي، دسترسي مقرون به صرفه به مراقبت هاي 
بهداشتي، حمايت از كارگران و مبارزان خط مقدم، حمايت 
از ك��ودكان، و افزايش بودجه براي خدمات پش��تيباني 
از جامعه مانند پناهگاه ه��ا و ذخاير غذايي، فراهم كردن 
پشتيباني مالي در ش��رايط ضروري و پرداخت مستقيم 
پول به طور موقتي به خانواده هاي آسيب پذير براي بهبود 
شرايط زندگي ايشان )مسكن، غذا و اقالم ضروري(، اعطاي 
معافيت موقتي از بازپرداخت وام مسكن/ اجاره، وام هاي 
شخصي و خانگي و پرداخت ماليات، اطمينان از حمايت 
مناسب از كارگراني كه كمتر مورد توجه هستند مثل زنان، 

كارگران مهاجر و پناهندگان.«
3- كس��ب اطمينان از دريافت س��ريع حمايت توسط 
MSMEs و كاركنان آنها: بقاي بسياري از MSM ها و 

كارگران آنها به دسترسي سريع به اطالعات و نيز حمايت 
دولت بستگي دارد. فراهم آوردن دسترسي فوري، قابل 
اعتماد و به روز به اطالعات و نيز به مزايا و پشتيباني براي 
حصول اطمين��ان از دريافت به موق��ع كمك از اهميت 
بس��زايي برخوردار اس��ت. دولت ها  مي توانن��د از طريق 
پلتفرم هاي ديجيتالي، ابزارهاي پرداخت با تلفن همراه و 
برنامه هاي تلفن همراه، ميزان دريافت اطالعات و حمايت 
را افزايش دهند. سازمان هاي تجاري، اتاق هاي بازرگاني و 
ساير نهادهاي ذي نفع نيز  مي توانند به عنوان مراكز اصلي 
جمع آوري اطالعات مهم و ضروري و نيز جمع بندي نيازها 
و نگراني هاي مهم براي آگاهي از اقدامات دولت عمل كنند.

4- س��ازگار كردن برنامه هاي اجتماعي فعلي دولت: در 
حالي كه دولت ها با حمايت هاي كوتاه مدت خود درصدد 
رونق بخشي به اقتصاد و حمايت از كسب و كارها و كارگران 
در كوتاه مدت هستند، بايد حمايت هاي اجتماعي را نيز 
در دستور كار قرار دهند. اين حمايت ها در واقع به بهبود 
معنادار اقتصاد، تاب آوري اجتماعي همچنين بازگشت 

اعتماد به مردم كمك خواهند كرد.

5- حص��ول اطمينان از تجارت آزاد و تس��ريع در انتقال 
كاالهاي اساس��ي در مرزها: دولت ها ب��راي جلوگيري از 
اختالل در زنجي��ره تامين موارد زي��ر را در نظر بگيرند: 
»معاف كردن كليه اقالم پزشكي، داروها و مواد غذايي از 
ممنوعيت ها و تعرفه هاي تجاري محدودكننده، برطرف 
كردن موانع تجاري غيرض��روري در زنجيره هاي اصلي 
تامين و اطمينان از تامين منابع مالي كافي، انجام اقدامات 
فوري جهت جايگزيني اسناد الكترونيكي به جاي اسناد 
كاغذي به منظور حصول اطمينان از ادامه فرآيند حمل 

و آزادسازي كاال.«
6- ايجاد كانال هاي رس��مي و غيررسمي براي گفت وگو 
ميان دولت و بخش خصوصي: از آنجايي كه كاهش اثرات 
شيوع كوويد 19 بر سالمت و اقتصاد جامعه، نيازمند تعامل 
همه جانبه دولت و جامعه است، در اين برهه، بيش از هر 
زمان ديگر بايد اطمينان حاصل كرد كه دولت ها از طريق 
برقراري ارتباط مستقيم با تشكل هاي كارفرمايي، كارگري 
و نمايندگان بخش خصوص��ي تعامل منظمي با تمامي 

ذي نعفان در جامعه دارند.

حقوق گمركي برنج خارجي به 10 درصد كاهش يافت
فارس|  براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، حقوق ورودي 
برنج خارجي از 25 درصد به 10 درصد كاهش يافت. ستاد 
تنظيم بازار در راس��تاي گزارش رص��د و پايش وضعيت 
بازار و بررسي آخرين تغييرات قيمت كاالهاي اساسي و 
ضروري مصوب كرد: حقوق ورودي برنج از 25 درصد به 

10 درصد كاهش يابد.
 اين مصوبه به دس��تگاه هاي عضو س��تاد نيز ابالغ شده 
اس��ت. در اين مصوبه مورخ 15 خرداد 99 آمده اس��ت: 
گزارش تصميمات كميته تعيين مابه التفاوت )موضوع 
بند 2-2 تصميمات نود و سومين جلسه كارگروه تنظيم 
بازار( به جلسه ارايه و مقرر گرديد با توجه به لزوم تسريع 
در رفع كس��ري نياز بازار ضمن اجرا و ابالغ تصميمات تا 
تعيين تكليف درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
حق��وق ورودي مص��وب در كتاب مقررات ص��ادرات و 
واردات )10( براي ترخيص برنج اعمال و از سوي گمرك 
بدون فوت وقت و با تس��هيل اقدام گردد. پيش تر حقوق 
ورودي برنج طبق كتاب مق��ررات واردات و صادرات 25 

درصد بود كه البته با ارز دولتي وارد كشور مي شد كه به 
ارز نيمايي تغيير كرد. بنابراين براي جلوگيري از نوسان 
ش��ديد قيمت حقوق ورودي آن كاهش يافته است. بنا 
به  آخرين گزارش مقامات رس��مي بالغ بر 386 هزار تن 
برنج خارجي در گمركات رسوب كرده و در حال خراب 
شدن است. از سوي ديگر، ستاد تنظيم بازار براي كاهش 
قيمت ان��واع حبوبات در بازار تدابي��ري را اتخاذ كرد. در 
اين مصوبات به بانك مركزي تكليف ش��ده تا تامين ارز 
اين اقالم را در اولويت قرار دهد. در اين مصوبه مورخ 15 
خرداد 99 آمده است: با توجه به گزارش سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از وضعيت قيمت انواع 
حبوبات در بازار مقرر گرديد: 1-3 بانك مركزي بدون فوت 
وقت نسبت به تأمين ارز محموله هاي حبوبات موجودي 
بانك مركزي رسوب بنادر و ثبت سفارش هاي مربوطه 
اقدام نمايد. 2-3. با توجه به كاهش ميزان واردات كسري 
نياز بازار حبوب��ات )به ميزان 34 درصد در تاريخ منتهي 
به 99/03/10 نسبت به مدت مشابه سال قبل( به دليل 

تغيير نرخ ارز اين كاال مقرر گرديد تشكل هاي موضوعي 
از جمله اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
و كشاورزي ايران اتحاديه هاي مربوطه نسبت به تأمين 
كس��ري نياز بازار بدون فوت وقت اقدام نمايد. 3-3. در 
راستاي مديريت منابع ارزي كشور وزارت جهاد كشاورزي 
مكلف گرديد وزارت جهاد برنامه ريزي توليد مكفي انواع 
حبوبات متناسب با نياز داخلي )رفع وابستگي( نسبت به 
ارايه كشاورزي برنامه فصلي و ماهانه توليد و عرضه آنها 
اقدام نمايد. 4-3. در راستاي تنظيم موثر بازار انواع حبوبات 
و تش��ديد كنترل و نظارت مقرر گرديد س��ازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور و تمام دستگاه هاي 
نظارتي از جمله س��ازمان هاي صنعت سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ضمن تشديد بازرسي ها 
به ويژه كنترل انبارها و واحدهاي بسته بندي با احتكار و 
عدم رعايت ضرايب س��ود مصوب مطابق دستورالعمل 
ش��ماره 11960/99/3۷0 مورخ 99/02/2۷ با تخلفات 

برخورد نمايند.

شركت هاي بزرگ با  البي   منابع بانكي  را مي بلعند
رييس كميسيون انرژي اتاق ايران مي گويد: شركت هاي 
بزرگ به دليل داشتن البي، بيشترين استفاده را از منابع 
بانكي برده اند و شركت هاي كوچك و متوسط نتوانسته اند 
استفاده چنداني از اين منابع ببرند. به گزارش اتاق بازرگاني 
ايران، حميدرضا صالحي مي گويد: ظرفيت بسيار بزرگي 
در بازار س��رمايه به وجود آمده است ولي به نظر مي رسد 
بخش خصوصي نتوانسته از اين فرصت بهره كافي را ببرد. 
در كشورهاي توس��عه يافته عمدتًا تامين مالي بنگاه هاي 
بزرگ در بازار س��رمايه انجام مي شود و بانك ها بيشتر به 
تامين مالي شركت هاي كوچك و متوسط مي پردازند. اما 

در ايران وضعيت برعكس است.
صالحي ادامه مي دهد: شركت هاي بزرگ به دليل داشتن 
دارايي زياد و توان البي، بيشترين استفاده را از منابع بانكي 
را  برده اند و شركت هاي كوچك و متوسط عماًل نتوانسته اند 
استفاده چنداني از اين منابع ببرند. حاال انتظار مي رود بخش 
خصوصي با تكيه بر شفافيت از اين فرصت تاريخي استفاده 
كند. رييس كميس��يون انرژي اتاق ايران مي گويد: بايد 

بتوان در اين روزها چالش هاي پيش روي بخش خصوصي 
را در حوزه تأمين مالي از بازار س��رمايه برطرف كرد؛ البته 
در سال هاي گذشته بورس چون گستردگي و عمق كافي 
نداشته در تامين مالي بنگاه ها ناتوان بوده است. اما حاال به 
واسطه رشد سريع بازار سرمايه براي اولين بار اين فرصت 
ايجاد شده كه بازار سرمايه نقش بيشتري در تامين مالي 

بنگاه هاي اقتصادي بزرگ برعهده گيرد.
به گفته صالحي اس��تفاده از ظرفيت بورس نه تنها باعث 
كاهش فش��ار بر بانك ه��ا و هدايت منابع آنها به س��مت 
شركت هاي كوچك و متوسط مي شود، بلكه به مديريت 
بهتر ريسك سرمايه گذاري و افزايش شفافيت در بنگاه هاي 
بزرگ هم كمك خواهد كرد. او تصريح مي كند: با تصميم 
بخش خصوصي و ورود به بازار سرمايه و بورس، نقدينگي 
موجود در بازار سرمايه به سمت رونق توليد و رشد اقتصادي 
سوق داده مي شود و وضعيت بهتري از مصرف نقدينگي در 
كشور ايجاد مي شود. در چنين شرايطي جلوي خيلي از 

ريسك ها گرفته مي شود.
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خسارت ۲6 هزار ميلياردي 
كرونا به اصناف

ايسنا | معاون اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف 
ايران با بيان اينكه حدود 2 ميليون و 300 هزار نفر 
در بخش هاي غيرمشمول و حدود 2 ميليون و 800 
هزار نفر در بخش هاي مشمول دريافت تسهيالت 
شاغل هستند، گفت كه خسارت ماهانه تعطيالت 
ناشي از كرونا براي واحدهاي صنفي بيش از 26 هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت. هوشيار فقيهي با بيان 
اينكه 5۷ گروه از اصناف براي اينكه مشمول دريافت 
تسهيالت و حمايت هاي دولتي شوند، از سوي اتاق 
اصناف شناسايي شده بود، اظهار كرد: در حال حاضر 
25 رس��ته از اين 5۷ گروه براي دريافت تسهيالت 
با س��ود 12 درصد از س��وي دولت انتخاب شدند 
كه كافي ش��اپ ها، تاالرها، آرايشگاه ها، واحدهاي 
پوشاك و كيف و كفش از جمله آنها بودند. به گفته 
وي بر اساس برآوردها هزينه ماهانه اداره كردن 25 
رسته ياد شده 14 هزار و 300 ميليارد تومان بوده 
است. هزينه ماهانه اداره كردن يا خسارت وارد شده 
به 32 گروه ديگر هم 12 هزار و 200 ميليارد تومان 
برآورد شده كه تاكنون براي آنها تسهيالتي در نظر 
گرفته نشده است. معاون اقتصادي و برنامه ريزي اتاق 
اصناف ايران با بيان اينكه هدف اصلي اتاق اصناف 
حفظ اش��تغال واحدها بوده است، تصريح كرد: در 
اين راس��تا در ماه هاي گذشته اتاق اصناف ايران در 
زمينه معافيت هاي مربوط به بيمه و ماليات از دولت 
درخواست هاي داشته است، چرا كه رقم قابل توجهي 
از شاغالن كشور در اين بخش ها فعاليت مي كنند. 
البته با توجه به ش��رايط فعل��ي محدوديت هايي 
در زمين��ه ارايه كمك هاي دولتي وجود داش��ته و 
اميدواريم با بازگش��ايي واحدها اشتغال موجود در 
اين بخش ها حفظ ش��ود. به گفته فقيهي در حال 
حاضر حدود 2 ميليون و 300 هزار نفر در بخش هاي 
غيرمشمول تسهيالت و حدود 2 ميليون و 800 هزار 

نفر در بخش هاي مشمول شاغل هستند.

از سرگيري فعاليت مرزي 
ايران و تركيه

گمرك اعالم كرد: پس از پيگيري با مسووالن تركيه 
از صبح روز پنج شنبه فعاليت مرز بازرگان به حالت 
عادي بر گشت. س��يد روح اهلل لطيفي، سخنگوي 
گمرك گفت: پس از پيگيري هاي مستمر مقامات 
كشورمان با مس��ووالن تركيه به ويژه گفت وگوي 
روس��اي جمهور دو كش��ور، از صبح روز پنج شنبه 
فعاليت مرز بازرگان به حالت عادي برگش��ت. وي 
افزود: از ساعت 30: 10دقيقه صبح روز پنج شنبه، با 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي، كاميون هاي ايراني و 
تركيه اي براي تعامالت تجاري از مرز هاي دو كشور، 
اجازه تردد پيدا كردند. دبير ش��وراي اطالع رساني 
گمرك اظهار كرد: همزمان با بازگشايي مرز بازرگان، 
مالقات مرزي بين مديران گمرك بازرگان و گوربالغ 
تركيه براي اجراي دقيق پروتكل هاي بهداش��تي 
و سرعت بخش��ي براي عبور محموله هاي تجاري 
برگزار شد. از سوم اسفندماه مرز هاي تركيه به روي 
كاميون هاي ايراني براي ورود به خاك اين كشور به 
دليل ممانعت از ش��يوع بيماري كوويد19 ممنوع 

بوده است.

تكليف ايدرو براي تشكيل 
كميته نوسازي ناوگان تجاري

ايرنا|  سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران )ايدرو( 
را مكلف به تش��كيل »كميته دايم نوسازي ناوگان 
تجاري« ك��رد وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
تش��كيل كميته خودرو با حضور حس��ين مدرس 
خياباني سرپرس��ت وزارت صنعت خبر داد. در اين 
جلسه عالوه بر بررس��ي آخرين وضعيت نوسازي 
ناوگان تجاري كش��ور، مقرر ش��د تا كميته دايمي 
نوسازي ناوگان تجاري با مسووليت سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( با حضور وزارت راه و 
شهرسازي و صندوق توسعه ملي تشكيل شود. براين 
اس��اس قرار است اين كميته با حضور دستگاه هاي 
ذي ربط، به صورت منظم و هفتگي تشكيل جلسه 
داده و گام هاي عملياتي براي نوسازي ناوگان تجاري 
كش��ور را در هماهنگي با وزارت راه و شهرس��ازي 
برنامه ريزي و پيش��رفت كار را پايش كند در ادامه 
جلسه ابعاد و زيرساخت هاي توليد موتورسيكلت ها 
و خودروهاي برقي بررسي و مقرر شد زنجيره توليد 
اين خودرو بررس��ي و قرار شد پشتيباني هاي الزم 
براي تامين قطعات و داخلي سازي آنها انجام شود، 
همچنين هماهنگي هاي الزم با قطعه سازان جهت 
توليد قطعات م��ورد نياز براي موتورس��يكلت ها و 

خودروهاي برقي به عمل آيد. 

 آب معدني امسال 
گران نمي شود

ايسنا | دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
آب هاي معدني و آشاميدني ايران اعالم كرد كه قيمت 
آب معدني امس��ال تغيير نمي كند. پيمان فروهر 
در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه از سال گذشته 
مشكالتي كه با آغاز فصل گرما در زمينه تامين مواد 
اوليه بطري آب معدني ايجاد مي شد حل شده، گفت 
كه ماده اوليه توليد بطري آب معدني امسال افزايش 
قيمت نداشته اس��ت. وي همچنين اظهار كرد كه 
قيمت آب معدني امسال افزايش نمي يابد چراكه هم 
وضعيت معيشت مردم اجازه افزايش قيمت نمي دهد 
و هم هرچقدر اين محصول گران تر شود، تقاضاي آن 
كاهش مي يابد و زمان هايي كه قيمت اين محصول 
افزايش مي يافت ه��م اصواًل چ��اره ديگري وجود 
نداشت. البته به گفته دبير انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان آب هاي معدني و آشاميدني ايران، 
در سال جاري هم كرايه حمل رايگان بخشي از مواد 
اوليه افزايش داشت اما تصميم هيات مديره تا كنون 
اين بود كه قيمت آب بسته بندي افزايش پيدا نكند.

گزارش » تعادل« از سه ماموريت ويژه سرپرست وزارت صمت

مسير جديد تامين ارز توليد
تعادل | گروه صنعت |

الي�ن وي�ژه ب�راي تس�هيل دسترس�ي 
توليدكنندگان به مناب�ع ارزي كليد خورد. 
يك مقام مسوول در نظام بانكي در مصاحبه 
با يك خبرگزاري، درب�اره طراحي خط ويژه 
براي تامين ارز توليدكنندگان در اظهاراتي 
گفته اس�ت كه اين طرح به پيشنهاد وزارت 
صمت، در دستوركار بانك مركزي قرار گرفته 
تا معطلي توليدكنندگان براي تامين ارز مورد 
نيازشان را به حداقل برساند. هدف از اجرايي 
شدن اين طرح، اين است كه تأمين و تخصيص 
ارز مورد نياز بخ�ش توليد وصنايع منتخب 
مورد تاييد وزارت صمت به موقع صورت گيرد 
و توليد كنندگان در قالب كميته مشخصي، 
بتوانند درخواس�ت خود را ارايه داده و براي 

تأمين ارز در مسير ويژه قرار بگيرند. 

سياست اصلي بانك مركزي و وزارت صمت در اين طرح 
آن است كه ارزهاي حاصل از صادرات صنايع اثرگذار 

كشور به بخش توليد اختصاص يابد. 
از همين رو، ارز حاصل از صادرات ش��ركت هاي بزرگ 
صادراتي با نيازهاي ارزي بخش هاي مختلف توليدي، 
رد و بدل خواهند ش��د كه اجراي اي��ن طرح، عالوه بر 
اينكه ب��ار را از دوش بانك مركزي برخواهد داش��ت، 
زمينه را براي تأمين به موقع ارز مورد نياز كشور فراهم 

خواهد كرد. 
با اين حال، اما هنوز مشخص نيست منظور از صنايع 
منتخب مورد تايي��د وزارت صمت براي دريافت ارز از 
مسير ويژه كدام صنايع هستند و چه فاكتورهايي براي 
انتخاب اين صنايع مدنظر قرار خواهد گرفت؟ دوم اينكه 
گفته شده قرار است ارزهاي حاصل از صادرات صنايع 
اثرگذار در اين مس��ير تخصيص داده شود؛ كه بازهم 
مشخص نيست دقيقا ارز صادراتي كدام صنايع دراين 

خط ويژه، ردو بدل خواهد شد؟ 
پيگيري هاي خبرنگار »تعادل« نيز براي پاسخگويي 
به اين سواالت از متوليان وزارت صمت نيز راه به جايي 
نبرد؛ چراكه مسووالن مرتبط با اين موضوع، يا اساسا 
تمايلي به ارايه اطالعات بيش��تر در اين زمينه نداشته 
يا اين طرح را بخشنامه اي محرمانه قلمداد كردند كه 
حاضر نشدند فعال درباره آن صحبت كنند. اما جالب تر 
اينجاس��ت كه برخي ديگر از متوليان وزارت صمت، 
از وجود چنين طرحي كه با پيش��نهاد خ��ود وزارت 
صمت در دس��تور كار بانك مركزي قرار گرفته، اظهار 

بي اطالعي كردند.
درهمين حال، اما رييس جمهور در گفت وگويي تلفني 
به سرپرست وزارت صمت ماموريت داد كه ارز موردنياز 
كاالهاي اساسي مردم و مواد اوليه كارخانه ها و بنگاه هاي 
توليدي را با جديت پيگيري و تامين كند. حسن روحاني 
همچنين بر پيگيري دو موضوع ديگر نيز تاكيد كرد؛ 
نخس��ت برنامه ريزي هاي الزم و جامع براي اتمام و به 
بهره برداري رسيدن هر چه سريع تر طرح هاي نيمه تمام 
در سال جهش توليد تا حصول نتيجه، و ديگري توليد 
كافي و توزيع دقيق ماسك با هدف قرار گرفتن مكفي 

آن در دسترس عامه مردم.«

   تاكيد رييس جمهور به سرپرست وزارت صمت
اخيرا بس��ياري از توليدكنندگان ب��راي تامين مورد 
نيازش��ان با مش��كالت عديده يي روبه رو هس��تند. 
صاحبان بنگاه ها از اينكه پشت درهاي بسته تخصيص 
ارز بانك مركزي به منظور تامين مواد اوليه توليدات 
كارخانجاتش��ان معطل مانده اند، گالي��ه مندند. به 
گفته آنها روند بررس��ي و اظهارنظر بانك مركزي در 
مورد پرونده هاي مرتبط ب��ا تأمين ارز وارداتي آنقدر 
طوالني شده كه بعضًا برخي از كارخانجات نسبت به 
عواقب اين رفتار بانك مركزي هش��دار مي دهند و بر 
اين باورند كه در س��ال جهش توليد، اگر مي خواهيم 
كه توليد متوقف نش��ده يا وارد مرحله رونق  س��پس 
جهش شود، بايد الزامات مرتبط با آن را رعايت كرد. 
در اين ميان بس��ياري از توليدكنندگان مش��كالت 
اصلي پيش روي خود را »فقدان ارز براي واردات مواد 
اوليه و ماشين آالت، تأمين نقدينگي، ساخت داخلي 
و بازارهايي براي فروش محصوالت خود، مي دانند و بر 
اين باورند كه بايد براي رسيدن به اهداف توليد، پيش 

شرط هاي آن را نيز از جمله تأمين ارز رعايت كرد. 
در همين حال، حس��ن روحان��ي رييس جمهور در 
گفت وگوي تلفن��ي كه با سرپرس��ت وزارت صمت 
داش��ته بر اين موضوع تاكيد كرده كه وزارت صمت، 
برنامه ريزي ه��اي الزم و جام��ع ب��راي اتم��ام و به 
بهره برداري رسيدن هر چه سريع تر طرح هاي نيمه 
تمام را در س��ال جهش توليد انجام داده و با جديت 
تا حصول نتيج��ه پيگيري كند. حس��ن روحاني در 
گفت وگو با حسين مدرس خياباني، همچنين با اشاره 
به دستوراتي كه به مسووالن ذي ربط از جمله رييس 

بانك مركزي در خصوص تامين منابع ارزي داده شده، 
گفت: وزارت صمت بايد تامين ارز الزم براي كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز مردم و نيز مواد اوليه كارخانه ها و 
بنگاه هاي توليدي در راس��تاي تحقق رونق و جهش 

توليد را با جديت پيگيري كند. 
 رييس جمهور همچنين با اشاره به مباحث مطرح شده 
در جلسات س��تاد ملي و نشست روساي كميته هاي 
ستاد مقابله با كرونا و نيز تاكيد مسووالن بهداشتي و 
درماني كشور، بر ضرورت و اهميت استفاده از ماسك 
در راستاي كنترل شيوع بيماري، افزود: توليد كافي 
و توزيع دقيق ماسك را با هدف قرار گرفتن مكفي آن 
در دسترس عامه مردم در صدر توجه خود قرار دهد. 
رييس جمهور بار ديگر از هم��ه فعاالن عرصه توليد  
به ويژه كارگران زحمتكش كش��ور ك��ه در ماه هاي 
گذش��ته با وجود وضعيت خطير ايجاد شده ناشي از 
ش��يوع كرونا اجازه ندادند چرخ توليد كشور متوقف 
شود، تشكر كرد و گفت: از همه كساني كه در طراحي، 
اج��را و نظارت دقي��ق بر اجراي دس��تورالعمل هاي 
بهداش��تي به وي��ژه در بخش توليد ت��الش كردند، 
قدرداني و بر ضرورت تداوم مراقبت هاي انجام شده 

تاكنون با دقت و جديت بيشتر تاكيد مي كنم. 
مدرس خياباني نيز در اين گفت وگو گزارش آخرين 
وضعيت اجراي پروژه هاي صنعتي نيمه تمام، فعاليت 
بنگاه هاي توليدي، برنامه ريزي ها و اقدامات انجام شده 
براي تامين نيازمندي هاي صنعت و توليدكنندگان 
و نظ��ارت بر اج��راي دقيق پروتكل هاي بهداش��تي 
در بنگاه ه��اي اقتص��ادي و توليدي را به اس��تحضار 

رييس جمهور رساند.

   مسيري براي دسترسي توليدكنندگان به ارز
در همين حال، اما يك مقام مسوول در نظام بانكي از 
طراحي خط ويژه براي ارز مورد نياز توليدكنندگان خبر 
داده و گفته است: به پيشنهاد وزارت صمت، اكنون كار 
به گونه اي با بانك مركزي پيش رفته، كه خط ويژه اي 
براي تأمين ارز توليدكنندگان به خصوص در صنايع 
منتخبي ك��ه وزارت صمت تش��خيص داده، طراحي 
ش��ود و معطلي توليدكنندگان به حداقل برسد. او در 
گفت وگوي با خبرگزاري مهر كه نخواسته نامش ذكر 
شود، عنوان كرده كه اين خط ويژه شرايط را به نحوي 
پيش ب��رده، كه تأمين و تخصيص ارز مورد نياز بخش 
توليد به موقع صورت گيرد؛ به اين معنا  توليدكنندگاني 
كه مورد تاييد وزارت صمت هستند مي توانند در قالب 
كميته مشخصي، درخواست خود را ارايه داده و براي 

تأمين ارز در مسير ويژه قرار بگيرند. 
به گفته اين مقام مس��وول در نظام بانكي، سياس��ت 
اصلي بان��ك مرك��زي و وزارت صمت آن اس��ت كه 
ارزهاي حاص��ل از صادرات صنايع اثرگذار كش��ور به 
خصوص بخش هاي قوي ارزآور را س��اماندهي كرده و 
به بخش توليد اختصاص دهند. اين در حالي است كه 
وزارت صمت نيز بايد به مرور شرايط را براي رفع تعهد 
ارزي صادركنندگان باز كند. اين مقام مسوول گفت: 
ارز حاصل از صادرات ش��ركت هاي بزرگ صادراتي با 
نيازه��اي ارزي بخش هاي مختلف توليدي، رد و بدل 
خواهند ش��د كه اجراي اين طرح، عالوه بر اينكه بار را 
از دوش بانك مركزي برخواهد داش��ت، زمينه را براي 
تأمين به موقع ارز مورد نياز كشور فراهم خواهد كرد. 
از س��وي ديگر، سرپرس��ت وزارت صمت در نشست  

مشترك خود با هيات رييسه اتاق تعاون بااشاره به اينكه 
محدوديت هايي كه پيش روي تأمين درآمدهاي ارزي 
وجود دارد، در اظهاراتي اين وعده را به توليدكنندگان 
داد تا تأمين ارز مورد نياز واحدهاي توليدي را به خوبي 
تأمين ك��رده و خللي در روند توليد آنها ايجاد نش��ود 
به نحوي كه ارز مورد نياز »كاالهاي اساسي، دارو، مواد 
اوليه و نهاده هاي تولي��د« بدون هيچ وقفه اي در حال 
تأمين است. حسين مدرس خياباني در عين حال تاكيد 
كرد كه در سال جهش توليد، حمايت از توليدكنندگان 
تنها تكليف وزارت صمت نيست بلكه همه دستگاه هاي 
دولتي و حاكميتي در كنار نهادهاي عمومي و غيردولتي 
بايد از توليد كنندگان حمايت كنند ضمن اينكه هر جا 
هرم سه جانبه نظام و حاكميت، نهادهاي عمومي و مردم 
اگر پاي كار بيايند افتخارآفرين خواهند شد. او در بخش 
ديگري از س��خنان خود تاكيد كرده كه مسير جهش 
توليد از صادرات مي گذرد و در جهش توليد، اتاق هاي 

بازرگاني و تعاون بايد نقش آفريني كنند.
مدرس خيابان��ي همچنين با بيان اينك��ه 60 درصد 
صادرات كشور به كشورهاي همسايه صورت مي گيرد، 
تاكيد كرده كه بايد مبادالت مرزي و استان هاي مرزي 
در اين رابطه جدي تر از قبل مورد توجه واقع شوند كه 
بر اين اساس »كميته اقدام صادراتي« براي حل مشكل 
بنگاه هاي صادراتي با حضور اتاق هاي بازرگاني و تعاون 
تشكيل خواهد شد تا در قالب آن سازمان توسعه تجارت 
ايران بتواند مشكالت صادركنندگان را براي حضور موثر 
در بازارهاي صادراتي به شكل منسجم تر و به صورت 
موردي حل و فص��ل نمايد ضمن اينكه به موازات آن، 
كارگروه توس��عه صادرات نيز براي حل مشكل كالن 
حوزه صادرات هر چهارشنبه يك بار در سازمان توسعه 
تجارت ايران تشكيل مي شود. او همچين عنوان كرده 
كه سال جاري 4 برنامه مشخص در دستور كار وزارت 
صمت به جهت جهش توليد قرار گرفته، كه مهم ترين 
آن تأمين مواد اوليه مورد نياز كارخانجات است ضمن 
اينك��ه در بخش مواد اوليه ني��ز تخصيص ارز از جمله 

مواردي است كه مورد پيگيري قرار مي گيرد.
همچنين گام هاي عملياتي براي رفع »مشكالت بانكي، 
بيمه اي و مالياتي توليدكنندگان« در جلس��ه س��تاد 
تسهيل و رفع موانع توليد، بررسي و مقرر شد تا جلسات 
اين ستاد در دو سطح ملي و استاني به طور منظم برگزار 
شود. در اين جلسه مقرر شد، همه استان هاي كشور به 
صورت فعال تر در برگزاري و پيگيري مصوبات س��تاد 
تسهيل و رفع موانع توليد اقدام كرده و گزارش عملكرد 
خود را به اطالع استانداران هر استان برسانند. همچنين 
مشكالت مرتبط با واحدهاي توليدي استاني در ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد اس��تاني و مسائل مبتالبه 
توليدكنندگان بزرگ نيز در ستاد ملي تسهيل و رفع 
موانع توليد به بحث و بررسي گذاشته شده و با اختيار 
تامي كه از سوي اعضاي ستاد به نمايندگان خود اعطا 
مي شود، راه حل هاي مرتبط مورد تصميم گيري واقع 
شده و به نفع توليد كشور گام برداشته شود. با توجه به 
شان جلسات و جايگاه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، 
مقررشد تا جلسات اين ستاد ملي به صورت هر دو هفته 
يك بار در روزهاي دوش��نبه ساعت 16 تا 18 با حضور 

همه دستگاه هاي اجرايي، برگزار شود.

خط ويژه  اي  براي تامين ارز توليدكنندگان راه اندازي مي شود
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چهرهروز

بچه ها دوست دارند رمان  عاشقانه بخوانند
فرهاد حسن زاده از نظارتي مي گويد كه مانع نوشتن مسائل كودكان و نوجوانان مي شود و ادبيات را بي خاصيت مي كند. او همچنين مي گويد 
بچه ها دوست دارند رمان هاي عاشقانه بخوانند. اين نويسنده ادبيات كودك و نوجوان به ايسنا گفت: ادبيات كودك را كودكان نمي نويسند و 
بزرگ ترها مي نويسند، بنابراين گسستي در اين ميان وجود دارد و ممكن است بزرگ ترها از دغدغه بچه ها بي خبر باشند. خود من زماني كه در 
جمع  بچه ها مي روم از آنها مي پرسم اگر شما نويسنده بوديد، دوست داشتيد درباره چه چيزي بنويسيد؟ بچه ها همان طور كه درباره ژانر ترس، 
معمايي و فانتزي حرف مي زنند از عشق هم حرف مي زنند و دوست دارند رمان هاي عاشقانه بخوانند. اين يعني اينكه آنها كمبودش را احساس 
كرده اند. اين موضوع خود بانگ هوشياري است؛ بچه هاي اين نسل نياز دارند داستان هايي از خود واقعي شان بخوانند كه عشق هم يكي از آنهاست.

روزي كه ميرزاكوچك خان اعالم جمهوري كرد
هفدهم خرداد ۱۲۹۹ ميرزا كوچك خان 
و قواي جنگل با انتشار بيانيه اي، تشكيل 
كميته انقالب س��رخ اي��ران و الغاء اصول 
سلطنت و تأسيس حكومت جمهوري را در رشت اعالم 
كردند و يك روز بعد كميته انقالب، هيات دولت جمهوري 
)هيات  اتحاد اسالمي( را معرفي كرد كه ميرزا كوچك خان 
عنوان سركميسر و كميسر جنگ را داشت. ميرزا يونس 
معروف به ميرزا كوچ��ك  در جريان جنگ جهاني اول و 
در هنگامي كه دسته اي از نمايندگان و رجال سياسي به 
خاطر وضع بحراني كشور و حضور نيروهاي بيگانه دست 
به مهاجرت زدند، كوچك خان با گرويدن به انديشه »اتحاد 
اسالم « درصدد برآمد تا با راه انداختن تشكيالت نظامي به 
مبارزه عليه استبداد رضاخاني و سرسپردگي ها، پيمان هاي 
تحميلي بيگانگان و مداخالت آنان در امور داخلي كشور 
بپردازد. ميرزا در تهران انديش��ه خود را ب��ا رجال دين و 
سياست در ميان گذاشت و به نظرخواهي از آنان پرداخت . 
گروهي به ضرورت مبارزه مسالمت آميز تأكيد مي كردند 
و مبارزه مسلحانه را نادرست مي خواندند و گروهي ديگر 
نظر ميرزا كوچك خان را تأييد مي كردند. سرانجام پس از 
يك سلسله بحث و گفت وگو قرار شد تا در گوشه اي از ايران 
كانوني ثابت ، براي مبارزه ايجاد شود. ميرزا كوچك خان 
پس از اين توافق عازم گيالن شد و شروع به تهيه مقدمات 
قيام كرد. ميرزا در اندك مدتي توانست همفكراني در كنار 
خود جمع كند و قيام را علني سازد. او در سال هاي قبل از 
به قدرت رسيدن رضاخان، موفق شد هسته هاي تشكيل 
نهضت مسلحانه را پي ريزي كند. نيروهاي اشغالگر روس 
كه در س��ال هاي قبل از انقالب اكتبر، در س��ركوبي اين 

نهضت توفيق چنداني نيافتند، ب��ا وقوع انقالب اكتبر از 
مناطق شمالي ايران بيرون رفتند. دولت انگليس با انعقاد 
قرارداد معروف ۱۹۱۹ با وثوق الدوله، ايران را تحت الحمايه 
خود درآورد و كليه امور مالي ، گمركي و نظامي كشور را به 
دست گرفت . انگليسي ها از طريق وثوق الدوله تالش كردند 
قيام جنگل را با مذاكره و بدون خشونت حل و فصل كنند، 
اما اين تالش ها سودي نبخشيد. روز هفدهم خرداد ۱۲۹۹ 
ميرزا كوچك خان جنگلي در ادامه مبارزات خود در شهر 
رشت حكومت جمهوري اعالم كرد. اين اعالم در پي يك 
رشته تماس ها با مقامات روسيه و كسب اطمينان از اينكه 
نيروهاي مداخله گر آنان در شمال ايران در كار حكومت 

انقالبي ميرزا كارش��كني نخواهند كرد، صورت گرفت . 
درست سه هفته پيش از اين اعالم ، در سپيده دم روز ۲۸ 
ارديبهشت ۱۲۹۹ نيروهاي ارتش سرخ به بهانه »سركوبي 
ضد انقالب كه در ش��مال ايران كمين كرده بود« به بندر 
انزلي يورش برده و اين شهر را اشغال كرد .جنگلي ها كه 
مبارزات مسلحانه با رژيم قاجار را آغاز كرده و جنگل هاي 
شمال را مقر خود قرار داده بودند، در آغاز پيروزي انقالب 
روسيه روابط حسنه اي با بلشويك ها برقرار كرده بودند، اما 
چندي نگذشت كه روس ها سياست دوستانه خود را تغيير 
دادند و  از حمايت نهضت جنگل دست كشيدند و سرانجام 

به آن خيانت كردند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

كشتي سازي، صنعتي كهنه 
در ايران 

به داليل زيادي مي توان به صنعت كشتي سازي و 
دريانوردي در ايران، لقب »استراتژيك« داد. نخست 
اينكه اين صنعت در ارتباط مستقيم با صنايع نفت، 
گاز و پتروشيمي اس��ت كه بخش اصلي اقتصاد ما 
راشكل مي دهند.  دومين دليل طوالني بودن مرزهاي 
آبي كشورمان در شمال و جنوب است وسومين مورد 
اينكه به دليل وابسته بودن صنايع جانبي بسياري 
به صنعت كشتي سازي، ظرفيت اشتغال زايي اين 
صنعت بسيار باالس��ت. البته اين صنعت نسبت به 
صنايع ديگربس��يار هزينه  بر اس��ت و شايد يكي از 
داليل مهجور ماندن آن نزد س��رمايه گذاران بخش 
خصوص��ي- به گواهي آمار س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي در صنايع بزرگ همين باشد. شايد جالب 
باشد بدانيد صنعت كشتي سازي در ايران سابقه اي 
بسيار طوالني دارد. قديمي ترين سند كشف شده 
دريانوردي در ايران، مهري اس��ت كه در چغاميش 
خوزس��تان به دست آمده اس��ت. تاريخ تمدن اين 
ناحيه به شش هزار سال پيش از ميالد بازمي گردد. 
در اين مهر تصوير يك كشتي باسرنشينان آن نقش 
بسته است. هرچند سندهاي ديگري نيز كه نشان 
از دانش باالي ايرانيان در اين صنعت دارد، به دست 
آمده است. مهم ترين اين اسناد در هنگام حفر كانال 
جديدسوئز در سال ۱۸۶۶ كشف شد. در اين كتيبه 
كشف ش��ده، به حفر كانال قديمي سوئز به دستور 
داريوش- پادشاه ايراني- پس از پيروزي بر مصريان، 
اشاره ش��ده اس��ت. اين نش��انه ها در ادوارتاريخي 
نزديك تر نيز به وفور يافت مي ش��ود؛ از س��اخت و 
خريد كشتي ها و قايق هاي جنگي در دوران ساساني 
گرفته تا ناوگان هايي كه براي مطالعات استراتژيك 
در زمان افش��اريه مامور كش��ف و بررسي سواحل 
همسايه مي شدند. در ۵۰ س��ال گذشته در كشور 
ما تالش هاي بس��ياري براي گسترش اين صنعت 
و به روز كردن دانش فني و علمي آن ش��ده اس��ت. 
در س��ال هاي پس از انقالب اي��ن زحمت بر دوش 
سازمان هاي مختلفي از جمله سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران )ايدرو( گذاشته شده است. از 
فعاليت هاي اين سازمان در صنايع كشتي سازي در 
چند سال اخير مي توان به تدوين پيش نويس سند 
توس��عه دريايي، ساخت كشتي هاي اقيانوس پيما  
)كانتينر بر وگاز بر(، ساخت حوض هاي خشك تعمير 
و ساخت كشتي هاي ۳۰۰ هزار تني و سوپرتانكرها، 
ساخت سازه هاي دريايي )به ويژه جكت هاي پارس 
جنوبي( و طراحي و ساخت موتور ديزل ملي طرح 
»د-۸۷« براي به كارگيري درشناورها، اشاره كرد. 
كشورمان در س��ال هاي اخيربه ويژه پس از شروع 
به ساخت اقيانوس  پيماها، در صنعت كشتي سازي 
پيشرفت هاي چشمگيري داشته است. هم اكنون 
نيز ش��ركت هاي زيادي در حوزه س��اخت كشتي، 
س��ازه هاي درياي��ي وقطعات مش��غول به فعاليت 
هس��تند كه از جمله مي توان به ش��ركت مجتمع 
كشتي سازي و صنايع فراس��احل ايران )ايزوايكو(، 
شركت صنايع دريايي ايران )صدرا(، كشتي سازي 
اروندان، مجتمع ش��هيد درويشي، مجتمع شهيد 
جواليي، كشتي سازي ايلكا، كشتي سازي بحرامن و 

كشتي سازي ناخداي جزيره اشاره كرد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون راجع به اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي )فالت قاره( ايران
خرداد سال ۱۳۳4 و در جريان مجلس هجدهم شوراي 
ملي، قانون راجع به اكتش��اف و بهره ب��رداري از منابع 
طبيعي  فالت قاره ايران به تصويب رسيد.   بر اساس ماده 
اول، كلمه فالت قاره مستعمل در اين قانون همان معني 
 Continental – را دارا است كه از كلمات مصطلح
Scelf كنتينانتال ش��لف ) به زبان انگليسي( يا پالتو 
كنتينانتال Plcateau - Continental )به زبان 
فرانسه( مستفاد مي ش��ود.   طبق ماده دوم، مناطق و 
همچنين منابع طبيعي كف دريا و زير كف دريا تا حدود 
فالت قاره سواحل ايران و سواحل جزاير ايران در خليج 
فارس و بحر عمان متعلق به دولت ايران و تحت حاكميت 
دولت ايران بوده و هست.  در مورد بحر خزر بناي عمل 
طبق اصول حقوق بين المللي مربوط به درياهاي بسته 
بوده و هست. در صورتي كه فالت قاره مندرج در ماده 
قبل تا سواحل كشوري ديگري بسط داشته يا به كشور 
همجوار ديگري مشترك باشد در صورت بروز اختالف 

نسبت به حدود فالت قاره ايران اختالف مزبور بر اساس 
انصاف حل خواهد ش��د و دولت ب��راي حل اين قبيل 
اختالفات احتمالي از طريق سياسي اقدامات الزمه را 
خواهد كرد. بر اساس ماده چهارم، اين قانون در مقررات 
مندرج در قانون ۲4 تير م��اه ۱۳۱۳ مربوط به تعيين 
حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها 
تغييري نداده و قانون مزبور به قوت خود باقي اس��ت. 
 ماده پنجم مي گويد كه اين قانون در وضع آب هاي روي 
فالت قاره از لحاظ حق كشتيراني آزاد و كامل زير دريا 
تغييري نخواهد داد و دولت مي تواند موسسات الزم را 
به منظور اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي روي 
ف��الت قاره ايجاد نموده و هر گون��ه اقدامي را كه براي 
تأمين امنيت موسسات مزبور الزم باشد به عمل آورد. 
 اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره است به 
تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در جلسه ۲ تير ماه 

۱۳۳۳ نيز به تصويب مجلس سنا رسيد. 

شايد خون رومينا غبار اين اليحه را پاك كند
درحال��ي كه حدود ۹ م��اه از ارايه »اليحه 
تامين امنيت زنان عليه خشونت« از سوي 
قوه قضاييه به دولت مي گذش��ت، حادثه 
رومين��ا، دختر ۱4 س��اله  گيالن��ي كه به 
دست پدرش با داس به قتل رسيد، باعث 
شد كه اس��حاق جهانگيري- معاون اول 
رييس جمهور، دستور بررسي خارج از نوبت 
اين اليحه را در كميسيون لوايح صادر كند. 

خبر قتل »رومينا« طي چند روز اخير موجب جريحه دار 
شدن افكار عمومي شده است. پس از اين اتفاق، معصومه 
ابتكار- معاون رييس جمه��وري در امور زنان و خانواده 
هفتم خردادماه در هيات دولت درباره جنايت عليه رومينا 
صحبت و خواستار تسريع همراه با اولويِت رسيدگي به 
اليحه تامين امنيت زنان شد. اش��رف گرامي زادگان- 
مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري، ضمن ارايه توضيحاتي درباره اليحه 
تامين امنيت زنان در برابر خشونت، مي گويد: بي شك 
قتل رومينا و روميناهاي ديگر در گذشته، حال و آينده 
جامعه را دچار شوك و نگراني كرده و خواهد كرد. حق 
حيات و حق زندگي براي همه افراد در هر جايگاه و هر 

س��ني داراي ارزش است و نمي توان از اين 
فجايع به سادگي گذشت. وي در ادامه در 
پاسخ به سوالي درباره تاثير قوانين بازدارنده 
در جلوگيري از وقوع اينگونه جنايت ها نيز 
بيان مي كند: اين مس��ائل ابعاد گوناگوني 
دارد. پرس��ش اين اس��ت كه چه افرادي 
مي توانستند مانع اين فاجعه شوند و نشدند؟ 
چه ابزاري مي توانست به كاهش اين فاجعه 
چهره ديگري ببخش��د و موجود نبود؟ گرامي زادگان 
مي گويد: در اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، 
شاهد مواردي هستيم كه نگاه خاصي به استثناءهاي قبلي 
دارد. به طور مثال در ماده ۵۳ سوءاستفاده از حقوق ناشي 
از واليت، قيمومت، وصايت و سرپرس��تي را در موضوع 
وادار كردن زن به ازدواج ممنوع دانسته و در صورت وقوع 
جرم مذكور داراي مجازات دانسته است. يا در ماده ۵4 به 
موضوع اجبار و اكراه، اغفال و تحريك و فريب و تشويق 
به فرار زن از خانه پرداخته اس��ت. در بند 4 ماده ۶۱ نيز 
اين قانون، مجازات درباره بانوان آسيب پذير مانند بانوان 
زير ۱۸ سال س��ن، بيمار، سالمند، كم توان ذهني و... را 

تشديد كرده است.

تخريب ساالنه ۱۲ هزار هكتار جنگل در كشور 
مديركل دفتر مهندسي و مطالعات سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ضمن تشريح 
آخرين تغييرات وسعت جنگل ها در ايران 
نسبت به دهه هاي گذشته گفت: در طول 
س��ال هاي ۲۰۱۵ ت��ا ۲۰۲۰ س��االنه ۱۲ 
هزار هكتار جنگل در ايران تخريب ش��ده 
است. رضا بياني با اشاره به آخرين گزارش 
ارس��الي س��ازمان جنگل ها به فائو درباره 

وضعيت جنگل هاي كش��ور اظهار كرد: در اين گزارش 
موارد مختلفي از جمله ميزان حريق در جنگل ها، آفات 
و بيماري، وضعيت جنگل هاي حفاظتي و مس��احت 
آنها و .... براي فائو ارس��ال ش��ده اس��ت. بر اين اساس 
مي ت��وان گفت كه وس��عت جنگل ها در اي��ران حدود 
۱4 ميليون و ۳۱۹ هزار هكتار اس��ت. وي با بيان اينكه 
تخريب جنگل ها به داليل مختلفي از جمله سدسازي، 
ساخت راه، فعاليت هاي عمراني، آتش سوزي و قاچاق 
چوب رخ مي دهد، تصريح كرد: بر اساس اطالعات دفتر 
جنگل كاري س��ازمان جنگل ها طي سال هاي ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۸ در ايران س��االنه ح��دود ۱۱ هزار ۸۰۰ هكتار 
جنگل كاري صورت گرفته است كه نسبت به تخريب ها 
۲۰۰ هكتار كمتر است، اما بايد به اين موضوع توجه كرد 

كه طي دو س��ال اخير با تامين اعتبارات 
سازمان جنگل ها از صندوق توسعه ملي، 
جنگل كاري در كشور افزايش پيدا كرده و به 
حدود ۲۵ هزار هكتار در سال رسيده است. 
مديركل دفتر مهندسي و مطالعات سازمان 
جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري با تاكيد بر 
اينكه جنگل كاري ه��اي جديد به راحتي 
نمي توانند ارزش ها و خدمات جنگل هاي 
چند صد ساله و طبيعي را داشته باشند، به ايسنا گفت: 
حدود ۱۵ سال طول مي كشد تا يك منطقه جنگل كاري 
ش��ده به درصدي از كاركرد جنگل هاي طبيعي برسد. 
بياني در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر 
وسعت جنگل ها در ايران نسبت به گذشته چه تغييراتي 
كرده است، اظهار كرد: اولين نقشه اي كه از جنگل هاي 
شمال كشور وجود دارد مربوط به سال ۱۳۳۶ است. در 
اين نقشه وسعت جنگل هاي شمال حدود دو ميليون 
و ۸۰ هزار هكتار برآورد ش��ده است. پس از آن بر اساس 
عكس برداري هاي س��ال ۱۳4۶ وس��عت جنگل هاي 
شمال حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار هكتار تخمين زده 
مي شود. اين يعني ما پيش از انقالب با كاهش وسعت 

جنگل هاي كشور مواجه بوديم.

میراثنامه

مرزهاي ايران به روي گردشگران خارجي كي باز مي شود؟
مديركل بازاريابي و تبليغات گردش��گري پيش بيني مي كند: از نيمه تيرماه رفت و 
آمدهاي گردش��گري ايران با كشورهاي همسايه، از سر گرفته شود. محمدابراهيم 
الريجاني درباره اقدامات تبليغاتي و بازاريابي ايران در پي كاهش تدريجي محدوديت 
سفرهاي بين المللي گفت: با توجه به رصد كشورهاي همسايه، حوزه خليج فارس 
و اتحاديه اروپا، در برنامه بازاريابي گردش��گري ايران، پيش بيني اوليه اين است كه 
مرزهاي زميني با كشورهاي همسايه از ۱۵ تيرماه بازگشايي شود و يكسري از مرزهاي 
هوايي نيز از اول مردادماه باز شوند. ما هر لحظه در حال رصد كشورها هستيم و در فاز 
نخست تصميم داريم با كشورهاي همسايه تعامالت گردشگري را از سر بگيريم. او با 
اشاره به تقاضاهايي كه از كشورهاي عمان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، پاكستان، 
عراق، تركيه، چين و هنگ كنگ براي سفر به ايران حتي در شرايط كرونا وجود دارد، 
اظهار كرد: در بين اين متقاضيان حتي بك پكرهاي اروپايي هم براي س��فر به ايران 
تمايل نشان داده اند كه البته هر يك از اتباع اين كشورها به انگيزه هاي مختلفي چنين 
تقاضايي را مطرح كرده اند، براي تجارت، درمان، زيارت، آموزش يا ديدار اقوام كه اگر 
مرزها باز شود مي توان حجم اين تقاضا را مشخص كرد. وي به ايسنا گفت: مطمئنم اگر 
همين االن مرزهاي ايران و تركيه باز شود، تقاضا براي سفر به آن كشور از سمت ايران 
قابل توجه خواهد بود، چون بسياري از مردم در تركيه كار اداري، تجاري و آموزشي 
دارند. مديركل بازاريابي و تبليغات گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي درباره شرايط و پروتكل سفر اتباع خارجي به ايران در شرايط كرونا، 
گفت: درحال مذاكره با وزارت بهداشت هستيم تا پروتكلي را براي مسافران خارجي 
تنظي��م و به مبادي ورودي ابالغ كنيم. همچنين درحال تنظيم جدول زمان بندي 
براي بازگشايي مرزها به روي اتباع و گردش��گران خارجي با توجه به شرايط كرونا 
هستيم، مشابه دسته بندي هايي كه كشورهاي ديگر از جمله تركيه انجام داده اند. 
وي افزود: برخي كش��ورها در وضعيت قرمز كرونا هستند، بايد اين شرايط را در آن 

جدول زمان بندي لحاظ كنيم. الريجاني تاكيد كرد: از سر گيري روابط گردشگري 
با ساير كشورها موضوعي نيس��ت كه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دس��تي به تنهايي درباره آن تصميم بگيرد. ما پيشنهادهايمان را آماده مي كنيم به 
ستاد مقابله با كرونا مي دهيم تا به يك تصميم مشترك برسيم. او همچنين از مكاتبه 
با وزراي گردشگري ۳۰ كشور خبر داد و افزود: اقدامات بهداشتي ايران در تاسيسات 
گردشگري، ايرالين ها و اماكن توريستي به اطالع وزراي گردشگري ۳۰ كشور هدف 
قرار گرفته و اعالم ش��ده در اولين فرصت كه مرزها باز شود پذيراي گردشگران اين 
كشورها خواهيم بود، ما بازاريابي نرم را از اليه هاي دولتي انجام مي دهيم و انتظار داريم 

بخش خصوصي هم وارد عمل شود.

كتابخانه

بررسي رفتارهاي اقتصادي در »اقتصاد رفتاري« 
رشته اقتصاد رفتاري بسياري از عوامل جزئي و همچنين نه چندان جزئي را كه به انتخاب هاي مالي و خريد كمك مي كنند، بررسي مي كند. 
اين كتاب راهنما توضيح مي دهد كه چگونه عوامل روانشناختي و اجتماعي نظير الگوهاي غريزي، فشار اجتماعي و قالب بندي ذهني مي توانند 
به شدت بر تصميم گيري روزمره و انتخاب هاي مالي ما اثر بگذارند. كتاب اقتصاد رفتاري For Dummies بر اساس مثال هاي روانشناسي 
و جامعه شناسي و مبتني بر دنياي واقعي، بينشي ارايه مي دهد كه به سرمايه گذاران در پيشگيري از ارتكاب اشتباهات تكانشي، به شركت ها 
در درك سازوكارهاي نهفته در انتخاب هاي فردي و به دولت ها و شركت هاي غيرانتفاعي در تصميمات عمومي كمك كند. انتشارات آوند 

دانش اين كتاب را با ترجمه محسن رناني منتشر كرده است. 

هنر

انحصار سامانه هاي بليت فروشي بايد شكسته شود
محمدرضا ايمانيان با تاكيد بر اينكه بايد انحصار دسترسي سامانه هاي فروش بليت به 
ديتاي مخاطبان تئاترها شكسته شود، اظهار كرد: اين انحصار آسيب زننده است؛ در 
همين بزنگاه، هيچ تصوير روشني از اينكه تماشاگران در آينده چگونه با تئاتر مواجه 
مي شوند نداريم و نمي توانيم رفتار جامعه مخاطب را در پساكرونا پيش بيني و بر اساس 
آن برنامه ريزي كنيم. هنرمند تئاتر و فعال رس��انه اي با تاكي��د بر اينكه بايد انحصار 
دسترسي سامانه هاي فروش بليت به ديتاي مخاطبان تئاترها شكسته شود، اظهار كرد: 
اين انحصار آسيب زننده است؛  مثال در همين بزنگاه كرونا هيچ تصوري از اينكه قرار است 
چه اتفاقي در زمينه استقبال مخاطب از بازگشايي سالن ها رخ دهد، نداريم. ايمانيان به 
ايلنا گفت: ظرف چند روز اخير صحبت هاي زيادي درباره حق مالكيت معنوي صاحبان 
آثار روي فيلم هاي آثارشان كه در وي او دي هاي مختلف و فضاي اينترنتي منتشر مي شود 
شكل گرفت؛ اكثر كارگردان ها تقريبا روي اين موضوع اتفاق نظر داشته اند كه اشراف 
كامل حقوقي روي قرارداد حق كپي رايتي كه واگذار مي كنند، نداشتند و از آن سو طبيعتا 
مديران وي او دي ها هم نظراتي داشتند كه منتشر كردند. او با اشاره به اينكه حقوق مادي 
و معنوي فيلم تئاترها موضوع ديگري را هم پيش مي كشد، گفت: مساله اي كه شايد امروز 
به آن كم توجهي مي كنيم گرچه برخي از فعاالن عرصه تئاتر بر آن تاكيد دارند؛ آن هم 
انحصار ديتاي حوزه تئاتر است كه اكنون تنها در اختيار يكسري از سايت هاي فروش 
بليت است و گردش آزاد اطالعات اتفاق نمي افتد. اين انحصار شايد براي خيلي ها حائز 
اهميت نبوده، اما اهالي تئاتر بايد بدانند اين دسترسي امري مهم، كاربردي و راه گشا 
خواهد بود و احتماال چند سال بعد بسياري از كارگردان ها همانطور كه امروز درباره حق 

كپي رايت آثارشان گفت وگو مي كنند و مي گويند ما آن موقع اشرافي روي اين مساله 
نداشتيم. عضو كانون روابط عمومي و تبليغات خانه تئاتر با تاكيد بر اينكه اين انحصار 
اتفاقا در بزنگاه هايي مانند كرونا و تعطيلي سالن هاي تئاتر، برنامه ريزي اهالي تئاتر را براي 
دوره پساكرونا با مشكل مواجه مي كند، گفت: هيچ تصوير روشني از اينكه تماشاگران 
در آينده چگونه با تئاتر مواجه مي شوند نداريم و نمي توانيم رفتار جامعه مخاطب را در 

پساكرونا پيش بيني و بر اساس آن برنامه ريزي كنيم.

»چرنوبيل« نامزد ۱۴ جايزه بفتا شد 
ميني س��ريال »چرنوبيل« با نامزدي در ۱4 ش��اخه از جوايز آكادمي هنرهاي فيلم و 
تلويزيون بريتانيا، پيشتاز اين جوايز نام گرفت. به گزارش گاردين، جوايز تلويزيوني بفتا 
كه امس��ال مراسم اعطاي جوايز خود رابه سبب بحران جهاني شيوع ويروس كرونا به 
صورت مجازي برگزار خواهد كرد، فهرست نامزدهاي شاخه هاي مختلف را در حالي 
اعالم كرد كه ميني سريال »چرنوبيل« محصول شبكه »آچ بي او« در ۱4 شاخه از جمله 
بهترين ميني سريال، كارگرداني، تدوين، چهره پردازي، موسيقي متن، تيم بازيگران، 

جلوه هاي ويژه، نويس��ندگي همچنين بهترين بازيگر اصلي م��رد )جارد هريس( و 
بهترين بازيگر مرد نقش مكمل )استالن اسكارزگارد( نامزد كسب جايزه است.   سريال 
»چرنوبيل« كه روايتگر فاجعه هسته اي آوريل ۱۹۸۶ در اوكراين و تالش هاي بي سابقه 
براي پاكسازي آن است در تاريخ ۶ مي ۲۰۱۹ رونمايي شد و پس از آن به ترتيب در ۱۳، 
۲۰ و ۲۷ مي قسمت هاي دوم تا چهارم آن از سوي شبكه »HBO« منتشر شد. قسمت 
پنجم و نهايي اين سريال نيز در تاريخ سوم ژوئن )۱۳ خرداد( سال گذشته عرضه شد. 
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