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نمايندگانبهرغممخالفتنهادهايامنيتيونظارتيخواستاراجرايطرحتوزيعقيرتهاتريهستند
آلبرتبغزياندريادداشتيدر»تعادل«ازسفرههايخاليمردموقيررايگانميگويد

زهرا س�ليماني| در ش��رايطي كه طرح توزيع قير 
رايگان از هم��ان آغاز با مخالفت ها و اعتراضات جدي 
كارشناس��ان اقتصادي و نهادهاي نظارتي، امنيتي و 
انتظامي مواجه ش��ده بود، اعضاي كميسيون انرژي 
مجلس در نشس��ت روز سه ش��نبه خود مقرر كردند 
150ه��زار ميليارد ري��ال قير رايگان توس��ط وزارت 
نفت براي اس��تان ها تخصيص ده��د. بالفاصله پس 
از انتشار اين خبر دامنه وس��يعي از انتقادات از سوي 
تحليلگران، كارشناسان و اساتيد اقتصادي نسبت به 
اين تصميم مجلس مطرح شد. سخنگوي كميسيون 
انرژي مجل��س يازدهم تاكيد كرد: »در جلس��ه روز 
سه ش��نبه توجيه وزارت نفت براي عدم تامين اعتبار 
قير رايگان در كميسيون پذيرفته نش��د فلذا وزارت 
نفت مكلف است در ۶ ماهه نخست سال نيز به صورت 
ماهانه براي تخصيص قير رايگان تامين اعتبار كند.« 
ارزش ريالي ميزان قير رايگاني كه وزارت نفت در اين 
شرايط حساس اقتصادي ملزم به تامين آن شده است، 
150هزار ميليارد ريال را دربر مي گيرد كه منتقدان 
طرح در داخل و بيرون مجلس معتقدند هم باعث بروز 
فساد گسترده و هم زمينه ساز افزايش سوداگري خواهد 
ش��د، ضمن اينكه از منظر اقتصادي نيز باعث رش��د 
نقدينگي، توسعه پايه پولي و در نهايت باال رفتن تورمي 
خواهد شد كه طي سال هاي اخير زندگي و معيشت 
طبقات فرودست جامعه را با تكانه هاي پي در پي مواجه 
ساخته است. روزنامه تعادل يكي از رسانه هاي منتقدي 
بود كه در زمان تصويب اين طرح با ارايه گزارش هاي 
تحليل��ي از دل گفت وگو با كارشناس��ان اقتصادي و 
نماين��دگان مخالف، ت��الش كرد تا چش��م اندازي از 
اتمس��فر غبارآلودي ك��ه در اثر اج��راي اين طرح در 
اتمسفر اقتصادي كشور بروز مي كند شفاف سازي كند. 
ارزيابي هايي كه در نهايت تاثيري در تصميم نمايندگان 
ايجاد نكرد و تصويب آن از سوي نمايندگاني كه با شعار 
مقابله با فساد و رانت راهي بهارستان شده بودند، بهت 
و حيرت را در ميان تحليلگران و كارشناسان ايجاد كرد. 
ايده اي كه براي نخستين بار در زمان مجلس اصولگراي 
نهم عملياتي ش��د، پس از آن در مجلس دهم از بطن 
بودجه كش��ور خارج شد و در نهايت دوباره با تشكيل 
مجلس اصولگراي يازدهم به رديف هاي بودجه ساالنه 

كشورمان بازگشت. 

  تجربه هاي گذشته و توزيع رانت
يكي از كانون هاي پمپاژ فساد و رانت از منظر كارشناسان 
اقتصادي، توزيع اقالم رايگان با عناوين گوناگون در اتمسفر 
اقتصادي كشورهاي مختلف است. تجربه هاي جهاني و 
تجربه هايي كه پيش از اين در اقتصاد ايران از توزيع اقالم 
رايگان ثبت شده است، نشان مي دهد كه در اغلب موارد 
يك چني��ن تصميماتي نه تنها به اهداف از پيش تعيين 
شده نخواهند رسيد، بلكه خود به عاملي براي بروز فساد 
جدي در اقتص��اد نيز بدل خواهند ش��د. مبتني بر اين 
تجربيات عيني بود ك��ه در زمان طرح توزيع قير رايگان 
در مجلس يازدهم اغلب نهادهاي نظارتي از جمله وزارت 
اطالعات، ديوان محاسبات، مركز پژوهش هاي مجلس، 
سازمان بازرسي و... به مخالفت با تصويب طرح توزيع قير 

رايگان )طرح توزيع قير تهاتري( پرداختند و از نمايندگان 
خواستند كه با راي منفي به اين طرح جديت خود را نسبت 
به مقوله مقابله با رانت و فس��اد نشان دهند. اما علي رغم 
توصيه هاي نهاده��اي امنيتي، اطالعات��ي و نظارتي و 
تحليل هاي كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس 
در 1م��رداد99 با كليات طرح الح��اق يك بند به تبصره 
يك قانون بودجه سال 99 كل كشور در خصوص توزيع 
قير رايگان موافقت كردند. طرحي كه در ماه هاي منتهي 

به تصويب آن انتقادات تندي در خصوص آن مطرح شد 
اما در نهايت با تصميم نمايندگان در مسير اجرايي شدن 
قرار گرفت. بر اساس تصميم نمايندگان در اين طرح قرار 
شد بيش از ۲ ميليون تن قير رايگان در نظر گرفته شده 
كه از محل خوراك تاميني به پااليشگاه ها تامين مي شود 
در اختيار استان هاي مختلف قرار بگيرد. در همان زمان 
اعالم شد در ازاي خوراك تحويلي به پااليشگاه ها، وكيوم 
باتوم يا همان ماده اوليه توليد قير تحويل گرفته شده و به 

ازاي آن حواله قير از س��وي وزارت راه و شهرسازي براي 
پيمانكاران صادر شود.

  مخالفان چه مي گويند؟
توزيع رانت بيش از 800ميلي��ون دالري، قاچاق حدود 
۶ ميليون تن قير رايگان ب��ه خارج، بر هم خوردن توزان 
بازار صادراتي كشور، عدم بهبود راه هاي روستايي، رشد 
نقدينگي، افزايش تورم و... بخش��ي از مش��كالتي است 
كه از منظر تحليلگران در اثر اجراي اين طرح در فضاي 
اقتصادي و عمومي كش��ورمان ب��روز مي كند. مخالفان 
اين طرح معتقدند يك چني��ن طرح هايي هم در ميان 
نمايندگان مجلس باعث ايجاد فساد مي شود و هم بازار 
صادراتي قير ايران را به هم مي زند. ايده توزيع قير رايگان 
اما در س��ال هاي ابتدايي دهه 90 )س��ال 91( و در زمان 
مجلس اصولگراي نهم عملياتي شد. اين موضوع در قانون 
بودجه سال9۲ گنجانده شد. حتي رسانه هاي اصولگرايي 
چون فارس، مهر و تس��نيم نيز در گزارش هاي تحليلي 
ضمن مخالفت با اي��ن طرح به منافع اف��راد و جريانات 
خاصي اش��اره مي كردند كه هر ساله باعث تصويب اين 
طرح در مجلس مي ش��ود. ارتباط��ات خاصي كه باعث 
مي شود نمايندگاني كه بايد از منافع ملت حراست كنند 
دس��ت به اتخاذ تصميماتي بزنند كه باعث اتالف منافع 
عمومي جامعه مي ش��ود. حتي خبرگ��زاري اصولگراي 
ف��ارس نيز در سلس��له گزارش هاي تحليلي ك��ه  از دل 
گفت وگو با تحليلگران استخراج شده بود نسبت به اين 
تصميم مجلس يازدهم تاخت و از نمايندگان خواست تا 
اين تصميم مفسده انگيز را از كارنامه شان پاك كنند.در اين 
ميان تنها مجلس دهم بود كه در يك حركت جدي راي  
به حذف توزيع قير رايگان در بودجه سنواتي كشور داد. 
فراكسيون اميد مجلس دهم به عنوان يكي از گروه هاي 
اثرگذار مجلس ده��م با تالش ه��اي چهره هايي چون 
الياس حضرتي، احسان مازندراني، پروانه سلحشوري و... 

اين گزاره پر حاشيه را از قانون بودجه كشور حذف كرد.
 از سوي ديگر گزارش هاي تحليلي نهادهاي تحقيقاتي و 
پژوهشي نيز نشان مي داد كه اين طرح ها با مفاسد فراواني 
مواجه خواهند شد. گزارش تفريغ بودجه ساالنه ارايه شده 
توسط ديوان محاسبات كشور، بررسي گزارش كميسيون 
تلفيق در ارتباط با اليحه بودجه توسط مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي و همچنين پرونده هاي قضايي در 
ارتباط با فساد مديران استان ها در حوزه قير و... بخشي 
از اسناد و مدارك مستندي بود كه در زمان بررسي طرح 
در اختيار كميس��يون هاي انرژي و تلفيق قرار گرفت تا 
شايد نظر مجلس براي تصويب اين طرح تغيير يابد. اما 
نمايندگان بدون توجه به اين مش��اوره ها در نهايت راي 
به تصويب اين طرح و ق��رار گرفتن آن در بودجه 1400 

كل كشور دادند.

  دليل اصرارها براي اجراي اين طرح چيست؟
اما دليل اصرار برخ��ي كانون هاي خاص در بيرون و 
درون مجلس در خصوص اجراي اين طرح چيست؟ 
احمد توكلي يكي از چهره هاي اقتصادي كه معموال 
در پرونده هاي مرتبط با مفاسد اقتصادي حضور جدي 
دارد و ...  ادامه در صفحه 2

پمپاژ  رانت و فساد

يادداشت-3يادداشت-2

 دورنماي بروز
 انتظارات تورمي در بازارها

 راهكار بازار سرمايه 
براي پروژه هاي نيمه تمام

س��نجش وضعيت انتظارات 
تورم��ي در اقتص��اد يك��ي از 
اِِلمان هايي اس��ت كه از طريق 
آن مي ت��وان ارزيابي نس��بتا 
دقيقي از زير پوست بازارها در 
كشورمان صورت داد و تصويري 
از دورنماي آينده نيز به دست 
آورد. گزاره اي كه مس��تقيما 
با بطن تح��والت بازار در ارتباط اس��ت و نش��ان دهنده 
نگاه س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي است. مجموعه 
تصميم سازي هايي كه از س��وي مسووالن در حوزه هاي 
دروني و بيروني از جمله بخش هاي، اقتصادي، سياست 
خارجي، تقنيني و... اتخاذ مي شود، انتظارات عمومي در 
جامعه را شكل مي دهد. ظهور و بروز انتظارات تورمي در 
واقع به معني پيش  بيني بنگاه ه��اي اقتصادي و فعاالن 
اقتصادي از وضعيتي است كه تورم در آينده خواهد داشت. 
چنانچه عوامل اقتصادي احساس كنند كه كنترل دولت 
و بانك مركزي به طور كلي دچ��ار تكانه هاي پي در پي و 
نوسان اس��ت، اين روند باعث افزايش انتظارت تورمي در 
فضاي اقتصادي خواهد ش��د. بازارهاي ارز و مسكن يكي 
از شاخص هايي است كه تحوالت آن مي تواند تصويري 
از انتظارات تورمي در اتمسفر اقتصادي ارايه كند. آخرين 
آمارهاي بانك مركزي كشورمان نشان مي دهد كه با وجود 
ركود سنگين در اتمسفر معامالتي مرتبط با ملك، ميانگين 
قيمت آپارتمان در تهران به محدوده  ۳0 ميليون توماني در 
هر متر مربع رسيده است. اعداد و ارقامي كه ضرورت هاي 
تحليلي مهمي را در اتمسفر اقتصادي يادآور مي شود كه 
نبايد نسبت به آنها بي تفاوت بود. از منظر تحليلي اينكه 
دولت نمي تواند قيمت ملك را ارزان كند و روند افزايش در 

آن را سد كند، چند دليل دارد: 
نخست( عرضه  مسكن اساسا در اختيار دولت نيست 
كه مانند سهام ِرنج منفي بزند و ناگهان بازار را ُپرعرضه 
كند و قيمت را پايين بياورد.از سوي ديگر توليد و عرضه 
مسكن نيز در اختيار دولت نيست و بازيگران متعددي 
در آن حضور دارند. حتي سياست هاي دولت در حوزه  
مس��كن هم هيچ وقت مطابق برنامه ه��ا پيش نرفته 
اس��ت، زيرا منجر به تورم يا ركود در بازار مسكن شده 
است. دوم( بهاي تمام شده  مسكن رو به افزايش است 
و طبيعي است كه قيمت  ها علي  رغم ركود معامالتي 
كاهش نيابد. افزايش قيمت سيمان و فوالد و ميلگرد و... 
باعث افزايش بهاي ساخت مسكن مي شود و به عنوان 
يك جك قيمتي براي مس��كن عمل مي كند. وقتي 
مواد اوليه در يك صنعت افزايش پيدا مي كند، به طور 
طبيعي قيمت تمام شده و قيمت ها در بازار يادشده نيز 
با افزايش قيمت مواجه خواهند شد. بنابراين قيمت 
مس��كن با وجود تالش هايي ك��ه دولتمردان صورت 
مي دهند در داالن صعودي است.  سوم( عامل سوم و 
رواني كه مانع ريزش قيمتي مسكن مي شود، انتظارات 
ادامه در صفحه 5 تورمي است.  

بازار پ��ول يك��ي از مهم ترين 
راه هاي تأمين مالي پروژه ها در 
كشور است و به صورت تاريخي 
در ايران 90 درصد تأمين مالي 
كشور از طريق بازار پول و اعطاي 
تسهيالت بانكي به پروژه ها انجام 
مي پذيرد. به عبارت ديگر اقتصاد 
ايران با توجه به سابقه طوالني تر 
بانك نس��بت به بورس در ايران، بانك محور است. اين در 
حالي است كه اين رقم در كشورهاي توسعه يافته بين 10 
تا 15 درصد است. وابستگي شديد به اين كريدور مالي منجر 
به عدم توسعه در ساير بازارها گرديده است. عالوه بر اين در 
هنگام چالش يا عدم كاركرد مناسب اين بازار معضل زيادي 
ايجاد مي گردد. به عنوان مثال طي سال هاي گذشته به دليل 
مشكالتي از قبيل انجماد دارايي و حجم باالي مطالبات 
غيرجاري در سيستم بانكي كشور توان نظام بانكي جهت 
حمايت از توليد با محدوديت قابل توجهي مواجه گرديد. 
نكته ديگر اينكه در ادبيات مالي تأمين مالي از بانك يك 
تأمين مالي كوتاه مدت است، درحالي كه در بازار سرمايه 
اين تأمين مالي بلندمدت محسوب مي شود. ازاين رو طي 
سال هاي اخير توجه به ساير بازارها ازجمله بازار سرمايه 
و روش هاي تأمين مالي بيش��تر مدنظر سياست گذاران 
قرارگرفته اس��ت. علي رغم اينكه طي سال هاي گذشته 
سهم بازار س��رمايه در تأمين مالي رشد داش��ته و از رقم 
۲15 هزار ميليارد تومان در سال 98 به ۲45 هزار ميليارد 
تومان رسيده و رش��د 107 درصدي را تجربه كرده است 
ليكن همچنان س��هم تأمين مالي از بازار سرمايه نسبت 
به كل تسهيالت كشور در سال گذشته متأسفانه تنها 1۶ 
درصد بوده )س��ال 98 در حدود 11 درصد( كه نش��ان از 
سهم اندك بازار سرمايه در تأمين مالي در كشور مي باشد. 
خوشبختانه با تالش هايي كه انجام شد و با توسعه ابزارها و 
نهادهاي مالي به خصوص رشد تأمين سرمايه ها در كنار 
صندوق هاي س��رمايه گذاري طي دهه اخير، تعدادي از 
پروژه ها و شركت هاي بزرگ توانسته اند از اين طريق تأمين 
مالي طرح ها و همچنين سرمايه در گردش خود را انجام 
دهند. شايد روزهاي اول توسعه ابزارها تنها اوراق مشاركت 
بورسي مورد توجه بود اما امروز ما با انواع اوراق مبتني بر عقود 
اسالمي مانند صكوك اجاره، مرابحه، استصناع، وكالت، 
خريد دين، جعاله و... روبرو هستيم كه مي تواند بخشي از 
مشكالت طرح ها و شركت ها را حل كند. البته متأسفانه 
برخي اوراق مانند جعاله كه مي تواند مشكل گشاي طرح هاي 
دولتي باشد تاكنون موردتوجه و اقبال قرار نگرفته است. 
اما به صورت اصولي راه حل اصلي رونق توليد و پروژه هاي 
عمراني تأمين مالي از طريق بازار سرمايه است. بازار سرمايه 
ظرفيتي است كه همچنان بخش زيادي از آن خالي است 
و فضاي جذب سرمايه در اين بازار موجود است. در دو سال 
گذشته نقش بازار سرمايه پررنگ تر شد. بازاري كه مهم ترين 
ويژگي آن عدم مداخالت بود، طي دو سال گذشته به محل 
ادامه در صفحه 5 جبران كسري بودجه تبديل شد.  

اميرخان تقي تجريشيمحسن  عباسي

 اهاليرسانهمقابلسازمان
محيطزيستدستبهتجمعزدند

پيگيري  مي كنيم 
اما  نمي بخشيم

 ۷0نفرازمسووالن
وكارشناسانحملونقلبه

رييسجمهورمنتخبنامهنوشتند

 بازويپژوهشيمجلس:
 عرضهخودرودربورس

شدنينيست

صفحه 5     صفحه 7    صفحه 2    

 ساز جدايي
  حمل و نقلي ها

 از »مسكن«

 دو سناريو
  براي طرح 

ساماندهي خودرو

در شرايطي كه اقتصاد ايران با 
گرفتاري هاي فراواني روبه رو 
است و مردم در تامين اقالم 
روزانه خود با گرفتاري هاي 
فراواني روبه رو هستند و هر 
روز اقالم تازه اي از سفره هاي 
عموم��ي م��ردم ح��ذف 
مي شود، اجراي طرح هايي 
از جنس توزيع قير رايگان يا قير تهاتري علي رغم همه 
مخالفت هايي كه از سوي اساتيد اقتصادي، كارشناسان 
و حتي نهادهاي امنيتي و انتظامي و... مي شود، جز اينكه 
نمك بر زخم مردم محروم و دهك هاي پاييني جامعه 
بپاش��د و جيب عده اي س��وداگر و رانتخوار را پر كند، 
هيچ فايده اي نخواهد داش��ت. انتشار خبر درخواست 
نمايندگان براي توزيع 150هزار ميليارد ريال قير رايگان 
در روز سه شنبه يك بار ديگر بدنه كارشناسي كشور را در 
بهت و حيرت فرو برد و اين پرسش را در فضاي عمومي 
كشور شكل داد كه آيا يك چنين تصميمي در شرايط 
اقتصادي فعلي، تصميمي عاقالنه و دلسوزانه است؟ آيا 
نمايندگان از اين واقعيت آگاه نيس��تند كه يك چنين 
طرح هايي كه اقالمي چون قير را بدل به ريال مي كند، 
باعث توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي و در نهايت كاهش 
ارزش پول ملي و رشد افسارگسيخته تر تورم مي شود؟ 
حت��ي در صورتي كه قير توليد ش��ده در كارخانه هاي 
داخل كشور مشتري نداشت و روي دست دولت مانده 
بود هم نبايد يك چنين طرحي اجرا مي ش��د. اساس��ا 
مطالعه اين طرح از منظر كارشناسي نشان مي دهد كه 
يك چنين طرح هايي سر و ته ندارد. به راحتي مي توان 
اقدام ب��ه حساب س��ازي و رانتخواري ك��رد. به عنوان 
فردي كه سال هاست، مباحث پولي و مالي و اقتصادي 
كش��ور را بررسي مي كنم، معتقدم، مفس��ده اي كه در 
يك چنين طرح هايي وجود دارد در چاپ اس��كناس و 
استقراض گسترده هم وجود ندارد. از يك طرف باعث 
ايجاد بازار سياه مي ش��ود، از سوي ديگر رانت گسترده 
توزيع مي كند، ضمن اينكه بازارهاي صادراتي كش��ور 
را نيز با آس��يب هاي جدي مواجه مي سازد. اگر نگوييم 
پاي افراد و جريانات س��وداگر و دالل در ميان است، در 
خوش بينانه ترين حال مي توان گفت كه نمايندگاني كه 
راي به اجراي اين نوع طرح ها مي دهند، گرفتار هيجانات 
زودگذر و رويكردهاي پوپوليستي شده اند. از سوي ديگر 
نكته اي كه در خصوص اجراي طرح قير رايگان بس��يار 

برجسته به نظر مي رس��د، بي تفاوتي مجلس به دامنه 
وسيعي از توصيه هاي كارشناسي و اطالعاتي است كه 
از سوي نهادهاي علمي، امنيتي، انتظامي و تحقيقاتي 
ارايه شده است. به هر حال عقل حكم مي كند در زمان 
اتخاذ تصميماتي با اين درجه از اهميت، نمايندگان از 
مشورت هاي تحليلي و كارشناسي بهره مند شوند و بعد 
اقدام به تصميم سازي كنند. بايد ديد پاي منافعي در ميان 
است كه برخي افراد و جريانات نسبت به توصيه هاي علني 
نهادهاي نظارتي و امنيتي و رويكردهاي كارشناس��ي 
توجهي ندارند و در نهايت بر تصميم غلط خود پافشاري 
مي كنند. ارزيابي هاي تحليلي و پژوهشي نشان مي دهد 
در زمان اجراي طرح هايي از نوع توزيع قير رايگان، نه تنها 
گرهي از مشكالت توسعه روستاها و بهبود شاخص هاي 
رش��د دهك هاي محروم باز نش��ده، بلكه يك چنين 
ايده هايي بر حجم مشكالت آنها افزوده است. گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس در خص��وص اجراي طرح 
توزيع قير رايگان نشان  مي دهد كه اجراي اين ايده باعث 
بروز مشكالت مختلف براي شركت ملي نفت و بازارهاي 
داخلي و صادراتي خواهد شد. استفاده دستگاه ها از قير 
به عنوان پول به  منظور تسويه حساب مالي با پيمانكاران 
عمراني و در ادامه فروش آن در بازارهاي غيررس��مي با 
قيمت هاي غيرواقعي منج��ر به وقوع جنگ قيمتي در 
بازارهاي داخلي و خارجي قير بين توليد كنندگان رسمي 
قير و دالالن آن مي شود. لذا موظف كردن شركت ملي 
نفت ايران نسبت به عرضه وكيوم باتوم يا قير رايگان براي 
دستگاه هاي موضوع اين بند، از اساس تكليفي غير اصولي 
و اشتباه براي وزارت نفت و دستگاه هاي زيرمجموعه آن 
است. اتفاقا مسووالن نظارتي با بررسي سرچشمه هاي يك 
چنين طرح ها و قوانيني مي توانند كانون هاي رانت و فساد 
در كشور را نيز رديابي كنند. به طور كلي از منظر اقتصادي 
توزيع ه��ر كااليي به صورت رايگان )يا ارزان( مفس��ده 
مي آفريند.فرقي ندارد اين ظرفيت اقتصادي ارز 4۲00 
توماني باشد، قير رايگان باشد يا هر نوع كاالي ديگري. 
به نظرم رسانه ها نبايد اين موضوع را رها كنند، حتي در 
صورت اجراي اين طرح بايد به طور مس��تند موضوع را 
تعقيب و روشنگري كنند كه فالن حواله در بازار سياه چه 
سرنوشتي پيدا كرده است. آيا منجر به توسعه روستاها و 
شهرهاي زير 5هزار نفر شده است يا منافع حاصل از آن 
در جيب سوداگران رفته است؟ اميدوارم در نهايت يك 
چنين ايده هايي براي هميشه از اقتصاد كشور حذف شوند 

تا مردم كمتر خسارت هاي برآمده از آن را تجربه كنند. 

سفره هاي خالي و قير رايگان
يادداشت 1

آلبرت بغزيان

نشسترييسجمهورمنتخببا۶كانديدايانتخابات1۴00

رييسجمهوردرجلسههياتدولتشاخصهاياقتصادكالن
بدونتروريسماقتصاديوپاندميكرونارااعالمكرد

تعادل| حس��ن روحان��ي، رييس جمهوري دي��روز در 
هيات دولت، از »ترامپ« و »كرونا« به عنوان دو ويروسي 
نام برد كه طي سه سال گذشته موجب نوسان اقتصاد ايران 
شده اند. به گفته روحاني، اگر جنگ اقتصادي و كرونا نبود 
رشد اقتصادي غيرنفتي ايران 4.1، رشد اقتصادي با نفت 
۳.8 و تورم به  طور متوسط در اين سه ونيم سال 11.5 درصد 
مي شد، در حالي كه االن ۳۲ درصد است. اگر اين دو عامل 
نبود نرخ دالر زير 5000 تومان بود، رشد سرمايه گذاري كه 
منفي بوده مثبت 4.7 مي شد و حجم توليد ناخالص كشور 
ما ۲۲ درصد بيشتر از آن چيزي مي شد كه امروز مشاهده 
مي كنيم. روحاني صبح ديروز در جلس��ه هيات دولت با 
گراميداشت ياد شهداي واقعه هفتم تير و هفته قوه قضاييه 

اظهار كرد: اميدواريم قوه قضاييه با علم، دانش، دقت، در 
نظر گرفتن احكام الهي و قانون و با بي طرفي كامل و بدون 
وابستگي به احزاب و جناح ها كار كند. آنچه مي تواند قوه 
قضاييه را بشكند وابستگي جناحي است و اميدواريم قوه 
از اين موضوع دور و كامال بي طرف باشد. وي ادامه داد: قوه 
قضاييه آخرين ملجأ مردم است و هر كسي ظلمي ببيند در 
آنجا تظلم خواهي مي كند؛ البته بايد امكانات را هم براي 
قضات فراهم كنيم. مقداري از حكم قاضي به گزارش هاي 
ضابطين وابسته است و قاضي زمان محدودي دارد. گزارش 
ضابط پايه پرونده است و بعد از آن گزارش هاي كارشناسان 
رده هاي مختلف قرار دارد كه در كل بايد امكانات مناسبي 
صفحه 2 را بخوانيد براي قضات فراهم باشد.  

پايان رقابت ، آغاز رفاقت

 تصوير اقتصاد 
منهاي تحريم و كرونا



تعادل| حسن روحاني، رييس جمهوري ديروز در هيات 
دولت، از »ترامپ« و »كرونا« به عنوان دو ويروسي نام برد كه 
طي سه سال گذشته موجب نوسان اقتصاد ايران شده اند. 
به گفته روحاني، اگر جنگ اقتصادي و كرونا نبود رش��د 
اقتصادي غيرنفتي ايران ۴.۱، رش��د اقتصادي با نفت ۳.۸ 
و تورم به  طور متوس��ط در اين سه ونيم سال ۱۱.۵ درصد 
مي شد، در حالي كه االن ۳۲ درصد است. اگر اين دو عامل 
نبود نرخ دالر زير ۵۰۰۰ تومان بود، رش��د سرمايه گذاري 
كه منفي بوده مثبت ۴.۷ مي ش��د و حجم توليد ناخالص 
كشور ما ۲۲ درصد بيش��تر از آن چيزي مي شد كه امروز 

مشاهده مي كنيم.

  وابستگي جناحي، آفت قوه قضاييه
روحاني صبح ديروز در جلسه هيأت دولت با گراميداشت 
ياد شهداي واقعه هفتم تير و هفته قوه قضاييه اظهار كرد: 
اميدواريم قوه قضاييه با علم، دانش، دقت، در نظر گرفتن 
احكام الهي و قانون و با بي طرفي كامل و بدون وابستگي به 
احزاب و جناح ها كار كند. آنچه مي تواند قوه قضاييه را بشكند 
وابستگي جناحي است و اميدواريم قوه از اين موضوع دور 

و كامال بي طرف باشد.
وي ادامه داد: قوه قضاييه آخرين ملجأ مردم است و هر كسي 
ظلمي ببيند در آنجا تظلم خواهي مي كند؛ البته بايد امكانات 
را هم براي قضات فراهم كنيم. مقداري از حكم قاضي به 
گزارش هاي ضابطين وابسته است و قاضي زمان محدودي 
دارد. گزارش ضابط پايه پرونده است و بعد از آن گزارش هاي 
كارشناس��ان رده هاي مختلف قرار دارد ك��ه در كل بايد 
امكانات مناسبي براي قضات فراهم باشد. رييس جمهور بر 
لزوم روابط مناسب قوا تاكيد و عنوان كرد: بسيار مهم است 
كه قوه قضاييه با دولت و مجلس رابطه مناسب و همكاري 
خوبي داشته باشد. ما در اين مدت تجربه كرديم كه وقتي 
دو قوه ديگر از دولت فاصله داش��ته باشند چقدر كار براي 
دولت و نظام سخت مي ش��ود كه اميدواريم در آينده اين 

فاصله كمتر شود.

  تروريسم اقتصادي
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به بمباران 
شيميايي تيرماه ۶۶ سردشت گفت: امروز هم مردم ما باز 
درگير يك تروريسم ديگر هستند و از سال ۹۷ و حدود سه 
سال و نيم گذشته ما وارد يك تروريسم اقتصادي شديم. 
كاري كه ترامپ كرد تحريم نبود و از جنگ هم باالتر بود 
و يك تروريس��م اقتصادي بود. جنگ حساب و چارچوب 
خاصي دارد ولي چه كس��ي عليه بيماران، سرطاني ها و 
سالمندان و معلوالن مي جنگد؟ آنها جلوي دارو و غذا را هم 
گرفتند و اين كارشان هنوز هم ادامه دارد و جانشينان ترامپ 
در حال ادامه دادن اين كار هستند. رييس جمهور تاكيد كرد: 
مي دانيد كسي كه با همه توان مي خواست نگذارد برجام به 
وجود بيايد و بعد از ايجاد برجام نگذارد زنده بماند در رأس اش 
صهيونيست ها بودند. اسراييل و صهيونيست ها مي دانستند 
برجام چيست و معني برجام را خوب مي فهميدند. ارتجاع 
هم در كنارش��ان بود و با تندروهاي آمريكا كه ترامپ هم 
جزوي از آنها بودند، قاطي ش��دند و از برجام خارج شدند 
و اين جنگ اقتصادي را عليه ما به راه انداختند. وي اضافه 
كرد: مردم ما پيروزي بسيار بزرگي به دست آوردند؛ البته 
مردم در اين مدت زجر و س��ختي زيادي را تحمل كردند. 

به هر حال جنگ بدون شهيد، مجروح و ويراني نيست، اما 
ملت تسليم نشد و مقاومت كرد. نتيجه اين ايستادگي اين 
شد كه دولت جديد آمريكا كه مي خواست روي كار بيايد در 
تبليغات انتخاباتي خود گفت كه اين كار ترامپ غلط بوده و 

مردم آمريكا با اين ايده به او رأي دادند.
رييس جمهور عنوان كرد: امروز اگر بايدن ذره اي در اجراي 
برجام تس��امح كند به رأي ملت خ��ودش خيانت كرده 
است. آنها مرتب هم تأكيد كردند كه برجام را قبول داريم و 
مي خواهيم برگرديم. مردم ما هم متوقع هستند كه اين كار 
سريع تر اجرايي و عملياتي شود، چه از آن طرف و چه از اين 
طرف. دولت دوازدهم در اين مسير هيچ كوتاهي، تسامح و 
تساهلي نداشته و با قدرت و دقت از تمام فرصت ها و ثانيه ها 
استفاده كرده است. حاال يك سري مسائلي وجود دارد كه 
اميدواريم از آن عبور كنيم و مردم به حق مسلم شان برسند.

  دو عامل اصلي مشقت مردم
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه 
مردم بايد بدانند در اين مدت منشأ فشاري كه به آنها وارد 
شده و مشكالتش چه بوده است، بيان كرد: دو عامل اصلي 
براي كشور ما در اين چند سال بود كه باعث شد مردم در 
رنج و مشقت قرار گيرند. اولي جنگ اقتصادي بود و دومي 
كرونا. يك تهديد اقتصادي جديد صورت گرفته كه اگر در 
اين سه سال و نيم جنگ اقتصادي و كرونا نبود امروز شرايط 
اقتصادي ما چگونه بود و اگر اين دو ويروس ترامپ و كرونا را 
كنار بزنيم وضعيت قيمت ارز، تورم و رشد اقتصادي ما چه 
مي شد. اينها محاسبه شده و من خواهش مي كنم منتشر 
شود و رسانه ها و صداوسيما درباره آن صحبت كنند تا همه 

بدانند در كشور چه اتفاقاتي افتاده است.
رييس دولت دوازدهم ادامه داد: اين محاس��به به ما نشان 

مي دهد كه اگر جنگ اقتصادي و كرونا نبود امروز رش��د 
اقتصادي غيرنفتي ما ۴.۱، رشد اقتصادي ما با نفت ۳.۸ و 
تورم ما به  طور متوسط در اين سه و نيم سال ۱۱.۵ درصد 
مي شد، در حالي كه االن ۳۲ درصد است. اگر اين دو عامل 
نبود نرخ دالر زير ۵ هزار تومان بود، رشد سرمايه گذاري كه 
منفي بوده مثبت ۴.۷ مي شد و حجم توليد ناخالص كشور 
ما ۲۲ درصد بيشتر از آن چيزي مي شد كه امروز مشاهده 
مي كنيم. وي اضافه كرد: ممكن اس��ت كسي بگويد كه 
مي شد بهتر هم كار كرد. به هر حال اينها را نبايد منكر شويم. 
در عين ح��ال دولت در حد توان خود به مردمي كه داراي 
حقوق ثابت بودند، كمك كرد. البته ممكن اس��ت كسي 
بگويد براي جبران مشكالت كافي نبوده اما به هر حال از 
سال ۹۲ تا امروز متوسط حقوق كاركنان دولت ۵.۱ برابر 
شده، متوسط سرانه پرداختي به خانواده هاي تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي ۱۲.۷ برابر شده و متوسط حقوق 
بازنشستگان ۷.۳ برابر شده است و حداقل حقوق كارگران 

۵.۵ برابر شده است.
روحاني ادامه داد: اينكه بعضي ها مي گويند ش��ما چكار 
كرده ايد م��ا در حد توان مان اين كاره��ا را كرده ايم، البته 
ممكن است مشكالت به  طور كامل جبران نشده باشد اما 
همين آمار نشان مي دهد نسبت به آنهايي كه داراي حقوق 
ثابت بوده اند در حد توان مان تالش كرده ايم. در عين حال 
با اينكه دولت در ماه پاياني خود است در همه جلسات اخير 
مثل جلسه ديروز ستاد اقتصادي تمام بحث ما اين بوده كه 
چگونه تأمين ارز كنيم و سفارش كاالهاي اساسي و حركت 
و حمل ونقل  شان به كشور و رساندن به دست مردم را چگونه 
انجام بدهيم تا در ماه هاي بعدي خللي براي كاالهاي اساسي 
به وجود نيايد و به خصوص در ماه اوليه دولت آينده مشكلي 

ايجاد نشود.

  وعده حل مشكالت كارگران صنعت نفت
رييس جمهور در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به 
اعتصابات اخير بخشي از كارگران اشاره كرد و گفت: امروز در 
گوشه و كنار كشور بحثي راجع به عده اي از كاركنان صنعت 
نفت مخصوصا آنها كه در مناطق سخت فعاليت مي كنند، 
وجود دارد. دولت به اين مساله توجه دارد. يك مشكلي در 
قانون بودجه امسال به وجود آمده اما من به اين كاركنان 
شرافتمند صنعت نفت قول مي دهم كه مشكالت آنها حل 
خواهد ش��د و ما اين را دنبال خواهيم كرد و وزير نفت اين 
موضوع را دنبال مي كند و ما اين مشكل را پيگيري خواهيم 
كرد و نمي گذاريم كه از نظر حقوق و دستمزدي كه دريافت 
كنند مشكل و محدوديت داشته باشند. اين محدوديت اگر 
هم در گوشه اي از مقررات بودجه بوجود آمده اين را برايشان 

حل و فصل خواهيم كرد.
وي در ادامه تصريح كرد: اما برخي از كاركنان و كارگراني 
ك��ه در اختي��ار پيمانكاران هس��تند چ��ون در مناطق 
نفتي پيمانكاران زياد هس��تند و فعاليت مي كنند و اين 
پيمان��كاران از كارگراني اس��تفاده مي كنن��د. اگر اينها 
مشكالتي دارند من االن به وزير كار دستور مي دهم كه 
اين موضوع را دنبال و پيگيري كند و اگر مش��كلي دارند 
آن را حل و فصل كنند. البته اين مشكل ربطي به بخش 
نفت ندارد و آنها ممكن اس��ت فقط در مناطق نفتي كار 
كنند منتها بحث كارگر و پيمانكار است كه آنها بايد حل 
و فصل كنند و وزارت كار بايد اين موضوع را پيگيري كند 
تا اين مساله حل و فصل شود. من در اينجا اعالم مي كنم 
كه هيچ مشكلي در توليد، انتقال، توزيع و صادرات نفت 
و فراورده هاي نفتي نداشتيم و نخواهيم داشت. بي خود 
برخي دس��تگاه هاي تبليغات��ي ضدايران��ي ماهواره اي 

تبليغاتي مي كنند كه تبليغات نادرست و غلطي است. 
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اهالي رسانه مقابل سازمان محيط زيست دست به تجمع زدند
پيگيري  مي كنيم اما  نمي بخشيم

تعادل |  پس از هفت روز از درگذشت دو خبرنگار جوان 
در حادثه واژگوني اتوبوس در محور اروميه- نقده، ديروز 
جمعي از روزنامه نگاران مقابل س��ازمان محيط زيست 
تجمع كردند. روزنامه نگاران معترض مي گفتند: »مرگ 
دو روزنامه نگار نشانه اي  از كار ارزان  و بدون بيمه  بسياري از 
كارگران است.« اهالي رسانه در اين تجمع اعتراضي، ضمن 
سر دادن شعارهايي عليه عملكرد »عيسي كالنتري« و 
مجموعه مديريتي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، 
پالكاردهايي با مضامين »نه پول داريم، نه بيمه امنيت هم 
كه اينه«، »ديگر جاني براي از دست دادن در اتوبوس هاي 
فرسوده نداريم« و اينكه »براي پايان سريال از دست رفتن 
جان هاي ارزان پيگيري مي كنيم و نمي بخشيم« اعتراض 
خود را به وضعيت مديريتي سازمان حفاظت محيط زيست 
اعالم كردند. در پايان اين تجمع، بيانيه اي در جمع اصحاب 
رسانه و برخي مديران قرائت شد كه در آن بر روشن شدن 
تمام ابع��اد حادثه واژگوني اتوب��وس و برخورد قضايي با 
عامالن اين حادثه تاكيد شده بود.  ساعت ۱۸ عصر روز دوم 
تيرماه ۱۴۰۰ يك مورد واژگوني اتوبوس در محور اروميه - 
نقده اطالع رساني شد. اين حادثه ٢١ مصدوم و دو جانباخته 
داشته است. مسافران اتوبوس واژگون شده، خبرنگاراني 
بودند كه براي تهيه گزارش عازم درياچه اروميه بودند. اين 
حادثه شوك سنگيني را به اهالي رسانه وارد كرد. حال با 
گذشت يك هفته از اين حادثه گروهي از روزنامه نگاران و 
عكاسان خبري روز گذشته نهم تيرماه براي اعتراض بابت 
جان باختن »ريحانه ياسيني« و »مهشاد كريمي« در حادثه 
اتوبوس روزنامه نگاران، در برابر سازمان محيط زيست تجمع 
كردند و در بيانيه بر محاكمه و عذرخواهي رسمي مسووالن 
اين حادثه و جبران خسارت آسيب ديدگان تاكيد كردند. 
آنها با تجمع خود مقابل سازمان محيط زيست، نسبت به 
اظهارات توهين آميز و دور از شأن معاون رييس جمهور، 
معترض بوده و خواستار عذرخواهي و استعفاي »عيسي 
كالنتري« رييس سازمان حفاظت از محيط زيست شدند. 
خبرنگاران و اهالي رسانه در اين تجمع اعتراضي، ضمن سر 
دادن شعارهايي عليه عملكرد عيسي كالنتري و مجموعه 
مديريتي سازمان حفاظت محيط زيست، پالكاردهايي با 
مضامين »نه پول داريم نه بيمه امنيت هم كه اينه«، »ديگر 
جاني براي از دست دادن در اتوبوس هاي فرسوده نداريم«، 
اعتراض خود را به وضعيت مديريتي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اعالم كردند. اهالي رسانه در اين تجمع 
اعتراضي، عكس هايي نيز از مرحومه »مهشاد كريمي« 
و مرحومه »ريحانه ياس��يني« خبرنگاران حوزه محيط 
زيست خبرگزاري هاي ايسنا و ايرنا كه در حادثه واژگوني 
اتوبوس حامل خبرنگاران، جان باخته اند نيز در دس��ت 
داشتند. عيسي كالنتري رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست، در نخستين گفت وگو پس از وقوع اين حادثه در 
واكنش به سانحه اتوبوس حامل خبرنگاران كه منجر به 

جان باختن دو خبرنگار شده بود، هرگونه تخلف از سوي 
اين سازمان و اداره كل حفاظت محيط زيست را رد كرد و 
گفته بود كه »اين سانحه اتفاقي بوده كه افتاده و اتوبوس نيز 
در شرايط استانداردي بوده است!« اين اظهارات كالنتري 
واكنش اهالي رسانه، خانواده هاي داغدار و جامعه رسانه اي 
كشور را برانگيخت؛ اهالي رسانه نيز در اين تجمع، خواستار 
عذرخواهي كالنتري به دليل بيان چنين اظهاراتي كه به 
روح و روان داغديدگان و آسيب ديدگان اين سانحه، خدشه 
وارد كرده بود، شدند. در پايان اين تجمع، بيانيه اي در جمع 
اصحاب رسانه و برخي مديران قرائت شد كه در آن بر روشن 
شدن تمام ابعاد حادثه واژگوني اتوبوس و برخورد قضايي 
با عامالن اين حادثه تاكيد شده بود. آنها در بخشي از بيانيه 
نوشته اند: »اين واقعه دردناك و واكنش مسووالن، نسبت 
وثيقي با كار ارزان شده و بدون حمايت قانون همه كارگراني 
دارد كه در وضعيت مش��ابهي نتيجتا با چنين حوادثي 
مواجه شده اند. اسف بار است كه زنده ياد ياسيني علي رغم 
حضور تمام وقت در محل كار از بدترين قرارداد كاري يعني 
خريد خدمت برخوردار بود و برخالف قانون كار، از سوي 
خبرگزاري ايرنا بدون بيمه به كار گرفته شده بود. قرارداد 
كار حجمي حاال به زخمي كاري بدل شده كه خبرنگاري 
را بدون حداقل هاي حمايت بيمه تامين اجتماعي به كام 
مرگ فرو مي برد. قراردادهاي حجمي و ساعتي و سفيد 
امضا كه خبرنگاران زيادي از رسانه هاي رسمي كشور با 
آن مواجه هستند، آنها را در بدترين شرايط كاري قرار داده 
است كه ضروري است هرچه زودتر لغو شوند.« همچنين 
بنابر اين بيانيه: »برخي حاضران در اتوبوس مرگ كه در 
ماموريت رسانه اي حضور داشته اند، به دليل نيروي استاني 
محسوب ش��دن بدون بيمه به ماموريت اعزام شده اند و 
البته قصور خبرگزاري ها و رعايت نكردن قوانين براي تمام 
نيروهاي شان در استان هاي كشور، سابقه دار و محرز است. 
حادثه اتوبوس مرگ خبرن��گاران مطابق مواد ۶۰ قانون 
كار و ۹۵ قانون تامين اجتماعي، مش��مول حادثه حين 
كار است و كارفرما از نظر كيفري و حقوقي بايد پاسخگو 
باشد. تدوين آيين نامه اي الزام آور براي حفظ امنيت جان 
خبرنگاران در ماموريت هاي رسانه اي ضروري است و بايد 
وزارت فرهنگ تمام توانش را براي اجرايي كردن آن به كار 
گيرد.« برخي مسووالن سازمان حفاظت  محيط زيست 
در جمع تجمع كنندگان حضور يافتند و فعاالن رسانه اي 
حاضر در تجمع ضم��ن اعتراض به نح��وه برخورد اين 
سازمان، خواستار شنيده شدن صداي اعتراض و احقاق 
حق آسيب ديدگان س��انحه اخير و همكاران آنها شدند. 
نگارندگان در بخشي از بيانيه پاياني اين تجمع، با اشاره به 
نحوه قراردادهاي فعاالن رسانه اي و خبرنگاران در برخي 
رسانه ها، خواستار تجديدنظر جدي در نحوه بيمه و قرارداد 
رسانه ها شدند. تعدادي از محيط بانان نيز در حاشيه اين 

تجمع حضور يافتند.

پمپاژ رانت و فساد
تالش مي كند تا در اين زمينه روش��نگري كند، قبال در 
خصوص ايده توزيع قير رايگان به اين نكته اشاره مي كند: 
»بررسي اطالعاتي و قضايي مستندات پرونده هاي موجود 
نشان مي دهند تباني برخي مديران دولتي با پيمانكاران و 
سندسازي به  منظور دريافت قير رايگان باعث نيمه كاره 
رها ش��دن طرح هاي عمراني، تحميل هزينه هاي گزاف 
ب��ه دول��ت و در نتيجه تضييع گس��ترده منابع عمومي 
كشور شده است. از طرفي ديگر، در نظر گرفتن دستمزد 
غيرمتعارف ۳۴ درصدي براي قيرسازان از محل وكيوم 
باتوم دريافتي از پااليشگاه ها عالوه بر اينكه هزينه  بااليي 
به دولت تحميل مي كند، موجب تملك حجم زيادي ماده 
اوليه قير توسط قيرسازان و كسب منافع غيرمعقول براي 
آنها مي شود.« يكي از چهره هاي اقتصادي مخالف كه در 
درون مجلس تالش فراواني را براي تغيير نظر نمايندگان 
موافق طرح ص��ورت داد، مهدي طغياني، س��خنگوي 
كميس��يون اقتصادي مجلس يازدهم اس��ت. طغياني، 
در برهه هاي مختلف با انتق��اد از طرح توزيع قير رايگان 
مي گويد: »متاسفانه اين طرح مصداق »آزموده را آزمودن 
خطا« است. در سال هاي قبل مشابه آن را در قوانين مختلف 
بودجه سنواتي داشتيم و به پيشنهاد و توصيه دستگاه هاي 
نظارتي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و وزارت 
اطالعات از بودجه سال ۹۹ حذف شد. چرا دوباره چيزي 
كه حذف شده را بايد اضافه كنيم و انواع فساد را در اقتصاد 
كش��ور تزريق كنيم؟« او ادامه داد: »اي��ن اتفاق اصال در 
شأن اين مجلس نيس��ت كه انواع فساد و رانت را از محل 
طرح مذكور در بودجه به اقتص��اد ملي تزريق كند. چرا 
بايد دوباره رانت ۲۲۰۰ ميلياردي قيرساز ها و رانت ميان 
مديران دولتي و قيرساز ها را ايجاد كنيم؟ فساد در زنجيره 
توزيع قير متاس��فانه بيداد خواهد كرد و حواله فروشي و 
حواله خريدن با اين مصوبه به وج��ود خواهد آمد.« اين 
نماينده مجلس همچنين خبر داد كه قبال شوراي نگهبان 
و مجمع تشخيص نيز با چنين طرحي مخالف بوده اند: »در 
بودجه سال ۹۹ به دليل مخالفت شوراي نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام اين بند برداشته شد و معادل ريالي 
آن قرار داده شد.« نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز از مخالفان اين طرح است. خاندوزي در خصوص فساد 

ناشي از اين قانون گفت: نمايندگان به اين شيوه اي كه جمع 
محدودي به اسم اكثريت محروم كشور صاحب رانت هاي 
وكيوم باتوم بشوند و بخشي از آن را در داخل صرف كنند 
و بعد از آن از كشور خارج كنند به اين شيوه خاتمه بدهند. 
جداي از طغياني و خاندوزي ساير چهره هاي اقتصادي 
و قضايي مجلس مانند، محسن زنگنه، غالمرضا مرحبا، 
نوروزي و... نيز هر كدام با ارائه داليل مستند به مخالفت با 
اين ايده پرداختند. اما به نظر مي رسد كه نمايندگان پيش 
از اين تصميم خود را در اين زمينه گرفته بودند و تحليل هاي 
كارشناسان و نهادهاي مسوول تاثيري در برنامه هاي آنان 

براي استفاده از اين ظرفيت هاي بودجه اي نداشت.

  تخصيص در اوج بحران
با عبور از اين دوران پر فراز و نشيب اما در نشست كميسيون 
انرژي اين هفته مجلس، تصميم نمايندگان براي توزيع 
قير رايگان به حجم ۱۵۰ هزار ميليارد ريال در شرايطي كه 
كشورمان با دامنه وسيعي از مشكالت بودجه اي و معيشتي 
روبه روس��ت، باعث ش��د تا يك  بار ديگر انتقادات جدي 
نشسبت به اين طرح نمايندگان رسانه اي شود. منتقدان با 
توجه به مشكالت كشور اعالم كردند در روزهايي كه مردم 
براي تهيه اقالم اساسي خود بايد ساعت ها در صف بايستند 
و توليد كنندگان كش��ور براي تامين مواد اوليه با دامنه 
وسيعي از مشكالت روبه رو هستند، درخواست توزيع ۱۵۰ 
هزار ميليارد ريال منابع بودجه اي كه بسياري از نمايندگان 
عضو كميسيون هاي اقتصادي مجلس آن را رانت مي دانند، 
تصوير خوش��ايندي از عملكرد مجلس يازدهم در افكار 
عمومي و تاريخ پارلمانتاريسم كشور ثبت نمي كند. اما 
به رغم همه مخالفت هاي وزارت نفت و كانون هاي مسوول 
در كشورمان نمايندگان با اصرار خواستار توزيع اين منابع 
هستند. منابعي كه نه تنها دردي از مردم كمتربرخوردار 
جامعه دوا نخواهد كرد و عاملي در راستاي توسعه روستاها 
نخواهد شد بلكه باعث گسترش دامنه هاي رانت و فساد و 
متعاقب آن افزايش تورم در جامعه خواهد شد. بايد ديد 
سرنوش��ت نهايي اين طرح چه خواهد شد و آيا نهادهاي 
امنيتي، انتظامي و نظارتي خواهند توانست در برابر اين 

فساد آشكار ايستادگي كنند يا نه؟

رييس جمهور در جلسه هيات دولت شاخص هاي اقتصاد كالن بدون تروريسم اقتصادي و پاندمي كرونا را اعالم كرد

روحاني: اگر بايدن ذره اي در اجراي برجام تسامح كند به رأي ملت خود خيانت كرده است

تصوير اقتصاد منهاي تحريم و كرونا

نشست رييس جمهور منتخب  با ۶ كانديداي انتخابات ۱۴۰۰

پايان رقابت ، آغاز رفاقت
رييس جمهور منتخب با بيان اينكه دوران رقابت انتخاباتي 
پايان يافته و دوره رفاقت و همكاري و همدلي براي مشكالت 
مردم آغاز شده، گفت: احساس مردم بايد اين باشد كه همه 
نگاه هاي سياسي و ديدگاه ها منتهي به رفع مشكالت و گره ها 
از زندگي آنها مي شود. رييس جمهور منتخب با بيان اينكه 
دوران رقابت انتخاباتي پايان يافته و دوره رفاقت و همكاري 
و همدلي براي مشكالت مردم آغاز شده، گفت: احساس 
مردم بايد اين باشد كه همه نگاه هاي سياسي و ديدگاه ها 
منتهي به رفع مشكالت و گره ها از زندگي آنها مي شود. شش 
كانديداي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري روز 
گذشته با حضور در دفتر حجت االسالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رييسي با وي ديدار كردند. در اين ديدار صميمانه 
كه به دعوت سيد ابراهيم رييسي برگزار شد، كانديدا هاي 
انتخابات رياست جمهوري درباره وضعيت كشور و راه هاي 
حل مشكالت موجود با رييس جمهور منتخب هم انديشي 
و تبادل نظر كردند. سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، 
محسن مهرعليزاده، عليرضا زاكاني، عبدالناصر همتي، 
سعيد جليلي و محسن رضايي كانديدا هايي بودند كه در 
رقابت هاي انتخاباتي سيزدهمين دوره رياست جمهوري 
حضور داشتند و امروز با پايان يافتن رقابت ها، براي تبريك 
به رييس جمهور منتخب و اعالم همكاري با دولت آينده، با 

دكتر سيد ابراهيم رييسي مالقات كردند.
رييس جمهور منتخ��ب در پايان اين نشس��ت، ديدار ۲ 
س��اعته خود با كانديدا هاي انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري را جلسه اي بسيار خوب توصيف كرد و 
گفت: دوستان در اين جلس��ه ديدگاه ها و نظرات خود را 
مطرح و اولويت هايي كه فكر مي كنند دولت آينده بايد در 

اين يك ماه پيگيري نمايد بيان كردند.
وي افزود: در اين جلس��ه راهكار ه��اي مختلفي كه براي 
حل مسائل كشور وجود دارد و بخشي از آنها در مناظرات 
انتخاباتي نيز مطرح شد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
مسلما همه دوستان دغدغه كشور، انقالب، رفع مشكالت و 
گره گشايي از زندگي مردم را دارند كه اين خيلي مهم است.

رييس جمهور منتخب با ابراز اميدواري نسبت به تداوم اين 
نوع جلسات تاكيد كرد: دوره رقابت هاي انتخاباتي پايان 
پذيرفته و اكنون دوره رفاقت، همدلي، همراهي و همكاري 
براي رفع مشكالت مردم است كه يك دغدغه همگاني است. 
رييسي خاطرنشان كرد: ان شاءاهلل همدلي و هم انديشي ها 
منحصر به اين جلسه نبوده و اين روش ادامه مي يابد و مردم 
هم بايد احساس شان اين باشد كه همه نگاه هاي سياسي 
و ديدگاه ها منتهي به رفع مشكالت و گره ها از زندگي آنها 
خواهد بود. در پايان اين نشس��ت كانديدا هاي انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم، با رييس جمهور منتخب عكس 
يادگاري گرفتند. پس از پايان اين ديدار همتي، حسيني و 
قاضي زاده هاشمي با انتشار توييت هايي از مباحث ديگر اين 
جلسه رونمايي كردند. عبدالناصر همتي در توييت خود 
نوشت: »صبح روز ۹ تيرماه ۱۴۰۰ به دعوت رييس جمهور 
منتخب، به اتفاق بقيه نامزدهاي انتخاباتي با ايشان ديدار و 
مذاكره كرديم. در اين جلسه خبري از تهمت ها و تخريب ها 
نبود و فرصتي ش��د دغدغه هاي كالن سياس��ت گذاري 
مبتني بر علم اقتصاد را كه در جريان رقابت هاي انتخاباتي 
مطرح كرده بودم، مجددا طرح كنم.« شايد اشاره همتي 
به مناظره هاي جنجالي و پ��ر از تهمت انتخابات برگردد.  
سيداميرحس��ين قاضي زاده هاش��مي نيز پس از پايان 
اين گعده دوس��تانه، در توييتر نوش��ت: »در جلسه امروز 
كانديداهاي رياست جمهوري با رييس جمهور منتخب، 
اينجانب ضمن تاكيد بر نياز مبرم كشور به اصالحات اساسي 
ساختار اداري، مجموعه برنامه ها و كتاب هاي دولت سالم را 
به ايشان تقديم كردم.« قاضي زاده چند روز قبل از يكدست 
ش��دن مديريت، به تازگي بيش از همه درباره اصالحات 
ساختاري كشور صحبت مي كند. اين سال ها كه صحبت 
از اصالح ساختاري به ميان آمده، حاشيه هايي نيز همراه 
داشته اس��ت. هرچند در اين مدت، گاهي بحث از اصالح 
ساختاري، به اصالح ساختار بودجه نيز محدود شده است.

محسن رضايي ديگر نامزد انتخابات بود كه در توييتي با اشاره 
به ديدار خود و ديگر كانديداها با سيدابراهيم رييسي نوشت: 

در نگاه رهبر بزرگوار انقالب، »مردم« و »همه كس��اني« 
كه براي تحقق حماسه ۲۸ خرداد گام برداشتند مصداق 
برندگان انتخابات هستند. در مسير دشوار پيش رو، بايد 
تالش كنيم حماسه سياسي را تبديل به پيروزي بزرگ براي 
ملت عزيز ايران كنيم. سعيد جليلي هم كه در حاشيه جلسه 
نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري با خبرنگاران صحبت 
كرده، جلسه را بسيار مثبت ارزيابي كرده و گفته است: »اين 

حركت نمادين ش��روع خوبي بود كه ان شاءاهلل بايد نقطه 
عطفي باشد براي استفاده از همه ظرفيت ها.« او در پاسخ 
به اين پرسش كه اگر رييسي خواهان حضورش در كابينه 
باشد، چه واكنشي خواهد داشت، گفت: »در هر زمينه اي 
كاري از دس��ت مان بيايد به همه دوستان كمك خواهيم 
كرد.« اين در حالي است كه گمانه زني هاي مختلفي درباره 

احتمال حضور جليلي در دولت رييسي وجود دارد.

 رييس قوه قضاييه در نامه اي به رهبر معظم انقالب اجازه خواست در زمان باقيمانده تا آغاز به كار 
دولت جديد، در تمهيد مقدمات استقرار دولت سيزدهم متمركز شود. سيد ابراهيم رييسي در 
اين نامه به رهبر انقالب با تشكر از اعتماد، حمايت ها و راهنمايي هاي حكيمانه معظم له در دوره 
مسووليت خود در دستگاه قضايي و همچنين الطاف ويژه ايشان نسبت به عملكرد دو سال گذشته 
قوه قضاييه در ديدار اخير با مسووالن اين قوه، با اشاره به اهميت امور دولت آينده و فرصت زماني 
محدود براي تمهيد مقدمات استقرار دولت، از ايشان درخواست كرد در صورت صالحديد اجازه 
فرمايند در فرصت باقيمانده، در تمهيد مقدمات تشكيل دولت جديد متمركز شده و معظم له در 

خصوص رياست قوه قضاييه، به نحو صالحديد اتخاذ تصميم فرمايند.

كسب اجازه رييسي از رهبر انقالب براي تمركز بر تمهيد مقدمات تشكيل دولت جديد 
دولت سيزدهم

در صورت صالحديد در خصوص رياست قوه قضاييه اتخاذ تصميم فرماييد

گزارش

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
عصر چهارش��نبه 9 تير 1400 ن��رخ دالر در بازار آزاد به 
25320 تومان رس��يد و با اعالم هر اونس طال به قيمت 
1761 دالر، مظنه طال 4 ميلي��ون و 642 هزار، هر گرم 
طالي 18 عيار 1 ميليون و 71 هزار، س��كه طرح جديد 
10 ميليون و 900 هزار، نيم سكه 5.8 ميليون، ربع سكه 

3.750 و سكه گرمي 2.3 ميليون تومان معامله شد. 
صبح چهارشنبه، طبق اعالم كانون صرافان، قيمت دالر 
25 هزار و 150 تومان، قيمت يورو 29 هزار و 900 تومان 
و درهم امارات 6 هزار و 900 تومان اعالم شده است. نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، 9 تيرماه( با 200 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 24 هزار و 900 
تومان رس��يد. قيمت فروش يورو با 306 تومان افزايش 
نس��بت به روز گذش��ته به 29 هزار و 500 تومان رسيد. 
قيمت خريد هر دالر 24 هزار و 484 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 29 هزار و 70 توم��ان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار و 319 تومان و 
نرخ فروش آن 24 هزار و 540 تومان اعالم شد. نرخ خريد 
يورو در اين بازار 28 هزار و 954 تومان و نرخ فروش آن نيز 
29 هزار و 217 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حواله يورو به قيمت 25 هزار و 583 تومان 
فروخت��ه و حواله دالر به قيمت 21 ه��زار و 488 تومان 
معامله ش��د. دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 23 هزار 
توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار تومان 
خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 23 هزار 
توماني در نوسان بود تا اينكه از روز شنبه وارد كانال 24 
هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي را تا ادامه داده است و 

آرام آرام به سمت كانال 25 هزار تومان در حركت است.

    افت ۲۰ هزار توماني قيمت سكه
قيم��ت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي ط��رح جديد 
)چهارش��نبه، 9 تيرماه( در بازار تهران با كاهش 20 هزار 
توماني نسبت به روز گذش��ته به رقم 10 ميليون و 800 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 

ميليون و 550 هزار تومان معامله شد.
همچنين نيم س��كه بهار آزادي پنج  ميليون و 800 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 700 هزار تومان و سكه يك 

گرمي نيز 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 69 هزار تومان رسيد.قيمت هر مثقال طال نيز 
چهار ميليون و 632 هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهاني طال نيز يك هزار و 758 دالر و 96 س��نت قيمت 
خورد.سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون تومان بود كه 
به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 9 ميليون تومان 
رسيد.از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي سكه اندكي رشد كرد و 
در اين مدت در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بوده است 
و آرام آرام ب��ه محدوده قيمت 11 ميليون تومان حركت 
مي كند. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در 
روزهاي نخست سال جاري، با تالش سفته بازان، قيمت 
دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از 
اين سطح قيمتي شده است. دالر مدتي است بين كانال 
23 تا 24 هزار تومان در نوسان است. به اعتقاد كارشناسان 
دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي 
مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... 
قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه 
حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد 
ايران ش��ود و امكان كاهش چش��مگير قيمت ارز وجود 

ندارد و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند. صبح چهارش��نبه در صرافي هاي بانكي قيمت  
دالر و يورو نس��بت به روز كاري قبل افزايش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 24 هزار و 827 تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 24 هزار و 336 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 29 هزار و 391 تومان 
و قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 809 تومان اعالم شده 
است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

    اونس طال ۱۷۵۷ دالر 
در حالي كه سرمايه گذاران منتظر انتشار آمار اشتغال در 
امريكا هستند تا سرنخ بيش��تري از سياست پولي فدرال 
رزرو به دس��ت بياورند قيمت طال در نزديكي پايين ترين 
رقم بيش از دو ماه گذش��ته در نوسان بود و در مسير ثبت 
بدترين عملكرد ماهانه از نوامبر 2016 قرار گرفت. بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.22 درصد كاهش به 
1757 دالر و 44 س��نت رسيد. قيمت طال به پايين ترين 
رقم از 15 آوريل يعني 1749 دالر و 20 سنت رسيده بود. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه اوت هم 

با 0.31 درصد كاهش به 1758 دالر و 20 س��نت رسيد. 
تنظيم سختي بيت كوين در آينده نزديك اين سوال را ايجاد 
كرده است كه آيا اكنون، زمان خريد بيت كوين فرارسيده 
است؟ سختي استخراج بيت كوين با هر 2016 بالك به طور 
خودكار تنظيم مي شود. تنظيم سختي به سمت باال يا پايين 
به تعداد ش��ركت كنندگان در شبكه اس��تخراج و قدرت 
تركيبي آنها بستگي دارد. اين موضوع اخيرا با كاهش قدرت 
هش به دليل توقف فعاليت ماينرهاي چين بحث برانگيز 
شده است. با اين وجود، با استقرار مجدد ماينرهاي چيني و 
از سرگيري عمليات، انتظار مي رود كه قدرت هش باال برود.

چش��م انداز متع��ارف اين اس��ت ك��ه مناب��ع ماينري و 
كپيتوالسيون ماينر پس از تنظيم سختي استخراج، تاثير 
بيشتري بر قيمت بيت كوين دارند. با اين حال، اين موارد، 
تنها عوامل موثر در قيمت بيت كوين در چرخه فعلي نيست 
بلكه ورودي كي��ف  پول نهنگ، تع��ادل ارز و دارايي هاي 
نهادي از طريق س��قوط و بازيابي چرخه فعلي نيز قيمت 
را تحت تاثير قرار داده است. بسياري از كارشناسان بازار از 
جمله مبدع شاخص معروف بولينگر معتقدند بيت كوين 
قيمت هاي باالتري را خواهد ديد. پس از سقوط كم سابقه 
اخير ارزهاي ديجيتالي، بسياري از كارشناسان معتقدند 
كه روزهاي خ��وب بازار در راهند. ج��ان بولينگر- مبدع 
شاخص معروف بولينگر- از جمله افرادي است كه مي گويد 
بيت كوين زماني كه به زير 30 هزار دالر رسيد، كف قيمتي 
خود را به ثبت رس��اند و اكنون در حال حركت به سمت 
هدف هاي باالتر است. انديكاتور بولينگر نوسانات قيمتي 

را در باال و پايين ميانگين متحرك ساده نشان مي دهد. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت با 0.2 
درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 92.058 
واحد بسته ش��د. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
0.27 درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 
1.384 دالر مبادله شد. يورو 0.03 درصد پايين رفت و 
با رفتن به كانال 0.19 به 1.189 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.17 درصد كاهش 
به 110.529 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.331 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 6.463 يوان چين اعالم شد.
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انتصاب رييس كل
تعيين تكليف براي دولت بعد نيست

محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور گفت: در 
جلسه هيات دولت آقاي كميجاني به عنوان رييس 
كل بانك مركزي انتخاب ش��د و رييس جمهور در 
مصوبه اي آق��اي اكبر كميجاني را به عنوان رييس 
كل بانك مركزي منصوب كرد. طبق مصوبه بانك 
مركزي پ��س از يك ماه بايد ريي��س جديد بانك 
مركزي منصوب شود. معاونت حقوقي گفته است 
بر اساس قانون بانك مركزي عماًل بايد رييس جديد 
منصوب شود و اين به معناي آن نيست كه با انتخاب 
شخص جديد قرار است براي دولت جديد تعيين 

تكليف شود.
به موجب بند )6( مصوبه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام )مصوب 1393( در صورت عزل، استعفا يا فوت 
رييس كل بانك مركزي، حداكثر ظرف مدت يك 
ماه بايد نسبت به تعيين رييس جديد اقدام شود و 
قائم مقام بانك مركزي حداكثر يك ماه حق تصدي 

بانك را دارد.
ريي��س دفتر رييس جمه��وري گفت: بر اس��اس 
اساس��نامه بانك مركزي، اين بانك نبايد توس��ط 
سرپرست اداره ش��ود و به همين دليل رييس كل 
بانك مركزي انتخاب شد.ش��ايد اين سوال پيش 
بيايد يك ماه باقيمانده مي توانس��تيم سرپرست 
بگذاريم ما بر اساس اساسنامه بانك مركزي عمل 
كرديم كه طبق آن در صورتي كه رييس كل بانك 
مركزي استعفا دهد يا به هر دليلي نتواند به كارش 
ادامه دهد، ظرف يك ماه قائم مقام اين اختيار را براي 
اداره بانك مركزي را دارد و بعد از يك ماه بايد رييس 
كل بانك مركزي تعيين شود.اساسنامه هيچ جايي 
براي سرپرستي باقي نگذاشته است و به همين دليل 
رييس جمهوري هفته گذشته از معاونت حقوقي 
خواست اگر مي توانيم از اختيارات ديگر براي معرفي 
سرپرست استفاده كنيم كه معاونت حقوقي جواب 
داد با توجه به قانون خ��اص بانك مركزي صراحتًا 
جايي براي سرپرستي وجود ندارد و به همين دليل 
رييس بانك مركزي انتخاب ش��د.بنابراين اين كار 
معنايش چنين نيس��ت كه ما فردي را مش��خص 
كرديم تا براي دول��ت بعدي تعيين تكليف كنيم. 
آقاي كميجاني هم كه انتخاب شدند اين آمادگي 
را دارند و اعالم كردند كه به محض تش��كيل دولت 
سيزدهم از رييس  دولت بعدي مي خواهند كه فردي 

را انتخاب كند.
اكبر كميجاني داراي مدرك دكتراي اقتصاد است و 
از سال 1363، به عنوان استاد اقتصاد كالن دانشگاه 
تهران در زمينه هاي اقتص��اد پولي، اقتصاد كالن 
و اقتصاد بين الملل مش��غول به تدريس است.وي 
در دوران رياس��ت كلي ولي اهلل سيف و عبدالناصر 
همتي، به عنوان قائم مقام بانك مركزي مشغول به 
خدمت بوده و قبل از آن نيز، از سال 1377 تا سال 
1386 س��مت معاونت اقتصادي بانك مركزي را 

برعهده داشته است.
از جمله سوابق اجرايي اكبر كميجاني مي توان به 
تصدي معاونت پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه 
ته��ران )از ابان 1386 تاكنون(، مش��اور اقتصادي 
معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)1369 تا 1376( و عضويت در هيات مديره بانك 

خاورميانه )1392-1391( اشاره كرد.

حذف چهار صفر از پول ملي
در شرايط تورمي امكان پذير نيست

مش��اور علمي نظام پولي و بانك��ي مركز تحقيقات 
اس��المي مجلس پيرامون مصوبه حذف چهار صفر 
از پول ملي و ايرادات ش��وراي نگهبان بر اين مصوبه 
گفت: با توجه به تورم 50 درصدي امسال، حتي اگر 
شوراي نگهبان هم بر اين مصوبه ايراد نمي گرفت، عمال 
اجراي آن كان لم يكن بود. حجت االسالم والمسلمين 
محمدجواد محقق نيا روز چهارش��نبه در سخناني 
خاطرنشان كرد: پيش��نهاد مركز تحقيقات اسالمي 
مجلس اين است كه كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي اين شرط را بگذارد كه بانك مركزي 
زماني اين مصوبه را اجرايي كند كه حداقل براي يك 
سال تورم يك رقمي و ش��رايط اقتصادي كشور نيز 
تثبيت شده باشد. محقق نيا كه به نمايندگي از مركز 
تحقيقات اس��المي مجلس در كميسيون اقتصادي 
نيز شركت دارد، اضافه كرد: البته چون اين مصوبه به 
شوراي نگهبان رفته و دوباره ايراداتي بر آن وارد شده 
و ممكن است در كميسيون دوباره به بحث گذاشته 
نشود ولي هيات رييس��ه مجلس مي تواند اين قيد را 

اضافه كند، حتي خود مصوبه بگذارد.
رييس انجمن اقتصاد اسالمي حوزه علميه قم ادامه 
داد: در شرايط كنوني اگر مصوبه حذف چهار صفر از 
پول ملي اجرا هم مي شد، مردم احساس نمي كردند 
كه با اين مصوبه، پول آنها با ثبات شده باشد. مصوبه 
حذف چهار صفر از پول ملي بعد از بحث و بررسي در 
كميسيون اقتصادي مجلس، به شوراي نگهبان ارسال 

شد و شوراي نگهبان نيز ايراداتي را به آن وارد كرد.
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران اليحه  حذف 
چهار صفر از پول مل��ي را در تاريخ 15 دي ماه 1397 
جهت بررس��ي و تصويب به هيات وزيران ارايه كرد. 
اليحه اي كه در جلس��ه 13 مرداد 1398 به تصويب 
هيات وزي��ران رس��يد و در 30 مردادماه به مجلس 
شوراي اسالمي ارس��ال و نمايندگان مجلس هم در 
تاريخ 7 مهرماه همان س��ال با قي��د يك فوريت اين 
اليحه را در دس��تور كار بررس��ي مجلس قرار دادند. 
اين طرح پس از طي تش��ريفات قانوني و بررسي در 
كميسيون هاي تخصصي مجلس در بهمن ماه سال 
1398 در نوبت ط��رح در صحن مجلس قرار گرفت 
كه س��رانجام در آخرين روزهاي كاري دهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي، 15 ارديبهشت ماه 1399، 
اين اليحه در دستورجلس��ه صحن علني قرار گرفت 
و به تصويب نمايندگان رسيد. اين طرح با ايراداتي از 

سوي شوراي نگهبان مواجه شده است.

چهار اولويت تيم اقتصادي 
رييسي

يك كارشناس اقتصادي خطاب به مسووالن و وزراي 
اقتصادي دولت جديد چهار موضوع اولويت دار براي 
بهبود اقتصادي مطرح كرد.  ميثم هاش��م خاني در 
گفت وگو با ايس��نا، با تاكيد براينك��ه وزارت اقتصاد 
به تنهاي��ي نمي تواند بهبود اقتص��ادي ايجاد كند، 
اظهار ك��رد: چند وزارتخان��ه و نهاد چ��ون وزارت 
اقتصاد، س��ازمان برنامه و بودج��ه، وزارت صمت، 
وزارت ارتباطات، بانك مرك��زي و وزارت كار، رفاه و 
تعاون اجتماعي با همكاري و هماهنگي مسووالن 
خود مي توانند بهبود اقتصادي ايجاد كنند. در غير 
اين صورت سياست هاي كالن در كشور قفل مي شود.  
وي افزود: مسووالن اين نهادها بايد چهار اقدام فوري و 
مهم در دولت جديد انجام دهند كه يكي از آنها كنترل 
تورم و رساندن آن به سطح ميانگين خاورميانه است. 
موضوع ديگر كه تيم اقتصادي دولت رييس��ي بايد 
به آن توجه كند، اقتصاد ديجيتال است كه تاكنون 
مورد غفلت قرار گرفته است و از آنجا كه در دهه آينده 
بخش بزرگي از مشاغل به اينترنت پرسرعت وابسته 
مي شوند، بايد به اقتصاد هوشمند و گسترش آن در 
دولت جديد توجه بيشتري ش��ود.  اين كارشناس 
اقتصادي ادامه داد: موضوع ديگر، واكس��ينه كردن 
برجام جديد است و از آنجا كه احتماال در سال جديد 
به برجام جديد دست پيدا مي كنيم، بايد از اين فضا 
براي رسيدن به تعامل پايدار با كشورهاي نزديك و 
همسايه خود استفاده كنيم. به عبارت ديگر، بايد به 
يك توافق تجاري آزاد 20 ساله به كشورهاي همسايه 
دس��ت يابيم تا تعرفه ه��اي واردات و صادرات بين 
طرفين ثابت شود و به يكسري قوانين يكسان نيز در 
سرمايه گذاري دست پيدا كنيم كه درهم تنيدگي 
زيادي بين اقتصاد كشور و كشورهاي همسايه ايجاد 
شود تا درصورت بهم خوردن برجام، با مشكلي مواجه 
نشويم.  هاش��م خاني در پايان س��خنانش با اشاره 
به درآمد پايه همگاني، گفت: بس��ياري از كشورها 
در حال تالش هس��تند تا زير ساخت هايي را فراهم 
كنند كه فقر را ريش��ه كن كنند و اين امر را از طريق 
اعطاي درآمد پايه به صورت نقدي و يكس��ان براي 
همه شهروندان محقق مي كنند. تحقق درآمد پايه 
همگاني در كشور ما نيز با يكپارچه شدن درآمدهاي 
دولت و بستن راه هاي فساد و رانت يا حذف ارز 4200 
توماني، سيمان، قير، خودروي دولتي ميسر مي شود.

يوان ديجيتال چين پول واحد 
اروپايي را تهديد مي كند

بانك مرك��زي اروپا اع��الم كرد پيش��رفت ارزهاي 
ديجيتال بانك هاي مركزي خارج از اروپا مخصوصا 
يوان ديجيتال نقش يورو را در جهان به خطر مي اندازد. 
بانك مركزي اروپا اعالم كرد پيشرفت سريع چين در 
راه اندازي يك يوان ديجيتال تهديدي براي حفظ نقش 
بين المللي يورو است.  رييس بانك مركزي فرانسه از 
سياست گذاران اروپا خواسته اقدام مشابه سريعي انجام 
دهند و در مورد راه حل هاي پرداخت نوآوري داشته 
باشند، در غير اين صورت بايد از بين رفتن حاكميت 
پولي اروپا را تماشا كنند.  فرانسيس ويلروي، يكي از 
اعضاي ش��وراي مديريت بانك مركزي اروپا با اشاره 
به كاهش اس��تفاده از پول نقد و افزايش سرمايه هاي 
مجازي گفت: »پيشرفت ارزهاي ديجيتال بانك هاي 
مركزي خارج از اروپا مخصوصا يوان ديجيتال كنترل 
بانك مركزي اروپا بر پرداخت ها را به چالش مي كشد«.  
وي ادامه داد: »اين خطر وجود دارد كه اروپا شتاب خود 
در تقويت نقش بين المللي يورو و حفظ آن را از دست 
بدهد. چالش��ي كه در اينجا با آن مواجه هستيم يك 
نگراني ژئوپليتيكي هم هست«.  طرح چين براي ايجاد 
يك مدل ديجيتال از يوان باعث نگراني ساير بانك هاي 
مركزي شده اس��ت به طوري كه دولت امريكا هم در 
حال بررسي تهديد يوان ديجيتال براي دالر است. بانك 
مركزي چين تالش كرده با اعالم اينكه تصميمي براي 
جايگزيني ساير ارزها ندارد و از يوان ديجيتال در داخل 
استفاده خواهد كرد، اين نگراني ها را كاهش دهد.  بانك 
مركزي اروپا از جمله بانك هايي كه سريع ترين اقدامات 
را در راه اندازي ارز ديجيتال خود در پيش گرفته و در 
حال بررس��ي آزمايش عملي آن تا ماه جوالي است. 
كريستين الگارد، رييس بانك مركزي اروپا اعالم 

كرده اين پروژه احتمااًل 4 سال طول مي كشد.

جمعيت ميليونرهاي دنيا
از ۲۰ ميليون نفر فراتر رفت

ثروت ميليونرهاي دنيا از 80 تريليون دالر و تعداد آنها از 
20 ميليون نفر فراتر رفته است.گزارش شركت مشاوره 
كپجميني نشان مي دهد تعداد ميليونرهاي دنيا عليرغم 
همه گيري ويروس كرونا از 20 ميليون نفر گذشته است.

 ميليونرهاي جهان روي هم رفته 80 تريليون دالر )67 
تريليون يورو( ثروت دارند كه 7.6 درصد بيشتر از سال 
گذشته ميالدي است. تعداد افراد داراي ثروت خالص 
يك ميليون دالر در 2020، 6.3 درصد رش��د داشت. 
كشورهاي داراي بيشترين ميليونر به ترتيب عبارتند از 
امريكا، ژاپن، آلمان و چين. ثروت 1535000 ميليونر 
آلماني 4.7 درصد طي بحران كرونا افزايش يافته است، 
در حالي كه 6575000 ميليونر امريكايي شاهد 12.3 
درصد افزايش ثروت خود بوده اند. دليل اين اختالف 
ضربه شديدتر همه گيري كرونا به صنايع اروپا مثل مد، 
گردشگري و خرده فروشي بوده است. بر خالف امريكا 
كه بيشترين سود را از فناوري و ارزش بازار برده است.  
ثروتمندترين افراد دنيا با ث��روت خالص حداقل 30 
ميليون دالر، شاهد 9 درصد افزايش ثروت خود در سال 
گذشته ميالدي بوده اند. شركت كپجميني قيمت 
س��هام، مالكيت اوراق بهادار، سرمايه گذاري هاي 
جايگزين، پول نقد و ام��الك را كنترل مي كند تا 
ارزش آنها را به دست آورد. اين شركت مشاوره عالوه 
بر كنترل ثروت، از اطالعات سازمان هاي بين المللي 

مثل بانك جهاني هم استفاده مي كند.

دالر 2۵ هزار و 320 تومان شد

سكه در مرز 11 ميليون تومان قرار گرفت 

حذف كامل بنگاه داري امكان پذير نيست

اوراق دولت بي مشتري ماندواكنش بيمه مركزي به ماجراي حقوق ۸0 ميليوني

ناترازي بانك ه��ا در پي ده ها 
س��ال راهب��رد، تاكتي��ك و 
عمليات گذشته بانك ها ايجاد 
شده، طبيعتا يك بخش از اين 
بنگاه داري در چارچوب مورد 
تاييد بانك مركزي اس��ت كه 
اين روند ض��رورت بانكداري 
و منطبق با معيارهاي جهاني 
است. لذا حذف كامل بانك ها از بنگاه داري و بازار سرمايه، 
يك اشتباه بزرگ و در اقتصاد فعلي ايران نادرست است. 

به عنوان نمونه بنگاه هايي هستند كه وقتي نمي توانند 
تس��هيالت خود را بازپرداخت كنند، بان��ك مورد نظر 
چاره اي جز تملك آن بنگاه را براي وصول مطالبات خود 
ندارد. البته طبيعي اس��ت كه بعد از مدتي، اگر آن بنگاه 
قابل احيا بود، بايد در جهت حمايت از آن اقدام كند و اگر 
هم قابليت احيا نداش��ت، بايد به سمت انحالل آن برود 
زيرا چاره ديگري نيست و بانك مكلف به وصول مطالبات 
خود است. بنگاه داري به عنوان بخشي از نظام بانكي در 
چارچوب ضوابط و اس��تانداردهاي بانك مركزي مجاز 
است. قبال 40 درصد س��رمايه بانك ها براي بنگاه داري، 

مجاز بود ولي با فش��ارهاي مختلف ب��ه نظام بانكي، اين 
رقم به 20 درصد كاهش يافته است. ولي نكته مهم اين 
است كه نبايد توقع داشت كه در يك دوره كوتاه مدت اين 
كاهش بنگاه داري اتفاق بيفتد. مثال در اواخر سال گذشته 
و اوايل سال جاري كه بازار سرمايه با مشكل مواجه شد، 
دوباره در مراجع مقررات گذاري اضطراري، مجوز ادامه 
بنگاه داري بانك ها اخذ ش��د تا بانك ها در بازار س��رمايه 
حضور داشته باشند. نتيجه اينكه نفي كامل بنگاه داري، 
صحيح نيس��ت. بنگاه داري در حد استانداردها و تحت 
نظارت بانك مركزي بايد وجود داشته باشد. بنابراين اگر 

بيش از حد مجاز بانك مركزي باشد، بايد با محوريت بانك 
مركزي با آن بانك برخورد قانوني ش��ود. صراحتا عرض 
مي كنم حذف كامل بانك ها از بنگاه داري و بازار سرمايه، 
يك اشتباه بزرگ و در اقتصاد فعلي ايران نادرست است؛ 
همان گونه كه ورود بيش از حد بانك ها به بنگاه داري نيز 
اشتباه است. يعني نبايد نگاه صفر و يك داشت و بايد در 
حد مجاز و مورد نظر بانك مركزي اجازه داد تا بانك ها در 
بازار سرمايه حضور داشته باشند. به هر حال اقتصاد ايران 
از ديرباز، يك اقتصاد بانك محور بود و هست و نمي شود 

بانك ها را به يك باره از اين مسير حذف كرد.

بيمه مركزي اعالم كرد كه وظيف��ه اي در تعيين اعضاي 
هيات مديره ش��ركت هاي بيمه اي ندارد و تنها صالحيت 
اعضاي هيات مديره را بررسي مي كنند و مطابق با قوانين و 
مقررات، احراز يا عدم احراز صالحيت افراد معرفي شده را 
اعالم مي كند. به دنبال حواشي ايجاد شده در رابطه با فيش 
حقوقي چند 10 ميليوني مديرعامل يكي از شركت هاي 
بيمه، بعد از گذشت مدتي اكنون بيمه مركزي رقمي را در 
اين رابطه تاييد يا رد نكرده اما اعالم كرده است كه »برخي 
تخلفات در بيمه سرمد احراز ش��ده ولي تخلف قانوني در 
پرداخ��ت حقوق و مزاي��ا به مديران اين ش��ركت صورت 
نگرفته اس��ت.« به گزارش ايسنا، اواسط خرداد ماه امسال 
انتشار فيش حقوقي 80 ميليون توماني كه گفته مي شد 
مربوط به مديرعامل يكي از شركت هاي بيمه خصوصي 
است موجب بازتاب در رسانه ها شد و ابعاد مختلفي داشت. 
در آن زمان نه ش��ركت مربوطه و نه بيمه مركزي يا س��اير 
دستگاه هاي ذيربط واكنش��ي به اين موضوع نداشته و آن 
را تاييد يا تكذيب نكردند. حال بعد از گذشت مدتي از اين 
خبر، شركت بيمه مركزي توضيحاتي ارايه كرده كه به طور 
مشخص عدد 80 ميليوني فيش حقوقي يا مبلغ پرداختي 
را تاييد يا تكذيب نمي كند ولي تاكيد دارد كه فارغ از مبلغ، 
حقوق غيرقانوني هم پرداخت نشده است. مدير را تعيين 
نمي كنيم: در اين توضيح، بيمه مركزي با اشاره به اعالم احراز 
 يا عدم احراز تقاضاهاي دريافتي براي تصدي مديران كليدي 
شركت هاي بيمه در چارچوب آيين نامه شماره 90 شوراي 
عالي بيمه را يكي از وظايف خود دانس��ته و تاكيد كرده كه 
وظيفه تعيين و معرفي اعضاي هيات مديره شركت ها را ندارد 
بلكه تنها مطابق قوانين و مقررات احراز يا عدم احراز صالحيت 
افراد معرفي شده را اعالم مي كند. در ادامه اين توضيح بيمه 
مركزي در رابطه با بيمه سرمد آمده كه »طبق بررسي هاي 
انجام شده مصداق عيني و قابل اتكايي براي اثبات برخي از 
تخلفات اعالم شده در مطالب رسانه ها در مورد اين شركت 
وجود ندارد اما برخي تخلفات در آن اتفاق افتاده كه گزارش 
مربوطه به صورت مفصل تهيه و به طور معمول در كميته 
ارزيابي مديران ش��ركت در بيمه مركزي بررسي خواهد 
شد.« در پرداخت حقوق، تخلف قانوني رخ نداده است: اما 
در م��ورد وضعيت پرداخت حقوق نيز بيمه مركزي تاكيد 
كرده كه »ميزان حقوق و مزايا و اضافه كاري هاي مديران 
عامل، اعضاي هيات مديره، مديران و حتي كاركنان كليه 
شركت هاي بيمه از طريق مصوبات هيات مديره شركت ها 
در مجامع ساالنه آنها تعيين و به امضاي رييس هيات مديره 

شركت ها مي رس��د؛ بنابراين با توجه به اينكه گزارش اين 
مجامع به بيمه مركزي ارسال و فرآيندهاي عملياتي شدن 
مصوبات به صورت منطقي طي مي شود، مشاهده مستندات 
دريافتي نشان مي دهد كه فارغ از ميزان پرداختي اختصاص 
يافته، تخلف قانون��ي در پرداخت حقوق و مزايا به مديران 
شركت بيمه سرمد صورت نگرفته است.« اين در حالي است 
كه پيش از اين بارها موضوع پرداخت هاي حقوقي بيمه ها 
به ويژه بيمه هاي خصوصي مطرح بوده اما آنچه كه رييس 
كل بيمه مركزي پيش تر در اين رابطه توضيح داده بود به 
نوعي بر بي ربط بود ن مبلغ پرداختي حقوق در بيمه هاي 
خصوصي به بيمه مركزي تاكيد داش��ت و اين طور مطرح 
مي شد كه در صنعت بيمه، شركت ها در دو بخش دولتي و 
خصوصي هستند كه در شركت هاي دولتي حقوق و مزايا 
تعيين و در چارچوب قوانين پرداخت مي شود اما حقوق و 
مزاياي مديران عامل شركت هاي بيمه بخش خصوصي 
مرتبط با رابطه سهامداران و مديران است كه طبق توافق 
مبالغي را در رابطه با حقوق ومزاياي ساالنه تعيين مي كنند 
و در اين ش��رايط بيمه مركزي دخالتي در حقوق و مزاياي 
مديران بيمه هاي خصوصي ن��دارد. حقوق هاي پرداختي 
در صنعت بيمه، خود آعازگر ماجراي حقوق هاي نجومي 
در س��ال 1395 بود كه با افش��اي فيش رييس كل وقت 
بيمه مركزي و به دنبال آن بركناري وي، فيش هاي حقوقي 
مديران ساير دستگاه ها از جمله بانك ها منتشر و چندين 
اس��تعفا و بركناري را به همراه داشت. بيمه مركزي در اين 
اطالعيه اعالم كرد كه يكي از سياس��ت هاي تعيين شده 
سال جاري در راستاي تحقق شعار » توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها« تس��ريع و س��هولت در خدمت رساني به 
ذي نفعان و به حداقل رساندن ميزان پاسخگويي به تقاضاها 
و مطالبات رسيده ازطرف مردم و شركت هاي بيمه است. 
در همين راس��تا يك��ي از اين وظايف اعالم اح��راز يا عدم 
 اح��راز تقاضاهاي دريافتي براي تص��دي مديران كليدي 
شركت هاي بيمه در چارچوب آيين نامه شوراي عالي بيمه 
است، به گونه اي كه با برنامه ريزي صورت گرفته مدت زمان 
رسيدگي به درخواست ها به حداقل زمان ممكن كاهش يابد.  
براساس بررسي هاي انجام شده، مصداق عيني و قابل اتكايي 
براي اثبات برخي از تخلفات اعالم شده در مطالب برخي از 
رسانه ها در خصوص اين ش��ركت وجود ندارد اما برخي از 
تخلفات در اين شركت اتفاق افتاده كه گزارش آن به صورت 
مفصل تهيه شده و به طور معمول در كميته ارزيابي عملكرد 
مديران كليدي شركت در بيمه مركزي بررسي خواهد شد.

پيرو اطالعيه روز سه شنبه 1تيرماه 1400 در خصوص 
برگ��زاري حراج اوراق مالي اس��المي دولت��ي به اطالع 
مي رس��اند، طي برگزاري ششمين مرحله از اين حراج، 
سه بانك س��فارش   خود را به ارزش 13.9 هزار ميليارد 
ريال در س��امانه  بازار بين بانكي ثبت كردند. وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ضمن پذيرش اين درخواس��ت ها با 
فروش 13.9 هزار ميليارد ري��ال اوراق »اراد 85« با نرخ 
بازده تا سررس��يد 21 درصد ب��ه آن بانك موافقت كرد. 
معامالت مربوط به فروش اين اوراق در روز سه ش��نبه 8 
تير ماه 1400 توسط كارگزاري بانك مركزي در سامانه 
معامالتي بورس ثبت شد.  همچنين در تاريخ 8 تيرماه 
سال 1400، در بازار بورس 1.9 هزار ميليارد ريال اوراق 
مالي اسالمي دولتي به ساير اشخاص حقوقي فروخته شد. 
بنابراين در اين دوره، در مجموع 15.8 هزار ميليارد ريال 
اوراق مالي اسالمي دولتي توسط بانك ها و ساير اشخاص 
حقوقي خريداري شد. تاكنون شش حراج براي فروش 
اوراق بدهي دولت برگزار ش��ده كه ميزان اوراق فروخته 
شده در مقايسه با سال گذشته بسيار ناچيز است و بيانگر 
اين است كه وزارت اقتصاد به عنوان نماينده دولت بايد 
خريد اوراق را جذاب كند تا از اين طريق كسري بودجه 
به دور از تبعات تورمي تامين شود. به گزارش ايسنا، در 
كنار راه هاي ديگري كه مقابل دولت براي تامين كسري 
بودجه وجود دارد، انتشار اوراق يكي از گزينه هايي است 
كه درحالي كسري دولت را تامين مي كند كه منجر به 
افزايش تورم نمي شود اما ساير روش هاي تامين كسري 
بودجه از اين مزيت محروم هستند و با خلق پول از طريق 
آنها تورم متاثر مي شود. طبق بودجه سال جاري، دولت 
بايد 125 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي منتشر 
كند كه در اين زمينه، بانك مركزي هر هفته بازاري را به نام 
بازار اوليه حراج اوراق بدهي راه اندازي و در اين بازار، دولت 
اوراق بدهي اش را عرضه مي كند كه بانك ها و نهادهاي 
تامين سرمايه )بورسي ها( مشتريان هفتگي آن هستند. 
بانك مركزي ب��ه عنوان كارگزار كه ب��ر خريد و فروش 
اوراق دولت نظارت مي كند، اولين حراج اوراق دولت را از 
4 خرداد ماه سال جاري آغاز كرد و تاكنون شش حراج 
برگزار شده است كه نگاهي به وضعيت درخواست بانك ها 
و بورسي ها براي خريد اوراق دولت نشان مي دهد، اوراق 
دولت طي شش حراج برگزار شده خريدار آنچناني ندارد. 
در حراج هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم بورسي ها اوراق 
دولت را خريداري نكرده و به آن در تامين كسري بودجه 

كمك نكردند اما در حراج اول و ششم به ترتيب 990 و 
190 ميليارد تومان اوراق دولتي خريداري كردند كه در 
مجموع معادل 1180 ميليارد تومان مي شود. از سوي 
ديگر، بانك ها نيز در حراج س��وم و چهارم هيچ اوراقي از 
دولت نخريدند اما در حراج اول، دوم، پنجم و شش��م به 
ترتيب 47.3 ميليارد، 1560 ميلي��ارد، 200 ميليارد و 
1390 ميليارد تومان اوراق از دولت خريدند كه در كل 
ميزان خريد اوراق دولت از سوي بانك ها 3197.3 ميليارد 
تومان مي شود. درحالي كه، حجم اوراق فروش دولت طي 
شش حراج به رقم 4380 ميليارد تومان مي رسد، طي اين 
تعداد حراج در سال گذشته اين رقم تقريبا 23 هزار و 800 
ميليارد تومان ب��وده كه حاكي از افت قابل توجه فروش 
اوراق دولت دارد. همچنين، با توجه به اينكه طي شش 
حراج برگزار شده براي خريد اوراق دولت در سال جاري 
تنها 6 بانك درخواست خريد داده اند اما تنها در يكي از 
حراج هاي بانك مركزي در سال گذشته 8 بانك و 7 نهاد 
مالي غيربانكي درخواست خريد اوراق دولت را داشتند كه 
اين موضوع هم افت مبلغ و هم كاهش تعداد درخواست 
خريد اوراق دولت را نشان مي دهد. در اين بين، درحالي 
كه س��ود باال و سررس��يد كمتر عواملي هستند كه 
موجب جذابيت خري��د اوراق مي ش��ود و آمارها از 
متغيرهاي پولي ني��ز بيانگر كاهش س��هم پول در 
نقدينگي كه حاكي از قرار گرفتن اوراق و سپرده هاي 
بانكي در اولويت خريد مردم است، هفته هاي گذشته 
بهترين موقعيت براي دولت بود تا از اين فرصت براي 
تامين كسري بودجه بدون اثرات تورمي استفاده كند.
اما همانطور كه آم��ار حراج هاي اوراق دولتي نش��ان 
مي دهد، دولت در س��ومين و چهارمين ح��راج اوراق 
بدهي موفق به فروش هيچ اوراقي نشده است و به جاي 
تقويت اين بازار به سمت قرض گرفتن از بانك مركزي 
رفته است كه همين موضوع باعث شده است تا آمارهاي 
پولي ارديبهش��ت ماه از اضافه شدن 7/3 درصد به پايه 
پولي در دو ماه ابتدايي سال خبر دهد كه تامين بودجه 
براي پرداخت حقوق در قالب تنخواه گردان عامل اين 
افزايش بوده است. پس از تاثيرات فروخته نشدن اوراق 
دولت بر متغيرهاي پولي و بالتبع تورم، در دو حراج اخير 
مقداري وضعيت فروش اوراق بهبود پيدا كرد، به گونه اي 
كه در آخرين حراج بيشترين خريد اوراق چه از سوي 
بانك ها و چه از سوي بورسي ها صورت گرفت و 1780 

ميليارد تومان اوراق دولت فروخته شد. 

ديدگاه 

غالمحسن تقي نتاج



محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در حاشيه مراسم رونمايي از »پنجره واحد خدمات 
بازار س��رمايه« در جمع خبرنگاران در خصوص آخرين 
وضعيت اجراي پيشنهاد ۳+۷ افزود: هنوز مصوبه آن ابالغ 
نشده است و همچنان در انتظار ابالغ آن براي اجرا هستيم.

وي اف��زود: در اين بازار ناش��ران يا نهاده��اي مالي بايد 
پروس��ه هاي فراواني را براي فعالي��ت خود طي كنند كه 
نيازمند زماني طوالني است و اين موضوع به عنوان يكي از 
دغدغه هاي فعاالن بازار موردتوجه قرارگرفته بود. در سه 
حوزه متفاوت و مجزا ش��اهد راه اندازي پنجره هاي واحد 
خدمات بازار سرمايه هستيم تا بتوانيم از كانال هاي موجود، 
خدمات را با س��رعت و سهولت بس��يار براي ارباب رجوع 
سازمان ارايه دهيم.اين مقام مسوول ادامه داد: در پنجره 
فوق و با همكاري سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالياتي، 
روزنامه رسمي و شركت پست موفق شديم تمامي خدمات 
را در كنار خدمات سازمان را در قالب يك مكان فيزيكي 
واحد متمركز كنيم.به گفته رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، پنجره واحد در محل س��اختمان جديد سازمان 
بورس مستقرشده است و با راه اندازي آن خدماتي كه نياز 
به مراجعه مكرر دارند، در يك نقطه و مكان ارايه و سرعت 
و س��هولت فرايندها را به دنبال دارد.دهقان به راه اندازي 
پنجره واحد الكترونيكي به عن��وان دومين پنجره واحد 
خدمات اشاره كرد و افزود: پنجره فوق جايگزين سامانه 
ِستان )تبادل اطالعات نهادهاي مالي( موجود خواهد شد، 
چراكه متأسفانه سامانه ستان با اشكاالت زيادي چون كند 
بودن فرآيندها و عدم امكان مشاهده فرآيندها مواجه بود 
كه توانستيم با واردكردن فرايندها در درون نرم افزار جديد، 
ارايه خدمات جديدي را در سازمان شاهد باشيم.وي در 
توضيح بيشتر اين پنجره گفت: از ويژگي هاي برتر پنجره 
فوق، كسب مجوزهاي الزم توسط متقاضي در سازمان، 
مجوز افزايش سرمايه و مهم تر از آن مشاهده فرآيند انجام 
امور و اصالح نقض هاي موجود و بارگذاري درست مراحل 
توسط متقاضي است.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
از اتصال سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالياتي، روزنامه 
رسمي و سازمان پس��ت به نرم افزار فوق خبر داد و اظهار 
داش��ت: در حال حاضر در محيطي آزمايش��ي، سازمان 
ثبت اسناد به اين نرم افزار متصل شده است به طوري كه 
مي توانيم پنجره واحد فيزيكي را به نوعي در الكترونيك 
هم داشته باشيم. وي به راه اندازي ميز خدمت الكترونيك 
به عنوان س��ومين پنجره خدمات اشاره كرد و افزود: ميز 
خدمت مجموعه اي از راهنماي دريافت مجوزها از سازمان 
محسوب مي ش��ود كه ارباب رجوع حقيقي يا حقوقي يا 
فعاالن بازار مي توانند از طريق ميز خدمت و فضاي اينترنتي 
كه براي آن تعريف شده است، فرم ها و مدارك موردنياز را 
مشاهده كرده و طبق مسير مشخص شده امور مربوط به 
خود را پيگيري كنند. با راه اندازي اين سه مجموعه و توسعه 
آن اميدوار هستيم بتوانيم فرآيندهاي سازمان را كوتاه تر 
كرده و دغدغه هاي س��هامداران يا فعاالن بازار را كاهش 
دهيم. وي به زمان واريز سود س��هام عدالت اشاره كرد و 
گفت: سود سهام عدالت تا چند روز آينده پرداخت مي شود. 
با اين توضيح كه بخش كوچكي از اين سود به دليل اينكه 
شركت هاي سرمايه پذير افزايش سرمايه داشتند، به نفع 
مشموالن سهام عدالت بود تا در افزايش سرمايه شركت 

كنند و س��هام ارزشمند آن شركت ها را بگيرند؛ بنابراين 
اجازه داديم تا سود در افزايش سرمايه مصرف شود.دهقان 
دهنوي بابيان اينكه چند شركت هم در پرداخت سود با 
مش��كل روبرو بودند و آخرين اخطارها را به آنها داده ايم، 
افزود: اگر اين شركت ها سود را واريز كنند، دومين مرحله 
از واريز س��ود به صورت كامل پرداخت مي ش��ود، در غير 
اين صورت آن بخش از سود كه واريزشده است پرداخت 
خواهد شد.به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، با 
شركت هايي كه سود مدنظر را در موعد مقرر واريز نكرده اند 

طبق ضوابط سازمان بورس به آنها برخورد خواهيم كرد.

     توقف فروش سهام عدالت
به علت فضاي حاكم در بازار

وي به توقف فروش سهام عدالت اشاره كرد و گفت: فروش 
سهام عدالت به علت فضاي حاكم در بازار و هيجان هاي 
ايجادشده متوقف شد. حجم سهام عدالت در بازار زياد است 
و درصورتي كه فروش آن در بازار مورد مديريت قرار نگيرد از 
ارزش آن كاسته مي شود و منجر به ضرر و زيان سهامداران 
خواهد شد. اين موضوع امكان فروش سهام عدالت وابسته 
به بهبود وضعيت بازار اس��ت، در آن زمان سهام عدالت را 

به صورت تدريجي عرضه خواهيم كرد.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: 
اين موضوع بايد مدنظر باش��د كه س��هام عدالت جزو 
ارزشمندترين و بهترين سهام شركت هاي كشور است 
و هيچ دارايي بهتر از آن در كشور وجود ندارد. پيشنهاد 
ما به سهامداران اين اس��ت كه اگر افراد به پول حاضر از 
فروش اين سهام نيازي ندارند به طور حتم از فروش آن 
خودداري كنند و از منافع آن در بلندمدت بهره مند شوند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به واريز معادل ريالي 
۱۵۰ ميليون دالر به صندوق تثبيت بازار سرمايه اشاره 
كرد و اذعان داشت: اجراي اين موضوع بين بانك مركزي 
و صندوق توس��عه ملي در جريان است. بانك مركزي از 
صندوق توسعه ملي درخواست داشت تا حساب هايي را 
معرفي كند كه مبلغ قابل برداشت باشد، در صورت اجراي 

اين اقدام هر چه زودتر اين واريزي انجام خواهد شد.

     جزييات اصالح قانون بازار اوراق بهادار
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اصالح قانون اوراق 
بهادار اكنون در كدام مرحله قرار دارد؟ گفت: اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار در مجلس و كميسيون اقتصادي مطرح 
است، بحث هاي متنوع و پراكنده اي در اين زمينه وجود 
دارد، در اين ميان سازمان بورس هم در حال جمع بندي 
نظرات خود اس��ت. با بخش هايي از اي��ن اصالح موافق 
هس��تيم اما بخش ه��اي ديگر آن نگران كننده اس��ت و 
درخواست مي كنيم تا صاحب نظران با ورود به اين موضوع 
پيش نويس هاي آن را مطالعه كنند تا اگر اصالحي انجام 

شد آن اصالح مدنظر به نفع بازار سرمايه باشد.

     علت عدم انتشار آمار خريدوفروش 
صندوق تثبيت و توسعه بازار سرمايه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به علت عدم 
انتشار آمار مربوط به ميزان حمايت ها و خريدوفروش 
صندوق تثبيت و توسعه بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: 
صندوق تثبيت و توس��عه داراي دس��تورالعمل هاي 
خاص خود هس��تند، اكثر منابع صندوق توسعه بازار 
سرمايه، منابع بانك ها و كارگزاري ها است، اگر الزامي 

براي افش��اي اطالعات ديگر صندوق ها وجود داشته 
باش��د براي اين صندوق نيز وجود خواهد داشت.وي 
افزود: صندوق تثبيت بازار س��رمايه فعاليت هاي خود 
را بر اساس دستورالعمل هاي مشخصي انجام مي دهد، 
اين صندوق ها گزارش هاي مفصلي را در وب س��ايت و 
درباره پرتفوي خود منتشر كرده اند. با توجه به اينكه اين 
صندوق ها نقش تثبيتي و حمايتي دارند، نمي توانند 
اطالعات ريز و جزييات خود را منتشر كنند اما سازمان 
بورس، هيات امن��اي اين صن��دوق و مراجع نظارتي 
به صورت دايم فعاليت آنها را موردبررسي قرار مي دهند.

     راه اندازي معامالت امالك در بورس كاال
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ب��ه راه اندازي 
بورس امالك در بورس كاال اش��اره كرد و گفت: بيان 
كرد: بخشي از آن چيزي كه بايد تشكيل دهنده بورس 
امالك باشد صندوق هاي امالك و مستغالت هستند 
كه ما با سرعت پيگير اجرايي آن هستيم. دستورالعمل 
آن قرار است اجرا شود و از طرف ديگر معامالت امالك 
را در بورس كاال راه اندازي كرده ايم.وي افزود: ما زماني 
بورس امالك را تأسيس مي كنيم كه نهادها و ابزارهاي 
الزم را براي فعاليت داشته باشيم، بدين صورت كه در 
ابتدا محيط كار را فراهم كنيم و بعد شركت تأسيس 
شود.دهقان دهنوي به برنامه هاي مدنظر براي بهبود 
وضعيت بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اكنون وضعيت 
بازار خوب است اما برنامه هاي حمايتي ما دايمي است. 
صندوق تثبيت و توس��عه بازار س��رمايه داراي منابع 
قابل توجهي هستند و در روزهايي كه نياز باشد به بازار 

سرمايه ورود و از معامالت آن حمايت مي كنند.
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ضرورت دانش بنيان شدن 
اقتصاد كشور

امير هاموني، مديرعامل شركت فرابورس ايران بابيان 
وج��ود تئوري هاي مختلف در حوزه رش��د اقتصادي 
معتقد است در حال حاضر، دانش بنيان شدن اقتصاد 
كش��ورها به نوعي ضرورت تبديل ش��ده است اظهار 
كرد: طي مطالعه اي كه توسط بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول بين كش��ورهاي مختلف انجام ش��د، 
كارشناسان اقتصادي دريافتند برخي كشورها هيچگاه 
به سرمايه اي كه بخواهد اقتصادش��ان را همگرا كند 
نخواهند رس��يد، درحال��ي كه در دوره ه��اي متعدد 
رشدهاي پياپي و نمايي در اين كشورها مشاهده شده 
است. اين موضوع سبب شده است كه بين توليد ناخالص 
ملي )GDP( كشورهايي كه در اين حوزه و در حوزه هاي 
دانش بني��ان و صناي��ع »هاي تك« س��رمايه گذاري 
كرده اند و كشورهايي كه در اين حوزه فعاليت اقتصادي 
ندارند، در توليد ناخالص مل��ي فاصله عميقي وجود 
داشته باشد.هاموني تصريح كرد: براين اساس موضوع 
اقتصاد دانش بنيان براي كشور ما يك ضرورت محسوب 
مي شود. در بازار سرمايه و فين تك ها )به معني كاربرد 
نوآورانه فناوري در ارايه خدمات مالي( و فناوري هاي 
مالي نيز كه شامل طيف وسيعي از فناوري هاي مالي 
مي ش��ود، از بالك چين گرفته تا اينشورتك )فناوري 
و تكنولوژي در حوزه بيم��ه( تا رگ تك )فناوري هاي 
قانونگذاري( و اقس��ام مختلف تكنولوژي كه در حوزه 
فين تك و فايننش��ال وجود دارد، موضوعات بس��يار 
جذابي در ايجاد نوآوري ها در بازار س��رمايه محسوب 
مي شوند.وي اضافه كرد: اين تكنولوژي، صنعت مالي 
در بازار س��رمايه و حتي صنعت پرداخت در بازار پول 
و نيز صنعت بيمه كه ش��امل اينشورتك ها مي شود را 
مي تواند ازنظر عمليات، سودآوري و كاهش هزينه دچار 
تحوالت مثبتي كند. از همه مهم تر تحليل اطالعات 
مالي كه در اقتصاد كش��ور وجود دارد مي تواند چالش 
بزرگ در زمينه هاي مخاطرات اخالقي كه اصطالحًا 
به »كژ گزيني« و »كژ منشي« هم تعبير و ترجمه شده 
است، را راهگشايي كند.مديرعامل شركت فرابورس 
ايران بيان كرد: در حال حاض��ر بالغ بر ۱۰ فين تك از 
طريق سرمايه گذاري هاي خطرپذير )VC( تأمين مالي 
شده اند. برخي از اين فين تك ها به سرمايه گذاران براي 
انتخاب تصميم كمك مي كنن��د. برخي ديگر »روبو 
ادوايز«ها هستند، در اين تكنولوژي ربات ها به افراد 
براي انتخاب پورتفوي مناس��ب مشاوره مي دهند.

وي گفت: در اين حوزه و از س��مت ديگ��ر بازار نيز 
تكنولوژي هاي هوش مصنوعي ب��راي رتبه بندي 
شركت ها و نسبت هاي مالي شركت ها وجود دارند 
تا از اين طريق ش��ركت ها بتوانند اعتب��ار الزم را با 
استفاده از هوش مصنوعي به تقويت عرضه هاي بازار 

به خصوص انجام عرضه هاي اوليه بپردازند.

نمايش P/S شركت ها
TSETMC در سايت

وحيد روش��ن قلب، رييس اداره نظارت بر ناش��ران 
گروه مالي و خدماتي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در مورد افشا نسبت P/S ش��ركت هاي توليدي در 
سايت TSETMC گفت: سازمان بورس با همكاري 
ش��ركت هاي رايان بورس و مديريت فناوري بورس 
ته��ران، در راس��تاي افزايش كيفي��ت اطالعات به 
س��رمايه گذاران و معامله گران بازار، از روز گذشته 
نسبت P/S براي ش��ركت هاي توليدي را در صفحه 
مربوط به هر ش��ركت در س��ايت TSETMC قرار 
داده اس��ت.وي بابيان اين مطلب كه نسبت P/S از 
نسبت هاي پركاربرد بين فعالين بازار است، درباره 
چگونگي تعيين اين نس��بت تصريح كرد: با تقسيم 
آخرين ارزش بازار س��هام ش��ركت بر مبلغ فروش 
۱2 ماهه اخير شركت كه در آخرين گزارش فعاليت 
ماهانه شركت هاي توليدي درج شده است اين نسبت 
محاسبه شده و در سايت TSETMC نمايش داده 
مي ش��ود. رييس اداره نظارت بر ناشران گروه مالي 
و خدماتي س��ازمان بورس بابيان اينكه اين نسبت 
در ش��ركت هاي غير توليدي محاس��به نمي شود، 
خاطرنشان كرد: اين نس��بت با تغيير قيمت سهام 

يا افشا گزارش ماهانه جديد به روزرساني مي شود. 

امكانات جديد
سازمان بورس و اوراق بهادار

حميد حسن آبادي، مدير فناوري اطالعات سازمان 
بورس گفت: سامانه ميز خدمت سازمان بورس و اوراق 
بهادار در اجراي تصويب نامه شوراي عالي اداري با عنوان 
»حقوق شهروندي در نظام اداري« پياده سازي شده و 
قابل بهره برداري است. مدير فناوري اطالعات سازمان 
بورس توضي��ح داد: ازجمله ويژگي ه��اي اصلي اين 
سامانه، امكان اطالع رساني شفاف خدمات قابل ارايه، 
رويت فرآيند گردش كار خدمت، مدارك و مستندات 
مرتبط با هر خدمت، قوانين و مقررات مربوطه، پاسخ به 
سواالت متداول، اطالع رساني هزينه هاي موردنياز براي 
دريافت خدمت، معرفي واحد و مسوول ارايه خدمت 
است؛ همچنين امكان اخذ نظرسنجي از متقاضيان هر 
خدمت در سامانه و نيز ارجاع مستقيم به سامانه هاي 
عملياتي مرتبط در ب��ازار س��رمايه از ديگر امكانات 
پياده س��ازي شده در اين سامانه هس��تند.وي افزود: 
خدمات اصلي س��ازمان بورس بر اساس بهره برداري 
متقاضيان در شش دسته بندي كلي در سامانه ارايه شده 
است كه شامل سرمايه گذاران، ناشران، نهادهاي مالي 
تحت نظارت، نهادهاي عمومي، موسسات حسابرسي 
معتمد و س��اير اش��خاص حقيقي و حقوقي اس��ت. 
اطالعات و مس��تندات بيش از ۱۱۰ خدمت سازمان 
در دس��ته بندي هاي مذكور بارگذاري شده است كه 
متقاضيان با حداكثر سه كليك به خدمت موردنظر 
خود دسترسي خواهند داشت؛ عالوه بر دسته بندي 
خدمات، متقاضيان در قسمت جست وجوي سامانه با 
ورود عنوان خدمت و انتخاب گزينه موردنظر جزييات 

مرتبط با هر خدمت را مشاهده خواهند كرد.

بازار سرمايه مشكالت
ساير بازارها را مديريت كرد! 

فره��اد دژپس��ند، وزير اقتص��اد و دارايي در مراس��م 
»رونمايي از پنجره واحد خدمات بازار سرمايه« كه در 
محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران گفت: بازار سرمايه در سال ٩٩ پربازده ترين 
بازار در ميان ساير بازارهاي مالي بود و با بازدهي حدود 
١٥٥ درصدي همراه بود. بازار سرمايه در اقتصاد كشور 
جايگاه ويژه اي پيداكرده اس��ت و ب��راي برون رفت از 
شرايط فعلي اقتصاد بايد به بازار سرمايه تكيه كنيم. وزير 
امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: تالش ما اين بود تا در 
سال ٩٩ بازاري هوشمند را در بازار سرمايه داشته باشيم 
اما وجود برخي از مشكالت باعث شد تا به طور كامل به 
اين موضوع دس��ت پيدا نكنيم. سال ٩٩ سال خاصي 
براي بازار سرمايه بود و اين امر حتي در برنامه نامزدهاي 
رياست جمهوري تبلور يافت؛ يكي از ابواب اصلي گفته ها 
و برنامه هاي نامزدها، بورس بود. وي با اشاره به سيزدهم 
دي ماه سال ۱۳۹۸ و شهادت سردار قاسم سليماني در 
عراق اظهار داش��ت: بعد از شهادت سردار سليماني از 
ما خواستند بازار بورس چند روزي بسته شود؛ همان 
زمان دغدغه ما در ش��وراي عال��ي بورس تهييج براي 
افزاي��ش حضور مردم در بورس بود و خوش��بختانه از 
آن دوره سخت، بدون كوچك ترين بحران و مشكلي 
عبور كرديم. برخي چنين سوالي رادارند كه به چه دليل 
تحوالت بازار را پيش بيني نكرده بوديد؟ درحالي كه ما 
آن را پيش بيني كرده بوديم، در اواخر دي ماه سال ۹۸ 
در جلسات شوراي عالي بورس اين موضوع انديشيده 
شد كه چگونه بايد با تقاضاهايي كه در مورد بورس در 
 حال رشد اس��ت، به صورت منطقي پاسخ داده شود.

دژ پسند خاطرنشان كرد: يكي از راه هاي مواجهه اين 
بود كه تقاضا را س��ركوب و ورودي ها را مسدود كنيم؛ 
اين روش باعث مي شد تا اقبال به سمت بازار سرمايه 
را با دلسرد كردن پاسخ دهيم. يك راه ديگر اين بود كه 
قدرت ميزباني مهمانان به بازار سرمايه را افزايش دهيم، 
قابليت هايي را ايجاد كني��م كه اگر مراجعات افزايش 
پيدا كرد، بتوانيم از طريق اصولي آن را مديريت كنيم. 
زماني كه تقاضا افزايش پيدا مي كند، مجراي اصولي 
پاس��خگويي به تقاضا اين اس��ت كه افزايش عرضه را 
هموار و تسهيل كنيم.وي افزود: راه درست توسعه بازار 
اين بود كه همان گونه اعالم كنيم ريسك پذيري يكي 
از مولفه هاي جدي فعاالن بازار سرمايه است؛ مديران 
بازار سرمايه هم ريس��ك بپذيرند و اين شجاعت را به 
خرج دهن��د تا از راه هاي ديگري به توس��عه و تعميق 
بازار سرمايه كمك كنند. در بهمن ۹۸ موضوع افزايش 
شناوري شركت ها موردبحث قرار گرفت و اين موضوع 
مطرح شد كه شركت هاي بورس��ي وابسته به دولت، 
تعهداتي را در قبال ميزان شناوري دارند.وزير اقتصاد 
و دارايي گفت: با توجه به اينكه برخي از ش��ركت ها به 
دنبال فرار از اجراي اين تعهدات بودند، مصوبه اي را ابالغ 
كرديم كه اگر از ارديبهشت ماه ۹۹ به بعد شركتي اقدام 
به اجراي تعهدات خود در اين حوزه نكند، شامل برخي 
از جرايم خواهد شد. در س��ال ۹۸ مشوق هايي مانند 
معافيت هاي مالياتي شركت هاي بورسي موردبحث 
قرار گرفت، بدين صورت كه ماليات سال هاي گذشته 
شركت ها مدنظر قرار نگيرد. وي ادامه داد: برخي اعالم 
كرده اند كه ما تا تيرماه ۹۹ در خواب بوديم و توجهي را 
نسبت به بازار سرمايه نداشتيم و بعدازآن مسائلي را براي 
حمايت از بازار سرمايه عنوان كرديم، اين در حالي است 
كه همه برنامه هاي حمايتي اعالم شده را در سه ماهه 
سوم س��ال ۹۸ آغاز كرديم اما در اين ميان با تأخير در 
تصويب قوانين روبرو بوديم. در دوراني كه ميزان تقاضا 
در بازار با افزايش همراه ش��د، حقوقي ها پاس��خگوي 
تقاضاي سهامداران در بازار بودند و اگر اقدام به عرضه 
سهام در بازار نمي كردند، زمينه تشكيل حبابي وسيع تر 
در بازار فراهم مي شد.وزير اقتصاد و دارايي تأكيد كرد: 
ميزان شناوري شركت هاي وابسته به دولت را از هشت 
درصد به 2۵ درصد افزايش داديم و هم زمان با آن زمينه 
افزايش ميزان عرضه اوليه ها را فراهم كرديم. با توجه 
به اينكه پذيرش شركت ها در بورس نيازمند سه سال 
زمان است اما اقداماتي را انجام داديم تا به شرط تكميل 
بودن پرونده شركت مذكور، زمان پذيرش به يك ماه 
كاهش پيدا كند.اين مقام مسوول اظهار داشت: برخي 
اعدادي عجيب وغريب را از سهم دولت در بازار سرمايه 
اعالم مي كنند، درحالي كه اعداد اعالم شده اشتباه است 
و بر اساس آمار موجود فقط رقم ۳2 هزار ميليارد تومان 
سهام دولتي عرضه شد. بارها موضوع سهم بازار سرمايه 
در تأمين مالي اقتصاد بايد به ۵۰ درصد برسد را متذكر 
ش��ده ام كه س��هامداران بايد براي حضور در بازار سه 
اصل مطالعه، مشاوره و معامله را موردتوجه قرار دهند. 
وي ادامه داد: در دوره اي كه تقاضا رو به رشد بود، بازار 
سرمايه مشكالت ساير بازارها را مديريت كرد؛ طبيعي 
است كه دولت مردم را به بازار سرمايه دعوت كند چراكه 
بورس بايد ۵٠ درصد نياز تأمين مالي كشور را برآورده 
س��ازد. اوج تبلور جايگاه بازار سرمايه در سيزدهمين 
دوران انتخابات رياست جمهوري ايران بود كه در اين 
زمان صحبت هاي بسيار مثبتي از بازار سرمايه از سوي 
نامزدها شده بود به گونه اي كه ديگر جايگاه اين بازار با 
دوران گذشته انتخابات رياست جمهوري قابل مقايسه 
نيست. دژ پسند تأكيد كرد: در دوره هاي گذشته، برخي 
از نامزدها به گونه اي در مورد بورس صحبت مي كردند 
كه گويا با پيروزي در انتخابات، سازمان بورس را تعطيل 
خواهند كرد؛ درحالي كه در اين دوره، صحبت اصلي 
همه نامزدها در مورد بازار س��رمايه بود و با توجه به 
اين موضوع مي توان گفت كه بازار س��رمايه جايگاه 
اصلي خود را در اقتصاد كشور و ميان مردم پيداكرده 
اس��ت. طبق صورت هاي مالي س��ازمان بورس كه 
براي نخس��تين بار منتشر ش��د و اقدامي مثبت و 
قابل توجه بود، سازمان بورس ١٩٠٠ ميليارد تومان 
از درآمد خود را براي كمك به صندوق تثبيت بازار 
اختصاص داد كه اين اقدامي بسيار مفيد است. سود 
شركت هاي بورسي در سال ۹۹ به طور متوسط 2.6 
برابر شد، برخي گروه ها ۱4.۵ برابر و برخي نيز تا 6 
برابر سودشان رشد داشت ازاين رو بهبود تقاضا در اين 

شرايط نبايد با بورس هاي جهاني مقايسه مي شد. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشيه مراسم رونمايي از »پنجره واحد خدمات بازار سرمايه«:

حمايت سازمان بورس از بازار دايمي است

اقبال حقيقي ها به بورس
شاخص كل در بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارشنبه، نهم تيرماه حدود هشت هزار و 44۳ واحد رشد 
داشت كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 2۵6 
هزار واحد رس��يد. بر پايه معامالت اي��ن روز بيش از هفت 
ميليارد و ۱۸۷ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۵۸ هزار و 2۹۵ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با يك هزار و 6۵۱ واحد افزايش به 
۳۸4 هزار و ۱۸۱ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك 
هزار و ۵۷ واحد رشد به 246 هزار و پنج واحد رسيد. شاخص 
بازار اول چهار هزار و ۵6۸ واحد رش��د و شاخص بازار دوم 
22 هزار و ۵۹۰ واحد افزايش داش��تند.طي معامالت روز 
گذشته بازار حقيقي ها حدود ۷۵ ميليارد تومان وارد بازار 
س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد پن��ج هزار و ۹2۰ 
ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۵ درصد يعني پنج هزار 
و ۵۰ ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان يك 
درصد از كل معامالت شد. بيشترين ورود پول حقيقي به 
بورس و فرابورس در س��ه گروه »محصوالت شيميايي«، 
»شركت هاي چند رشته اي صنعتي« و »استخراج كانه هاي 
فلزي« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»بانك ها و موسسات اعتباري« و »فلزات اساسي« به نفع 
حقوقي ها تمام شد. سه نماد »نوري«، »شستا« و »پارس« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 

دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »وپاسار«، »غكورش« 
و »وتجارت« معطوف بود.عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 
يك هزار و ۱۷۵ واحد، پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با 
يك هزار و ۱۰۹ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« 
با 6۹6 واحد، پتروش��يمي پرديس با نماد »شپديس« با 
6۱۵ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« يا ۵4۸ واحد، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با ۵۰۳ 
واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��يان با نماد »پارسان« با 
4۹۷ واحد، مخابرات ايران با نم��اد »اخابر« با 4۰6 واحد، 
نفت و گاز پتروش��يمي تأمين با نماد »تاپيك��و« با ۳4۷ 
واحد، پتروشيمي خارك با نماد »شخارك« با ۳۱۰ واحد، 
پتروشيمي شيراز با نماد »شيراز« با 2۷۵ واحد، گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت« با 2۷۳ واحد و پااليش نفت تبريز با 
نماد »شبريز« با 22۵ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند.در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با 
2۹۳ واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با ۱۸۰ واحد، 
شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان با نماد 
»وسكرمان« با ۱۵۹ واحد، پتروشيمي بوعلي سينا با نماد 
»بوعلي« با ۱۵۳ واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 
۱۱2 واحد، بانك ص��ادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۱۰۱ 
واحد، بانك اقتصاد نوين با نماد »ونوين« با ۹۰ واحد، سايپا 

با نماد »خساپا« با ۸۸ واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« 
با ۷۵ واحد و فوالد كاوه جنوب كيش با نماد »كاوه« با ۷۱ 
واحد تأثير منفي را بر ش��اخص بورس داشتند.بر پايه اين 
گزارش، در آخري��ن روز كاري هفته گروه مديريت ارزش 
سرمايه صندوق بازنشستگي كش��وري با نماد »ومدير«، 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شستا«، صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر« و 
سايپا با نماد »خساپا« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه خ��ودرو هم در معامالت امروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه دو ميليارد و 4۱2 ميليون 
برگه سهم به ارزش 6 هزار و 222 ميليارد ريال دادوستد شد.

    روند روبه باالي فرابورس
در اي��ن روز ش��اخص فرابورس نيز بي��ش از ۱2۳ واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۸۷ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 4۵۷ ميليون برگه 
سهم به ارزش 26 هزار و ۷۵ ميليارد ريال دادوستد شد.روز 
چهارشنبه شركت پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي تندگويان با 
نماد »شگويا«، سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، گروه 

سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، شركت 
سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، بيمه كوثر با نماد 
»كوثر«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، توسعه و عمران 
استان كرمان با نماد »كرمان«، توليد برق عسلويه مپنا 
با نماد »بمپنا«، بيمه اتكاي��ي ايرانيان با نماد »اتكاي« و 
توسعه مولد نيروگاهي جهرم با نماد »بجهرم« تأثير مثبت 
بر شاخص فرابورس داشتند.همچنين بيمه سامان با نماد 
»بساما«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، سهامي ذوب 
آهن اصفهان با نماد »ذوب«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، پخش 
البرز با نماد »پخش«، صنعتي دوده فام با نماد »شصدف«، 
توسعه مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، پخش هجرت 
با نماد »هجرت«، توس��عه فناوري اطالعات خوارزمي با 
نماد »مفاخر« و پاكديس با نماد »غديس« با تأثير منفي 
بر شاخص فرابورس همراه بودند.در پايان معامالت روز 
گذشته بازارسرمايه، ارزش سهام عدالت درمقايسه با روز 
گذشته، ۰.۵ درصد افزايش يافت و ارزش سبد ۵۳2 هزار 
توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 
۱۱ ميليون و ۳۹۹ هزار تومان و 2۱ ميليون و 4۷2 هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 6۰ درصد 
قابل فروش س��بد ۵۳2 هزار توماني سهام عدالت به 6 

ميليون و ۸۳۹ هزار تومان رسيده است.

حضور پرقدرت براي كمك به شفافيت
محمدرضا سليميان، مديرعامل هلدينگ سيمان غدير 
در يادداشتي در خصوص عرضه اوليه سيمان در بورس 
كاال نوش��ت: صنعت سيمان هميشه نقش پررنگي در 
توسعه اقتصادي كشور داشته و همچنان دارد اما؛ اين 
حضور پر اثر نتوانسته باعث كاهش چالش هاي تأمين 
مال��ي و قيمت گ��ذاري در اين بخش توليدي كش��ور 
شود.بي شك تصميمات درس��ت و به موقع دولت ها و 
حمايت هاي بخش هاي ديگر ازجمله مجلس، سيستم 
بانكي، بازار س��رمايه و بنگاه هاي اقتص��ادي فعال در 
صنعت ساختمان و... مي تواند باعث كاهش دغدغه هاي 
صنعتگران سيماني كشور شود.سيماني ها در سال هاي 
گذش��ته حضور قابل توجهي در سبد صادراتي كشور 
داش��ته و نبايد از كنار اين مهم به آساني عبور كرد زيرا 

در ش��رايط تحريم؛ هر صنعتي ك��ه بتواند به اقتصاد و 
صادرات كشور كمك كند مهم و حمايت از آن ضروري 
است.هلدينگ س��يمان غدير با مديريت 6 مجموعه 
بزرگ سيماني كشور در سال ۹۹ توانست ۹2 درصد از 
ظرفيت اسمي خود را محقق كند؛ اين بدان معناست كه 
با تمام چالش هاي ريزودرشت اقتصادي و غيراقتصادي 
ك��ه هم اكنون كش��ور با آن درگير اس��ت، بخش��ي از 
توليدكنندگان توانسته اند عملكرد خوبي داشته باشند.

عملكردي كه با صاف كردن مسير توليد توسط مديران 
دولتي و غيردولتي مي تواند هرساله رشد و صعود را به 
خود ديده و تك محصولي بودن س��بد صادراتي كشور 
را با تغيير عم��ده اي روبرو نمايد.يكي از راه هاي كمك 
به صنايع و توليدكنندگان، بهره بردن از ظرفيت هاي 

مختلف بازار سرمايه است. بورس توان رفع دغدغه هاي 
صنعت و توليد كشور در بخش هاي تأمين مالي، توسعه 
زيرس��اختي و ش��فافيت در آمار توليد و فروش را دارد 
و ضروري اس��ت كه از اين توان بالقوه موجود استفاده 
كرد.بورس كاال نيز مي توان��د به عنوان بازويي قوي در 
كنار صنعتگران ايراني ب��راي عرضه محصوالت خود 
و قيمت گذاري منطقي حضورداشته باشد. حضوري 
كه براي توليدكنندگان كشور ازجمله فعاالن صنعت 
سيمان بس��يار مهم و ضروري اس��ت.صنعت سيمان 
به درس��تي تصميم به عرضه محصوالت خود از طريق 
بورس كاال گرفته است كه اين رخداد در بلندمدت به 
نفع همه ذي نفعان از توليدكنن��ده، عاملين فروش و 
مصرف كننده نهايي دارد.پس از حضور موفق هلدينگ 

س��يمان تأمين در بورس كاال، در روزهاي آينده اولين 
حضورهلدينگ س��يمان غدير در بورس كاال نيز رقم 
مي خورد. حضور همه شركت هاي سيماني زيرمجموعه 
هلدينگ سيمان غدير خبر از يك تغيير در تفكر صنعت 
سيمان كشور دارد تفكري كه شفافيت را فرياد مي زند. 
تفكري كه بهره مندي از منافع و مزاياي آن براي همه 
ذي نفعان از توليدكننده، عاملين فروش و مصرف كننده 
نهايي نيازمند صبوري و همراهي است.  بي شك بازار 
س��رمايه در كل و بورس كاال در جزء ، ب��ازوان پرتوان 
صنعت سيمان براي توس��عه همه جانبه خواهند بود 
بنابراين؛ اين حضور و استمرار آن بسيار مهم و حمايت 
از اين روند صحيح و شفاف بايد همه جانبه و از سوي همه 
اركان تصميم ساز در حوزه اقتصادي كشور رقم بخورد.



گروه راه و شهرسازي |
يك هفته پس از انتش��ار خبر ارسال طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي به هيات رييسه مجلس، 70 
نفر از استادان دانشگاه و خبرگان حوزه  حمل ونقل 
در نام��ه اي خط��اب ب��ه رييس جمه��ور منتخب 
خواستند كه در تشكيل وزارت حمل ونقل تسريع 

و اهتمام شود.
امضاكنندگان اين نامه تصريح كرده اند كه رويكرد 
اصلي وزارت راه و شهرسازي، عمدتًا بر حوزه  مسكن 
متمركز بوده است. اين در حالي است كه طراحان 
طرح تفكيك وزارت راه وشهرس��ازي در مجلس بر 
اين باورند كه تنها 20 درصد از وقت اين وزارتخانه به 
مساله مسكن اختصاص مي يابد و به همين دليل هم 

در كشور با مشكل مسكن مواجه هستيم.
به گفت��ه محمدرض��ا رضايي، رييس كميس��يون 
عمران، وزارت راه و شهرسازي از نظر بدنه سازماني 
بسيار گس��ترده و حجيم اس��ت. به گونه اي كه در 
ش��رايط كنوني اي��ن وزارتخان��ه داراي 15 معاون 
وزير و مديرعامل اس��ت كه قطعا مديريت تمام اين 
بخش ها توس��ط وزير راه و شهرسازي امكان پذير 
نيست. از اين رو طرح پيشنهادي ارايه كرديم كه بر 
اساس آن وزارت راه و شهرسازي از يكديگر تفكيك 
و وزارت مس��كن تشكيل ش��ود. اين طرح به هيات 
رييسه مجلس ارسال شده و هم اكنون منتظر اعالم 

وصول آن هستيم.
وزارت راه و شهرس��ازي ب��ه دليل حج��م كار تنها 
20 درص��د وقت خود را مي تواند به حوزه مس��كن 
اختصاص دهد، اين در حالي است كه اجراي قانون 
جهش توليد و تامين مس��كن و ساخت 1 ميليون 
واحد مس��كوني در س��ال، نيازمند وزير مستقل و 

مختص اين امر است.
در اين حال، به تازگي حدود 70 نفر از اساتيد دانشگاه 
و خبرگان ح��وزه  راهبردي حمل ونق��ل در نامه اي 
خطاب به رييس جمهور منتخب خواس��تند كه در 

تشكيل وزارت حمل ونقل تسريع و اهتمام شود.
به گزارش فارس، در متن اين نامه خطاب به ابراهيم 
رييس��ي به عن��وان رييس جمه��ور منتخب آمده 
اس��ت: يكي از مزيت هاي نسبي س��رزميني كشور 
عزيزمان، وجود فرصت هاي راهبردي و طاليي در 
حوزه »حمل ونقل« اس��ت كه با توجه به موقعيت 
ژئواستراتژيك ايران، استفاده  بهينه از اين فرصت ها 

مستلزم برنامه ريزي دقيق و توجه ويژه است.
در ادامه اين نامه نخبگان حمل و نقل آمده اس��ت: 
اتخاذ رويكردهاي تخصصي ب��ه حوزه  حمل ونقل 
بار و مس��افر و گلوگاه ها و راهكاره��اي اولويت دار 
س��خت افزاري و نرم اف��زاري، مي توان��د تأثير قابل 
توجهي بر شكوفايي اقتصادي كشور در هر دو حوزه  

داخلي و بين المللي داشته باشد.
در بخ��ش ديگري از اي��ن نامه آمده اس��ت: موارد 
زير به عنوان برخي از محورهاي اساس��ي در حوزه 

حمل ونقل مي توانند مورد توجه قرار گيرند: 
  توجه ويژه به مزيت كشور در ترانزيت و لجستيك 

منطقه اي و بين المللي
  ايج��اد زنجيره هاي ارزش بين الملل��ي و ارتقاي 

جايگاه كشور در بازارهاي جهاني 
  ارتق��اء بهره وري س��امانه  حمل ونقل كش��ور در 

بخش هاي ناوگان و زيرساخت

  تكمي��ل و تقوي��ت آمايش مح��ور ش��بكه هاي 
حمل ونقل ريلي، جاده اي، هوايي، دريايي و خطوط 

لوله كشور 
  توسعه حمل ونقل درون شهري و برون شهري با لحاظ 
ايمن سازي شبكه راه ها، ايمني وسايل نقليه، هدايت 

موثر بيمه ها و آموزش نيروي انساني متخصص

    تحديد فرصت هاي ژئواستراتژيك كشور 
در ادامه نامه نخبگان حوزه  راهبردي حمل ونقل از 
رييس جمهور منتخب آمده است: اتخاذ رويكردهاي 
تخصص��ي فوق الذكر، نيازمن��د مديراني توانمند و 
متخصص و داراي فهم دقيق از نقاط قوت و ضعف، 
تهديدها و فرصت هاي حمل ونقل است؛ در سال هاي 
اخير، رويكرد اصلي وزارت راه و شهرسازي، عمدتًا 
بر حوزه  مسكن متمركز بوده است و توجه كافي به 
رويكردهاي تخصصي مذكور در حمل ونقل كشور 
به عمل نيامده است كه اين امر، با توجه به فعاليت 
گس��ترده  رقباي منطقه اي و بين المللي در بخش 
حمل ونقل و لجس��تيك، سبب تحديد فرصت هاي 

ژئواستراتژيك كشور شده است.
در ادامه اين نامه آورده ش��ده اس��ت: بر اين اس��اس، 
ضمن تأكيد بر ضرورت پايبندي وزير محترم جديد 
راه  و شهرس��ازي به سياست هاي كلي نظام در بخش 
حمل ونقل و نيز سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم 
رهبري در برنامه ششم توسعه، پيشنهادهاي زير تقديم 

حضور مي شود: 
1- به عنوان يك راهكار بنيادين براي رفع مشكالت 
حوزه  حمل و نقل و استفاده  حداكثري از فرصت هاي 
كش��ور در اين حوزه، اهتمام و تس��ريع در تش��كيل 
»وزارت حمل ونقل« از طريق انتزاع بخش هاي مرتبط 
با حمل ونقل از وزارت راه وشهرسازي و وزارت كشور 

و ساير سازمان هاي دولتي، مورد حمايت قرار گيرد.

2- ب��ا عنايت ب��ه احتمال تمرك��ز حداكثري وزير 
راه وشهرس��ازي در س��ال هاي پيش رو ب��ر تأمين 
مس��كن، ت��ا زم��ان تش��كيل وزارت حمل و نقل، 
در انتص��اب مدي��ران بخ��ش حمل و نق��ل وزارت 
راه وشهرس��ازي، بهره من��دي منتصب��ان از دانش 
مرتبط و ن��گاه تخصصي و برنامه م��دون در حوزه  
راهبردي حمل ونقل، به طور ويژه مد نظر قرار گيرد.

     بحثي دامنه دار در 7 سال گذشته
به گ��زارش »تعادل«، بحث تفكيك »مس��كن« از 
»راه« اما قدمتي بيش از عمر مجلس يازدهم دارد. 
در پي روي كارآمدن دولت يازدهم، در ديماه 1392  
كارگروهي براي بررسي كارشناسي موضوع تفكيك 
وزارت راه و شهرس��ازي در اين وزارتخانه تشكيل 
شد، اما تا تيرماه سال 1396 خبري از اين كارگروه 
بي��رون نيامد. در س��ال 96 اما اليح��ه دو فوريتي 
تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي به وزارتخانه »راه 
و ترابري« و »مسكن و شهرسازي« تقديم مجلس 
دهم شد كه با استقبال مواجه نشد و در گام اول به 
اليحه اي يك فوريتي تنزل يافت و در گام بعدي نيز 

كال تصويب نشد و به سر انجام نرسيد.
در اين ميان، كارشناسان حوزه حمل ونقل و مسكن 
ف��ارغ از مثبت يا منفي خواندن انت��زاع وزارتخانه، 
متفق القول هستند كه اجراي تصميمات و گام هاي 
جديد ضروري ت��ر از تفكيك وزارتخان��ه مي تواند 
به رش��د حوزه ها كمك كند و تصميم جداس��ازي 
وزارتخانه ه��ا به تنهايي اثرگذار نيس��ت و اقدامات 
مكملي براي افزايش اثرگذاري اين تصميم ضروري 

به نظر مي رسد.
بر اس��اس اين گزارش، به گمان كارشناسان هوايي، 
انتزاع مسكن از راه مي تواند منجر به پيگيري دقيق تر و 
مسووالنه تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوايي 

شود. در اين حال، كارشناسان جاده اي بر اين باورند كه 
ادغام يا تفكيك وزارت راه و شهرسازي تاثيري در حوزه 
راه و همچنين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ندارد و برهمين اساس به نظر مي رسد تداوم شرايط 
كنوني مناسب تر باشد. با وجود اين، انتزاع »مسكن« 
و »راه« سدي در مقابل شهرسازي ريل پايه است، چرا 
كه در وزارتخانه كنوني به مساله احداث ايستگاه هاي 
راه آهن و مترو بر اس��اس ضوابط شهرسازي ريل پايه 
مورد توجه قرار گرفته است كه در صورت تفكيك، اين 

توجه از ميان خواهد رفت. 
در عين حال، تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي به دو 
وزارتخانه راه و ترابري و مس��كن و شهرسازي، بيش 
از ساير حوزه ها بر بخش مس��كن اثرگذار است. هم 
اينك در وزارت راه و شهرسازي يك معاونت مسكن 
فعال است كه سياست گذاري حوزه مسكن را انجام 
مي دهد. اما آن ط��ور كه نمايندگان مجلس يازدهم 
مي گوين��د، اين معاون��ت نمي توان��د از عهده انجام 
كاره��اي بزرگي همچ��ون اجراي طرح س��اخت 4 

ميليون آپارتمان در 4 سال برآيد.
به نظر مي رس��د، پيش فرض نمايندگان مجلس به 
حل مشكل مس��كن، دولت محور است، حال آنكه 
بخش مس��كن، خصوصي ترين بخش اقتصاد ايران 
به ش��مار مي رود و تجربه ساالنه گذشته در احداث 
مس��كن و همچنين طرح مسكن ملي كه طي يك 
س��ال گذشته از س��وي دولت پيگيري شده، نتايج 

دلخواهي را به همراه نداشته است.
ضمن اينكه مراكز پژوهشي معتبري همچون مركز 
پژوهش هاي مجلس طي سال هاي اخير بر برون زا 
بودن جهش هاي قيمتي مس��كن اذعان دارند و از 
همين رو، اهم راهكارهاي پيش��نهادي خود براي 
حل اين معضل را معط��وف به بازگرداندن ثبات به 

فضاي كلي اقتصاد كرده اند.
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راهكار بازار سرمايه  براي 
پروژه هاي نيمه تمام

ش��يوع پاندمي كرونا و افزايش هزينه هاي جاري 
كشور و نيازهاي حمايتي مشاغل ناشي از تعطيلي 
كس��ب وكارها علي رغم كاهش درآمدهاي نفتي، 
كشور را با مشكالت عديده و كسري شديد بودجه 
مواجه نمود. يك راهكار براي جبران اين كس��ري 
افزايش حجم نقدينگي و چاپ پول و فروش اوراق 
بدهي و سهام ش��ركت هاي در بازار س��رمايه بود. 
راهكارهايي كه تنه��ا مي تواند ب��ه تعويق بحران 

منجر شود.
 نكته ديگر اينكه نقدينگي در انتهاي س��ال 99 به 
رقم قابل توجه 3475 هزار ميليارد تومان رس��يد. 
عالوه براين آمارها نش��ان مي دهد كه عالوه براين 
افزايش تركيب نقدينگي تغيير كرده و سهم پول 
)بخش سيال نقدينگي( كه در س��ال 96 كمتر از 
12درصد بود در انتهاي س��ال 99 به 20.5 درصد 
رسيد و طبيعتًا اين نقدينگي سيال همچون موج 
خروشاني است كه در صورت عدم كنترل وارد هر 

بازاري كه شود ايجاد مشكل مي كند.
درواقع گرچه تأمين مالي در بازار سرمايه در سال 
98 و 99 افزاي��ش قابل توجه ياف��ت ليكن بخش 
قابل توجهي از اين تأمين مال��ي صرف پروژه هاي 
عمراني و طرح ه��اي توس��عه اي نگرديد و صرف 
هزينه هاي جاري گرديد. از طرفي به دليل شرايط 
خاص بازار اعتماد در بين آحاد جامعه نس��بت به 
بازار س��رمايه كاهش يافت و اين بازار نتوانس��ت از 
سهامداران جديد به خوبي حمايت كند و اين افراد 
طي ماه هاي اخير بخش عمده اي از نقدينگي را كه به 
بازار سرمايه وارد كرده بودند خارج نمودند و بخشي از 
آن نيز به دليل افت ارزش بازار از بين رفت. در نهايت 
استفاده از نقدينگي ارزش��مندي كه مي توانست 
در بخش توليد و بازار اوليه منجر به رونق و رش��د 

اقتصادي گردد، ميسر نگرديد.
 بر اين اس��اس همان طور كه پيش تر نيز بيان شد 
در حال حاضر كش��ور با دو مشكل اساسي مواجه 
است: يك؛ حجم نقدينگي بسيار در دست مردم 
و گزين��ه دوم نيز پروژه هاي عمراني نيمه تمام كه 
نيازمند تأمين مالي هس��تند. حل اين دو مشكل 
مي تواند بحران تورم، اشتغال و توليد را در كشور 
مرتفع نماي��د. تنها بازاري كه ام��كان جذب اين 
نقدينگي بدون ايجاد حب��اب قيمتي را دارد بازار 
سرمايه است. درواقع بازار س��رمايه محل تالقي 
سرمايه )نقدينگي در دست مردم( و توليد است. 
لذا گرچه بازار سرمايه در اتفاقات اخير موردانتقاد 
قرار گرفت و اعتماد س��رمايه گذاران نيز كم شده 
اس��ت اما همچنان بهترين مسير جهت رفع اين 
بحران است و مسير رونق بخشي به توليد و توسعه 
اقتصادي كشور نهايتا از بازار سرمايه عبور مي كند. 
لذا بايد ابزار و روش هاي جديد تأمين مالي در بازار 
سرمايه مدنظر قرار گيرد. بدين منظور طي سال 
گذشته مدلي به نام شركت سهامي عام پروژه در 

بازار سرمايه تعريف شد.
در اين خصوص خوش��بختانه تجربه اي مش��ابه 
در زمينه تأمين مالي پروژه ه��ا از طريق دارايي يا 
Equity Base وجود دارد كه ما در مجموعه آرمان 
آتي در س��ال هاي گذشته براي اولين بار توانستيم 
اساس��نامه و دس��تورالعمل هاي صندوق پروژه يا 
Project Fund را ب��ه تصويب و تأييد س��ازمان 
بورس اوراق بهادار رس��انده و طرح و توس��عه يكي 
از پروژه هاي نيروگاهي شركت مپنا را تأمين مالي 
نماييم كه تجربه جديد و بسيار خوبي بود اما يكي از 

مشكالت آن بحث ماليات بود.

دورنماي بروز  انتظارات تورمي 
در بازارها

همان طور كه پيش تر اشاره كردم، ساختار تورمي 
اين بار با يك فونداسيون قوي ظاهر خواهد شد و كليه  
اقالم مصرفي و بازارهاي سرمايه گذاري را درخواهد 
نورديد. در اين بي��ن دولت تالش هاي بيهوده اي با 
هدر دادن منابع به قصد كنترل تورم خواهد داشت 
كه نتيجه اي دربر نخواهد داشت. با اين توضيحات 
بايد ديد آيا انتظارات تورمي كه در ش��رايط فعلي 
در بازار مسكن مشاهده مي شود قابليت سرايت به 
ساير بازارهاي كشور را دارد يا نه؟ به نظر مي رسد، 
انتظارات تورمي به بقيه بازارها هم راه خواهد يافت. 
برخي معتقدند احياي برجام ممكن است اين روند 
فزاينده را متوقف كند اما معتقدم حتي در صورت 
تصويب برجام اين اتفاق خواهد افتاد. زيرا مس��اله  
تورم در كشور ما مربوط به ساختار داخلي اقتصاد و 
نقدينگي افسارگسيخته  موجود است. اين انتظارات 
تورمي به دالر هم سرايت كرده است و روياي دالر 
15 هزار توماني را فعال منتفي كرده است. انتظارات 
تورمي در بازار كاالهاي اساسي و مصرفي و كاالها و 
توليدات كارخانه هاي صنعتي هم رسوخ خواهد كرد. 
به تدريج شاهد رشد قيمت محصوالت شركت هاي 
بورسي و رقابت براي خريد اين كاالها در بورس كاال 
و بازار آزاد خواهيم بود. اين فقط وضع موجود است 
و اگر دولت جديد قصد داش��ته باشد به وعده هاي 
انتخاباتي خود عمل كند بايد سياست هاي انبساطي 
در پيش بگيرد كه خود باعث تورم بيشتر خواهد شد. 
جداي از داليل بنيادي براي خريد سهام كه ناشي 
از عملكرد ش��ركت ها و فروش مناسبشان در سال 
1400 اتفاق مي افت��د، بايد منتظر ورود نقدينگي 
به قصد خريد س��هام به عنوان سپر تورمي باشيم. 
رشد تورم و قيمت  هاي ساير بازارها در كنار سركوب 
بورس توسط دولت در چند ماه اخير خط بطالني 
بر نظريه تورم  زا بودن بورس كشيد و اين سركوب 
قيمتي و عرضه هاي بي حس��اب و كتاب دولت در 
روند بلندمدت بورس بي تاثير خواهد بود. بنابراين 
بايد قب��ل از هر عاملي تالش كرد تا زمينه ثبات در 
اقتصاد كش��ور فراهم ش��ود و زمينه بروز نوسانات 

پي درپي سد شود.

درخواست سوريه براي 
همكاري در حمل ونقل  هوايي

سازمان هواپيمايي كشوري از درخواست سوريه براي 
همكاري مشترك در حوزه حمل ونقل هوايي خبر داد. 
به گزارش تسنيم، مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري 
سوريه با كاپيتان تورج دهقاني زنگنه رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري ايران ديدار و گفت وگو كردند. در 
اين ديدار مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري سوريه 
خواستار همكاري هاي مشترك فني و آموزشي شدند. 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري ايران نيز در خصوص 
همكاري هاي فني و آموزشي در زمينه آموزش كنترلرها، 
پرسنل فني و عملياتي همچنين انجام تست هاي فني 
هواپيماهاي سوري و انتقال تجربيات در زمينه ايجاد 

ساختارهاي نظارتي بين دو كشور اعالم آمادگي كرد.

امكان مطالعه پرونده هواپيماي 
اوكرايني توسط وكال و طرفين 

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور گفت: 
امكان مطالعه و مالحظه پرونده حادثه هواپيماي 
اوكرايني ب��راي وكال و اطرافيان اين پرونده فراهم 
شده است. به گزارش ايرنا، شكراهلل بهرامي در حاشيه 
توديع و معارفه رييس س��ازمان قضايي نيروهاي 
مسلح كردستان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
روند دادگاه پرونده هواپيم��اي اوكرايني كه براي 
10 نفر كيفرخواست صادر شده در جريان است و 

به زودي رسيدگي به آن در دادگاه انجام مي شود.

وزير راه و شهرسازي: وقت نكردم 
در سامانه اسكان ثبت نام كنم

وزير راه و شهرس��ازي مي گويد وق��ت نمي كند تا در 
س��امانه امالك و اس��كان اطالعات تك واحد خود را 
ثبت كند. به گزارش مهر، محمد اسالمي در حاشيه 
مراسم گراميداشت روز دريانورد در جمع خبرنگاران 
درباره تعداد ثبت نام كنندگان در سامانه ملي امالك و 
اسكان كشور اظهار كرد: تاكنون بيش از 3 ميليون محل 
سكونت خود را در سامانه ثبت كرده اند. وي در پاسخ به 
اينكه آيا تعداد ثبت اطالعات، تا پايان شهريور به بيش 
از 25 ميليون واحد مسكوني كه در سرشماري نفوس 
و مسكن آمده، مي رسد يا خير؟ گفت: اگر كسي نگويد 
ضرورت ندارد اين كار انجام ش��ود و بگذارند مردم كار 
خودشان را انجام دهند اميدواريم كل كار انجام شود؛ 
چون سامانه اسكان ظرفيت و كشش آن را دارد رسانه ها 
هم حتماً تبليغ كنند تا مردم اين كار را انجام دهند. وزير 
راه و شهرس��ازي درباره شرايط دريافت كنندگان وام 
وديعه مسكن گفت: هر آنچه پارسال اعالم شده، برقرار 
است و شرايطي كه براي سقف متراژ واحد مسكوني يا 
تعداد ضامنان وجود داشت، امسال هم وجود دارد. من 
هر چه بگويم، ذهن جامعه را به هم مي ريزد؛ فقط مبلغ 
را افزايش داديم، 50 ميليون توم��ان وام وديعه براي 
مستأجران در ش��هر تهران به 70 ميليون تومان، 30 
ميليون تومان كالن شهرها به 40 ميليون تومان و 15 
ميليون تومان ساير شهرها به 25 ميليون تومان افزايش 
يافته است. وي درباره اعتراض كاميونداران حامل مواد 
سوختي گفت: ما كرايه ناوگان جاده اي نفتكش را، 
هم پارسال و هم امسال افزايش داده ايم و اين افزايش 
اعمال شده است. اسالمي در پاسخ به اينكه آيا شما 
خودتان در سامانه اسكان ثبت نام كرده ايد؟ گفت: من 
در سامانه اسكان ثبت نام نكرده ام فقط يك خانه دارم و 

وقت نكرده ام در سامانه اسكان ثبت نام كنم.

نيمي از خانه هاي روستايي 
مقاوم سازي شده است

مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن با بيان اينكه 50 
درصد واحدهاي روستايي كشور نوسازي شده است، 
گفت: خانه هايي كه مقاوم سازي شده در زلزله و سيل هاي 
اخير كوچك ترين آسيبي نديدند. حميدرضا سهرابي 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: بر اساس سرشماري 
سال 1395 بالغ بر 5 ميليون و 677 هزار واحد مسكوني 
روس��تايي داريم كه تاكنون ح��دود 2 ميليون و 800 
هزار واحد كه 50 درصد را ش��امل مي شود بهسازي و 
مقاوم سازي شده است. وي افزود: تا قبل از سال 1384 
كه طرح نوسازي مسكن روس��تايي شروع شد تنها 7 
درصد واحدها مقاوم بودند. البته 10 س��ال پيش از آن 
 طرح بهسازي داشتيم اما بيشتر به نوسازي واحدهاي 
آسيب ديده در سوانح پرداخته مي شد. از سال 1384 
به شكل جدي مقاوم سازي س��االنه حدود 200 هزار 
كليد خرد ك��ه با فراز و فرودها يك ميليون و 853 هزار 
واحد در اين 16 س��ال نوسازي ش��ده است. در بخش 
واحدهاي آسيب ديده در س��وانح نيز 550 هزار واحد 
بازس��ازي ش��د كه جمعا با 7 درصد قبلي به حدود 2 
ميليون و 800 هزار يعني تقريبا 50 درصد كل واحدهاي 
روستايي واحد مي رسد. مديركل مسكن روستايي بنياد 
مسكن تا سال 1405 طبق برنامه 70 درصد واحدهاي 
مسكوني روستايي مقاوم سازي مي شود، گفت: كيفيت 
ساخت وساز در روستاها به تاييد وزارت راه و شهرسازي و 
سازمان نظام مهندسي، بسيار باال رفته است. در پرداخت 
تسهيالت ساخت، مرحله به مرحله تسهيالت را آزاد 
مي كنيم. عالوه بر نظارت بنياد مسكن، نظام مهندسي 
نيز بر مراحل مختلف پيشرفت كار را زيرنظر دارد و حق 
الزحمه مهندسان نيز مرحله به مرحله پرداخت مي شود. 
به گفته سهرابي، واحدهاي روستايي كه نوسازي شده 
اس��ت در زلزله و سيل هاي اخير كوچك ترين آسيبي 
نديدند. عمده تخريبها مربوط به واحدهاي خش��ت و 
گلي و فرسوده اس��ت. وي اظهار كرد: عالوه بر بحث 
نوسازي و بهسازي، بنياد مسكن برنامه هاي مختلفي 
شامل س��اخت 25 هزار واحد براي اقشار كم درآمد 
و آس��يب پذير، احداث 115 هزار واحد در روستاها 
و حاشيه شهرها، س��اخت 70 هزار واحد با پرداخت 
كمك و تسهيالت از حساب 100 امام )ره(، ساخت 
2000 واحد براي ايتام، 6500 واحد براي خانوارهاي 

دومعلوليتي روستايي را در دستور كار دارد.

۷۰ نفر از مسووالن و كارشناسان حمل ونقل به رييس جمهور منتخب نامه نوشتند

بي توجهي به هشدار وزير راه و مسووالن سازمان هواپيماييرييس اتحاديه شركت هاي مسافربري: 

ساز جدايي حمل و نقلي ها از »مسكن«

وقتي ايرالين ها در روز روشن گرانفروشي مي كنند!ممانعت از تكرار سوانح جاده اي بودجه مي خواهد
در پي واژگوني دو اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان 
در هفته گذشته، رييس اتحاديه شركت هاي مسافربري 
معتقد است كه مشكل در س��وانح جاده اي كه براي 
اتوبوس ها رخ مي دهد ايمن نب��ودن جاده ها، ناوگان 
فرسوده و راننده است. حل اين مشكالت نياز به اقدامات 

زيرساختي دارد كه سرمايه و بودجه مي خواهد.
احمدرضا عام��ري، ريي��س اتحاديه ش��ركت هاي 
مس��افربري در اين باره به ايسنا گفت: گرچه اتوبوس 
خبرنگاران براي شبكه حمل و نقل برون شهري نبوده 
است و بسياري از س��ازمان ها و مجموعه هاي دولتي 
براي خود اين وسايل حمل و نقل عمومي را در اختيار 
مي گيرند اما مش��كل اصلي در اين زمينه كه س��بب 
حادثه ساز شدن اتوبوس ها مي شود به زير ساخت هايي 
مانند جاده هاي ناايمن و ناوگان فرسوده و حتي راننده 

بر مي گردد.
وي افزود: اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، افزايش 
جمعيت در س��ال هاي گذشته متناسب با توسعه در 
ناوگان حمل و نقل عمومي و جاده هاي كش��ور نبوده 
اس��ت و تحقق چني��ن وعده هايي بودج��ه و اعتبار 

مي خواهد.
رييس اتحاديه شركت هاي مس��افربري ادامه داد: در 
شرايطي كه خريد يك اتوبوس از شركت هاي داخلي 
كه در سال هاي گذش��ته حدود 800 ميليون تومان 
بوده به حدود 5 ميليارد تومان رس��يده است چگونه 
يك راننده توان مالي نوسازي ناوگان خود را دارد و در 
شرايطي كه ميانگين سن ناوگان حمل و نقل عمومي 
مسافري )اتوبوس( در ايران 13 سال است مسلما بروز 

چنين حوادثي افزايش پيدا خواهد كرد.
عامري با بيان اينكه استاندارد كشورهاي اروپايي براي 
نوسازي اتوبوس پنج س��ال است، گفت: در سال هاي 
اخير پيشنهاد داديم كه در ابتدا سن ناوگان حمل ونقل 
عمومي برون ش��هري را به 10 س��ال كاهش دهيم و 
سپس به استانداردهاي بين المللي نزديك شويم اما 

اين اتفاق هم نيفتاد. از س��وي ديگر كمبود قطعات و 
لوازم مورد نياز نيز در بروز مش��كالت در اين زمينه و 

بروز سوانح جاده اي بي تاثير نيست.

    هزينه هاي باالي نگهداري اتوبوس
در اين رابطه و بررس��ي علل ح��وادث پي درپي هفته 
گذشته، سعيد ليالز، تحليگر اقتصادي با تاكيد براينكه 
تمام علل و عواملي كه تاكنون ب��راي رخداد حوادث 
اخير عنوان شده است بايس��تي توسط كارشناسان 
مربوطه و پس از مطالعه دقيق مورد رس��يدگي قرار 
گيرد، تصريح كرد: در مواردي ديده ش��ده كه به جاي 
پروفيل هاي مخصوص آلياژي، پروفيل هاي ساختماني 
به كار رود؛ اما در اين مورد خاص )حادثه واگوني اتوبوس 
خبرنگاران محيط زيست و سربازان( نظريه كارشناسان 
است كه تعيين كننده خواهد بود كه در اين دو حادثه 
اخير هم آيا از پروفيل هاي ساختماني به جاي پروفيل 

صنعتي استفاده شده است يا خير!
وي ادامه داد: اما طرح همي��ن موضوع به يك نكته و 
حقيقت بسيار حائز اهميت اش��اره دارد. به طور كلي 
زماني كه يك جامعه فقير مي ش��ود، براي آن جامعه 
هزينه هاي خريد و همچني��ن نگهداري اتوبوس ها و 
ساير وس��ائل نقليه عمومي طاقت فرسا خواهد شد. 
تقريبا 100 درصد اتوبوس هاي مسافربري بين شهري 
كه در كشور فروخته مي ش��ود، با يارانه هاي هنگفت 
دولتي به فروش مي رسد. اين تحليلگر مسائل اقتصادي 
خاطرنشان كرد: اگر كس��ي بخواهد اتوبوسي كه در 
حال حاضر حدود ش��ش ميليارد تومان قيمت دارد، 
خريداري كند، باتوجه به قيمت انواع بليت ، دستمزد 
و... غيرممكن است كه بتواند هزينه ها را جبران كند؛ 
لذا دولت به اين افراد كمك مي كند. با اين كمك دولت 
درس��ت اس��ت كه اين افراد مي توانند اين اتوبوس را 
ارزان تر خريداري كنند اما از س��وي ديگر هزينه هاي 

نگهداري خودرو باالتر خواهد رفت.  

طي روزهاي گذشته ايرالين هاي داخلي دست به دست 
هم داده تا قيمت پروازهاي داخلي را تا هر دامنه اي كه 
دوست دارند، افزايش دهند و به نظر مي رسد دستور 
و هش��دار وزير راه وشهرسازي و مس��ووالن سازمان 

هواپيمايي كشوري هم براي آنها اهميتي ندارد.
به گ��زارش ايس��نا، آبان ماه س��ال گذش��ته بود كه 
با درخواس��ت ايرالين ها، ش��وراي عالي هواپيمايي 
كشوري با افزايش 10 درصدي قيمت بليت هواپيما 
براي پروازهاي داخلي نس��بت به جدول نرخي اعالم 
شده در خرداد ماه همين سال موافقت كرد و مصوب 
كرد تا محدوديت حداقل قيمت ه��ا را هم از اين نرخ 

نامه حذف كند.
اما به نظر مي رس��د ش��ركت هاي هواپيمايي قانع به 
اين وضعيت نبودند و طي روزهاي گذش��ته اقدام به 
افزايش قيمت بليت هواپيما در مس��يرهاي داخلي 
كردند، جالب تر اينكه به نظر مي رس��د، تقريبا همه 
ايرالين هاي داخل��ي در اين افزايش قيمت همصدا و 

هماهنگ هستند.
البته در همين ايام مسووالن مختلفي درباره اين اتفاق 
اظهارنظر كرده و نسبت به اصالح اين قيمت ها هشدار 
داده اند اما به نظر مي رسد همچنان گوش شنوايي براي 

اين هشدارها وجود ندارد.
چرا ك��ه محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي در 
همان روزهاي نخست افزايش قيمت، اين حركت را 
غيرقانوني خواند و خواستار اصالح سريع قيمت بليت 
هواپيما شد و در همين راستا مسووالن مختلف سازمان 
هواپيمايي كشوري نيز اعالم كردند كه قيمت بليت 
هواپيما نه تنها بايد به نرخ سابق خود )نرخنامه آبان  
ماه سال گذشته( بازگردد بلكه بايد مابه التفاوت اين 
افزايش قيمت غيرقانوني به حساب مردم بازگردانده 

شود.
همچني��ن ت��ورج دهقان زنگن��ه، رييس س��ازمان 
هواپيمايي كشوري در اين باره گفت: با توجه به اينكه 

برخي از شركت هاي هواپيمايي با وجود هشدارهاي 
داده ش��ده همچنان قيمت بليت هواپيم��ا را به نرخ 
مصوب برنگردانده اند، باي��د منتظر برخورد از طريق 

دستگاه هاي نظارتي و قضايي باشند.
به گفته زنگنه، اگر ايرالين ه��اي داخلي قيمت ها را 
به نرخ مصوب آبان ماه س��ال گذشته برنگردانند، در 
جلس��ه اي كه با مديران عامل آنها خواهيم داش��ت و 
برخي از مس��يرهاي خارجي آنها را لغو خواهيم كرد 
و مس��لما بايد منتظر برخورد جدي تري باشند. وي 
همچنين تصريح كرد: به زودي ايرالين هاي دولتي را 
به دستگاه هاي نظارتي شان و ايرالين هاي خصوصي 
را به دستگاه قضايي معرفي خواهيم كرد تا به تخلفات 

آنها رسيدگي شود.
با وجود اين اظهارات و هش��دارها تاكنون خروجي از 
برگزاري احتمالي اين جلس��ات بيرون نيامده و هيچ 
تغييري در قيمت بليت هواپيما اعمال نش��ده است 
و به نظر مي رس��د ك��ه ايرالين ها ب��ه اين صحبت ها 
وقع��ي ننهادند. چرا كه به عن��وان مثال قيمت بليت 
تهران –مشهد كه بر اساس نرخنامه مصوب آبان ماه 
س��ال گذش��ته حداكثر بايد 771 هزار و 200 تومان 
فروخته ش��ود تا يك ميليون و 78 هزار و 500 تومان 
هم افزايش يافته است. بليت تهران-شيراز هم بايد بر 
اساس قيمت مصوب تا سقف 673 هزار و 700 تومان 
از س��وي ش��ركت هاي هواپيمايي عرضه شود اما در 
روزهاي آتي اين بليت تا 942 ه��زار تومان هم براي 

فروش ارايه شده است.
البته اين گرانفروشي و تمرد از قانون نه تنها تقريبا از 
سوي همه شركت هاي هواپيمايي صورت مي گيرد بلكه 
محدود به يك يا دو مسير پروازي نيست و قيمت بليت 
هواپيما به صورت غيرقانوني و بدون مصوبه ش��وراي 
عالي هواپيمايي كشوري در همه مسيرهاي پروازي 
افزايش يافته است كه بايد ديد دليل ورود نكردن وزير 
راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري چيست؟



دنياي فناوري

۳  شكايت جديد عليه توييتر 
در هند ثبت شد

پليس دو ايالت و همچنين پايتخت هند از توييتر شكايت 
كرده اند. به گزارش خبرگزاري مه��ر به نقل از رويترز، 
پليس هند سه ش��كايت جديد عليه توييتر ثبت و اين 
شبكه اجتماعي را به جريحه دار كردن احساسات و ترويج 
هرزنگاري كودكان متهم كرده است. اين درحالي است 
كه تنش ميان توييتر و مقامات هندي به شدت افزايش 
يافته است. پس از آنكه در صفحه مشاغل توييتر ايالت هاي 
اوتار پرادش و مادايا پرداش خارج از نقشه هند نشان داده 
شدند، پليس اين ايالت ها از مانيش ماهشواري رييس 
پلتفرم امريكايي توييتر در هند شكايت كردند. اواخر روز 
گذشته نيز پليس دهلي نو در بيانيه اي اعالم كرد به دليل 
وجود محتواي هرزنگاري و سوءاستفاده از كودكان در 
توييتر، شكايتي از اين شبكه اجتماعي ثبت كرده است. 
توييتر در خصوص شكايات مربوط به نقشه هند هيچ 
اظهارنظري نكرده، اما در خصوص پرونده دهلي نو اعالم 
كرد به هيچ وجه محتواي سوء استفاده جنسي از كودكان 
در پلتفرمش را تحمل نمي كند. شكايات پليس در حالي 
عليه توييتر ثبت شده كه اين شركت در هفته هاي اخير 
با انتقادات شديدي از س��وي مقامات دولت هند روبرو 
شده است. اين تنش همراه نارضايتي درباره تحقيقات 
 رگوالتوري از ش��ركت هاي فن��اوري امريكايي مانند 
واتس اپ و آمازون فضاي كسب وكار در يكي از بازارهاي 

كليدي فناوري در جهان را ملتهب كرده است.

بولتن    فيس بوك راه اندازي شد
   فيس بوك محصول خبرنامه خود به نام بولتن را كه 
پلتفرم مستقلي براي مقاالت و پادكست هاي پولي 
و رايگان اس��ت، راه اندازي كرد. به گزارش ايسنا، 
مارك زاكربرگ، مديرعامل    فيس بوك در يك اتاق 
صوتي زنده در فيس ب��وك، راه اندازي اين پلتفرم 
را كه به نش��اني Bulletin.com قابل دسترس 
است، اعالم و برخي از نويسندگاني كه اين شركت 
استخدام كرده است را معرفي كرد.    فيس بوك به 
دنبال رقاب��ت در ترند خبرنامه ايميلي اس��ت كه 
با گريختن خبرنگاران و نويس��ندگان برجس��ته 
از ش��ركت هاي رس��انه اي طي يك سال گذشته 
و تالش آنها براي فعاليت مس��تقل، به سرعت رو 
به رش��د است. پلتفرم خودانتش��اري سابس تك 
)Substack( يك پيشرو در اين عرصه بوده و به 
نويسندگان كمك   مي كند اشتراك ايميل بفروشند 
و خبرن��گاران را با پيش پرداخت پول جذب كرده 
است.    فيس بوك در مراسم راه اندازي بولتن، اعالم 
كرد سهمي از درآمد توليدكنندگان محتوا دريافت 
نمي كند و توليدكنندگان محتوا   مي توانند قيمت 
اشتراك خود را تعيين كنند. مقاالت و پادكست ها 
همچنين از طريق    فيس بوك نيوز فيد و بخش نيوز 

   فيس بوك قابل دسترس خواهند بود.

ش�رکت فوالد خوزس�تان در سال 1399 دس�تاوردهای 
فراوان�ی در ح�وزه ی تولید، مس�ئولیت های اجتماعی و 
طرح های توسعه داشته است. همچنین این مجموعه در 
سال 1400 برای رسیدن به اهداف چشم اندازی برای خود 
ترسیم نموده است. در همین راستا و برای آشنایی بیشتر با 
موارد ذکر شده، گفت و گوی صمیمانه با مدیرعامل شرکت 

فوالد خوزستان داشته ایم که در ادامه می خوانید.

  فوالد خوزستان در سال ۱۳۹۹ چه موفقيت هايی را در 
حوزه توليد داشته است؟

در س��ال ۱۳۹۹ با محدوديت های بسياری مواجه بوديم. تشديد 
تحريم های ظالمانه از يک سو، شيوع ويروس کرونا و محدوديت های 
مختلفی از سويی ديگر و همچنين محدويت های چندباره استفاده 
از برق باعث شد، سختی های بس��ياری متوجه فوالد خوزستان 
شود. وجود هر يک از محدوديت ها به تنهايی می توانست توليد را 
با چالش جدی مواجه کند. اما به لطف پروردگار و همت مثال زدنی 
کارکنان مجموعه فوالد خوزستان موفق شديم به ميزان توليد برنامه  

پيش بينی شده، دست پيدا کنيم.
  وضعيت فروش داخلی و صادراتی شرکت را در سال 

گذشته چطور ارزيابی می کنيد؟
توليد شرکت فوالد خوزس��تان بر پايه صادرات است. محصوالت 
اين مجموعه در اقصی نقاط جهان خريدار دارد. حضور در بازارهای 
بين الملل��ی باعث حفظ جايگاه کش��ور در ميان توليدکنندگان 
بين المللی می شود. از طرفی سياس��ت های وزرات صمت مبنی 
بر اولويت تامين ش��رکت های نوردی داخلی باعث ش��ده، ميزان 
صادرات با تغييراتی همراه شود. به طور متوسط پنجاه درصد توليد 
مجموعه فوالد خوزستان در سال ۱۳۹۹ صادر شد و مابقی در اختيار 
شرکت های نوردی داخلی قرار گرفت. بخش اعظمی از درآمدهای 
ارزی در سامانه نيما تزريق شد و مقداری هم به تهيه مواد و تجهيزات 
مورد نياز شرکت اختصاص يافت. مجموعه فوالد خوزستان، همواره 

متعهد به پيروی از سياست های وزرات صمت است.
  ف�والد خوزس�تان در س�ال گذش�ته چ�ه طرح های 
توس�عه ای را در واحد های زير مجموع�ه افتتاح کرده 

است؟
توسعه رمز توليد پايدار است. برای دستيابی به توليد بيشتر و حفظ 
جايگاه در بازارهای داخلی و خارجی، بايد به سمت نوسازی و توسعه 
تجهيزات گام برداشت. مهم ترين طرح افتتاح شده در سال گذشته، 
راه اندازی کارخانه گندله سازی شهيد سليمانی )سيميدکو( بود. اين 
طرح با هدف تکميل زنجيره فوالد و با سرمايه گذاری ۱۱۵ ميليون 
يورويی مجموعه فوالد خوزس��تان طراحی و راه اندازی شد. اين 
کارخانه ظرفيت توليد ساالنه پنج ميليون تن گندله را دارد که در فاز 
اول ظرفيت دو ميليون ۵۰۰ هزار تنی آن به بهره بردای رسيد و برای 

۱۵۰۰ تن به طور مستقيم و غير مستقيم ايجاد اشتغال کرد. از ديگر 
طرح های در دست اقدام می توان به: سرمايه گذاری برای راه اندازی 
کارخانه فوالدس��ازی شادگان، کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی 
)زمزم ۳(، احداث پست برق فشار قوی 4۰۰/2۳۰ کيلوولت، تکميل 

فرآيند پساب صنعتی و توسعه طرح جمع آوری دود اشاره کرد.
  فوالد خوزستان چه اقداماتی را در جهت بومی سازی 

خطوط توليد انجام داده و يا در دستور کار دارد؟
دس��تيابی به آخرين ف��ن آوری روز دنيا در خطوط توليد صنعت 
فوالد و ن��ورد و بکارگيری ف��ن آوری جدي��د در صنايع فوالدی 
برای رقابت جهانی کامال ضروريس��ت. ايران ب��ا توجه به معادن 
سنگ آهن، ش��رکت های متعدد فوالدی و نوردی و انرژی فراوان 
اين ظرفي��ت را دارد که با به��ره گيری از ف��ن آوری نوين در اين 
صنعت به يکی از کانون های اصلی توليد فوالد جهان تبديل شود. 
شرکت فوالد خوزستان از بدو تاسيس اقدام به تشکيل مديريت 
ساخت و سفارشات با هدف بومی سازی قطعات کرد و شناسايی 
توليدکنندگان داخلی و تهيه تجهي��زات مورد نياز صنعت فوالد 
از داخل کش��ور را در دس��تور کار قرار داده است. طراحی به روش 
مهندسی معکوس، استعالم س��اخت و کنترل کيفيت از جمله 
مهم ترين فعاليت های اي��ن مديريت بود از طرفی اين ش��رکت 
بخشی از تجهيزاتی که امکان ساخت آن از داخل کشور امکان پذير 
است را در نمايشگاه های مختلف معرفی کرده تا با افراد حقيقی و 
حقوقی که توانايی ساخت و توليد آن را دارند، همکاری کند. در اين 
سال ها، عالوه بر دعوت از توليدکنندگان داخلی، با سازمان های 
مختلف از جمله: پارک های علم و فناوری، دانشگاه و شرکت های 
دانش بنيان ارتباط مستقيم برقرار کرده ايم. همچنين به دانشگاه ها 
اعالم کرديم، از طرح ها و پايان نامه هايی مرتبط با صنعت فوالد در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حمايت کامل می کنيم. ثمره ی اين 
ديدگاه تا به امروز، بومی سازی 2۵ هزار قطعه مورد نياز اين صنعت در 
شرکت فوالد خوزستان بوده است. بسياری از اين تجهيزات نيز پس 
از آزمودن و ارزيابی در چرخه توليد بکار گرفته شدند؛ به  طوری  که 

سفارشات آن ها از خارج کشور برای هميشه لغو شد.
  با توجه به شعار سال )توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها(، 
از نظر شما مهم ترين موانع توليد در صنعت فوالد چيست؟ 
اين موانع و چالش ها، چگونه بر توليد و توسعه در صنعت 

فوالد تأثير گذاشته اند؟ 
توليد و مصرف فوالد امروزه يکی از شاخص های اصلی توسعه يافتگی 
کشورها به شمار می آيد. صنايع فوالد در سازندگی، بازسازی و توسعه 
کشور سهم مهمی را ايفا می کند. در چهار دهه اخير در کشور بالغ 
بر ۱۵۰ ميليون تن فوالد خام توليد و 2۰۰ ميليون تن فوالد مصرف 
شده است. توليد فوالد در دو بخش مصرف داخل و صادرات مورد 
ارزيابی قرار می گيرد. توجه به مصرف داخل اولويت اول فوالدسازان 
قرار دارد. اما به لح��اظ توجه به صادرات با نگاه حضور در بازارهای 

بين الملل و ارزآوری، ش��رکت های فوالدی را به سرمايه گذاری به 
منظور حضوری قدرتمند در بازارهای بين المللی ترغيب کند. يکی از 
موانعی که در سال های اخير بر صادرات متناوب محصوالت فوالدی 
سايه انداخته، قوانين و دستور العمل های پی در پی و بعضا متفاوت 
از يکديگر است. اين شرايط باعث سردرگمی و ايجاد مشکالت در 
بحث صادرات است. انتظار صنعت فوالد از دولتی ها حمايت در جهت 
توسعه و حضور مقتدرانه در بازاهای جهانی است. قطعا با تکيه بر خرد 
جمعی و استفاده از خبرگان بخش فوالد، به راحتی می توان نياز 
ساالنه ی داخلی را برآورد کرد و مازاد آن را برای صادرات برنامه ريزی 
کرد. مرغوبيت توليد شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان، باعث 
ايجاد رغبت در مشتريان جهانی شده است. با ايجاد موانع داخلی 

نبايد چنين فرصت طاليی را بی اثر کرد.
  فوالد خوزستان چه برنامه هايی را برای سال پيش رو 

در دستور کار دارد؟
يک دهه است که رهبر معظم انقالب شعارهای هر ساله را با موضوع 
توليد و اقتصاد و رويکردهای اقتصاد مقاومتی انتخاب می نمايند 
که حکايت از نگاه دقيق ايشان به پيش شرط های توليد و حمايت 
از توليد دارد. شايد هم يکی از دغدغه های معظم له در اين سال ها 
پويايی در اقتصاد و توليد بوده که با نام گذاری ايشان در اين سال ها 
اين موضوع بيشتر نمايان و مشهود شده است. سال گذشته به نام 
جهش توليد نام گذاری شد. در اين سال، سعی کرديم با پيروی از 
منويات مقام معظم رهبری و بکارگيری تمامی ظرفيت ها عليرغم 
محدوديت های مختلف، در توليد س��االنه خود افق باالتری را از 
لحاظ کمی و کيفی نسبت به برنامه توليد محقق کنيم. همچنين 
امسال نيز که ايشان دستور پشتيبانی و مانع زدايی از توليد را صادر 
نموده اند، عالوه بر حفظ روند توليد پايدار و تالش برای ارتقای آن، 
در حمايت از تامين کنندگان و توليدکنندگان داخلی برنامه جدی 
داريم و گام های اساسی برمی داريم و بدون شک سال ۱4۰۰ نيز، 
منويات و بيانات مقام معظم رهبری را نصب العين قرار می دهيم. 
سعی مجموعه فوالد خوزستان بر رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط 
قوت است. به عقيده  بنده داشتن تفکر و روحيه جهادی الزمه ی 

تحقق شعار سال ۱4۰۰ است.
  ب�رای اينکه از چالش های صنعت ف�والد، مانع زدايی 
صورت گيرد و مسير اعتالی اين صنعت هموارتر شود، 

چه راهکارهايی را پيشنهاد می کنيد؟
مهم ترين رکن بازگش��ت نهادهای نظارتی به اصل خويش است. 
سپردن اداره ی بازار به فعالن حوزه و بکارگيری نخبگان هر صنعت 
در تعريف سياست گذاری و پيش��برد اهداف موثرترين روش به 
حساب می آيد. نقش دولت و مجلس می تواند نظارتی و تعيين کننده  
سياست های کلی باش��د. از طرفی دولت می تواند در ايجاد زمينه 
حضور موفق ش��رکت های فوالدی و ديگر صناي��ع در بازارهای 
بين الملل رايزنی کند. ايجاد فرصت های سرمايه گذاری، ترغيب 

بخش خصوصی، بکارگيری معافيت های صادراتی و مواردی از اين 
دست، می تواند به شکوفايی صنعت کمک شايانی کند. با توجه به 
کاهش درآمدهای نفتی، توجه به بخش صنعت فوالد با نگاه ارزآوری، 
به جايگزينی اين بخ��ش به جای تکيه به درآمدهای نفتی منجر 
مي  شود. صنعت فوالد ايران از پتانسيل بالقوه ای برای رشد برخوردار 
است. انرژی ارزان، نيروی انسانی ارزان و متخصص، دسترسی به دريا 
و وجود نسبی مواد اوليه و... سرمايه گذاری در صنعت فوالد ايران را 
می تواند جذاب و عرضه رقابتی فوالد در بازار جهانی را تسهيل کند.

  شرکت های فعال در زنجيره فوالد به کدام پشتيبانی ها 
نياز ضروری دارند؟ لطفًا توضيح دهيد.

معدن، شمش فوالد و در نهايت نوردکاران سه رکن اصلی زنجيره 
فوالد را تش��کيل می دهند. مديريت هزينه يک��ی از اصلی ترين 
چالش های اين سه رکن است. تعامل اين سه رکن بايد به گونه ای 
باش��د که به جای تعارض منافع، تعاملی دوس��ويه شکل بگيرد. 
محصوالت معدنی و شمش فوالدی در بازار بورس حضوری فعال 
دارند و به نوعی می ت��وان گفت: عرضه و تقاضای اين دو محصول 
مشخص و در نهايت قيمت نهايی در بازار تعيين می شود. اين مهم در 
مورد نوردی ها کمی مبهم است. در واقع محصول نهايی صنعت فوالد 
تابعی از عرضه و تقاضا نيست. قيمت گذاری منطقی فروش کنسانتره 
و گندله در زنجيره فوالد، قيمت گذاری منطقی و متوازن محصوالت 
زنجيره فوالد از سنگ آهن تا شمش و نورد، تأمين ارز مورد نياز جهت 
حمايت از توليد و اجرای پروژه های توسعه ای و زيرساخت، رفع موانع 
گمرکی و ثبت سفارش ها، بهبود و توسعه زيرساخت حمل ونقل 
دريايی و ريلی و ايجاد زيرساخت های تأمين انرژی مورد نياز توليد و 
پروژه های صنعتی و زيربنايی توسعه ای می توانند به ترغيب حضور 

بيشتر سرمايه گذاری در صنعت فوالد منجر شود.
  سال گذشته، شرکت های فوالدی با چالش هايی در 
حوزه تنظيم بازار داخلی، صادرات و محدوديت های 
مربوط به آن، مش�کالت گمرکی و نحوه بازگش�ت ارز 
روبرو بودند. آيا اين مش�کالت کمرنگ تر ش�ده است؟ 

انتظارات شما در اين حوزه ها چيست؟
همانطور که قبال هم گفتم، حضور در بازارهای بين المللی می تواند 
به کسب جايگاه و تثبيت صنعت فوالد کشور در بازراهای جهانی 
منجر شود. هرگونه تنش داخلی باعث به خطر افتادن و حتی حذف 
از بازار می شود. در سال های اخير تشديد تحريم و محدوديت های 
مبادالت بانکی باعث شده حضور در بازار جهانی سخت تر شود. اما 
محدوديت های داخلی به مراتب مشکالت بيشتری را به وجود آورده 
است. در واقع نوعی خودتحريمی. سياست توسعه صادرات با افزايش 
بهره وری و رقابت پذيری رابطه ای نزديک دارد. اصوال بنگاه  توليدی 

بدون بهره وری قادر به رقابت در بازارهای جهانی نيست.
درصورتی که سياست توسعه صادرات به صورت جدی و مستمر 
دنبال شود، به واسطه توسعه بازار و افزايش مقياس توليد و کاهش 

شکاف فناوری، به تدريج توان رقابت پذيری بنگاه های داخلی افزايش 
خواهد يافت. اصالح محيط کسب وکار در مقدماتی ترين شکل آن 
نيازمند اتخاذ تصميم های سخت از سوی دولت هاست که متاسفانه 
مورد توجه قرار نمی گيرد. فرآيندهای مرتبط با گمرک، ثبت سفارش 
و نظام ارزی به هيچ عنوان پاس��خگوی کسب وکارهای صادراتی 
نيستند. چالش های اصلی صنعت فوالد به چهار مساله حمل  و  نقل، 
ظرفيت های بندری، آب و کسری سنگ آهن برمی گردد. از دولت 
انتظار می رود نقش اصلی يعنی برنامه ريزی و تعيين سياست های 

کالن را ايفا کند.
  چالش تقريبًا دائمی ش�رکت های فوالدی، دسترسی 
پايدار به مواد اوليه خصوصًا س�نگ آهن است. چگونه 

می توان اين تهديد را از بين برد؟
برای تولي��د ۵۵ ميليون ُتن ف��والد، تقريبًا بايد ب��ه توليد ۱۵۶ 
ميليون ُتن س��نگ آهن برس��يم. با توجه به ميزان توليد فوالد 
در س��ال ۱4۰۰، در حلق��ه گندله و کنس��انتره آه��ن و به ويژه 
 کنسانتره، کسری خواهيم داشت. علت اين کسری نيز به کاهش 
س��رمايه گذاری در بخش س��نگ آهن برمی گردد. در زنجيره 
فوالد، ميزان س��رمايه گذاری در بخش معدن به نسبت احداث 
شرکت های فوالدی و نوردی کمتر بوده است. بايد به سمت ايجاد 
توازن در ميزان توليد س��نگ آهن و محصوالت فوالدی حرکت 
کرد. البته در چند سال اخير، برخی از معدنی ها به سمت احداث 
کارخانه های فوالدی سوق پيدا کرده اند. اين رويه شايد به ظاهر و با 
نگاه منطقه ای خوشايند به نظر برسد، ولی از نگاه علمی و با توجه به 
بافت جفرافيايی، ادامه ی اين روند با صدمات جبران ناپذير زيست 
محيطی همراه خواهد بود. صنعت فوالد، وابستگی مستقيم به آب 
دارد. از لحاظ جانمايی مجاورت و دسترسی به آب، مهم ترين رکن 
تعريف و احداث طرح های فوالدی است. از طرفی معادن کشورمان 
در مکان هايی واقع شده اند که به لحاظ دسترسی به آب شرب هم 

دچار مشکل هستند، در چنين شرايطی که منطقه با تنش آبی 
مواج است، احداث شرکت های فوالدی با توجيه بعد مسافت با 
منطق و کار علمی س��ازگاری ن��دارد. بايد بخش خصوصی را به 
سرمايه گذاری در بخش اکتشاف و بهره برداری از معادن ترغيب 
کرد. البته بايد در اين ميان سهم معادن از سود نهايی زنجيره به 
شکل عادالنه تعيين شود. يعنی اگر نياز  شرکت های فوالدی و 
نوردی به سنگ آهن باعث شود، شرکت های معدنی از صادرات 

صرفنظر کنند، بايد سود شرکت های معدنی جبران شود.
  چشم انداز صنعت فوالد ايران در قرن جديد که امسال 

سال نخست آن است را چگونه ارزيابی می کنيد؟
در کشور ايران تا افق ۱4۰4 توليد ۵۵ ميليون تن فوالد با نگاه 
به بازارهای جهانی تعريف شده است. برای دستيابی به چنين 
رقمی چند فاکتور مدنظر است. تامين سنگ آهن که در سوال 
قبل توضيح داده شد. توسعه زيرساخت های کشور شامل: حمل 
و نقل جاده ای و ريلی، آب، برق، گاز و تجهيزات معدنی بايد مورد 
توجه قرار گيرد. ميزان سرمايه گذاری مورد نياز برای دستيابی 
به ظرفيت ۵۵ ميليون تن فوالد در سال ۱4۰4 بالغ بر ۸.۱ هزار 
ميليارد يورو برآورد شده که حدود 2.۸ هزار ميليارد يورو برای 
ش��مش فوالد و دو هزار ميليارد يورو برای آهن اسفنجی و۱.۳ 
هزار ميليارد يورو برای گندله سازی و در نهايت ۱.۶ هزار ميليارد 
يورو برای کنس��انتره سنگ آهن بايد مهيا شود. تحقق اهداف 
سند چشم انداز ۱4۰4 در بخش فوالد، نيازمند تکميل زنجيره 
ارزش از مع��دن تا انتقال محموله ها به بازارهای هدف اس��ت. 
ايجاد تناسب بين صادرات و واردات در حوزه فوالد می تواند به 
تحقق افق ۱4۰4 کمک کند. فوالد خوزستان مصمم است با در 
نظر گرفتن شرايط بازار و تکيه بر توليد با کيفيت عالوه بر حفظ 
جايگاه در بازارهای بين الملل و تامين داخل، نسبت به تعريف و 

اجرای طرح های تکميلی و توسعه ای اقدام کند.

امین ابراهیمی مدیرعامل و هیات همراه از بخش های 
مختلف شرکت فوالد خوزستان بازدید کردند.

به گ�زارش خبرنگار روابط عمومی، صب�ح امروز دوم 
تیرم�اه 1400 امین ابراهیمی مدیرعام�ل، قائم مقام و 
جمعی از معاونین و مدیران از معاونت فروش، معاونت 
خرید، پ�روژه ی مگامدول آهن اس�فنجی )زمزم( و 
مدیریت انبارها و کنت�رل کاال بازدید و با کارکنان این 
بخش ه�ا دیدار و گفت و گ�و نمودن�د.  در این بازدید 
مدیرعامل تمامی تحوالت و پیشرفت ها در مجموعه 

فوالد خوزستان را نشانه پویایی و موفقیت این شرکت 
برشمرد. 

ابراهیمی بر عنصر خالقیت در میان کارکنان شرکت 
فوالد خوزس�تان تاکید نمود و اظهار داشت: پیشبرد 
برنامه ه�ا و فعالیت های مجموعه بای�د بر مبنای هم 
افزایی و مشارکت باشد. مدیرعامل فوالد خوزستان 
در پایان این بازدید اظهار داشت: تمام سعی ما در کنار 
تولید پایدار و توسعه، توجه ویژه به منابع انسانی و رفع 

مشکالت کارکنان مجموعه است.

اهداف و چشم انداز فوالد خوزستان در سال 1400 تشريح شد

 بازديد مديرعامل و هيات همراه از بخش های 
مختلف شرکت فوالد خوزستان

بحث بر سر ميزان پيشرفت ش��بكه ملي اطالعات ميان 
وزارت ارتباطات به عنوان مج��ري اين پروژه و مركز ملي 
فضاي مجازي و اعضاي ش��وراي عالي فضاي مجازي به 
عنوان ناظر و سياس��ت گذاران فضاي مجازي كش��ور در 
سال هاي اخير بارها تكرار شده است. اما آنچه كه كاماًل واضح 
اس��ت اين بوده كه صرفنظر از اعداد و ارقامي كه در برخي 
مواقع بر پيشرفت ۹۰ درصدي اين پروژه تاكيد داشته، اما 
شبكه اي كه استقالل كشور را در زيرساخت اصلي فضاي 
مجازي فراهم كند و خدمات دولت و خدمات پايه به مردم 
را با كيفيت و سرعت مناس��ب ارايه كند ديده نمي شود. 
در اين شبكه هنوز براي مباحث مربوط به پيام رسان ها و 
شبكه هاي اجتماعي كه اين روزها يكي از پر چالش ترين 
موضوعات فضاي مجازي كشور است نيز راه حلي ارايه نشده 
است. با گذشت ۱۵سال از تعريف اوليه شبكه ملي اطالعات 
و هفت ماه پس از ابالغ س��ند ط��رح كالن و معماري اين 
شبكه، مركز ملي فضاي مجازي در تازه ترين گزارش خود 

ميزان پيشرفت اين ابرپروژه ملي را ۳۰ درصد عنوان كرد.
در سال هاي اخير همواره عملكرد وزارت ارتباطات دولت 
دوازدهم به عنوان مجري شبكه ملي اطالعات با انتقادات 
بسياري همراه بوده و گفته مي شود كه اين وزارتخانه طي 
سال هاي گذش��ته عزم جدي در پياده سازي و عملياتي 
كردن اين شبكه و اجراي كامل تكاليف مربوط به آن به كار 
نگرفته است. مطابق برآورد مركز پژوهش هاي مجلس، 
دولت هاي مختلف طي ۱4 س��ال اخير )سال ۸4 تا سال 
۹۸( ح��دود ۱۹ هزار ميلي��ارد تومان براي ش��بكه ملي 
اطالعات هزينه كرده اند اما با اين وجود ابعاد اجرايي شدن 
اين پروژه ملي هنوز كامل نش��ده اس��ت. به همين دليل 
شوراي عالي فضاي مجازي در نيمه دوم سال ۹۹ معماري 
و طرح كالن شبكه ملي اطالعات را ترسيم و سند آن را به 
تمامي دس��تگاه هاي متولي ابالغ كرد. با وجود اين طرح، 
پيش بيني مي شد كه موتور شبكه ملي اطالعات مطابق با 
اهداف عملياتي در نظر گرفته شده براي آن، روشن شود اما 
با گذشت بيش از ۷ ماه از ابالغ اين سند و در روزهاي پاياني 
عمر دولت دوازده��م، مركز ملي فضاي مجازي عملكرد 
وزارت ارتباط��ات را براي اجراي اهداف اين س��ند، تأييد 
نمي كند. مطابق با اهداف طرح كالن شبكه ملي اطالعات، 
تا پايان سال ۱4۰۰ بايد خدمات پايه كاربردي داخلي به طور 
كامل تأمين شوند. توسعه پيام رسان هاي اجتماعي بومي 
تا رس��يدن به ظرفيت ۵۰ ميليون كاربر فعال و نيز ايجاد 
و توس��عه مرورگر بومي، جويشگر داخلي، سيستم عامل 

داخلي موبايل و رايانامه داخلي به وزارت ارتباطات محول 
شده است. اسفندماه ۹۹ امير ناظمي معاون وزير ارتباطات 
از ارايه گزارش جديدي در خصوص پيشرفت شبكه ملي 
اطالعات به مركز ملي فضاي مجازي خبر داد و گفت: تا پايان 
دولت، وزارت ارتباطات زيرساخت شبكه ملي اطالعات را 
تكميل مي كند. وي با توجه به تفاوت هايي كه در گزارش 
ميزان پيشرفت اين شبكه مطرح است، گفت: ما گزارشي 
از ميزان پيشرفت شبكه ملي براي دوستان ارسال كرديم 
و منتظر نتيجه ارزيابي مركز ملي فضاي مجازي هستيم. 
ادعاي ما اين بوده كه ۸۰ درصد در اين پروژه پيشرفت وجود 
داشته است اما نظرات ديگري هم در اين راستا از سوي برخي 
دوستان مطرح شد. در نهايت به اين جمع بندي رسيديم كه 
باقي مانده تكليفمان را نيز ارزيابي كنيم. هم اكنون از ديد ما 

2۰ درصد از تكاليف باقي مانده است.

     داليل ناكامي دولت
ابوالفضل روحان��ي معاون مركز ملي فض��اي مجازي در 
خصوص جديدترين اقدامات نظارتي اين مركز در خصوص 
پياده سازي اهداف ش��بكه ملي اطالعات و ادعاي وزارت 
ارتباطات مبني بر ارايه گزارش پيشرفت اين طرح توضيح 
داد. وي گفت: مهم ترين ابزار در س��نجش پيش��رفت هر 
پروژه اي، معماري و طرح عملياتي آن پروژه است. وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات موظف بود كه نسبت به تدوين 
طرح عملياتي شبكه ملي اطالعات اقدام الزم را انجام دهد. با 
اين حال تاكنون، به جز مجموعه اي از پروژه هاي پيشنهادي، 
طرحي براي توسعه شبكه ملي اطالعات ارايه نداده است. 
روحاني در پاسخ به اين سوال كه اين طرح بايد تا چه تاريخي 
تدوي��ن و ارايه مي ش��د، ادامه داد: بر اس��اس ابالغيه هاي 
مربوطه، اين طرح بايد 2 ماه بعد از ارايه س��ند طرح كالن 
و معماري شبكه ملي اطالعات ارايه مي شد. يعني قاعدتًا 
بايد تا خردادماه ۱۳۹۹ اين كار صورت مي پذيرفت. البته 
اگر زمان ابالغ نسخه نهايي سند طرح كالن و معماري را به 
عنوان مبدا زماني در نظر بگيريم، اين طرح بايد تا آذرماه سال 
قبل ارايه مي شد كه متأسفانه انجام نشده است. معاون مركز 
ملي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوال كه آخرين گزارش 
پيشرفت شبكه ملي اطالعات در چه تاريخي براي مركز ملي 
فضاي مجازي ارسال شده و ارزيابي شما از آن گزارش، چه 
ميزاني از پيشرفت را براي شبكه ملي اطالعات تأييد مي كند، 
اظهار داش��ت: آخرين گزارش در فروردين ماه به دست ما 
رسيد و مورد ارزيابي قرار گرفت. ما در شهريورماه سال قبل 

اعالم كرديم كه پيشرفت كلي شبكه ملي اطالعات بيش 
از 2۵ درصد نيست. پس از اين گزارش ميزان پيشرفت 
كار سنجش مجدداً انجام و حدود ۳۰ درصد پيشرفت 
محاسبه شد. وي گفت: البته تاكيد مي كنم كه تا زمان 
ارايه طرح توس��عه شبكه، امكان سنجش دقيق وجود 
ندارد. ولي احتمال اينكه پ��س از ارايه آن طرح، ميزان 

پيشرفت از اين عدد بيشتر باشد، وجود ندارد.

     نظارتي كه موثر نيست
روحان��ي در مورد اينكه چرا نظ��ارت مركز ملي فضاي 
مجازي بر مصوبات ش��وراي عالي به خصوص مصوبات 
مربوط به ش��بكه ملي اطالعات آنچنان كه بايد اعمال 
نمي شود، تاكيد كرد: اگر منظور شما اين است كه آيا مركز 
ملي بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
نظارت دارد؟ پاسخ مثبت است. مركز ملي فضاي مجازي 
بر اجراي تمامي مصوبات اهتمام وي��ژه دارد و مقامات 
مسوول را به صورت دوره اي در جريان كم و كيف پيشرفت 
اقدامات قرار مي دهد. وي اضافه كرد: اما اگر سوال شما 
اين است كه آيا نظارت مركز ملي بر پيشرفت مصوبات 
موثر است؟ پاسخ مثبت نيست و مهم ترين دليل آن نيز، 
الزامي نبودن اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
و فقدان ضمانت اجرايي الزم براي شأن نظارتي اين مركز 
است. به گفته معاون مركز ملي فضاي مجازي، عدم اجرا 
يا اجراي با تأخير يا اجراي ناقص ماموريت ها، مسووليتي 
براي دستگاه هاي متولي در پي ندارد و اين ضعف قانوني 

بايد از طريق مجلس برطرف شود.

      در هيچكدام از اهداف شبكه ملي اطالعات 
موفق نبوديم

وي درباره مي��زان تحقق اهداف مد نظر در ش��بكه ملي 
اطالعات از جمله افزايش مي��زان ترافيك داخلي اظهار 
داشت: بايد تصريح كنم كه از اهداف عملياتي سند طرح 
كالن و معماري كه بايد تا سال ۱4۰۰ محقق مي شدند، 
در هيچ كدام موفق نبوده ايم. بخشي از اين اهداف، استقرار 
كامل خدمات پايه كاربردي اس��ت ك��ه بخش عمده اي 
از ترافيك كش��ور را هدايت مي كنند. از اهداف عملياتي 
سند طرح كالن و معماري كه بايد تا سال ۱4۰۰ محقق 
مي ش��دند، در هيچ كدام موفق نبوده ايم. بخش��ي از اين 
اهداف، استقرار كامل خدمات پايه كاربردي است كه بخش 
عمده اي از ترافيك كشور را هدايت مي كنندروحاني افزود: 

طبيعتاً تا زمان تحقق كامل اين خدمات، نبايد انتظار تغيير 
شگرف در نس��بت ترافيك داخل و خارج داشته باشيم و 
عمده ترافيك در سبد مصرفي كاربران، متعلق به خدمات 

خارجي و ترافيك خارجي خواهد بود.

     چالش هاي يك پروژه ۱۵ ساله
حس��ين زيبنده دانش��جوي دكتري حكمراني فضاي 
مجازي نيز مي گويد: به نظر مي رسد در عرصه فني فضاي 
مجازي مهم ترين مساله شبكه ملي اطالعات است كه 
شايد حدود سيزده سال است كه اين مساله مطرح شده 
و در اس��ناد مختلف و در سياست هاي مختلف نيز بر آن 
تاكيد شده اما هنوز در اين عرصه ناكامي هايي وجود دارد. 
وي گفت: با وجودي كه ساليان سال است كه در عرصه 
فني زيرساختي شبكه ملي اطالعات وظايف اصلي وزارت 
ارتباطات مورد تاكيد قرار گرفته اما در منازعات سال هاي 
اخير، برآوردها از پيشرفت نه چندان مناسب اين شبكه 
حكايت دارد و توسعه پهناي باند اينترنت بين الملل به اسم 
شبكه ملي اطالعات در واقع چالشي است كه پيش روي 
اين شبكه قرار دارد. زيبنده با اشاره به اينكه در اين حوزه 
دو سند بسيار خوب و فاخر از جمله سند تبيين الزامات 
شبكه ملي اطالعات و طرح كالن و معماري شبكه ملي 
اطالعات به عنوان مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
وجود دارد، ادامه داد: اين مصوبات تكليف سياست گذاري 
را به صورت خوب و مناسب ادا كرده و به همين دليل بيش 
از اين نبايد روي بحث سياست گذاري اين پروژه كار كرد؛ 
بلكه بايد تمام توان و تالش و جد و جهد را براي پياده سازي 

و عملياتي سازي شبكه ملي اطالعات به كار گرفت. 

     ناكامي وزارت ارتباطات به دليل پرداختن
 به امور غير وظيفه اي

اين پژوهش��گر هسته خط مش��ي فضاي مجازي مركز 
رشد دانش��گاه امام صادق خاطرنشان كرد: از شبكه ملي 

اطالعات آنچه مد نظر اس��ت رسيدن به امنيت، كيفيت 
و س��رعت در ارتباطات و همچنين ارايه خدمات پايه اي 
مثل جست وجوگر بومي، شبكه هاي اجتماعي، رايانامه، 
س��رويس هاي احراز هويت و اينچنين مسائلي است كه 
بايد در برنامه وزارت ارتباطات به عنوان مجري اين پروژه 
قرار گيرد. وي با بيان اينكه اين پروژه ها بايد ذيل بحث فني 
زيرساختي شبكه ملي اطالعات مطابق با دو سند مصوب 
شوراي عالي فضاي مجازي قرار گيرد، خاطرنشان كرد: با 
وجودي كه دولت دوازدهم در اجراي اين پروژه ها ناكام ماند 
دولت آينده بايد سراغ پياده سازي اين زيرساخت ها برود. 
زيبنده اضافه كرد: به منظور تأمين امنيت، كيفيت، سرعت 
و ارايه خدمات در فضاي مجازي كه در ذيل ش��بكه ملي 
اطالعات تعريف شده، بايد سراغ زيرساخت ارايه خدمات 
پايه مثل جس��ت وجوگر بومي و شبكه هاي اجتماعي و 
رايانامه برويم كه در مدل مفهومي شبكه ملي اطالعات 
به آنها اشاره شده است. به طور كلي بايد سراغ زيرساخت 
ارايه خدمات جديدي كه در حوزه فضاي مجازي مطرح 
مي ش��ود برويم و نياز كاربران را در تأمين زيرساخت به 
رسميت بشناسيم. وي گفت: اين نياز همان زيرساخت 
گردش باكيفيت داخلي ترافيك و سرعت مناسب در انتقال 
اطالعات است كه مجموع اينها را بايد در بحث شبكه ملي 
اطالعات پيگيري كرد. دانشجوي دكتري حكمراني فضاي 
مجازي با اشاره به بررس��ي عملكرد وزارت ارتباطات در 
توسعه شبكه ملي اطالعات خاطرنشان كرد: يكي از داليل 
ناكامي ورود وزارت ارتباطات به حوزه هاي غير وظيفه اي 
مثل محتواي كودك و نوجوان يا بحث اس��تارت آپ ها و 
اقتصاد ديجيت��ال بود. مباحثي كه به ص��ورت اصولي و 
مبنايي جزو وظاي��ف وزارت ارتباطات نبود. وي با تاكيد 
بر اينكه وزارت ارتباطات وظيفه ايجاد زيرساخت ها براي 
توسعه اين خدمات را دارد، گفت: نتيجه پرداختن به امور 
غير وظيفه اي، در واقع بازماندن از امور وظيفه اي و توسعه 

زيرساخت هايي مثل شبكه ملي اطالعات است.
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۱۵ سال از تعريف اوليه شبكه ملي اطالعات و هفت ماه پس از ابالغ
سند طرح كالن و معماري اين شبكه مي گذرد

پيشرفت ۳0 درصدي شبكه ملي اطالعات



تعادل |
 بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي كارشناسي، طرح 
ساماندهي صنعت خودرو را مورد بررسي قرار داد و دو 
س��ناريو را در اين مورد پيشنهاد كرد. طبق نظر مركز 
پژوهش هاي مجلس، موافقان عرضه خودرو در بورس 
كاال معتقدند اين كار موجب شفافيت در عرضه و تقاضاي 
خودرو و حذف سوداگري )البته با اهرم ماليات بر فروش 
طي دو سال اول( مي شود. در مقابل، عدم قطعيت هاي 
موج��ود در اقتصاد ايران در كن��ار ابهامات و ايرادهايي 
همچون امكان بروز سوداگري و قيمت سازي در بورس 
كاال با سيگنال دهي بورس كاال به بازار، تبعات اجتماعي 
آزادس��ازي يك باره قيمت همه خودروها، پيچيدگي 
تحليل قيمت فروش خودروها در ب��ازار پس از عرضه 
خودرو در بورس كاال و عدم وجود تجربه مشابه در دنيا 
موجب شده مخالفان عرضه خودرو در بورس كاال اين 
روش را روش مناس��بي در شرايط موجود براي خروج 
از آشفتگي اين بازار ندانند و به لزوم عدم شتابزدگي در 
تغيير شيوه فروش تاكيد كنند. با توجه به بررسي همه 
جوانب موضوع، ش��وراي نگهبان با الزام قانوني عرضه 
خودرو در بورس كاال به داليل پيش گفته مخالف است. 
همچنين، معتقد است راهكار مدنظر در خصوص اصالح 
رويه قيمت گذاري خودرو با تاكيد بر شاخص هاي بند 
1 جزو الف ماده 4 طرح مذكور مي تواند از طريق اهرم 
نظارتي مجلس، سريعتر به نتيجه مورد نظر برسد و نياز به 
قانون گذاري ندارد. از سوي ديگر، از آنجا كه به لحاظ فني 
كاهش قيمت خودرو در طرف تقاضا به تيراژ توليد نيز 
وابسته است، بنابراين موضوع تدوين طرح جامع خودرو 
با اين هدف در حال پيگيري است. اين مركز پژوهشي 
عنوان كرده در صورت اصرار نمايندگان كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس مبني بر پيگيري طرح مذكور 
در قالب فعلي، دو سناريو وجود دارد. براساس سناريوي 
نخست، خودرو در بورس كاال عرضه نشود و فقط موضوع 
اصالح قيمت گذاري براساس ضوابطي كه اعالم شده، در 
دستور كار قرار گيرد. در سناريوي دوم، خودرو در بورس 
كاال عرضه و اصالح قيمت گذاري نيز مدنظر قرار گيرد. 

      چرا عرضه خودرو در بورس شدني نيست؟ 
طرح يك فوريتي »س��اماندهي صنعت خ��ودرو« 28 
خرداد سال 98 در مجلس تصويب شد اما بعد شوراي 
نگهبان ايراداتي به آن وارد كرد و اعالم شد اين طرح مغاير 
با قانون اساسي و شرع است. از طرفي، طرح »تحول بازار 
و صنعت خودروي سبك« 19 ش��هريور سال 99، در 
جلسه علني مجلس به صورت عادي و با هدف جلوگيري 
از س��وداگري در بازار خودرو با اب��زار عرضه خودرو در 
بورس كاال و اصالح روند قيمت گذاري اعالم وصول شد. 
نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس با الحاق 
ماده اصلي طرح تحول بازار و صنعت خودروي سبك با 
موضوع عرضه خودرو در بورس كاال در قالب اصالحيه 
ماده )4( طرح س��اماندهي صنعت خودرو كه ارجاعي 
شوراي نگهبان بود را به نوعي تلفيق كردند. حاال مركز 
پژوهش هاي مجلس طرح ساماندهي صنعت خودرو 

كه از شوراي نگهبان اعاده شده را بررسي كرده است.
يكي از مسائل مهم در طرح مجلس، عرضه خودرو در 
بورس كاال بوده است. طبق گزارش مركز پژوهش هاي 

مجلس، عرضه خودرو در بورس كاال در عين مزايايي 
از جمل��ه ش��فافيت در عرضه و تقاضاي خ��ودرو، با 

ايراداتي اساسي روبرو است.
عدم شكل گيري بازار با ورود خودرو به بورس كاال اولين 
ايراد است. طبق اين گزارش، اساساً شكل گيري يك بازار 
متعادل و عميق كه متأثر از نوسانات شوك هاي قيمتي 
نشود، مستلزم وجود عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان 
متعدد و زياد است. آنچه كه در طرح خودرو براي ورود 
خودرو به بورس كاال مطرح شده است، نمي تواند مصداق 
كاملي از بازار عميق باشد؛ لذا نه تنها متأثر از ريسك ها 
نخواهد بود، بلكه به دليل شفاف تر بودن آن مي تواند به 
سيگنال دهي به بازار غيررسمي خودرو و ساير بازارهاي 
دارايي ها منجر ش��ود. به بياني ديگ��ر، ازآنجاكه طرف 
عرضه خودرو در بورس كم عمق است )به دليل توليد 
پايين خودرو و تعداد كم عرضه كننده ها( و طرف تقاضا 
نيز تنها عده حقيقي محدود شده اي از جامعه هستند و 
امكان فروش مجدد خودرو توسط ايشان در بازار وجود 
ندارد، لذا نمي توان بازار خودرو در بورس را به آن اطالق 
كرد. بلكه تنها سازوكاري براي تخصيص تعداد محدودي 
خودرو به تعدادي بيشتر از متقاضيان خريد خودرو است.

مورد ديگر، احتمال دخالت در س��ازوكار بورس كاال 
و ناكارآمد شدن آن است. مولفه مهم ديگري كه در 
اجرا اتفاق مي افتد و الزم است مورد توجه قرار گيرد 
آن است كه با افزايش قيمت كاال )خودرو( در بورس 
كاال، دستگاه هاي دولتي به قيمت گذاري دستوري 
و اعمال سقف قيمت محصوالت در بازار بورس كاال 
اقدام مي كنند. به عنوان نمونه، عرضه فوالد در بورس 
كاال در سال 1399 نش��ان داد كه با ايجاد نوسانات 
مختلف در بازار، مس��ووالن مختلف از دولت و ساير 
نهادها اقدام به دخالت هاي گوناگون از طريق اعمال 
سقف قيمتي اقدام مي كنند كه بهينگي تخصيص كاال 
در بورس كاال را شديداً تحت تأثير قرار مي دهد. بروز 
اين مداخالت در خصوص محصول خودرو در بورس 
كاال كه در جامعه از حساس��يت بيشتري برخوردار 

است، محتمل تر خواهد بود.
طبق گ��زارش مركز پژوهش ه��ا، پيچيدگي تحليل 
قيمت فروش خودروها در بازار پ��س از عرضه خودرو 

در بورس كاال هم جزو ايرادات اين طرح است. موافقان 
عرضه خودرو در بورس كاال معتقدند با قراردادن ماليات 
دوس��اله بر فروش خودروي خريداري شده از بورس و 
محدودكردن خريد به افراد فاقد خودرو، دالالن از بازار 
حذف و تقاضا براي اين محصول كاهش پيدا مي كند. در 
نتيجه خودرو در بورس كاال با قيمتي تعادلي )قيمتي بين 
قيمت كارخانه و قيمت بازار( خريدوفروش خواهد شد؛ 
لذا، خريدوفروش با قيمت تعادلي در بورس باعث ايجاد 
جو رواني كاهشي در خودروهاي بازار شده و موجب كم 
شدن فاصله قيمت تعادلي و بازار مي شود. اين كاهش 
فاصله باعث حذف بيش��تر دالالن و سوداگري در بازار 
مي گردد. در نتيجه با حذف دالالن، تقاضا كمتر و كمتر 
شده و اين روند تا زماني كه قيمت تعادلي با قيمت بازار 

يكسان شود ادامه مي يابد.
در مقابل، مخالفان عرضه در بورس كاال بر اين اعتقادند كه 
پس از عرضه اوليه خودرو در بورس كاال به علت هيجان 
رواني حاكم بر بورس كاال، خريد خودرو با قيمتي باالتر 
از قيمت بازار صورت پذي��رد. فروش خودرو به قيمت 
باالتر از بازار باعث افزايش قيمت تمامي خودروهاي بازار 
نيز خواهد شد. ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه 
بخشي از تقاضاي موجود در بازار تالش براي حفظ ارزش 
دارايي است. اين دسته از متقاضيان با عرضه خودرو در 
بورس همچنان به دنبال خريد خودرو هستند و از بازار 
حذف نخواهند شد. از طرفي، ميزان توليد خودرو توسط 
خودروسازان به داليل متعدد كمتر از نياز واقعي بازار است 
و تا اين ميزان توليد تحقق نپذيرد و ثبات نسبي در بازار 
ارز برقرار نشود باالرفتن قيمت ها امري طبيعي خواهد 
بود؛ لذا عرضه در بورس كاال عمال  نمي تواند محقق كننده 

اهداف موردنظر طرح حاضر باشد.
آخرين نمونه از ايرادات اين طرح، عدم وجود تجربه مشابه 
در دنيا و لزوم عدم شتاب زدگي در تغيير شيوه فروش 
است. تاكنون تجربه مشابهي از عرضه خودرو در بورس 
در كشورهاي ديگر وجود نداشته است. علت آن نيز اين 
بوده كه عرضه خودرو انحصاري نبوده و خودروسازان در 
يك فضاي نسبتاً رقابتي محصوالت خود را قيمت گذاري 
و به فروش مي رسانند؛ لذا ضروري است از شتاب زدگي 
در اتخاذ شيوه هاي فروش در قالب مذكور پرهيز شود و با 

احتياط بيشتر و به صورت تدريجي به اين سمت حركت 
شود. همچنين الزم اس��ت به اين مساله توجه داشت 
كه تاكنون فعاالن ب��ورس كاال يعني عرضه كنندگان 
و تقاضاكنندگان محصوالت مختلف بازار، اش��خاص 
حقوقي بوده اند و تاكنون اش��خاص حقيقي ورودي به 

بورس كاال براي خريداري محصوالت نداشته اند.

     سناريوي اول
براساس گزارش پژوهشي و براساس سناريوي نخست، 
خودرو در بورس كاال عرضه نشود و فقط موضوع اصالح 
قيمت گذاري به ش��رح ذيل به عن��وان متن جايگزين 
اصالحيه ماده 4 طرح ساماندهي صنعت خودرو مدنظر 
ق��رار گي��رد: در اجراي بند 5 م��اده 58 قان��ون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 شوراي رقابت مكلف است در 
خصوص خودروهاي مشمول قيمت گذاري، موارد زير 
را در دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو لحاظ كند: 1- 
قيمت تمام شده بر اساس تجزيه و تحليل )آناليز( هزينه 
به صورت حداقل سالي يك بار با در نظر گرفتن هزينه هاي 
تحقيق و توسعه، هزينه هاي موضوع تبصره 2 ماده 9 مكرر 
همين قانون و هزينه هاي مالي مرتبط با فعاليت توليدي و 
با تاييد حسابرس محاسبه شود. 2-  به روز رساني قيمت 

تمام شده حداكثر هر سه ماه يك بار انجام شود.

     سناريوي دوم
از سوي ديگر براساس دومين سناريو، خودرو در بورس 
كاال عرضه شود و اصالح قيمت گذاري نيز مدنظر قرار 
گيرد. در اين صورت متن به ش��رح ذيل به عنوان متن 

پيشنهادي ارايه مي شود: 
الف: در اجراي بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44قانون اساسي، شوراي رقابت مكلف است 
در خصوص خودروهاي مشمول قيمت گذاري، موارد 
زير را در دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو لحاظ نمايد: 
1- قيمت تمام شده بر اساس تجزيه و تحليل )آناليز( 
هزينه به صورت حداقل سالي يك بار با در نظر گرفتن 
هزينه هاي تحقيق و توسعه، هزينه هاي موضوع تبصره 
2 ماده 9 مكرر همين قانون و هزينه هاي مالي مرتبط 
با فعاليت توليدي و با تاييد حسابرس محاسبه شود. 
2- به روز رساني قيمت تمام شده حداكثر هر سه ماه 
يك بار انجام شود. در بندي از اين بخش هم آمده است: 
در ش��رايطي كه بنا به تشخيص شوراي رقابت تقاضا 
براي انواع خودرو بيش از عرضه آنها باشد، خودروسازان 
مكلفند انواع خودروي تعيين شده توسط شوراي رقابت 
را در محدوده زماني كه اين شورا معين و ابالغ مي كند، 
صرفا از طريق بورس كاال بر مبناي ضوابط مربوطه و با 
رعايت موارد زير عرضه كنند: 1- قيمت تعيين شده 
شوراي رقابت به عنوان قيمت پايه بورس كاال در نظر 
گرفته مي ش��ود. 2- ضوابط جراي��م مربوط به تاخير 
در تحويل خ��ودرو، مطابق قان��ون حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو تعيين و اخذ مي شود. 3-  در 
صورت فروش خودرو در بورس كاال با قيمتي بيش از 
قيمت پايه، 30 درصد از مابه التفاوت مربوطه به عنوان 
عوارض محاسبه ش��ده و به حساب خاصي نزد خزانه 
داري كل كشور واريز و به صورت 100درصد تخصيص 

يافته صرف توسعه حمل و نقل عمومي مي شود.
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تشديد مشكل تامين نهاده  مرغ 
در ۴۰ روز اخير

ايلنا|نا يب رييس كانون سراسري مرغداران گوشتي 
كشور از تشديد مشكالت تامين نهاده هاي دامي در 40 
روز اخير خبر داد و گفت: مرغداران براي تامين نهاده هاي 
دامي به دريافت پول از بازار غير رسمي با پرداخت سود 
باال و خريد نسيه روي آورده اند. حبيب اسداهلل نژاد با انتقاد 
از ادامه دار شدن مشكالت تامين  نهاده هاي دامي، اظهار 
كرد: نزديك به 40 روز اس��ت كه برخي از مرغداران در 
تامين نهاده هاي دامي مورد نياز با مشكل مواجه هستند 
و  به رغم خريد از سامانه بازارگاه )سامانه توزيع خوراك 
دام و طيور كشور( نهاده ها به دست شان نرسيده است. 
وي ادامه داد: از ابتداي ماه گذشته بارگذاري درخواست 
سهميه نهاده در سامانه بازارگاه به كندي انجام مي گيرد 
و تحويل نيز با تاخير انجام مي شود. اسداهلل نژاد ميزان 
تاخير در تحويل نهاده ها را گاها بيش از يك ماه عنوان 
كرد. وي يادآور شد: اين ميزان تاخير براي تحويل نهاده 
درب مرغداري به مرغداران، تقريبا به اندازه دو سوم يك 
دوره پرورش مرغ گوشتي است. اسداهلل نژاد معتقد است؛ 
تاخير طوالني در تحويل نهاده هاي دامي 2 بار هزينه 
بر دوش مرغ��داران مي گذارد، اولي مربوط به پرداخت 
هزينه ثبت درخواست در سامانه بازرگاه و خريد نهاده 
دولتي و ديگري هزينه خريد از بازار آزاد براي گذراندن 
دوره پرورش اس��ت كه از روي ناچاري انجام مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه به دليل كمبود نقدينگي برخي از 
مرغداران به بازار غيررسمي پول با پرداخت سود باال براي 
خريد نهاده هاي دامي روي آورده اند، افزود: مرغداران 
نقدينگي مورد نياز براي خريد نهاده هاي دامي را يا بايد 
از بازار غير رسمي پول با سود باال تامين كنند يا بايد اقدام 
به خريد غير نقدي نهاده ها كنند كه هر دوي آنها پرداخت 
سود بي زحمت از جيب توليدكننده به فرصت طلبان 
است. اسداهلل نژاد اظهار كرد: در اين شرايط قيمت خريد 
مرغ از مرغداران متناسب با هزينه تمام شده توليد نيست 
و اكنون مرغ را به زيان مي فروشند. به گفته وي؛ از ابتداي 
سال جاري تاكنون س��تاد تنظيم بازار قيمت مصوب 
ذرت و سويا، وزارت جهاد كشاورزي قيمت مصوب دان 
و وزارت راه هزينه حمل و نقل را افزايش داده اند كه در 
مجموع منجر به افزايش 20 درصدي هزينه توليد هر 
كيلوگرم مرغ شده است. اسداهلل نژاد يادآور شد: قيمت 
جوج��ه يكروزه نيز هيچگاه در س��طح قيمت مصوب 
نبوده و قيمت هر قطعه آن بين 7 تا 9 هزار تومان نوسان 
داشته اس��ت . وي اصالح قيمت مصوب خريد مرغ 
از مرغداران با توجه به ش��رايط كنوني را ضروري 
دانس��ت و اف��زود: هم اكنون توليد ه��ر كيلوگرم 
مرغ براي مرغ��داران بيش از 20 هزار تومان تمام 
مي شود. رييس كانون سراسري مرغداران گوشتي 
كشور قيمت مناسب براي خريد هر كيلوگرم مرغ 
از مرغداران با توجه به هزينه تمام شده را بيش از 
20 هزار تومان و قيمت مناسب براي مصرف كننده 

را حدود 29 هزار تومان اعالم كرد.

اجراي طرح رجيستري
موبايل واره ها از ۱۲ تير

فارس | مديركل گمرك ف��رودگاه امام خميني)ره( 
از اجراي طرح رجيس��تري موبايل واره ها اعم از تبلت و 
ساعت هاي هوش��مند از 12 تيرماه در گمرك فرودگاه 
امام خميني)ره( )ره( خبر داد. علي سليماني بيان كرد: 
در راستاي لزوم اجراي طرح رجيستري موبايل واره ها 
اعم از تبلت و ساعت هاي هوشمند )داراي سيم كارت( 
اين طرح در گمرك فرودگاه امام)ره( از 12 تيرماه اجرايي 
خواهد شد. وي گفت: مسافران ورودي به كشور در بدو 
ورود در سالن مسافري گمرك و با مراجعه به همكاران 
ما بايد نسبت به اظهار و رجيستري گوشي تلفن همراه، 
تبلت، ساعت هاي هوشمند، باركد اسكنر، مبدل تلفن 
ثابت به س��يار، PDA  و هر گونه تجهيزات داراي سيم 
كارت با ارايه مشخصات خود و موبايل واره هاي ورودي 
شان به گمرك اقدام كنند. مديركل گمرك فرودگاه امام 
با اشاره به رجيستري دستگاه هاي تلفن همراه و موبايل 
واره هاي همراه اتباع خارجي اظهار داشت: اتباع خارجي 
پس از ثبت دستگاه خود در لحظه ورود در گمرك، بعد از 
گذشت حداقل يك ماه امكان فعال سازي در نزديك ترين 
گمرك مسافري محل سكونت خود را دارند، ضمن اينكه 
انجام فرآيند رجيستري موبايل واره هاي وارده از طريق 
بس��ته هاي پس��تي نيز در بدو ورود در حوزه 3 گمرك 
امانات پستي فرودگاه امام خميني)ره( قابل رسيدگي 
و انجام اس��ت. همچنين، رضا خورش��يدي، معاون 
مسافري گمرك فرودگاه امام خميني)ره( در اين 
زمينه اظهار داشت: مسافراني كه قبل از تاريخ 12 
تير اقدام به ورود تبلت و موبايل واره كرده اند با قرار 
دادن سيم كارت و روشن كردن دستگاه خود ديگر 

نيازي به انجام فرآيند رجيستري نخواهند داشت.

پيام وزير صمت
براي روز ملي صنعت و معدن

وزير صنعت، معدن و تجارت در پيامي به مناس��بت 
روز ملي صنعت و معدن با تاكيد بر نقش صنعتگران، 
معدن كاران و كارآفرينان در پيشرفت كشور، اين روز 
را به فعاالن حوزه هاي صنعتي و معدني تبريك گفت. 
عليرضا رزم حس��يني وزير صنعت، معدن و تجارت 
در آس��تانه روز ملي صنعت و معدن، طي پيامي اين 
روز را به كارآفرينان و تالشگران حوزه هاي صنعتي و 
معدني تبريك گفت. متن اين پيام به شرح زير است: 
» پيشرفت و شكوفايي ايران عزيز مرهون مجاهدت 
صنعتگران و معدنكاران خالق، با انگيزه و پرتالش اين 
مرز و بوم است. روز ملي صنعت و معدن مجال مناسبي 
است براي تكريم و تجليل از پيشگامان عرصه توليد و 
همه كساني است كه براي سربلندي كشور عزيزمان 
تالش مي كنند. اينجانب فرا رسيدن روز ملي صنعت 
و معدن را به تمامي كارآفرينان و تالشگران حوزه هاي 
صنعت و معدن تبريك و تهنيت عرض نموده، تحقق 
كامل شعار پشتيباني و رفع موانع از توليد را به دست 
پرتوان خانواده بزرگ توليد و تجارت كشور، آرزومندم.«

برگزاري جلسه هماهنگي 
پيگراني هوشمند خط لوله 

انتقال گاز ۳۰ اينچ شمال كشور
جلسه هماهنگي پيگراني هوشمند خط 30 اينچ شمال 
كشور با حضور محي الدين مفخمي سرپرست منطقه، 
معاون عمليات خطوط لوله، روس��اي HSE، بازرسي 
فني، برنامه ري��زي، IOC ومراكز بهره برداري منطقه 
برگزار شد. مفخمي سرپرست منطقه 9 در اين جلسه 
با اشاره به حساسيت پيگراني هوشمند به رعايت كامل 
دستورالعمل ها و الزامات ايمني تاكيد كرد. وي يادآور 
شد: پس از بررسي نتايج پيگراني هوشمند، برنامه هاي 
تعميرات اساسي و اضطراري براي به حداقل رساندن 
آسيب ها جهت تحقق انتقال پاك، ايمن، پايدار و بهره  ور 
گاز طبيعي اجرا خواهد شد. در ادامه اين جلسه پس از 
بحث و تبادل نظر مقرر شد تا مقدمات پيگراني از جمله 
رفع نشتي هاي بين راهي مورد توجه قرار گيرد. پاكسازي 
محوطه ايس��تگاه هاي النچر و رسيور و ايستگاه هاي 
شير، هماهنگي الزم با ديسپچينگ و مصرف كننده ها و 
نواحي گازرساني، مكاتبه و اطالع رساني به فرمانداري ها، 
نيروي انتظامي و تامين كاميون آتش نشاني، هماهنگي 
الزم جهت تامين آمبوالنس و پزش��كيار نيز از موارد 

ديگر مورد تاكيد در اين جلسه بوده است.

واگذاري ۱۳۲۴ انشعاب رايگان 
گاز به مددجويان مازندران

سرپرست شركت گاز مازندران گفت: در سال گذشته 
يك هزار و 324 اشتراك رايگان گاز به خانواده هاي تحت 
پوشش كميته امداد امام)ره(، بهزيستي و ايثارگران استان 
واگذار شده است.  مقدم بيگلريان با اعالم اين خبر و بيان 
اينكه واگذاري انشعاب رايگان در چارچوب اجراي ماده 
80 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه انجام شده، افزود: 
شركت گاز مازندران در سال 99 بيش از 2 ميليارد و 840 
ميليون ريال اعتبار صرف واگذاري انشعاب گاز رايگان به 
خانواده هاي مددجويان استان نموده است.  سرپرست 
شركت گاز استان اضافه كرد: خدمات حمايتي شركت گاز 
در راستاي مسووليت اجتماعي، محروميت زدايي، توسعه 
متوازن انرژي و تكريم ارباب رجوع در شهرها و روستاهاي 
استان انجام مي شود.  وي ادامه داد: بر اساس بند )د( ماده 
39 قانون بودجه سال 92، افراد تحت پوشش سازمان ها 
و نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد امام خميني)ره(، 
سازمان بهزيستي و خانواده ايثارگران )جانبازان باالي 25 
درصد و خانواده شهدا( با ظرفيت مصرفي ۶ مترمكعبي 
مي توانند از اشتراك رايگان شركت گاز بهره مند شوند.  
بيگلريان خاطرنش��ان كرد: مددجويان نهادهاي 
مذك��ور در صورتي كه تاكن��ون براي ي��ك بار از 
اشتراك گاز رايگان اس��تفاده نكرده اند مي توانند 
پس از دريافت مجوز از نهادهاي مربوطه اداره گاز 

شهرستان محل سكونت مراجعه و اقدام نمايند.  

سهميه نفت سفيد خانوارهاي 
فاقد گاز طبيعي شارژ شد

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: براي هر خانوار 500 ليتر نفت سفيد در 
نظر گرفته شده است كه در كارت بانكي معرفي شده 
مشتريان شارژ شده و تا تاريخ 1400/۶/31 اعتبار دارد .

سبحان رجب پور مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه س��اري اعتبار اين دوره از توزيع سوخت 
نفت سفيد را از تاريخ 1400/4/1 تا 1400/۶/31 اعالم 
كرد و ادامه داد: عرضه نفت سفيد به صورت الكترونيكي 
با شارژ س��هميه در كارت بانكي معرفي شده از سوي 
مشتريان انجام مي ش��ود . وي افزود: مصرف كنندگان 
نفت سفيدسوز فاقد گاز طبيعي با در دست داشتن كارت 
بانكي به فروشندگي هاي عرضه سوخت محل سكونت 
خود مراجعه و نسبت به دريافت مقدار سوخت تعيين 
شده اقدام نمايند . مدير منطقه س��اري از شهروندان 
خواست تا ش��كايات و پيش��نهادات خود را با شماره 
تلفن هاي 33270138 و 33270140 منطقه ساري 
و شماره 09۶27 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

ايران اطالع دهند تا رسيدگي شود .

ثبت يك هزار و ۴68 اثر
در دبيرخانه جايزه ملي جمالزاده

رييس شوراي سياست گذاري سومين دوره جايزه ملي 
جمالزاده گفت: معموال اتفاقات مل��ي در پايتخت روي 
مي دهد و شهرهاي ديگر از برگزاري چنين رويدادهايي 
هراس دارن��د اما افتخار برگزاري رويداد جايزه جمالزاده 
در ش��هر اصفهان به واسطه ش��هروندان، پژوهشگران و 
هنرمندان اين شهر رقم خورد. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، مهدي تميزي در نشست 
خبري سومين دوره جايزه ملي جمالزاده ادامه داد: سومين 
دوره جايزه، روزهاي پاياني خود را طي مي كند و اميدواريم 
اين رويداد سال هاي آينده هم تداوم داشته باشد. وي بيان 
كرد: در س��اير جش��نواره هاي ادبي همچون آل احمد و 
اندرسون هم از عنوان ادبا براي برند يك جشنواره استفاده 
شده است و اين كار نوعي احترام به چنين افرادي است 
و اين كار به س��بب احترامي كه براي چنين شخصيتي 
قائل هس��تيم، انجام شده اس��ت.  تميزي همچنين از 
چاپ كتاب هاي منتخبان دوره هاي گذشته جايزه ملي 
جمالزاده خبر داد و گفت: اختتاميه اين دوره از جشنواره 14 
تيرماه به صورت مجازي برگزار مي شود.  در ادامه نشست، 
علي عطريان از اعضاي شوراي سياست گذاري جايزه ملي 
جمالزاده اظهار كرد: قطار جايزه ملي جمالزاده حركت هاي 
خود را با فراز و نشيب طي كرد و اكنون در ايستگاه سوم به 
دنبال دريافت نتيجه است.  وي افزود: جايزه ملي جمالزاده 
در حوزه ادبيات داس��تاني به ويژه حوزه داستان كوتاه، از 
فارسي زبانان دنيا مي خواهد متون خود را در محورهاي 
مشخص ارسال كنند.  عضو شوراي سياست گذاري جايزه 
ملي جمالزاده ادامه داد: به بهانه حضور جمالزاده در اصفهان 
و سبقه داستان نويسي در اين شهر اين نقطه ثقل در شهر 
اصفهان قرار دارد چراكه جمالزاده از اساتيد بزرگ و قديمي 

داستان نويسي ايران به شمار مي رود.

بازوي پژوهشي مجلس: عرضه خودرو در بورس شدني نيست

شاخص مقدار توليد طي دهه ۱۳۹۹- ۱۳۹۰ بررسي شد

دو سناريو براي طرح ساماندهي خودرو

روند ۱۰ ساله توليد به روايت آمار 
تعادل|

براس��اس داده هاي مركز آم��ار ايران، روند 10س��اله 
تغييرات دو ش��اخص مقدار توليد صنعت و معدن )به 
جز استخراج نفت و گاز طبيعي(، نزولي و روند شاخص 
مقدار توليد كشاورزي، صعودي است. به عبارتي ديگر، 
طي دهه منتهي به سال 1399، تقريبًا در كليه سال ها، 
دو شاخص توليد صنعت و معدن از رقم سال پايه 1390 
كمتر هستند و باستثناي مقدار توليد معدن كه در سال 
1393 به رقم س��ال پايه نزديك شد، در مابقي سال ها، 
همواره سطح توليد اين دو بخش كمتر از سال پايه است. 
ميانگين رش��د ساالنه ش��اخص مقدار توليد صنعت و 
معدن طي بازه زماني 1390 الي 1399 به ترتيب؛ منفي 
1 درصد و منفي 0.4 درصد و در مقابل ميانگين مزبور 
براي شاخص مقدار توليد كشاورزي، 1.1 درصد است. 
بررسي  ها نشان مي دهد بسته به شدت ركود طي دو دوره 
1391 الي 1392 و 1397 الي 1398، خروج از ركود هم 
متناسب با شدت و عمق آن، متفاوت است. اين مطلب 
براي هر دو بخش صنعت و معدن صادق است يعني در 
دوره اول تحريم، افت توليد شديدتر و خروج از ركود در 
سال 1393 با نرخ مثبت باالتري در مقايسه با دوره دوم 
تحريم، اتفاق مي افتد. پيامدهاي ناش��ي از بروز تحريم 
و تش��ديد آن، سوء مديريت و ناكارآمدي سياست هاي 
اقتصادي از عوامل اصلي عدم رونق بخش  هاي صنعت 
و معدن كشور و رشد نس��بتًا ضعيف بخش كشاورزي 
طي دهه اخير است. بروز پديده همه  گيري كوويد-19 
با وجود تحميل آسيب  هايي بر فعاليت  هاي اقتصادي 
كشور در سال 1399، موجب اس��تمرار افت توليد در 
سه بخش مورد بررسي نشد و در اين سال هر سه بخش 
صنعت، معدن و كشاورزي، رشد مثبتي را در مقايسه با 

سال 1398، كسب كردند.

     شاخص مقدار توليد بخش صنعت
روند 10 ساله شاخص مقدار توليد صنعت نشان مي دهد 
كه اگرچه روند مزبور با فراز و نشيب هاي همراه بوده ولي 
در مجموع روند عمومي ش��اخص مزبور طي سال هاي 
مورد بررسي، نزولي است. ميانگين رشد ساالنه شاخص 

مقدار توليد بخش صنعت بر پايه سال 1390 برابر منفي 
1.01 درصد است. بيشترين افت شاخص مقدار توليد 
صنعت طي س��ال هاي 1391 و 1392 همزمان با بروز 
تحريم ها اتفاق افتاده كه مش��ابه اين موضوع را طي دو 
سال 1397 و 1398 هم شاهد هستيم. براساس گزارش 
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران، مقايس��ه 
ش��اخص مقدار توليد صنعت طي دو تحريم ابتدايي و 
انتهايي دهه 90 حاكي از اين است كه طي تحريم نخست 
)1392و 1391( شدت تاثير منفي بر اين بخش بيشتر 
بوده و به طور ميانگين طي اين دو س��ال، افت ساالنه 7 
درصدي رخ مي دهد ولي در دوره بعد تشديد تحريم ها 
)1398 و 1397( از ش��دت اثرگذاري كاسته شده و به 
متوسط افت ساالنه 4 درصد مي رسد. خروج از ركود طي 
اين دو بازه هم بسته به عمق آن، متفاوت است. يعني در 
دوره اول، خروج از ركود در سال 1393 و با نرخ رشد 3.2 
درصد و در دوره دوم يعني سال 1399، با نرخ رشد 1.8 

درصد، اتفاق ميافتد. 
نكته قابل توجه در خصوص شاخص مقدار توليد بخش 
صنعت، هم��واره پايين تر بودن رقم اين ش��اخص در 

مقايسه با شاخص سال 1390 )100( است به عبارتي 
ديگر، در هيچيك از سال هاي دهه اخير، شاخص مقدار 
توليد صنعت به سطح سال پايه نرسيد. بهترين عملكرد 
شاخص مقدار توليد صنعت طي دهه گذشته مربوط به 
سال 139۶ بوده كه رقم اين شاخص براي دومين سال 

پياپي افزايشي بوده و به 97.۶ رسيده است.
همچنين روند تعديل فصلي شده شاخص مقدار توليد 
كش��ور نش��ان مي دهد، در اين روند در فصل زمستان 
1399 مقدار شاخص براي س��ومين سال پياپي رشد 
كرده و حدود 4.4 درصد نس��بت به زمس��تان 1398 
افزايش يافته اس��ت. طي ب��ازه زماني مورد بررس��ي، 
بيشترين افت ش��اخص نس��بت به فصل مشابه سال 
گذش��ته مربوط به پاييز 1391 )منفي 13.4 درصد( و 
بيشترين رش��د مربوط به زمستان 1395 )12 درصد( 

است. 

     شاخص مقدار توليد بخش معدن 
 بررسي روند ساالنه شاخص مقدار توليد بخش معدن 
)به جز اس��تخراج نفت و گاز طبيعي( طي س��ال هاي 

1390 تا 1399 نشان مي دهد كه روند عمومي شاخص 
مزبور طي سال هاي مورد بررسي، نزولي است. ميانگين 
رشد ساالنه شاخص مقدار توليد بخش معدن بر پايه 
س��ال 1390 برابر منفي 0.38 درصد اس��ت. بررسي 
شاخص مقدار توليد صنعت طي دو تحريمي كه در ابتدا 
و انتهاي دهه 90 رخ داده، نشان مي دهد در اواخر دهه 
90 )1398 و 1397(، شدت تاثير منفي بر اين بخش 
اندكي بيشتر بوده و به طور ميانگين طي اين دو سال، 
افت ساالنه 0.7 درصدي را تجربه كرده، اما در اوايل دهه 
نود بعد از تش��ديد تحريم ها )1392 و 1391( به طور 
متوسط به افت ساالنه 0.5 درصد رسيده است. خروج 
از ركود در دوره اول، در س��ال 1393 و با نرخ رشد 1.3 
درصد و در دوره دوم يعني س��ال 1399، با نرخ رشد 1 

درصد، اتفاق افتاده است.
اين شاخص طي 10 سال گذشته تنها در سال 1393 
)100.2( از شاخص سال 1390 )100( باالتر بوده و 
بهترين عملكرد آن مربوط به سال مذكور است. رقم 
شاخص مقدار توليد بخش معدن )به جز استخراج نفت 
و گاز طبيعي( در سال 1399، 9۶.۶ بوده كه نسبت به 
سال گذش��ته با افزايش 1 درصدي همراه بوده است. 
طي بازه مذكور، رشد شاخص مقدار توليد بخش معدن 
)به جز اس��تخراج نفت و گاز طبيعي( در سال 139۶ 
در مقايسه با ساير س��ال ها )2.۶ درصد(، بيشتر بوده 
است. بيشترين افت شاخص مقدار توليد نيز طي دهه 
گذشته با افت حدود 3.3 درصدي در سال 1394 رخ 
داده است.   همچنين روند تعديل شده فصلي شاخص 
مقدار توليد بخش معدن و رش��د آن در نمودارها نشان 
مي دهد، براي دومين فصل، روند نزولي اين شاخص در 
فصل زمستان 1399 ادامه يافته و رقم آن در اين فصل 
به 95.8 رس��يده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 
كاهش 0.۶ درصدي همراه شده است .طي دهه گذشته 
بيشترين رشد شاخص مقدار توليد معدن در فصل پاييز 
سال 139۶ با رشد 3.8 درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رخ داده؛ در مقابل كمترين رشد اين شاخص 
طي بازه مذكور متعلق به فصل زمستان سال 1394 با 
افت 7.۶ درصدي نسبت به زمستان 1393 بوده است. 
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چهرهروز

شناسايي ۱۱۷۴۸ بيمار جديد كرونايي
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، آمار فوتي هاي كرونا طي شبانه روز منتهي به چهارشنبه را ۱۳۷ نفر اعالم كرد. از سه شنبه 
تا چهارشنبه ۹ تيرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار و ۷۴۸ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه 
هزار و ۲۲۲ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به سه ميليون و ۲۰۴ هزار و ۵۵۷ نفر رسيد. در طول ۲۴ ساعت منتهي به 
چهارشنبه، ۱۳۷ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۴ هزار و ۲۶۴ نفر رسيد. تاكنون دو ميليون ۸۷۶ 
هزار و ۸۲۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۱۸۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش  مراقبت هاي 

ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۳ ميليون و ۶۳۵ هزار و ۶۷۹ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. 

میراثنامه

رييس هيات مديره كانون سراسري مرغ تخم گذار با 
بيان اينكه مشكالت حمل و نقل نهاده هاي دامي از 
بنادر جنوبي به مقصد استان ها جدي است، درباره 
احتمال حذف گله هاي مرغ تخم گذار هش��دار داد. 
مجيد محسنيان، رييس هيات مديره كانون سراسري 
مرغ تخم گذار ايران در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: 
در شرايطي قرار گرفته ايم كه عالوه بر تحمل زيان 
شديد توسط مرغداران به اميد آينده اي كه مسووالن 
فقط قول آن را مي دهند، روزمرگي ناخوشايندي بابت 
تأمين نهاده هاي خوراك به مرغداران تحميل شده 
است و چون با موجود زنده سر و كار داريم نمي توان 
آن را به هر شكلي و به راحتي مديريت كرد و اگر هم 
بخواهيم از بازار آزاد نهاده تأمين كنيم بايد به چند 
برابر قيمت آن را خريداري كنيم. وي افزود: علي رغم 
اينكه حواله هاي تحويل كنجاله سويا و ذرت طبق 
برنامه و سهميه بندي از بازارگاه صادر و وجه آن با تمام 
مشكالت نقدينگي حتي دو هفته قبل از صدور حواله 
در سامانه مذكور واريز مي شود اما مشكالت حمل و 
نقل از بنادر جنوبي به مقصد استان ها بسيار جدي 
است. محسنيان گفت: با اينكه مرغداران به ناچار، 
درخواست غيرقانوني رانندگان كاميون ها كه تا ۵۰۰ 
تومان به ازاي هر كيلو حمل نهاده مطالبه مي كنند را 
مي پذيرند ولي كمبود كاميون و تريلر يا عدم تمايل 
رانندگان به فعاليت در اين حوزه به يك معضل تبديل 
شده اس��ت. وي ادامه داد: اين در شرايطي است كه 
حتي برخي از مرغ��داران امكان تأمين نهاده از بازار 
آزاد را هم ندارند؛ كه از جمله داليل آن كمبود شديد 
نقدينگي ناشي از زيان شديد مرغداران طي دو ماه 

گذش��ته و كمبود نهاده آزاد در بازار به رغم سه برابر 
بودن قيمت ها نس��بت به بازارگاه است. محسنيان 
هشدار داد: اگر چاره اي فوري انديشيده نشود و مشابه 
سه هفته گذشته كه مرتب تذكر داده شده، همچنان 
ب��ه وضعيت صنع��ت بي توجهي ش��ود، مرغداران 
ناگزير به حذف مرغ خ��ود خواهند بود، چون ديگر 
شرايط قابل تحمل نيست و پر واضح است كه تاوان 
اين سياست هاي غلط دولت را مردم و دولت آينده 
خواهند داد. وي درباره كاهش توليد و افزايش شديد 
قيمت تخم مرغ به دنبال ادامه روند فعلي هشدار داد و 
گفت: به راحتي نمي شود نياز مردم را از محل واردات 
تأمين كنيم چون تخم مرغ ماندگاري كمي دارد و 
مثل مرغ قابل ذخيره س��ازي طوالني نيست ضمن 
اينكه كشورها براي مازاد نياز خود، برنامه صادراتي 
تعيين ش��ده دارند و قادر به تأمين نيازهاي فوري 
و دفعتي نيس��تند و ما در سال هاي گذشته چنين 
روندي را شاهد بوده ايم. اگر چاره اي فوري انديشيده 
نشود و مشابه سه هفته گذشته كه مرتب تذكر داده 
شده، همچنان به وضعيت صنعت بي توجهي شود، 
مرغداران ناگزير به حذف مرغ خود خواهند بود. اين 
فعال بخش خصوصي ادام��ه داد: نكته ديگر اينكه 
مشكالت ترخيص نهاده ها از گمرك نيز دستخوش 
پاس كاري هاي مديريتي شده و اين مساله نه تنها به 
كمبودها دامن مي زند بلكه ماحصل زحمت كشور را 
در شرايطي كه با محدوديت تأمين ارز مواجهيم به 
انبوهي از كاالي فاسد شده تبديل مي كند كه دوباره 
در مرغداري ها باعث بيماري پرنده و مسموميت هاي 
آشكار و پنهان و كاهش قابل توجه بهره وري مي شود. 

وي اضافه كرد: نبايد مسووالن اجازه دهند اتفاقاتي 
كه با مديريت درست مي توان از وقوع آنها پيشگيري 
كرد، تبديل به بحران در صنعت و اجتماع ش��ود. به 
گزارش خبرنگار مهر، از دي ماه ۱۳۹۸ بازار نهاده هاي 
دامي به دليل سياست غلط ارزي دولت )ارز ترجيحي 
۴۲۰۰ توماني( و س��وءمديريت بارز دس��تگاه هاي 
مسوول دچار آشفتگي و نابساماني شد و سال گذشته 
اين نابساماني ها به اوج رسيد؛ به طوري كه بروز فساد 
گسترده ناش��ي از رانت دالر ۴۲۰۰ توماني، توليد 
بسياري از محصوالت پروتئيني را دچار مشكالت 
اساس��ي و كمبود كرد. به عنوان مثال سال گذشته 
توليدكنندگان توليد مرغ را كاهش دادند و كمبود 
ش��ديد توليد و برهم خوردن ميزان عرضه و تقاضا، 
موجب صعود تاريخي قيمت مرغ و تشكيل صف هاي 

طوالني مردم در مراكز عرضه مرغ دولتي شد.
 اين در حالي است كه دولت از سال ۹۷، به واردات 
نهاده هاي دامي ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص داده 
و يارانه س��نگيني را در قالب ارز ترجيحي ۴۲۰۰ 
توماني صرف واردات نهاده هاي دامي كرد اما اين 
ارز رانت خيز، منجر به بروز چالش جدي در بازار 
شد؛ به طوري كه در نهايت توليدكنندگان از اين 
يارانه بهره اي نبردند و ناچار ش��دند نهاده ها را با 
قيمت هاي گزاف و به س��ختي از بازار آزاد تأمين 
كنند. عالوه بر اين تجار ني��ز در حوزه واردات به 
مشكل برخوردند و در نهايت نيز ريالي از اين يارانه 
وارد سفره مردم نشد و به گفته فعاالن صنعت دام 
و طيور كش��ور تنها عده اي خاص توانستند از اين 

يارانه بهره ببرند.

سوءمديريت در نهاده هاي دامي اوج گرفت
رويخطخبر خبر

 پشت پرده واكسن فايزر 
در ايران

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، در واكنش 
به وجود واكسن فايزر در كشور، توضيحاتي را 
ارايه داد. به گزارش مهر، عليرضا رييس��ي، در 
خصوص اينكه گفته مي ش��ود واكس��ن فايزر 
در كش��ور وجود دارد و عده اي تزريق كرده اند، 
گفت: شايد واكسن فايزر هم در كشور باشد كه 
قطعًا به صورت قاچاق آمده اس��ت. وي افزود: 
واكس��ن فايزر بايد در دم��اي منهاي ۷۰ تا ۸۰ 
درجه سانتيگراد نگهداري شود. شايد شرايط 
نگهداري آن هم در كش��ور وجود داشته باشد، 
اما بايد ديد چگون��ه انتقال يافته اس��ت. زيرا، 
زنجيره انتقال واكس��ن هم مهم اس��ت و بايد 
ببينيم چه جوري آمده است. رييسي با عنوان 
اين مطلب كه اگر دماي نگهداري واكسن فايزر 
به منهاي ۱۰ درجه برسد آن وقت سالمت اين 
واكسن زير سوال مي رود، گفت: آنهايي كه اين 
واكسن را زده اند، اش��تباه كرده اند. سخنگوي 
س��تاد ملي مقابله با كرون��ا در ارتباط با فروش 
واكسن كرونا در كشور نيز، افزود: تاكنون حتي 
يك دوز واكسن پولي تزريق نشده است. شايد 
عده اي رفته اند و پول داده اند كه البته اش��تباه 
كرده اند. اما قرار نيست واكسن كرونا در برنامه 
ملي واكسيناسيون، به فروش برسد. همچنين 
عليرضا زالي، فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در 
كالن شهر تهران گفت: بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر از 
افراد باالي ۷۰ سال در استان تهران از دريافت 
واكسن كرونا جا مانده اند. تاكنون بيش از يك 
ميليون و ۱۱۰ هزار نفر در استان تهران واكسن 
كرونا دريافت كرده اند. وي با اعالم اينكه ۳۹۰ 
هزارنفر نيز دوز دوم واكسن را دريافت كرده اند، 
گف��ت: بالغ بر ۱۸۰ هزار نف��ر از افراد باالي ۷۰ 
س��ال، تاكنون بنا به دالي��ل مختلفي از تزريق 
واكس��ن جا مانده ان��د. زالي ادام��ه داد: تالش 
كرده ايم با افزايش مراكز تجميعي واكسيناسيون 
و تعداد ش��يفت هاي واكس��يناتورها در استان 
تهران، سرعت بيشتري به برنامه واكسيناسيون 
بدهيم . فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالن شهر 
تهران با اعالم اينكه مردم نگران تأخير در تزريق 
دوز دوم واكس��ن كووي��د ۱۹ نباش��ند، گفت: 
مردم بابت طوالني شدن زمان تزريق دوز دوم 
واكسن نگران نباشند. وي افزود: درخواست ما 
از شهروندان اين است كه فقط با دريافت پيامك 
به مراكز واكسيناسيون مراجعه كنند. فرمانده 
ستاد مقابله با كرونا در كالن شهر تهران تاكيد 
كرد: به دليل اخت��الل ۱۰ تا ۱۴ روزه در تامين 
دوز دوم واكس��ن كرونا در تهران شاهد ازدحام 
در مراكز واكسيناس��يون بودي��م كه با افزايش 
مراكز تجميعي واكسيناسيون، از ازدحام مردم 

جلوگيري خواهد شد.

۵۰ اثر از سه استان كشور واجد ارزش تاريخي فرهنگي 
و ثبت ملي شناخته شد

 معاون مي��راث فرهنگي وزارت مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صناي��ع دس��تي گف��ت: ۵۰ اث��ر 
فرهنگي تاريخي از اس��تان هاي ف��ارس، گيالن و 
 مازندران واجد ثبت ملي و ارزش تاريخي-  فرهنگي 
ش��ناخته ش��د. به گ��زارش ايرن��ا از مي��راث آريا، 
محمدحسن طالبيان در حاشيه جلسه شوراي ملي 
ثبت آثار تاريخي - فرهنگي غيرمنقول كه در سالن 
اجتماع��ات وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي با حضور اعضاي شورا برگزار شد، اظهار 
داشت: از استان فارس ۲۹ اثر واجد ثبت ملي و واجد 
ارزش تاريخي-  فرهنگي شناخته شد كه از جمله آثار 
ثبت شده اين استان در فهرست آثار ملي، مي توان 
به بند ميرشريف )كهنويه(، مسجد جامع نوبندگان، 
استودان حوض بي بي و كتيبه اسالمي، جاده سنگ 
فرش كوه پهن تنگ ابوالحيات، حمام كوار كهنه، فلكه 
گاز شيراز، ساختمان هالل احمر كازرون و بند شاه 
رستم اشاره كرد. خانه افسرالملوك منشي، مسجد 
قديم جليل آباد، خانه هوشنگ ميثاقيان اردكاني، 
خانه رباب رسولي و حمام جيان از استان فارس در 
فهرست واجد ارزش تاريخي-  فرهنگي قرار گرفتند. 
طالبيان در خصوص آثار ثبت ش��ده استان گيالن 
گفت: ۱۱ اثر اين استان در فهرست آثارملي و واجد 

ارزش تاريخي- فرهنگي ثبت ش��د كه ازجمله اين 
آثار مي توان به خانه خسرو آبادي )حناني ها(، اداره 
نوغان لنگرود، بقعه شيخ زاهد چابكسر در فهرست 
آثار ملي و بقعه سياه كوه، حمام سباح كوچكي و خانه 
هدايتي در فهرست واجد ارزش تاريخي- فرهنگي 
اشاره كرد. طالبيان تصريح كرد: با نظر اعضاي شورا 
از استان مازندران نيز ۱۰ اثر واجد ثبت ملي و واجد 
ارزش تاريخي -فرهنگي شناخته شد. زاغه مهمات 
و س��نگر م��كارود، كارخانه گوني بافي قائمش��هر، 
س��اختمان راهداري س��ياه بيش��ه، پل قوز ساري، 
خانه صادقيان س��اري و حمام س��عيدآباد آثار ملي 
ثبت شده اين استان هستند و كاروانسراي تبريزي 
 ساري و حمام يخكش در فهرست آثار واجد ارزش 

تاريخي- فرهنگي قرار گرفتند.

»قهرمان« فرهادي در فهرست ديدني ترين فيلم هاي 
جشنواره كن ۲۰۲۱

يك منتقد برجسته امريكايي فيلم »قهرمان« به 
كارگرداني اصغر فرهادي را در فهرست ۱۰ فيلم 
ديدني و مه��م هفتادوچهارمين جش��نواره كن 
 David( قرار داد. به گزارش ايرن��ا، ديويد روني
Rooney( منتق��د ارش��د نش��ريه امريكاي��ي 
هاليوودريپورت��ر فهرس��تي از ۱۰ فيلم حاضر در 
بخش رقابتي هفتادوچهارمين دوره جش��نواره 
بين المللي فيلم كن ارايه داد كه از ديدني ترين و 
مهم ترين بخش هاي رويداد امسال هستند و نبايد 
از دستشان داد. فيلم قهرمان آخرين ساخته اصغر 
فرهادي كارگردان تواناي سينماي ايران در كنار 
فيلم هايي چون آنت به كارگرداني لئوس كاراكس، 
بندتا س��اخته ُپ��ل ورهوفن، جزي��ره برگمان به 
كارگرداني ميا هانسن لوو، محفظه شماره ۶ از يوهو 
كوس��مانن، همه چيز خوب پيش رفت از فرانسوا 
اوزون، مموريا ساخته آپيچاتپونگ ويراستاكول، 
نيترام ساخته جاستين كورزل و موشك سرخ از 
شان بيكر به اين فهرس��ت راه يافت. روني درباره 
قهرمان مي نويسد: قهرمان فيلم جديد كارگردان 
ايراني اس��ت كه با فيلم جدايي نادر از س��يمين و 
فروشنده برنده جايزه اسكار شد. جزييات چنداني 
درباره داستان اين فيلم فارسي زبان منتشر نشده 
اما روايت تعليق آميز آن بازگشت به حوزه آشناي 

فيلم هاي درام با موضوع منازعات و كشمكش هاي 
خانوادگي اس��ت كه فرهادي را به شهرت رساند. 
س��ينمايي قهرمان درباره شخصيتي به نام احمد 
است كه به دليل عدم توانايي در پرداخت بدهي اش 
در زندان به سر مي برد اما طي دو روز مرخصي در 
تالش است، ش��اكي خود را با پرداخت بخشي از 
بدهي متقاعد به پس گرفتن ش��كايت خود كند، 
ام��ا اتفاقات آنگون��ه كه برنامه ريزي ش��ده پيش 
نمي رود. امير جديدي، محس��ن تنابنده، فرشته 
صدرعرفايي، احسان گودرزي، سارينا فرهادي و 
جمعي از چهره ه��اي جديد در اين فيلم به ايفاي 
نقش مي پردازن��د. اين فيلم اولين ب��ار در بخش 
رقابتي هفتاد و چهارمين فستيوال كن در پاريس 
نمايش داده مي شود و پاييز امسال در داخل كشور 

اكران خواهد شد.

در حالي كه يك هفته از حادثه تلخ واژگوني 
اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده كه منجر 
به فوت دو خبرنگار و مصدوم شدن تعدادي 
ديگر ش��د،مي گذرد معاون حقوق عامه دادس��تان كل 
كشور گفت: پيگير اقدامات الزم براي شناسايي جاده هاي 
مواصالتي پرخطر براي اعمال اصالحات و انجام اقدامات 
ناظر بر ارتقاي ايمني آن جاده ها هستيم. ريحانه ياسيني 
و مهشاد كريمي خبرنگاران ايرنا و ايسنا روز چهارشنبه 
گذش��ته همراه با ۲۰ خبرنگار ديگر به دعوت س��ازمان 
حفاظت محيط زيست و ستاد احياي درياچه اروميه به 
منظور مش��اهده و اطالع رس��اني از اقدامات دولت براي 
احياي اين درياچه به استان آذربايجان غربي رفته بودند 
كه عصر همان روز پ��س از بازديد از تونل در حال احداث 
انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه در شهرستان 
نقده، اتوبوس حامل آنان در مسير بازگشت دچار نقص 
فني ش��د و با كوه برخورد كرد. در اين سانحه، ياسيني و 
كريمي جان باختند و ديگر خبرنگاران دچار مصدوميت و 
جراحت شدند كه چهارتن از آنان همچنان در بيمارستان 
بستري هستند. محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه اتوبوس خبرنگاران نقص فني نداشته، گفت: اين 
اتوبوس صورت وضعيت نداشته و فقط مختص جابه جايي 
كاركنان كارخانه س��يمان بوده و نبايد براي تردد برون 
شهري از آن استفاده مي شد و علت وقوع سانحه ناتواني 
راننده در كنترل اتوبوس بوده است. پليس راهور نيروي 
انتظامي )ناجا( نيز با اعالم نتايج بررسي كميسيون عالي 
تصادفات پيرامون حادث��ه واژگوني اتوبوس خبرنگاران 
محيط زيست در استان آذربايجان غربي، »بي احتياطي 
و ضعف مهارت راننده اتوبوس« و »بي مباالتي مسووالن 
س��فرها« را علت اين س��وانح معرفي كرد. بر اساس اين 
گزارش علت تامه حادثه اتوبوس در اس��تان آذربايجان 
غربي دو مس��اله مطرح ش��د. يكي بي احتياطي راننده 
اتوبوس به علت عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه ناشي 
از تخطي از سرعت مطمئنه در پيچ و شيب )نقص ماده 
۱۲۹ و ۱۳۰ آيين نامه راهور( و مساله ديگر بي مباالتي و 
قصور مسووالن هماهنگي سفر به علت عدم تامين وسيله 
نقليه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرايط راه و جغرافياي 
منطقه بدون هماهنگي با ادارات مرتبط با ايمني ترافيك. 
رضا خشنودي، معاون حقوق عامه و پيشگيري از وقوع 
جرم دادستاني كل كشور، در گفت وگو با خبرگزاري مهر 
به تبيين نقش اين معاونت در احيا و صيانت از حقوق عامه 
پرداخت و اظهار كرد: حفاظت از امنيت جاني، بهداشت و 
سالمت عمومي از ديگر محورهاي اقدامات ما بوده است. 

بررسي موضوع آلودگي هوا و مطالبه گري از دستگاه هاي 
اجرايي مسوول در اجراي وظايف قانوني مندرج در قانون 
هواي پاك و ابالغ بخشنامه به دادستان هاي مراكز استان ها 
مبني بر نظارت بر كيفيت سوخت توزيعي در جايگاه ها، 
نحوه تأمين س��وخت نيروگاه هاي برق به ويژه در فصول 
سرد سال و اجباري كردن سوخت گازوئيل نمونه هايي از 
اقدامات انجام شده است كه براي حفاظت از امنيت جاني، 
بهداشتي هموطنان عزيز انجام شده است. بررسي موضوع 
آلودگي هوا و مطالبه گري از دستگاه هاي اجرايي و اجباري 
كردن سوخت گازوئيل نمونه هايي از اقدامات انجام شده 
است كه براي حفاظت از امنيت جاني، بهداشتي هموطنان 
عزيز صورت گرفته اس��ت. معاون قضايي دادستان كل 
كشور خاطرنشان كرد: عضويت در كميسيون ستاد ماده 
۴۲ قانون تقويت و توسعه استاندارد سازمان ملي استاندارد 
ايران و پيش��نهاد و پيگيري تعيين اس��تاندارد اجباري 
ب��راي برخي از كاالها يا خدمات كه با س��المت و امنيت 
شهروندان در ارتباط است، تثبيت حضور معاونين حقوق 
عامه دادستان مراكز استان ها در كميسيون هاي استاني 
موضوع ماده ۴۲ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد به 
منظور رسيدگي و پيگيري تخلفات مرتبط با توليد يا توزيع 
كاالي غير استاندارد از جمله اقدامات معاونت بوده است. 
وي گفت: همچنين مطالبه گري از دستگاه هاي اجرايي 
ذيربط به منظور بررس��ي كيفيت و س��المت آب مورد 
استفاده در آبياري مزارع و كشاورزي و اقدامات الزم براي 
ساخت تصفيه خانه هاي فاضالب به عالوه صدور بخشنامه 
به دادستان هاي سراسر كشور براي مقابله با موضوع آبياري 
مزارع كشاورزي با پساب ها و برخورد قاطع با متخلفان از 
ديگر مواردي است كه به صورت جدي در دستور كار اين 
معاونت قرار گرفته كه خوشبختانه نتايج مثبتي هم به 

همراه داشته است.

  پيگي�ر امنيت و اس�تحكام س�اختمان ها و 
مراكز دولتي هستيم

وي ب��ه موضوع امني��ت و اس��تحكام س��اختمان ها و 
مراكز دولتي هم اش��اره كرد و گفت: بررس��ي وضعيت 
ساختمان هاي عمومي و دولتي از حيث امنيت و استحكام 
بنا و پيش��گيري از وقوع حوادث ناگوار و صدور اخطار و 

پيگيري ارتقاي ايمني با هماهنگي صاحبان ساختمان ها 
يا شهرداري ها از ديگر مواردي است كه به صورت جدي از 
سوي اين معاونت مطالبه گري خواهد شد. اين مقام قضايي 
افزود: پيگيري موضوع تأمين اعتبار قانوني مندرج در ماده 
۲۳ قانون راهنمايي و رانندگي و همچنين اقدامات الزم 
براي شناسايي جاده هاي مواصالتي پرخطر و پيگيري 
براي اعم��ال اصالحات و انجام اقدام��ات ناظر بر ارتقاي 
ايمني نمونه اي ديگر از فعاليت ه��ا و تالش همكاران ما 
در اين معاونت است كه با هدف حفاظت از امنيت جاني، 
بهداشت و سالمت عمومي مردم عزيزمان صورت گرفته 
است. معاون دادستان كل كشور در امور حقوق عامه در 
ادامه بر مساله حفاظت از ذخاير معدني و منابع زيرزميني 
تاكيد كرده و در تشريح اقدامات صورت گرفته در اين حوزه 
گفت: صدور بخش��نامه هاي متعدد براي دادستان هاي 
سراسر كشور براي مقابله قاطع با برداشت هاي غيرمجاز از 
منابع و سفره هاي آب زيرزميني و حفر چاه هاي غيرمجاز 
و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي غيرمجاز و مطالبه گري 
از دستگاه هاي اجرايي متولي موضوع معادن و پيگيري 
موضوع اجراي وظايف قانوني آنان و تعهدات معدنكاران، 
صدور بخشنامه براي دادستان هاي مراكز استان به منظور 

رصد فعاليت هاي معدني و ميزان انجام وظايف و تعهدات 
قانوني نسبت به اهالي ساكن در مناطق معدني و جبران 
خسارات وارده به محيط زيست و منابع طبيعي را مي توان 
از م��واردي عنوان كرد كه در رابط��ه با حفاظت از ذخاير 

معدني و منابع زيرزميني صورت گرفته است.

  نبايد اجازه داد موضوع خام فروش�ي در 
ذخاير معدني استمرار داشته باشد

خشنودي با بيان اينكه نبايد اجازه داد موضوع خام فروشي 
در ذخاير معدني اس��تمرار داشته باش��د گفت: مقابله با 
خام فروشي و ممانعت از خروج سازمان يافته هزاران تن 
سنگ آهن توسط شركت هاي متخلف توسط دادستاني 
هرمزگان و انجام مكاتبات و بخشنامه هاي متعدد مبني بر 
اجازه صدور سنگ آهن صرفًا بر اساس مجوزهاي قانوني 
به عالوه ارايه مجوز عدم ني��از توليد كنندگان داخلي به 
س��نگ آهن مورد ديگري از تالش هاي صورت گرفته در 
رابطه با صيانت از حقوق عامه است. وي صيانت از فرهنگ 
عمومي را بخش ديگري از اقدامات معاونت حقوق عامه و 
پيشگيري از وقوع جرم معرفي كرد و گفت: همان گونه كه 
مي دانيم موضوع فرهنگ يك مساله شخصي و يك مساله 

خرد نيست. بلكه موضوعي فرا قوه اي و ملي است و همكاري 
و اهتمام تمام دس��تگاه هاي حاكميتي به ويژه متوليان 
فرهنگي را مي طلبد. خشنودي توضيح داد: در اين رابطه 
بر اساس مسووليت و تكاليف مقرر و نظر به اهميت موضوع 
در ابتداي امر كارگروه فرهنگ، هنر و رسانه با عضويت اهالي 
فرهنگ و رسانه در معاونت تشكيل تا معضالت و مشكالت 
فرهنگي به صورت تخصصي بررسي شود. پيگيري موضوع 
فعاليت هاي معدني در منطقه باستاني غارنمكدان، ساخت 
و س��از غيرمجاز در حريم كاخ صاحبقرانيه و… از جمله 
مسائلي اس��ت كه به آن ورود داشته ايم تا از حقوق عموم 
مردم صيانت كني��م اين مقام قضايي اف��زود: نظارت بر 
جريان هاي فرهنگي و هن��ري از منظر صيانت از حقوق 
و فرهنگ عمومي، ارس��ال بخشنامه براي دادستان هاي 
سراسر كشور مبني بر ضرورت برخورد قضايي با مسووالن 
صادركننده مجوز براي آثار و محصوالت فرهنگي- هنري 
اعم از كتاب، فيلم، نمايشنامه و.... كه به تخريب يا تضعيف 
فرهنگ و هويت ايراني-اسالمي منجر مي شود نيز مورد 
توجه بوده است. وي با بيان اينكه به دادستان هاي سراسر 
كش��ور به منظور اقدامات نظارت��ي و برخورد با تخلفات 
مرتبط با ساخت و ساز در حريم مناطق يا آثار باستاني ثبت 
شده بخش��نامه صادر شده است به مصاديق اين موضوع 
اشاره كرد و گفت: پيگيري موضوع فعاليت هاي معدني 
در منطقه باستاني غارنمكدان، ساخت و ساز غيرمجاز در 
حريم كاخ صاحبقرانيه و… از جمله مسائلي است كه به 
آن ورود داش��ته ايم تا از حقوق عموم مردم صيانت كنيم. 
معاون دادستان كل كشور به موضوع محيط زيست هم 
اش��اره اي داش��ت و گفت: هر زمان كه صحبت از حقوق 
عامه و صيانت از حقوق عامه مي شود طبيعتاً بخش مهمي 
از نگاه ها معطوف به مس��ائل محيطي زيستي مي شود. 
سازمان حفاظت محيط زيست نهاد حاكميتي و مسوول 
پيگيري اجراي تمام استانداردهاي زيست محيطي است 
و بايد با بررسي ها و بازرسي هاي منظم دوره اي و موردي 
از خودروس��ازها، كارخانجات و صناي��ع و… به وظيفه 
سازماني خود عمل نمايد و در صورت احراز عدم انطباق 
فعاليت ها با استانداردهاي اجباري زيست محيطي براي 
تعقيب مجرمين اق��دام و نتايج اقدامات را به اين معاونت 

گزارش نمايد.

  پيگي�ري موض�وع صي�د ت�رال و تبع�ات 
زيست محيطي و اجتماعي و امنيتي آن هستيم

موض��وع مقابله ب��ا آتش س��وزي در جنگل ه��ا و ابالغ 
شيوه نامه اي براي استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي 
استان براي اتخاذ تدابير پيشگيرانه نيز از جمله مسائل 
مورد توجه ما در حوزه صيانت از محيط زيس��ت اس��ت. 
وي افزود: در رابطه با مس��ائل زيس��ت محيطي عالوه بر 
صنايع موضوعات متنوع و متعدد ديگري نيز وجود دارد. 
به عنوان نمونه پيگيري موضوع صيد ترال و تبعات زيست 
محيطي و اجتماعي و امنيتي آن، برخورد قاطع با تخلفات 
و سوءاستفاده هاي مرتبط با حوزه شيالت و نيز مشاركت 
در تدوين دستورالعمل مديريت صيد ترال به منظور مقابله 
با تخلفات اين حوزه و حفظ حقوق صيادان بومي و صيانت از 
محيط زيست دريايي و آبزيان از جمله اين اقدامات است. 
خشنودي گفت: موضوع مقابله با آتش سوزي در جنگل ها 
و ابالغ شيوه نامه اي براي استفاده از ظرفيت دستگاه هاي 
اجرايي استان براي اتخاذ تدابير پيشگيرانه نيز از جمله 
مسائل مورد توجه ما در حوزه صيانت از محيط زيست است 
كه مورد پيگيري قرار گرفته است. تشكيل كارگروه صيانت 
از حقوق مصرف كنندگان با همكاري مسووالن ذيربط در 
وزارت صمت به منظور حفظ حقوق مردم در حوزه كاال و 

خدمات از ديگر اقدامات اين معاونت بوده است.

  تاكيد بر ضرورت صيانت از حقوق مدني- 
سياسي و آزادي هاي مشروع

خش��نودي با تاكيد بر ضرورت صيانت از حقوق مدني- 
سياسي و آزادي هاي مش��روع آحاد مردم تصريح كرد: 
با الهام از منويات مق��ام معظم رهبري در بيانيه گام دوم 
انقالب اسالمي، صيانت از آزادي هاي مشروع مصرح در 
قانون اساسي، تالش براي احياي حقوق مذكور در اصل ۳ 
و فصل ۳ قانون اساسي از جمله سياست هاي كلي معاونت 
است كه براي اجراي آنها الزم است از ظرفيت هاي ساير 
قوا، جامعه دانشگاهي و ساير نخبگان استفاده گردد. اين 
مقام قضايي به صيانت از حقوق عامه با اس��تفاده از علوم 
جدي��د و نوآوري هاي حقوقي و قضايي پرداخت و گفت: 
ارتباط مستمر با دانشگاه ها و نهادهاي علمي و پژوهشي به 
منظور بهره مندي از آخرين تحوالت مرتبط با علم حقوق از 
جمله همكاري با دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، 
انديشكده هاي مختلف، جلسات متعدد با اساتيد دانشگاه 
در حوزه هاي گوناگون و.... را در چارچوب توسعه ارتباطات 
علمي و بهره مندي از مسائل نو و جديد علم حقوق مي توان 

عنوان كرد.

گزارش
معاون حقوق عامه دادستان كل كشور: پيگير اقدامات الزم براي شناسايي جاده هاي مواصالتي پرخطر براي ارتقاي ايمني آنها هستيم

يك هفته از فوت خبرنگاران محيط زيستي گذشت 
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