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 »تعادل« در گفت وگو با خريداران و فعاالن بازار از سه گلوگاه 
در بازار لوازم خانگي مي گويد

بانك مركزي اعالم كرد: ش��بكه بانكي در سال ۱۳۹۸ بالغ 
بر ۲۶۳ ه��زار ميليارد ري��ال تس��هيالت ازدواج به حدود 
۸۴۳ هزار نفر اعطا كرده كه نسبت به س��ال ۱۳۹۷ بيش 
از ۷۰ درصد رش��د داش��ته اس��ت. با توجه به طرح برخي 
انتق��ادات در خص��وص عدم اج��راي قانون بودجه س��ال 
۱۳۹۹ كل كشور مبني بر اعطاي وام ازدواج ۵۰۰ ميليون  
ريالي ب��ا دوره بازپرداخت هفت س��اله با أخ��ذ يك ضامن 
معتبر و س��فته، روابط عموم��ي بانك مرك��زي، اقدام به 
انتشار گزارشي از عملكرد شبكه بانكي كشور در پرداخت 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج كرد. بانك مركزي تاكيد 
كرده است كه در اجراي تكاليف قانوني مربوط به تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج و به منظور تسريع و تسهيل اعطاي 
قرض الحسنه براي ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به 
همكاري حداكثري با متقاضيان تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج مي دان��د و به صورت ويژه طي س��نوات گذش��ته، 

تالش ه��اي بان��ك مركزي 
و ش��بكه بانكي كش��ور در 
اين خصوص نم��ود ويژه اي 
داشته اس��ت. بر اين اساس، 
با وجود ۱۰ برابر شدن مبلغ 
تسهيالت ياد شده در فاصله 
زماني س��ال هاي ۱۳۹۵ تا 
۱۳۹۸ تعداد متقاضيان در 

انتظار أخذ تس��هيالت ازدواج در اين دوره زماني به ميزان 
قابل توجهي كاهش يافته اس��ت. ش��بكه بانكي در سال 
۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار ميليارد ريال تس��هيالت ازدواج به 
حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا كرده است كه اين ميزان نسبت 
به مبلغ تسهيالت مش��ابه اعطايي در س��ال ۱۳۹۷ بيش 
از ۷۰ درصد رشد داشته اس��ت.  از ابتداي س��ال جاري تا 
۲۲ خرداد نيز عليرغم افزايش س��قف فردي تسهيالت از 

۳۰۰ ميليون ري��ال به ۵۰۰ 
ميليون ري��ال، تع��داد ۹۲ 
هزار و ۴۵۰ فقره تسهيالت 
ازدواج ب��ه ارزش بالغ بر ۴۷ 
هزار ميليارد ريال در شبكه 
بانكي پرداخت ش��ده است 
كه از اي��ن تعداد ۴ ه��زار و 
۴۱۸ نفر مشمول تسهيالت 
ايثارگري ازدواج ب��ه ميزان ۱۰۰۰ ميلي��ون ريال براي هر 
نفر بوده اس��ت. همچنين تعداد متقاضيان در انتظار اخذ 
تسهيالت ازدواج تا ۲۲ خرداد برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر 
است كه از اين تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تكميل 
پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج قرار دارند. با توجه به تماس هاي متقاضيان دريافت 
تسهيالت ازدواج مبني بر سختگيري روساي شعب جهت 

اخذ ضامن، به منظور س��هولت در اجراي ط��رح مذكور و 
بهره مندي آن دسته از متقاضياني كه در استان هاي محروم 
و روستايي بوده و امكان تأمين ضامن مورد نظر شعب از نظر 
ارايه گواهي تعهدكسراقساط را ندارند، بانك مركزي از سال 
۱۳۹۶ به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده 
است حسب مفاد شرايط و دستورالعمل مندرج در سامانه 
قرض الحسنه ازدواج بانك مركزي به شرح اعالم شده اقدام 
كنند.  بر اين اس��اس، چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر 
دو يك بانك را انتخاب كرده باشند، ارايه يك ضامن معتبر، 
منوط به كفايت مي��زان حقوق دريافت��ي آن ضامن براي 
اقس��اط هر دو قرارداد زوجين امكان پذير اس��ت. چنانچه 
متقاضي اخذ تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج به همان 
بانك دريافت كننده يارانه خود مراجعه كرده باشد، مراتب 
در چارچوب بخشنامه هاي مربوط به اعطاي تسهيالت به 

پشتوانه يارانه واريزي قابل اجراست. 

افزايش ۷0 درصدي پرداخت وام ازدواج

گروه پش�تيباني توليد| روايت توس��عه در ايران؛ به 
نوعي روايت فريادهاس��ت و رواي��ت گوش هايي كه انگار 
به نش��نيدن عادت كرده اند؛ از يك طرف كارشناس��ان 
سال هاست كه از ضرورت هاي توسعه سخن مي گويند و 
از هر تريبوني براي تشريح ابزار، بستر و لوازمش استفاده 
مي كنند و در سوي ديگر مسووالن و مديران تصميم ساز 
و تصميم گير نشسته اند كه بدون توجه به اين صحبت ها 
و زمينه ها و ضرورت ها، تار و پود اقتصاد و معيشت ايرانيان 
را به وعده هايي كه انگار هرگز از راه نمي رسد گره مي زنند. 
اينگونه است كه فرآيند توسعه در ايران بسان روايتي شده با 
پايان باز كه هر تحليلگر و كارشناسي از منظر خود براي اين 
روايت پاياني را انتخاب مي كند. برخي پايان خوش براي 
اين روايت مي س��رايند و برخي ديگر نوع ديگري از پايان 
را پيش بيني مي كنند؛ در مس��ير پاسخگويي به بايدها و 
نبايدهايي كه اقتصاد در مسير توسعه بايد مورد توجه قرار 
دهد، موسسه مطالعات دين و اقتصاد برنامه زنده اي را در 
فضاي مجازي ذيل عنوان» در هم تنيدگي وجوه ذهني و 
عيني حيات جمعي به مناسبت رونمايي از كتاب فرهنگ 
و توسعه« با حضور فرش��اد مومني و حسين راغفر برگزار 
كرد؛ نشس��تي كه در جريان آن يك بار ديگر به بازخواني 
مش��كالت اقتصاد ايران براي تحقق توسعه پرداخته شد 
و تالش ش��د تا نوري ب��ه ابعادپنهان موضوع توس��عه در 

كشورمان تابانده شود.
مومني در ابتداي صحبت هايش در تشريح چرايي تالش ها 
براي تهيه محتواي علمي در خصوص توسعه گفت: من در 
خصوص اينكه چه شد كه به فكر چنين كتابي افتاديم فكر 
مي كنم بايد يك نكاتي را مطرح كنم، وقتي كه آن نكات 
مطرح شدند شما مالحظه خواهيد فرمود كه جناب آقاي 
دكتر راغفر با شكسته نفس��ي از نقش موثر خودشان در 

شكل گيري اين كتاب نكته اي را مطرح نفرمودند. واقعيت 
اين است كه طيف دوستاني كه دل نگران آينده كشور و 
توسعه ملي هستند و از اين قاعده گذاري هاي ناهنجار و 
بعضا مشكوك و ضد توسعه اي هم سخت در رنج هستند 
و اينكه آثار و پيامدهاي اين طرز قاعده گذاري در سرنوشت 
فرودس��تان و بخش هاي مولد اقتصاد و آينده كشور چه 
خواهد افتاد و چه بر سرشان خواهد آمد مرتبا با همديگر 
گفت و شنودهايي داريم و در يكي از اين گفت و شنودها 
من خاطرم هس��ت كه با جناب آقاي دكت��ر راغفر به اين 
جمع بندي رس��يديم كه اگر حكومتگران گرامي ولو در 
شعارها و در ظواهر خيلي راجع به عنصر فرهنگ احساس 
يا ابراز دل نگراني مي كنند ما يك تمهيدي بينديشيم كه 
يك باب گفت وگوي توسعه گرا هم با حكومتگران گرامي 
و هم با مردم از زاويه فرهنگ به صورت جدي موضوعيت 

پيدا كند. «
او در ادام��ه تاكيد مي كند: در آن زم��ان بحث ما اين بود 
كه به قاعده مناسبات رانتي ما با يك نظام تصميم گيري 
كوته نگر، ش��تابزده و با اعتناي بس��يار اندك و ناچيز به 
مالحظه هاي كارشناس��ي روبرو هس��تيم بنابراين اگر 
بياييم باب فرهنگ را باز كنيم منتها از منظر توسعه چون 
تلقي هاي مسلطي كه عزيزان از مساله فرهنگ دارند كل 
ماجراي فرهنگ را از كانال موعظه دنبال مي كنند و اصال 
علت يا يكي از علت هاي اينكه ما عنوان فرعي اين كتاب 
را گذاش��تيم درهم تنيدگي وجوه ذهني و عيني حيات 
جمعي به اين مس��اله برمي گردد كه اگر موعظه هاي ما 
به ازاي عيني در مناسبات اقتصادي و اجتماعي و بستر 
نهادي اثري نداشته باشد موعظه ها به ضد خودش تبديل 
مي شود و به جاي اينكه موعظه ها اعتالبخش باشد ابزار 
ادامه در صفحه 2 انحطاط مي شود.  

ستون اول

اگر اقتصاد نخوانده ايم 
تحليل و توصيه نكنيم

فرق كسي كه »مديريت 
مالي« و »اقتصاد مالي« 
خوانده اس��ت چيست؟ 
طبعا اينها برچسب هاي 
دل بخواه��ي هس��تند 
و معني ش��ان از جاي��ي 
ب��ه ج��اي ديگ��ر فرق 
مي كنند. ضمنا بديهي 
است كه تفاوت هاي زيادي هم دارند. مثال احتماال 
كس��ي كه مديريت مالي خوانده است، با مباحث 
حسابداري يا موضوعاتي مثل جنبه هاي عملياتي 
مديري��ت مالي بنگاه ها و امثال آن بيش��تر آش��نا 
اس��ت )چون هدف اين رش��ته هم كار در همين 
حوزه است.( از آن طرف كسي كه »اقتصاد مالي« 
خوانده اس��ت، ي��اد گرفته كه مس��ائل - خصوصا 
موجوديت هاي مالي - را در چارچوب »تعادل بازار« 
ببيند و هميشه دقت كند كه هر پديده اي ماحصل 
تعامل هزاران عامل در س��مت عرض��ه و تقاضاي 
بازار اس��ت. خب مي  پرس��يد اين نگاه چه اهميت 
عملي دارد؟اهميتش اين است كه جذابيت خيلي 

پديده ها يا توصيه ها كه ...
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حامد  قدوسي

يادداشت

چهار واحد درسي اقتصاد 
براي همه مسووالن

سياست گذاري  تجربه 
اي��ران  در  اقتص��ادي 
س��خت  تجرب��ه اي 
اس��ت.  پيچي��ده  و 
اقتص��ادي  مديري��ت 
ك��ه پارامتره��اي غير 
)عمدت��ا  اقتص��ادي 
اقتصاد سياست زده( بر 
آن حاكم و تعيين كننده هست، مشكالت زيادي 
را با خود عجين كرده اس��ت. به نظر مي رسد اگر 
چند مفهوم س��اده اقتصادي در اين راستا مورد 
نظر باش��د و مانيفس��ت سياس��ت گذار باشد، 
مقدمه اي بر حل اساس��ي مش��كالت اقتصادي 

ايران خواهد بود: 
واحد اول: ه��ر كااليي عرض��ه و تقاضايي دارد. 
اين قواي عرضه و تقاضا )و عوام��ل موثر بر آن( 
تعيين كننده بازار و قيمت اس��ت. براي هدايت 
قيمت به س��مت مطلوب بايد ق��واي مربوط به 
عرضه و تقاضا را تقوي��ت و مديريت بهينه كرد. 
اجراي سياس��ت تعيي��ن قيمت )دس��توري( 
و تعزيرات��ي در كوتاه م��دت كمب��ود كاال و در 
درازمدت افزايش قيمت، ران��ت و ناكارآمدي را 
به بار مي آورد. بايد بلندمدتي فكر كرد و تصميم 
گرفت، تفكر و تصميم احساسي و كوتاه مدت را 

بايد كنار گذاشت . )يك واحد اقتصاد خرد( 
واح��د دوم: سياس��ت هاي پولي، مال��ي، ارزي 
و درآم��دي هماهنگ باي��د اعمال ش��وند. اين 
سياس��ت ها در مس��ير تنظيم رش��د نقدينگي 
همگام با رشد توليد بايد اعمال ش��وند. در اين 
صورت تورم قاب��ل كنترل خواهد ب��ود و ارزش 
پول ملي حفظ مي ش��ود. ديگر نيازي به حذف 
صفر از پول نخواهد ب��ود و توزيع درآمدها به هم 
نمي خورد. بايد تفكري بلندمدت داش��ت. )يك 

واحد اقتصاد كالن( 
واحد سوم: براي طي مسير توسعه اقتصادي بايد 
با تعامالت اقتصادي بين الملل بتوان مراحل ورود 
تكنولوژي، هضم تكنولوژي، تغيير در تكنولوژي 
و ايجاد تكنولوژي را در زنجيري افقي و عمودي 
در توليدات صنعتي و ش��به صنعت��ي طي نمود. 
واحد اول و واحد دوم در اين راستا تعريف و پياده 
مي شوند. تنها سياست تنش زدايي مي تواند در 
اين مسير كمك نمايد. )يك واحد اقتصاد توسعه( 
ادامه در صفحه 2

محمدرضا  منجذب

گفت و گو

هدف تورم 22 درصدي 
در گرو كسري بودجه

در  اي�ران  اقتص�اد 
گذش�ته،  س�ال  دو 
را  خاص�ي  ش�رايط 
تجرب�ه كرده اس�ت. 
اقتص�ادي ك�ه براي 
چند دهه بخش قابل 
توجه�ي از هزينه ها 
و بودجه ج�اري خود 
را مستقيما از درآمدهاي نفتي پوشش داده، 
از ارديبهش�ت 97 با از سرگيري تحريم هاي 
اقتص�ادي امري�كا، عمال نتوانس�ته ب�ه اين 
منبع ارزان قيمت دسترس�ي پيدا كند و اين 
توفيق اجباري دول�ت را بر آن داش�ته كه از 
ظرفيت هاي مغف�ول مانده مانن�د صادرات 
غيرنفت�ي يا مناب�ع مالياتي در اداره كش�ور 
استفاده كند. در شرايطي كه با عبور از دوران 
سعي و خطا در ماه هاي ابتدايي تحريم، دولت 
آماده مي ش�د در س�ال 99، با تكيه بر تجربه 
س�ال هاي اخير، عبور از اقتصاد نفتي را وارد 
فازي جديد كند، شيوع ناگهاني ويروس كرونا 
در ايران و جهان بس�ياري از اي�ن برنامه ها را 
برهم ريخت. سازمان هاي جهاني پيش بيني 
مي كنند، ميزان تج�ارت جهاني تا 30 درصد 
كاهش پيدا كند و به دليل تعطيلي واحدهاي 
اقتصادي تحت تاثير سياست هاي قرنطينه 
اجتماعي، رشد اقتصادي بسياري از كشورها 
نيز منفي خواهد ب�ود. ورود به چنين دوراني 
ب�راي اقتصاد ايران كه در دو س�ال گذش�ته 
نيز رش�د منفي اقتصادي را به ثبت رس�انده 
بود، اوضاع را پيچيده تر مي كن�د. در چنين 
شرايطي در روزهاي اخير بانك مركزي اعالم 
كرده يكي از اصلي تري�ن اهداف خود در يك 
سال پيش رو را بر كاهش نرخ تورم از بيش از 
30 درصد فعلي به 22 درصد قرار داده و همين 
امر براي كارشناس�ان اين س�وال را به وجود 
آورده ك�ه با توج�ه به دش�واري هاي موجود 
تحقق چنين هدف تا چه مي�زان امكان پذير 
خواهد بود؟ علي اكبر نيكواقبال - اقتصاددان 
و م�درس دانش�گاه ته�ران - در گفت وگو با 
»تعادل« از پيچيدگي هاي دستيابي به چنين 

هدفي   مي گويد.

   افزايش نرخ تورم، در كنار ساير چالش هايي 
كه اقتصاد اي�ران با آن مواجه بوده، ش�رايط 
را براي اقشار كم درآمد دش�وار كرده است. 
ريشه اين نرخ تورم باال كجاست و چرا ايران 

از آن خالصي ندارد؟
بديهي اس��ت كه تورم از اضافه بودن تقاضاي كل 
نس��بت به عرضه كل حاصل مي ش��ود. بنابراين 
وقتي ب��راي مثال از ه��دف تورم��ي ۲۲ درصدي 
صحبت مي ش��ود، به اين معني است كه تقاضاي 
كل در س��ال ۱۳۹۹ به ميزان ۲۲ درصد بيشتر از 
عرضه كل خواهد بود. عرض��ه كل از اجزاي متنوع 
توليد ناخالص داخلي تشكيل مي شود كه مي توان 
آنها را به دو بخش اساسي رشد منابع سرمايه اي و 
مصرفي تقسيم كرد. يكي از اركان محاسبات ملي 
برآورد دقي��ق افزايش كمي س��رمايه گذاري ملي 
و مضافا افزايش بهره وري اين س��رمايه گذاري ها 
است تا بتوان در نهايت رشد توليد ناخالص داخلي 
در س��ال ۱۳۹۹ را برآورد كرد و مهم تر آنكه با رشد 
باالي توليد ناخالص داخلي، كمك موثري در مقابله 
با رشد سرسام آور پايه پولي و نقدينگي به عمل آورد. 
پس وقتي تورم به وجود مي آيد يعني ميزان تقاضا 
از آنچه در اقتصاد يك كشور عرضه مي شود بيشتر 
است و اگر براي درمان اين مشكل، پول جديد چاپ 
شود، نقدينگي پرفشاري به اقتصاد وارد مي شود كه 
خود به شدت يافتن بيشتر تورم منجر مي شود و اين 
نمونه اي اس��ت كه اقتصاد ايران در طول سال هاي 

گذشته همواره با آن درگير بوده است.
ادامه در صفحه 3

فرشاد  مومني در برنامه دين و اقتصاد عنوان كرد

صنعت زدايي بي سابقه  
در2 دهه اخير

  اگر فرهنگ مسلط غير مولد باشد كشور انحطاط را تجربه خواهد كرد
  اگر فرهنگ دزدي، رباخوري، كلك زدن، پنهان كاري و... زرنگي 

تلقي شوند، جامعه به سمت ديگري مي رود

علي اكبر  نيكواقبال

 در نخستين روز هفته
 فشار تقاضا بورس را به جلو برد

گروه بورس| معامالت نخستين روز هفته در بورس 
تهران با رشد نماگرهاي بورس و فرابورس پايان يافت. 
در اين روز فشار تقاضا در بسياري از نمادهاي بازار سهام 
سبب شد تا ضمن افزايش ارزش بازار ياد شده به سطح 
۵ هزار و ۳۲۴ هزار و ۱۹۱ ميليارد تومان، شاهد رشد 
شاخص كل بورس تهران تا س��طح ۱ميليون و ۱۸۹ 
هزار و ۸۰۷ واحدي باش��يم.  معامالت روز گذشته در 
حالي پايان يافت كه دماس��نج اصلي ب��ورس تهران 
افزايش��ي ۳۶ ه��زار و ۱۲۷ واحدي را رق��م زد. بر اين 
اس��اس صعود ۳.۱۳ درصدي ش��اخص كل در حالي 
رقم خورد كه بيش��تر بار اين صعود بر دوش نمادهاي 
كاماديتي محوري نظير »فوالد«، »فملي« و »فارس« 
بود. در فرابورس نيز كليت معامالت تا حد زيادي مشابه 

بورس بود. در اين روز تنها ش��اخص اين بازار به ميزان 
۳۱۳واحد رشد كرد و به س��طح ۱۳ هزار و ۱۸۲ واحد 
رسيد. نمادهاي »ميدكو«، »صبا« و »زاگرس« در روز 
شنبه بيشترين اثر را بر افزايش شاخص كل فرابورس 
داشتند.  آمار به ثبت رسيده طي روز معامالتي گذشته 
حكاي��ت از آن دارد كه در روز ش��نبه ارزش معامالت 
بورس و فراب��ورس جمعا به ۱۵ ه��زار و ۵۱۳ ميليارد 
تومان رسيده است كه نسبت به ميانگين هفته اخير 
نشان از افزايش ارزش معامالت داشته است. اما از همه 
اين اع��داد و ارقام كه بگذريم، آنچه در روز گذش��ته از 
سوي بسياري از فعاالن بازار به طور ملموس حس شد، 
ارتقاي كيفيت معامالت و كاهش مش��كالت ناشي از 
صفحه 4  را  بخوانيد نارسايي هاي زيرساخت ها   بود.  

 يك گام 
 تا كانال 

1/200/000

هزينه سازي، كسري بودجه و عبور شاخص ها از منطقه امن

اعتراف هاي تلخ 
بودجه اي نوبخت

گ�روه كالن|  دولت زير ب��ار نهادهاي حاكميتي 
ناگزير ب��ه هزينه كردن در جاهايي ش��ده كه پولي 
براي آن وجود نداشته است. اگرچه جزيياتي در اين 
باره بيان نشده اس��ت اما همين هم اعتراف بزرگي 
است . همچنين در اثر تحريم ها درآمدهاي دولت 
كاهش قابل توجهي پيدا كرد كه منجر به كسري 
بودجه اي در ح��دود ۱۵۰ ه��زار ميلي��ارد تومان 
در س��ال ۱۳۹۸ ش��د. اين تحريم ها عالوه بر ايجاد 
اختالل در اداره كش��ور موجبات تعمي��ق ركود را 
فراهم مي كن��د. همچني��ن انباش��ت بدهي هاي 
دولت، گس��ترش عمليات فرابودج��ه اي، ناترازي 
صندوق هاي بازنشستگي، س��المت و ثبات شبكه 
بانكي، ناترازي بازار كار، وضعيت محيط زيس��ت، 
بسياري از ش��اخص ها از حدود آس��تانه امن عبور 
كرده اند و در شرايط بحراني قرار گرفته اند. اين سه 
محور نكاتي اس��ت كه در سايت س��ازمان برنامه با 
عنوان چارچوب كلي اصالح ساختاري بودجه مورد 

توجه قرار گرفته است. 
به گزارش س��اعت ۲۴، ترديدي نيست آنچه به نام 
سازمان برنامه و بودجه تهيه و براي قانوني شدن و 
اجرا به دستگاه ها تقديم و تصويب و ابالغ مي شود 
بايد امضاي رييس آن را داش��ته باشد كه به معناي 
پذيرش ماهيت توليدات و خواس��ت ها واراده اين 

سازمان است.
محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
بايد قبول كند آنچ��ه به عنوان ط��رح »چارچوب 
اصالح س��اختاري بودجه« تهيه و مطابق با خبرها 
قرار است براي تصويب به نهادهاي قانوني داده شود 
حتما امضاي نوبخت در پاي آن آمده باش��د. بنابر 
اين چارچوب اصالح ساختاري بودجه كه براساس 
گ��زارش خبرگ��زاري فارس قرار اس��ت از س��وي 
محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور به دليل مطالبه افكار عموم��ي و پيگيري 
نمايندگان مجلس يازدهم در فضاي مجازي ارسال 
شده است را بايد به نوبخت منتس��ب كرد.  وي در 
ي��ك برنامه راديويي گفت��ه بود ك��ه برنامه اصالح 
ساختار هنوز تكميل نشده است و با كمك مجلس 

به سرانجام خواهد رسيد.

    اعتراف هاي سخت
نگاهي به صفحه نخست سايت س��ازمان برنامه و 
بودجه نش��ان مي دهد چندين ماه است كه نسخه 
جديد چارچوب كلي اصالح س��اختاري بودجه در 
سمت راست اين س��ايت خودنمايي مي كند. اين 
نسخه جديد در آبان ۱۳۹۸ ويرايش شده است كه 
تصحيح يا تكميل كننده همين چارچوب در خرداد 
پارسال اس��ت. جداي از اينكه اين طرح به تصويب 
كدام نهاد قانوني برس��د يا اينكه اص��وال اجراي آن 
دراين دولت باشد يا دولت سيزدهم و جداي از اينكه 
ماهيت اين طرح چه سرنوش��تي خواهد داش��ت، 
اما در بخش��ي از اين طرح تحت عنوان برنامه كلي 
ساختاربودجه عمومي اعتراف هايي درباره روزگار 
ناجور اقتصادايران گنجانده شده است كه برخي از 
آنها را در ادامه مي خوانيد. اهميت اين اعتراف ها اين 

است كه در سخنان روزانه و خبري رييس سازمان 
برنامه و بودجه هرگز ب��ه زبان نمي آيد كه برعكس 

آنها نيز تصريح مي شود.
يكم- براس��اس آنچه دراين نوش��ته آمده اس��ت 
»بودجه يك كش��ور ق��راردادي بي��ن حاكميت با 
عموم مردم در خصوص چگونگي كاركرد نهادهاي 
حاكميتي، نحوه تامين مالي آنها و اولويت بندي در 
تخصيص و هزينه كرد منابع مالي ذيل هدف هاي 
تعريف شده درتعادل سياسي بين حاكميت و مردم 
است... نگراني حاكميت براي تامين معيشت مردم 
سبب پذيرش هزينه هاي زيادي ش��ده كه درآمد 
متناس��ب با آنها در اختيار دولت نبوده و دولت در 
حيطه هايي وارد ش��ده كه لزوما قوي ترين مجري 
در آنها نبوده اس��ت. به اين ترتيب تهيه كنندگان 
گزارش اعت��راف مي كنند دولت زير ب��ار نهادهاي 
حاكميتي ناگزير به هزينه كردن در جاهايي شده كه 
پولي براي آن وجود نداشته است. اگرچه جزيياتي 
در اين باره بيان نشده اس��ت اما همين هم اعتراف 

بزرگي است. 
دوم- در اين ط��رح آمده اس��ت »در اثر تحريم ها 
درآمده��اي دولت كاهش قابل توجه��ي پيدا كرد 
كه منجر به كس��ري بودجه اي در حدود ۱۵۰ هزار 
ميليارد تومان در سال ۱۳۹۸ ش��د. اين تحريم ها 
عالوه بر ايجاد اخت��الل در اداره كش��ور موجبات 
تعمي��ق رك��ود را فراهم مي كن��د.« اي��ن اعتراف 
صريح به كسري بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد توماني 
در شرايط تحريم نفتي نيز براي نخستين بار است 
كه به صراحت در يك متن رس��مي آمده است كه 
سرچشمه آن را نيز تشديد تحريم مي داند. اعتراف 
به اختالل در اداره كش��ور به دليل تحريم نيز يك 

اعتراف تلخ به حساب مي آيد.
س�وم-  دراين طرح و در اين بخ��ش از چارچوب 
اصالح ساختاري بودجه اضافه شده است »بررسي 
ش��اخص هاي اقتصادي و اجتماعي نشان مي دهد 
به علت معضالت انباشت شده ناشي از آسيب هاي 
تاريخي اقتصاد ايران ش��امل انباش��ت بدهي هاي 
دولت، گس��ترش عمليات فرا بودج��ه اي، ناترازي 
صندوق هاي بازنشستگي، س��المت و ثبات شبكه 
بانكي، ناترازي بازار كار، وضعيت محيط زيس��ت، 
بسياري از ش��اخص ها از حدود آس��تانه امن عبور 
كرده اند و در ش��رايط بحراني قرار گرفته اند.« عبور 
شاخص ها از منطقه امن نيز ادبيات تازه اي است كه 

تهيه كنندگان اين طرح به آن اعتراف كرده اند.
چهارم-  در اين طرح تصريح ش��ده است »كاراتر 
ك��ردن هزينه ك��رد دول��ت از طري��ق اصالحات 
ساختاري و نهادي اس��ت كه شرط الزم ديگر براي 
حذف كسري بودجه س��اختاري و ايجاد ثبات در 
اقتصاد كالن است. بدون درنظر گرفتن اين راهبرد 
تامين معيشت عمومي، افزايش عدالت اجتماعي و 
مبارزه با فساد كه به دليل نبود تمركز دولت بر روي 
وظايف س��نتي تاكنون محقق نشده است، ممكن 
نخواهد ش��د.« ناممكن ش��دن تامين منابع براي 
تامين معيش��ت مردم نيز يك اعتراف سنگين به 

حساب مي آيد.
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ادامه از صفحه اول

افزايش رسته هاي كسب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا

بانك مركزي اعالم كرد كه فهرست كسب و كارهاي 
آسيب ديده از بيماري كرونا به ۱۴ رسته افزايش يافت.

بانك مركزي در بخشنامه اي به تمامي بانك ها و 
موسسات اعتباري اعالم كرد: پيرو بخشنامه ۱5 
ارديبهشت 99 موضوع اعالم فهرست رسته هاي 
كسب و كارهاي آس��يب ديده از بيماري كرونا، 
به استحضار ميرس��اند بنا بر تصميم متخذه در 
جلسه 22 ارديبهشت »كارگروه بررسي و مقابله 
با پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از شيوع ويروس 
كرونا« ابالغي طي نامه 3۱ ارديبهش��ت معاون 
محت��رم اقتصادي رييس جمه��ور، »واحدهاي 
پ��رورش م��رغ گوش��تي و مرغ مادرگوش��تي، 
مراكز توليد محص��والت گلخانه اي س��بزي و 
صيفي جات صادراتي و مراكز توليد و عرضه گل 
و گياهان زينتي و ماهيان زينتي )وزارت جه�اد 
كشاورزي(« به عنوان رسته چهاردهم به فهرست 
رسته هاي كسب و كارهاي آسيب ديده از بيماري 

كرونا اضافه مي گردد.

آيين نامه منابع و مصارف 
هدفمندي يارانه ها 

معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي بند )الف( 
تبصره )۱۴( قانون بودجه س��ال ۱399 كل كشور، 
موضوع منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها را ابالغ 
كرد.براس��اس آيين نامه مذكور كه در جلسه مورخ 
۱۱خرداد ۱399 به تصويب هيئت وزيران رس��يد، 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي موظف اس��ت با 
اس��تفاده از كليه بانك هاي اطالعات��ي در اختيار و 
براساس معيارها و ضوابطي كه توسط اين وزارتخانه كه 
ظرف يك ماه پس از تاريخ ابالغ اين آيين نامه تعيين 
مي گردد نسبت به شناسايي سه دهك باالي درآمدي 
از فهرست يارانه بگيران، با ارايه دليل و مدرك به افراد، 
اقدام كند. س��ازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف 
است، پس از اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
نس��بت به حذف يارانه خانوارهاي اعالمي در اولين 
نوبت اقدام نمايد. همچنين خانوارهاي حذف شده 
مي توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع يارانه 
خود و افراد تحت تكفل با اعالم رضايت از دسترسي 
وزارت يادشده به كليه اطالعات بانكي و ارايه اطالعات 
و مستندات الزم، اقدام نمايند. وزارت مذكور مكلف 
اس��ت پس از بررسي مس��تندات ارايه شده، اسامي 
سرپرس��تان خانوارهاي واجد شرايط دريافت يارانه 
نقدي را مجددا به س��ازمان هدفمندسازي يارانه ها 
اعالم نمايد ت��ا در اولين نوبت، پرداخت يارانه نقدي 
آنها برقرار شود. وزارت موظف است نتايج را به كليه 

معترضين اعالم نمايد.

 آيين نامه بودجه ريزي
 مبتني بر عملكرد دستگاه ها

معاون اول رييس جمهور، آيين نامه اجرايي بند 
)ج( تبصره )2۰( قانون بودجه س��ال ۱399 كل 
كش��ور، موضوع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
دستگاه هاي اجرايي را ابالغ كرد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر هيات دولت، به موجب آيين 
نامه مذكور، دس��تگاه هاي اجرايي موضوع اين 
آيين نامه موظفند اعتبارات هزينه اي ابالغي سال 
۱399 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل 
اجرايي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد هزينه كرده 
و ضمن تشكيل كارگروهي با مسووليت باالترين 
مقام دستگاه اجرايي در جهت پياده سازي تمام 
ابع��اد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد )ش��امل 
برنامه ريزي، هزينه ياب��ي و مديريت عملكرد(، 
فرآين��د مديريت عملكرد را در راس��تاي بهبود 
مستمر عملكرد و كاهش هزينه ها طراحي و اجرا 
كنند. افزون بر اين، دستگاه  هاي مجري مكلفند 
بر مبناي تفاهم نام��ه منعقده با واحد مجري كه 
ش��امل حجم فعاليت  ها، خدمات و قيمت تمام  
شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات 
واحد مجري را در سامانه )سيستم( حسابداري 
خود به  ص��ورت جداگانه به گون��ه  اي نگهداري 
كنند كه  امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي 
واحد مج��ري به  ص��ورت مجزا وجود داش��ته 
باش��د. همچنين، واحدهاي مج��ري موظفند 
حق��وق و مزاي��اي كاركنان رس��مي، پيماني و 
قراردادي مندرج در حكم كارگزيني وقراردادهاي 
منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و س��اير 
پرداخت هاي غيرمس��تمر مرب��وط به كاركنان 
را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاس��به و 
پرداخت كنند. ضمنا دستگاه هاي اجرايي مكلفند 
تمام اطالعات مربوط به حقوق، فوق العاده  هاي 
مستمر و غيرمستمر كاركنان رسمي، پيماني و 
قراردادي خود را در اختيار سازمان هاي برنامه و 
بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت 

امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.

چهار واحد درسي اقتصاد 
براي همه مسووالن

واحد چهارم: نخبگان جامع��ه بايد در اتاق هاي 
فكر )واحدهاي اول تا س��وم( اقتصاد را بصورت 
مانيتورينگ و در راستاي منافع ملي كوتاه مدت 
و بلندمدت هدايت راهبردي كنند. در اين راستا 
تصميمات احساس��ي نخواهد بود. براي جامعه 
تبيين گردد كه در طوالني مدت فداكاري ملي 
الزم هست تا به توس��عه اقتصادي دست يابيم. 
ش��فافيت و قانون بايد حاكم باش��د. )يك واحد 

اقتصاد مديريت كالن نگر( 
واحد پنجم: اگر چهار واحد باال را خوب پاس كنيم، 

ديگر نياز به واحد بعدي نداريم

ايران2

رييس جمهور در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا: 

شرايط بانك مركزي و ارزآوري كشور بهتر شده است
رييس جمهور اعالم كرد: صادرات غيرنفتي 
در دو هفت�ه اخير با بازگش�ايي بس�ياري از 
دروازه ها با كشورهاي همسايه گشايش يافته 
و شرايط بانك مركزي و ارزآوري كشور بهتر 

شده است.

به گزارش پايگاه خبري رياس��ت جمهوري، حس��ن 
روحاني روز ش��نبه در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 
اعالم ك��رد: ص��ادرات غيرنفتي در ماه هاي اس��فند، 
فروردين و ارديبهشت به خاطر مواجه شدن با ويروس 
كرونا با مشكل مواجه شده بود، ولي در دو هفته اخير 
بسياري از دروازه ها با كش��ورهاي همسايه گشايش 
يافته و شرايط بانك مركزي و ارزآوري كشور بهتر شده 
است. وي با بيان اينكه نگراني درمورد بيماري كوويد 
۱9 و ويروس ناشناخته كرونا هنوز وجود دارد، اظهار 
داشت: مردم عزيز همچنان بايد توصيه هاي بهداشتي را 
مراعات كرده و از سفرهاي غير ضروري خودداري كنند 
تا بار ديگر شاهد اوج گيري بيماري در كشور نباشيم. 
رييس جمه��ور با بيان اينكه هنوز ب��راي اين بيماري 
واكسن و داروي قطعي به دست نيامده است و به شرايط 
ايمني دسته جمعي نرسيده ايم و وضعيت در استان ها 
از نظر بيماري ثابت نيست، گفت: استان هرمزگان از 
وضعيت سفيد برخوردار بود ولي در ايام عيد سعيد فطر 
و تعطيالت و به واسطه سفرها و رفت و آمدها اين استان 
دچار مشكل شده است. لذا اگر دستورالعمل ها رعايت 
نشود، همچنان خطر وجود دارد. روحاني اضافه كرد: 
كش��ور هر چه قدر هم پيشرفته باشد، تخت، امكانات 
و تجهيزات پزش��كي و كادر درماني محدود است، لذا 
بايد همه نس��بت به رعايت دستورالعمل ها همچنان 

همكاري داشته باشند.

    رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي
رييس جمهور خاطرنشان كرد: براساس گزارشي كه در 
جلسه ارايه شد مردم در ارديبهشت ماه نسبت به رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي همكاري بيشتري داشتند 
و شاهد شرايط مطلوبي بوديم، اما از اواسط خردادماه 
از س��طح اين مراقبت ها كاسته ش��ده به نحوي كه از 
حدود ۸۰ درصد رعايت اصول بهداشتي به 2۰ درصد 
رسيده ايم كه مي تواند نگران كننده باشد. همه بايد توجه 
داشته باشند كه براي عبور از اين شرايط همچنان بايد 
مراقبت ها و توجه به دستورالعمل هاي بهداشتي را مد 

نظر قرار دهند. روحاني تصريح كرد: دولت تمام اقدامات 
الزم را براي اينكه تخت هاي بيمارستاني و امكانات و 
تجهيزات پزشكي و حفاظتي براي پزشكان و پرستاران 
بيشتر شود را به كار گرفته و از ش��رايط خوبي در اين 
زمينه برخوردار هس��تيم و مشكلي نداريم. البته بايد 

همچنان آمادگي هاي خود را تقويت كنيم.
 رييس جمهور با بيان اينكه در كنار اينگونه آمادگي ها 
مردم هم همكاري ه��اي الزم را ادامه دهند، گفت: به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توصيه شد كه ماسك 

ارزان و به اندازه كافي در اختيار مردم قرار دهند.

    تقويت و توسعه دولت الكترونيك
روحاني با تاكيد بر تقويت و توسعه دولت الكترونيك، 
افزود: امروز در جلسه توصيه شد كه هم دولت و هم مردم 
حتي االمكان امور و اقدامات خود را بدون س��فر انجام 

دهند و دولت نيز خدمات خود را تا جايي كه امكان دارد 
با استفاده از امكانات دولت الكترونيك و بدون مراجعه 
مردم انجام دهد و در اين راس��تا هر هفته يك خدمت 
بزرگ به حوزه خدمت الكترونيك تبديل مي ش��ود تا 

مردم نيازي به مراجعه به ادارات نداشته باشند. 
روحاني با اعالم اينكه سطح توليدات صنعتي، كشاورزي 
و خدمات الكترونيك در فروردين و ارديبهشت افزايش 
يافته است، اظهار داشت: امروز وضعيت توليد نسبت به 
2 ماه اول سال گذشته به طور متوسط ۱۰ الي ۱2 درصد 
افزايش يافته اس��ت و توليدات صنعتي نيز از جايگاه 

خوبي برخوردار است.
 رييس جمهور خاطرنشان كرد: صادرات غيرنفتي در 
ماه هاي اسفند، فروردين و ارديبهشت به خاطر مواجه 
شدن با ويروس كرونا با مشكل مواجه شده بود ولي در 
2 هفته اخير بسياري از دروازه ها با كشورهاي همسايه 

گشايش يافته است و شرايط بانك مركزي و ارزآوري 
كشور بهتر شده است. روحاني در ادامه سخنان خود 
با بيان اينكه امروز ش��اهد حكمراني بهتري در كشور 
هستيم و با وحدت و انسجام، به جاي مچ گيري دست 
همديگر را گرفتن، تقويت ش��ده است، اظهار داشت: 
امروز همه قوا و نيروهاي مسلح و اركان كشور در كنار 

هم قرار دارند.

    بازگشايي اماكن مقدس 
رييس جمهور با اشاره به بازگش��ايي اماكن مقدس و 
لزوم مراعات دستورالعمل ها بهداشتي در اين اماكن، 
تصريح كرد: براساس گزارشي كه در جلسه امروز داده 
ش��د، وضعيت رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در 
برخي از اماكن مقدس از جمله حرم عبدالعظيم حسني 
و همچنين در قم و جمكران بسيار خوب و عالي بوده 

اس��ت، ولي بعضي از اماكن مانند حرم رضوي شرايط 
مناسبي ندارند و گزارشاتي كه در اين زمينه ارايه شده، 
 اميدواركننده نيست، لذا از توليت آستان قدس رضوي، 
استاندار و دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي خواهيم كه 
تالش كنند با مراعات موارد بهداشتي، استان خراسان 
رضوي وارد پيك بيماري نش��ود. روحاني خاطرنشان 
كرد: گش��ايش ها مش��روط بر اين بوده كه همه بايد 
همكاري كنند، در غير اين صورت اگر سالمت مردم به 
خطر بيفتد ناچار خواهيم بود محدوديت ها را مجدداً 

اعمال نماييم.
 رييس جمهور در ادامه با اشاره به مصوبات جديد ستاد 
ملي مقابله با كرونا، گفت: در جلسه امروز مصوب شد 
افرادي كه در 3 ماه اخير به خاطر بيماري كرونا مشمول 
بيماري ش��ده اند و همچنين به كسب و كارهايي كه 
پرون��ده بيمه ندارن��د و به خاطر كرونا دچار مش��كل 

شده اند، كمك شود.

    بازگشايي مشروط
روحاني اضافه كرد: در اين جلسه همچنين مصوب شد 
تا نمايش��گاه هاي تخصصي مجاز به فعاليت باشند به 
شرط اينكه افراد خاصي براي بازديد از آن دعوت شوند. 
همچنين تاالرهاي پذيرايي در نقاطي كه شرايط قرمز 
ندارد در چارچوب دس��تورالعمل ها بازگش��ايي شود 
به نحوي كه بيش��تر از 5۰ درصد ظرفيت آن پذيرش 
نداشته باشد. در اين راس��تا همچنين كتابخانه هاي 
عموم��ي و قهوه خانه ه��ا در چارچ��وب پروتكل هاي 
بهداشتي كه اعالم خواهد شد، مجاز به فعاليت هستند، 
ول��ي برخي فعاليت هاي فرهنگ��ي از جمله اردوهاي 
تابستاني فعاًل ممنوع است.رييس جمهور همچنين با 
اشاره به درخواست برخي از استان هايي كه در وضعيت 
قرمز قرار دارند، براي برخورداري از اعمال محدوديت ها، 
اظهار داش��ت: در اين زمينه مقرر گرديد چارچوب ها، 
زمان و چگونگي اين اختيارات به اس��تان هايي كه در 
ش��رايط قرمز قرار دارند، تا زماني كه از ش��رايط پيك 
بيماري خارج شوند در جلسه پنج شنبه مورد بررسي 
قرار گرفته و در دس��تور كار هفته آينده جلسه ستاد 
مقابله ب��ا كرونا قرار بگيرد.روحاني خاطرنش��ان كرد: 
درخصوص مرخصي تيرم��اه زندانياني كه آزادي آنها 
خطري براي امنيت جامعه ندارند، نيز با توجه به اينكه 
هماهنگي ها به طور كامل انجام نشده بود، مقرر گرديد 

هفته آينده تصميم گيري شود

صنعت زدايي بي سابقه  در2  دهه اخير

اگر اقتصاد نخوانده ايم تحليل و توصيه نكنيم

ريزه كاري ها و جزييات بس��يار مهمي در اين قضيه وجود 
دارد كه ما اميدواريم كه اگر باب اين گفت وگوهاي جدي در 
اين زمينه باز بشود حكومتگران گرامي ما متوجه بشوند كه 
اگر از منظر فرهنگ ما خالقيت، مولد بودن، اهميت دادن 
به مفيد بودن را ترويج كنيم در كادر نهادي جامعه به يك 
س��متي مي رود و اگر فرهنگ مسلطي كه از طريق بستر 
نهادي تش��كيل مي ش��ود دزدي، كلك زدن، ربا خوردن، 
پنهانكاري را زرنگي تلقي بكند جامعه به يك سمت ديگري 
مي رود. و عنصر فرهنگ اگر به نحوه بايسته و در كادر مساله 
توسعه مورد توجه قرار بگيرد آنجا مشخص مي شود براي 
تصميم گيران كش��ور كه كانال اصلي فرهنگ س��ازي در 
نظام حيات جمعي اين است كه شما ببينيد كه براي اداره 
جامعه شان طرز نگاهشان چيست و به سمت چه دانش ها 
و مهارت هايي مي روند و از سمت چه دانش و مهارت هايي 
فاصله مي گيرند. اگر فرهنگ مس��لط فرهنگ غيرمولد 
باشد آن وقت كشور انحطاط را تجربه خواهد كرد ولو اينكه 
ما در موعظه ها زيباتري��ن و متعالي ترين حرفها را بزنيم و 
بشنويم و بشنوند. ما اينجا با همديگر در اين زمينه بحث 
مي كردي��م و اينكه براي فهم عالمانه فرهن��گ به ويژه در 
نظام تصميم گيري هاي اساسي كش��ور و از طريق آنها در 
بخش هاي وس��يعي از جامعه ما يك خالهاي انديشه اي 
بزرگ روبرو هستيم نه تكليف مان به نحو بايسته با مفهوم 
فرهنگ روشن است و نه اينكه فهم عالمانه اي از روابط علت 
و معلولي به اينكه ما به سمت فرهنگ متعالي مي رويم يا به 
سمت فرهنگ مبتني بر انحطاط مي رويم روشن است. نه 
شاخص ها و مقياس هاي سنجش و اندازه گيري در اين زمينه 

مذموم و خصلت توسعه اي دارد.«
اين استاد اقتصاد در ادامه تاكيد مي كند: اينكه عرض كردم 
دكتر راغفر عزيز خيلي نقش داشتند در اين زمينه تعداد قابل 
توجهي از مقاالت ممتازي كه در سطح دنيا مورد توجه قرار 
گرفته بود كه به مساله فرهنگ از زاويه توسعه نگاه مي كرد 
توس��ط آقاي دكتر راغفر به ما معرفي شد و ما كه هميشه 
مرهون و مباهي هستيم به بهره مندي از ذخيره دانايي ايشان 
در اين زمينه هم واقعا اين توفيق را داشتيم. ما آن موقع اين 
جوري بحث مي كرديم به جاي اينكه مس��اله فرهنگ را 
از زاويه اينكه چرا موعظه هاي ما موثر نمي ش��ود ردگيري 
كنيم كه البته در» جامعه شناسي توسعه« در اين زمينه هم 
بحث هاي بسياري خارق العاده اي وجود دارد و ما در مقدمه 
اين كتاب اين را اشاره كرديم گفتيم اگر مناديان ارزش ها 
چون به خلوت كار ديگر بكنند موعظه ها بي اثر مي شود و 
به ضد خودش تبديل مي شود پنج شش تا فرمول در اين 

زمينه در جامعه شناسي توسعه وجود دارد كه ما در 3۰ سال 
گذشته يك بار در اين زمينه نديديم كه در رسانه ها و حتي 
گفت وگوهاي دانشگاهي بحث كليدي بشود كه اگر واقعا 
شما از انحطاط فرهنگي نگران هستيد جامعه شناسي توسعه 
مي گويد برويد خودتان را در آينه ببينيد و رفتارهاتان را به 
جاي اينكه مثال بخواهيد اين و آن را تقيبح بكنيد يا نسبت 
بدهيد به كارهاشان در درجه اول مي گويند وقتي كه انحطاط 
فرهنگي پيش مي آيد بايد طرز عمل مناديان را و مناديان 

ارزش ها را مورد توجه قرار بدهيد.

    تامين منافع از طريق سالم
مومني در ادامه با اشاره به اهمتي مقوله قاعده گذاري گفت: 
محور بعدي قاعده گذاري ها است. قاعده گذاري هاي شما 
فرهنگ را شكل مي دهد نظام ترجيحات را مشخص مي كند 
معلوم مي كند از طريق مفت خوارگي شما بهتر مي توانيد 
منافعتان را حداكثر كنيد يا از طري��ق خاليق و نوآوري و 
تالش. اينها همه حساب و كتاب هاي خيلي روشن و موجزي 
در انديشه توس��عه دارد . ما در بحث هاي كه با با دوستان و 
همفكران و همكاران گرامي داشتيم يك جمع بندي ما اين 
شد كه بزرگ ترين خطا در نظام قاعده گذاري هاي اساسي 
ما كه حتي وقتي شوراي عالي فرهنگي هم تشكيل مي دهند 
عموما كساني آنجا مي نشينند كه ويژگي  مشتركشان اين 
است كه صالحيت تخصصي بايسته در زمينه فرهنگ و 
در زمينه توسعه و در نسبت  س��نجي عالمان بين اين دو 
ندارند معلوم است شما آنجا يك مسيري را طي مي كنيد 
جامعه يك مس��ير ديگري را طي مي كند و در اين ماجرا 
هم توسعه كشور قرباني مي شود و هم توسعه كشور رو به 
انحطاط مي رود. ما بر اين اساس مي خواستيم بگوييم در 
ذخيره دانايي بشر در نسبت سنجي بين فرهنگ و توسعه، 
نكات جالب توجهي وجود دارد. اينكه به چه صورت حيات 
مادي را مي توان س��اماندهي ك��رد حياتي ترين عنصر در 
شكل گيري فرهنگ هاي خاص است. او در ادامه گفت: اگر 
در بورس راه را باز كرديد كه با س��وداگري و خريد و فروش 
ماجراي بهره مند شدن سامان پيدا بكند خب ديگر نبايد در 
اين جامعه انتظار داشته باشيم كه مثال فرهنگ با حساب 
و كتاب خرج كردن جايگاه پيدا بكند، فرهنگ دور نگري 
و آينده سازي موضوعيت پيدا بكند، فرهنگ وقت شناسي 
و مسووليت شناسي موضوعيت پيدا بكند، احساس تعلق 
خاطر به جامعه پديد بيايد و طرف براي عزت نفس خودش 
اهميت قائل باشد، در جامعه اي كه فرهنگ مسلطش از روي 
قاعده گذاري ضد توسعه اي و مشوق مفت خوارگي مي رود 

به سمت سوداگري و داللي و رباخوري اين جور چيزها ديگر 
آرمان خواهي و عدالت طلبي مضحكه مي شود، چون ما به 
ازاي عيني درش وجود ندارد، فرهنگ استقالل طلبي و اتكا 
به خود و چيزهايي از اين قبيل ما مي خواستيم آنهايي كه 
دلسوزند براي جامعه در سطح حوزه عمومي و هم در نظام 
تصميم گيري هاي اساسي توجه كنند كه برويد مقررات 
بگذاريد اگر آن مقررات  نس��بتي با سبك زندگي روزمره 
مردم نداشته باشد آن قاعده گذاري ها مبناي تنظيم روابط 
نمي شود و به ش��كل هاي مختلف دور زده مي شود . نكته 
كليدي هم اين است كه اينها همه در تسهيل علم قرار دارند 
و اگر عزيزان راه را باز بكنند به اينكه از موضع علم و از منظر 
توسعه و عزت جامعه و اعتالبخشي كيفيت زندگي مردم به 
مساله نگاه بكنيم آن وقت معلوم مي شود كه ما چه جوري 
داريم خطاهاي فاحش مي كنيم، زمان را از دست مي دهيم، 
منابع مادي و انساني را هم تلف مي كنيم، الگوي مسلط را هم 
به جاي اينكه همكاري و اعتماد و اعتالبخشي قرار بدهيم هل 
مي دهيم به سمت ستيز و حذف و خشونت و بي اخالقي. آن 
چيزي كه عمال مي بينيم كه تا حدودي سكه رايج شده در 
طرز عملي كه به ويژه در ساخت سياسي كشور با يك وضوح 

خيلي بيشتري دارد مشاهده مي شود.
او در خصوص اهداف تهيه اين كتاب چيست؟ گفت: پس 
بنابراين هدف اصلي يا پيام اصلي اين كتاب اين بود كه آقا 
بحث هاي مرب��وط به فرهنگ را اوال در كادر توس��عه قرار 
بدهيم، ثانيا بياييد از علم مدد بگيريد كه به شيوه عالمانه 
ماجرا س��امان داده بش��ود. در غير اين صورت آقاي راغفر 
فرمودند شما نگاه بكنيد نسبت سرقت بزهكاري اطفال جرم 
و جنايت و انواع ناهنجاري ها در ۱۰ ساله اول انقالب وقتي كه 
در مقايسه با سه دهه بعد نگاه مي كنيد با لحاظ كردن همه 
متغيرهاي كنترلي ببينيد كه در دوره تعديل س��اختاري 
تمام بزهكاري ها و ناهنجاري هاي اجتماعي جهش پيدا 
كرده است، حساب و كتاب دارد شما نگاه بكنيد، مثال كينز 
در ۱92۰ در آن كتاب در آنجا مي گويد اگر از طريق شوك 
درماني و سياست هاي تورم زا براي دولت و براي رانت جوها 
كس��ب درآمد كنيد تلقي مسلط از زندگي مي شود تلقي 
كازينويي. با اي��ن كار جامعه را به ي��ك قمارخانه تبديل 
مي كنيد. درست ۱۰۰ سال پيش اين حرف را جان كنارد 
كينز زده از دل چي؟ از دل مشاهده هاي كه در جنگ هاي 
جهاني اول مستقيما داشته چون آنها اين موقعيت را داشتند 
كه مثال انگلستان مستقيما معركه نبرد بود و ديدند كه وقتي 
كه نظام سياست گذاري خطا مي كند و قاعده گذاري ها را 
به سمتي مي برد كه رانت و ربا و فساد را با آن سهل انگارانه 

برخورد مي كند. مناس��بات اجتماعي ت��وي آن كادر قرار 
مي گيرد آن وقت از دل اين مساله وقتي كه شما بياييد به 
رابطه فرهنگ و توس��عه نگاه بكنيد ما پيش خودمان فكر 
مي كرديم و مي كنيم اينها يك موضوعاتي است كه مي تواند 
مبناي گفت وگوهاي بسيار سازنده در سطح ملي باشد. به 
جاي اينكه مثال مسائل درجه چندم با افراد درجه چندم در 
رسانه هاي همگاني سكه رايج بشود شما بيايد بحث هاي 

بنيادي را مطرح كنيد. 

    قاعده تعريف در جامعه
مومني در ادامه گفت: وقتي كه مفت خوارگي مي كنيد قاعده 
مسلط و نظام پاداش دهي در آن چارچوب تعريف مي شود 
يك دفعه مي بينيد در ربع اول قرن بيس��ت و يكم كه قله 
دستاوردهاي علمي و فني است ايران از نظر طرز مواجهه 
با عدم اطمينان هايي كه منشأ طبيعي دارد نسبت به چند 
صد سال پيش عقب افتاده است. اينها اين چيزهايي است 
كه بنيادي است كه متاسفانه اصال در گفت وگوهاي رسمي 
و در قاعده گذاري رس��مي چون فهم نظري به حد نصاب 
وجود ندارد، اصال توجه نمي شود، مطالعه هايي وجود دارد 
در همين سازمان برنامه ما و مطالعاتي وجود دارد كه در دولت 
به طور رسمي انتشار پيدا كرده است. شما مثال تئوري هاي 
توسعه را مي بينيد مي گويند توسعه زماني موضوعيت پيدا 
مي كند كه جامعه حداقل قابليت را پيدا بكند، براي حل و 
فصل عدم اطمينان هاي با منشأ طبيعي بعدا از اينكه آن حل 
و فصل شد جامعه شكل مي گيرد و بعدا عدم اطمينان هاي 
با منش��أ تعامالت اجتماعي موضوعيت پيدا مي كند كه 
قاعده گذاري ها و ترتيبات نهادين مي رود به آن سمت. در 
نخستين گزارش ملي فقر و نابرابري كه در ايران منتشر شده 
مي گويد در جهان ۴2 نوع عدم اطمينان با منشأ طبيعي 
وجود دارد مثل سيل و زلزله و خشكسالي و از اين قبيل كه 
مي گويد از آن ۴2 نوع 3۴ نوع آن در ايران فعال است. يعني 
وقتي كه به مفت خوارگي پاداش مي دهيد به قابليت افزايي به 
متناسب شدن برخورداري ها با صالحيت ها و تالش ها وقعي 
نمي گذاريد افراد را يك جوري تربيت مي كند كه مي خواهد 

يك شبه ره صد ساله را برود. 
اس��ن اس��تاد عالمه طباطبايي تاكيد كرد: االن شما نگاه 
بكنيد يك نفر مي خواهد ازدواج كند بايد اول خانه داشته 
باشد، ماش��ين داشته باشد، چه كس��ي در شروع زندگي 
مي تواند يك همچين كارهايي را بكند وقتي شما مناسبتي 
ايجاد مي كنيد كه منطق انباشت را در همه عرصه ها دچار 
آشفتگي مي كند، معلوم اس��ت ناهنجاري مي شود سكه 

رايج بحث سر اين است كه شما به توليد فناورانه توسعه گرا 
كه بزرگ ترين ركن شكل دهنده يك فرهنگ است، توجه 
نمي كنيد بي سابقه ترين سطوح تجربه شده صنعت زدايي 
در 2 دهه گذش��ته اتفاق افتاده تا امروز يك مقاله نوش��ته 
نشده يك بحث جدي عمومي چه در سطح عمومي و چه 
در سطح قاعده گذار ها درباره اش مطرح نشده است. معلوم 
است كه بحران انباشته عدم اطمينان هاي با منشأ طبيعي 
پيدا مي شود و اگر در دل اين برويد آن رانت و فساد وقتي كه 
همه جايي شد آن وقت مي بينيد حتي آن منابعي كه صرف 
مثال مبارزه با سيل مي شود هم كاركرد خودش را از دست 
مي دهد. او در ادامه گفت: ما االن مطالعه اي داريم كه به همت 
زنده ياد استاد فقيد دكتر حسين عظيمي سازماندهي شد 
و مجموعه مقاالت آن هم وجود دارد در آنجا نش��ان داده 
كه از ۱36۸ به اين طرف به موازات اينكه ايران جنون آميز 
و بي ضابطه سدس��ازي را در دستور كار قرار داده هم تعداد 
وقوع س��يل  افزايش پيدا كرده و هم آسيب پذيري جامعه 
در برابر س��يل افزايش پيدا كرده است. چطور مي شود كه 
به اين پديده هايي كه جلوي چشم است در اسناد رسمي 
وجود دارد بي اعتنا مي شوي عين اين مساله در مورد عدم 
اطمينان هاي با منشأ طبيعي با تعامالت انساني هم وجود 
دارد، يعن��ي آنجايي كه نگاه مي كني الگوي رابطه مردم با 
مردم، مردم با حكومت و حكومت با مردم چطور اس��ت؟ 
همه بيش از آنكه بحث فرهنگي باشد سياسي است و بيش 
از آنكه سياسي باشد فرهنگي است. در آنجا با جزييات شما 
مي توانيد مثال فرض بفرماييد مهم ترين متغير كه وضعيت 
عدم اطمينان هاي با منشأ تعامالت انساني را مي سنجند 
كه هم رابطه با مردم با م��ردم و هم مردم با حكومت و هم 
حكومت با مردم مشخص مي كند، وضعيت امنيت حقوق 
مالكيت است.  مومني در ادامه گفت: ما االن مطالعه هايي 
در اختيار داريم كه مي گويد كه طي سه دهه گذشته به طرز 
بي س��ابقه اي با هر متر و معياري كه اندازه گيري شده ما با 
سقوط امنيت حقوق مالكيت روبرو هستيم اينها بازتاب رشد 
دادن فرهنگ مفت خوارگي و كل فرهنگ به معناي هنجارها 
و متنزل كردن به موعظ��ه پديد مي آيد. اينها يك چيزها 
در تسهيل علم است و ما مي خواهيم صميمانه و مشفقانه 
اميدوار باشيم كه انتشار آثاري كه به مساله فرهنگ از منظر 
توسعه نگاه مي كنند به نظام تصميم گيري هاي اساسي و 
به دلسوزان در حيطه عمومي كمك بكند كه مسائل اصلي 
را بيايند عمده كنند و مطرح كنند االن مس��ائل اصلي كه 
رسانه ها ترويج مي كنند عموما مسائل مربوط به رانت جويان 

و رباخوران و دالل ها است.

در سطح يك بنگاه يا يك سهام دار يا يك مدير صندوق 
ممكن است جالب و بهينه و كارا و زيركانه جلوه كند، 
وقتي روي كل جمعيت يا بنگاه هاي كشور تعميم داده 

شود، دود شده و به هوا مي رود! 
در واقع يك فرق نگاه مديريتي و اقتصادي اين است 
كه نگاه مديريتي برخي پارامترهاي كليدي مس��اله 
را مفروض و داده ش��ده و برون زا مي گيرد و بعد سعي 
مي كند در سطح انفرادي روي آنها بهينه سازي انجام 

بدهد. مثال قيمت مشتقات مالي را مفروض مي گيرد و 
مي گويد به ترين كار براي يك فروشنده يا خريدار ماده 
خام چيست. يا قيمت محصوالت را مفروض مي گيرد 
و مي گوي��د به ترين برنامه توليد چيس��ت. يا ميزان 
ريسك بازار و نوسانات را مفروض مي گيرد و مي گويد 

به ترين سبد سرمايه گذاري براي فرد چيست.
اين نگاه تا زماني كه در حد مش��ورت براي يك بنگاه 
منفرد باش��د خيلي زيان ندارد )هر چند مي توان در 

مورد اثر بخش��ي آن بحث كرد( ول��ي وقتي بخواهد 
وارد حيطه سياست گذاري و توصيه به عموم جامعه 
و امث��ال آن بش��ود، مي توان��د خطرن��اك و ناقص و 
گمراه كننده باش��د! دليلش هم فك��ر مي كنم براي 
خوانندگان روش��ن باش��د: وقتي همه بنگاه ها/افراد 
چني��ن توصيه هايي را جدي بگيرن��د، ديگر پارامتر 
ورودي مساله بهينه سازي آن مقدار قبلي نخواهد بود! 
مثال ريسك بازار يا قيمت مشتقات مالي يا ماده خام 

ديگر آن عدد سابق نخواهد بود. زياد پيش مي آيد كه 
وقتي دقيق تحليل كني��م و اين اثر بازخورد را لحاظ 
كنيم، ببينيم سياس��تي كه در س��طح فردي به نظر 
خيلي كارا بود، در سطح كل جامعه اثر خاصي ندارد 

يا اثر بسيار اندكي دارد.
جمع بندي: هر تخصصي نق��ش و كاركرد خودش را 
دارد و جامعه مدرن نياز به تقسيم كار تخصصي دارد. 
يك اقتصاددان مالي كمتر به مهارت هاي انمضامي و 

عيني الزم براي كمك به مديران يك بنگاه كوچك 
اقتصادي مجهيز هستند. از آن طرف، يك متخصص 
مديريت مالي كم تر به ش��هودها و مدل هاي ذهني و 
دان��ش نظري كه براي تحليل در س��طح عام جامعه 
يا درك تعادل كلي بازارها الزم اس��ت مجهز اس��ت. 
شك ندارم كه خود خوانندگان گرامي مشابهت هاي 
زيادي بين همين داس��تان و حوزه هاي ديگر رشته 

»مديريت« خواهند يافت.
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رييس جمهور: در 2 هفته اخير بسياري از دروازه ها با كشورهاي همسايه گشايش يافته است

ادامه از صفحه اول
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رشد ۸۵۹ درصدي حق بيمه 
اعتباري در سال ۹۸

شركت هاي بيمه در س��ال ۱۳۹۸ معادل ۵۳.۸۴۹ 
ميليون ريال حق بيمه در رشته بيمه اعتباري توليد 
كرده اند كه ۸۵۹.۵ درصد بيشتر از سال ۱۳۹۷ است. 
آمارهاي مقدماتي منتشر شده از سوي بيمه مركزي 
در خصوص عملكرد صنعت بيمه در س��ال ۱۳۹۸ 
حاكي از آن است كه ش��ركت ها و موسسات بيمه 
در اين سال در مجموع ۵۳.۸۴۹ ميليون ريال حق 
بيمه در رشته بيمه اعتباري توليد كرده اند.  در بيمه 
اعتبار ريسك بازپرداخت نشدن اقساط گيرندگان 
اعتبار كه در قالب فروش اقساطي يا اجاره به شرط 
تمليك كاال از بيمه گذار اعتبار دريافت كرده اند، تحت 
پوشش بيمه قرار مي گيرد، به عبارت ديگر شركت 
بيمه با دريافت حق بيمه متعهد مي شود در چارچوب 
قرارداد في مابين و در صورت عدم پرداخت اقساط 
از سوي اعتبار گيرنده اقساط معوق را به اعتبار دهنده 
)بيمه گذار( بپردازد. بيمه اعتبار براي كاالهاي ايراني 
ارايه مي شود.  صدور ۹۷هزار و ۷۲۳ فقره بيمه نامه 
اعتباري در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۵۵.۷۶ 
درصد افزايش يافته است. با اين حال سهم اين رشته 
از كل حق بيمه توليدي ۵۹.۹۳۸.۴۰۱ ميليون ريالي 
شركت هاي بيمه در سال گذشته، تنها ۰.۰۱ درصد 
و از نظر تعداد بيمه نامه صادر شده نيز سهم اين رشته 
از ۸۰.۶۷۶.۳۹۶ فقره بيمه نامه صادر شده فقط ۰.۱۲ 
درصد است. شركت هاي بيمه در سال ۹۸ در مجموع 
۲۲.۲۶۳ ميليون ريال در اين رشته خسارت پرداخت 
كرده اند و سهم آن از كل خس��ارت هاي پرداختي 
صنعت بيمه معادل ۰.۰۱ اس��ت. البته اين ميزان 
خسارت پرداخت شده ۵۸.۳۷ درصد كمتر از سال 
۹۸ است. براساس آمارهاي منتشر شده، شركت هاي 
بيمه تنها ۹ فقره خس��ارت در رشته بيمه اعتبار در 
سال گذشته پرداخت كرده اند كه اين ميزان ۸۷.۸۴ 
درصد كمتر از سال ۱۳۹۷ است. نسبت خسارت در 
اين رشته بيمه اي نيز ۴۱.۳۴ درصد اعالم شده است. 
خريداران بيمه اعتبار عبارتند از: بانك ها و موسسات 
اعتباري و ساير اشخاص حقوقي ارايه كننده خدمات 
مالي و عمليات شبه بانكي )مانند عرضه و تقاضاي 
وجوه و اعتبار، دريافت سپرده و وديعه و موارد مشابه، 
اعطاي وام و تس��هيالت و ص��دور كارت اعتباري( 
مش��روط بر آنكه براي فعاليت خود از بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران مجوز اين فعاليت ها را گرفته 
باش��ند.  بنگاه هاي اقتصادي حقوق��ي كه كاال را به 
صورت غير نقدي مي فروشند. موسسات دولتي يا 
وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي غير دولتي كه بر 
اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطاي وام و تسهيالت 
به ساير اشخاص هستند.گفتني است اولين بيمه 
اعتبار در سال ۱۳۴۸ توسط بيمه ايران و براي شركت 

ملي فرش ايران صادر شده است.

تسهيالت يك ميليون توماني 
به ۲۱ ميليون نفر

مديركل اعتبارات بانك مركزي از پرداخت تسهيالت 
۱۰ ميليون ريالي، به ۲۱ ميلي��ون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ 
سرپرس��ت خانوار )جمعا به مبلغ بيش از ۲۱۰ هزار 
ميليارد ريال( تاكنون خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، براساس اعالم مديركل اعتبارات بانك 
مركزي، بانك هاي عامل تا ساعت ۱۱ روز پنج شنبه 
م��ورخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹، از تع��داد ۸۶۵ هزار و ۴۵۱ 
فقره تسهيالت قابل پرداخت به يارانه بگيران )براساس 
فهرست اعالمي از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه 
ها(، تعداد ۸۶۲ هزار و ۶۰۳ فقره از تسهيالت موصوف 
)معادل ۹۹.۷ درصد( را پرداخت كرده اند. همچنين 
امكان واريز مابقي تسهيالت ياد شده نيز به داليلي از 
جمله مسدودي حساب، شماره حساب اشتباه، عدم 
سازگاري شماره حساب با كد ملي ارسالي، نامعتبر 
بودن اطالعات معرفي شده و ساير خطاها ميسر نشده 
است. طبيعي است برخي از اين موارد در هفته آتي با 
همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه رفع مي شود. بر 
اين اساس با احتساب تسهيالت پرداختي سه مرحله 
قبلي تاكنون از تعداد ۲۱ ميلي��ون و ۵۶ هزار و ۴۲۴ 
خانوار معرفي شده از سوي سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها، تعداد ۲۱ ميليون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ سرپرست 
خانوار تسهيالت ۱۰ ميليون ريالي  را دريافت كرده اند.

جشنواره فيلم كوتاه 
بانك پاسارگاد با محوريت اقتصاد 
 چهارمين جشنواره فيلم كوتاه  پاسارگاد با محوريت 
حمايت از توليد و رش��د اقتصاد مل��ي، در دو بخش 
حرفه اي و غيرحرفه  اي برگزار خواهد شد.  به گزارش 
روابط  عمومي بانك پاسارگاد، چهارمين جشنواره فيلم 
كوتاه  پاسارگاد در سال جاري، با هدف توليد آثاري 
فاخر در زمينه حمايت از توليد و رشد اقتصاد ملي، 
انعكاس تالش هاي جهادگرانه در عرصه هاي توليد و 
صنعت، جلب توجه آحاد مردم به نقش ارزنده حمايت 
از توليد ملي در جهت رش��د و اس��تقالل اقتصادي 
و همچنين ايجاد بس��تري مناسب براي شناسايي 
و شكوفايي استعدادها و قابليت هاي هنري، برگزار 
خواهد شد. بر اين اس��اس، دبيرخانه اين جشنواره 
طي فراخواني، مهلت ارس��ال آثار را پايان ش��هريور 
سال ۱۳۹۹ اعالم كرد. عالقه مندان به شركت در اين 
جشنواره كه در دو بخش داوري آثار حرفه اي و داوري 
آثار مبتدي و غيرحرفه اي برگزار خواهد شد، مي توانند 
جه��ت ثبت ن��ام و دريافت كد رهگيري به س��ايت 
 www.pasargadfilmfest.ir جشنواره به نشاني
مراجعه كنند.  شركت گنندگان مي توانند آثار خود 
را در مدت زمان ۱۸۰ ثانيه تا حداكثر ۱۰ دقيقه، در 
ابعاد استاندارد )حداقل ۷۲۰( و در دو كيفيت مناسب 
 FHD يا HD و MP۴ بازبيني و اكران، در دو فرمت
تهيه و همراه با رزومه كاري، براي دبيرخانه جشنواره 
ارسال كنند.  جوايز اين جشنواره جام پاسارگاد، ديپلم 
افتخار و جوايز نقدي براي هر يك از برگزيدگان تا مبلغ 
۵۰۰ ميليون ريال خواهد بود. جهت كسب اطالعات 
بيشتر به سايت جشنواره مراجعه كنيد و يا با دبيرخانه 
به شماره ۸۲۸۹۳۰۳۰-۰۲۱ تماس حاصل فرماييد. 

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

افزايش اونس جهاني و قيمت طال و سكه

رشدمثبتاقتصاديبدوننفتنويدبخشجهشتوليد
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بانك مركزي ب�ا ارايه توضيحاتي در 
خصوص رشد اقتصادي كش�ور در سال 1398 
گفت: رش�د اقتصاد ايران بدون نفت كشور در 
س�ال 98 با نرخ رش�د 1.1 درصد، مثبت ش�ده 
اس�ت. همچنين رش�د اقتصاد ايران با نفت به 
دليل كاهش 38- درصدي فروش نفت به 6.5- 
درصد رسيده است.  همتي افزود: همان گونه كه 
قباًل، بانك مركزي پيش بيني كرده بود، گزارش 
تحوالت اقتصادي بخش واقع�ي اقتصاد ايران 
درسال 1398، بيانگر مثبت شدن رشد اقتصاد 
بدون نفت كش�ور، در س�ال گذش�ته است. بر 
اس�اس گزارش حوزه معاونت اقتصادي بانك، 
رش�د اقتصادي بدون نفت در سال 98، معادل 
1.1+ درصد است كه بر مبناي بخش هاي فعاليت، 
كش�اورزي 8.8+ درصد، گروه صنعت ومعدن 
۲.3+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطرتأثيرشيوع 
كرونا در فصل آخر سال ۰.۲- درصد بوده است. به 
علت كاهش درآمد نفت، رشد اين بخش 38.۷- 
درصد بود كه در نتيجه آن، رشداقتصادي بانفت، 

به منفي 6.5 درصد رسيد.

اين گزارش، با در نظر گرفتن آمار عملكرد مناسب بخش 
كشاورزي و روند مثبت رشد بخش صنعت درنيمه دوم سال 
)۶.۷+درصد در فصل سوم و ۱۰.۷+ درصد در فصل چهارم( 
مويد رونق توليد در سال ۹۸ و نويدبخش جهش توليد   در 
سال ۹۹ اس��ت. جزييات تحوالت اقتصادي سال ۱۳۹۸، 
در روزهاي آتي منتش��ر خواهد شد. به گزارش »تعادل«، 
براساس نتيجه گيري بانك مركزي، به دنبال مثبت شدن 
نرخ رشد بخش كشاورزي، مثبت شدن نرخ رشد بخش 
صنعت در نيمه دوم سال ۹۸، پيش بيني شده كه در سال 
۹۹ نيز نرخ رشد اقتصاد بدون نفت مثبت باشد و توليد با 

جهش همراه شود. 

    نرخ ها در بازار 
روز شنبه در جريان معامالت بازار ارز، نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو ثابت ماند و صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را 
معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خريداري و به قيمت ۱۷ هزار 
و ۷۵۰ تومان نيز فروختند كه نرخ خريد و فروش دالر نسبت 
به آخرين روز معامالت اين نوع ارز در هفته گذشته تغييري 
نكرده است. همچنين، اين صرافي ها هر يورو را به قيمت ۱۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان مي خرند و معادل ۱۹ هزار و ۷۵۰ تومان 
هم مي فروشند كه نرخ خريد و فروش اين نوع ارز هم همانند 
دالر تغيير قيمتي نسبت به آخرين روز معامالت خود در 
هفته گذشته نداشته است.عالوه براين، بانك ها نيز هر دالر 
امريكا را معادل ۱۵ هزار و ۷۴۲ تومان مي خرند و هر يورو 
را نيز به قيمت ۱۷ هزار و ۷۳۴ تومان مي خرند. همچنين 
در بازار آزاد و معامالت نقدي، دالر ۱۷۹۳۰، يورو ۲۰۱۰۰، 
پوند ۲۲۳۰۰، درهم ۴۹۹۵، لير تركيه ۲۶۶۰، يوان ۲۵۵۰، 
دالر كانادا ۱۳۶۰۰ تومان معامله شد. نرخ لحظه اي فروش 
دالر در سامانه س��نا به ۱۷۷۵۰، نرخ خريد دالر ۱۷۵۰۰، 
نرخ فروش يورو ۱۹۷۵۰ و نرخ خريد يورو ۱۹۵۰۰ تومان 
رسيد. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز در روز ۲۲ خرداد ۹۹ 

را براي دالر ۱۷۶۷۲، ي��ورو ۱۹۶۰۵، درهم ۴۷۴۷، يوان 
۲۴۵۸، پوند ۲۱۵۸۳، لير تركيه ۲۶۲۹، دالر كانادا ۱۲۸۸۴ 
تومان اعالم كرد.  با اعالم اونس جهاني طال به قيمت ۱۷۳۱ 
دالر و نرخ دالر به قيمت ۱۷۹۳۰ تومان، قيمت طال و سكه 
افزايش يافت و هر گ��رم طالي ۱۸ عيار ۷۳۵ هزار، مظنه 
مثقال ۱۷ عيار ۳ ميليون و ۲۰۵ هزار، سكه طرح جديد ۷ 
ميليون و ۵۹۰ هزار، سكه طرح قديم ۷ ميليون و ۳۶۰ هزار، 
نيم سكه ۳ ميليون و ۷۷۰ هزار، ربع سكه ۲ ميليون و ۶۰ 
هزار، سكه گرمي ۱ ميليون و ۷۰ هزار تومان معامله شد.  در 
بازار رسمي ارز نيز، بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ ۳۳ ارز از جمله يورو و پوند كاهش 
و قيمت ۴ ارز افزايش يافت؛ همچنين نرخ دالر و ۹ ارز ديگر 
نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
براي شنبه بيستم و چهارم خرداد ۹۹ بدون تغيير ۴۲ هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با ۷۲۸ ريال 
كاهش به قيمت ۵۲ هزار و ۶۹۰ ريال و هر يورو با ۵۰۰ ريال 

كاهش  قيمت ۴۷ هزار و ۲۷۸ ريال اعالم شد.

    بانك مركزي لبنان دالر تزريق مي كند
بانك مركزي لبنان به منظور جلوگيري از افت ارزش ارز اين 
كشور كه در ساعات پاياني روز گذشته اعتراضات شديدي را 
به وجود آورد، دالر به بازار تزريق مي كند.محمود مراد رييس 
اتحاديه صرافان ارز لبنان گفت كه بانك مركزي اين كشور 
از دوش��نبه هفته جاري براي تامين نياز تقاضاي داخلي 
نقدينگي دالر را در بازار به گردش در خواهد آورد. براساس 
اعالم »رياض سالمه« رييس بانك مركزي لبنان اين تزريق 
دالر براي پوشش نيازهاي واردكنندگان و شهروندان عادي 

انجام خواهد ش��د. اين اقدام در جريان نشست اضطراري 
دولت و در بحبوحه اعتراضات همگاني اتخاذ شده است؛ 
تظاهرات كنندگان جاده ها را مس��دود كرده، اش��يا را در 
خيابان ها به آتش كش��يده و در پايتخت و س��اير شهرها 
دست به تخريب اموال عمومي زده اند؛ بنا به گفته شاهدان، 
در طرابلس، دومين شهر بزرگ لبنان، معترضان به سمت 
ساختمان بانك مركزي اين شهر مواد آتش زا پرتاب كرده 
و آن را به آتش كشيدند.علت اعترضات ريزش ارزش پوند 
لبنان برابر دالر اعالم شده است؛ روز پنج شنبه ارزش هر 
دالر برابر ارز لبنان به ۵هزار پوند يا ليره رسيد. اين در حالي 
است كه نرخ رسمي هر دالر ۱۵۰۰ ليره لبنان است. مراد 
گفت كه اتحاديه مذكور تعهد داده است كه قيمت هر دالر را 
روي ۳ هزار و ۹۴۰ پوند لبنان نگه دارد؛ به گفته وي، پيش تر 
به دليل كمبود دالر در بازار، اين نرخ موفق به مقاومت برابر 
تقاضا نشد. بانك مركزي لبنان اعالم كرده كه ذخاير ارزي 
۲۲ ميليارد دالري براي مصارف ملي و كشور هزينه شده و 
تقريبا در آستانه اتمام است؛ مبلغي كه بايد ضامن وارداتي 

به ارزش ساالنه ۶ ميليارد دالر باشد.

     شاخص دالر در بازار جهاني
به گ��زارش رويت��رز، همانطور كه انتظ��ار مي رفت بانك 
مركزي امريكا در پايان نشست خود تصميمي براي تغيير 
نرخ بهره كه اكنون در محدوده صفر تا ۰.۲۵ درصدي قرار 
دارد نگرفت. بانك مركزي در بيانيه خود اعالم كرد رشد 
اقتصادي امسال امريكا احتماال به منفي ۶.۵ درصد و نرخ 
بيكاري به ۹.۳ درصد خواهد رسيد و انتظار مي رود نرخ هاي 
بانكي دست كم تا دو سال ديگر در سطوح فعلي حفظ شود.  

طبق اعالم دفتر كنترل بودجه امريكا، كسري بودجه دولت 
در هشت ماه ابتدايي سال مالي جاري به ۱.۹ تريليون دالر 
رس��يده اس��ت. تنها در ماه مي ميزان مخارج دولت ۴۲۴ 
ميليارد دالر بيش��تر از ميزان درآمدهاي آن بوده اس��ت. 
درآمدهاي دولت طي ماه مي ۵۸ ميليارد دالر نسبت به ماه 
قبل كاهش پيدا كرده اس��ت.  از سوي ديگر شاخص هاي 
كالن اقتصادي منتشرش��ده درباره كش��ورهاي اروپايي 
نشان دهنده اين است كه شرايط كماكان تا حد زيادي بد 
باقي مانده است هر چند كه بانك مركزي اروپا اعالم كرده 
است برنامه خريد اوراق قرضه خود را با ۶۰۰ ميليارد يورو 
افزايش به ۱.۳۵ تريليون يورو خواهد رس��اند و اين برنامه 
را تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد.  بانك مركزي آلمان در 
گزارشي هشدار داده است كه حتي با وجود حمايت هاي 
صورت گرفته توسط دولت، اقتصاد اين كشور امسال ۷.۱ 
درصد كوچك خواهد ش��د و در بهترين حالت دو سال تا 
بازگش��ت ميزان توليدات به س��طوح قبل از زمان بحران 

زمان الزم خواهد بود.
 از س��وي ديگر بانك مركزي ايتاليا نيز با انتش��ار گزارش 
مش��ابهي پيش بيني كرد اقتصاد اين كشور تحت تاثير 
شيوع كرونا در سال جاري ۱۳ درصد كوچك شود. در سه 
ماهه نخست امسال اقتصاد ايتاليا ۵.۳ درصد كوچك شده 
بود كه بدترين عملكرد فصلي اقتصاد اين كش��ور از سال 
۱۹۹۵ تاكنون محسوب مي شود.  روبرتو كوبو، مدير ارزي 
در موسسه »بي بي وي اي« گفت: تنها چند ماه به انتخابات 
رياس��ت جمهوريامريكا زمان باقي مانده و بعيد است كه 
طرف امريكايي خواس��تار كاهش واقعي تنش ها با چين 
باشد. اين مساله باعث خواهد ش��د تا دست كم در شش 

ماه آينده شاهد تداوم فضاي پرريسك در بازارهاي جهاني 
باشيم. نتايج نظرس��نجي صورت گرفته از ۶۰ كارشناس 
ارزي توسط رويترز نش��ان مي دهد كه يك سوم اين افراد 
معتقدند دالر در ماه ژوئن نخواهد توانس��ت دست به يك 
پيش��روي بزرگ بزند هر چند كه احتمال تضعيف بيش 
از حد آن نيز ضعيف خواهد بود. در حوزه تجارت خارجي 
نيز عملكرد نااميدكننده اقتصادهاي امريكايي ادامه دارد؛ 
صادرات امريكا تا پايان ماه آوريل با كاهش ۲۰.۵ درصدي 
نسبت به ماه قبل مواجه ش��ده است كه اين رقم در طول 
يك دهه اخير بي سابقه بوده اس��ت. در طرف واردات نيز 
امريكايي ها ۱۰.۷ درصد كمتر از ماه قبل واردات داشته اند. 
آمارهاي مشابه منتشر شده براي كانادا نيز نشان مي دهد 
در ماه آوريل صادرات با كاهش ۲۹.۷ درصدي و واردات با 
كاهش ۲۵.۱ درصدي مواجه شده است و افزايش كسري 
تراز تجاري، دالر كانادا را تحت فشار قرار داده است.  شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ۰.۳۵ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در س��طح ۹۷.۰۷۳ واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك س��وييس معادل ۱.۰۵۰ دالر اعالم 
شد.  چش��م انداز اقتصادي منطقه يورو كماكان در سطح 
نااميد كننده باقي مانده است به طوري كه بانك جهاني در 
گزارش خود پيش بيني كرده است متوسط رشد اقتصادي 
۱۹ كشور عضو اين منطقه در سال جاري به منفي ۹ درصد 
برسد كه در صورت تحقق، بدترين عملكرد ثبت شده در 
اين منطقه از زمان تش��كيل آن در سال ۲۰۰۰ ميالدي 
خواهد بود. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با افت ۰.۲۴ 
درصدي نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي ۱.۲۵۹ دالر 
مبادله ش��د. يورو ۰.۳۶ درصد پايين رفت و با باقي ماندن 
در كانال ۱.۱۲ به ۱.۱۲۵ دالر رسيد. ادوارد مويا - تحليلگر 
بازار ارز در موسسه اواندا - گفت: كماكان دارايي هاي امن 
در موقعيت بهتري قرار دارند اگر چه شرايط مثل ماه قبل 
نيست. اكنون بيشتر از آنكه معامله گران رفتار دالر را زير 
ذره بين قرار داده باشند منتظرند ببينند بانك هاي مركزي 
سويس و ژاپن چه خواهند كرد و با نرخ بهره خود كه همين 
حاال هم در سطح منفي قرار دارد چه خواهند كرد.  عملكرد 
اقتصادهاي بزرگ آسيا نيز كماكان در سطح نااميدكننده اي 
باقي مانده است. طبق اعالم دولت ژاپن در سه ماه نخست 
امسال اقتصاد اين كشور ۰.۶ درصد كوچك تر شده است. 
اين رشد كه ۰.۳ درصد بيشتر از رشد پيش بيني شده قبلي 
توسط كارشناسان است، بدترين عملكرد اقتصاد ژاپن از 
سال ۲۰۱۵ تاكنون محسوب مي شود. بانك مركزي ژاپن 
از ماه مارس تاكنون در مجموع حدود ۱۴.۴ تريليون ين 
نقدينگي به اشكال مختلف به بازارهاي مالي تزريق كرده 
است تا از پيامدهاي اقتصادي ويروس كرونا بكاهد. از سوي 
ديگر خبر مربوط به تقويت ذخاير ارزي چين باعث بازگشت 
آرام آرام دالر به محدوده مقاومتي ۷ يواني مي شود. آن طور 
كه دفتر مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده، ميزان ذخاير 
ارزي اين كشور با ۱۰.۲۳ ميليارددالر افزايش نسبت به ماه 
آوريل به ۳.۱۰۲ تريليون دالر رس��يده است.در معامالت 
بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با ۰.۲۲ درصد 
افزايش به ۱۰۷.۳۵۵ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴۵۶ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل ۷.۰۷۲ يوان چين اعالم شد.

بانك مركزي پيش بيني كرده كه در سال ۹۹ نرخ رشد اقتصاد بدون نفت مثبت بوده و توليد با جهش همراه شود

پايان مهلت استفاده از مزاياي قانون حذف سود مركب
كارش�ناس ارش�د حقوق بانكي با اشاره به 
مهلت قانون�ي براي اس�تفاده بدهكاران از 
قانون تسهيل تسويه بدهي، گفت: تنها يك 
هفته به پايان مهلت استفاده از مزاياي قانون 

حذف سود مركب وجود دارند.

به گزارش مهر، ياسر مرادي با اشاره به مهلت قانوني 
براي استفاده بدهكاران از قانون تسهيل تسويه بدهي، 
گفت: تنها يك هفته به پايان مهلت استفاده از مزاياي 
قانون حذف س��ود مرك��ب وجود دارن��د. وي افزود: 
مش��مولين اين قانون بايد تا ۳۱ خرداد درخواس��ت 
خود را به بانك ارايه كنند؛ چراكه اين مهلت با توجه 
به تاكيداتي كه شده، به هيچ وجه تمديد نخواهد شد. 
مرادي به مشمولين اين قانون و حتي افرادي كه در 
خصوص ش��مول يا عدم شمول مزاياي اين قانون در 
مورد خود ابهام دارند توصيه كرد حتمًا درخواس��ت 
خود را به صورت اظهارنامه قضايي يا نامه رس��مي به 
بانك خود ارايه و ش��ماره ثبت نام��ه را دريافت كنند 
تا در صورت هرگونه اختالف و مش��كالت بعدي اين 
درخواس��ت قابليت پيگيري داشته باش��د؛ چراكه 
هرچند قانون مكانيزمي براي اعتراض به محاسبات 

و نحوه اق��دام بانك ها تعيين نكرده اما قطعًا تخلفات 
احتمالي امكان پيگيري در مراجع نظارتي و قضايي 
را خواهد داش��ت. اين مش��اور حقوقي بانكي با بيان 
اينكه تمامي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مشمول اين قانون مي شوند و بايد آن را براي بدهكاران 
خود اجرا كنند، تصريح كرد: اين مصوبه در خصوص 
افرادي است كه قصد دارند بدهي خود را كه ناشي از 
تس��هيالت واحدهاي توليدي است به طور »تسويه 

نقدي« پرداخت كنند. 
تمام يا بخش��ي از تس��هيالت اين افراد بايد تا پايان 
س��ال ۹۷ سررسيد شده باش��د و پس از اعالم ميزان 
بدهي توس��ط بانك، فرد بدهكار باي��د حتمًا به طور 
نق��دي آن را تا پايان آذر ۹۹ پرداخت كند. مس��وول 
ش��بكه اطالع رس��اني حقوق بانكي با اشاره به اينكه 
بانك ه��ا تا پايان مرداد ماه باي��د ميزان بدهي واقعي 
مشموالن پس از حذف س��ود مركب را به آنها اعالم 
كنند، تاكيد كرد كه اين قانون مش��مول تسهيالت 
ارزي و تس��هيالتي كه از جمله ام��وال و دارايي هاي 
بانك هاس��ت - از جمله آنهايي كه ملك آنها تمليك 
شده و بانك اجاره به شرط تمليك داده يا بحث اقاله 
بانك ها در خصوص آن ايجاد ش��ده- مش��مول اين 

دستورالعمل نمي شوند و اين بخشنامه تنها مشمول 
تسهيالت ريالي است.  مرادي خاطرنشان كرد: ماده 
دوم دستورالعمل اجرايي بانك مركزي تصريح دارد 
كه مطالبات ناشي از تسهيالت ريالي كه قرارداد مالك 
محاسبه آنها در سامانه سمات بانك مركزي )سامانه 
متمركز اطالعات تسهيالت و تعهدات( در بخش هاي 
كشاورزي، جنگلداري، ش��يالت، استخراج معادن، 
صنعت، س��اختمان و تأمين آب، برق و گاز پرداخت 
شده باشد، مشمول اين دستورالعمل هستند. بر اين 
اساس بانك مركزي تس��هيالت واحدهاي توليدي 
را محدود به بخش هاي كش��اورزي، معادن، صنعت 
و ساختمان كرده اس��ت كه با هدف ايجاد، توسعه و 
تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده باشند. وي در 
خصوص اينكه چه نوع تسهيالتي مشمول استفاده از 
مزاياي اين قانون مي شوند، گفت: اين دستورالعمل 
بيشتر به نفع افرادي است كه تسهيالت آنها در شبكه 
بانكي چندين بار امهال يا به نوعي تجميع و تقسيط 
شده و بانك عامل سود و وجه التزام را با يكديگر جمع 
و در قالبي جديد به او پرداخت كرده كه اين امر باعث 
ايجاد ربح مركب و تورم بدهي فرد بدهكار شده است 
و درخصوص افرادي كه امهال هاي متعدد نداشته اند، 

تنه��ا ۶ درصد از بدهي اين افراد كه جريمه آنها بوده، 
بخشيده مي ش��ود. مسوول ش��بكه اطالع رساني و 
مشاوره حقوقي بانكي اظهار داشت: افرادي كه قرارداد 
اوليه اعطاي تس��هيالت جايگزين يا تجديد و امهال 
شده تس��هيالت آنها قبل از اول فروردين ۹۳ منعقد 
ش��ده، آخرين قرارداد آنها قبل از اي��ن تاريخ مالك 
محاسبه تلقي مي شود. قرارداد قبل از اول فروردين ۹۳ 
نيز با همان نرخ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار 
محاسبه مي شود و تا روز تسويه، تمامي قراردادهاي 

امهالي ديگر كان لن يكن تلقي مي شوند. 
مرادي درباره اينكه اگر   قرارداد تس��هيالت گيرنده 
بعد از اول فروردين ۹۳ باش��د، مبناي محاس��به چه 
طور خواهد ب��ود، نيز توضي��ح داد: در اين خصوص 
قراردادي مالك محاسبه قرار مي گيرد كه به عنوان 
اولين قراردادي بين فرد و بانك امضا ش��ده اس��ت. 
قانونگذار اول فروردين ۹۳ را به عنوان تاريخ مالك و 
مشخص تعيين كرده و هر كدام از قراردادها را كه به 
اين تاريخ نزديك باشند مبناي محاسبه قرار مي دهد. 
اين كارشناس حقوق بانكي درباره روند اجرايي اين 
قانون نيز اظهار داشت: پس از پايان ثبت درخواست ها 
در آخر خرداد، بانك مكلف است تا اطالعات مشتري 

از جمله درخواس��ت، تاريخ و نوع قرارداد، مبلغ اصل 
قرارداد، نرخ سود و تاريخ سررسيد اقساط را به همراه 
كد ملي، شناسه ملي و مانده بدهي در سامانه اي قرار 
دهد كه خود مكلف به طراحي و ايجاد آن است و بايد 
امكان دسترس��ي به اين س��امانه را به بانك مركزي 

بدهد. 
مسوول شبكه اطالع رس��اني حقوقي بانكي با تاكيد 
بر اينك��ه بانك مركزي بانك ها را مل��زم كرده كه در 
محاس��بات خود بايد توجه داشته باشند كه به هيچ 
عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسيد تعلق 
نمي گيرد، خاطرنشان كرد: بانك ها حتمًا بايد ميزان 
پرداختي هاي مش��تريان در طول م��دت پرداختي 
تس��هيالت را بين اصل و سود قبل از سررسيد و سود 
پس از سررسيد را تقسيم بالنسبه كنند. اين كارشناس 
حقوق بانك��ي يكي از نكات مهم اين دس��تورالعمل 
را تعيين سقف تس��هيالت براي افراد حقيقي ۵۰۰ 
ميليون توم��ان و براي افراد حقوقي ۲ ميليارد تومان 
عن��وان كرد و گفت: بانك مرك��زي در تبصره ۲ ماده 
هفتم اين دس��تورالعمل تصريح كرده كه اگر بدهي 
بيش از حدود تعيين شده در اين ماده باشد، قرارداد 

مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.

هدف تورم 22 درصدي در گرو كسري بودجه
   در سال 99 بانك مركزي اعالم كرده كه قصد 
كاهش نرخ تورم ت�ا مرز ۲۲ درص�د را دارد. آيا 
مقدمات الزم براي رس�يدن ب�ه چنين هدفي 

وجود دارد؟
تقاضا براي پول جديد، عامل تشديد تورم است چه اين 
تقاضا از س��وي جامعه باشد كه به ترميم قدرت خريد 
از دس��ت رفته خود نياز دارد و چه از س��وي دولت كه 
براي تامين منابع بودجه نياز به سياست هاي گسترش 
نقدينگي پيدا مي كند. اقتصاد ايران در حال حاضر و در 
ماه هاي گذشته نيز همواره با رشد پرسرعت نقدينگي 
مواجه بوده و دغدغه تمامي دولت ها، تالش براي برطرف 
كردن اين مشكل بوده است. با اين وجود شرايط در سال 
جاري مي تواند از اين نيز پيچيده تر شود. دولت تا پيش 
از شيوع كرونا به اين اميد بسته بود كه با سياست هايي 

مانند توسعه صادرات غيرنفتي و استفاده از منابع مالي 
فراموش شده مانند ماليات، بخشي از كسري درآمدهاي 
نفتي را جبران كند. اين روش در يكي دو سال اخير تا 
حدي انجام شده بود و در سال جاري نيز چنين برنامه اي 
وجود داشت اما با ش��يوع اين ويروس و آسيبي كه به 
اقتصاد تمامي كشورها از جمله ايران وارد شد، دستيابي 
به اهداف درآمدي و به دنبال آن دست يابي به نرخ تورم 

مدنظر دشوار به نظر مي رسد.
   آيا دولت براي برطرف كردن نياز مالي خود به 

سمت چاپ پول و رشد نقدينگي مي رود؟
ما بايد شرايط اقتصادي امروز را بر اساس واقعيت هاي 
موجود تحليل كنيم. ب��ا توجه به تحريم هاي امريكا و 
البته كاهش جدي ارزش نفت به دنبال ش��يوع كرونا، 
عمال حساب كردن روي درآمدهاي نفتي نه واقع بينانه 

خواهد بود و نه امكان پذي��ر. از اين رو در ماه هاي قبل 
نيز بسياري از كارشناسان از اين نگراني مي گفتند كه 
امسال كشور كس��ري بودجه جدي خواهد داشت. از 
سوي ديگر حسابي كه روي درآمدهاي مالياتي باز شده 
بود نيز با توجه به ضربه اي كه به اصناف و فعاليت هاي 
اقتصادي وارد شده، عمال ديگر قابل پيگيري نيست. در 
چنين شرايطي دولت چند گزينه دارد. يكي استفاده از 
شيوه هاي استقراض خارجي است. انتشار اوراق قرضه 
يا بدهي و فروش آنها مي تواند يكي از اين گزينه ها باشد. 
عرضه يا فروش سهام و دارايي هاي شركت هاي دولتي 
در بورس نيز يكي ديگر از اين گزينه هاست. طرح هايي 
كه به نظر از سوي دولت پيگيري شده و بخشي از آنها 
اجرايي نيز خواهند ش��د اما سوال اينجاست كه تا چه 
ميزان كسري بودجه فعلي با اين طرح ها قابل پوشش 

اس��ت؟ اگر نتوان با اين گزينه ها كسري را جبران كرد 
كه با توجه به ش��رايط فعلي عمال نمي ت��وان روي آن 
حساب كرد، يكي از گزينه ها افزايش نقدينگي و پول 
پرفشار خواهد بود و اين امر فشاري جدي بر نرخ تورم 

وارد خواهد كرد.
   بانك مركزي به عنوان اصلي ترين سياست گذار 
پولي كشور با درك اين شرايط و چند ماه پس از 
شيوع كرونا، پيش بيني كاهش نرخ تورم را مطرح 
كرده است. اگر اين طرح امكان پذير نيست پس 

چرا اساسا مطرح مي شود؟
هيچ حتميتي در امكان پذير بودن يا نبودن اين برنامه 
وجود ندارد و عمال آنچه كارشناس��ان مطرح مي كنند 
نقاط ابهام اين كار است. مسلم آن است كه اعداد و ارقام 
و فراينده��اي تحقق تورم ۲۲ درصدي در س��ال ۹۹ يا 

توسط بانك مركزي ارايه نش��ده يا در دسترس ما قرار 
نگرفته است. در حال حاضر با توجه به تصاوير موجود، 
بخش قابل توجهي از كارشناس��ان معتقدند در س��ال 
۹۹ نمي توان انتظار داشت رشد توليد ناخالص داخلي 
كشور مثبت باشد و از اين رو جبران عملكرد سال هاي 
گذشته دش��وار به نظر مي رسد. در بيانيه بانك مركزي 
نيز فرايندهاي كمي و سناريوهاي پيچيده اجرايي اعالم 
نشده و صحبتي از ابزارهاي موجود براي كنترل يا كاهش 
نرخ تورم نمي شود. از اين رو ما با تاكيد بر اينكه اميدواريم 
سياست هاي كاهش نرخ تورم، اجرايي شده و فشار تورم 
بر زندگي اقشار كم درآمد جامعه كاهش پيدا كند، در 
عين حال منتظريم تا بانك مركزي از برنامه خود در اين 
هدف گذاري رونمايي كند و مش��خص شود با توجه به 
شرايط فعلي، نرخ سركش تورم چگونه مهار خواهد شد.

ادامه از صفحه اول



رويخطشركتها

در پايان معامالت نخستين روز هفته رخ داد

شاخص كل بورس در يك قدمي كانال يك ميليون و 200 هزار واحدي
گروه بورس|

معامالت نخستين روز هفته در بورس تهران با 
رشد نماگرهاي بورس و فرابورس پايان يافت. در 
اين روز فشار تقاضا در بسياري از نمادهاي بازار 
سهام سبب شد تا ضمن افزايش ارزش بازار ياد 
شده به سطح 5 هزار و 324 هزار و 191 ميليارد 
تومان، شاهد رشد شاخص كل بورس تهران تا 
سطح 1ميليون و 189 هزار و 807 واحدي باشيم. 

معامالت روز گذش��ته در حالي پايان يافت كه دماسنج 
اصلي بورس تهران افزايشي 36 هزار و 127 واحدي را رقم 
زد. بر اين اس��اس صعود 3.13 درصدي شاخص كل در 
حالي رقم خورد كه بيشتر بار اين صعود بر دوش نمادهاي 
كاماديتي محوري نظير »فوالد«، »فملي« و »فارس« بود. 
در فرابورس نيز كليت معامالت تا حد زيادي مشابه بورس 
بود. در اين روز تنها شاخص اين بازار به ميزان 313 واحد 
رشد كرد و به سطح 13 هزار و 182 واحد رسيد. نمادهاي 
»ميدكو«، »صبا« و »زاگرس« در روز شنبه بيشترين اثر 

را بر افزايش شاخص كل فرابورس داشتند. 
آمار به ثبت رس��يده طي روز معامالتي گذشته حكايت 
از آن دارد ك��ه در روز ش��نبه ارزش معام��الت بورس و 
فرابورس جمعا به 15 هزار و 513 ميليارد تومان رسيده 
كه نسبت به ميانگين هفته اخير نشان از افزايش ارزش 
معامالت داش��ته اس��ت. اما از همه اين اعداد و ارقام كه 
بگذريم، آنچه كه در روز گذش��ته از س��وي بس��ياري از 
فعاالن ب��ازار به ط��ور ملموس حس ش��د، ارتقا كيفيت 
 معامالت و كاهش مش��كالت ناش��ي از نارس��ايي هاي 
زير ساخت ها بود. آنچه در اين روز تغيير ياد شده را سبب 
شد، نه ناشي از بهبود يا تغيير سخت افزاري بلكه به سبب 
اصالح ريزس��اختارهاي معامالت )الت هاي معامالتي( 
و كاهش مقداري س��فارش هايي بود كه از اين جهت به 
هسته معامالت مي رفت. اگرچه اين تغييرات در بلندمدت 
نمي توانند، جايگزين نياز مبرم بازار س��رمايه به تغيير و 
ارتقا سامانه هاي معامالتي شوند با اين حال بنا بر آنچه كه 
بسياري از كارشناسان بازار سرمايه به آن اذعان داشته اند، 
مي تواند در كوتاه مدت ريسك هاي سيستماتيك بازار را 
كاهش دهد و از تهديدات پيش روي بازار سهام در شرايط 
فعلي بكاهد. اثرات اين عامل در كنار حجم عظيم نقدينگي 

كه اين روزها به بورس وارد مي شود مي تواند در تركيب با 
اخبار مناسبي كه اين روزها از بازارهاي جهاني مي رسد، 
نقش موثري در تداوم روند صعودي بازار سرمايه بازي كند.

در همين خصوص يك كارشناس بازار سرمايه، ارزيابي 
خ��ود از روند معامالت بورس در هفته اي كه گذش��ت را 
اينگونه بيان كرد: هفته گذشته شاهد جريان مثبت ورود 
نقدينگي به سمت س��هام بزرگ و شاخص ساز بوديم كه 
اين اتفاق منجر به فتح قله هاي جديد شاخص بورس شد.

وي ادام��ه داد: اقبال به س��هام شاخص س��از از س��مت 
سهامداران حقيقي و ورود سطح گسترده اي از نقدينگي 
به بازار باعث شد تا شاخص بورس به رشدهاي پياپي و ثبت 

ركوردهاي جديد دست يابد.

اميرباقري با بيان اينكه در ميان مدت و بلندمدت چشم انداز 
مثبتي براي نرخ كاموديتي ه��ا در بازار وجود دارد، اظهار 
داشت: اين موضوع نشات گرفته از دو موضوع است، ابتدا 
ميانگين قيمت دالر در بازار امسال نسبت به سال گذشته 
رق��م باالتري خواهد بود و ش��اخص دالر با رس��يدن به 
مقاومتي سنگين به احتمال زياد با اصالح مواجه مي شود.

اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اين اصالح منجر به 
رشد قيمت صنايع كاموديتي محور و اقبال بازار به سمت 

گروه هاي كاموديتي محور و شاخص ساز خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه امريكا در وضعيت كنوني به صورت 
جدي وارد دوران ركود شده است، گفت: اين ركود دامن 
بازاره��اي جهاني را مي گي��رد و تا حدودي فش��ار روي 

قيمت هاي جهاني به صورت كوتاه مدت ايجاد خواهد شد.
اميرباقري با بيان اينكه از طرف ديگر انتظار مي رود كه در 
بازار داخلي، بانك مركزي با كنترل نرخ ارز و ابزارهايي كه 
در اختيار دارد چش��م انداز رشد نرخ ارز را در كنترل خود 
قرار دهد، افزود: به نظر مي رس��د شاهد اصالح قيمت ارز 
در بازار خواهيم بود؛ بنابراين، اين عوامل در كنار يكديگر 
زمينه اصالح قيمت در نرخ برخي از سهام حاضر در بورس 

را فراهم مي كند.

  پيش بيني معامالت بورس در هفته جاري
اين كارش��ناس بازارس��رمايه با بيان اينكه بازار سهام با 
چش��م انداز موجود براي اقتصاد كش��ور و نبود بازارهاي 

موازي در ميان مدت و بلندمدت با اقبال از سوي سهامداران 
مواجه خواهد شد، افزود: در حقيقت دست به دست شدن 
سهام و عرضه ها الزمه رشد ادامه دار شاخص بورس است 
و باعث تغيير كلي روند بازار نمي ش��ود، مي توان با ثبت 
ركوردهاي جديد در قيمت ها اميدوار به صعود بيش��تر 

شاخص بورس در بازار بود.
وي با بيان اينكه فدرال رزرو با تزريق دالر به بدنه اقتصاد 
امريكا به دنبال حمايت از كسب و كارهاي كوچك بود و 
سعي كرد با اين اقدام و سنگين كردن ترازنامه فدرال رزرو تا 
حدودي از رشد اقتصادي امريكا حمايت كند، خاطرنشان 
ك��رد: بايد در نظر داش��ت اين اقدام��ات در ميان مدت و 
بلندمدت به تضعيف نرخ دالر كمك خواهد كرد و تاثير 
مثبت اين اقدام را در افزايش نرخ طال و كاموديتي ها شاهد 

خواهيم بود.
اميرباق��ري ب��ا تاكيد بر اينك��ه براي ش��ركت هايي كه 
صادركننده كاموديتي ها هس��تند انتظار مي رود از اين 
محل در ميان مدت و بلندمدت درآم��د دالري خوبي را 
داشته باشند، افزود: از طرف ديگر براي شركت هاي فعال 
در اين حوزه انتظار داريم كه روند در پيش گرفته شده منجر 
به سودسازي و اثر مثبت بر قيمت سهام آن شركت ها شود.

  توصيه به سرمايه گذاران
اين كارش��ناس بازار س��رمايه س��رمايه گذاران را مورد 
خطاب قرار داد و گفت: به سرمايه گذاران توصيه مي شود 
همان ط��ور كه در روزه��اي خيلي مثبت ب��ازار كه روند 
معامالت در جهت مثبت يك طرفه بود و سرمايه گذاران 
با خريد هر س��همي اث��ر س��ودآوري آن را در پرتفو خود 
مشاهده مي كنند، در روزهاي پرعرضه و تقاضا نبايد دچار 
تحليل زدگي و دوري از آن شوند و صرفا براساس جريان 

ورود نقدينگي معامله كنند.
 وي ب��ا اش��اره به اينك��ه در روزه��اي پرعرض��ه در بازار 
فرصتي ب��راي اصالح پرتف��و ايجاد مي ش��ود، افزود: به 
سرمايه گذاران توصيه مي ش��ود تا از اين روزها حداكثر 
اس��تفاده را داش��ته باش��ند تا بتوانن��د در ميان مدت و 
بلندمدت از سود بازار استفاده كنند. اميرباقري اضافه كرد: 
سرمايه گذاران بايد با استفاده از تحليل تكنيكالي و بنيادي 
در س��رمايه گذاري هاي خود كمتر دچار انحراف شوند و 

بتوانند سودآوري و زيان گريزي را به حداكثر برسانند.

وكالتنامه هاي دردسرساز ۵۵ هزار سهامدار
س�يمان مج�د خ�واف ب�ا وكالتنامه ه�اي 
دردسرس�از و مرب�وط ب�ه چند س�ال پيش 
55هزار سهامدار به يكي از موارد عجيب بازار 

سرمايه تبديل شده است.

به گزارش تسنيم، سيمان مجد خواف بعد از افتتاح فاز اول از 
اسفند همان سال وارد فرابورس شده كه طي حضور 9 سال 
در بازار س��هام با كاهش قيمت حتي به ارقام كمتر از 100 
تومان قيمت اسمي، هيچگاه نتوانسته سهامداران را راضي 
كند كه عامل اصلي اين جريان، وكالت 55 هزار سهامدار به دو 
نفر )كه به ظاهر به ديگران واگذار شده( آن هم حدود 10 سال 
پيش است كه موجب شده اين شركت 53 ميليارد توماني به 

يكي از موارد عجيب بازار سرمايه تبديل شود.
بررسي ها نشان مي دهد عدم مديريت صحيح از ظرفيت هاي 

پيدا و پنهان »سخواف«، تكيه بر روش كارمزدي و كار براي 
ديگر شركت ها، بي توجهي به مزيت فوق العاده و استقرار در 
نزديكي راه آهن خواف - هرات و برخورداري از 10 هكتار 
زمين به عنوان بارانداز و حضور در نزديك ترين و مهم ترين 
دروازه صادراتي به افغانستان، بالتكليف ماندن برنامه هايي 
مانند افزايش سرمايه و افزايش ظرفيت توليد و... موجب 
شده تا اين شركت به يكي از بدترين هاي سال گذشته بازار 
سرمايه تبديل ش��ود. به طوري كه طي سال گذشته و در 
ميان 40 شركت س��يماني حاضر در بورس و فرابورسي با 
ميانگين بازدهي 904 درصدي اين گروه، سهامداران اين 
شركت با 220 درصد رشد قيمت سهام، كمترين بازدهي 
را گرفتند و مهم ت��ر از آن نظاره گر ثبت زيان 2.5 ميليادر 
توماني درصورت هاي مالي س��ال گذش��ته شدند كه در 
مقايسه با شركت هاي همسايه مانند سيمان الر سبزوار، 

سيمان باقران بيرجند، سيما غرب آسيا و سيمان قاين، جاي 
تعجب دارد براساس اين گزارش، در اين ميان آنچه به چالش 
اصلي سيمان مجد خواف و محور مشكالت تبديل شده، 
وكالتنامه 55 هزار سهامدار به دو نفر از يك سو و نبود تركيب 
سهامداري حداكثري از س��وي ديگر است كه باعث شده 
شركت تحليلگران نيك سهم اترك با 1.8 درصد، تنها مالك 
عمده و اصلي »سخواف« باشد اما شركت هاي شاخص تراز، 
توسعه عمران، پيشگامان صنعت مجد، تعاوني كشاورزي 
قنات نوده خواف هم با مجموع س��هامداري 1.5 درصدي 

نقش اصلي مديريت سيمان مجد خواف را در اختيار دارد.
اين غالب ناصواب موجب شده تا مجامع ساالنه و فوق العاده 
به جاي دفتر مركزي تهران در شهر خواف برگزار شود و به 
دليل دوري راه و هزينه بر بودن، همواره در نوبت هاي اول 
به حد نصاب نرسد اما در نوبت هاي بعدي با كمترين درصد 

حاضرين، مجمع تشكيل و با مصوباتي همراه شود كه نتيجه 
آن صورت هاي مالي و بازدهي سهام نامطلوب و ناخوشايند 
است . در اين ميان، بر خالف اعالم شركت مبني بر حضور 
30 درصد س��هامداران در مجمع، تعداد بسيار كمتري از 
اي��ن درصد در مجمع حضور دارن��د و اكثريت مجمع هم 
در اختيار دارندگان وكالت نامه هايي اس��ت كه سال 92 از 
برخي س��هامداران و آن هم از طريق پس��ت )بروشوري از 
روند پيشرفت كارخانه و برگه اخذ وكالت يا گرفتن حق راي 

سهامداران( اخذ شده است .
با اين اوصاف، صرف نظر از اينكه اين كار وجاهت قانوني دارد 
يا خير و اصوال چنين وكالتي ارزش حقوقي دارد يا نه، بايد 
پرسيد چگونه مجمع سال 97 با وكالت نامه سال 92 برگزار 
مي شود و چگونه سهامداران شركت به مديراني كه بيش 
از 10 سال سرمايه را در اختيار گذاشته اند اعتماد كردند كه 

پول سهامداران را صرف خريد دو واحد اداري 150 متري 
در تهران كرده و در مقابل دريافت وام 10 ميليارد توماني از 
بانك ملي، بيش از 12 ميليارد تومان سود پرداخت كرده و 

همين حدود رقم هم بدهكار هستند.
اين در حالي است كه نماينده سازمان بورس هم در تمام اين 
سال ها هيچگاه در مجامع سيمان مجد خواف حاضر نبوده 
تا وظيفه قانوني صيانت از حقوق سهامداران در اين شركت 
اجرا و مش��اهده شود . عالوه بر اين با وجود برنامه چند باره 
براي افزايش سرمايه جهت تكميل كارخانه صرفا ناشي از 
عدم كاهش درصد وكالت ها و از دست دادن قدرت مديران 
مانع از عملي شدن برنامه چند باره افزايش سرمايه شده و در 
اين تنها دليل عدم تكميل كارخانه عدم استفاده وام از طريق 
سيستم بانكي اعالم مي شود در حالي كه مسيرهاي بسياري 

براي تامين مالي شركت ها در بازار سرمايه وجود دارد.
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  »دكيمي« به هر سهم 1310 ريال اختصاص 
داد:  شركت صنعتي كيميدارو در دوره 12 ماهه 
منتهي به 29 اسفند ماه 1398، به ازاي هر سهم 
خود يك هزار و 310 ريال كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم 
يك هزار و 119 ريال اعالم ش��ده بود، از افزايش 

17 درصدي برخوردار است.
به گزارش پايگاه خبري بازار س��رمايه )س��نا(، 
شركت صنعتي كيميدارو با سرمايه 576 ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره مالي منتهي 
به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسي شده 

منتشر كرد.
شركت صنعتي كيميدارو در دوره ياد شده، مبلغ 
754 ميليارد و 624 ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 310 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 

17 درصدي برخوردار است.
الزم به ذكر است در صورت مالي حسابرسي شده 
دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي نشده، 
تنها افزايش 2 ريالي در س��ود هر سهم مشاهده 
مي شود.  »دكيمي« در دوره 12 ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، 
مبل��غ 644 ميليارد و 418 ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ يك هزار و 
119 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 

داده بود.

  سود 794 ميلياردي »وپويا« از واگذاري ها: 
شركت س��رمايه گذاري پويا در دوره يك ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 1398، فروش��نده و 
خريدار س��هام چند ش��ركت بورس��ي بود و از 
واگذاري هاي خود 794 ميليارد و 549 ميليون 

ريال سود كسب كرد.
به گزارش س��نا، شركت س��رمايه گذاري پويا با 
س��رمايه 2 هزار ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه سال 
مالي منتهي به 30 بهمن ماه 1399را حسابرسي 

نشده منتشر كرد.
شركت سرمايه گذاري پويا با انتشار عملكرد يك 
ماهه منتهي به 29 اسفند سال گذشته اعالم كرد 
در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 2 هزار 
و 985 ميليارد و 211 ميليون ريال و ارزش بازار 
معادل 8 هزار و 136 ميليارد و 120 ميليون ريال 

در سبد سهام خود داشت.
بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي 
اين مدت با افزايش 641 ميليارد و 440 ميليون 
ريال به 3 هزار و 626 ميليارد و 651 ميليون ريال 
رسيد. ارزش بازار شركت سرمايه گذاري پويا نيز با 
افزايش 943 ميليارد و 223 ميليون ريال معادل 
9 هزار و 70 ميليارد و 343 ميليون ريال محاسبه 
شد.  » وپويا« تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده معادل 400 ميليارد و 358 
ميليون ريال به مبلغ يك هزار و 194 ميليارد و 
907 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت 794 

ميليارد و 549 ميليون ريال سود كسب كرد.
شركت س��رمايه گذاري پويا طي دوره يك ماهه 
منتهي به اسفند ماه تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده يك هزار و 41 ميليارد 

و 798 ميليون ريال خريداري كرد.

  »س�يدكو« و 497 ريال براي هر س�هم:  
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان در 
دوره 12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1398به 
ازاي هر س��هم خود 497 ريال كنار گذاشت كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر 
س��هم 177 ريال اعالم شده بود، از افزايش 181 

درصدي برخوردار است.
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان با 
سرمايه 4 هزار و 800 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 29 اس��فند 
1398 را به صورت حسابرسي شده منتشر كرد.

شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 
در دوره ياد ش��ده، مبلغ 2 ه��زار و 384 ميليارد 
16 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اساس مبلغ 497 ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته از افزايش 181 درصدي برخوردار است.

الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرس��ي 
ش��ده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي 
نشده، تغييري مش��اهده نمي شود. اين شركت 
بورسي، سود انباشته پايان سال را با افزايش 55 
درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، 
مبلغ 4 هزار و 202 ميليارد و 849 ميليون ريال 

اعالم كرده است.
»سيدكو« در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به 
اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 848 
ميليارد و 930 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 177 ريال سود به ازاي 

هر سهم خود اختصاص داده بود.
همچنين براساس اين گزارش، ارزش بازار شركت 
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان در دوره 
ياد شده، با افزايش 15 هزار و 468 ميليارد و 892 
ميلي��ون ريال به 21 ه��زار و 42 ميليارد و 412 
ميليون ريال رسيد. بهاي تمام شده اين شركت 
نيز با افزايش 792 ميليارد و 129 ميليون ريال 
معادل 4 هزار و 768 ميليارد و 114 ميليون ريال 
محاسبه شد. »س��يدكو« تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 612 
ميليارد و 71 ميليون ريال به مبلغ معادل يك هزار 
و 547 ميليارد و 990 ميليون ريال واگذار كرد و از 
اين بابت مبلغ 935 ميليارد و 919 ميليون ريال 
سود كسب كرد. شركت سرمايه گذاري و توسعه 
صنايع سيمان طي اين دوره تعدادي از سهام چند 
شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده يك هزار و 
390 ميليارد و 741 ميليون ريال خريداري كرد.

مي توان با ثبت ركوردهاي جديد در قيمت ها اميدوار به صعود بيشتر شاخص بورس در بازار بود

صنايع پااليشي، بانكداري و هلدينگ ها كه مقداري جاافتادگي از بازار 
داشته هفته خوبي را سپري خواهند كرد، همچنين تك سهم هايي كه 
افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي دارند نيز در گروه ليدر ها قرار 
مي گيرند. همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه به بورس نيوز گفت: 
بورس در وضعيتي متعادل به سر برده و مشكل خاصي ديده نمي شود. 
وي ادامه داد: بازار متمايل به اخبار و شرايطي است كه مسائلي بنيادي 
از جمله سهام عدالت، حراج اوراق دولتي و وضعيت بازارهاي جهاني را 
رقم زده و با توجه به تكرار اين اخبار، به سمت مسائل سوق داده خواهد 
ش��د. دارابي وضعيت كلي بازار را مثبت ارزيابي و خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر گروه هاي بانكي، سرمايه گذاري هلدينگ ها، صنايع غذايي، 
دارويي و معدني ها قابل توجه هستند. وي ادامه داد: به صورت طبيعي 
بازار كار س��ختي را پيش رو دارد چرا كه در حال عبور از يك حد مهم و 

ركورد تاريخي براي رساندن خود به جايگاهي باالتر است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه تصريح كرد: شاخص مي تواند در مرزي باال تثبيت شود 
يامجدد به مرز زير يك ميليون واحد بازگردد. در حال حاضر بازار در حال 
وزن كشي ميزان توان خريدار ها و فروشنده هاست. دارابي پيش بيني 
حركت بعدي شاخص را امري دشوار دانست و گفت: زماني مشخص را 
براي بازار نمي توان در نظر گرفت، چرا كه ممكن است برخي شوك ها 
و اخبار وارد ش��ود و هرچه بازار، حجم معامالتي بيشتري داشته باشد 
اميدوار كننده تر اس��ت. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان به معرفي 
ليدرهاي اين هفته بورس پرداخت و گفت: صنايع پااليشي، بانكداري و 
هلدينگ ها كه مقداري جاافتادگي از بازار داشته هفته خوبي را سپري 
خواهند كرد، همچنين تك سهم هايي كه افزايش سرمايه از محل تجديد 

ارزيابي دارند نيز در گروه ليدرها قرار مي گيرند.

تك سهم هاي تجديد ارزيابي  بر مسند  ليدري  بورس
نوروزي از پذيرش دو تامين س��رمايه و 7 شركت و تقاضاي پذيرش 35 
ش��ركت ديگر در اين بورس خبر داد و گفت: پرونده تعداد زيادي هم با 
مجموع سرمايه 11 هزار ميليارد توماني تكميل نشده است. به گزارش 
بورس پ��رس، مجيد نوروزي در خصوص ش��ركت هايي ك��ه در بورس 
پذيرش شده و در انتظار درج نماد هستند، گفت: صنعت غذايي كوروش، 
شركت هاي ليزينگ پارسيان، ليزينگ كارآفرين، توليد نيروي برق آبادان، 
سرمايه گذاري سيمان تامين، بهساز كاشانه تهران و سپيد ماكيان از جمله 
شركت هايي هستند كه در جلس��ه هيات پذيرش با ورود آنها به بورس 
موافقت شده و با احراز شرايط تعيين شده در آينده نزديك نماد آنها درج 
خواهد شد. وي به پذيرش دو شركت تامين سرمايه در بورس تهران اشاره 
كرد و افزود: دو تامين سرمايه امين و تمدن نيز در فهرست شركت هاي 
بورس تهران پذيرش شده  و در انتظار درج نهايي هستند. همچنين درج 

نماد دو شركت ليزينگ اقتصاد نوين و توسعه و عمران اميد در جلسه 17 
خرداد در هيات پذيرش مطرح و با پذيرش آنها نيز موافقت شد كه پس 
از احراز شرايط تعيين شده در فهرست نرخ هاي بورس درج خواهند شد. 
اين مقام مسوول تاكيد كرد: در حال حاضر حدود 35 شركت نيز متقاضي 
پذيرش در بورس هستند كه با تكميل مدارك و مستندات تعيين شده در 
دستورالعمل پذيرش پرونده آنها به ترتيب در جلسه هيات پذيرش مطرح 
خواهد شد. نوروزي به انتقال نماد دو شركت از فرابورس به بورس اشاره و 
عنوان كرد: انتقال نماد شركت هاي كاغذ پارس و بورس انرژي نيز در جلسه 
هيات پذيرش مطرح و با انتقال آنها به بورس تهران موافقت شد. تعداد 
زيادي شركت متقاضي پذيرش در بورس هستند كه پرونده آنها تاكنون 
در هيات پذيرش مطرح نشده و منتظر تكميل مدارك و مستندات آنها 
هستيم. سرمايه اسمي اين شركت ها حدود 11 هزار ميليارد تومان است.

۳۵ تقاضا براي ورود به بورس

سه كارشناس بازار سرمايه بررسي كردند
مزاياي سرمايه گذاري در بورس 

سه كارشناس بازار سرمايه با اعالم مزاياي 
س�رمايه گذاري در ب�ورس، صنايع مقبول 
را معرف�ي و رون�د صع�ودي ب�ازار و نتيجه 
س�رمايه گذاري در بازاره�اي كاذب را 

پيش بيني كردند.

به گزارش بورس پ��رس، حميدرضا مهرآور با بيان اينكه 
سرمايه گذاري در بوررس داراي يك سلسله مزيت ها است 
به ايرنا گفت: وظيفه هر انساني كه كوچك ترين عرق ملي 
داشته باشد تشويق مردم عادي به سرمايه گذاري در بورس 
است. پول هايي كه مي تواند وارد يك سري از فعاليت هاي 
تورم زا شود بهتر است با ورود به بورس وارد چرخه توليد 
و رونق اقتصاد شود. وي افزود: بازار سرمايه از همين نقطه 
فعلي همچنان جاي بسيار زيادي براي رشد دارد به شرط 
آنكه همه آحاد جامعه در جهتي گام بردارند كه به افزايش 
توليد و فروش كمك كنند تا از اين طريق تحقق شعار سال 
محقق شود. افزايش توليد و فروش، جهش سودآوري را به 
همراه خواهد داشت كه اين موضوع زمينه افزايش ارزش 
سهام شركت ها را فراهم مي كند. اين كارگزار با اشاره به 
اينكه سرمايه گذاري در ملك نسبت به بورس اشباع شده، 
ادامه داد: فردي كه نمي خواهد در بورس سرمايه گذاري 
كند پس به دنبال س��رمايه گذاري در كدام يك از بازارها 

است؟ بازار مسكن تا كجا مي تواند رشد كند، قيمت مسكن 
با توجه به قدرت خريد مردم بسيار باالتر از چيزي است كه 
بايد باشد. مهرآور افزايش قيمت سكه و طال را تابع افزايش 
نرخ جهاني و رشد قيمت دالر عنوان كرد و ادامه داد: قيمت 
جهاني طال براس��اس اطالعاتي كه وجود دارد صعودي 
نيست و اخبار مثبتي براي اين بازار وجود ندارد كه بتواند 
سبب جذب افراد به اين بازار شود. تاكنون هيچگاه نگرش 
سران نسبت به بورس مثبت نبوده اين موضوع مي تواند 
ناشي از دليل خاصي باشد و به طور حتم براساس ديدگاه و 
محاسباتي كه انجام شده اقدام به حمايت از بورس كرده اند 
كه يكي از اين مسائل مهار تورم، جذب نقدينگي و كمك به 
توليد است. وي با بيان اينكه برخي گمان مي كردند كانال 
روي شاخص يك ميليون واحد مقاومت خواهد داشت و 
بيشتر از آن رشد نمي كند، توضيح داد: روند صعودي بازار 
ادامه دار است اما در مقاطعي وارد فاز استراحت مي شود 
كه در آن زمان سرمايه گذاران نبايد گمان كنند بازار سهام 
از رشد اشباع ش��ده و به مرحله آخر صعود رسيده است. 
مهرآور تصريح كرد: اخيرا عده اي درصدد خريد س��هام 
عدالت فعاالن بازار با قيمتي كمتر از نرخ واقعي و تخريب 
بورس هستند. با توجه به اينكه سهام عدالت از سبد خوبي 
برخوردار است بنابراين مي خواهند شرايط را به گونه اي 
جلوه دهند كه قيمت ها حباب دارد و بورس به زودي ريزش 

مي كند تا هر چه زودتر افراد از ترس از دست دادن سهام 
اقدام به فروش كنند. مشموالن سهام عدالت بايد از سهام 
به عنوان يك اندوخته نگهداري كنند زيرا بازار صعودي 

است و ارزش آن بيش از اينها افزايش مي يابد.

    ظرفيت رشد بازار سرمايه تا چند دهه آينده
همايون دارابي كارش��ناس بازار سرمايه نيز با بيان اينكه 
اقتصاد از ظرفيت بسيار بااليي براي رشد برخوردار است، 
گفت: رونقي كه اكنون در بازار سرمايه شاهد هستيم تنها 
بخشي از اين ظرفيت است همچنان امكان رونق بيشتر 
اين بازار و تمركز سرمايه ها وجود دارد. بازار سرمايه يعني 
پولي كه صرف توليد و ادوات و فراهم ش��دن زمينه هاي 
توليد مي شود به همين دليل نسبت به ساير بازارها مي تواند 

موقعيت هاي الزم براي رونق اقتصاد را فراهم كند.
وي ب��ا بيان اينكه اقب��ال عمومي مردم به بازار س��رمايه 
به طور مستقيم بر سرمايه گذاري بنگاه ها و رشد و اشتغال 
آنها تاثيرگذار خواهد بود، افزود: بازارهاي ديگر هم براي 
سرمايه گذاري وجود دارد و مي توان نقدينگي هاي موجود 
را وارد آن بازارها كرد اما سرمايه گذاران بايد اين موضوع 
را مورد توجه قرار دهند تا بورس كه مورد تاييد و حمايت 
دولت است و نسبت به بازار ارز، طال، سكه و مسكن از توان 
بيشتري براي رش��د برخوردار است. اين كارشناس بازار 

سرمايه ادامه داد: سياست حمايت دولت، بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد از بازار س��رمايه يك فرصت تاريخي را به 
همه فعاالن بازار مي دهد تا ضمن استفاده از اين حمايت ها 
نسبت به سرمايه گذاري در اين بازار مشاركت داشته باشند. 
سرمايه گذاري در بازارهاي كاذب نتيجه اي جز تورم ندارد و 
بهتر است مردم از سرمايه گذاري در اين بازارها خودداري 
كنند. دارابي عنوان كرد: در صورتي كه حمايت هاي دولت 
و ساير مسووالن از بورس ادامه دار باشد و امكان ورود ساير 
شركت ها به بورس فراهم شود، ظرفيت رشد بازار سرمايه 
حتي تا چند دهه آينده وجود خواهد داشت. اقتصاد ايران 
به خصوص درحوزه هاي پتروش��يمي، نفت، گاز، معدن، 
كشاورزي و خدمات در منطقه بي نظير است و مي تواند 
جاذب��ه ورود نقدينگي هاي در اختيار م��ردم به بورس را 

فراهم كند.

     بورس بهترين جايگاه سرمايه گذاري
مصطفي اميدقائمي كارش��ناس بازار سرمايه نيز گفت: 
ش��اخص هاي نش��ان دهنده حج��م ورود نقدينگي به 
 بورس ه��اي دنيا نش��ان مي دهد در اين ب��ازار معامالت 
به صورت ش��فاف انجام مي شود و س��وددهي بيشتري 
را نس��بت به ساير بازارها در اختيار س��رمايه گذاران قرار 
مي دهد. با مقايس��ه بورس ايران با ديگر كشورها متوجه 
مي ش��ويم ايران يكي از ابتدايي تري��ن وضعيت ها را در 
س��رمايه گذاري دارد بنابراين با توجه ب��ه اينكه اين بازار 
همچنان جا براي رش��د دارد مي تواند حج��م زيادي از 

نقدينگي را به سمت خود اختصاص بدهد.

وي افزود: در كشورهاي غربي اگر فعاليت بورس از رونق 
بيفتد و نقدينگي جذب اين بازار نش��ود تورم به شدت به 
اقتصاد آسيب مي زند. در بس��ياري از كشورها مردم 70 
درصد از س��رمايه ها را در بورس سرمايه گذاري مي كنند 
در صورتي كه در ايران اينگونه نيست به همين دليل بايد 

اقدامي صورت گيرد تا اين اتفاق به طور حتم اجرا شود.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه بايد دارايي هاي 
مالي شفافي را با قيمت مناسب به مردم عرضه كنيم تا در 
شرايط مناسبي تبديل به سهام در بورس شوند، عنوان كرد: 
از اين طريق مردم تا مدت ها به دنبال س��رمايه گذاري در 
بورس خواهند بود و مي توان نقدينگي آنها را در بازار حفظ 
كرد. س��از و كار سرمايه گذاري در بورس شفاف و تعريف 
شده اس��ت كه اين امر باعث مي شود تا سرمايه گذاران با 

ضرر و زيان هاي كمتري مواجه شوند.
اميدقائمي با تاكيد بر اينكه رشد اين بازار به نفع اقتصاد 
ملي است در حالي كه رشد ارز به ضرر اقتصاد ملي و به 
سود اقتصاد ديگر كشورها است، اضافه كرد: در اين بازار 
با سرمايه كمتري مي توان اقدام به سرمايه گذاري كرد 
در حالي كه سرمايه گذاري در بازار مسكن، طال و سكه 
اكنون نياز به س��رمايه هاي هنگفتي دارا كه از قدرت 
مالي بيشتر افراد خارج اس��ت. وي گفت: زمينه هاي 
مختلفي براي سرمايه گذاري در اين بازار فراهم شده 
كه در وضعيت كنوني با توجه به ش��رايط مطلوبي كه 
بانك ها، صنايع معدني، برخي از پتروشيمي ها و صنايع 
نفتي براي سرمايه گذاري برخوردارند همچنان امكان 

رشد براي بازار وجود دارد.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

اولين دستاورد علمي پويش شهروندي »آرزوهاي تهران« رونمايي شد 

پادزهر بي اعتمادي تهراني ها به شهرداري
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه بر اس�اس برخي نظرسنجي ها، 
رفع آلودگي هوا، كاهش ترافيك و فساد در 
شهرداري سه خواسته اولويت دار شهروندان 
تهراني اعالم شده است، نخستين مطالعات 
متخصصان پوي�ش ش�هروندي »آرزوهاي 
ته�ران« نش�ان مي دهد، توس�عه فضاهاي 
عمومي در زمره آرزوهاي اولويت دار پايتخت 
نشينان قرار دارد. نتيجه اي كه ظاهرا با نتايج 
نظرسنجي يادشده متناقض اس�ت. اين در 
حالي اس�ت كه رف�ع آلودگي ه�وا و كاهش 
ترافيك مستلزم توسعه حمل و نقل عمومي 
در پايتخت است. مساله اي كه خود به دليل 
تنگناي مالي،  حتي در شرايط كرونا، مجالي 

براي تحقق پيدا نكرد.

زهرا نژاد بهرام، عضو هيأت رييسه شوراي اسالمي شهر 
تهران اما ديروز در نشست تخصصي پويش شهروندي 
آرزوهاي تهران گفت: بي اعتمادي ش��هروندان نسبت 
به مديريت ش��هري مهم ترين مس��اله اي بود كه باعث 
راه اندازي پويش مردمي آرزوهاي تهران ش��د.در طول 
سال هاي اخير تالش هاي زيادي براي از بين بردن اين 
ش��كاف بي اعتمادي ش��د، اما در نهايت به اين نتيجه 
رسيديم مشاركت شهروندان در بيان درخواست هايي 
كه از شهرداري براي داشتن محله قابل سكونت دارند، 
درقالب ي��ك پويش مردم��ي مي توان��د در اين زمينه 
تاثيرگذار باش��د. به گزارش فارس، نژاد بهرام با اشاره به 
بحران بي اعتمادي مردم نسبت به عملكرد سازمان هاي 
دولتي و عمومي افزود: طبق آخرين نظرسنجي كه توسط 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي نس��بت به نگرش ها و 
ارزش هاي ايرانيان در خصوص اعتماد به عملكرد دولت 
و سازمان هاي عمومي انجام شده، شهرداري ها به ويژه 
شهرداري تهران در راس نهادهايي بوده كه شهروندان 
نسبت به آن بي اعتماد بوده اند و همين موضوع به خوبي 
نش��ان مي دهد كه دغدغه و نگراني مجموعه مديريت 
شهري براي جلب اعتماد مردم در اداره صحيح و درست 
ش��هر تهران چقدر زياد اس��ت. عضو ش��وراي اسالمي 
شهر تهران ادامه داد: بر همين اساس هر طرحي كه در 
سطح شهر تهران مي خواهد به مرحله اجرا برسد، بايد 
مبتني بر اعتماد متقابل ش��هروندان و مديريت شهري 
انجام شود. وي با اش��اره به اينكه ايده راه اندازي پويش 
مردمي آرزوه��اي تهران براي از بين بردن ش��كاف بي 

 اعتمادي تهراني ها نسبت به عملكرد مديريت شهري
 ايده پردازي و اجرايي ش��د، بيان ك��رد: ايده اين پويش 
ازس��ال 97 مطرح و در سال گذش��ته نيز دبيرخانه آن 
راه اندازي و اجرايي ش��د. همچنين از سال 98 اقدامات 
آزمايش��ي اين كمپين مردمي در منطق��ه6 با توجه به 
ويژگي هايي ك��ه در اين محدوده وجود داش��ت در دو 
محله امير آباد و يوس��ف آباد انجام ش��د. ب��ه گفته نژاد 
بهرام، شهروندان ساكن در اين دو محله از طريق سايت 
»تهران من« توانستند آرزوهاي خود را مطرح كنند و در 
نهايت نيز شهرداري منطقه 6 توانست درخواست هاي 
ش��هروندان را در اين دو محله رسيدگي و طرح هايي را 
اجرا كنند. اين اقدام باعث شد تا شهروندان شاهد تحقق 
آرزوهاي خود باشند. عضو هيات رييسه شوراي اسالمي 
ش��هر تهران با بيان اينكه اين اقدام توانست تا حدي بي 
اعتمادي اي كه بين مردم و مديريت شهري وجود داشت 
را كاهش دهد، يادآور شد: مساله ديگري كه در اين ميان 

 وجود دارد، نبود حس همكاري مشترك بين سازمان هاي 
زير مجموعه ش��هرداري تهران اس��ت. متاس��فانه در 
شهرداري رفتار فعاليت سازمان ها به صورت جزيره اي 
اس��ت كه هر بخش ب��راي خودكار مي كن��د و از بيرون 
نمي توان پيوستگي بين اين نهادها را به صورت مشترك 
مشاهده كرد. نژاد بهرام با اش��اره به اينكه اين عملكرد 
س��ازماني نمي تواند اج��راي اهداف مش��ترك را بين 
سازمان هاي زير مجموعه شهرداري تهران به خوبي نشان 
دهد، تاكيد كرد: در واقع در اين سبك مديريتي، تعلقات 
سازماني بر تعلقات شهري برتري گرفته و ماموريت كالن 
مديريت شهري در پس ماموريت هاي سازماني پنهان 
شده است. وي با بيان اينكه پويش مردمي آرزوهاي تهران 
فرصتي بود تا بخشي از س��ازمان هاي مديريت شهري 
بتوانند در كنار يكديگر همكاري مشترك داشته باشند، 
گفت: در اين راستا مجموعه هايي مانند مركز مطالعات 
 و برنامه ريزي ش��هري ته��ران، مركز ارتباط��ات و امور

 بين الملل شهرداري تهران، سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات، معاونت اجتماعي و فرهنگي، شوراي شهر و 
شهرداري منطقه 6 پايتخت همكاري مشترك داشتند.

به گفته اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران، تمامي اين 
سازمان ها درصدد اين بودند تا بتوانند در كنار يكديگر براي 
تحقق يك هدف مشترك كار كنند. اين در حالي بود كه 
تا قبل از اين پروژه هيچ سازماني نمي دانست كه مي تواند 
با هم فضاي مشترك همكاري را تجربه كنند، يا خير.  وي 
با اشاره به اينكه با شروع به فعاليت پويش آرزوهاي تهران 
مباني علمي تداوم آن نيز تدوين و تهيه ش��د، ادامه داد: 
اعتقاد داش��تيم با تكميل مباني علمي اين پويش اگر در 
جايي دچار چالش شويم، مي توانيم بر مبناي مطالعات 
علمي و تخصصي آن را برطرف كنيم. در همين راس��تا 
دو پروژه در حوزه شهرسازي و معماري از ميان آرزوهاي 
ش��هروندان اس��تخراج ش��د كه در بعد نظري با حضور 
پژوهشگراني مانند دكتر جهاني و خانم دكتر شمس مباني 

علمي آن ظرف مدت 4 ماه اس��تخراج و جمع بندي شد. 
عضوهيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران بيان كرد: در 
همين راستا طبق گفت وگويي كه با معاونت برنامه ريزي 
و توسعه و شهرداري تهران داشتيم، اين مطالعات فرصتي 
اس��ت كه امكان اصالح كمپي��ن را مي دهد ما با معاونت 
برنامه ريزي گفت وگو داشتيم مقرر شد تا با توجه به اينكه 
براس��اس قانون مصوب بودجه امسال شهرداري 1000 
پروژه كوچك مقياس در س��طح محالت شهر با 2000 
ميليارد تومان بودجه تعريف ش��ده است، يكي از منابع 

تامين اين طرح ها كمپين آرزوهاي تهران باشد.

    بدون آرزوهاي مردم نمي توان پايتخت 
را  اداره كرد

محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران نيز در اين نشست گفت: خوشبختانه 
مباني اجرايي راه اندازي پويش مردمي آرزوهاي تهران 
با مباني نظري ش��وراي پنجم شهر تهران يعني اصل 
مشاركت پذيري شهروندان و شعار شهردار پايتخت 

يعني »تهران، شهري براي همه« هم راستا است.
ساالري با بيان اين مطلب افزود: بدون آرزوهاي مردم 
كه سرمايه هاي اجتماعي هستند نمي توانيم پايتخت 
را به خوبي اداره كنيم و كاري انجام دهيم.  وي با تاكيد 
بر اينكه بايد در اولويت بندي مساله هاي تهران بيشتر 
دقت كنيم، ادامه داد: در حال حاضر آلودگي هوا اولويت 
اصلي شهر تهران است و انتظار داريم تا از اين كمپين 
نيز به اين مس��اله نگاه شود. اين عضو شوراي اسالمي 
شهر تهران بيان كرد: با توجه به اينكه مديريت شهري 
در راستاي برنامه سوم توسعه شهر تهران ماموريت هاي 
اصلي دارد، بايد ديد چقدر اين برنامه ها با نظرات مردم 
همخواني دارد.  به اعتقاد ساالري، بر اساس بررسي هاي 
اوليه علم��ي در پويش مردمي روزه��اي تهران، بين 
نظرات كارشناسان و آنچه مردم مي خواهند فاصله هاي 
معناداري وجود دارد. بر اساس اين گزارش در نشست 
تخصصي پويش مردمي آرزوهاي تهران رحمان جهاني 
دولت و حسني السادات شمس دولت آبادي هر كدام 
به ارايه مباني نظري پويش مردمي آرزوهاي تهران و 
ارايه تمهيدات مرتبط با فضاي كالبدي در اين كمپين 
پرداختند. سخنران هاي اين نشست نيز ايماني جهرمي، 
عضوهيات علمي و دانشيار دانشگاه تهران، صالح صدق 
پور، عضوهيات علمي و دانشيار دانشگاه شهيدرجايي 
و مرجان ش��رفي، مدرس دانش��گاه هنر و برنامه ريز 

شهري بودند.
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 سوار كردن ۴  مسافر
 در تاكسي تخلف است

مرتضي ضامني، مدير عامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور گفت: رانندگان تاكسي از دستورالعمل 
سوار كردن سه مسافر در ابالغ طرح الزام فاصله گذاري 
اجتماعي تبعيت كنند و براين اساس سوار كردن چهار 
مسافر در تاكسي تخلف است. ضامني در گفت وگو با 
ايرنا افزود: ابالغيه طرح الزام فاصله گذاري اجتماعي و 
سالمت محيط كار در ناوگان تاكسيراني شهري كشور 
كه براساس آن رانندگان موظفند در تاكسي ها حداكثر 
سه نفر مسافر سوار كنند، هنوز به قوت خود باقي است. 
وي ادامه داد: مبناي محاسبه كرايه تاكسي سه مسافر 
است و اگر راننده تاكسي مبنا ي كرايه دريافتي را بر 
سوار كردن سه مسافر بگذارد و چهار نفر را سوار كند، 
تخلف كرده بايد با وي برخورد ش��ود و در شهرهاي 
مختلف بازرسان تاكسيراني سوار شدن سه مسافر را 
در تاكسي ها بررسي مي كنند. ضامني اعالم كرد: اگر 
راننده تاكسي بيش از سه نفر را سوار كند و از اين ابالغيه 
تبعيت نكند، مسافران مي توانند به شهرداري هاي شهر 
محل سكونت خود و در تهران هم با خط ارتباطي كه 
شهرداري در اختيار آنها گذاشته يا تاكسيراني شكايت 
كنند. وي تاكيد كرد: رعايت و تبعيت از سواركردن 
سه مسافر نيازمند همكاري و مساعدت مردم است و 
مسافران خود در تاكسي هايي كه بيش از سه نفر را سوار 
مي كنند، سوار نشوند و تخطي راننده را اعالم كنند و 
رعايت اين امر نياز به مشاركت عمومي دارد. نيمه دوم 
فروردين سال همزمان اوج گيري ويروس كرونا، طرح 
الزام فاصله گذاري اجتماعي و سالمت محيط كار در 
ناوگان تاكسيراني شهري كشور ابالغ شد و بر اساس 
آن رانندگان موظف شدند در تاكسي ها حداكثر سه 

نفر مسافر سوار كنند.

استفاده مسافران از ماسك
 در اتوبوس اجباري است

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
مجدداً بر لزوم استفاده مسافران از ماسك در اتوبوس 
تاكيد كرد و گفت: استفاده همه مسافران از ماسك در 
ناوگان اتوبوسراني پايتخت اجباري است. به گزارش 
روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني، ترفع با تاكيد 
بر اثبات تأثير ماسك در جلوگيري از انتقال ويروس 
كرونا به ويژه در محل هاي تجمع اف��راد، افزود: به 
همين دليل، اهميت و ضرورت استفاده از ماسك در 
اتوبوس مضاعف ش��ده است. وي با اشاره به لزوم به 
همراه داشتن ماسك از سوي مسافران، اظهار كرد: 
البته اگر مسافري ماس��ك به همراه نداشته باشد، 
مي تواند نسبت به تهيه آن از 60 مركز عرضه ماسك 
در پايانه هاي اتوبوس��راني و ايستگاه هاي تبادلي و 
پر مسافر خطوط تندرو اقدام كند. ترفع با بيان اينكه 
رعايت فاصله گذاري در ايستگاه ها و اتوبوس ها يك 
ضرورت است، تصريح كرد: از مسافران درخواست 
مي كنيم اگر اتوبوسي با ظرفيت تكميل به ايستگاه 
رسيد، از سوار ش��دن به آن اجتناب كرده و منتظر 
رسيدن اتوبوس بعدي بمانند. مديرعامل شركت 
واحد اتوبوسراني تهران با درخواست از مسافران براي 
استفاده از ماسك در اتوبوس به منظور حفظ سالمت 
خودش��ان و ديگران، اظهار كرد: مسافراني كه در 
اتوبوس از ماسك استفاده نمي كنند، نه تنها نسبت 
به س��المتي خود بي تفاوت هستند، بلكه ممكن 
است به سالمت ساير شهروندان نيز آسيب برسانند.

 كاهش ۲۷ درصدي 
فاصله  اجتماعي در متروي تهران

انوشيروان محسني بندپي، اس��تاندار تهران گفت: 
مردم در حمل و نقل عمومي از ماس��ك اس��تفاده 
مي كنند، منتها فاصله گذاري اجتماعي در مترو كه 
قباًل ۵7 درصد بوده به س��بب تراكم استفاده از مترو 
به ۳0 درصد كاهش پيدا كرده، بنابراين از اين منظر 
آسيب پذير هستيم. به گزارش تسنيم، محسني بندپي 
در حاشيه جلس��ه ويدئو كنفرانس با رييس جمهور 
با اش��اره به آخرين مصوبات اين جلسه اظهار كرد: 
تمديد مرخصي زندانيان به جلس��ه ۳1 خرداد ماه 
موكول شد، به عالوه در اين جلسه بررسي وضعيت 
بيماري كرونا در سطح كشور و برخي از استان ها كه 
در هفته هاي اخير ميزان ش��يوع بيماري باال رفته از 
جمله در خوزستان، هرمزگان، كردستان و كرمانشاه 
مطرح شد و به استانداران و ستاد كرونا در اين استان ها 
اختياراتي داده ش��د تا بتوانند برخي محدوديت ها 
را اجرايي كنند. اس��تاندار تهران تأكيد كرد: اكنون 
روند بيماري كرونا در اس��تان تهران كمي افزايش 
يافته، منتها ميزان مرگ و مير افزايش نيافته و پايين 
بوده است، همچنين در شرق استان تهران وضعيت 
خوب اس��ت اما در غرب به ويژه در شهرستان هاي 
شهريار و مالرد نيازمند توجه بيشتر در زمينه رعايت 
فاصله گ��ذاري اجتماعي و رعايت بهداش��ت فردي 
و غيره هس��تيم. محس��ني بندپي با بيان اينكه در 
اس��تان تهران وضعيت بحراني نداشته ايم، گفت: با 
توجه به تراكم جمعيت در استان تهران و جمعيت 
۳.۵ ميليوني شناور در كالنشهر تهران و ساير شرايط 
خاص استان توانستيم با مديريت از پيك عبور كنيم 
البته نياز به مراقبت و دقت بيشتري داريم. وي افزود: 
ميل به سفر در استان تهران بيشتر است، همچنان 
كه در تعطيالت هفته گذشته و قبل از آن بر اساس 
آمار نيروي انتظامي جمعيت زيادي از استان تهران 
خارج شدند كه برگشت آنها نگراني هايي را ايجاد كرد. 
استاندار تهران در مورد وضعيت حمل و نقل عمومي در 
استان و ضرورت رعايت فاصله گذاري اجتماعي تأكيد 
كرد: مردم در حمل و نقل عمومي از ماسك استفاده 
مي كنند، منتها فاصله گذاري اجتماعي در مترو كه 
قباًل ۵7 درصد بوده به س��بب تراكم استفاده از مترو 
به ۳0 درصد كاهش پيدا كرده، بنابراين از اين منظر 
آسيب پذير هستيم. محسني بندپي با اشاره به ضرورت 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي 
گفت: پنجشنبه با مشورت با دانشگاه آزاد امتحانات به 
صورت غيرحضوري برگزار مي شود، و سعي مي شود 

تا شرايط براي حفظ سالمت شهروندان فراهم شود.

نماينده مردم ته��ران در مجلس گفت: قيمت اجاره و 
خريد مسكن به صورت جهشي و بدون هيچ ضابطه اي 
در حال افزايش اس��ت كه ما در كميسيون عمران اين 

موضوع را بررسي مي كنيم.
اقبال شاكري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با مهر، با انتقاد از وضعيت مسكن، 
گفت: يكي از دغدغه هاي اصلي مردم در اين روزها به 
ويژه اقشار آس��يب پذير و جوانان، قيمت سرسام آور 
اجاره و خريد مسكن است و با اين شرايط خريد مسكن 

براي بسياري از مردم تبديل به رويا شده است.
وي با بيان اينكه وضعيت اجاره مس��كن هم بس��يار 
نابسامان است، تصريح كرد: قيمت هاي اجاره مسكن 
هم به صورت جهشي و بدون هيچ گونه ضابطه اي در 
حال افزايش است و اين مساله باعث شده كه مردم به 
ويژه در شهرهاي بزرگ از مراكز شهر به پايين شهر و 

حاشيه شهرها براي زندگي بروند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي ضمن 
انتقاد از افزايش قيمت مس��كن، گفت: هيچ كنترل و 

نظارت درستي بر قيمت مسكن صورت نمي گيرد.
شاكري گفت: ثبت اجاره نامه و خريد و فروش مسكن 
ضابطه مند نيس��ت و برخي از امالكي ها بدون توجه 
به ضوابط و قوانين، قيمت رهن و اجاره را سرس��ام آور 

افزايش مي دهند كه بايد با اين رويه برخورد شود.
وي تأكيد كرد: از وزراي اقتصاد و راه و شهرسازي انتظار 
داريم كه به فرياد مردم برسند و بازار عرضه و تقاضاي 

مسكن را كنترل و مديريت كنند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: ما در اين زمينه خأل قانوني نداريم و قوانين بسيار 
زيادي دراين زمينه وجود دارد كه يا اجرا نمي شود و يا 
بد اجرا مي شود كه اگر نظارت صحيحي صورت گيرد، 

مي توان با نابساماني هاي وضعيت مسكن مقابله كرد.
شاكري با اشاره به طرح ملي مسكن گفت: در وهله اول 

بايد ببينيم آيا واقعًا قرار است در اين طرح توليد مسكن 
صورت گيرد يا اينكه اين مساله هم به مطالبات قبلي 
مردم اضافه مي شود. ما بايد مطمئن شويم كه دولت از 
طريق اين طرح، قرار است چه مقدار مسكن براي مردم 
توليد كند و آيا به حد مكفي هس��ت يا خير و قطعًا در 

كميسيون عمران مجلس پيگيري خواهد شد.
وي افزود: يكي از پيش��نهادات ما براي كنترل قيمت 
مسكن آن است كه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
ب��ه مردمي كه مي خواهند خودش��ان ش��خصًا اقدام 
به س��اخت خانه كنند، كمك كنند ت��ا آنان مطابق با 

استطاعت مالي خودشان بتوانند خانه دار شوند.
نماينده م��ردم تهران در مجلس خاطرنش��ان كرد: 
ماقطع��ا به صورت جدي و مس��تمر، مطالبات مردم 
درباره مسكن را در كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي پيگيري خواهيم كرد تا مشكالت آنان در اين 

زمينه كاهش يابد.

افزايش دستمزد ناظران در قيمت آپارتمان اثر ندارد كميسيون عمران مجلس به مساله جهش قيمت مسكن ورود مي كند
علي محمد عبدي قهرودي، سرپرس��ت دفتر توسعه 
مهندسي ساختمان گفت: با همكاري شوراي مركزي 
سازمان نظام مهندسي ساختمان، افزايش تعرفه هاي 
ارايه خدمات مهندسي تا يك ماه آينده نهايي مي شود.

وي تصريح ك��رد: در خص��وص حق الزحمه خدمات 
مهندسي بايد مسووليت ناظر، طراح و مجري متناسب 
با اهميت و كيفيت خدمات مهندسي كه ارايه مي دهند، 
مدنظر قرار گيرد. افزايش حق الزحمه خدمات مهندسي 
تأثير قابل مالحظه اي در قيمت تمام ش��ده مس��كن 
نخواهد گذاشت. وي با يادآوري اين مطلب كه فرايند 
تعديل ساالنه تعرفه هاي خدمات مهندسي در قانون و 
آيين نامه هاي اجرايي پيش بيني شده است و اين تعديل 
بايد با پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
و پس از تأييد هيأت هاي چهار نفره در استان ها و هيأت 
۵ نفره در تهران، براي تأييد به وزارت راه و شهرسازي 
ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعالم مباني تعرفه هاي 

مذكوردر دست بررسي شوراي مركزي سازمان نظام 
مهندسي س��اختمان اس��ت و به زودي براي تأييد به 
وزارت راه و شهرسازي اعالم ش��ده و بعد از تصويب و 
تأييد در وزارتخانه، جهت طي مراحل بعدي به استان ها 
ابالغ خواهد شد و پس از تشريفات قانوني، مالك عمل 

واقع مي شود.
عبدي قهرودي بخشي از گاليه مندي ها را گاليه به حق 
سازندگان و مالكان ساختمان و همچنين عامه مردم 
به عنوان مصرف كنندگان نهاي��ي، از كيفيت نظارت 
مهندسان و نحوه فعاليت مجريان ساختماني برشمرد 
و افزود: صحت برخي انتقاده��ا به عملكرد و كيفيت 
فعاليت برخي ناظران و مجريان ساختمان در بازخورد 
و در گفت وگو با انجمن هاي صنفي حاصل شده است و 
به دليل اهميتي كه حضور مجريان ذي صالح در اجراي 
پروژه هاي س��اختماني به ويژه در كالنشهرها دارند، 

موضوع در حال پيگيري است.

نخستين آرزوي شهروندان پايتخت، توسعه فضاهاي عمومي است

در جلسه مشترك مديران شهري و نمايندگان ارتش بررسي شد

چالش ها و چشم اندازهاي احداث بوستان ارتش
آرش حس��يني ميالني، رييس كميته محيط زيست 
شوراي شهر تهران از تدابير شهرداري براي كاهش بار 
ترافيكي در اطراف بوس��تان ارتش خبر داد. در همين 
حال، زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري ش��وراي شهر تهران 
گف��ت: ارتش هزينه هاي طراحي و اجرا در »بوس��تان 
ارتش« را برعهده دارد و ش��هرداري نيز طبيعتا كمك 
خواهد كرد تا اين س��رمايه ارزش��مند به خوبي مورد 
بهره برداري قرار گيرد. هفته گذشته، پادگان 06 با هدف 
احداث بوستان به طور رسمي به شهرداري تهران واگذار 
ش��د. به گزارش ايلنا، آرش حسيني ميالني در جريان 
جلسه مشتركي كه با حضور جمعي از مديران شهري و 
نمايندگان ارتش در محل پادگان 06 برگزار شد، گفت: 
توافق بين ارتش و شهرداري كه منجر به اضافه شدن 
۳۵ هكتار به فضاي س��بز شهري شده است يك اتفاق 
ميمون و مبارك است.  او با تاكيد بر اينكه تمام تالش ها 
در اين مجموعه بايد به صورتي باش��د كه اثرات منفي 
احتمالي به لحاظ اجتماعي ي��ا ترافيكي كاهش يابد، 
تصريح كرد: در ارايه اي كه توسط مشاور طرح ذكر شد، 
مشخص بود كه با افزايش تراكم و ارتفاع تالش كردند 
تا پهنه هاي باقي مانده در حد امكان كمتر تخريب شود 
و از 1۵ هكتاري كه در اختيار ارتش اس��ت نيز تنها در 
دو هكتار ساخت و ساز انجام مي ش��ود.  ميالني ادامه 
داد: اين مساله بسيار مهم است چرا كه هم مالحظات 
محيط زيستي مدنظر قرار گرفت و هم مالحظات ميراثي 
و در 1۵ هكتار نيز توجه به اين دو عامل ساخت و ساز را 
محدود كرده است.  رييس كميته محيط زيست شوراي 
شهر تهران با بيان اينكه در مساله ارتفاع نيز مساله منظر 
در بارگذاري ها رعايت شده است، گفت: به گونه اي كه 
منظر به سمت توچال حفظ مي شود و اين مساله خيلي 
مهمي است.  ميالني همچنين در خصوص ترافيكي كه 

با بارگذاري هاي صورت گرفته به منطقه تحميل خواهد 
شد گفت: حتما پيوست ترافيكي توسط معاونت حمل 
ونقل و ترافيك شهرداري بررسي خواهد شد و شوراي 
شهر نيز در مورد اثرات بر محيط اطراف نقطه نظراتي 
دارد كه پيوست هاي آن تهيه مي شود و تالش خواهد 

شد تا نگراني ها به حداقل برسد.
ميالني در پاسخ به اينكه بارگذاري در اين فضا و تبديل آن 
به پارك با توجه به ترافيكي كه خيابان پاسداران هميشه 
درگير آن است، ترافيك در آن را دوچندان نخواهد كرد؟ 
تصريح كرد: عالوه بر اينكه بايد روي پيوست ترافيكي 
اين طرح بررس��ي دقيقي صورت گيرد، بايد برتقاضاي 
سفر به اين پارك نيز مطالعه كارشناسي صورت گيرد 
و حتما رفاه حال ساكنين محالت اطراف درنظر گرفته 
شود. او ادامه داد: اگر در اين منطقه تقاضاي سفر شديد 
ايجاد ش��ود بايد شهرداري از نظر ظرفيت دسترسي به 
پارك تدابيري در نظر گيرد. رييس كميته محيط زيست 
شوراي شهر تهران با بيان اينكه از جمله اين تدابير اين 
است كه نتوان به اين مكان دسترسي خودرويي ايجاد 
كرد گف��ت: محدودي��ت دسترس��ي خودرويي باعث 
مي شود مقداري مشكل ترافيكي كمتر شود. ميالني در 
پاسخ به اينكه با توجه به وعده شهردار مبني بر افتتاح 
بوستان ارتش در هفته دفاع مقدس، انجام اين مطالعات 
كارشناسي و نتيجه گيري براي آن زمان بسيار كمي است 
گفت: بايد تالش ش��ود تا راه اندازي چنين پاركي هم با 
شؤون ارتش تناسب داشته باشد و هم حقوق شهروندي 
رعايت شود. همچنين س��ازمان پارك ها و فضاي سبز 
شهرداري اس��تانداردي براي تحويل كار دارد كه بايد 
رعايت شود و اگر مجموعه اين موارد به آن تاريخ برسد 
افتتاح انجام مي ش��ود و اگر نرسيد، معموال يك مهلت 
زماني در نظر مي گيرند تا اينجا به خوبي آماده و تحويل 

مردم داده شود.

  هزينه طراحي و ساخت برعهده ارتش است
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران گفت: ارتش 
هزينه هاي طراحي و اجرا در »بوستان ارتش« را برعهده 
دارد و شهرداري نيز طبيعتا كمك خواهد كرد تا اين سرمايه 
ارزشمند به خوبي مورد بهره برداري قرار گيرد. صدراعظم 
نوري در جريان جلسه مش��تركي كه با حضور جمعي از 
مديران شهري و نمايندگان ارتش جمهوري اسالمي در 
محل پادگان 06 برگزار شد، گفت: اين عرصه نزديك به ۵0 
هكتار است و در توافقاتي كه بين ارتش و شهرداري انجام 
گرفت مقرر شد ۳۵ هكتار از اين فضا در اختيار شهروندان 
تهران قرار گي��رد.  او با بيان اينكه ب��راي ما حفظ عرصه 
ارزشمند گياهي و جانوري اين مجموعه مهم است تصريح 
كرد: اين فضا به عنوان يك فضاي ميراثي كه بخشي از آن 
از دوره قاجار و بخش��ي از دوره پهلوي به جاي مانده است 
مورد بهره برداري قرار گيرد. نوري با بيان اينكه ابنيه موجود 
در اين فضا به لحاظ تاريخي ارزشمند است گفت: هر كدام 
از اين بناها مي توانند تاريخي را براي بهره برداران داش��ته 
باشد و ضرورت دارد تاريخ وقايع و رخدادهاي اين مجموعه 
و فعاليت هاي ارتش به خوبي در قالب اين ساختمان ها و 
نوع فعاليت هايي كه در اينجا تعريف مي ش��ود به نمايش 
عموم مردم گذاش��ته و معرفي شود. او با بيان اينكه اتفاق 
خوب��ي در تبديل بخش زي��ادي از زمين پ��ادگان 06 به 
بوس��تان ارتش رخ داده است ادامه داد: صميمانه از ارتش 
كه هميشه خادم صادق كشور بوده است تشكر مي كنم.  او 
درخصوص هزينه هاي اجرايي اين مجموعه گفت: ارتش 
هزينه هاي طراحي و اجرا را برعهده دارد و ش��هرداري نيز 
طبيعتا كمك خواهد كرد تا اين سرمايه ارزشمند به خوبي 
مورد بهره برداري قرار گيرد.  نوري با بيان اينكه هر كمكي 
كه از شورا و شهرداري در راستاي بهتر انجام شدن توافقات 
خواسته شود، از آن دريغ نمي كنيم گفت: اگر تاريخ اتفاقاتي 

كه بر پ��ادگان 06 رخ داده را بررس��ي كنيم مي بينيم كه 
اتفاق حال حاضر يك اتفاق مبارك است چرا كه در سال 
9۳ قرار بود يك ميليون و 700 هزار متر مربع از اين پادگان 
بارگذاري شود اما اكنون به 6۳0 هزار مترمربع رسيده است 
و اين جاي تقدير از مس��ووالن را دارد كه منافع شهر را در 
نظر گرفتند.  رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شهر تهران درخصوص نقدهاي 
وارده به نحوه بارگ��ذاري در 1۵ هكتار گفت: برخي ها بر 
نحوه بارگذاري در 1۵ هكتار س��هم ارتش نقدهايي دارند 
اما بايد به آنها گفت كه اين حجم از تغييرات را بايد مد نظر 
قرار دهند. البته همه كمك خواهي��م كرد كه بارگذاري 
در آن 1۵ هكتار ارتش نيز با كمترين آسيب باشد و از بعد 
اجتماعي، ترافيكي و محيط زيس��تي كمترين اثر سوء را 
شاهد باشيم. او با بيان اينكه اين بوستان ۳۵ هكتاري ارتش 
يك پارك با ارزش هاي محيط زيستي است كه كمتر به آن 
توجه ش��ده گفت: چه كسي باور مي كند كه در يك بافت 
فشرده مسكوني آن هم در خيابان پاسداران يك طبيعت 
بكري با پوشش گياهي و حيواني ويژه وجود داشته باشد. 
صدراعظم نوري با بيان اينكه الزم است پروتكل هاي خاصي 
در جهت بهسازي، توسعه و حفاظت از گونه هاي گياهي 

و جانوري در بوستان ارتش ايجاد شود گفت: با مسووالن 
در شهرداري جلس��ه مي گذاريم تا مديريت اين بوستان 
يكپارچه ش��ود تا بهره وري و نظ��ارت بر آن نيز به صورت 
يكپارچه باشد.  رييس كميسيون سالمت، خدمات شهري 
و محيط زيستي شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه 
الزم است در بوستان ارتش حساب شده وارد شويم گفت: 
الزم است وجب به وجب اين ۳۵ هكتار با مطالعه و به صورت 
دقيق پايه شود تا بتوانيم بهترين استفاده را از داشته باشيم.  
او افزود: فضاهاي ارزشمندي در اين بوستان وجود دارد كه 
تخريب نشده و اين بناهاي قديمي مي تواند تاريخ ارتش را 
به شيوه هاي مختلف به تصوير بكشد تا مردم و نسل آينده با 
آن آشنا شوند. بايد جلسه اي با شهردار تهران برگزار كنيم 

تا مديريت اين پارك به صورت واحد ديده شود. 
صدراعظم نوري با بيان اينكه كار تبديل پادگان 06 به 
بوستان آغاز شده و مشاوران مدت هاست كه مطالعات 
خ��ود را انجام داده اند گف��ت: نگراني هايي وجود دارد 
مبني بر اينكه مب��ادا اين ۳۵ هكت��ار تحت تاثير 1۵ 
هكتاري كه قرار است در اختيار ارتش قرار گيرد، باشد. 
اما بايد بگويم جاي نگراني نيس��ت و اين پارك فاخر 

متعلق به مردم است.



دانش و فن6اخبار

نتيجهبرقراريارتباطبهروستاها،عدالتارتباطياستكهازمصاديقعدالتاجتماعيمحسوبميشود

مهاجرت معكوس به روستاها  با  توسعه شبكه ملي اطالعات
با اتصال روس�تاها به ش�بكه مل�ي اطالعات و 
اينترنت نس�ل س�ه و چهار، امكاناتي از جمله 
استفاده از شبكه شاد براي آموزش دانش آموزان، 
برخورداري از خدم�ات آموزش مجازي، انجام 
فعاليت هاي بانكي و دريافت وام و سهام عدالت 
و يارانه، اتفاق مي افتد در اين شرايط ديگر نيازي 

به حضور فيزيكي براي انجام اين كارها نيست.

ارتباطات امروز به تلفن و اينترنت هم محدود نمي شود و با 
فناوري هايي مانند نسل پنجم اينترنت كه صنعت ارتباطات 
و فناوري اطالعات را دگرگون خواهد كرد، گره خورده است. 
برخورداري شهرها و روستاها از اينترنت از مواردي است كه 
بخشي از شاخص دسترسي همگاني محسوب مي شود 
و در سال هاي گذشته اتصال مناطق مختلف روستايي و 
شهري به اينترنت نسل سه و چهار مورد توجه قرار گرفته 
است و به همين منظور »رونمايي از دسترسي ۱۰۳۴ روستا 
به شبكه ملي اطالعات« روز گذشته با حضور محمدجواد 
آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار 
ش��د. در اين مراسم، دو روستاي ش��هنيز از كهگيلويه و 
بويراحمد و گالنه از كردستان، با برقراري تماس تصويري 
آنالين به شبكه ملي اطالعات و اينترنت نسل سه و چهار 
متصل شدند. روستاهايي كه در قالب طرح  USO  به شبكه 
ارتباطي متصل شدند، ۴۹۱ روستا، با احداث ۱۴۳ سايت و 
با سرمايه گذاري ۲۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بودند. 
در اين ميان اس��تان هاي كردس��تان با ۱۱۴، سيستان و 
بلوچستان با ۹۱ و خراسان رضوي با ۵۷ روستا بيشترين 
سهم از اين طرح توسعه را دارند. شركت ايرانسل هم ۵۴۳ 
روستا را با احداث ۱۶۳ سايت و با سرمايه گذاري مستقيم ۸۹ 
ميليارد و ۶۵۰ ميليون توماني به شبكه ارتباطي متصل كرد. 
استان هاي فارس با ۶۸، خراسان رضوي با ۵۹ و كردستان 
با ۵۷ بيشترين س��هم از طرح توسعه ارتباطي را دارند. در 
مراسم روز گذشته در مجموع ۱۰۳۴ روستا با سرمايه ۳۰۴ 
ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان به شبكه ملي اطالعات متصل 
شدند كه استان هاي كردس��تان با مجموع ۱۷۱ روستا و 
سرمايه گذاري ۶۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون توماني، سيستان 
و بلوچس��تان با مجموع ۱۲۸ روستا و سرمايه گذاري ۲۵ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون توماني و خراسان رضوي با مجموع 
۱۱۶ روس��تا و سرمايه گذاري ۳۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
توماني، صدر جدول دسترسي به شبكه ارتباطي را در ميان 

استان هاي كشور به خود اختصاص دادند.

    اتصال ۱۰۰ درصد 
روستاهاي باالي ۲۰ خانوار تا پايان سال

آذري جهرمي با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: »در 
برنامه ششم توسعه دولت و به نمايندگي از آن وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف شده بود كه تا پايان 
س��ال اجراي برنامه ۹۰ درصد روس��تاهاي باالي ۲۰ 
خانوار به ش��بكه ملي اطالعات متصل شوند. اين عدد 
در ابتداي دولت عدد ناچيزي بود و در سال اول برنامه 
ششم توسعه، حدود ۳۰ درصد شد و اكنون به ۹۰ درصد 
رسيده است. تالش ما اين است كه تا پايان سال باالتر از 
اهداف برنامه، ۱۰۰ درصد روستاهاي باالي ۲۰ خانوار را 
به شبكه ملي اطالعات متصل كنيم.« وي با بيان اينكه 
با سرمايه گذاري ۳۰۴ ميليارد توماني كه بخش عمده 

آن توسط دولت و بخش ديگر توسط بخش خصوصي 
انجام شده، ۱۰۳۴ روستا به شبكه ملي اطالعات متصل 
شدند، افزود: رسيدن از ۱۰ درصد به ۶۰ درصد اهداف 
برنامه براي توسعه ارتباطات روستايي كار سختي نيست 
چون عمده روستاهاي كشور كه پرجمعيت هستند در 
نزديكي شهرها قرار دارند و برقراري ارتباط براي آنها كار 
سختي محسوب نمي شود. اما رسيدن از ۹۰ به ۱۰۰ 
درصد زحمت دارد. روس��تاهاي باقي مانده عمدتا در 
مناطق صعب العبور قرار دارند كه براي توسعه روستايي 
نيازمند جاده، انتقال برق و ايجاد سكو هستند كه اين 
موضوع بسيار كار پرزحمتي است.« وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات با بيان اينكه نتيجه برقراري ارتباط 
به روستاها، عدالت ارتباطي است كه از مصاديق عدالت 

اجتماعي محسوب مي ش��ود، گفت: در همين پديده 
كرونا ديديم كه آموزش چه در مدارس و چه دانشگاه ها 
به بس��تر فضاي مجازي منتقل ش��د. اقتصاد در بازار 
بورس، سهام عدالت، بانكداري مبتني بر فضاي مجازي 
شد. بخش مهمي از كنترل ش��يوع ويروس كرونا در 

اطالع رساني هم بر بستر فضاي مجازي محقق شد.«

    حذف فساد 
با برخورداري از شفافيت هاي تحول ديجيتال

آذري جهرمي ادامه داد: »همه اينها نشان داد كه فضاي 
مجازي اهميت دوچنداني پيداكرده است. در اين مدت 
ترافيك ما ۱۵۰ درصد رشد كرد و مجموعاً ۲.۵ برابر شد. 
اگر بستر شبكه ملي اطالعات در روستاها فراهم نباشد، 

وقتي كه اين همه وابس��تگي وجود دارد يعني عدالت 
وجود ندارند و اين تالشي كه مجموعه وزارت ارتباطات 
براي توسعه خدمات در روستاها مي كنند و تالشي براي 
برقراري عدالت اس��ت. ما همه اين كارها را مي كنيم تا 
تحول ديجيت��ال را رقم بزنيم كه نتايج آن ش��كوفايي 
اقتصاد ديجيتال اس��ت. تالش مي كنيم با اين تحول، 
ش��بكه ملي اطالعات را توسعه دهيم، تالش مي كنيم 
تا ميدان را براي جوانان باز كنيم و ظرفيت اش��تغال را 
براي آنها افزايش دهيم و زندگي مردم را راحت تر كنيم 
تا ش��فافيت ايجاد ش��ود و در نتيجه آن، فساد از كشور 
ما رخت بربندد. تالش براي تحول ديجيتال و توس��عه 
اقتصاد ديجيتال از اين جنبه ها نيز ارزش��مند است.« 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره اتصال ۱۰۳۴ 
روس��تا به شبكه ملي اطالعات گفت: »اين يعني مردم 
۱۰۳۴ روس��تا مي توانند از شبكه شاد استفاده كنند و 
آموزش شان مستمرتر شود، دانشجويان ساكن در آن 
مناطق مي توانند از خدمات آموزش مجازي اس��تفاده 
كنند و مردم روستا براي خدمات بانكي و گرفتن يارانه 
ديگر نيازي نيست مس��افت هايي طوالني را پشت سر 
بگذارند تا به شهر بروند. مردم مي توانند دستاوردهاي 
خود مثل صنايع دستي و كشاورزي را به اقصي نقاط كشور 
به كمك فضاي مجازي ارايه كنند. اين اقدام گام مهمي 
در توسعه شبكه ملي اطالعات بود كه در هفته هاي آينده 
از توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي آن خبرهاي خوبي 
خواهيم داشت و گامي مهم در حوزه خودكفايي در حوزه 
نيازمندي هاي شبكه ملي اطالعات برخواهيم داشت؛ با 
توجه به رفتار و خوي ظالمانه اي كه مرتب از سوي دولت 
امريكا به صورت يك جانبه بر مردم ايران روا مي شود، يك 
گام محكم و روبه جلو براي خودكفايي بر خواهيم داشت 
و اميدواريم اين پروژه مهم شبكه ملي اطالعات تا پايان 

امسال به دستاوردهاي مهمي برسد.«
همچنين محمد اميد، معاون توسعه روستايي و مناطق 
محروم رييس جمهوري با بيان اينكه در دولت يازدهم و 
دوازدهم، سهم روستاها از شبكه ملي ارتباطات از ۳۰ درصد 
به باالتر از ۹۵ درصد رسيده است، گفت: »توسعه شبكه ملي 
اطالعات در روستاها در دولت تدبير و اميد به بيش از سه 
برابر، زمينه مهاجرت معكوس را به روستاها فراهم كرده 
است. زيرساخت اصلي توسعه بوم گردي، شبكه ارتباطات 
است كه تعداد خانه هاي بوم گردي از ۲۰۰ روستا به ۲۰۰۰ 

روستا در سطح كشور رسيده است.«

احتمالمحروميتمايكروسافتازقراردادهايدولتي
با  انصراف مايكروس��افت از ارايه فناوري هاي تش��خيص 
چهره به پليس امريكا، احتمال كنار گذاشتن اين شركت از 
قراردادهاي دولتي باال گرفت. به گزارش ديجياتو به نقل از 
پاوريوزر، مايكروسافت اعالم كرد تا زماني كه قانوني جامع 
درباره نحوه استفاده از فناوري تشخيص چهره با حفظ حقوق 
شهروندان به تصويب نرسد از فروش اين فناوري به پليس 
امريكا خودداري خواهد كرد. دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
اياالت متحده توييتي از ريچارد گرينل، سرپرست سازمان 
اطالعات ملي را بازنشر كرده كه در آن به لزوم كنار گذاشتن 

مايكروسافت از پروژه هاي ملي تاكيد ش��ده: »آنها بايد از 
قراردادهاي دولتي محروم شوند. خودداري از فروش فناوري 
به اداره پليس نبايد بدون عواقب باقي بماند.« گرينل در اين 
توييت مستقيما ترامپ را مورد خطاب قرار داده و بازنشر آن از 
سوي رييس جمهوري نشان دهنده موافقت وي با اين ديدگاه 
است. مايكروسافت بخش عمده اي از درآمد خود را مديون 
مشتري هاي خصوصي است اما با سازمان هاي دولتي هم 
همكاري دارد كه واضح ترين آنها پروژه ۱۰ ميليارد دالري 

JEDI سرويس هاي پردازش ابري پنتاگون است.

اپليكيشنيبرايمخفيكردنچهرهسوژههايعكاسي
اپليكيشني براي مخفي كردن چهره سوژه هاي عكاسي 
اپليكيشني براي گوشي آيفون عرضه شده كه به كاربران 
امكان مي دهد چهره سوژه هاي عكاسي را مخفي كنند. 
به گزارش فارس به نقل از اسلش گير، اپليكيشن مخفي 
كردن چهره سوژه هاي عكاسي آيفون به خصوص براي 
استفاده معترضان امريكايي مفيد است كه دوست ندارند 
پليس با مش��اهده چهره آنها در عكس هاي تجمعات 
اعتراضي برايشان دردسر درست كند. برنامه يادشده 

 Anonymous Camera كه دوربين ناش��ناس يا
نام دارد، عالوه بر مات كردن و مخفي كردن چهره افراد 
در عكس ها و نيز ويدئوها مي تواند در صورت لزوم يك 
ف��رد را به طور كامل از تصوير حذف كند. در هفته هاي 
اخير و با گس��ترش تجمع هاي اعتراض��ي در امريكا، 
عرضه اپليكيشن هايي براي پنهان كردن هويت افراد 
در امريكا از طريق دس��تكاري عكس ه��ا و ويدئوهاي 
گوش��ي ها افزايش يافته است. يكي از مزاياي مهم اين 

برنامه رايگان بودن آن است. البته يك نسخه حرفه اي تر 
از برنامه نيز عرضه شده كه بارگذاري و نصب آن دو دالر 
هزينه دارد. خدمات ويدئويي اين برنامه فاقد واترمارك 
يا عنوان رسمي برنامه است. اين برنامه از فناوري هوش 
مصنوعي براي شناسايي اشخاص و محو خودكار چهره 
آنها استفاده مي كند. البته اين برنامه تنها براي حذف 
چه��ره در عكس ها و ويدئوهاي مرب��وط به جمع هاي 

كوچك و چندنفره مناسب است.
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 مساله گوشي هاي كنوني 
 5G و پشتيباني از اينترنت

به گفته يك كارشناس فناوري اطالعات، ساپورت 
اينترنت5G نياز ب��ه ارتقاي س��خت افزاري دارد و 
گوشي هاي هوشمند كنوني، شبكه5G را پشتيباني 
نمي كنند. سعيد امينيان در گفت وگو با ايلنا، درباره 
امكان پشتيباني گوشي هاي تلفن همراه كنوني در 
صورت ارتقاي اينترنت به 5G اظهار كرد: »ضريب 
نفوذ تلفن همراه در كشور ما خيلي باالست و به تبع آن 
ضريب نفوذ اينترنت هم خيلي باال رفته است، طبيعتا 
بسياري از مردم گوشي هاي خود را به هوشمند تغيير 
داده اند، اما اين گوشي ها نهايت اينترنتي كه پشتيباني 
مي كنند، 4G است و گوشي هاي هوشمند كنوني، 
شبكه5G را پشتيباني نمي كنند. درصورت ارتقاي 
اينترنت بايد گوشي هاي جديد خريداري شود كه 
به دليل تورم و گران��ي و همچنين محدوديت هاي 
تحريم احتماال بسياري از مردم قدرت بهره مندي از 
 5Gاين گوشي ها را نخواهند داشت. حتي اگر شبكه
راه اندازي شود، استفاده اكثريت مردم زمان بر خواهد 
بود.« اين كارشناس فناوري درباره امكان تغييرات 
سخت افزاري و نرم افزاري در گوشي ها گفت: »براي 
استفاده از اين شبكه بايد تغييرات سخت افزاري ايجاد 
شود يعني چيپست هايي كه داخل گوشي ها وجود 
دارد، بايد بتوانند شبكه هاي مختلف را ساپورت كنند 
و اينگونه نيست كه بتوانند از طريق نرم افزار ارتقا پيدا 
كنند، در حال حاضر نرم افزار اغلب گوشي هاي دست 
مردم اندرويد و يا IOS است كه روي سخت افزار كار 
مي كنند، بنابراين ساپورت اينترنت5G نياز به ارتقاي 
سخت افزاري دارد. در حال حاضر كشور ما واردكننده 
گوشي است و امكان توليد در داخل را نداريم، طبيعتا 
بسياري از تعميراتي كه روي گوشي ها انجام مي شود 
تعويض قطعات است و تخصص الزم براي ارتقا وجود 
ندارد، از س��وي ديگر نمايندگي هاي كمپاني هاي 
خارجي در كشور ما حضور ندارند، بنابراين بعيد است 
داخل كشور امكان آپديت گوشي را داشته باشيم.« 

تصميم گيري در مورد مبلمان 
چهارباغ تا ۴۵ روز آينده

شهردار اصفهان گفت: دسترسي هاي منتهي به گذر 
چهارباغ عباسي شامل خيابان ها و ميدان دروازه دولت 
در دستور كار قرار گرفته است و در همين راستا از چند 
روز پيش عمليات س��اماندهي ميدان دروازه دولت 
آغاز ش��د. قدرت اهلل نوروزي در جلسه بررسي روند 
پيشرفت پروژه هاي عمراني شهر اصفهان و بررسي 
مسائل طرح هاي احياي چهارباغ، پروژه هاي عمراني 
منطقه ۵ و مجموعه پل ها و تقاطع شهيد سليماني، 
اظهار كرد: جلسه عمراني امروز كه هر ۱۵ روز يك بار 
چهارشنبه ها با حضور همه مسووالن و مديران پروژه ها 
تشكيل مي شود، نتايج خوبي داشت. وي در خصوص 
مصوبات اين جلسه چهار ساعته افزود: طرح معماري، 
زيباس��ازي و نورپردازي پل آفتاب قرار شد در اولين 
فرصت انجام شود و فضاي سبز لوپ هايي كه ساخته 
شده است، اجرا شود. شهردار اصفهان ادامه داد: پروژه 
مجموعه پل هاي شهيد سليماني بيش از ۵۹ درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد. البته به خاطر شرايط كرونا 
از برنامه ۱.۹ درصد عقب هس��تيم كه قرار شد اين 
موضوع ظرف سه ماه جبران ش��ود. وي  اظهار كرد: 
طرح معماري و المان ها به ويژه نماد سردار سليماني   

هم در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: در هفته هاي آينده از توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي خبرهاي خوبي خواهيم داشت و گامي مهم در حوزه 
خودكفايي در حوزه نيازمندي هاي شبكه ملي اطالعات برخواهيم داشت

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای به شرح زير اقدام نمايد :
موضوع مناقصه : خريد ۲۰۰۰۰ عدد شير ديواری قبل از رگوالتور "۳/۴ مربوط به تقاضای شماره ۹۸۳۰۰۴۰ طبق مشخصات فنی که در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد

1- نام و نشانی مناقصه گزار : اهواز - کيلومتر ۸ جاده قديم اهواز - ماهشهر ، روبروی شهرک صنعتی شماره ۴
امور تدارکات و عمليات کاالی شرکت گاز استان خوزستان - واحد تدارکات )تلفکس : ۰61-۳۲۲۷۰۷۳1-۳۲۲۸۲۲1۸(

 ٢- تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابی کيفی: حداکثر 1۴ روز بعد از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم
 ٣- زمان توزيع اسناد مناقصه : پس از بررسی مدارک و اسناد ارزيابی کيفی تكميل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزيابی، اسناد مناقصه بين شرکتهای واجد 

شرايط توزيع خواهد شد.
 ۴- ميزان سپرده شرکت در مناقصه : 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال

۵- ضريب تأثير۴/. می باشد.
 6- نحوه دريافت اسناد : بصورت حضوری در محل آدرس فوق الذکر و يا درخواست کتبی به شماره تلفن ذکر شده از طريق نمابر.

۷- چنانچه درخواست کتبی از طريق نمابر باشد ، کليه پاکات و اسناد مناقصه از طريق پست پيشتاز به آدرس های اعالم شده ارسال خواهد گرديد. )هزينه پست پيشتاز 
به عهده متقاضيان شرکت در مناقصه می باشد( 

 ۸- ضمنا" آگهی های اين شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www -NIGC-KHGC.ir و همچنين پايگاه ملی مناقصات درج شده است .
 ۹- تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکميل پرونده ارزيابی و تائيد کميته ارزيابی می باشد . 

نوبت دومآگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره مجوز: 1۳۹۹.1۲۵۸ شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان خوزستان

مفقودی
برگ س�بز خودرو نيس�ان م�دل ۹۷ رنگ آب�ی روغنی به 
ش�ماره انتظام�ی ۸۷1 س ۹۲ اي�ران ۹۵ به ش�ماره موتور 
Z24774482Z و شماره  NAZPL140TJ0507450  بنام 
ابوذر دهانی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی   www.msc.ir  لينک مناقصات و مزايدات 
بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط 

با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. 
س�اير فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بيشتر به نش�انی www.msc.ir  بخش اطالعيه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرماييد.

کد آگهی : ۹۹1۲۰آگهی شرکت فوالد مبارکه 

مديريت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

  برنامه ريزی خريد1۳۹۹/۰۴/۰۴توسعه و ارتقاء مراکز تلفن واحد ارتباطات۴۸۴۴۳16۵مناقصه عمومی1

خريد مواد مصرفی1۳۹۹/۰۴/۰6خريد پالستيک فشرده )ورق ژئوممبران(۴۸۵۰61۰۵مناقصه عمومی۲

 تامين نبشی مقوايی ساده و متااليز۴۸۵۰61۰۷مناقصه عمومی۳
خريد مواد مصرفی1۳۹۹/۰۴/۰6 )محافظ کاغذی(

خريد مواد مصرفی1۳۹۹/۰۴/۰6خريد پالستيک پلی اتيلن جهت بسته بندی۴۸۵۰61۰6مناقصه عمومی۴

نظافت عمومی محوطه ها و معابر عمومی ۴۸۵۰۵۲1۰مناقصه عمومی۵
برنامه ريزي خريد1۳۹۹/۰۴/۰6شرکت فوالد مبارکه

خريد شش رديف لوله فوالدی استنلس ۴۸۵11۴۰۹مناقصه عمومی6
خريد مواد مصرفي1۳۹۹/۰۴/۷استيل به وزن 11.۴۰۰کيلوگرم

اخراجكارمندفيسبوكبهدليلانتقادازسياستهاياينشركت
يكي از كارمندان فيس بوك براي انتقاد از سياست زاكربرگ 
در عدم حذف پست دونالد ترامپ اخراج شد. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، برندون ديل يكي از مهندسان اين شبكه 
اجتماعي در سياتل در توئيتر خود نوشته بود به دليل انتقاد 
علن��ي از يكي از همكارانش كه حاضر نش��ده بود از بيانيه 
جنبش »زندگي س��ياهان اهميت دارد« پشتيباني كند، 
اخراج شده اس��ت. ديل قصد داشت اين بيانيه را در اسناد 

 هندگان منتشر كند. ديل پس از اخراجش در توئيتر نوشت: 
»بدون ش��ك رفتارم برخالف سياست هاي محيط كاري 
فيس بوك بود. من ادعا نمي كنم كه ناعادالنه اخراج شده ام. 
من از فيس بوك، ضرري كه مي رساند و سكوت افرادي كه با 
آن همكاري مي كنند، خسته شده ام.« يك روز قبل از انتشار 
اين توئيت، ديل به جمعي از همكارانش پيوسته و ميز كار 
خود را ترك كرده بود. او همچنين با انتشار توئيتي به شيوه 

برخورد زاكربرگ با پست هاي ترامپ در خصوص تظاهرات 
ضدنژادپرستي اعتراض كرده بود. ديل در اين توئيت كه دوم 
ژوئن منتشر شده، نوشته است: »منتشر نكردن يك بيانيه 
به طور عمدي، عملي سياسي است.« فيس بوك نيز دليل 
اخراج ديل را تاييد كرده و اين درحالي است كه اعالم كرده 
بود شركت كنندگان در اعتراض به تصميم زاكربرگ با اقدام 

انتقام جويانه روبرو نخواهند شد.



اخبار

ويژه

7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«درگفتوگوباخريدارانوفعاالنبازارازسهگلوگاهدربازارلوازمخانگيميگويد

گراني لوازم خانگي پس از دالر 4200
تعادل | فرشته فريادرس |

طي هفته هاي اخير، قيمت انواع لوازم خانگي 
رون�د صع�ودي را در پيش گرفت�ه و همين امر 
موجب ش�ده تا ركود در خريد و ف�روش لوازم 
خانگي وارد فاز جديدي شود. بررسي ها بيانگر 
اين است كه قيمت لوازم خانگي نسبت به اوايل 
فروردين امس�ال افزايش ۳۰ تا ۶۰ درصدي را 
تجربه كرده است؛ از آن سو، توليدكنندگان هم 
عرضه خود را به بازار كاهش داده اند.  اما پرسش 
اينجاس�ت كه با وجود تعطيلي بازارها به دليل 
ش�يوع ويروس كرونا، چرا لوازم خانگي گران 
ش�د؟ فاكتورهاي اثرگذار بر افزايش قيمت ها 
چيست؟ بازار لوازم خانگي از چه چيزي تبعيت 
مي پذي�رد؟ توليدكنندگان چه نظ�ري در اين 
باره دارند؟ برخي »حذف ارز نيمايي و افزايش 
ن�رخ دالر« را دليل اصلي افزاي�ش قيمت ها و 
كاهش توليد مي دانند. اما س�خنگوي اتحاديه 
توليدكنندگان لوازم خانگي روايت متفاوت تري 
از گران�ي انواع لوازم خانگ�ي دارد. محمد رضا 
غزن�وي در گفت وگو با »تع�ادل« ضمن رد اين 
موضوع كه توليدكنندگان محصوالتش�ان را 
به بازار عرض�ه نمي كنند، از س�ه گلوگاه مهم 
كه افزايش قيمت ه�ا را در اين ب�ازار رقم زده، 
مي گويد. »عدم تخصيص ارز نيمايي به ميزان 
كافي براي توليدكنندگان وتامين مواد اوليه«، 
»كمبود سرمايه در گردش« و همچنين »افزايش 
قيمت قابل توجه نهاده هاي توليد« سه فاكتور 
اثر گذار بر روند افزايشي قيمت ها هستند. در 
مقابل متوليان صنعتي نيز افزايش قيمت ها به 
دلي�ل »تغيير ارز 42۰۰ به نيماي�ي« را در حوزه 
تامين مالي امري اجتناب ناپذي�ر مي دانند. از 
اين رو، بر اساس تصميمات اتخاذ شده از سوي 
وزارت صم�ت، قيم�ت تلويزي�ون 2۰ درصد و 
ساير كاالهاي لوازم خانگي 2۵ درصد مي تواند 
افزايش يابد. اما نسخه اي كه وزارت صمت قرار 
است براي اين معضل بپيچد، تسهيالت ارزان 
قيمت ۱2 درصدي براي مصرف كنندگان است 
تا قدرت خريدشان افزايش يابد. با اين همه اما 
نبايد از نقش سودجوياني كه در حال ماهي گيري 
از آب گل آلود در اين بازار هستند نيز غافل بود. 

      واكنش ها به گراني لوازم خانگي
طي روزهاي اخير ش��اهد افزايش قيمت لجام گسيخته 
در بازار لوازم خانگي بوديم. به طوري كه بررسي ها از بازار 
لوازم خانگي نشان مي دهد، كاالهاي ايراني تا حدود ۲۵ تا 
۳۰ درصد و كاالهاي خارجي كه عمدتا به صورت قاچاق 
وارد شدند حتي تا ۱۰۰ درصد هم افزايش قيمت را تجربه 
كردند. فروشندگان بخش لوازم خانگي درباره اين افزايش 
قيمت ها مي گويند كه شركت هاي توليدي در سال جاري 
دست كم سه بار براي مدت چهار تا پنج روز فروش خود را 
متوقف  كردند و بعد از آن هر بار بين ۵ تا ۱۰ درصد قيمت 

خود را افزايش دادند، به طوري كه در حال حاضر قيمت  
كاالهاي ايراني نسبت به فروردين ۳۰ تا ۵۵ درصد گران تر 
شده است. به گزارش »ايسنا«يكي از مغازه داراني كه معتقد 
است كس��ادي بازار بعد از كرونا حداقل ۳۰ درصد بيشتر 
از قبل شده، مي گويد قيمت يك يخچال ۱۴ فوت ايراني 
بهمن ماه سال گذشته ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، 
اما بعد از بازگشايي واحدها به ۳ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
رسيده و حاال قيمت آن ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است 
كه يعني قيمت آن بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است. 
همچنين به گفته او قيمت يك نوع ماش��ين لباسشويي 
ايراني از پنج ميليون توم��ان در بهمن ماه، حاال به هفت 
ميليون تومان رسيده كه يعني ۴۰ درصد افزايش قيمت 
داشته است. در همين حال، »تعادل« در گفت وگو با يكي 
از خريداران لوازم خانگي مساله افزايش قيمت ها در اين 
بازار را مورد بررس��ي قرار داد. او در اظهاراتي به ما گفت: 
اوايل خردادماه بود كه براي خريد »ماشين لباسشويي« 
به بازار لوازم خانگي مراجعه كرديم، فروشنده براي اينكه 
اين محصول را در اختيار م��ا قرار دهد، بيان كرد كه بايد 
۲۰ درصد قيمت كاال )ماش��ين لباسش��ويي بوش مدل 
WAK۲۰۲۰۰GC با مونتاژ تركيه( همين امروز فاكتور 
شود؛ چراكه قيمت ها به صورت لحظه اي در حال تغيير 
اس��ت. او در ادامه توضيح داد: از اين رو، ما بابت خريد اين 
كاال در تاريخ يكم خردادم��اه ۲ ميليون تومان پرداخت 
كرديم، پس از يك هفته از تحويل كاال نيز 7 ميليون تومان 
باقي مانده پرداخت ش��د. اين در حالي است كه بر اساس 

گفته هاي اين خريدار در همين فاصله يك هفته اي، قيمت 
اين محصول در بازار نزديك به چند ميليون تومان افزايش 
يافت و به طور متوس��ط بين ۱۱ ميليون تا ۱۲.۵ ميليون 

تومان قيمت خورد. 
 البت��ه مس��ووالن وزارت صمت در واكنش ب��ه افزايش 
قيمت ها در اين بازار عنوان كردند كه اين قيمت ها مورد 
تأييد وزارت صمت نيست؛ چراكه سازمان حمايت در سال 
۱۳99 هيچ گونه افزايش قيمتي را مصوب نكرده و فرايند 
قيمت گذاري  رس��مي در روزهاي آينده تعيين تكليف 
خواهد ش��د. اما افزايش قيمت در برخي از محصوالت به 
حدي عجيب وغريب بود كه واكنش رييس جمهور را نيز 
در پي داشت. به طوري كه حسن روحاني، در گفت وگو با 
مدرس خياباني سرپرست وزارت صمت بر ضرورت اجراي 
نظارت هاي دقيق و اقدام فوري براي ساماندهي و كنترل 
قيمت ها در بازار لوازم خانگي تاكيد كرد. با اين حال، روز 
گذشته، عباس تابش رييس سازمان حمايت در نشستي 
خبري، حداكثر افزايش قيمت نس��بت به بهمن ۱۳97 
براي تلويزي��ون را ۲۰ درصد و براي س��اير لوازم خانگي 
۲۵ درصد عنوان كرد ك��ه ذي نفعان در مهلت مقرر بايد 
قيمت كاالي خود را در س��امانه ۱۲۴ ثبت كنند در غير 
اين صورت مش��مول عرضه خارج از شبكه مي شوند. از 
سوي ديگر، محمد رضا كالمي سرپرست معاون بازرگاني 
داخلي وزارت صمت هم بااشاره به افزايش قيمت كاالها 
در بازار لوازم خانگي در اظهاراتي عنوان كرد كه در حوزه 
تامين منابع ريالي مورد نياز توليد لوازم خانگي، وقتي ارز 

۴۲۰۰ توماني به نيمايي تغيير مي كند، افزايش قيمت ها 
اجتناب ناپذير است و به همين دليل معاونت صنايع وزارت 
صمت طرحي پيشنهاد كرده كه تسهيالت ارزان قيمت 
۱۲ درصدي در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد تا قدرت 

خريدشان افزايش يابد. 

    اما روايتي متفاوت از گراني ها
اما چ��را بازار ل��وازم خانگي دچار التهاب قيمتي ش��د و 
توليدكنن��دگان چه نظ��ري در اين ب��اره دارند؟ برخي 
توليدكنندگان ع��دم اختص��اص ارز را مهم ترين دليل 
افزاي��ش قيمت ها مي دانند و مي گوين��د؛ وقتي ارزي به 
ما تعلق نمي گي��رد به طور حتم قيمت تمام ش��ده كاال 
افزايش پيدا مي كند و ما هم مجبور به افزايش قيمت كاال 
هس��تيم. در همين راستا، حميدرضا غزنوي، سخنگوي 
اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگ��ي، در گفت وگو با » 
تعادل« روايت ديگري از روند افزايشي قيمت ها در بازار 
لوازم خانگي دارد. براساس اظهارات سخنگوي اتحاديه 
توليدكنندگان لوازم خانگي، سه گلوگاه مهم در بازار لوازم 
خانگي وجود دارد، كه موجب ش��ده تا ش��اهد آشفتگي 
قيمتي در بازار اين محصوالت باش��يم. غزنوي در وهله 
نخس��ت مهم ترين فاكتور اثرگذاركه مانع افزايش توليد 
وافزايش قيمت ها ش��ده را عدم تخصيص ارز نيمايي به 
مي��زان كافي براي توليدكنندگان ل��وازم خانگي عنوان 
مي كند و توضيح مي دهد: عالوه بر افزايش نرخ ارز نيمايي 
از ش��روع س��ال جاري ارز نيمايي براي تامين مواد اوليه 

تخصيص داده نشده كه اين موضوع هم به افزايش قيمت ها 
دامن زده است. اين در حالي است كه به گفته او، واحدهاي 
توليدي لوازم خانگي بين صفر تا ۵۰ درصد ارزبري دارند 
وعمق ساخت داخل در هر كارخانه متفاوت است كه اين 

موضوع بايد در افزايش قيمت ها در نظر گرفته شود. 
غزنوي دومين گلوگاه و مشكل توليدكنندگان داخلي لوازم 
خانگي را »كمبود سرمايه در گردش« مي داند و مي گويد: 
با تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي، 
توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي مي توانند توليد خود را 
افزايش دهند و بازار داخل را به صورت كامل تأمين كنند. 
اگر مشكالت واحدهاي توليدي به ويژه سرمايه در گردش 
برطرف شود عرضه كاال به بازار بيشتر و حتي ارزآوري براي 

كشور نيز انجام خواهد شد. 
به گفته او، مقياس توليد در بازار لوازم خانگي بسيار مهم 
اس��ت و بايد تالش شود كه ميزان توليد لوازم خانگي به 
تقاضا در بازار برس��د. بنابه توضيحات غزنوي، افزايش 
توليد هزينه ثابت توليد را براي توليدكننده سرش��كن 
مي كند و اين موضوع مي تواند به كاهش قيمت تمام شده 
محصوالت منجر شود. او با تاكيد بر اينكه توليد نمي تواند 
به ميزان تقاضاي بازار افزايش پيدا كند، اما افزايش توليد 
عرض��ه را در ب��ازار افزايش مي دهد و اين رش��د عرضه، 
مي تواند قيمت ه��ا را با مديريت تقاضا در بازار با كاهش 
همراه كند. س��خنگوي اتحادي��ه توليدكنندگان لوازم 
خانگي اما بر اين باور است كه شرايط براي براي افزايش 
توليد در كش��ور فراهم نيست. چراكه به گفته او، تامين 
فوالد، مواد اوليه پتروشيمي و ارز براي خريد موارد وارداتي 
دشوار شده و اگر ش��رايط تامين اين موارد فراهم شود، 

مشكل توليد تا حدود زيادي حل مي شود.
 س��ومين معضل يا گلوگاه از نگاه غزن��وي، كه توليد اين 
محصوالت را با مشكل مواجه كرده، »افزايش قيمت قابل 
توجه نهاده هاي توليد« است؛ به طوري كه فوالد بيش از 
۵۰ درصد افزايش قيمت داشته و به صورت مستمر هم در 
بازار، عرضه نمي شود. البته نكته ديگري كه اين فعال حوزه 
لوازم خانگي، دست روي آن مي گذارد اين است كه عده اي 
دالل خودشان را توليدكننده معرفي مي كنند،  در بورس 
برنده مي شوند و فوالد را در بازار گران تر به توليدكنندگان 
مي فروشند. همچنين به گفته غزنوي، عالوه بر مسائلي كه 
مطرح شد برخي از سودجويان در بازار از مشكالت ايجاد 
شده در بخش توليد سوءاستفاده مي كنند و قيمت ها را 

بيش از حد افزايش مي دهند. 
البته بر اساس مصوبه جديد ستاد تنظيم بازار درباره بازار 
لوازم خانگي و تامين مواد اوليه اين واحدهاي توليدي، قرار 
است بانك مركزي با اولويت نسبت به تامين ارز مواد اوليه 
و قطعات توليد لوازم خانگي به دليل اهميت اين موضوع 
در س��بد هزينه اي خانوارها و زوج هاي جوان و همچنين 
ممنوعيت واردات كاالهاي س��اخته شده، اقدام كنند. از 
طرفي، وضعيت ب��ازار لوازم خانگي و افزايش قيمت هاي 
غير متعارف در اين بازار موجب ش��د ستاد تنظيم بازار، 
س��ازمان حمايت را مكلف به تعيين قيم��ت ۴ قلم لوازم 
خانگي يخچال فريزر، ماشين لباسش��ويي، تلويزيون و 

لوازم گازسوز كند.

سخنگويستادتنظيمبازارخبرداد

تغييرات در سبد ارز 4200 توماني 
تعادل | گروه صنعت |

س�خنگوي س�تاد تنظيم بازار گفت: 2۵ قلم 
كاالي اساس�ي با ارز 42۰۰ توماني وارد كشور 
مي ش�د كه در س�ال ج�اري س�هميه ارزي 
وزارتخانه ها براي استفاده از ارز 42۰۰ توماني 
مشخص شده و توس�ط سامانه جامع تجارت 
مورد نظارت قرار مي گيرد. براساس اظهارات 
سرپرس�ت مع�اون بازرگاني داخل�ي وزارت 
صمت، ارز كاالهايي مانند »برنج، چاي، كره و 
گوشت« از گروه يك به گروه دو كااليي منتقل 
شده است كه به تبع آن تأمين ارز آنها بايد از 
محل ارز نيما تأمين ش�ود. از اين رو، براساس 
نوسانات نرخ ارز نيمايي ممكن است نوسانات 
در نرخ آنها ايجاد شود، اما وزارت صمت بازار را 
به دقت رصد و اجازه گرانفروشي را نخواهد داد. 
البته تامين ارز نهادهاي دامي از جمله »كنجاله 
سويا، جو دامي و ذرت دامي در كنار دانه هاي 

روغني« هنوز همان ارز 42۰۰ توماني است.

    شيوه جديد قيمت گذاري كاال 
سرپرست معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت، ديروز 
در نشست خبري كه در وزارت صمت برگزار شد گفت: 
كار گروه تنظيم بازار از ۱۴ دستگاه تشكيل شده و پايش 
و رصد مستمر كاالهاي مورد نياز از سوي كار گروه هاي 
تخصصي انجام مي شود. محمدرضا كالمي با تاكيد بر 
اينكه عرضه كاالهاي اساس��ي در دوران شيوع ويروس 
كرونا بس��يار خوب انجام ش��د بيان كرد: ل��ذا با تامين 

حداكثري كاالها نوسانات جدي نداشتيم. كالمي اظهار 
داشت: از نظر تامين ذخاير استراتژيك وضعيت بسيار 
مناسب است و از ارز صادراتي براي تامين نيازهاي ارزي 
كشور بهره گرفته مي شود. وي با بيان اينكه بانك مركزي 
به دقت در حال تالش براي تامي��ن ارز مورد نياز براي 
واردات كاالهاي اساسي است، اظهار كرد: ارز كاالهايي 
مانند »برنج، چاي، كره و گوشت« از گروه يك به گروه 
دو كااليي منتقل شده، براساس نوسانات نرخ ارز نيمايي 
ممكن است نوس��انات در نرخ آنها ايجاد شود اما وزارت 
صمت بازار را به دقت رصد و اجازه گرانفروشي را نخواهد 
داد. ب��ه گفته كالمي، تامين ارز نهادهاي دامي از جمله 
كنجاله س��ويا، جو دامي و ذرت دامي در كنار دانه هاي 

روغني هنوز همان ارز ۴۲۰۰ توماني است.
وي با بيان اينكه در بازرسي نيز بعد از طرح نظارتي نوروز 
و رمضان مجدد در كارگروه تنظيم بازار با اولويت بندي 
رصد كاالها دستورات جديدي ابالغ شده و از ظرفيت هاي 
مردمي نيز استفاده مي شود، گفت: اولويت بازرسي اين 
است كه گران فروشي رخ ندهد و سازمان حمايت در اين 
راستا دستورالعمل قيمت گذاري سال ٩٩ را در سه گروه 
تصويب كرده است؛ كااليي كه قيمتش تثبيتي است و 
سازمان حمايت بر اساس موارد ارايه شده، قيمت آن را 
تصويب مي كند. دوم كاالهايي است مثل لوازم خانگي و 
شوينده و ...كه تا سال گذشته قيمت گذاري توسط خود 
شركت بود ولي امس��ال اين مقوله تغيير و براي مقابله 
با گران فروشي همه واحدها بايد ابتدا پيشنهاد قيمت 
داده و براس��اس بهاي تمام ش��ده قيمت را در سامانه 
١٢٤بارگذاري كنند. قيمت هاي گروه سوم هم رقابتي 

بوده و واحدها براي حفظ سهم بازار حقوق مصرف كننده 
را رعايت مي كنند. 

به گفته وي، در مورد كاالهايي كه در گروه دوم تخصيص 
ارز قرار دارند، قيمت گذاري تثبيتي ادامه خواهد داشت. 
سرپرست معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت در ادامه 
گفت: در مقاطع فوالدي، سال گذشته ۲7 ميليون تن 
شمش توليد ش��د كه حدود 9 ميليون تن مازاد توليد 
شمش داريم. وي با بيان اينكه شيوه قيمت گذاري در 
مقاطع فوالدي عرضه در بورس اس��ت، گفت: بنابراين 
تمامي واحدهاي توليدكننده اسلب بايد اسلب توليدي 
خ��ود را در بورس عرضه كنند. كالمي اظهار كرد: براي 
جلوگيري از س��وداگري كليه انبارها و  مراكز نگهداري 
براي احتكار ناامن خواهد ش��د و تعزيرات، دادس��تاني 
و نهادهاي نظارتي با متخلف��ان برخورد خواهند كرد. 
وي بيان كرد: در راس��تاي تعادل عرضه و تقاضا امسال 
بايد مقادير توليد اس��لب ۵ درصد افزايش يابد. كالمي 
همچنين بيان كرد: كاهش مصرف مرغ بر اثر تعطيلي 
واحدهاي صنفي بعد از كرونا بر صنعت مرغداري تاثير 
گذاش��ت و منجر به ضرر و زيان به توليد كنندگان شد 
لذا در اين حوزه س��عي ش��د تا با حداكثر توان مشكل 

توليد كنندگان حل شود. 

    نرخ لوازم خانگي 
از سوي ديگر، رييس سازمان حمايت ضمن اعالم سقف 
افزايش قيمت لوازم خانگي، گفت: سازمان حمايت از 
۲۰ خرداد يك هفته به واحدهاي توليدي فرصت دادند 
كه قيمت هاي جديد را در س��امانه ۱۲۴ درج كنند، در 

غير اينصورت مشمول عرضه خارج از شبكه مي شوند. 
وي افزود: قيمت ها به تفكيك برند در سامانه ۱۲۴ درج 
خواهد ش��د و براي توزيع كنندگان خرد و عمده قابل 
استناد است. رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان افزود: براساس بررسي هاي انجام شده 
در ستاد تنظيم بازار حداكثر افزايش قيمت مجاز براي 
تلويزيون ۲۰ درصد و براي ساير لوازم خانگي ۲۵ درصد 

تعيين شده است.
اين مقام مس��وول درباره آناليز قيمت خ��ودرو و اعالم 
قيمت هاي نهايي نيز تصريح كرد: اعالم موارد ياد شده 
به عهده شوراي رقابت است، اما در زمينه عرضه خودرو 
۱۰ درصد باالتر از قيمت كارخانه هنوز اختالف نظرهايي 
در كميته خودرو وجود دارد و عده اي معتقدند قيمت 
خ��ودرو در كارخانه مصوب و در بازار بر اس��اس عرضه 
و تقاضا تعيين ش��ود، اما سازمان حمايت معتقد است 
براي حمايت از مصرف كننده بهتر است سقف قيمت 

تعيين شود.
به گفته وي در اين باره تصميم كميته خودرو بعد از نهايي 
شدن به تنظيم بازار ارجاع خواهد شد و سازمان حمايت 

در نهايت تصميم ستاد تنظيم بازار را اجرا خواهد كرد.
تابش در ادامه با اش��اره به اينكه گران ش��دن قيمت ها 
با گران فروش��ي متفاوت اس��ت، اظهار كرد: در س��ال 
٩٧ حدود ٩٩٤ پرونده قيمت را بررس��ي كرديم كه با 
قيمت هاي تصويب ش��ده در تنظيم بازار متفاوت بود. 
در سال ٩٨ نيز اين آمار با رشد ٩٨ درصد به هزار و ٩٦٤ 
پرونده رسيد. امسال تاكنون ۲۴۰ پرونده توسط سازمان 
حمايت به تعزيرات ارس��ال ش��ده و ۲۴۰ پرونده واحد 

متخلف به تعزيرات داديم تا آخر اين ماه به آمار باالتري 
مي رسد كه نشان دهنده عزم سازمان حمايت در برخورد 

با گران فروشان است.
به گفته وي در س��ال ٩٨ نسبت به ٩٧ حدود ١٦درصد 
ارسال پرونده ها بيشتر شده پرونده هاي متشكله نيز ۴۰ 
درصد افزايش داشتند. همچنين بر اساس آمار سال ٩٧ 
به ٩٨ تعداد بازرسي انبارهاي عضو ١١ درصد رشد يافته 
اس��ت. تابش در ادامه از رونمايي سامانه گارانتي براي 
كاالهاي سرمايه اي و بادوام تا دو هفته آينده خبر داد و 
گفت: در خصوص تغيير ضوابط قيمت نيز در سال هاي 
قبل گروه بندي هايي انجام ش��ده ب��ود و الزامي براي 
شركت هاي گروه دوم كه كاالهايي از جمله لوازم خانگي، 
 محصوالت سلولزي و مواد ش��وينده را شامل مي شد، 
درباره ثبت قيمت در سامانه ١٢٤ نبود ولي امسال اين 
امر براي گروه دوم اجباري ش��د. گروه اول هم كاالهاي 
اساسي است كه هميشه مشمول قيمت گذاري بوده و 
قيمت گروه سوم هم بر اساس عرضه تقاضا در بازار تعيين 
مي شود. وي با بيان اينكه اگر كااليي نرخ ارز آن جابه جا 
شده به اين معني نيست كه نقش آن كاال در سفره مردم 
نيز جابه جا شده است، بلكه سازمان حمايت بر تعيين 
قيمت آنها نقش داشته و بايد ابتدا تغيير قيمت ها توسط 
سازمان حمايت تأييد شود، تصريح كرد: پنج قلم كاالي 
اساسي شامل الستيك، لوازم خانگي، برنج، شكر و نهاده 
دامي اين هفته و هفته آينده در اولويت بازرسي سازمان 
حمايت اس��ت؛ البته رصد اين ۵ كاال عالوه بر ۱۰۰ قلم 
كااليي است كه هر روز مورد بازرسي سازمان حمايت 

قرار مي گيرد.

طرحاحيايمعادنكوچكدرسهمقطعزماني
مدي�ر اجرايي و دبير ش�وراي هماهنگي طرح 
احيا، فعال س�ازي و توس�عه مع�ادن كوچك 
مقي�اس، ضمن ارايه توضيحات�ي در خصوص 
تاثيرات اين طرح در سه مقطع زماني، گفت: اين 
طرح، بسترساز ايجاد نهضت فرآوري، نوآوري و 

كارآفريني در بخش معدن بوده است.

رضا عظيمي با اش��اره به اين موضوع گفت: مهيا كردن 
زمينه طرح مش��كالت معدني و پاسخگويي مناسب به 
طرح مشكالت، از جمله تاثيرات كوتاه مدت طرح احيا، 
فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس است. وي ادامه 
داد: وجود نمايندگان اصلي بخش خصوصي همچون خانه 

معدن ايران و اتاق بازرگاني در شوراي هماهنگي طرح به 
عنوان دست اندركاران و سياست گذاران اصلي آن، ايجاد 
هم افزايي و هماهنگي بيشتر بين دستگاه هاي اجرايي 
حوزه معدن و همكاري با بخش خصوصي به ويژه تشكل ها 

و انجمن هاي اين بخش، از ديگر اين تاثيرات است.
به گزارش تس��نيم، عظيمي با اشاره به بخش ديگري از 
تاثيرات كوتاه مدت طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن 
كوچك مقياس تصريح كرد: حمايت از ايجاد و توس��عه 
۱۲ استارت آپ تخصصي حوزه معدن، ايجاد فرصت برابر 
و اطالع رساني گسترده و ش��فاف ميان فعاالن معدني، 
حمايت از توليدات دان��ش بنيان و برگزاري كارگاه هاي 
آموزشي در اين زمينه، بخش ديگري از دستاوردهاي طرح 

مذكور است. وي افزود: تزريق سرمايه )مشاركت بخش 
خصوصي(، دانش و فناوري به مع��ادن، كمك به ايجاد 
نهضت فرآوري و عالقه مندي معادن كوچك به فرآوري 
محصول به جاي خام فروش��ي و كمك به ايجاد جنبش 
ن��وآوري و كارآفريني در بخش معدن ب��ا بهره گيري از 
استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان، از ديگر تاثيرات 

كوتاه مدت طرح مذكور است.
مدير اجراي��ي و دبير ش��واري هماهنگي ط��رح احيا، 
فعال س��ازي و توس��عه معادن كوچك مقي��اس درباره 
تاثي��رات دراز مدت طرح اظهار داش��ت: ط��رح احياي 
معادن كوچك مقياس در نظر دارد نس��بت به اصالح و 
شفاف سازي برخي از قوانين و بخشنامه هاي مرتبط- كه 

به دليل سوء برداشت، در مسير فعاليت هاي معدني مانع 
ايجاد مي كند- ورود كند. وي ادام��ه داد: ايجاد زنجيره 
توليد به منظور جلوگيري از خام فروشي و صادرات مواد 
معدني فرآوري نشده، از جمله اهداف ميان مدت و دراز 
مدت طرح است. ايجاد اشتغال و افزايش توليد حاصل از 
طرح، در ميان مدت و دراز مدت بايد به سطح ثابت و قابل 
پيش بيني برس��د و مجري طرح در اين زمينه، نيازمند 
حمايت همه جانبه نهادهاي دولتي و مش��اركت بخش 
خصوصي است. عظيمي خاطرنشان كرد: با ورود معادن 
كوچك مقياس به بورس و هدايت نقدينگي موجود در 
جامعه به بخش معدن، مي توان براي دستيابي به اهداف 
طرح، پيش از موعد مورد انتظار امي��دوار بود. وي براي 

ارتقاي عملكرد اين طرح و شكوفا سازي ظرفيت معادن 
غيرفعال، پيش��نهاد داد: همكاري بيشتر دستگاه هاي 
دولتي و بخش خصوصي و ارايه اختيارات بيشتر از سوي 
شوراي عالي معادن به شوراي هماهنگي طرح، مي تواند 

در اين زمينه كمك كند.
وي ادام��ه داد: هم��كاري بانك هاي عام��ل با صندوق 
بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدن��ي براي تامين 
مالي معادن كوچك مقياس، توجه بيش��تر به ظرفيت 
شركت هاي استارت آپ و دانش بنيان معدني به منظور 
ايجاد يك اكوسيس��تم بالغ و مش��وق و نيز ايجاد بستر 
مناس��ب براي تبليغات جهت جذب مش��اركت بخش 

خصوصي، راهگشا خواهد بود.
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 شرط جديد براي 
فروش فوري خودرو

تس�نيم|كميته خودرو نبود پالك فعال در هر 
خانواده را ش��رط جديد براي شركت متقاضيان 
در طرح فروش فوري خودروس��ازان اعالم كرد. 
در جلس��ه كميته خودرو كه با حضور سرپرست 
وزارت صمت، نمايندگان دس��تگاه هاي نظارتي 
و خودروس��ازان برگزار ش��د، عدم خريد خودرو 
ظرف ۴8 ماه گذشته از خودروسازان و دارا نبودن 
پالك فع��ال در هر خانواده، ش��روط جديد براي 
ثبت نام متقاضيان در فروش فوق العاده تابستان 
خودروسازان تعيين ش��د. در اين جلسه عالوه بر 
بررس��ي روند توليد خودرو، مقرر شد تا موضوع 
تخصيص ارز مورد نياز ترخيص قطعات خودرو با 
هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك 
مركزي و گمرك ايران مورد پيگيري واقع ش��ود. 
اقدام ب��راي تكميل ۴۵ هزار دس��تگاه خودروي 
موجود در كف كارخانه ها از جمله ديگر مصوبات 
كميته خودرو بود. موضوع قيمت خودرو نيز يكي از 
مباحث مطرح شده در جلسه كميته خودرو بود كه 
بر اساس آن مقرر شد تا جلسات مشتركي از سوي 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان 
حمايت با شوراي رقابت برگزار شود. كاهش ارزبري 
و افزايش ساخت داخل قطعات خودرو، از جمله 
مصوب��ات ديگر كميته خودرو بود كه بر اس��اس 
آن مقرر ش��د تا در جلسات بعدي كميته خودرو، 
موضوع س��اخت داخلي و كاهش ارزبري صنعت 
خودروي كش��ور مورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ 
ضمن اينكه خودروسازان مكلف شدند تا فهرست 
قطعات داراي ارزبري و ميزان ارز مورد نياز آنها را 
به صورت هفتگي به كميته خودرو گزارش دهند.

قيمت عرضه جو وارداتي 
۱۵00 تومان شد

مهر|براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار با توجه به 
قيمت عرضه جو داخلي و ضرورت حمايت توامان 
از كشاورزان جوكار با نرخ تضميني گندم و دامداران 
با قيمت عرضه جو وارداتي به ميزان ۱۵۰۰ تومان 
موافقت ش��د. در نود و پنجمين جلس��ه كارگروه 
تنظيم بازار موضوع بازنگري نرخ انواع نهاده ها )جو، 
كنجاله سويا، سبوس و …( و قيمت مصرف كننده 
اقالم پروتئيني )گوشت مرغ، شير، تخم مرغ و…( 
براي استمرار توليد و تامين مواد اوليه مورد بررسي 
قرار گرفت. براين اساس در مصوبه ستاد تنظيم بازار 
آمده است: ۱. با توجه به قيمت عرضه جو داخلي 
و ضرورت حمايت توامان از كش��اورزان جوكار با 
نرخ تضميني گندم و دامداران با قيمت عرضه جو 
وارداتي به مي��زان ۱.۵۰۰ تومان موافقت گرديد. 
۲. قيمت پيشنهادي عرضه سبوس به جلسه ارايه 
و مقرر گرديد اعمال آن پس از لحاظ سهم اثر آن 
در بهاي تمام شده كاالهاي نهايي )شيرخام، انواع 
گوشت و ساير اقالم پروتئيني( و ابالغ قيمت جديد 
كل زنجيره، همزمان صورت پذيرد. ۳. مقرر گرديد 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
قيمت مصرف كننده اقالم پروتئيني )گوشت مرغ، 
ش��ير، تخم مرغ و ...( را با توجه به بازنگري در نرخ 
انواع نهاده )سبوس، جو، ذرت، كنجاله و...( در قالب 
كميته اقالم پروتئيني و بهره گيري از نظر انجمن ها 
و تشكل هاي بخش خصوصي حسب ارتباط كااليي 
مورد بررسي، محاسبه و جهت اخذ تصميم نهايي 

به جلسات آتي كارگروه تنظيم بازار ارايه نمايد.

ناگفته هايي از ديدار با 
مديرعامل سابق ايران خودرو: 

من يك جلس�ه اي با رييس اي�ران خودرو 
داش�تم و گفتم چرا اين طور مي كنيد و به 
ما بگوييد جريان چيس�ت؟ مي گويد ابتدا 
از منابع انساني شروع كنيد. منابع انساني 
حرف اصلي را در شركت مي زند يا نه. آن هم 
در شركتي كه تخصصي است يعني كار كاماًل 
از تخصص و عل�م و فناوري بيرون مي آيد. 
مي گويد در اين ده دوره مجلس قبل، فقط 
8 ه�زار نف�ر از كارمندان ايران خ�ودرو را 

نماينده ها معرفي كردند.

  ايران خودرو چند پرسنل دارد؟
فكر كنم ۵۰ هزار نفر است.

  تقريبا يك پنجم.
چون شركت هاي وابس��ته زياد دارد متفاوت آمار 
داده مي شود. بعد مي گويد چون نماينده مجلس 
پشت او بود بايد در س��طحي نگه داريم كه راضي 
ش��ود. نمي كنيم نماينده مجلس دنبال تحقيق و 
تفحص مي رود. مي گفت يك نماينده مجلس ۳۰۰ 

نفر معرفي كرده است.
  اسم نماينده را گفت؟

بله.
  دوره چندم بود؟

اين را ولش كنيد. )مي خندد( . متاسفانه اين وجود 
دارد. از بازار مي گويد كه سياست هاي كالن بانك 
مركزي و سياس��ت هاي كالن اقتص��ادي دولت، 
يك باره نقدينگي را به سمت ارز مي برد، به سمت 
مسكن يا يك باره به س��مت خودرو مي برد. ايران 
خودرو چقدر توليد دارد كه جواب اين همه نقدينگي 
را بدهم؟ مانند سيل است كه وقتي مي آيد همه را 
مي زند و مي برد. 7 ميليون نف��ر ثبت نام كردند و 

۴/۵ ميليون قرعه كشي براي ۲۵ هزار خودرو شد!
  احتماال مجل�س يازدهم به اي�ن امر ورود 

مي كند.
بله. حتما. ان ش��اء اهلل كميسيون صنايع خوبي 

شكل بگيرد.

قيمت تلويزيون 20  درصد و ساير كاالهاي لوازم خانگي 2۵ درصد مي تواند افزايش يابد
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مرزپرگوهر

چهرهروز

واژه هاي عجيبي كه رايج شدند
مسعود جعفري جزه درحالي از داليلي كه سبب دست مايه طنز شدن واژه هاي فرهنگستان مي شود مي گويد كه معتقد است واژه هايي 
كه امروزه رايج شده اند هم زماني براي مردم عجيب و غريب بودند. اين عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي 
در در گفت وگو با ايسنا، درباره واژه هايي كه اخيرا توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي جايگزين شده اند و شوخي هايي كه در فضاي 
مجازي با آنها مي شود اظهار كرد: ممكن است اين مسائل به دليل نگاهي باشد كه به داليل سياسي به فرهنگستان وجود دارد. وجه 
ديگر اين مساله هم به جديد بودن اين واژه ها برمي گردد. حتي واژه هايي كه حاال رايج شده اند وقتي انتخاب شدند، عجيب و غريب به 
نظر مي رسيدند. به جز بعضي واژه ها، اغلب واژه ها اين طور بوده اند، به همين علت اين واژه ها مي توانند دست مايه اي براي طنز شوند.

تاسيس ژاندارم  خزانه 
بيس��ت و پنجم خ��رداد 1290، مورگان 
شوستر خزانه دار ايران، براي اجرايي كردن 
طرح هاي خود مبني بر وصول ماليات، يك 
نيروي نظامي به نام ژاندارمري ايجاد كرد و فرماندهي اين 
نيرو را به يك افسر انگليسي به نام ماژور استوكس سپرد 
اما با مخالفت انگليس و روسيه، استوكس ناچار به ترك 
ايران شد. شوستر كوشيد ثابت كند كه اگر ماليات به طور 
صحيح وصول شود و به مصرف برسد، نيازهاي مملكت 
رفع خواهند شد. وي براي وصول صحيح ماليات، به فكر 
ايجاد قواي نظامي افتاد كه تح��ت نظارت اداره مركزي 
خزانه باشد و با جبر و بدون مالحظات شخصي، ماليات ها 
وصول ش��وند. وي نام اين قوه كوچ��ك ولي منظم را به 
مناسبت ارتباطش با كار ماليات و خزانه داري، ژاندارمري 
خزانه يا قراس��واران ماليه ناميد. هي��ات دولت و وكالي 
مجلس نيز با اين تصميم موافقت مي كنند. اما وقتي زمان 
انتخاب فرماندهي براي قراسواران، قضيه مهم و پر دردسر 
مي شود و روس ها بار ديگر بناي مخالفت را مي گذارند. 
هنوز قضيه مرنارد تمام نشده بود كه شوستر خود را در 
كشمكشي به مراتب شديدتر با روسيه مي بيند. شوستر 
فرمانده قش��ون خزانه را شخصي با لياقت به نام سرگرد 
ميجر اس��توكس انتخاب كرد؛ زيرا وي را شايس��ته اين 
مقام ديد؛ چنانكه شوستر در نامه اش به نماينده سياسي 
انگليس آورده است كه  ... من شخصا از صفات مخصوص 
ميجر استوكس از قبيل تحصيالت نظامي و توقف چهار 
ساله او در ايران و معرفتي كه از حال و وضع مملكت دارد و 
دانستن زبان فارسي و فرانسه و به طور عموم از احتراماتي 
كه در مقام يك نفر صاحب منصب و يك آدم متمدن در 

حق او مرعي مي دارند، واقف هستم... . نورمن، معاون وزير 
امور خارجه انگليس، چنين تفس��ير كرد كه از ديدگاه 
روسيه، انتصاب استوكس بي نهايت مايه تاسف است؛ زيرا 
او به عنصري ضدروسي معروف است. همچنين در روزنامه 
تايمز نيز اعالم شد كه روس��يه اعتراض خود را مبني بر 
استخدام ميجر استوكس اعالم كرده است. سرانجام بر اثر 
مخالفت هاي دولت روس، انگليس كه نمي خواست خود 
را به زحمت بيندازد، اعالم كرد كه اگر استوكس بخواهد در 
سمت فرماندهي ژاندارمري خزانه انجام وظيفه كند، بايد از 
ارتش هند استعفا بدهد؛ زيرا در غير اين صورت، اعتراض 
روس ها را به همراه دارد و اين مغاير با قرارداد 190۷ است. 
گري در تلگرافي به اس��توكس اطالع داده بود كه... ما با 

روس ها در جلوگيري از استخدام شما موافق هستيم و 
علتش هم اين است كه اگر روس ها بخواهند افسري به 
جنوب ايران بفرستند، ما مخالفت مي كنيم... . از طرفي، 
استعفاي استوكس از ارتش انگليس در هند پذيرفته نشد 
و در نتيجه وي به استخدام ژاندارمري خزانه درنيامد و در 
22 ذي الحجه 1۳29 ه .ق/1۴ دسامبر 1911م. ايران را 
ترك كرد و به هند رفت. ولي با وجود اين، ژاندارمري خزانه 
تشكيل شد و در مدت كوتاهي عده آن به 1۵00 نفر رسيد. 
همچنين به واسطه اطميناني كه شوستر به سران حزب 
دموكرات داشت، اكثر صاحب منصبان ژاندارمري خزانه 
منصوب به حزب دموكرات بودند و همين مساله بيش از 

پيش بر آتش خشم روس ها افزوده بود.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

مالكيت فكر در ايران 

مالكيت فكر در ايران سابقه پر پيچ و خمي دارد. 
بهمن سال 1۳۳8 اليحه قانون حفظ حقوق مولف 
تهيه ش��د كه به علت نواقص به سرنوشت ديگر 
لوايح پيوست. در سال هاي ۴۳ و۴2 اقداماتي براي 
حمايت از حق��وق مالكيت ادبي و هنري صورت 
گرفت اما باز هم نتيجه اي حاصل نش��د. در سال 
1۳۴6 وزارت فرهنگ و هنر وقت اليحه حمايت 
حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را تهيه و در 
آبان ماه 1۳۴۷ تقديم مجلس كرد كه در س��ال 

1۳۴8 به تصويب شوراي ملي رسيد.
اين قانون از هر جهت جديد ومترقي بود، اما طبق 
ماده 22 اين قانون، حقوق مادي پديد آورنده را 
موقعي از حمايت اين قانون برخوردار مي ساخت 
كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا 
اجرا شده باشد و قبال در هيچ كشوري چاپ يا نشر 
يا پخش يا اجرا نشده باشد. گروهي سوءاستفاده 
كردند و با نس��خه برداري از كتاب ها و صفحات 
موس��يقي كه در خارج از ايران ساخته و منتشر 
مي ش��د )و باعث ض��رر و زي��ان صاحبان اصلي 
مي ش��د( براي همين در 6 دي ماه ۵2 قانوني با 
عنوان قانون»ترجمه و تكثير كتب و نشريات و 
آثار صوتي« به تصويب رسيد. بنابر اين قانون هر 
گونه نسخه برداري و استفاده بدون اجازه صاحبان 

اثر ممنوع بود.
در سال 1۳۵۵ ايران به ميثاق بين المللي حقوق 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين المللي 
حقوق مدني و سياسي ملحق شد كه دولت هاي 
طرف ميث��اق حق هر ك��س را در اي��ن امور به 
 رسميت مي شناسند: شركت در زندگي فرهنگي، 
بهره مند شدن از پيشرفت هاي علمي و مجاري 
آن، بهره مند ش��دن از حمايت منافع معنوي و 

مادي ناشي از هرگونه اثر علمي، ادبي يا هنري. 
در مجموع، قوانين مرب��وط به حمايت مالكيت 
صنعتي و ادبي و هنري كه در اصطالح بين المللي 
به »مالكيت فكري« مشهور است. از 1۳0۴ ه.ش 
به تدريج در قوانين ايران ش��ناخته ش��د و مورد 
حمايت قرار گرفت و در دهه هاي 1۳۴0 و 1۳۵0 
با پيشرفت زبان اصالح و تكميل گرديد. تهيه و 
تنظيم اين قوانين دو عامل اصلي دارد يكي تشويق 
و ديگري حمايت پديد آورندگان وآثار آنان است.

آخرين اقدام: مصوب هيأت وزيران 1۳۷۳/6/6 
يك ماده به فصل پنجم اليحه مجازات اسالمي 

به اين شرح الحاق شود. 
هرگونه دخل و تصرف غيرمجاز از طريق ورود و 
خروج، ضبط و ذخيره، پردازش و انتقال داده ها و 
نرم افزارهاي كامپيوتري و ايجاد يا وارد كردن انواع 
ويروس هاي كامپيوتري و امثال آن جرم محسوب 
شده و مرتكب، عالوه بر جبران خسارت وارده به 
مجازات برس��د، ليكن به تصويب نرسيد. قانون 
حمايت از حقوق پدي��د آورندگان نرم افزارهاي 
رايان��ه اي ني��ز ده��م دي 1۳۷9 در مجلس به 
تصويب رس��يدكه حقوق آنان به مدت ۳0 سال 

حمايت مي شود.
»قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به 
قرارداد تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري« 
نيز چهارم مهر 1۳80 تصويب شد و 2۵ مهر همان 

سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

مجوز مجلس به دولت درباره امتياز نفت شمال 
بيست و پنجم خرداد 1۳01، مجلس شوراي ملي با 
ايجاد تغييراتي در قانون مصوب آبان 1۳00 به دولت 
اج��ازه داد در قبال درياف��ت وام 10 ميليون دالري، 
امتياز نفت شمال را به يك شركت امريكايي واگذار 
كند. بر پايه اين امتياز كه ش��امل پنج ايالت شمالي 
ايران مي شد، دولت ايران دست كم 10درصد ارزش 
ناخالص نفت استخراج شده را دريافت مي كرد. دولت 
امريكا در پ��ي اين مصوبه با پرداخت وام 10 ميليون 
دالري درخواست ش��ده از سوي ايران موافقت كرد. 
وقتي دور ه  چهارم مجلس شوراي ملي پس از 6 سال 
فترت در اول تير 1۳00 افتتاح ش��د، قوام السلطنه 
نخس��ت وزير جديد براي آنكه به وضع خراب مالي 
كشور سر و صورتي داده و منبع درآمدي براي خزانه 
خالي دولت تهيه كند به فكر استفاده از ذخاير نفت 
ش��مال و اعطاي امتياز آن به ي��ك دولت بي طرف 
خارجي افتاد. چون در آن موقع امريكايي ها به علت 
مخالفت با ق��رارداد وثوق الدوله و حمايت از ايران در 
كنفرانس صلح ورس��اي محبوبيت زيادي در ميان 
بعضي دولتمردان ايران كس��ب ك��رده بودند، قوام 
مذاكرات محرمان��ه اي با نمايندگان ش��ركت نفت 
امريكايي »اس��تاندارد اويل« در مورد اعطاي امتياز 
نفت پنج ايالت شمالي ايران آغاز كرد. اين مذاكرات 
در 29 آبان 1۳00 منتهي به امضاي قراردادي شد كه 
به موجب آن امتياز اس��تخراج و بهره برداري از نفت 

شمال ايران به مدت پنجاه سال به شركت امريكايي 
واگذار مي شد. تصويب قرارداد نيز در فرداي همان روز 
با عجله از طرف مجلس شوراي ملي صورت گرفت تا 
از كارشكني هاي احتمالي دول همسايه جلوگيري 
شود. همين كه خبر تصويب قرارداد نفت منتشر شد، 
جنجال بزرگي برپا ش��د و دو دولت همسايه شديدا 
نس��بت به آن اعتراض كردند. ش��وروي ها اعتراض 
داشتند كه اعطاي امتياز نفت در جوار سرحدات آنان 
به دول ديگر ب��دون جلب نظر و موافقت آنها ممكن 
نيست و انگليسي ها نيز مدعي شدند كه منابع نفتي 
شمال ايران تحت نفوذ شركت  نفت ايران و انگليس 
قرار دارد و دولت ايران حق ندارد آن را به ديگري بدهد. 
لندن و مسكو براي جلوگيري از واگذاري امتياز نفت 
درياي خزر به ش��ركت هاي امريكايي دست به كار 
شدند. روسيه تهديد به قطع همكاري هاي بازرگاني 
با ايران و انگلستان نيز اعالم كرد كه از دادن راه عبور 
براي حمل نفت شمال ايران از اراضي حوزه امتيازش 
كه تنها راه تجارتي بود، جلوگيري خواهد كرد. به بانك 
شاهنشاهي نيز دس��تور داده شد از آن پس ديناري 
بابت مساعده و وام به ايران نپردازد. از اين تاريخ ديگر 
شركت »استاندارد اويل« عالقه اي به نفت ايران نشان 
نداد و خود را كنار كشيد. در همين حال قوام السلطنه 
تصميم گرفت از وجود مستشاران امريكايي براي اداره 

امور مالي و اقتصادي كشور استفاده كند.

چگونگي فعاليت مهدهاي كودك 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي 
كش��ور جزئيات پروتكل بازگش��ايي 
مهدهاي كودك در شرايط كرونا و نحوه 
نظارت بهزيستي بر مهدهاي كودك را 
تشريح كرد. حبيب اهلل مسعودي فريد با 
اشاره به بازگشايي مهدهاي كودك از 
امروز براساس تصميم گيري ستاد ملي 
مقابله با كرونا گفت: فعاليت مهدهاي 

كودك در همه اس��تان ها از امروز ش��روع شده اما 
رعايت موارد بهداش��تي در مهدها ضروري است. او 
با بيان اينكه در مناطق داراي وضعيت سفيد و زرد، 
مهدها مجاز به پذيرش نصف ظرفيت و در مناطق 
قرمز مجاز به پذيرش كودكان تا يك سوم ظرفيت 
خود هس��تند، اظهار كرد: رعايت مواردي همچون 
ضدعفوني كردن كامل تجهيزات، اسباب بازي ها و 
محيط، نبود فضاي بازي مشترك مثل تاب و سرسره 

بخشي از پروتكل هاي مربوط به رعايت 
موارد بهداش��تي در مهدهاي كودك 
اس��ت. معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور با اشاره به اينكه پرسنل 
مهدهاي كودك ني��ز بايد با تجهيزات 
كامل مثل دستكش و ماسك در محيط 
كار خود حضور داشته باشند، اظهار كرد: 
محل كفش ها حتما بايد خارج از محيط 
مهدكودك باشد و چيدمان كالس ها نيز براساس 
حداقل يك متر فاصله تعيين شود. مسعودي فريد 
با بيان اينك��ه اولويت پذيرش ك��ودكان با والدين 
شاغل اس��ت، تصريح كرد: به دنبال دغدغه والدين 
و تماس هاي مكرر آنها كه بايد س��ر كار مي رفتند و 
كسي براي نگهداري از كودك وجود نداشت يا بايد 
كسي منزل مي آمد يا كودك را به سر كار مي بردند، 

اين تصميم اتخاذ شده است.

كاهش فاصله گذاري هاي اجتماعي در تهران 
فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در كالنشهر 
ته��ران ضم��ن تاكيد ب��ر ل��زوم رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي و فاصله گذاري 
اجتماعي در سطح اس��تان تهران گفت: 
عمده نگراني ها براي تقليل فاصله گذاري 
اجتماعي طي يك ماه گذش��ته در تهران 
است. عليرضا زالي با اشاره به آخرين آمار 
ابتال به كرونا ويروس در سطح استان تهران 

گفت: بر اساس آخرين آمار تعداد بيماران جديد كه در 
بخش هاي عادي بستري شدند ظرف 2۴ ساعت گذشته 
186 نفر و تعداد بيماران بستري در بخش ويژه نيز ۷0 نفر 
بوده است كه در مقايسه با 2۴ ساعت قبلي تفاوت جدي 
نداشته ايم. او افزود: در حوزه فوت و مراجعه نيز نسبت 
به 2۴ ساعت گذشته تفاوت جدي مشاهده نشده، البته 
اين ثبات مي تواند شكننده باشد؛ لذا بايد توجه ويژه اي 
داشته باشيم. در بررس��ي روند بيماراني كه ظرف 2۴ 
ساعت گذشته مراجعه كردند پنج درصد بستري شدند 

كه تا پيش از اين اين رقم ۳.۵ درصد بوده 
كه جاي تامل دارد. اما با توجه به اينكه تنها 
براي 2۴ ساعت گذشته بوده، بايد روزهاي 
آينده را نيز در نظر بگيريم. وي ادامه داد: در 
حال حاضر تخت هاي بيمارستاني در سطح 
اس��تان تهران وضعيت خوبي دارند. البته 
كسري مستمري به عنوان معضل مزمن از 
گذشته در حوزه زير ساخت هاي درماني در 
تناسب جمعيت در استان تهران وجود داشته كه هميشه 
با آن روبرو بوديم. ام��ا در زمان هاي بحران اين موضوع 
بيشتر جلوه مي كند. با اين حال در حال حاضر پاسخگوي 
مراجعين هستيم. او تاكيد كرد: با توجه به استمرار بيماري 
فرس��ودگي تجهيزات و كمبودها در حوزه  بستري ها و 
همچنين تشويقي كه براي كادر درمان جهت فرسودگي 
به طبع استمرار بيماري خواهيم داشت، بايد چاره انديشي 
شود. البته توسعه بخش هاي مراقبت هاي ويژه و تامين 

تجهيزات پيشرفته در دستور كار قرار گرفته است. 

میراثنامه

احياي مسجد آقازاده وزير آل مظفر در يزد 
مسجد بزرگ ابوالمعالي منسوب به فرزند وزير يكي از 
حاكمان آل مظفر به منظور حفظ و احيا، مرمت شد. 
خواجه ابوالمعالي، باني مدرسه اي در خارج شهر يزد 
بوده كه در سال ۷8۷ هجري قمري، حمام و مقبره و 
جماعت خانه را نيز در كنار آن ايجاد كرده است، منقول 
از كتاب تاريخ يزد، محل مدرس��ه خواجه ابوالمعالي 
خ��ارج از يزد و حص��ار آن بوده كه ب��ه احتمال قوي 
محله مذكور به »خواجه حاجي ابوالمعالي« منسوب 
است. در اين محله دو مسجد كوچك و بزرگ وجود 
دارد كه در كتاب هاي تاريخ يزد در مورد اين مساجد 
نوشته شده است: محله ابوالمعالي كه در تداول عامه 
بولميري تلفظ مي شود، از محالت قديم يزد و ظاهراً 
منسوب به »خواجه كمال الدين ابوالمعالي بن برهان 
الدين لطف اهلل« يا »خواجه حاجي ابوالمعالي« است 
كه اطالعاتي از هر يك از آنها در تواريخ يزد به يادگار 
مانده اس��ت. »خواج��ه كمال الدي��ن ابوالمعالي« از 
خواجگان محتش��م يزد و باني قنات فراش��اه تفت و 
مدرسه كماليه در داخل شهر يزد به سال ۷20 هجري 
قمري ب��وده و پدرش س��مت وزارت محمد مظفر را 
به عهده داشت. طبق نوشته محمد مفيد مستوفي، 
»مدرس��ه ابوالمعالي« منسوب به خواجه ابوالمعالي 
نامي است كه از مردم متمول شهر بوده و در سال ۷8۷ 
مدرسه را بنا كرده كه تا قرن يازدهم نيز پا بر جا بوده و 
پس از خرابي به دست »حاجي محمد طاهر« مرمت 

شده است. محمدرضا فالحتي، سرپرست اداره ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شهرستان يزد 
با اشاره به اينكه مسجد بزرگ ابوالمعالي به عنوان از 
بناهاي به جاي مانده از قرن هش��تم ه�جري قمري 
است، گفت: مرمت و احياي اين مسجد بزرگ با هدف 
حفاظت و پيشگيري از تخريب اين اثر ارزشمند از اواخر 
ارديبهشت ماه آغاز شده است. او با اشاره به اين بناي 
ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران افزود: مرمت اين 

بنا به صورت جمع آوري آجر فرش پشت بام و اجراي 
مجدد آن، سبك س��ازي و كونو شكني، خاكريزي و 
شيب بندي پشت بام، اندود كاهگل پشت بام و مرمت 
بادگير اجرا خواهد شد. فالحتي در مورد ويژگي هاي 
منحصر به فرد معماري اين مسجد تصريح كرد: مسجد 
بزرگ ابوالمعالي ش��امل يك گرمخانه نسبتا بزرگ، 
حياط كوچك، اتاقي )مقبره( در ضلع غربي حياط و 

بادگيري رفيع در جبهه جنوبي است.

كتابخانه

جامعه صنعتي جديد 
گالبرايت در كتاب »جامعه صنعتي جديد« قائل ش��د كه نوآوري و پيشرفت هاي فني جديد، تغييرات بنيادي در جامعه به وجود 
آورده اس��ت. هم اكنون متخصصين شامل مديران، مهندسان، دانشمندان، طراحان توليد و محققان بررسي بازار، مديران فروش 
و غيره جاي س��رمايه داران را گرفته اند و همه آنها جهت ارايه اطالعات الزم ب��راي تصميم گيري گروهي فعاليت مي كنند. به اين 
ترتيب، در سرمايه داري صنعتي جديد، قدرت از افراد به س��ازمان هاي بزرگ كه از نظر گالبرايت شخصيت گروهي دارند، انتقال 
يافته و صنعت به اطالعاتي احتياج دارد كه تهيه آن تنها با عمل گروهي مقدور است. جان كنت گالبرايت، اقتصاددان، سياستمدار 
و ديپلمات امريكايي كانادايي بود.جان كنت گالبرايت را مي توان يكي از بزرگ ترين اقتصاددانان قرن بيس��تم محسوب كرد. او در 

حدود هفت دهه از مشاوران دموكرات ها در صحنه سياسي اياالت متحده محسوب مي شد.

هنر

تئاتر در مخمصه كرونا و سانسور
سال 1۳98 براي تئاتر ايران، پيش از شيوع كرونا هم بدشگون بود؛ اما با همه چالش ها، 
اين كرونا بود كه ميخ آخر را بر تابوت زد تا از س��ال 98 كلكسيوني از بدبياري هاي پي در 
پي براي تئاتري بسازد كه پيش از آن هم صورتش را به ضرب سيلي سرخ نگه داشته بود. 
با گذشت چهار ماه از تعطيلي تئاترها، حاال خبر رسيده كه قرار است از ابتداي تير دوباره 
سالن هاي نمايشي بازشوند. اما اين سوال وجود دارد كه با پشت سر گذاشتن بحران كرونا 
و در ماه هاي آتي، قرار است چه بر سر تئاتر بيايد؛ بيمار نحيفي كه روزهاي بدي را با بالياي 
طبيعي و انس��اني متعدد پشت سر گذاشته و هنوز چشم به راه آمدن فردايي بهتر دارد. 
آنچه از زمس��تان 98 تا امروز بر سر مردم ايران و جهان گذشته، تجربه اي نادر و در عين 
حال ناگوار براي همه ماست؛ »كرونا« ويروس كوچكي بود كه خيلي زود تبديل به باليي 
خانمان سوز نه فقط براي سالمت كه براي اقتصاد، مناسبات اجتماعي و فرهنگ جهانيان 
شد. به گزارش ايلنا، با گذشت چند هفته از شيوع كرونا، مردم و مشاغل شروع به تطبيق 
خود با شرايط جديدي كردند كه محصول اين پاندمي بود. اما جامعه كوچكي از ميليون ها 
شغل و كلوني جهاني، نتوانس��ت به دليل ماهيت جمعي اش، خود را با اين شرايط وفق 
دهد؛ »تئاتر« نه فقط در ايران كه در سراسر جهان با شيوع كرونا روي دور بدبياري افتاد 
و در حالي كه شاهد بازگشايي پله به پله بسياري از مشاغل و سرگرمي ها بود، روز به روز 
نسبت به آينده اش نگران تر مي شد. اما تئاتر ايران با مشكل ديگري هم درگير بود، برخي 
سانسورها و سخت گيري هاي بي دليل. حاال پس از گذشت حدود چهار ماه، خبر رسيده كه 
قرار است سالن هاي نمايشي از ابتداي تيرماه بازگشايي شوند؛ خبري كه فعاالن اين حوزه 

را در كشاكش خشنودي و در عين حال نگراني از چگونگي استقبال مخاطبان و اجراي 
نمايش ها قرار داده است. سال 1۳98 براي تئاتر ايران، پيش از شيوع كرونا هم بدشگون 
بود؛ از قطعي اينترنت به دليل اعتراض هاي آبان ماه بر اثر افزايش قيمت بنزين تا سقوط 
هواپيماي اوكرايني و تعطيلي هاي مستمرش. اما با همه چالش ها، اين كرونا بود كه ميخ 
آخر را بر تابوت آن زد تا از سال 98 كلكسيوني از بدبياري هاي پي درپي براي تئاتري بسازد 

كه پيش از آن هم صورتش را به ضرب سيلي سرخ نگه داشته بود.

همه چيز درباره عشق 
كتاب »همه چيز درباره  عشق« نوشته بل هوكس با ترجمه آزاده اتحاد منتشر شد. عنوان 
فرعي اين كتاب، »نگاهي نو« است و همان طور كه از عنوان فرعي اش برمي آيد، نگاهي نو 
به مقوله عشق دارد. اما عشق، تنها موضوعي نيست كه بل هوكس در كتاب خود از مناظر 
و زواياي گوناگون به آن مي  پردازد؛ بلكه به بهانه  عشق، موضوعات ديگري را هم شرح و 
بسط مي دهد كه اتفاقاً در جغرافيا و زمانه  ما نيازمند دانستن و آموختن درباره  آنها هستيم: 

دروغگويي، خلوت و تنهايي، طمع كاري و پول پرستي، مصرف گرايي و ساده زيستي، تنبيه 
و مراقبت از فرزندان، تأثير رسانه ها بر جامعه، مرگ انديشي و پذيرش مرگ، مفهوم خانواده 
و اهميت نيايش. بل هوكس از روشنفكران تحسين شده و يك منتقد فرهنگي و نظريه پرداز 
فمينيست است. كتاب »همه چيز درباره  عشق« دومين همكاري آزاده اتحاد و نشر خزه 

است. اين كتاب در 18۴ صفحه و با بهاي 2۵ هزار تومان منتشر شده است.
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