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يادداشت- 1

بورس نبض تپنده اقتصاد 
بعض��ا  روزه��ا  اي��ن 
جمالتي از اين دس��ت 
كه »چش��م انداز آينده 
بورس روش��ن است« يا 
»بازار س��هام دورنماي 
خوب��ي دارد« از س��وي 
مس��ووالن و مدي��ران 
اقتصادي كشور مطرح 
مي شوند؛ جمالتي كه هرچند شايد ممكن است 
برخي افراد را خوش��حال كند و سر ش��وق بياورد؛ 
اما واقعيت آن اس��ت كه تنها تكرار يك امر واضح 
است و معلوم هم نيس��ت كه چقدر طول بكشد. 
نف��س ساختارس��ازي هاي اقتص��ادي مبتني بر 
اين اصل كلي برپا شده است كه بايد سودمند و با 
چشم اندازهاي روشن ارايه شود. در واقع گزاره مهم 
و كليدي اين اس��ت كه نظام سياس��ي به گونه اي 
عمل نكند كه دورنماي روشن بازار سهام يا هر بازار 
ديگري تيره و تار ش��ود. با توجه به اين واقعيت كه 
بورس و بازار سهام به نوعي نبض تپنده هر اقتصادي 
است؛ تحركات برآمده از بازار و داده هاي اطالعاتي 
آن به نوعي وضعيت كلي اقتصاد كشورمان را بازگو 
مي كند. تحوالت رخ داده در بازار س��هام در مدت 
زمان اخير به دليل تروم اس��ت؛ بع��د از بروز تورم 
بس��ياري از دارايي هاي ش��ركت ها دچار تجديد 
ارزيابي ش��ده اند و اين ارزيابي هاي تازه باعث شده 
است تا ارزش دارايي ها به طور فزاينده اي باال برود. 
اما اگر اين افزايش تورم ش��ديد وجود نداشت، در 
آن صورت يك چنين رش��دهايي مي توانس��ت به 
معناي افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي تفسير 
شود، اما رشدهايي كه از رشد شاخص بورس ثبت 
شده نشان دهنده افزايش كارايي نبوده، فقط داللت 
بر اين امر دارد كه ارزش ه��اي دارايي بنگاه ها در 
اثر تورم زياد شده و اين رش��د در دارايي ها باعث 
وسيع تر شدن سهام ش��ركت ها شده و مجموعه 
اين متغيرها باعث ش��ده تا بورس مثال دوره اي از 
رشد را نمايان كند.   ادامه در صفحه 4

علي مزيكي

يادداشت- 7

 الزامات اجراي پروژه 
تهاتر كاال

با توجه به كاهش شديد 
درآمدهاي نفتي و لزوم 
تأمين نيازه��اي فوري 
مردم و صنايع كش��ور، 
تأمين ارز مورد نياز كشور 
از طريق توسعه صادرات 
مرك��ز  در  غيرنفت��ي 
توجه دولت قرار گرفته 
است. تش��ديد تحريم ها و مش��كالت بانكي ناشي 
از آن، به كارگي��ري روش ه��اي مختلف جايگزين 
مكانيزم هاي مالي تح��ت تحريم را پ��ر اهميت و 
ضروري نموده است و در اين ميان »مكانيزم تهاتر« 
به دليل اينكه در ذات خ��ود نوعي معامله پاياپاي و 
بدون دخالت مكانيزم هاي مالي و بانكي مرس��وم 
اس��ت يكي از راهكارهايي اس��ت كه م��ورد توجه 
قرار گرفته و لذا يك��ي از پروژه هاي تعريف  ش��ده 
ذيل برنامه »توس��عه صادرات غيرنفتي و مديريت 
واردات« )يكي از 7 برنامه اصل��ي وزارت صمت در 
سال 1399(، اجراي پروژه »گسترش قرارداد تهاتر 
كاال- كاال براي مبادالت وارداتي و صادراتي حداقل 
به ميزان 5 ميليارد دالر« اس��ت ك��ه موفقيت آن 

منوط به رعايت برخي الزامات خواهد بود. 
چند نكته كليدي: 

1. اگرچه معامالت تهاتري جريان اصلي مبادالت 
تجاري كش��ور را تش��كيل نمي دهند اما توسعه 
مكانيزم هاي جايگزين ورود ارز به داخل كشور در 

ظرفيت خود قابل اعتنا و مستلزم توجه است.
2. با توجه به اينكه س��اختار اصلي صادرات كشور 
كاموديتي محور است )عمده صادرت كشور شامل 
محصوالت پتروش��يمي، فلزات و همچنين نفت 
خام( لذا ايجاد مكانيزم ه��اي تهاتري »كاموديتي 

محور« اين پروژه را عملياتي تر خواهد نمود.
3. مكانيزم تهاتري ايميدرو اگرچ��ه در نوع خود 
مكانيزم اجرايي مناسبي است و تأمين مواد اوليه 
و تجهيزات صنعت از برخي كشورهاي مهم طرف 
تجاري كشور را عملي نموده اما به داليل ذيل لزوما 
قابل تعميم به ساير بخش هاي تجارت كشور، به 
خصوص تجارت خرد )تعداد ش��ركت هاي زياد با 
حجم و ارزش محدود كاالهاي صادراتي( نيست: 
»وجود تعداد بس��يار معدود ش��ركت هاي بزرگ 
معدني تحت پوش��ش ايميدرو و بني��ه قوي آنها 
از لحاظ مالي، فني و همچنين ش��بكه ارتباطات 
بين المللي«، »دارا ب��ودن اقالم صادرات��ي از نوع 
كاموديتي )فلزاتي همچون كاتد و كنسانتره مس، 
شمش روي، آلومينيوم و ...( كه اواًل در حجم بسيار 
باال معامله مي گردد، ثانيًا قيمت هاي جهاني شفافي 
دارد و ثالثًا تقاضاي جهاني بسيار خوبي دارد.«  
ادامه در صفحه 7

مسعود كمالي اردكاني

گزارش تحليلي » تعادل« ازتاثير افزايش قيمت ها   در مسابقه خلق پول و رشد نقدينگي

محسن شمشيري|يك كاسب بازار مي گفت هر كس 
هر ملكي كه در تهران دارد باالي ميليارد مي ارزد اما عده 
بسياري براي كسب وكار، معيشت خانواده، تعادل درآمدو 

هزينه و بدهي ها دچار مشكل هستند. به اين فكر بودم كه 
خانه دو طبقه خود را با حياط و حوض و باغچه و درخت 
و آشپزخانه گوشه حياط وبهار خواب را بكوبم و 20 واحد 

آپارتمان را شراكتي بسازم و پولدار شوم، اما متوجه شدم 
كه بسياري اكنون در آپارتمان محبوس شده اند و پولشان 
در بانك اس��ت و از حياط و حوض و باغچه و زندگي دور 

شده اند. ما كجا اشتباه كرديم كه با توهم پولدار شدن عمال 
زندگي را باختيم و از ارتباط انس��ان ها و صفاي زندگي و 

عطر طبيعت دور شديم؟

جاده دوطرفه پول پاشي و فقر
 ديگر بانك ها هم
 مشتري نيستند

 رشد اندك شاخص كل
 در روز آرام بازار سرمايه

اوراق بدهي 
روي دست 
دولت ماند

نوسان بازار 
با حمايت 

سازمان بورس

 صفحه 4 

شامخ صنعت با ريزش جدي از 55/25 
در تيرماه به 48/08 واحد در مردادماه رسيد

 زنگ خطر بحران  
در بنگاه ها ي صنعتي
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 در مسير
 اصالحات قضايي

 سيگنال فروشي
 مساوي با كالهبرداري

 خطر روزمرگي 
در فعاليت هاي مجلس

 تحصيل رايگان
 از وعده تا واقعيت

 اوراق بدهي 
و معضل تورم

من هن��وز متن اصل��ي نامه 
درخواست رييس قوه قضاييه 
مبني بر تداوم فعاليت شعب 
وي��ژه دادگاه انق��الب جهت 
برخورد ب��ا پرونده اخاللگران 
و مفس��دان اقتصادي و متن 
اجازه آق��ا را هن��وز نديده ام؛ 
ولي خب��ر را در خبرگزاري ها 
خوانده ام و مبتن��ي بر اي��ن اخبار موض��وع را تحليل 
مي كنم. برابر با اين اخبار ظاهرا هم مقام معظم رهبري 
و هم رييس قوه قضايي��ه اين دي��دگاه را دارند كه بايد 
اصالحاتي در اين خصوص صورت بگيرد ودر ادامه هم 
اشاره كرده اند كه انجام اين اصالحات از مسير مجلس 
بايد انجام شود. يعني نياز به ريل گذاري حقوقي و قانوني 
در اين زمينه وجود دارد. قبال به صورت يك بخشنامه 
الزام آور بود كه بخش هايي از آن بخشنامه مورد انتقاد 
جامعه حقوقي بود. درخواس��ت امروز آقاي رييس��ي و 
موافقت مقام معظم رهبري و متعاقب آن ارجاع موضوع 
اصالحات به مجلس، موض��وع را وارد مرحل��ه تازه اي 
مي كند كه ضرورت دارد از منظر تحليلي و دقيق مورد 
بررسي قرار بگيرد. بعد از اجازه مقام معظم رهبري بايد 
ببينيم كه آيا اصالحات مورد نظر نيز به دستگاه قضا به 
صورت موردي منتقل شده...  ادامه در صفحه 3

در بازار سرمايه مي توان به دو 
صورت س��رمايه گذاري كرد: 
1. س��رمايه گذاري به صورت 
مستقيم 2 . س��رمايه گذاري 
صندوق ه��اي  طري��ق  از 
سرمايه گذاري و سبدگردان ها

به ط��ور كلي مي ت��وان گفت 
افرادي كه دان��ش الزم براي 
سرمايه گذاري در بورس را دارا نيس��تند و زمان زيادي 
براي يادگي��ري را ندارند بايد به صورت غير مس��تقيم 
سرمايه گذاري كنند و اين افراد مي توانند با خريد سهامي 
صندوق مشترك اداره پول خود را به افرادي كه توانايي 
الزم دارند بس��پارند.  در ميان نيز افرادي هس��تند كه 
توانايي و دان��ش الزم را براي س��رمايه گذاري دارند اين 
افراد صرفا مي توانند با خريد سهم هاي رشدي و سهامي 
كه از نظر س��ودآوري و فروش داراي P/B مناسب تري 
هستند كسب سود كنند. اين افراد بايد شركت هايي را 
انتخاب كنند كه داراي برنامه هايي توسعه اي باشند. اما؛ 
سهم هايي ميزان بااليي س��فته بازي را تجربه مي كنند 
و ارزندگي مناس��بي ندارن��د و باتوجه ب��ه قيمت اين 
سهام سودي مناس��ب به س��هامداران اهدا نمي كنند 
براي س��رمايه گذاري مناسب نيس��تند و بايد حداقل 
شركت هايي را خريداري كنيم كه ...  ادامه در صفحه 3

واقع آن اس��ت كه اين روزها 
گران��ي و ت��ورم دامنه ه��اي 
وسيعي پيدا كرده و علي رغم 
اظهارات��ي ك��ه در خصوص 
يازده��م  تمرك��ز مجل��س 
بر موض��وع معيش��ت وحل 
اقتصادي مطرح  مش��كالت 
مي ش��د، هنوز شاهد فعاليت 
خاصي از س��وي مجلس در اين خصوص نبوده ايم و اين 
عدم تاثيرگذاري به هر حال آزاردهنده اس��ت و به نظرم 
بايد اصالح شود.همانطور كه مستحضريد، نمايندگان 
هم خود را بخش��ي از مردم مي دانند و مش��كالت مردم 
بالفاصله به نمايندگان مجلس منتقل مي شود، مردم اين 
روزها گرفتارهاي اقتصادي فراواني دارند و يك بخش��ي 
از مسووليت حل اين مش��كالت به عهده مجلس است. 
من امروز در مجلس هم در قالب تذكر به خودم و س��اير 
نمايندگان به اين موضوع اشاره كردم كه مراقب باشيم كه 
مجلس دوباره دچار روزمرگي و وقت گذراني نشود، چرا 
كه هر بخش قابل توجهي از تحوالت جامعه حاصل نظام 
تصميم سازي هاي مجلس اس��ت و از سوي ديگر بخش 
قابل توجهي از مشكالت نيز به اين دليل بروز مي كند كه 
مجلس در شرايطي كه مردم با مشكل گراني ها دست و 
پنجه نرم مي كنند...  ادامه در صفحه 6

هر س��ال از چند هفته مانده 
به آغاز سال تحصيلي بحث و 
جدل ها بر سر اينكه مدارس 
دولتي حق درياف��ت وجه از 
والدين را ندارند، داغ مي شود. 
مسووالن آموزش و پرورش 
هميشه به اين موضوع تاكيد 
دارن��د و از س��وي ديگر اين 
اولياي دانش آموزان هس��تند كه وقتي براي ثبت نام 
فرزندانشان به مدرس��ه مراجعه مي كنند، مي فهمند 
كه اين قانون هيچ ضمانت اجرايي ندارد. در واقع حق 
تحصيل رايگان براي تمام دانش آموزان سال هاست كه 
ديگر به تاريخ پيوسته و از زماني كه مدارس غيرانتفاعي 
رشدي قارچ گونه داشتند و س��االنه ميليون ها تومان 
براي تحصيل ه��ر دانش آم��وز از والدي��ن او دريافت 
مي كردند، مدارس دولت��ي هم به اين فك��ر افتادند تا 
كسري بودجه خود را از جيب اولياي دانش آموزان تامين 
كنند. اتفاقي كه انگار كسي عزم جدي براي برخورد با آن 
ندارد، صرف اينكه يك مقام مسوول در آموزش و پرورش 
اعالم كند مدارس دولتي حق دريافت وجه ندارند و اين 
مدارس براي ثبت نام دانش آموزان از اوليا درخواس��ت 
وجه كنند، دردي را از سيستم بيمار آموزش و پرورش ما 
درمان نمي كند.  ادامه در صفحه 8

در ش��رايطي كه تحت تاثير 
تحريم هاي امريكا و ش��يوع 
وي��روس كرون��ا، دول��ت در 
تامين مناب��ع مالي خ��ود با 
مشكالت جدي مواجه شده 
و به نظر مي رس��د، كس��ري 
بودجه در س��ال مالي جاري 
امري غيرقابل اجتناب خواهد 
بود. موضوع كس��ري بودجه، موضوع جديدي در بين 
كشورها نيست و بسياري از دولت ها بسته به موقعيت 
خود، بعضا با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي عبور 
از چنين فضايي راهكارها و طرح هاي تجربه شده وجود 
دارد كه بعضي از آنها در ايران اجرايي شده اند اما در حال 
حاضر موقعيت اقتصادي ايران خاص و پيچيده است. از 
سويي دولت ايران تحت تاثير تحريم ها و شيوع ويروس 
كرونا، ب��ا محدوديت منابع مالي مواجه اس��ت و امكان 
دسترس��ي به درآمدهاي جديد و اس��تقراض خارجي 
ندارد. در كنار اين موضوع، نرخ تورم نيز چالش ديگري 
در اقتصاد ايران به ش��مار مي رود. باال بودن نرخ تورم از 
سويي اجراي سياست هاي انبساطي را دشوار مي كند 
و از سوي ديگر اجراي برخي سياست هاي اجرايي را نيز 
سخت مي كند.  يكي از راه هاي موجود كه در بسياري 
از كشورها نيز اجرايي مي شود، انتش��ار و عرضه اوراق 
بدهي اس��ت. اگر نرخ تورم پايين باش��د، اي��ن اوراق از 
سوي جامعه با اس��تقبال مواجه مي شود، زيرا از سويي 
تضمين دولت پش��ت آن قرار دارد و از سوي ديگر سود 
آن قطعي خواهد بود ول��ي وقتي نرخ تورم باالس��ت، 
اجراي اين سياست دشوار مي شود. در ماه هاي گذشته 
وقتي دولت اوراق بدهي منتش��ر كرده، با توجه به سود 
پايين تر اين اوراق نسبت به نرخ تورم، جامعه نسبت به 
آن نگاه مثبتي نداشته و همين امر، باعث شده اين اوراق 
در ميان مردم با تقاضاي بااليي مواجه نش��ود. از اين رو 
مي  بينيم كه اوراق در ماه هاي گذشته از سوي بانك ها 
خريداري شده است. در كنار آن بازارهاي موازي مانند 
ارز و طال و بورس نيز جذابيت بااليي دارند و اوراق بدهي 
دولت در رقابت با آنها ش��انس چنداني براي ابراز وجود 
ندارند. از اين رو به نظر مي رس��د اگر بانك ها نيز از اين 
اوراق استقبال كرده اند، بيشتر حاصل سياست اجباري 
يا الزامي بانك مركزي بوده است. با توجه به نياز دولت 
به منابع مالي جديد و عبور از كس��ري بودجه، استفاده 
از تمام گزينه ه��اي موجود اهميت فراوان��ي دارد و در 
اين بي��ن اوراق بدهي، گزينه مناس��بي اس��ت اما بايد 
سياست هاي فعال در اين حوزه طوري چيده شود كه 
متناس��ب با سياس��ت هاي اقتصادي فعلي و نرخ تورم 
باشد. هماهنگي دس��تگاه هاي اقتصادي در پيش برد 
اين اهداف، اهميت فراواني خواهد داشت و دستگاه ها 
بايد در كنار هم جمع بندي انج��ام دهند كه با توجه به 

واقعيت ها، كسري بودجه جبران شود.

يادداشت ميهمان
توجه....توجه

هم اكن��ون  ك��ه  صداي��ي 
مي ش��نويد آژير قرمز است 
لطفا به پناهگاهايتان برويد....

نفس را در آغوش مي فشارم 
و تم��ام توان��م را در پاه��اي 
خس��ته ام مي ري��زم فق��ط 
مي دانم بايد از زير اين سقف 

بگريزم به كوچه مي رسم سرگردانم
نه از سنگر نشاني اس��ت و نه فرماندهي كه در كوچه ها 
دس��ت هاي كوچك كودكيم را بگي��رد و بگويد بيرون 

نياي تا وقتي صداي آژير سفيد را نشنيدي....
من ژيال 39 ساله از ايرانم

سي ونه قرن گذرانده ام اين سال ها را.....
نفس را كه گفتم نه فقط نام دخترم باشد نفس آرماني 
براي من است اميد و باوري به فردا كه تمام جانم را در 
نامش ريخته ام وبيست ويكسال اس��ت براي رساندن 
هوايي به ريه هاي خسته اش عاشقانه از پشت نيمكت ها 

دوباره آغاز كرده ام كار در اين كارخانه انسان سازي را...
خسته ام ناتوان و قلم زجر مي كشد از نگاشتن دردهايي 
كه اين سال ها جسمم را رنجور كرده است.....واين روزها 
مي انديشم چگونه ستون شوم تا سقف بر سر شاگردانم 
آوار نشود من از دردي مي گويم كه نه به زيرساخت هاي 

نعمت  احمدي

ژيال سرمستي

مريم شاهسمنديمحمدرضا صاغيان بافقيسعيد درخشاني كامران ندري

بهاي بار ديگر شناختن خودمان
فناوري اطالع��ات ارتباطات رب��ط دارد ن��ه به هراس 
اضطراب بي جا و باجاي هر كس كه هن��وز نايي دارد و 

تواني كه حرف بزند وخاموش
 نباشد...

غم من تواي فرمانده...
تواي كه از دل بر مي آمد حرفت و بر دل مي نشس��ت.... 
لباست همرنگ مردمان كوچه ما بود و غذايت اگر كمتر 

نبود بيشتر هم نبود.....

تو رفتي جان دادي و من به حرمت ه��زاران آرامگاه به 
هم چسبيده مردمان شهرم كه مادر را به پاييزي ترين 
روزهاي زندگيش گره زده بود بعد تو پاي بچه هاي اين 
آب و خاك ماندم و عاش��قانه نجوا كردم جان من فداي 

خاك پاك ميهنم....
امروز نمي دانم هراس اين بهت را چگونه تاب بياورم....

كداميك از صاحب راي ها مي دانن��د كالس و كودك و 
ماسك ومعلم چند بخش است

من از دل غني تري��ن مردمان اين ش��هر مي گويم كه 
مشكلشان نداشتن ماسك و ژل دست نبسته اينترنت 

نداشتن تلويزيون و محافظ صورت نيست....
غم ن��ان ندارند......امادر حي��رت و س��رگرداني به هر 
كس مي آويزند ك��ه چه بايد كرد بچه ه��ا را به مدارس 

بفرستيم...
بچه ها را به مدارس نفرستيم

و آنان كه با درايتشان بايد تدبير اين روزها را مي كردند 
دلخوش از اينكه رسالتشان را انجام داده اند مرا در مقابل 

نفس ها به سكوتي عميق فرو برده اند
كودكاني كه در خيال كودكيشان بيشترين خالفشان 
شده برداش��تن ماس��ك و تنفس هوايي آلوده در زير 

ضريح متبرك آموزش....
من كجا به دنبال معجزه باش��م تا نق��ش رهبري را در 

مديريت بحران ها نبينم....
من كجا سر آسوده بر بستر بگذارم كه در گير ودار تغيير 
برنامه ها فرصت پلك برهم گذاش��تن ندارم حتي اگر 

بهايش كابوس اين روزها باشد...
من دلم براي فرمانده تنگ شده و مي دانم اگر او بود و 
مي گفت تا صداي آژير سفيد را نشنيده ام از پناهگاه 
بيرون نيايم مي دانستم وقتي بيرون خواهم آمد كه 

در پناهم
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موافقت با تداوم 
دادگاه هاي ويژه اقتصادي

   نمي خواهم مشكلي 
مثل فتاح برايم پيش بيايد

 رهبر معظم انقالب 
درپاسخ به نامه رييس قوه قضاييه:

دست رد محسن هاشمي به سينه توكلي 
درباره سرنوشت 700 ملك شهرداري:

تسهيالت بانكي در يك سال 
اخير ۳2 درصد افزايش يافت

مانده تسهيالت 
 بانك ها بيش
از 2 تريليون 



رهبر انقالب اسالمي در پاسخ به درخواست رييس قوه 
قضاييه مبني بر تداوم فعاليت شعب ويژه دادگاه انقالب 
اسالمي جهت رسيدگي به پرونده هاي اخاللگران و 
مفس��دان اقتصادي با لحاظ برخي اصالحات، با اين 

درخواست موافقت كردند.
مركز رسانه قوه قضاييه در اين باره اعالم كرد: 

رهبر معظم انقالب اس��المي در پاسخ به درخواست 
رييس قوه قضاييه مبني بر تداوم فعاليت شعب ويژه 
دادگاه انقالب اسالمي جهت رسيدگي به پرونده هاي 
اخاللگ��ران و مفس��دان اقتصادي با لح��اظ برخي 

اصالحات، با اين درخواست موافقت كردند.
رييس قوه قضاييه در نامه اي با اشاره به استمرار شرايط 
و ضرورت هاي اعالم ش��ده در نامه دو س��ال قبل قوه 
قضاييه براي تشكيل اين دادگاه ها، درخواست مزبور 
را مطرح و خاطرنشان كرده است به زودي پيشنهادات 
و نيازمندي هاي قانوني قوه قضاييه در جهت مبارزه 
قاطع، سريع، قانوني و توام با عدالت به مجلس شوراي 

اسالمي تقديم خواهد شد.
دادگاه هاي ويژه اقتصادي از اواسط سال 97 كار خود 
را آغاز كردند. صادق آملي الريجاني – رييس وقت قوه 
قضاييه – با توجه به تالطم هاي اقتصادي ايجاد شده 
در كشور و سوءاستفاده برخي افراد از اين شرايط، در 
مرداد ماه سال 97 در نامه اي به محضر رهبر انقالب، 
از ايشان خواست با آغاز به كار اين دادگاه ها موافقت 
كنند. در نامه الريجاني، 12 محور اصلي اين دادگاه ها 

به شرح زير اعالم شده بود: 
1- حسب مفاد تبصره ۶ ماده 2 قانون مذكور، شعبي 
از دادگاه انقالب اسالمي را با تركيب سه نفر قاضي با 
حداقل 2۰ سال س��ابقه قضايي )يك نفر رييس و دو 
مستشار( تشكيل دهد. رسميت دادگاه با حضور دو 

نفر از اعضا خواهد بود.
2- محل استقرار اين شعب در تهران مي باشد و كليه 
پرونده هاي مرتبط، توس��ط معاون اول قوه قضاييه 
به آن ش��عب ارجاع مي شود و با تشخيص رييس قوه 
قضاييه حس��ب ضرورت در مراكز استان ها نيز قابل 

تشكيل است.
3- به تشخيص رييس دادگاه، جلسات علني و قابل 

انتشار در رسانه ها مي باشد.
4- كليه مواعد قانوني الزم الرعاي��ه مندرج در آيين 
دادرسي از قبيل ابالغ و اعتراض حداكثر ۵ روز تعيين 

مي شود.
۵- مفاد تبصره ماده 4۸ قانون آيين دادرسي كيفري 

درخصوص وكيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود.
۶- ه��رگاه ضم��ن رس��يدگي در دادگاه، نق��ص 
تحقيقاتي اح��راز ش��ود دادگاه مي تواند رأس��ًا نيز 
 نس��بت ب��ه تكمي��ل تحقيق��ات اق��دام نماي��د.

7- كليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و كشوري 
و لشكري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شركاء 

و معاونين در يك شعبه رسيدگي مي شود.
۸- هرگون��ه تعليق و تخفيف نس��بت ب��ه مجازات 

اخاللگران و مفسدان اقتصادي ممنوع است.
9- در كليه موارِد رس��يدگي به جراي��م مذكور، در 
صورت وجود داليل كافي به تشخيص قاضي دادسرا 
و يا دادگاه، حس��ب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم 
رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر مي شود. اين قرار 
غير قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هرگونه 
تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي كننده صورت 

مي پذيرد.
1۰- آراي ص��ادره از اي��ن دادگاه به جز اعدام، قطعي 
و الزم االجرا مي باش��د. احكام اعدام با مهلت حداكثر 
1۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور 

مي باشد.
11- آيين نامه اجرايي اين مصوبه توسط رييس قوه 

قضاييه تهيه و تصويب مي شود.
12- اين مصوبه براي مدت دو سال از تاريخ تصويب 

معتبر مي باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي، 
در پاسخ به اين درخواست، نوشتند: با پيشنهاد موافقت 
مي ش��ود. مقصود آن اس��ت كه مجازات مفس��دان 
اقتصادي سريع و عادالنه انجام گيرد. در مورد اتقان 

احكام دادگاه ها دقت الزم را توصيه فرماييد.

به دنبال موافقت رهبر انقالب، اين دادگاه ها از پايان مرداد 
ماه سال 97 كار خود را آغاز كردند و تا امروز تعداد زيادي از 
پرونده هاي اقتصادي در چارچوب آن بررسي شده است.

علي القاصي مهر- دادس��تان تهران- چند روز قبل 
درباره آخرين وضعيت فعالي��ت اين دادگاه ها، اعالم 
ك��رد: 34۰ فقره كيفرخواس��ت در پرونده هاي مهم 
كالن اقتصادي صادر ش��ده اس��ت ك��ه 12۰ مورد 
آنها در خصوص اخالل در نظام اقتصادي كش��ور به 
دادگاه هاي موضوع اس��تجازه، 1۵۰ فقره به دادگاه 
انقالب و 7۰ مورد نيز به دادگاه كيفري استان تهران 

ارجاع شده است.
وي خاطرنشان كرد كه با اقدامات دادستاني در حوزه 
مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصيص ارز براي 
واردات كاالهاي اساسي و ارزهاي مداخله اي و حاصل 
از ارز صادرات، 1 ميليارد و 2۰۰ ميليون يورو به چرخه 

اقتصادي كشور بازگشته است.
دادستان تهران با اشاره به دستگيري 1۵ نفر از عوامل 
اخاللگر در نظام ارزي در شهرستان ها و انتقال آنها به 
تهران گفت كه اين افراد رقمي بالغ بر 1.۵ ميليارد دالر 
سوءاستفاده ارزي داش��تند كه 1۵۰ پرونده كيفري 
براي آنها تشكيل و محدوديت هاي 1۶ گانه اي همچون 
ممنوع الخروجي و مس��دودي حساب و ممنوعيت 

عمليات بانكي نيز برايشان در نظر گرفته شد.

وي با بيان اينك��ه هزار و ۶21 فقره ام��وال منقول و 
غيرمنقول با نظ��ارت دادس��تاني و اداره امور اموال 
ش��ركت هاي مربوطه ب��دون حك��م قضايي تعيين 
تكليف ش��د، گفت كه 34۰ فقره كيفرخواس��ت در 
پرونده هاي مهم كالن اقتصادي صادر ش��د كه 12۰ 
مورد آنها در خصوص اخالل در نظام اقتصادي كشور 
به دادگاه هاي موضوع استجازه، 1۵۰ فقره به دادگاه 
انقالب و 7۰ مورد نيز به دادگاه كيفري استان تهران 

ارجاع شده است.
القاصي مهر در ادامه، صدور 1۰۰ فقره كيفرخواست 
براي پرونده مربوط به بانك سرمايه، صندوق ذخيره 
فرهنگيان و تخلفاتي همچون فرارهاي كالن مالياتي 
و بانكي، دكل نفت��ي، پرونده خانه ب��ه خانه، پرونده 
ماالمي��ري و قاچاق خودرو ك��ه دادگاه برخي از آنها 
به ص��ورت علني برگزار و رس��انه اي ش��د، به عنوان 
ديگر اقدامات دادس��را در برخورد با پرونده هاي مهم 

اقتصادي ياد كرد.
وي افزود: با اقدامات دادس��تاني ته��ران، 24۰ هزار 
ميليارد ري��ال از اموال بانك ه��ا و نهادهاي دولتي و 
همچنين ۸7 ميليون و ۵۸۶ هزار يورو، 31 ميليون و 
77۵ هزار دالر و 34 ميليون درهم به بيت المال اعاده 
شده كه حدود 2۰ هزار ميليارد تومان آن بدون حكم 

قضايي در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
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تامين داروي مردم از 
اولويت هاي اصلي دولت است

رييس جمهور پس از ارايه گزارش بانك مركزي در مورد 
اقدامات انجام شده براي تامين ارز مورد نياز مواد اوليه 
توليد دارو، گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فشارهاي 
مختلفي كه در شرايط كنوني وجود دارد، تالش مي كند 

كه كشور در حوزه هاي راهبردي دچار مضيقه نشود.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني روز يكشنبه 
در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، افزود: در 
كنار معيشت و تامين كاالهاي اساس��ي مردم و مواد 
اوليه توليد براي كارخانجات، سالمت مردم مهم ترين 
اولويت اس��ت از اين نظر تامي��ن دارو جزو حوزه هاي 
اصل��ي و راهبردي اس��ت و دس��تگاه هاي ذي ربط با 
برنامه ريزي هايي كه انجام داده اند، نخواهد گذاش��ت 
كه در اين خصوص مردم احس��اس كمبودي نمايند. 
روحاني ادامه داد: از محل تسهيالت كرونايي مطالبات 
كادر درمان كه ايثارگرانه در ماه هاي اخير در خط مقدم 
مقابله با بيماري كرونا حضور داشته اند تامين خواهد شد 
و در اين خصوص با برنامه ريزي هاي انجام گرفته از سوي 
بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات بايد 
به سرعت پرداخت شود. در اين جلسه همچنين وزير 
راه و شهرسازي گزارشي از پيشرفت كار بورس امالك 
و ديگر راه هاي تامين مالي پروژه هاي توليد مس��كن 
انبوه ارايه كرد. رييس جمهور ضمن تاكيد بر حمايت و 
تقويت سرمايه گذاري در بخش مسكن به عنوان پيشران 
رونق توليد و اشتغال، بهره گيري از شيوه هاي مختلف 
مشاركت مردم در تامين مالي پروژه هاي توليد مسكن 

را الزم دانست.

تداوم سرمايه گذاري شركت هاي 
سوييسي  در ايرا ن

وزارت امور خارجه س��وييس در پيامي توييتري ابراز 
تمايل شركت هاي اين كشور براي سرمايه گذاري در 

ايران به رغم تحريم هاي امريكا را اعالم كرد. 
به گزارش ايسنا، وزارت امور خارجه سوييس در پي سفر 
ايگنازيو كاسيس وزير خارجه اين كشور به تهران در 
صفحه كاربري توييترش نوشت: شركت هاي سوييسي 
به لطف كانال بشردوستانه براي پرداخت هزينه هاي غذا 
و دارو برخالف تحريم هاي اقتصادي به سرمايه گذاري 
در ايران ادامه مي دهند.  ايگنازيو كاسياس وزير خارجه 
سوييس نيز كه در تهران حضور دارد در ديدار با قاليباف، 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه امروز 
ايران به خاطر مشكالت اقتصادي ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه رنج مي برد، گفت: اميدواريم جشن صدسالگي 
آغاز روابط ميان ايران و سوييس، تقويت روابط ميان دو 
كشور را بيش از پيش رقم بزند و ما بتوانيم به نقش خود 
به عنوان حافظ منافع به خوبي عمل كنيم. وزير خارجه 
سوييس در ادامه با اشاره به كانال مالي كه اخيرا ميان 
دو كشور باز ش��ده است، اظهار داشت: اين كانال مالي 
به جريان سيال درآمدهاي ايران به خصوص در حوزه 
غذا و دارو كمك مي كند كه البته اقدام كمي بوده و بايد 
گسترش يابد. وي با اشاره به حضور برخي شركت هاي 
سوييس��ي در ايران عنوان كرد: چند ش��ركت بزرگ 
سوييسي به رغم تحريم هاي موجود عليه ايران هنوز 
در اين كشور حضور دارند و به كار خود ادامه مي دهند.

وزير خارجه سوييس در پايان خاطرنشان كرد: تالش 
حداكثري خود را براي پيشبرد گفتمان بين المللي و 

تقويت روابط دوجانبه خواهيم داشت.

ايران از خسارات تحريم هاي 
امريكا نمي گذرد

رييس مجلس با تاكيد بر اينك��ه ملت ايران هرگز 
از خس��اراتي كه به دليل تحريم ه��اي امريكايي به 
وجود آمده نمي گذرد، گفت: به همين دليل امريكا 

نمي تواند مذاكره را به ما تحميل كند.
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف رييس مجلس 
شوراي اسالمي كه پيش از ظهر روز )يكشنبه، 1۶ 
شهريورماه( با ايگنازيو كاسياس وزير خارجه سوييس 
دي��دار و گفت وگو كرد، افزود: مل��ت ايران به دليل 
تحريم هاي يكجانبه، ظالمانه و خالف قانون امريكا 
نسبت به اين كشور بدبين هستند، از اين رو تصميم 
قطعي دول��ت و ملت ايران تقويت اقتصاد و فناوري 
دروني جهت عبور از بحران با توجه به ظرفيت باالي 

كشورمان است.
قاليباف در ادامه با بيان اينكه جمهوري اس��المي 
در چارچوب اصول خ��ود رويكرد همكاري با تمام 
كشورها را دارد، اظهار كرد: در كنار اين همكاري با 
هرگونه سلطه مخالف بوده و عدم مذاكره با امريكا 
نيز به دليل نگاه سلطه طلبانه آنها است و ملت ايران 
هرگز از خساراتي كه به دليل تحريم هاي امريكايي 
به وجود آمده، نمي گذرد. رييس قوه مقننه همچنين 
با اش��اره به بدعهدي ها در جريان اجراي توافقنامه 
هسته اي يادآور شد: به رغم اينكه مواضع اخير شوراي 
امنيت خوب بود اما بدعهدي در توافق هسته اي جزو 
خاطرات تلخ ايرانيان است لذا در انتظار جبران آن 
هس��تيم. وي در ادامه با بيان اينكه اروپاي مستقل 
قابليت ايجاد روابط روان با ايران را دارد، عنوان كرد: 
اروپا نبايد تحت تأثير سياست هاي امريكا قرار بگيرد 
به خصوص كه اقدامات آنها باعث بي ثباتي و ناامني 
در منطقه شده اس��ت. قاليباف در ادامه با اشاره به 
ترور سپهبد شهيد سليماني از سوي نيروهاي امريكا 
اظهار داشت: اقدامات سپهبد سليماني باعث شده 
بود تروريسم به اروپا نرسد اما امريكا او را ترور كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه امريكايي ها مي دانند كه هزينه 
اين جنايت آنها، خروج آنه��ا از منطقه خواهد بود 
كه به زودي تحقق مي يابد، عادي س��ازي اجباري 
روابط برخي كشورهاي منطقه با رژيم صهيونيستي 
با هدايت امريكايي ها را راهي براي حل مش��كالت 
منطقه ندانست و افزود: اين اقدامات باعث افزايش 
بي ثباتي در منطقه مي شود اين در حالي است كه 
عملكرد سوييس همواره نشان داده در راستاي صلح 

جهاني و مسائل بشردوستانه گام برداشته است.

دو هفته فرصت ارايه اظهارنامه 
مالياتي اشخاص حقوقي

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
گفت: اشخاص حقوقي و صاحبان امالك اجاري تا پايان 
شهريورماه فرصت دارند، اظهارنامه مالياتي عملكرد 
س��ال 139۸ خود را به صورت الكترونيكي به سازمان 
تسليم كنند.  محمد مس��يحي اعالم كرد: اشخاص 
حقوقي و صاحبان امالك اجاري كه مطابق قانون بايد 
تا 31 تير ماه هر سال نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي 
خود اقدام كنند، امسال با توجه به شرايط خاص ناشي 
از شيوع ويروس كرونا و تاثيري كه اين معضل بر كسب 
و كار و مشاغل كشور داشته است، براساس مصوبه ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا، تا 31 شهريورماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي خود 
را به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور 
ارسال و ماليات خود را نيز به صورت الكترونيكي پرداخت 
كنند. طبق اعالم سازمان امور مالياتي، وي تاكيد كرد: 
موديان ضروري است اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 
139۸ خود را با مراجعه به سامانه عمليات الكترونيك 
مالياتي به نشاني tax.gov.ir به صورت الكترونيكي 
ارايه كرده و از هر گونه مراجعه غيرضرور به ادارات مالياتي 
اجتناب كنند. گفتني است؛ فعاالن اقتصادي در صورت 
عدم ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، عالوه 
بر محروميت از تسهيالت و معافيت مالياتي، مشمول 

جرايم قانوني غيرقابل بخشش خواهند شد.

رييس كميسيون ويژه جهش
و رونق توليد مشخص شد

هيات رييسه كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد و 
نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با 
راي نمايندگان انتخاب و سيد شمس الدين حسيني 
با راي نمايندگان رييس اين فراكسيون شد. به گزارش 
خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، انتخابات هيات 
رييس��ه كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد ديروز 
)يكشنبه 1۶ ش��هريور( برگزار شد. با راي نمايندگان 
عضو اين كميس��يون، سيد شمس الدين حسيني به 
عنوان رييس انتخاب شد. همچنين سيد احسان اركاني 
و غالمرضا نوري قزلجه نواب رييس اول و دوم كميسيون 
انتخاب شدند. محسن زنگنه به عنوان دبير اول و صديف 
بدري دبير دوم كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد 
شدند. سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و 
نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هم 
رحيم زارع انتخاب شد. همچنين، نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي ناظران مجلس در شوراي اقتصاد را 
انتخاب كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني ديروز مجلس، غالمرضا مرحبا نماينده 
آستارا و مجتبي توانگر نماينده مردم تهران در مجلس 
را به ترتيب ب��ا 1۵9 و 13۶ راي از مجموع 197 آراي 
اخذ ش��ده به عنوان ناظران مجلس در شوراي اقتصاد 

انتخاب كردند.

موعد ارايه اظهارنامه مالياتي 
اعالم شد

ايس�نا | معاون درآمدهاي مالياتي س��ازمان امور 
مالياتي كش��ور گفت: اش��خاص حقوقي و صاحبان 
ام��الك اجاري تا پايان ش��هريورماه فرص��ت دارند، 
اظهارنام��ه مالياتي عملكرد س��ال 139۸ خود را به 
صورت الكترونيكي به سازمان تسليم كنند. محمد 
مس��يحي اعالم كرد: اش��خاص حقوقي و صاحبان 
ام��الك اجاري كه مطابق قانون بايد تا 31 تير ماه هر 
سال نسبت به تس��ليم اظهارنامه مالياتي خود اقدام 
كنند، امسال با توجه به شرايط خاص ناشي از شيوع 
ويروس كرونا و تاثيري كه اين معضل بر كسب و كار و 
مشاغل كشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا و ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا، تا 31 شهريورماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي 
خود را به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي 
كشور ارسال و ماليات خود را نيز به صورت الكترونيكي 

پرداخت كنند. 

خودروهاي سي ان جي سوز 
بازديد دوره اي را انجام دهند

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: صاحبان خودروهاي سي ان جي سوز به 
منظور اطمينان از ايمني كپس��ول هاي سي ان جي، 
بازديدهاي دوره اي را طبق اس��تانداردهاي خدمات 
فني در كارگاه هاي مجاز معرفي شده از سوي اتحاديه 
كشوري س��وخت جايگزين و خدمات وابسته انجام 
دهند . س��بحان رجب پور مدير ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري بيان كرد: با اطمينان 
از اس��تاندارد بودن مخازن نصب ش��ده كارخانه اي با 
توجه به گذش��ت زمان از خوردگي و زنگ زدگي ها با 
ضخامت سنجي كپسول هاي سي ان جي خودروهاي 
گازسوز كه به صورت دوره اي انجام مي شود الزم است 
پايان هر دوره بازديد مجدد انجام شود.وي افزود: مالكين 
خودروهاي سي ان جي س��وز به منظور جلوگيري از 
هرگونه خطرات احتمالي براي بازديدهاي دوره اي به 
يكي از كارگاه هاي مجاز معرفي شده از سوي اتحاديه 
كشوري در سوخت هاي جايگزين و خدمات وابسته 
شهرهاي مربوطه مراجعه نمايند. رجب پور ادامه داد: از 
سوي مراكز معرفي شده پس از بازديد خودرو و درصورت 
مشكل نداشتن كپسول هاي سي ان جي تمديد تاييديه 
اس��تاندارد ارايه خواهد شد تا مجاز به سوختگيري در 
جايگاه هاي سي ان جي باشند . رجب پور افزود: در حال 
حاضر كارگاه هاي مجاز تبديل خودرو به س��ي ان جي 
درشهرهاي آمل، بابل، بهشهر، جويبار، ساري، چالوس، 
قائمش��هر، نكا و محمودآباد دراستان در حال فعاليت 
هستند كه مالكين خودروهاي دوگانه سوز مي توانند 

به اين مراكز مراجعه فرمايند .

رهبر معظم انقالب  درپاسخ به نامه رييس قوه قضاييه:

ديگر بانك ها هم مشتري نيستند

موافقت با تداوم دادگاه هاي ويژه اقتصادي

اوراق بدهي روي دست دولت ماند
در سالي كه از نظر تامين منابع اعتباري، يكي از سخت ترين 
سال هاي دولت به شمار مي رود، به نظر مي رسد آخرين 
راه هاي باقي مانده نيز يا به بن بست خورده اند يا براي تداوم 
اجراي آنها بايد راهكارهايي جديد به كار گرفته ش��وند، 
راهكارهاي��ي كه اگر در مدت زمان��ي كوتاه به كار گرفته 
نشوند، دس��ت دولت را در جبران كسري بودجه بيش از 

پيش خواهد بست.
س��ال 99 در حالي شروع ش��د كه ايران دو سخت زير بار 
تحريم هاي امريكا را تجربه كرده و عمال دسترسي خود به 
بخش قابل توجهي از منابع درآمدي اين حوزه را از دست 
داده بود. تحت تاثير اين فش��ارها، دولت تالش كرد در دو 
حوزه متفاوت درآمدزايي كند. از سويي با اتكا به صادرات 
غير نفتي، درآمدهاي ارزي براي واردات كاالهاي موردنياز 
افزايش يافت و با حمايت هايي كه از توليد در اين حوزه ها 
به كار گرفته شد، حتي در سال 9۸، رشد بخش غير نفتي 
اقتصاد ايران بار ديگر مثبت شد. از سوي ديگر حركت به 
سمت احياي درآمدهاي فراموش شده سرعت گرفت. از 
س��ويي طرح كاهش يارانه هاي پنهان در دستور كار قرار 
گرفت كه گام نخست آن با افزايش قيمت بنزين اجرايي 
ش��د، طرحي كه نحوه اجرا و اطالع رس��اني درباره آن، با 
انتقادهاي فراواني مواجه شد و ازطرف ديگر با آغاز تالش 
براي به روز رساني قوانين مالياتي، دولت به سمت افزايش 

درآمدها در اين سمت حركت كرد. 
در شرايطي كه به نظر مي رس��يد، در سال 99 با افزايش 
تجربه در تمام اين حوزه ها، امكان رشد جدي تري اقتصادي 
فراهم شود اما شيوع ناگهاني ويروس كرونا در اسفند ماه 
سال گذشته و تداوم آن در سال جاري باعث شد تمام اين 
طرح ها بر هم بريزد. آمارها نشان مي دهد كه در ماه هاي 
ابتدايي س��ال جاري، ميزان تجارت خارجي ايران مانند 
بسياري از ديگر كشورها حدودا 4۰ درصد كاهش يافته و 
از سوي ديگر با توجه به محدوديت هاي كرونايي و كاهش 
تقاضا در بازار، بسياري از كسب و كارهاي اقتصادي با مشكل 
مواجه شده اند و همين امر، امكان افزايش فشار براي باال 

بردن درآمدهاي مالياتي را مسدود كرده است.
به دنبال اين مقدمات، دولت رسما چند گزينه محدود براي 
جبران كسري بودجه اي كه حدودا 1۵۰ هزار ميليارد تومان 
تخمين زده مي شود، داشت. يكي از آنها استقراض از بانك 
مركزي بود كه با توجه به نرخ باالي تورم عمال امكان پذير 
نيست و گزينه ديگر، انتش��ار اوراق قرضه و بدهي كه در 
اين زمينه نيز اختالف نظرها همچنان بر جاي خود باقي 
است. چند هفته قبل رييس جمهوري از طرحي موسوم 
به گشايش اقتصادي خبر داد كه در چارچوب آن دولت 

امكان فروش اوراق سلف نفتي به مردم را پيدا مي كرد. در 
صورتي كه اين طرح اجرايي مي شد هرچند، دولت حدودا 
17۰ هزار ميليارد تومان درآمد جديد به دست مي آورد و 
بخش زيادي از نگراني درباره كسري بودجه را كنار مي زد 
اما با توجه به سررسيد دو ساله اين طرح ها و بار مالي كه براي 
دولت بعد به وجود مي آمد، مجلس با اين طرح مخالفت كرد 
و به اين ترتيب با وجود گذشت چند هفته از وعده روحاني، 
هنوز مشخص نيست سرنوشت اين اوراق چه خواهد شد.

انتشار اوراق بدهي
يكي از طرح هايي كه در طول س��ال هاي گذشته همواره 
اجرايي ش��ده و به تامين منابع مالي مدنظر دولت كمك 
كرده، انتش��ار و عرضه اوراق بدهي بوده است. اين اوراق با 
سود قطعي و با تضمين دولت در سررسيدهاي مشخص 
منتشر مي شود و به اين ترتيب دولت از نقدينگي موجود در 
جامعه قرض مي كند تا در آينده با بهبود شرايط اقتصادي 

آنها را پس دهد.
هرچند چنين طرحي در بسياري از كشورهاي توسعه 
يافته اجرايي ش��ده و راه حلي كم خطر و اصولي براي 
برطرف كردن مشكالت اقتصادي در كوتاه مدت به شمار 
مي رود اما در ايران اجراي گسترده اين برنامه و عرضه اين 
اوراق به جامعه با ابهام هايي مواجه است. ابهام نخست 
مربوط به نرخ تورم باال در اقتصاد ايران است. در شرايطي 
كه بسياري از كشورها كه اوراق بدهي منتشر مي كنند با 
توجه به نرخ تورم پايين، نيازي به تعيين سود باال ندارند 
و در نظر گرفتن سودي محدود نيز براي جامعه جذابيت 

دارد اما تورم باالي ايران راه را دشوار مي كند. قرار گرفتن 
اين نرخ در بعضي سال ها در كانال 3۰ و 4۰ درصد باعث 
شده دولت براي افزايش جذابيت اوراق خود مجبور شود 
سودي كالن را پيشنهاد كند و همين امر فشاري جديد 
در ماه هاي آينده به وجود مي آورد. از سوي ديگر با توجه 
به كاهش ارزش ريال در سال هاي اخير، جامعه ايراني 
براي حفظ پس انداز خود به سمت بازارهاي مختلفي 
مانند، بورس، سكه و ارز حركت كرده و سود سرشار اين 
بازارها باعث شده، سود مقطوع اوراق دولتي براي مردم 

جذابيت چنداني نداشته باشد.
در چنين فضايي يكي از تنها گزينه هاي باقي مانده براي 
دولت، ارايه اين اوراق به بانك هاست. اين شيوه در ماه هاي 
گذشته اجرايي شده و در برخي مراحل، بانك ها بايد اين 
اوراق را خريداري مي كردند. با اين وجود هربار كه اجباري 
از سوي دولت نبوده، آمارها نشان مي دهد كه حتي بانك ها 
نيز اقبال چنداني به آنها نداشته اند و آمار حراج هاي شهريور 

اين موضوع را تاييد مي كند.
س��يزدهمين مرحل��ه از حراج ه��اي هفتگ��ي اوراق 
بدهي دولتي در 4 ش��هريور برگزار ش��د. در اين مرحله 
3۵ درص��د از ۵ هزار و 12۰ ميلي��ارد تومان اوراق بدهي 
عرضه ش��ده به ارزش يك هزار و ۸4۰ ميليارد تومان به 
فروش رسيد كه هيچ اوراق بدهي از سوي نهادهاي مالي 
خريداري نش��د. در حقيقت با وجود آنكه يك هزار و 2۰ 
ميليارد تومان سفارش خريد از سوي چهار بانك در اين 
مرحله ثبت ش��ده بود، اما وزارت اقتص��اد با هيچ از يك از 

سفارشات ثبت شده موافقت نكرد و تمام اوراق فروش رفته 
از سوي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي خريداري شد. 
عدم موافقت فروش اوراق به بانك ها در اين مرحله احتمااًل 

ناشي از قيمت پايين سفارشات بوده است.
چهاردهمين مرحله از حراج ه��اي هفتگي اوراق بدهي 
دولتي نيز در 12 شهريور ماه برگزار شد. طبق اعالم بانك 
مركزي در اين هفت��ه ۸ هزار و 2۰۰ ميليارد تومان اوراق 
عرضه شد كه از اين ميزان ۵ هزار ميليارد تومان مربوط به 
اوراق تازه منتش��ر شده و 3 هزار و 2۰۰ ميليارد تومان آن 
مربوط به اوراق فروش نرفته مراحل گذشته بود. بر اساس 
اعالم بانك مرك��زي، ارزش كل اوراق فروش رفته مرحله 
چهاردهم برابر با 2 هزار و 31۰ ميليارد تومان بوده است؛ 
بنابراين در اين مرحله 2۸.2 درصد كل اوراق عرضه شده به 
فروش رسيده است. در مرحله چهاردهم تنها ۸.3 درصد از 
كل اوراق فروش رفته به ارزش 19۰ ميليارد تومان توسط 
نهادهاي مالي )بانك ها و صندوق هاي س��رمايه گذاري( 
خريداري شد. بنابراين، پس از مرحله سيزدهم كه وزارت 
اقتصاد با هيچ يك از سفارشات ثبت شده از سوي بانك ها 
موافقت نكرد، كمترين مش��اركت بانك  ها در حراج هاي 

هفتگي ثبت شد.
با اعالم بانك مركزي، پانزدهمي��ن مرحله از حراج هاي 
هفتگي اوراق بدهي دولتي، در 1۸ شهريور با عرضه ۵ هزار 
و 9۵۰ ميليارد تومان اوراق بدهي در قالب چهار نماد ادامه 
مي يابد كه تمامي نمادهاي عرضه شده در اين حراج مربوط 
به اوراق فروش نرفته مراحل گذشته است. اين يعني دولت 
در گام بعدي به دنبال جبران كاستي هاي مراحل گذشته 

خواهد بود.
به طور كلي طي چهارده مرحله حراج صورت گرفته، ۶7 
هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولت در قالب 1۸ اوراق با 
سررسيدهاي مختلف از سوي خزانه داري عرضه شده كه 
۵9 هزار و 29۵ ميليارد تومان آن به فروش رسيده است و 
به اين ترتيب حراج هاي انجام شده در شهريور پايين ترين 

سطح از استقبال بانك ها را به ثبت رسانده است.
با توجه به شرايط اقتصادي كه دولت با آن رو به روست به 
نظر مي رسد در ماه هاي آينده راهي جز تداوم انتشار اوراق 
بدهي وجود نداشته باشد و در شرايطي كه بانك ها نيز در 
حراج هاي اخير شركت پرشوري نداشته اند، احتماال بايد 
در ماه هاي بعدي تغيير رويه اي جدي در اين عرصه به ثبت 
برسد. در غير اين صورت در شرايطي كه بسياري از راه هاي 
درآمدزايي دولت مسدود شده يا بسيار محدود شده اند، 
يكي از تنها راه هاي باقي مانده يعني فروش اوراق بدهي نيز 

با اما و اگرهاي جدي مواجه خواهد شد.

ويژه



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
آماره��اي بانك مركزي از افزاي��ش ۳۴.۷ درصدي مانده 
سپرده ها و ۳۲.۲ درصدي مانده تسهيالت بانكي در پايان 
خرداد ماه ۹۹ نس��بت به مقطع مشابه سال قبل حكايت 
دارد. اين افزايش شديد سپرده ها و تسهيالت دهي بانك ها 
متاثر از رش��د نقدينگي يا برعكس رشد نقدينگي و تورم 
متاثر از رشد تس��هيالت دهي بانك ها و خلق پول در بازار 
بين بانكي بوده است كه به دليل نياز شديد بازار ارز و بورس 
در سال هاي اخير، تامين س��رمايه در گردش واحدهاي 
اقتصادي و درخواست باالي پول از سوي فعاالن اقتصادي 
رشد زيادي كرده است و به طور همزمان، رشد بدهي دولت و 
بانك ها حتي در صورت تهاتر بدهي ها و افزايش بدهي دولت 
به بانك مركزي، رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و تسهيالت 
دهي بانك ها و رشد سپرده ها را به همراه داشته است. اين 
اعداد نش��ان مي دهد كه هم رشد ش��اخص بورس و ارز و 
قيمت كاالها متاثر از رشد نقدينگي و سپرده ها و تسهيالت 
بانك هاست و هم رشد نقدينگي و سپرده ها و تسهيالت 
متاثر از تقاضاي پول براي سفته بازي، سوداگري، خريد و 
فروش و معامالت مختلف بازارهاي دارايي است. هر چند كه 
دولت و بانك مركزي تالش كرده اند كه در ماه هاي اخير از 
طريق كاهش رشد پايه پولي به زير ۳ درصد در 5 ماه نخست 
سال ۹۹ و همچنين فروش بيش از 60 هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي و عرضه سهام و... رشد بدهي دولت و تورم را مهار 
كنند اما واقعيت اين است كه طرف تقاضاي بازار پول نيز 
روي اين شاخص ها اثر گذاشته و همچنان به رشد نقدينگي 
و سپرده ها و تسهيالت بانك ها و... ادامه مي دهد و شاهد مدعا 
رشد اين ش��اخص ها با عدد باالي ۳0 درصد در يك سال 
اخير است كه از نقدينگي و پايه پولي گرفته تا سپرده ها و 
تسهيالت بانك ها همگي باالي ۳0 درصد رشد داشته اند و 
اين رشد شاخص ها عمال روي بازار ارز و بورس و طال و ساير 
دارايي ها از جمله قيمت مسكن اثرگذار بوده است. جالب 
اين است كه همه اين رشد قيمت ها و شاخص ها هيچ كمكي 
به رشد اقتصادي نكرده است اقتصاد در ركود به سر مي برد 
و افزايش قيمت مس��كن به خاطر رشد تقاضا نبوده بلكه 
حاصل كاهش ارزش پول و سفته بازي و سوداگري است و 
هر چه قيمت باال رفته ركود تشديد شده است. با وجود آنكه 
ارزش بازار سرمايه به دو برابر توليد ناخالص داخلي كشور 
رسيده اما كمكي به رشد اقتصادي نكرده و رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري همچنان منفي است. براين اساس مي توان 
دريافت كه رشد شاخص هاي پولي باالي ۳0 درصد عمال 
كمكي به رشد اقتصاد و سرمايه گذاري و رونق نكرده است 
و همانطور كه گزارش س��ه ماهه ۹۹ نشان مي دهد رشد 
اقتصادي با نفت ۳.5- درصد و بدون نفت 1.5- درصد شده 
اس��ت و در اين سه ماه عمال رشد شاخص بورس و قيمت 
سهام و افزايش قيمت ارز مهم ترين تحول اقتصاد بوده كه 
همگي متاثر از رشد نقدينگي و تسهيالت   دهي بانك هاست 
و نشان مي دهد كه پول و نقدينگي و تسهيالت بانكي به جاي 
آنكه جذب سرمايه گذاري و توليد و كار مولد و خلق ارزش 
شود عمال به س��وداگري و خريد و فروش و رشد قيمت ها 
كمك كرده اس��ت. گزارش وضعيت كل مانده سپرده ها 
و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به 
تفكيك اس��تان در پايان خرداد ماه سال ۹۹ حاكي از آن 
است كه مانده كل سپرده ها بالغ بر ۲۹۳۲6 هزار ميليارد 
ريال شده است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۷560 

هزار ميليارد ريال )۳۴.۷ درصد( و نسبت به پايان سال قبل 
معادل ۲16۳ هزار ميليارد ريال )۸ درصد( افزايش نشان 
مي دهد. باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با 
مانده 15۸60 هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به 
اس��تان كهگيلويه و بوير احمد معادل ۷۴.۲ هزار ميليارد 
ريال است.مانده كل تسهيالت بالغ بر ۲06۹5 هزار ميليارد 
ريال است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1۳۴0 هزار 
ميليارد ريال )۳۲.۲ درصد( و نس��بت به پايان سال قبل 
1۳۴0 هزار ميليارد ريال )6.۹ درصد( افزايش داشته است. 
باالترين مبلغ تس��هيالت مربوط به استان تهران با مانده 
1۳۴۳6 هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بوير احمد معادل ۷0.۴ هزار ميليارد ريال است.

شايان ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني ۷۷.۸ درصد است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب ۲.۳ و 1.6 واحد درصد 
كاهش نشان مي دهد. نسبت مذكور در استان تهران ۹۲.5 
درصد و اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 106 درصد است.

نكته قابل توجه اين است كه تهران با سهم 5۴ درصدي از 
سپرده هاي ۲۹۳۲ هزار ميليارد توماني كشور معادل 15۸6 
هزار ميليارد تومان سپرده دارد. سهم تهران از تسهيالت نيز 
معادل 1۳۴۳ و 65 درصد كل تسهيالت كشور بوده است 
و تهران به ميزان 11 واحد درصد سهم بيشتر از تسهيالت 
نسبت به سهم خود از سپرده ها داشته است. به عبارت ديگر 
دو سوم كل تسهيالت يا وام هاي بانكي به تهران اختصاص 
يافته است. نكته مهم اين است كه نسبت تسهيالت در تهران 
باالتر از ميانگين كل كشور بوده است و با عدد ۹۲.5 درصد 
نسبت به ۷۷.۸ درصد، بخش بزرگي از سپرده هاي بانك ها 
در تهران به تسهيالت تبديل شده و نسبت تسهيالت تهران 
نزديك به 15 واحد درصد بيش از ميانگين نسبت تسهيالت 

كشور بوده است.به عبارت ديگر تهران به دليل خدمات مالي 
و بازار بزرگ ارز و بورس، بيشترين منابع كشور و تسهيالت 
بانك ها و نقدينگي كشور را مي بلعد و نتيجه آن عمدتا رشد 
قيمت سهام و ارز و قيمت كاالها و خدمات است كه از تهران 
به سراسر كشور سرازير مي شود و حتي رشد شديد قيمت 
مسكن و زمين در تهران به ساير استان ها منتقل مي شود. 
در حالي كه هيچ قاعده منطقي براي اين همه رشد قيمت ها 
وجود ندارد و موجب رشد توليد و اشتغال و سرمايه گذاري 
نمي شود و مردم نيز با اين پرسش مواجه هستند كه رشد 
قيمت سهام و زمين و مسكن و ارز و طال تا كجا ادامه خواهد 
يافت و چه زمان متوقف مي ش��ود و چه راهي براي توقف 
اثر رش��د نقدينگي بر قيمت ها وج��ود دارد؟ و چرا دولت 
جلوي رشد نقدينگي و تسهيالت و خلق پول را نمي گيرد و 
تسهيالت را به سمت توليد هدايت نمي كند و چرا با بهبود 
فضاي كسب وكار زمينه رشد اقتصاد و سرمايه گذاري فراهم 
نمي شود. بانك مركزي اعالم كرده است كه يكي از علل مهم 
باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در استان تهران استقرار 
دفاتر مركزي بسياري از شركت ها و موسسات توليدي ساير 
استان ها در استان تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها 
از طريق شعب بانك ها و موسسات اعتباري استان تهران 
انجام مي شود. هر چند كه برخي اخبار حاكي از رشد مثبت 
اقتصاد بدون نفت در تابستان ۹۹ است اما تا تاييد آن توسط 
مركز آمار بايد منتظر بود و در عين حال انتظار داشت كه 
دولت به تدريج راهكاري براي هدايت نقدينگي به سمت 

توليد ارايه دهد. 

   نسبت تسهيالت زير 80 درصد.
بانك هاي كش��ور از ۲۹۳۲ هزار ميليارد تومان سپرده به 
ميزان ۲65۹ هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده 

قانوني داشته اند كه البته به دنبال كاهش سپرده قانوني در 
تيرماه و مرداد ماه و اختصاص آن به تسهيالت كرونا انتظار 
مي رود كه سپرده قانوني كاهش قابل توجهي داشته باشد 

و رقم بيشتري از سپرده ها به تسهيالت اختصاص يابد. 
نسبت سپرده قانوني در خرداد ۹۹ به ميزان ۹.۳ درصد 
بوده كه نسبت به سهم 10.۴ درصد ماه هاي قبل كاهش 
قابل توجهي داشته اس��ت و دليل آن كاهش سپرده 
قانوني بانك ها با هدف اختصاص تسهيالت بيشتر به 
كرونا بوده است. همچنين از عدد ۲65۹ هزار ميليارد 
تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني، به ميزان ۲06۹ 
هزار ميليارد تومان به تسهيالت اختصاص يافته است 
به عبارت ديگر بانك ها براي نقدينگي مورد نياز شعب 
يا اجراي سياست سقف اعتباري، به ميزان 5۹0 هزار 
ميليارد تومان در ش��عب خود نگه داشته اند تا به رفع 
نيازه��اي نقدينگي خود بپردازن��د و اين عدد معادل 
۲۲.۲ درصد س��پره بعد از كسر سپرده قانوني است و 
عدد نسبت تسهيالت به س��پرده بعد از كسر سپرده 
قانوني را به ۷۷.۸ درصد رس��انده اس��ت كه همچنان 
مانند ماه هاي قبل زير ۸0 درصد اس��ت. براين اساس 
با توجه به 5۹0 هزار ميليارد تومان نقدينگي شعب و 
۲۷۳ هزار ميليارد تومان سپرده قانوني، روي هم رفته 
معادل ۸6۳ هزار ميليارد تومان يا ۲۹.۴ درصد سپرده 
بانك ها براي تسهيالت اس��تفاده نشده و در بانك ها و 
بانك مركزي موجود بوده است. اما انتظار مي رود كه با 
توجه به كاهش سپرده قانوني در ماه هاي تير و مرداد كه 
روي تسهيالت دهي بانك ها اثرگذاشته و براي كرونا و 
امور ديگر پرداخت شده، شاهد افزايش نسبت تسهيالت 
بانك ها و كاهش سهم سپرده قانوني و نقدينگي موجود 

بانك ها به كل سپرده ها باشيم. 
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در مسير  اصالحات قضايي
 يا اينكه رييس دستگاه قضا كاستي ها را به دفتر رهبري 
انتقال داده اند، اما به هر حال ُحسن اين تصميم اين است 
كه مسير قانوني را براي ترسيم چشم اندازهاي حقوقي 
اين حوزه در نظر گرفته است و اميدواريم كه مشكالت 
بخشنامه قبلي در حوزه اجرا را نداشته باشد. بر اساس 
آن بخشنامه، همين االن ما با دو قانون آيين دادرسي 
روبه رو هستيم، يكي اينكه افراد معمولي و عموم مردم 
را دربرمي گيرد كه ش��امل دادگاه هاي بدوي، تجديد 
نظر، اعاده دادرس��ي، قانون آيين دادرس��ي كيفري، 
مدني، حضور اختياري وكال و...مي شود. در سوي ديگر 
هم يك بخشنامه است كه حالت اجرايي پيدا كرده و 
جنبه تقنيني ندارد. در اين بخشنامه اصول كلي علم 
حقوق كه به عنوان عمومات در قوانين ما موجود است، 
مطابقتي ندارد. مثال مطابق اين بخشنامه درجايي گفته 
مي شود كه آراها در يك مرحله قطعي است. در حالي كه 
در روال كلي، آرا در كشور ما قطعي نيست و دادگاه هاي 
تجديدنظر و اعاده و...را داريم. اين را قانون آيين دادرسي 
مي گويد؛ دوم اينكه برابر اصل ۳5 قانون اساسي طرفين 
در دادگاه ها مي توانند وكيل داشته باشند و اگر متهمي 
وكيل نداش��ته باش��د و توانايي اختيار كردن وكيل را 
نداشته باشد، دولت بايد براي آن فرد وكيل بگيرد. در 
حالي كه در اين دادگاه ها آمده اند تعداد محدودي وكيل 
مورد وثوق قوه قضاييه را انتخاب كرده اند و گفته اند كه 
فقط اين افراد مي توانند وكيل مفس��دان و متخلفان 
اقتصادي باش��ند.اينها با اصول كلي حقوقي در تضاد 
اس��ت. به باور من با توجه به تجويزي كه مقام معظم 
رهبري براي تداوم اين دادگاه ها صادر فرموده اند و اينكه 
تاكيد بر اصالحات داشته اند، اين اصالحات مي بايست 
در چارچوب عمومات علم حقوق يعني الزاماتي كه قانون 
آيين دادرسي دارد، پيروي كنند. بايد بدانيم همه افراد 
در برابر قانون يكسان هستند و به صالح كشور نيست 
كه دو گروه افراد و دو قش��ر را از منظر حقوقي تعريف 
كنيم. يك گروه افرادي كه مشمول قانون آيين دادرسي 
كيفري كه همه مردم با ان ارتباط دارند باشند و گروه 
ديگري هم مفيدان باشند كه دادگاه هاي خاص خود 
را دارند. يكي از ايرادات اين دادگاه هاي مقابله با مفاسد 
اقتصادي اين بود كه به اين شائبه مي زد كه دادگستري 
حتي قضات خود را هم طبقه بندي و دسته بندي كرده 
است و تنها محدودي شعبه را در تهران و شهرستان ها 
به اين امر اختصاص داده است. حتي در خصوص وكال 
هم يك چنين دس��ته بندي هايي وجود دارد. ما بيش 
از ۷0، ۸0هزار وكيل در سراس��ر كشور داريم اما اعالم 
شده تنها عده معدودي وكيل كه مورد وثوق قوه قضاييه 
هستند مي توانند پرونده وكالت اين مفسدان را بر عهده 
داشته باشند. يعني يك دادگاه ويژه تشكيل مي دهيم، 
گروهي قاضي خاص و ويژه را براي رس��يدگي به اين 
امر بر مي گزينيم و در نهايت وكالي ويژه مورد وثوق را 
انتخاب مي كنيم تا در يك شرايط ويژه اين پرونده هاي 
ويژه را بررسي كنند . در مورد انتخاب تعداد معدودي 
وكيل براي اين دادگاه ها بس��ياري از كارشناس��ان از 
جمله اقاي مس��عودي مقام اعالم كرده اند كه اين امر 

مفسده برانگيز است. 
جالب اينجاس��ت كه اين وكال حتي ماليات و عوارض 
دستمزدهاي نجومي خود را هم نمي پردازند. بر اساس 
اطالعات موثقي كه بيرون درز كرده، مبلغ دريافتي اين 
وكالي مورد وثوق كه اغلب يا به صورت سكه طال يا به 
صورت ارز پرداخت مي ش��ود هيچ كف و سقفي ندارد. 
حداق��ل در اصالحات تازه مي توان يك كف و س��قف 
براي اين دريافتي ها در نظر گرفت يا شفاف تر موضوع را 
اطالع رساني كرد. قوه قضاييه براي سنجش وثوق واقعي 
اين وكال مي تواند خيلي ساده با يك پرس وجوي ساده 
از متهم و مقايسه آن با مبلغ اعالمي وكيل از وضعيت 
آشفته اين دريافتي ها اگاه شوند. اين ناراحت كننده است 
كه چون مني كه سال هاي درازدر حوزه حقوقي فعاليت 
دارم، دهه هاست در دانشگاه تدريس مي كنم و هزاران 
فعال حقوقي را در كش��ور تربيت كرده ام، مورد وثوق 
قوه قضاييه نيستم اما برخي از افرادي كه شايد چندان 
سابقه روشني هم نداشته باشند در ليست چهره هاي 
مورد وثوق دستگاه قضا قرار مي گيرند. من موكلي دارم 
كه پرونده هاي حقوقي اش را م��ن دنبال مي كنم، اما 
پرونده هاي مربوط به دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي اش 
را دوستان مورد وثوق انجام مي دهند؛ همين موكلين 
مي گويند اين وكال حتي حاضر به دادن شماره حساب 
هم نيستند چون معتقدند كه قابل رديابي است و فقط 
سكه و دالر مطالبه مي كنند. اين تناقضات نشان مي دهد 
كه بخشنامه قبلي حفره هاي اجرايي فراواني داشت و 
رويكرد مقام معظم رهبري در ضرورت اصالح روش قبلي 
نشان مي دهد كه ايشان موضوع را به درستي ارزيابي و 

تحليل كرده اند و رهنمودهاي الزم را صادر كرده اند.

سيگنال فروشي
 مساوي با كالهبرداري

در مجموع برنامه هاي خود طرح توس��عه دارند و سود 
آوري قابل توجهي دارند. همچنين افرادي هستند كه 
در بازار دانش كافي براي خريد س��هام را ندارند اما؛ راه 
مستقيم را انتخاب مي كنند و درميان از سيگنال هاي 
موجود در بازار استفاده مي كنند. اغلب افرادي كه در 
بازار به فروش سيگنال مي پردازند دانش و تجربه كافي 
ندارند و صرفا با دريافت مبلغي باال از س��هامداراني كه 
دانش كافي ندارند كاله برداري مي كنند.فردي كه دانش 
كافي براي خريد و فروش سهام داشته باشد به از طريق 
فضاي مجازي به خريد و فروش سينگال نمي پردازد. 
افرادي كه اين فضا س��ينگال خريد و فروش مي كنند 
عمدتا كالهبردار هس��تند. در اين ميان سبدگردان 
و صندوق هايي وجود دارد كه با ميزان س��رمايه شما 
مديريت مي كنند و براي شما سهام مناسب خريداري 
مي كنند. اين صندوق ها و سبدگردان زير نظر سازمان 
بورس و به صورت قانوني فعاليت مي كنند.دانش تنها 
دليل افزايش درآمد سيگنال فروشان نيست بلكه اين 
اف��راد بدون دانش و تخصص از نداش��تن دانش كافي 
سهامداران استفاده مي كنند و تنها راه كاهش فروش 
سيگنال در بازار افزايش آگاهي مردم و سهامداران است.

نرخ سود سپرده  قبل از سررسيد 
اعالم شد

بانك مركزي مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص 
تغيير نرخ سود سپرده هاي مدت دار در زمان برداشت 
قبل از سررس��يد را ابالغ كرد. بان��ك مركزي با صدور 
بخش��نامه اي به تمامي بانك ها و موسسات اعتباري 
پيرو بخش��نامه  قبلي با موضوع ابالغ سقف نرخ سود 
علي الحساب س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار 
با تاكيد بر اينك��ه نرخ هاي مذكور در بخش��نامه ياد 
ش��ده حداكثر نرخ سود علي الحس��اب سپرده هاي 
سرمايه گذاري مدت دار اس��ت اعالم كرد كه شوراي 
پول و اعتبار در يك هزار و دويست و نود و نهمين جلسه 
خود در خصوص نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار در صورت برداشت قبل از سررسيد مقرر نمود 
كه نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار كه قبل از سررسيد برداشته شوند معادل نرخ 
سود علي الحساب سپرده سرمايه گذاري متناظر با دوره 
ماندگاري آن با كسر نيم درصد خواهد بود.بانك مركزي 
تاكيد كرده كه به موجب اين مصوبه ساير مصوبات قبلي 

شوراي پول و اعتبار در اين رابطه ملغي خواهد بود.

لزوم حمايت از
عرضه امالك بانكي

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي با بيان اينكه 
بايد از عرضه امالك مازاد بانك ها در بورس كاال حمايت 
شود، گفت: به زودي يك شفافيت آماري در خصوص 
ميزان امالك بانك ها در كشور ايجاد مي شود.محمدقلي 
يوسفي استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي در 
گفت وگو با خبرنگار ايِبنا با اشاره به اينكه بانك ها امالك 
مسكوني را در اختيار دارند كه بايد آنها را واگذار كنند، 
گفت: با عرضه اين امالك مازاد در راستاي ساماندهي 
بازار مسكن  نيز گام برداشته خواهد شد.موضوع عرضه 
امالك مازاد بانك ها در بورس كاال، امكان خوبي است 
تا از اين طريق اين واحدها به فروش رود و خريداران نيز 
آنها را به چرخه بازار مسكن برگردانند، از سوي ديگر با 
حضور بانك ها در بورس مي توان اطالعات دقيقي از 
تعداد واحدهايي كه بانك ها در اختيار دارند، به دست 
آورد. يوس��في اظهار داش��ت: از آن طرف خريداراني 
كه اين واحده��ا را نيز در اختيار مي گيرند، به راحتي 
اطالعات آنها در دس��ترس اس��ت و با توجه به اينكه 
قرار است از خانه هاي خالي ماليات اخذ شود، اگر اين 
واحدها دوب��اره خالي بماند، به راحتي مي توان آنها را 
شناسايي كرد و از آنها ماليات گرفت.به طور كلي بانك ها 
بايد اموال مازاد خود را واگذار كنند و به نظر مي رسد 
با فراهم ش��دن عرضه اين امالك در بورس كاال، بازار 
سرمايه بهترين مكان براي انجام اين كار است، زيرا كه 
در بورس يك بستر شفاف وجود دارد كه همه چيز قابل 
رصد است و ديگر نمي تواند فساد و رانتي در اين بين 
رخ دهد. وي ادامه داد: بايد به اين نكته توجه داش��ت 
كه بانك ها بايد از حضور در بازارهاي مختلف از جمله 
مسكن خارج ش��وند و منابعي را كه از فروش اموال و 
دارايي هاي خود به دست مي آورند را به تسهيالت دهي 
به بخش هاي واقعي و مولد اقتصاد اختصاص دهند، در 
چنين صورتي اس��ت كه اقتصاد كشور از ركود خارج 

شده و مي تواند به سوي رونق حركت كند.

ايجاد دو نئوبانك
در كشور تا ۱۴00

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از تهيه اطلس 
توانمندي هاي هوش مصنوعي در ح��وزه بانكداري 
خبر داد و گفت: در زمينه احراز هويت قوي نيز در حال 
حاضر سند ايراني اين حوزه درحال تدوين است و بعد 
ازانجام، تصويب و ابالغ خواهد ش��د.مهران محرميان 
در رويداد دو روزه مجازي ارايه نيازهاي فناورانه حوزه 
امنيت فناوري اطالعات )افتا( كه در صندوق نوآوري و 
شكوفايي برگزار شد، افزود: فعاالن اين حوزه شركت ها 
و استارتاپ ها هس��تند كه مي توانند از سرويس هاي 
بانكداري و تركيب آن ب��ا حوزه هاي ديگر، حوزه هاي 
جديد براي اراي��ه خدمات به مش��تريان ارايه كنند.

وي ب��ا بيان اينكه بانكداري باز، كلي��د به وجود آمدن 
سرويس هاي جذاب براي مشتريان است، اظهار كرد: 
اصلي ترين وظيفه بانك هاي مركزي در حوزه پرداخت 
و تسويه، نظارت، سياست پولي و بانكداري دولت است 
و يكي از فناوري هاي اصلي كه ما در صنعت بانكي نياز 
داريم و در حال حاضر در دنيا از آن اس��تفاده مي شود، 
هوش مصنوعي است. هر جا هوشمندي وارد شود، ما 
شاهد افزايش سرعت، كيفيت سرويس، شناسايي موارد 
متقلبانه و تخلف و كاهش مداخالت انساني و به دنبال 
آن كاهش فساد هستيم.محرميان خاطرنشان كرد: 
براين اساس در حال حاضر با كمك تيمي از خبرگان 
دانش��گاه ها و بخش هاي صنعتي، با وضعيت سنجي 
از كش��ور در حال تهيه اطلس توانمندي هاي هوش 
مصنوعي در حوزه بانكداري هستيم تا بتوانيم بخشي 
از قابليت هاي آن را در يك افق 5 س��اله محقق كنيم.

معاون فناوري هاي نوي��ن بانك مركزي با بيان اينكه 
بخش��ي از حمايت هاي در نظرگرفته براي اين بخش 
در اليه بسترسازي و توانمندسازي است، يادآور شد: 
اتوماسيون رباتيك فرآيندها و نئوبانك ها از حوزه هاي 
جدي��د فناوري اطالع��ات در حوزه بانكداري اس��ت. 
نئوبانك ها شعبه ندارند و تالش شده كه ارتباط با مردم 
به صورت غير حضوري باشد و به صورت ديجيتال به 
مشتريان سرويس داده ش��ود، در دنيا اين كار در حال 
انجام است و ما تالش مي كنيم در سال ۹۹ يا 1۴00 يك 
تا دو نئو بانك در كشور داشته باشيم.وي با بيان اينكه 
در حال حاضر در اين بخش با ايجاد كارگروه هايي در 
بانك مركزي در حال طراحي اين نوع بانك ها هستيم، 
يادآور ش��د: فناوري ديگري كه درصنعت مالي تاثير 
داشته، فناوري بالكچين است، كاربردهاي بالكچين 
بسيارمتعدد است ازجمله آن مي توان به احراز هويت 
اشاره كرد، اين حوزه حوزه مهمي است و شركت هاي 
دانش بنيان مي توانند در شبكه بانكي كشور كارهاي 

خوبي در اين زمينه انجام دهند.

تسهيالت بانكي در يك سال اخير ۳۲ درصد افزايش يافت

افزايش نرخ ارز و طال

مانده تسهيالت بانك ها از 2 تريليون تومان گذشت 

گروه بانك و بيمه |
در بازار آزاد قيمت دالر با افزايش نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قب��ل ۲۴ هزار و ۸00 توم��ان، يورو ۲۹ 
ه��زار و ۲00 تومان و درهم امارات 6 ه��زار و ۷۷0 تومان 
اعالم شده اس��ت.در بازار طال با اعالم هر اونس به قيمت 
1۹۳5دالر، قيمت ط��الي 1۸ عيار هرگرم يك ميليون 
و 10۷ ه��زار تومان، هر مثقال طال ۴ ميليون و ۸0۴ هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون 
و ۴00 هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم 11 ميليون 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و ۷00 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۲50 هزار تومان و 
سكه گرمي يك ميليون و ۷۳0 هزار تومان تعيين شده و 
به فروش مي رسد.صرافي هاي بانك ها روز يكشنبه قيمت 
دالر را براي فروش به مردم با 150 تومان افزايش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲۲ هزار و 600 تومان 
اعالم كرده اند. اي��ن صرافي ها دالر را از مردم با قيمت ۲۲ 
هزار و 500 تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش يورو 
در صرافي هاي بانك ها نيز با 150 تومان افزايش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲6 هزار و ۸00 تومان اعالم 
شده است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها ۲6 هزار و 

۷00 تومان درج شده است.

   اثر اقتصاد جهان بر دالر و طال 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.1۴ درصد 
كاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۸0۸ واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.0۹۴ دالر 
اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.۲1 درصد 
افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.۳۲۷ دالر مبادله 
ش��د. يورو 0.1۲ درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 
1.1۸ به 1.1۸۳ دالر رس��يد.بازارهاي آسيايي با پيشي 
گرفتن از بازارهاي اروپايي، اكنون بزرگ ترين خريدار دالر 
هستند. در معامالت بازارهاي آس��يايي، هر دالر با 0.16 
درصد افزايش به 106.۲۴۳ ين رس��يد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.۳۷۲ دالر مبادله شد. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.۸۴1 يوان چين اعالم 
شد.آمار معامالت نش��ان مي دهد كه همه شاخص هاي 
مهم بورس��ي جهان ريزش كردند. به گزارش بلومبرگ، 

شاخص هاي بورسي جهان كماكان با نوسانات بااليي مواجه 
هستند اما با بازگشت نسبي آرامش در بين معامله گران، 
ريزش هاي دو ماه اخير تقريبا جبران ش��ده و شاخص ها 
به باالترين سطوح پنج ماه اخير خود رسيده اند. ريچارد 
كالريدا، قائم مقام رييس بانك مركزي امريكا گفته است 
هدف گذاري جديد سطوح تورمي به معناي عدول از تعهد 
اين بانك به استحكام بخشي به بازار كار نخواهد بود. اكنون 
شمار بيشتري از معامله گران منتظر كاهش بيشتر نرخ 
بهره در امريكا و قرار گرفتن آن در محدوده منفي هستند.

ديويد كاستين- تحليل گر بازار بانك گلدمن ساكس گفت: 
تحليل تكنيكال نمادهاي اصلي بازار نشان مي دهد وضعيت 
اميدواركننده است و در روزهاي اخير شاهد بهبود محيط 
كالن اقتصادي نيز بوده ايم. اگر در زمينه واكسن مقابله 
با كرونا به دس��تاوردهاي قابل اتكاي جديدي برسيم آن 
وقت شاهد يك دوره طوالني و باثبات در صعود شاخص ها 
خواهيم بود اما حتي بدون آن هم انتظار داريم شاخص ها 
در سطح باالتري از جايي كه ماه قبل در آن قرار داشتند، 
بايستند.در وال استريت، همه شاخص ها ريزشي بودند تا 
جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري 
از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با 0.56 درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 
۲۸ هزار و 1۳۳.۳1 واحد بسته شد.شاخص »اس اند پي 
500« با 0.۸1 درصد ريزش تا سطح ۳۴۲6.۹6 واحدي 
پايين رفت و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با 1.۲۷ درصد كاهش در سطح 11 
هزار و ۳1۳.1۳ واحدي بسته شد.در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، ش��اخص »فوتس��ي 100« بورس لندن 
ب��ا 0.۸۸ درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
5۷۹۹.0۸ واحد بسته شد. شاخص »دكس ۳0« بورس 
فرانكفورت در آلمان با ريزش 1.66 درصدي و ايستادن در 
سطح 1۲ هزار و ۸۴۲.66 واحدي به كار خود خاتمه داد و 
شاخص »كك ۴0« بورس پاريس با افت 0.۸۹ درصدي 
در س��طح ۴۹65.0۷ واحد بسته شد. در مادريد شاخص 
»ايبكس ۳5« 0.۲۳ درصد پايين رف��ت و به 6۹۸۹.۷0 
واحد رس��يد.در معامالت بورس هاي آس��يا، شاخص ها 
عملكرد بدي داش��تند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 
۲۲5« بورس توكيو ژاپن با ريزش 1.11 درصدي تا سطح 
۲۳ هزار و ۲05.۴۳ واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ 

سنگ« بورس هنگ كنگ 1.۲5 درصد پايين رفت و در 
سطح ۲۴ هزار و 6۹5.۴5 واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت « ريزش 0.۹۷ درصدي را تجربه كرد 
و در سطح ۴۷۷0.۲۲ واحد بسته شد.در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس ۲00« بورس س��يدني با ۳.06 
درصد كاهش و ايستادن در سطح 5۹۲5.51 واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، 
شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.همچنين در بازار فلزات 
گرانبها، بهاي هر اونس طال با كاهش 0.۴۷ درصدي نسبت 
به روز قبل در سطح 1۹۳۳.۹۴ دالر معامله شد. هر اونس 
نقره با ريزش 0.۳6 درصدي به ازاي ۲6.۷1 دالر مبادله شد.

   افزايش ذخاير روسيه 
براساس اعالم بانك مركزي روسيه ذخاير بين المللي بانك 
مركزي روس��يه در تنها يك هفته از ۲1 تا ۲۸ آگوس��ت 
به اندازه يك ميليارد دالر افزايش يافته اس��ت.به گزارش 
راشاتودي، اين رشد تحت تاثير »قيمت گذاري مجدد و 
مثبت« كه خود تا اندازه اي با ف��روش ارز خارجي در بازار 
داخلي تسكين يافت و تعديل پيدا كرد، رخ داده است. ذخاير 
ارزي و طالي اين كشور پس از سه هفته متوالي افزايش 
به 5۹1.۸ ميليارد دالر رسيده اس��ت.از آغاز سال جديد 
ميالدي، ذخاير طال و ارز روس��يه حدود ۳6 ميليارد دالر 
افزايش پيدا كرده و اين برخالف تاثير منفي كوويد-1۹ بر 
اقتصاد مسكو است.ذخاير بين المللي روسيه تا اندازه زيادي 
دارايي هاي خارجي نقد بوده و متشكل است از ذخاير طالي 
پولي، ارز خارجي و سرمايه هاي داراي حق برداشت ويژه و 
در اختيار بانك مركزي و دولت روسيه قرار دارد.رگوالتور 
پولي روس��يه چند سال پيش س��طح هدف دارايي هاي 
ارزي را 500 ميلي��ارد دالر تعيين ك��رد كه در نهايت در 
ژوئن ۲01۹ محقق ش��د.ركورد صعودي اخير در قيمت 
طالي جهاني دارايي هاي بين المللي روسيه را در اوايل ماه 
جاري به باالترين سطح خود رساند؛ زماني كه اين اموال از 
600 ميليارد دالر تجاوز كرد. ركورد قبلي 5۹۸.1 ميليارد 
دالر است كه در آگوست ۲00۸ درست قبل از بحران مالي 

جهان به ثبت رسيد.

   بدهي امريكا باالتر از توليد ناخالص
اداره بودجه كنگره امريكا هشدار داده كه دولت اين كشور 

ممكن است بزرگ ترين كسري بودجه را به عنوان سهمي از 
توليد ناخالص داخلي بر جاي بگذارد، آن هم از سال 1۹۴5 
تاكنون يعني پس از پايان جنگ جهاني دوم.به گزارش ناين 
نيوز، نبرد دولت امريكا عليه ويروس كرونا در حال تحميل 
كردن سنگين ترين فشار بر وزارت خزانه داري اين كشور 
پس از محرك هاي واش��نگتن براي شكست نازي هاي 
آلمان و امپريال ژاپن در حدود ۷5 سال پيش تاكنون است.

براساس پيش بيني ها، بدهي دولت امريكا سال آينده براي 
نخستين بار از سال 1۹۴6 تاكنون از كل اقتصاد اين كشور 
بيشتر مي شود؛ البته ظرف چند سال بار ديگر براي ثبت 
ارتفاعات جديد در مسير درست قرار خواهد گرفت. شايد 
تعجب آور باشد اما بسياري از اقتصاددانان تصور مي كنند 
هزينه دولت در پاندمي درست و يا دست كم ضروري بوده 
است.براساس پيش بيني اداره بودجه كنگره امريكا، كسري 
بودجه ساالنه كه اختالف هزينه كرد دولت و درآمد مالياتي 
است، در سال مالي بعدي كه ۳0 سپتامبر به پايان مي رسد، 
به ۴.5 تريليون دالر مي رسد. اين رقم برابر است با 16 درصد 
توليد ناخالص داخلي امريكا كه خود گسترده ترين معيار 
رشد اقتصادي به شمار مي رود. در طول ۷5 سال اخير هرگز 

كسري بودجه تا اين اندازه نبوده است.
انتظار مي رود بدهي فدرال امريكا سال آينده به 100 درصد 
توليد ناخالص داخلي رسيده و سپس در سال ۲0۲۳ به 
۳۳.۷ تريليون دالر يعني 10۷ درصد توليد ناخالص داخلي 
افزايش يابد. در صورت اين اتفاق، رقم مذكور ركورد 106 
درصد توليد ناخالص داخلي ثبت شده در سال 1۹۴6 را 
خواهد شكست. اين درصد، بدهي كه آژانس هاي دولتي 
به يكديگر دارند همچون صندوق تامين اجتماعي را در 
برنمي گيرد.دولت امريكا حتي پيش از ش��يوع كرونا در 
ماه مارس به ش��دت زير بار بدهي بود. بودجه اين كشور 
هزينه هاي ركود بزرگ رخ داده در سال ۲00۷ تا ۲00۹، 
مزاياي بازنشس��تگي متولدين نسل انفجار و همچنين 
هزينه هاي قانون كاهش ماليات وضع شده در سال ۲01۷ 
توسط ترامپ را تقبل كرده بود.سال گذشته بدهي امريكا 
به ۷۹ درصد توليد ناخالص داخلي اين كش��ور رسيد كه 
باالترين رقم از س��ال 1۹۴۸تاكنون محسوب مي شود.

س��پس پاندمي رخ داد؛ بدنبال تعطيلي كسب و كارها و 
خانه نشين شدن ميليون ها امريكايي به منظور اجتناب از 

كرونا، اقتصاد در سراشيبي وخيم قرار گرفت.



معامالت امروز بازار س��رمايه درحالي به پايان رسيد كه 
شاخص كل اين بازار با ۵۸۴۷ واحد رشد، رقم يك ميليون 
و ۶۴۷ واحد را ثبت كرد. اين درحالي است كه شاخص كل 
با معيار هم وزن با ۳۴۷۲ واحد كاهش به رقم ۴۴۱ هزار و 
۷۹۰ واحد رسيد. معامله گران يك ميليون معامله به ارزش 
۱۱۵ هزار و ۹۴۱ ميليارد ريال انجام دادند. ش��اخص كل 
فرابورس نيز با ۴۸ واحد رشد، به رقم ۱۷ هزار و ۳۳۹ واحد 
رسيد. معامله گران اين بازار ۵۶۸ هزار معامله انجام دادند 
كه ۵۵ هزار و ۳۵۶ميليارد ريال ارزش داشت. سنگ آهن 
گهر زمين، پتروشيمي زاگرس، پليمر آريا ساسول، فوالد 
هرمزگان جنوب و مديريت انرژي اميد تابان هور نسبت 
به ساير نمادها بيش��ترين تاثير مثبت را روي فرابورس 
گذاشتند. بازار س��رمايه امروز، مانند روز گذشته ساعات 
پرنوساني را تجربه كرد و در ابتداي بازار روند صعودي بود 
و در ميانه هاي بازار روند بازار كمي نزولي شد. شركت هاي 
چندرشته اي صنعتي كم اقبال ترين صنعت امروز و پس از 
آن گروه بانك ها و موسسات اعتباري قرار دارد از سوي ديگر 
گروه خودرو و ساخت قطعات با فشار فروش همراه بوده اند.

همچنين نيلي صنعت كرمان، پارس سرام، نيرو سرمايه، 
رفاهي كارگزاران پارس، سرمايه گذاري ساختماني بين 
المللي نام آوران مهندسي با انتشار اطالعيه اي در سايت 

كدال زمان برگزاري مجمع ساالنه خود را اعالم كردند.
براين اساس پيش بيني مي شود با توجه به تورم موجود در 
بازار ميزان سرمايه گذاري هاي بلندمدت در بورس افزايش 
يابد. همچنين باتوجه به ماهيت بازار ميزان سرمايه گذاري 
سهامداران تازه وارد و خرد در بازار كاهش مي يابد. در نتيجه 
دولت و سهامداران بايد جز كنترل عملكرد حقيقي ها در 
بورس، بازار سهام را به سمت وسوي تحليلي شدن پيش 
ببرند. طي روزها و هفته هاي اخير سهم هاي بزرگ و بنيادي 
بازار اصالح خوبي را تجربه كرد و برخي از سهم هاي خرد تا 

۴۰ درصد نيز اصالح را تجربه كرده اند.

    ارزش صندوق هاي مختلط 
ارزش صندوق هاي مختلط به بيش از ۴۴ هزار ميليارد ريال 
رسيده است. در هفته گذشته شاهد ۴۹۷ ميليارد ريال آورده 
جديد از سوي سرمايه گذاران در اين صندوق ها بوده ايم. 
بخش عمده اي از جذب منابع مالي صندوق هاي مختلط در 
صندوق تجربه ايرانيان صورت گرفته است. ميانگين بازدهي 
ساليانه اين صندوق ها به ۲۲۵ درصد رسيده است. بيشترين 
بازدهي ساليانه مربوط به صندوق نوانديشان و توسعه پست 
بانك به ترتيب با ۳۵۵ و ۲۶۸ درصد بازدهي است. كمترين 
بازدهي ساليانه نيز مربوط به صندوق هاي مشترك كوثر و 
گنجينه مهر با ۱۴۶ و ۱۶۸ درصد بازدهي است. همچنين 

ميانگين بازدهي ماهيانه صندوق هاي مختلط به منفي 
۷.۵ درصد رسيده است و بدترين عملكرد ماهيانه را در بين 
صندوق هاي مختلط، صندوق آرمان س��پهر آشنا داشته 
است. ميانگين بازدهي هفتگي نيز به ۰.۴۳ درصد مثبت 
رسيده است. صندوق هاي توسعه ممتاز و سپهر آتي با ۳ و 

۳ درصد بهترين بازدهي را داشته اند. 

    زير مجموعه صندوق بازنشستگي
در راه بورس

اكبر افتخاري، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 
اخيرا اعالم كرده كه مقدمات پذيرش آتيه صبا در بورس 
در حال انجام و اميد است كه در ماه هاي آينده شاهد حضور 
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا به عنوان دومين هلدينگ 

صندوق در تابلو بورس اوراق بهادار باشيم.
همچنين عليرضا عظيمي، مديرعام��ل هلدينگ آتيه 
صباگفت: اميدوارم با ورود شركت سرمايه گذاري آتيه صبا 
به بورس يكي از عرضه هاي قابل توجه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي را بعد از شستا شاهد باشيم و اين صرفاً ورود 

يك شركت س��رمايه گذاري به بورس نيست، بلكه ورود 
شركتي است كه در گذشته چندان شفاف نبوده و همواره 
دچار حاشيه هايي بوده است و اين مهم دوچندان قابل توجه 
خواهد بود. عظيم ثابت كارشناس بازار سرمايه گفت: پس 
از جلسات متعدد سرانجام سياست گذاران بازار توانستند 
شاخص را در يك ميليون و ۶۰۰ هزارواحد حمايت كنند 
كه به نظر مي رسد اين عدد، كف محكمي باشد تا شاخص 
از اين پايين تر نيايد. اين در حالي است كه تا هفته گذشته 
پيش بيني ها حاكي از آن بود كه شاخص به زير يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار واحد هم سقوط كند، اما با توجه به همگرايي 
كه ميان حقوقي ها براي حمايت شاخص ايجاد شد بخشي 
از اعتماد از دست رفته به بازار سرمايه بازگشت. ثابت افزود: 
اما موضوع مهمي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه اين 

وضعيت تا چه زماني پايدار خواهد ماند.
واقعيت اين اس��ت ك��ه رفتار حقوقي ها ت��ا هفته آينده 
تعيين كننده شرايط بازار است. بايد ببينيم چه تغييري 
درعرضه ها ايجاد مي ش��ود، از اين رو اگ��ر بتوانند بازار را 
در وضعيت فعلي ثابت نگه دارند، روند عمومي شاخص 

با س��رعتي كم به مدارصعودي بازگردد. اين كارشناس 
بازار سرمايه با بيان اينكه سهامداران بايد بدانند بازدهي 
بازارسرمايه نسبت به بازارهاي موازي بيشتر است، افزود: 
طبيعتا بازاري كه در پنج ماه ۳۰۰ درصد رش��د را تجربه 
كرده و برخي سهام باالي ۵۰۰ درصد رشد داشته اند بايد 
اصالح را تجربه كند و اين اصالح نيز از ابتداي س��ال قابل 
پيش بيني بود، اما به دليل ورود ادامه دار نقدينگي به بازار 
سرمايه اصالح با تاخير انجام شد. با توجه به قيمت هاي 
جهاني و افزايش احتمالي قيمت ارز در آينده اي نه چندان 
دور سهامداراني كه در بازار سهام مي مانند قطعا پشيمان 
نخواهند شد. به گفته عظيم ثابت، وضعيت بازار سرمايه 
به گونه اي اس��ت كه مردم بر اساس فاكتورهاي بنيادي 
سهام نمي خرند به همين دليل مردم قيمت ها را به صورت 
هيجاني باال مي برند، اما اگر دامنه نوسان نباشد سهام در 
فاصله زماني كمتري به تعادل مي رسند، اما از سويي ديگر 
سياست گذاران در تالشند تا با دامنه نوساني كه تعريف 
كرده اند، بتوانند جلوي هيجانات بازار را بگيرند اگرچه اين 

وضعيت در شرايط عادي بازار كارساز است.
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اعالم سررسيد
تحويل قرارداد آتي زعفران

مديريت توسعه بازار مش��تقه بورس كاالي ايران 
با ص��دور اطالعيه اي زمان انج��ام فرآيند تحويل 
قرارداده��اي آتي زعف��ران رش��ته اي درجه يك 
)پوش��ال معمولي( سررس��يد ش��هريورماه ۹۹ را 
اعالم كرد. براساس اطالعيه صادره از سوي بورس 
كاال، فرآيند تحويل در قرارداد آتي زعفران پوشال 
معمولي تحويل شهريورماه ۹۹ در روز سه شنبه ۲۵ 
شهريور ماه جاري و از طريق گواهي سپرده زعفران 
انجام خواهد پذيرفت. براساس اين اطالعيه، كليه 
مشتريان فروشنده و خريدار داراي موقعيت تعهدي 
باز موظفند طبق ضوابط اعالم ش��ده جهت انجام 

فرآيند تحويل اقدام كنند.

بورس نبض تپنده اقتصاد 
يعني رش��د ب��ازار س��هام برآم��ده از رش��د واقعي 
اقتصاد نبوده اس��ت و فقط به دلي��ل برخي عوامل و 
سوداگري هاس��ت كه در مسير رش��د فزاينده قرار 
گرفته اس��ت. ضامن رش��د پايدار بازارها به عوامل 
واقع��ي اقتصادي احتي��اج دارد؛ يعني بدون رش��د 
توليد و خدمات، رش��د بورس  رشد پايدار اقتصادي 
نيست و تداوم نخواهد داش��ت. در كنار اين بحث از 
منظر ديگري هم مي توان به بازار س��هام نگاه كرد و 
آن  را ارزيابي كرد. اينكه بازار سهام به هرحال محلي 
براي جذب سرمايه هاي اقتصادي است. هر اندازه كه 
اس��تقبال عمومي مردم از بورس بيشتر باشد نشان 
مي دهد كه مشاركت عمومي مردم در اقتصاد افزايش 
داشته است؛ بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در 
حال توسعه بدنبال راهكارهايي هستند كه از طريق 
آن زمينه مش��اركت بيش��تر مردم در بورس و بازار 
س��رمايه را فراهم كنند. اين در حالي است كه بنا به 
داليل گوناگون دامنه وس��يعي از جمعيت ايرانيان 
داراي كد بورس��ي ش��ده اند. اين يك ظرفيت است 
اگر مس��ووالن قدر آن را بدانند و بر اس��اس منطق 
اقتصادي و علمي با آن برخورد كنند. منطق اقتصادي 
مي گويد كه زماني كه اين تعداد س��هامدار ناگهان 
وارد بازار سرمايه مي شوند بايد به ابزارهاي مهارتي و 
دانش مورد نياز مجهز شده باشند و انتقال اين دانايي 
وظيفه نظام سياسي است. اما متاسفانه در خصوص 
اين آگاهي بخشي و اطالع رساني كار چندان زيادي 
صورت نگرفته است. استقبال گسترده مردم از بورس 
بيانگر اين است كه مردم دارايي و سرمايه خود را به نفع 
كشور وارد ميدان كرده اند تا از دل آن فضاي كسب و 
كار رونق بگيرد ضمن اينكه مردم هم سود متناسبي 
با سرمايه گذاري خود كسب كنند. به عبارت روشن تر 
مردم مسووليت خود را براي دفاع از كشور به خوبي 
ايفا كرده اند، حاال نوبت مسووالن است كه به اعتماد 
مردم پاسخ دهند و بستر مناسبي براي بالندگي و رشد 
بورس مبتني بر ملزومات اقتصادي فراهم كنند. بازار 
سرمايه جايي است كه هر فركانس خبري مي تواند 
اثرگذار باشد، يك حرف اشتباه، يك تصميم غلط يا 
بخشنامه بي موقع مي تواند اتمسفر حساس بورس را 
دچار نوشان كنند. بازار سرمايه كشورمان بيشتر از 
هر عامل ديگري به ثبات احتياج دارد. اگر دولت اين 
پالس را به افكار عمومي صادر كند كه قرار نيست بدون 
دليل در بورس دخالت كند، تصميمات خلق الساعه 
بگيرد، بخشنامه هاي بي مورد صادر و...مطمئن باشيد 
حتي در صورت بروز فراز و نش��يب هم مردم پشت 
كشورشان را خالي نمي كنند، اما زماني كه ببينند هر 
روز ناهماهنگي جديد بروز مي كند و دولت دست به 
دخالت هاي روزمره در بازار مي زند و... شك نكنيد كه 
وضعيت دگرگون خواهد شد. اين روزها اقتصاد ايران 
نيازمند ثبات است، بايد ديد مسووالن تصميم ساز 
قادر هستند ثبات را به اقتصاد ايران بازگردانند يانه؟ 
پرسش و پرسش هايي كه پاسخ آن را آينده مشخص 
خواهد كرد؛ آينده اي كه دير يا زود از راه خواهد رسيد.

فرابورس ميزبان
عرضه اوليه جديد بازار

تعداد ۱۶ميليون سهم شركت كيا الكترود شرق، 
سه   ش��نبه اين هفته با نماد معامالت��ي »كيا« در 

فرابورس ايران عرضه اوليه مي شود.
تعداد ۱۶ ميليون و ۴۶۸ هزار س��هم ش��ركت كيا 
الكترود شرق معادل ۱۰درصد سهام اين شركت، 
سه   ش��نبه هفته جاري يعني ۱۸ ش��هريورماه به 
عنوان هجدهمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه 
در فرابورس ايران عرضه مي شود. اين ميزان سهام 
به ارزش اس��مي ۱۰۰ تومان در بازار شركت هاي 
كوچك و متوسط فرابورس ايران عرضه خواهد شد.

هلدينگ آتيه صبا
وارد بورس مي شود

مديرعام��ل صن��دوق بازنشس��تگي از ورود 
هلدينگ آتيه صبا به عن��وان دومين هلدينگ از 
زيرمجموعه هاي صندوق بازنشس��تگي به بازار 
سرمايه خبر داد. به گزارش ايلنا از روابط عمومي 
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا، اكبر افتخاري در 
مجمع عمومي ساالنه شركت سرمايه گذاري آتيه 
صبا منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ با اشاره به عملكرد 
مالي مثبت اين ش��ركت طي س��ال هاي فعاليت 
اظهار داشت: مقدمات پذيرش آتيه صبا در بورس 
در حال انجام است و اميدوارم با پيگيري هايي كه از 
ابتداي ورودم به صندوق داشتم در ماه هاي آينده 
شاهد حضور شركت سرمايه گذاري آتيه صبا به 
عنوان دومين هلدينگ صن��دوق در تابلو بورس 

اوراق بهادار باشيم. 

حمايت همه جانبه
از بازار سرمايه

علي صحرايي، مديرعامل ب��ورس تهران اعالم كرد: 
حمايت هاي سازمان بورس در برگيرنده تمام نمادها 

و شركت هاي بورسي است.
مديرعام��ل بورس تهران حقوقي گف��ت: حمايت از 
س��هامداران در اين جلس��ات در اولويت است و قرار 
نيست از چند نماد خاص صرفا حمايت به عمل  آيد 
و نمادها و ش��ركت هاي ديگري هم قرار اس��ت طي 

روزهاي آتي مورد حمايت قرار گيرند.
وي در خصوص ادامه دار بودن جلس��ات عنوان كرد: 
ش��ركت بورس هر روز و تا زمان نياز با مديران ارشد 
حقوقي جلسه هاي حمايتي را ادامه مي دهد. مشكل 
فعلي ما نقدشوندگي بازار است و علت اصلي برگزاري 
اين جلس��ات حل مشكل اس��ت و اين خبر خوش را 
به سهامداران مي دهيم كه طي روزهاي آينده ساير 
صنايع كه تاكنون مورد حمايت ق��رار نگرفته اند در 

دستور كار بورس خواهد بود.
صحرايي گفت: طراحي شاخص بورس به گونه اي بوده 
كه برخي از نمادها تاثير بيشتري روي آن دارند اما با 
حمايت هاي بيشتر شرايط شاخص دستخوش تغيير 
مي شود. وي در پايان تاكيد كرد: به سهامداران توصيه 
مي كنيم تا با بررسي بيشتري اقدام به خريد سهام كنند 

و اسير خبرهاي مجازي و شايعات نشوند.
علي اكبر امين تفرشي، عضو هيات مديره بورس تهران 
هم در اين رابطه گفت: اين تصور كه ش��اخص بورس 
هميشه بايد مثبت باشد تصور درستي نيست. بورس 
و بازار سهام مانند ساير بازارها با نوساناتي همراه است 
كه عامل نوس��ان آن مس��ائل مختلف اقتصاد كالن 

كشور است.
امين تفرشي ادامه داد: بورس وظيفه اش اين نيست 
كه هميشه مثبت باشد و سهامداران جديد بايد به اين 
نكته توجه كنند كه ريس��ك و بازده در كنار هم و در 
رابطه هستند. اين تلنگرهايي كه به بورس مي خورد 
شايد يك جنبه مثبت داشته باشد تا سهامداران قبل 
از هر گونه تصميم گيري دانش خودشان را در خصوص 

كل سهام باال برده و آموزش ببينند.
عضو هيات مديره بورس تهران در ادامه تاكيد كرد: با 
حمايت هاي همه جانبه اي كه از بازار سرمايه به عمل 
آمده براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ملي سرمايه گذاري 
در بازارهاي مالي رشد قابل توجهي پيدا كرد و اين اقدام 
بسيار مثبتي در اقتصاد كشور بود و با ثبت ۲۰ ميليون 
كد بورسي، بازار سرمايه توانست جايگاه بسيار خوبي 

را نزد مردم پيدا كند.
در اين ميان طبيعي است كه عرضه سهام دولتي پيامد 
خوبي داش��ت و اگر در ادامه بخواهيم اين وضعيت را 
حفظ كنيم بايد مس��ووليت گرفتن تصميم درست 
را قبول كنيم و قدم هاي حساب ش��ده تري برداريم. 
به گفته اين مقام مس��وول »حماي��ت و بازارگرداني 
بايد ادامه پيدا كند و اقدامات ريشه اي صورت گيرد؛ 
همچنين تصميمات خوبي در جهت حمايت از توليد، 
صنايع و تداوم س��ودآوري واحدهاي توليدي گرفته 
شود كه اين حمايت ها بايد منطقي و صحيح و در جهت 

قوت بخشيدن به توليد و صنعت باشد.

كدهاي بورسي ۳ برابر شد
معاون شركت سپرده گذاري مركزي از افزايش ۳ برابري 
صدور كدهاي بورسي خبر داد و گفت: تعداد افرادي كه 
در سال ۹۸ فقط يك معامله داشتند ۲.۸ ميليون نفر 
بود كه در سال ۹۹ به بيش از هشت ميليون نفر رسيده 
است.عليرضا ماهيار معاون ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه افزود: تا پايان سال 
۱۳۹۸ حدود يازده ميليون و ۶۶۵ هزار كد بورسي در 
بازار سرمايه صادر شده بود درصورتي كه از ابتداي سال 
۹۹ تا امروز كه حدود ۵.۵ ماه از سال مي گذرد افزايش 
سه برابري را در ميزان كدهاي صادر شده شاهد هستيم.

وي ادامه داد: تعداد افرادي كه در س��ال ۹۸ فقط يك 
معامله داشتند دوميليون و ۸۰۰ هزار نفر بوده، اما اين 
رقم در سال ۹۹ به بيش از هشت ميليون نفر رسيده 
است. سهامداران براي مشاهده پرتفوي سهام عدالت 
خود مي توانند به سامانه sahamedalat.ir مراجعه 
كنند.ماهيار بيان كرد: افرادي كه شماره تلفن يا شماره 
شباي آنها ايراد دارد مي توانند به اين سامانه مراجعه 
كنند و يا با شماره ۱۵۹۶ تماس بگيرند تا امروز بيش 
از ۳.۵ ميليون نفر ش��ماره تلفن خود را در اين سامانه 
تغيير داده اند. معاون ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
در خصوص احراز هويت س��هامداران از اول سال ۹۹ 
اظهار كرد: حدود ۱۹ ميليون و هشتصد هزار نفر تاكنون 
از طريق درگاه هاي بانكي، پيشخوان دولت و سامانه 
سجام احراز هويت كرده اند كه از اين ميزان سه ميليون 
و ۸۰۰ مورد مربوط به تهران، يك ميليون و پانصد مورد 
براي اصفهان و يك ميليون مربوط به استان خراسان 
جنوبي مي شود.وي گفت: اين سامانه از ابتداي سال ۹۹ 
تغييرات چشم گيري داشته است كه مي توان به روند 
آسان سازي احراز هويت، برگزاري مجامع به صورت 
آنالين و پرداخت سود ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
حاضر در بازار س��رمايه اش��اره كرد. مجامع اول اين 
ش��ركت ها بايد با حضور پنجاه درصد سرمايه گذاران 
تشكيل شود كه فعال به تعويق افتاده است، اما از آنجايي 
كه رشد خوبي در حضور سرمايه گذاران شاهد هستيم 
اميدواريم ظرف يك يا دوماه آينده مجامع اين شركت ها 
برگزار ش��ود كه اولين آنها مربوط به استان خراسان 
جنوبي مي شود.معاون شركت سپرده گذاري مركزي 
در خصوص كاركرد اين ش��ركت اظهار كرد: وظيفه 
بررسي پيش و پس از معامالت ۴ بورس فعال كشور، 
عمليات رجيس��تري، ثبت و نگهداري، فراهم سازي 
زيرساخت هاي سهام عدالت و توزيع سود شركت هاي 
حاضر در بورس كه به بيش از ۳۲ ش��ركت مي رس��د 
بر عهده شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه است. ماهيار تاكيد كرد: درگاه ذينفعان 
شركت سپرده گذاري يكي ديگر از خدماتي است كه 
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 

وجوه به سرمايه گذاران ارايه مي دهد.

رشد اندك شاخص كل در روز آرام بازار سرمايه

گزارش تحليلي » تعادل« ازتاثير افزايش قيمت ها   در مسابقه خلق پول و رشد نقدينگي

نوسان بازار با حمايت سازمان بورس

جاده دو طرفه پول پاشي و فقر مردم 
محسن شمشيري |

يك كاسب بازار مي گفت هر كس هر ملكي كه در تهران 
دارد باالي ميليارد مي ارزد اما عده بسياري براي كسب وكار، 
معيش��ت خانواده، تعادل درآمدو هزينه و بدهي ها دچار 
مشكل هستند. به اين فكر بودم كه خانه دو طبقه خود را با 
حياط و حوض و باغچه و درخت و آشپزخانه گوشه حياط 
وبهار خواب را بكوبم و ۲۰ واحد آپارتمان را شراكتي بسازم 
و پولدار شوم، اما متوجه شدم كه بسياري اكنون در آپارتمان 
محبوس شده اند و پولشان در بانك است و از حياط و حوض 
و باغچه و زندگي دور شده اند. ما كجا اشتباه كرديم كه با 
توهم پولدار شدن عمال زندگي را باختيم و از ارتباط انسان ها 
و صفاي زندگي و عطر طبيعت دور شديم؟ در كنار اين حس 
يك كاسب بازار به زندگي و خريد و فروش و ساخت و ساز 
و توهم پولدار ش��دن در كنار از دست دادن شاخص هاي 
زندگي و تغيير سبك زندگي به قيمت ميلياردر شدن اما 
فقير شدن و از دس��ت دادن قدرت خريد و گراني كاالها 
به صورت هفتگي، نگاهي به آمارهاي اقتصادي وضعيت 
بهتر را روشن مي كند. رشد تسهيالت دهي و سپرده هاي 
بانك ها در خرداد نشان مي دهد كه سپرده ها به ۲۸۰۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده و تسهيالت از ۲۰۰۰ هزار ميليارد 
تومان گذشته است و جالب اينكه ۶۵ درصد اين تسهيالت 
در تهران و احتماال در بازار خدمات مالي مانند ارز و طال و 
بانك و بورس در حال گردش است و تهران به تنهايي دو 
سوم تسهيالت بانك ها را بلعيده است.  اما با وجود اين رشد 
باالي ۳۰ درصدي تسهيالت و سپرده ها، اقتصاد ۸ فصل 
است كه در ركود به سر مي برد و رشد آن منفي است. قدرت 
خريد مردم يا رشد مصرف بخش خصوصي منفي است، 
تورم باال و رشد شديد قيمت دارايي هايي مانند مسكن، 
سهام، ارز و طال و خودرو، لوازم خانگي و... موجب شده كه 
تقاضا براي خريد و فروش دارايي بيش از تقاضاي واقعي 
براي لوازم زندگي ومعيشت و كاالهاي توليدي رشد كند 
و عده اي به جاي آنكه به دنبال كاالهاي مورد نياز زندگي 
باشند سعي مي كنند كه براي حفظ ارزش پول خود، سهام 
و مسكن بخرند.  چنين روحيه اي كمك به رشد اقتصاد و 
توليد و معيشت و قدرت خريد خانوارها نكرده است زيرا به 
جاي كار مولد و توليد، عرضه و تقاضاي كاال و تامين نيازهاي 
معيشتي، تنها حجم پول و نقدينگي از يك طرف افزايش 
مي يابد و از طرف ديگر قيمت دارايي ها بيشتر مي شود اما 
اين دارايي ها بيش��تر نمي شوند. يعني بازار مسكن به هر 
ميزان كه با رشد قيمت ها روبرو مي شود به همان نسبت با 
ركود معامله و ساخت و ساز مواجه مي شود. بازار سهام نيز 
عمدتا به خريد و فروش دست دوم سهام مشغول است و 
عرضه اوليه يا افزايش سرمايه شركت ها را دنبال نمي كند. 
در بازار ارز نيز به جاي اينكه با رشد قيمت ها عرضه بيشتر 
شود و صادرات و برگشت ارز صادراتي افزايش يابد، عمال 
ارز صادراتي به ميزان مورد انتظار بازنگشته است. پس اين 
همه رشد نقدينگي و خلق پول و اين همه معامله و خريد 

و فروش وسيل نقدينگي به سمت بازارهاي دارايي روي 
بخش واقعي اقتصاد و توليد اثري نداشته است.  واقعيت 
اين است كه مسير رش��د قيمت ها و تورم و توهم پولدار 
شدن از يك سو و فقر و مشكالت معيشتي و كاهش قدرت 
خريد يك جاده دو طرفه است و به هر اندازه كه قيمت ها 
افزايش مي يابد فقر بيشتر مي شود و به هر اندازه كه افراد به 
جاي توليد و كار مولد و خلق ارزش و عرق ريختن، به سمت 
خريد و فروش و سوداگري و سفته بازي مي روند و به دنبال 
پولدار شدن هستند در واقع به تورم بيشتر و فقر بيشتر و دور 
شدن از معيشت و حس زندگي دامن مي زنند و در حالي كه 
زمين و خانه حياط دار خود را به آپارتمان تبديل مي كنند 
و پول دار مي ش��وند و پول خود را در بانك و بازار دارايي به 
خريد و فروش اختصاص مي دهند، در واقع از حس زندگي 
دور مي شوند. در اقتصاد سواري مجاني نداريم. اگر چيزي 
را به دس��ت آورديد و احساس پولدار شدن كرديد، حتما 
يك چيزي از دست شما رفته است و مدتي طول مي كشد 
كه متوجه مي شويد چه چيزي از دست داده ايد. سرانجام 
تخريب باغ ها و خانه ها و تبديل آن به س��نگ و سيمان و 
فوالد و آپارتمان، تخريب زندگي و طبيعت بوده اس��ت و 
توهم پولدار شدن و خريد و فروش و داللي و سوداگري به 
جاي كار كردن و عرق ريختن و ساختن زندگي، موجب 

شده كه ميلياردرهاي گرسنه شكل بگيرند.
نتيجه چنين روحيه اي موجب ش��ده كه س��فته بازي و 
سوداگري و خريد و فروش ارز و طال و مسكن و سهام جاي 
خلق ارزش و توليد و فعاليت و كسب وكار را بگيرد. اكنون 
هزاران ميليارد تومان نقدينگي جذب شده در بورس كه 
دو برابر توليد ناخالص داخلي كشور است به جاي اينكه 
جذب شركت ها شود و كار و اش��تغال و صادرات و توليد 
و س��رمايه گذاري را افزايش دهد در بازار سهام به خريد و 
فروش سهام دست دوم و.... اختصاص يافته است. ارزيابي 

افزايش سرمايه ها نشان مي دهد كه تنها ۱۳ درصد افزايش 
سرمايه از محل آورده نقدي بوده و پول به شركت ها اضافه 
كرده است و ۸۷ درصد عمال تجديد ارزيابي دارايي ها بوده 
و ارزش ملك و ساختمان و ماشين آالت و دارايي هاي ديگر 
را روي كاغذ و درعمليات حسابداري باالتر نشان داده و اثر 
تورم در سال هاي اخير را روي دارايي ها نمايش داده است. 
عرضه هاي اوليه س��هم كمي از كل معامالت دارد. دولت 
و مس��ووالن اقتصادي و ب��ورس به جاي اينك��ه پول را 
به ش��ركت هاي مش��كل دار اختصاص دهند و سرمايه 
شركت هاي هپكو، اقتصاد نوين، ايران خودرو، سايپا و... را 
افزايش دهند تنها سهام شركت هاي سود ده و زيان ده است 
كه دست به دست مي شود و افزايش مي يابد. خلق ارزش 
و توليد مورد توجه نيست و تنها سود آن هم از محل قيمت 
سهام اهميت پيدا كرده اس��ت.  در بخش واقعي اقتصاد 
نيز با وجود رشد ۳۴ درصدي نقدينگي و پايه پولي، رشد 
۳۲ درصدي تسهيالت و سپرده ها، عمال رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري منفي است. قدرت خريد مردم و خانوارها 
و مصرف بخش خصوصي كه تشكيل دهنده تقاضا براي 
شركت هاي توليدي است منفي است و با وجود اين همه 
رشد شاخص هاي پولي و بانكي، اقتصاد ۸ فصل پشت سر 
هم در ركود و رشد منفي بوده اس��ت.  اين بازار نيز جاده 
دو طرفه اس��ت و عالوه بر آنكه رشد نقدينگي و سپرده ها 
باعث رشد تسهيالت دهي بانك ها و رشد قيمت ها تورم 
مي ش��ود، از سوي ديگر، رش��د قيمت ارز و طال و سهام و 
مسكن نيز عامل رشد تسهيالت دهي بانك ها و خلق پول 
است و موجب رشد نقدينگي مي شود و در بازخوردهاي 
بعدي نقدينگي عامل رش��د قيمت هاست و دوباره رشد 
قيمت ها عامل خلق پول و تسهيالت دهي بانك ها و رشد 

نقدينگي است. 
به عبارت ديگر، در يك طرف جاده دو طرفه اقتصاد امروز 

ايران، رفتار مردم و سهامداران و خريداران ارز و مسكن و 
طال و سهام، بانك ها را تشويق مي كند كه پول بيشتري 
خلق كنند، تسهيالت بيش��تري بدهند، نرخ سود بازار 
بين بانكي را افزايش دهند، نرخ سود سپرده ها را از ترس 
هجوم به بازار ارز افزايش دهند و اين موضوع باعث رش��د 
تسهيالت دهي بانك ها به باالي ۲ تريليون تومان شده و 
نقدينگي و تسهيالت بانك ها و پايه پولي و سپرده ها را با 
رش��د باالي ۳۰ درصدي مواجه كرده است.  در مقابل در 
آن سوي جاده دو طرفه اقتصاد ما، دولت با رفتار خود در 
مخارج، كسري بودجه، ارتباط خارجي و مشكالتي مانند 
امضا نكردن FATF عامل رش��د بدهي به بانك ها و بانك 
مركزي و رش��د پايه پولي و نقدينگي و تسهيالت دهي 
بانك ها شده است و در نتيجه با رشد نقدينگي، قيمت ها 
افزايش يافته و انتظارات تورمي به خاطر تحريم و fatf و 
مسائل ديگر افزايش يافته است.  براين اساس بايد يك نفر در 
وسط جاده بايستند و سوت پايان اين مسابقه غير منطقي 
را بزند و به دولت و بانك ها اعالم كند كه به تقاضاي پول چه 
از جانب بازارهاي دارايي و خريد و فروش ها و چه از جهت 
دولت پاسخ منطقي بدهند و شرط تسهيالت دهي بانك ها 
را كمك به توليد اعالم كنند. در بازار سهام بايد اولويت را 
به افزايش سرمايه شركت هاي درون بورس بدهند تا توليد 
تقويت شود و شركت هاي زيان ده به سود دهي برسند و 
افزايش توليد داشته باشند و سهام آنها ارزش واقعي و رشد 
واقعي داشته باشد و نسبت قيمت به سود سهام معقول شود. 
بايد صندوق ها و شركت هايي در جهت توسعه طرح هاي 
مهم فوالد، كشاورزي، پتروش��يمي، نفت، جاده سازي، 
محيط زيست و گردشگري و... ايجاد شود.  تا زماني كه بدون 
ضابطه و منطق اقتصادي، پول خلق مي شود و نقدينگي 
افزايش مي يابد و قيمت ها باال مي رود و همه كار و زندگي 
و كس��ب وكار را رها كرده و به فكر خريد و فروش سهام و 
مسكن و طال و ارز هستند و عده بسياري از مردم متوسط 
جامعه با وجود ميلياردر بودن توان و قدرت خريد كافي براي 
مايحتاج زندگي را ندارند و هر روز در برابر گراني كاالها سر 
تكان مي دهند و اين پرسش را مطرح مي كنندكه تا كجا 
پيش مي رود؟ اتفاقي نخواهد افتاد. زيرا عامل رشد نقدينگي 
و قيمت ها رفتار خود دولت و مردم است كه توليد و خدمات 
و كس��ب وكار را رها كرده اند و به خريد و فروش دلخوش 
كرده اند و به همين دليل است كه توليد و رشد اقتصادي 
و سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد 
مردم منفي است و هر چه پول بيشتري كسب مي كنند 

احساس فقر و مشكل بيشتري دارند. 
اگر مسابقه خلق پول و رشد نقدينگي پايان نيابد و قيمت ها 
هر روز باال رود فعاالن اقتصادي چاره اي ندارند جز آنكه هر 
روز به دنبال تبديل پول خود به دارايي هايي باشند كه سود 
بيشتري دارد. بايد شرط خلق پول و تسهيالت دهي بانك ها 
كمك به توليد واقعي باش��د تا اقتصاد و س��رمايه گذاري 

رشد كند. 



گروه راه و شهرسازي|
موضوع انتخاب اعضاي كميسيون هاي تخصصي شورا در 
دويست و سي و چهارمين جلسه صحن شوراي شهر، در 
دستور قرار گرفت، اما از آنجا كه هيچ پيشنهادي از سوي 
اعضا براي جابه جايي در كميسيون ها ارايه نشد، تركيب 
اعضاي كميسيون هاي تخصصي ش��ورا در سال چهارم 
همانند سه س��ال قبل بدون تغيير باقي ماند. در نشست 
علني ديروز همچنين »يك فوريت طرح هوشمندسازي 
يارانه هاي شهرداري تهران« و »كليات نظام نامه انتخاب، 
ارزيابي و نظ��ارت بر عملكرد ذي حس��اب و قائم مقامان 
ذي حساب شهرداري تهران« پس از بحث و بررسي، تصويب 
شد. سيدحسن رسولي، خزانه دار ش��وراي شهر در ارايه 
گزارش عملكرد مالي شهرداري طي 4 ماهه نخست سال 
جاري، از كاهش ۳۳ درصدي كسب درآمد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد. به اعتقاد اعضاي شوراي شهر تهران 
تحقق يك درصدي بودجه هاي غيرنقد شهرداري در دوره 
مورد نظر، عامل اصلي اين افت ۳۳ درصدي به شمار مي رود.

    تحقق 58 درصدي درآمدها در ثلث اول
به گفته او، ش��هرداري تهران بر اساس بودجه مصوب 
موظف بوده، در برش عملكردي چهار ماهه خود نسبت 
به تأمين منابع در سقف 1۰ هزار و 191 ميليارد تومان 
اقدام كند، اما مبلغ 5 هزار و88۰ ميليارد تومان معادل 
58 درصد درآمد كسب كرده است. به اين ترتيب، كسب 
درآمد، از 91 درصد در س��ال 98 )با افت ۳۳ درصدي( 
به 58 درصد در سال جاري رسيده است كه مهم و تامل 
برانگيز اس��ت. از كل درآمد چهار ماهه )8 هزار و88۰ 
ميليارد تومان( نيز مبلغ يك هزار و61 ميليارد تومان 
معادل ۲8 درصد آن درآمد پايدار و ۷۲ درصد آن درآمد 
ناپايدار است. خزانه دار شوراي شهر تهران درباره عملكرد 
هزينه اي نيز تصريح كرد: در اين دوره، شهرداري اجازه 
داشته حداكثر تا س��قف اعتبار مصوب به مبلغ 8 هزار 
و988 ميليارد تومان هزينه كند. طي دوره مذكور مبلغ 
5 هزار و۷۷۰ ميليارد تومان )64 درصد( هزينه در دفاتر 
ثبت شده است كه از اين مبلغ ۷.99 درصد آن به صورت 
پرداخت هاي نقدي است و ۳ درصد آن غيرنقدي است. 
در دوره گذشته )سه ماهه نخست سال 1۳99( 9.99 
درصد هزينه به صورت پرداخت هاي نقدي و يك درصد 

آن غيرنقدي بوده است.

    لزوم شفاف سازي زيرمجموعه هاي شهرداري
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر، پس از استماع گزارش حسابرسي 4 ماهه اول 
امسال شهرداري، از عدم تحقق بودجه غير نقد شهرداري 
پايتخت و عدم شفاف سازي در خصوص وضعيت امالك 
واگذارشده انتقاد كرد و خواستار مواخذه مديران مربوطه 
در اين خصوص شد. ساالري گفت: ضرورت دارد رييس و 
اعضاي شوراي شهر تهران در اين خصوص تصميم گيري 
جدي و اساسي كنند، نمي توان فقط شنونده مشكالت و 
ناكارآمدي بود و بايستي جلسه اي با معاونت مالي و سازمان 
امالك شهرداري در اين خصوص به فوريت داشته باشيم. 
وي ادامه داد: متأسفانه س��ازمان امالك و معاونت مالي 
شهرداري ما نه توانسته اند بودجه غيرنقد را محقق كنند 
و نه توانستند تمامي امالك واگذار شده را برگردانند و در 
مورد آنها شفاف س��ازي كنند و ما به شدت مورد مواخذه 
افكار عمومي هستيم كه چرا در مورد امالك واگذار شده 
شفاف سازي نمي كنيم. ساالري افزود: در بحث بودجه غير 
نقد هم بايد گفت كه در شهر تهران تحقق درآمد غير نقد 
آن هم در اين ش��رايط افزايش قيمت امالك، كار راحتي 
اس��ت و جاي سوال است كه چرا بايد تنها يك درصد اين 
بودجه محقق شود، از اين رو، بايد جلسه اي اضطراري در اين 
خصوص با مسووالن مربوطه برگزار كرد تا مواخذه شوند و 

در اين مورد توضيح دهند.

    شهرداري در جذب 
بودجه غير نقد محافظه كار است

در همين رابطه، محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
تهران در حاشيه نشس��ت علني شورا به خبرنگاران 
گفت: آنچه كه در اين خصوص براي شورا سوال است 
بحث عدم موفقيت شهرداري تهران در جذب بودجه 

غيرنقد است. اعضاي شورا نگراني هاي خودشان را در 
مورد اينكه چرا شهرداري تهران در جذب غيرنقد موفق 
نيست، ابراز كردند و حتي از هيات رييسه خواستند كه 
جلسات ويژه براي بررسي اين موضوع اختصاص دهد. 
وي افزود: البته اين مش��كل را در طول اين سه سال 
داشتيم. در اين سه س��ال شهرداري تهران در جذب 
بودجه غيرنقد محافظه كاري بسياري انجام مي دهد و 
دليل آن هم بسته بودن بيش از حد دست شهرداران 
مناطق است چرا كه هر وقت مي خواهند كار كنند و 
بودجه غيرنقد را بگيرند، بايد يك مس��ير طوالني را 
طي كنند كه از س��ازمان حقوق و امالك شهرداري 
عبور مي كند. هاشمي گفت: براي حل اين مساله بايد 
دخالت كنيم و ببينيم در اس��تفاده از قوانين موجود 
چطور مي توانيم اختيارات ش��هرداران مناطق را باال 

ببريم تا بودجه غيرنقدشان جذب شود.
رييس ش��وراي ش��هر تهران در توضيح اين موضوع 
تصريح كرد: درگذش��ته وقتي يك پيمانكار طلبكار 
بود، مي توانستند با با قيمت كارشناسي با آن طلبكار 
تهاتر كنند و مسير مزايده طي نشود. اكنون شهرداري 
تهران ابالغ كرده كه هيچ ملكي نمي تواند بدون مزايده 
قانوني واگذرا ش��ود، يعني طلبكاران خود در مزايده 
شركت كنند و برنده شوند و اگر طلبكاري در مزايده 
موفق نشود، نمي تواند ملك را بگيرد و اين باعث شده 
كه شهرداران مناطق نتوانند براي تسويه بدهي هايشان 

از بودجه غيرنقد استفاده كنند.

    هوشمندسازي يارانه هاي شهرداري 
بهاره آروين، عضو شوراي شهر تهران نيز در نشست علني 
ديروز اين شورا با ارايه توضيحاتي درخصوص يك فوريت 
طرح »هوشمندس��ازي يارانه هاي ش��هرداري تهران« 
گفت: اين طرح به امضاي 11 نفر از اعضاي ش��ورا رسيده 
اس��ت و درخواست ما اين است كه يك فوريت آن به راي 
گذاشته شود. او با اشاره به اينكه يارانه هاي شهرداري لزوما 
به دست اقشار هدف نمي رسند و اين منجر به هدر رفت 
منابع مي شود، گفت: درصورتي كه طرح هوشمندسازي 
يارانه هاي شهرداري تهران اجرايي شود اين مشكل تا حد 
زيادي برطرف خواهد شد. همانطور كه مطلع هستيد ما 
در شهرداري يارانه هاي مختلفي پرداخت مي كنيم. مثال 
در ح��وزه حمل و نقل عمومي ي��ا حوزه هاي اجتماعي و 
فرهنگي به درستي يارانه هايي را پرداخت مي كنيم اما اين 
يارانه ها لزوما به دست اقشار هدف نمي رسند و اين منجر به 
هدررفت منابع مي شود. وي افزود: متاسفانه اكنون شرايط 
به گونه اي است كه يارانه كسي كه هرروز از مترو استفاده 
مي كند در قياس با كسي كه اگر سالي بك بار ماشينش 
خراب شود مجبور به اس��تفاده از مترو مي شود يكسان 
است. در صورت هوشمندس��ازي و هدفمندسازي اين 
حوزه مي توانيم يارانه ها را به دست اقشار آسيب پذير جامعه 
برسانيم. آروين با اشاره به درگاه واحد شهروندي در سامانه 
»تهران من« بيان كرد: اين درگاه اكنون فراگير شده است 
و به كمك آن اين امكان را داريم كه يارانه ها را هوشمند و 
هدفمند سازيم. در نهايت يك فوريت طرح هوشمندسازي 

يارانه هاي شهرداري تهران با 16 موافق از مجموع 19 نفر از 
حاضران به تصويب رسيد.

   انتقاد از دو مصوبه مجلس 
مرتضي الوي��ري، رييس كميس��يون برنام��ه و بودجه 
ش��وراي ش��هر تهران در نطق پيش از دس��تور خود در 
دويست و سي وچهارمين جلس��ه علني شوراي اسالمي 
شهر تهران گفت: طرح قانوني نظارت بر انتخابات كشور كه 
مجلس نظارت بر آن را به يك كميسيون هفت نفره واگذار 
كرده است و دبيرخانه آن نيز در شوراي نگهبان تشكيل 
خواهد شد جاي تامل دارد در اصل 99 قانون اساسي حوزه 
نظارت شوراي نگهبان در انتخابات مشخص شده است و 
با توجه به اين در زمان تدوين قانون اساسي اين امر به اين 
نهاد واگذار نشد. وي با اشاره به نظارت شوراي نگهبان بر 
انتخابات رياست جمهوري كه نهايتا 1۰ كانديدا دارد، اظهار 
كرد: اين نهاد چگونه مي خواهد به انتخاباتي مانند شوراها با 
نيم ميليون كانديدا نظارت كند. تعجب مي كنم نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي، نظارت بر انتخابات شوراها كه 
در اختيار مجلس شوراي اسالمي است را مي خواهند به 

شوراي نگهبان واگذاركنند.
وي همچنين اظهار كرد: طرح حذف يك درصد ماليات 
ارزش افزوده كه در مجلس شوراي اسالمي تصويب شده 
باعث كاهش درآمدهاي ش��هرداري ها خواهد شد كه با 
توجه به بحران مالي ش��هرداري ها تقاضا دارم كه در اين 

طرح بازنگري شود.
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 شورا  نمي تواند
 جور 3   قوه را بكشد

حجت نظري، عضو شوراي شهر تهران در جلسه 
دي��روز اين ش��ورا، در نطق پيش از دس��تور خود 
به ش��دت از دولت انتقاد كرد. بخش هايي از نطق 
يادشده به اين قرار است: امروز كه سه سال از فعاليت 
مديريت ش��هري دوره پنجم مي گذرد، متأسفانه 
نهادهاي انتخابي و مدني بيش از هر زمان ديگري 
در معرض تهديد و تضعي��ف قرار دارند. نهادهايي 
كه با خون دل مردم پايه گذاري ش��د اما متأسفانه 
به دليل رقابت هاي كوتاه مدت سياسي و جناحي، 
چنان آماج حمالت و اتهامات قرارگرفت كه حتي 
پس از انتقال قدرت به جناح مقابل نيز نتوانس��ته 
است، جايگاه خود را ارتقا دهد. نمونه بارز آن مجلس 
اس��ت كه به دليل حضور ۳۰ درصدي نمايندگان 
اصالح طلب و اعتدالگ��را در دوره دهم، چنان موج 
تخريب��ي عليه اش ش��كل گرفت كه ح��اال دامن 
مجلس تمامًا يك دست اصولگرا را نيز گرفته و آن 
را رها نمي كند. تا جايي كه نهادي كه بايد در رأس 
امور باشد، حتي در پيگيري مطالبه تعويق كنكور 
و بازگشايي دقيقه نودي مدارس نيز نتوانست موثر 
عمل كند. شوراهاي شهر، به خصوص شوراي شهر 
پايتخت نيز از اين آفت تخريب دورنمانده و متأسفانه 
جرياني كه اميد و مشاركت باالي مردم در انتخابات، 
مانع از حضور آنان در شوراي شهر شده بود، طي سه 
سال از هيچ تالشي براي تخريب و تضعيف شورا و 
حمله به اين نهاد چشم پوشي نكرد. اين جريان با 
استفاده از بازوهاي قدرتمند رسانه اي و تبليغاتي، 
بس��ياري از اقدامات و عملكرد مديريت شهري را 
بايكوت كرد. خاطرم هست در زمان مديريت شهري 
قبل، تكميل چهار كيلومتر از يك اتوبان در پايتخت 
به خبر اول ساعت ۲1 تبديل شد، اما متأسفانه در 
دوران حضور اصالح طلبان، حفظ و احياي كمربند 
سبز ش��مال تهران كه به اذعان بسياري، تهران را 
از خطر سيل در س��ال 98 در امان داشت، ساخت 
و افتتاح چندي��ن هكتار بوس��تان و اضافه كردن 
به ريه هاي ش��هر، افتتاح زيرگذر گيش��ا، افتتاح 
ايستگاه هاي مترو، افتتاح پهنه فرهنگي رودكي، 
پياده راه اميركبير و ده ها پروژه عمراني، فرهنگي و 
اجتماعي ديگر، به اندازه يك زيرنويس در شبكه هاي 
خبري نيز بروز نيافت. اما در مقابل توپخانه ها چنان 
در برابر تغيير نام چند كوچه و خيابان كه براساس 
اختيارات قانوني و وظايف شوراي شهر انجام شد، 
فعال شدند كه گويا به جز نامگذاري بر معابر، هيچ 
كاري در اين شورا انجام نشده است. جالب تر آنكه 
گويا عده اي از دلواپسان فراموش كردند كه اولين 
تصميم شان پس از حضور در مجلس، درخواست 
تغيير نام فرودگاه مهرآباد تهران بود و هنگامي كه 
جريان نزديك به خودشان در شوراي شهر قدرت 
را در دس��ت داشت، چه تعداد نام را در معابر تغيير 
دادند. در اين ميان هم البته نام يكي دو عضو فعلي 
ش��ورا كه با نمايندگان مجلس تماس گرفتند يا 
پيامك زدند و اطالعات خالف واقع دادند، در دلم 
خواهد ماند تا هم از رقيب خورده باش��يم و هم از 

رفيق نما.
اين روند تخريب و سانس��وري ك��ه عليه اقدامات 
شوراي شهر آغاز شده را به صالح نمي دانم و معتقدم 
گرچه آغاز اين روند با آغاز گرانش است، اما پاياني 
براي آن وجود ندارد. كاش از آنچه امروز بر سر جايگاه 
نهاد مجلس آمده درس بگيرند و تخريب سازمان 
يافته شورا و نهادهاي انتخابي را متوقف كنند. چراكه 
در غير اين صورت، معلوم نيست نااميد كردن مردم، 
مش��اركت چند درصدي و چه ميزان رأي را براي 
نمايندگان دور بعدي شوراهاي شهر به دنبال داشته 
باشد.  متاسفانه بسياري از رقبا به جاي كمك به حل 
مشكالت شهر، سعي در ايجاد چالشي جديد براي 
پشيمان كردن مردم از راي شان دارند و هر اقدامي 
كه انجام مي دهيم، با يك پيامد و حاشيه س��ازي 
همراه مي شود. انتظار از مجلس يازدهم كه از قضا 
يكي از ش��لوغ ترين فراكسيون هايش، فراكسيون 
مديريت ش��هري اس��ت و درصد قابل توجهي از 
اعضايش نيز تجربه حضور در ش��وراهاي ش��هر يا 
مسووليت هايي در ش��هرداري دارند، اين است كه 
يك بار براي هميشه، براي تصويب قانون مديريت 
يكپارچه شهري اقدام كند. تصويب چنين قانوني در 
مجلس قطع به يقين راهگشا خواهد بود. متأسفانه 
اما به نظر نمي رس��د اراده اي جدي براي يكپارچه 
ش��دن مديريت و ارايه خدمات در ش��هرهاي مان 
وجود داشته باشد، حتي زمزمه هايي نيز به گوش 
مي رسد كه مجلس، در تالش براي كاهش اختيارات 
شوراها و محدودكردن اين نهاد است. همچنين، با 
سپردن مس��ووليت نظارت بر انتخابات شوراها به 
شوراي نگهبان، امكان استقرار سليقه هاي مختلف بر 
كرسي شورا و نيز نمايندگي كردن نظرات مختلف و 
نگاه هاي متنوع در جامعه محل ترديد قرار مي گيرد. 
هموطنان عزيزي كه بارها افتخار ميزباني از شما در 
تهران را داشته ايم؛ اين گاليه ها به معناي فرار رو به 
جلو نيست. ما شرمنده شماييم. در نطقي كه سال 
گذشته و به مناسبت شروع سومين سال فعاليت 
شوراي ش��هر تهران داش��تم، از آنچه توانستيم و 
نتوانستيم گفتم. امسال هم بايد بگويم كه اقدامات 
زيادي انجام داده ايم و جراحي هاي زيادي در شهر 
انجام شده است كه در سال هاي آتي خود را نشان 
خواهد داد. اما اقدامات بس��يار زيادي هم مانده كه 
نتوانستيم انجام دهيم. مردم همچنان از ما در مورد 
ترافيك و آلودگي هوا مطالبه دارند. فارغ از اينكه ما 
در مديريت شهري تنها كنشگر اين حوزه نبوده و 
نيستيم، اما ش��ورا تالش هاي زيادي در اين زمينه 
انجام داده است. الزم است تاكيد كنم كه وقتي توان 
و اراده اي براي محدود كردن توليد خودرو، ارتقاي 
اس��تانداردهاي آاليندگي و كيفيت سوخت و… 
وجود ندارد، ش��ورا امكان بر دوش كشيدن وظيفه 
دولت، مجلس و قوه قضاييه را ندارد و نمي تواند جور 

آنها را بكشد.

 مسكن ملي پرديس
فعال متري 3  ميليون تومان

مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس گفت: 
قيمت هر متر مربع مس��كن طرح اقدام ملي در شهر 
جديد پرديس فعاًل متري ۳ ميليون تومان اس��ت. به 
گزارش ايسنا، سيد مهدي هدايت، مديرعامل شركت 
عمران ش��هر جديد پردي��س ديروز در مراس��م آغاز 
رسمي تحويل 14 هزار واحد مسكن مهر اظهار كرد: 
امروز شروع تحويل 14 هزار واحد مسكن مهر است. 
اين برنامه قبل از افتتاح رس��مي كه در آينده توسط 
رييس جمهور از طريق ويدئوكنفرانس انجام خواهد 
شد، برگزار مي ش��ود كه به تدريج واحدها را تحويل 
مي دهيم. وي افزود: فرآيند معرفي متقاضيان به بانك 
براي دريافت دفترچه اقساط آغاز مي شود سپس براي 
انشعابات به دستگاه هاي خدمات رسان و تحويل واحد 
به كارگزاري شركت عمران مراجعه مي كنند. اگر كنتور 
بعضا نصب نشده به اين دليل است كه بايد به نام مالك 
صادر شود. هدايت با بيان اينكه بعضي افراد كه حدود 
4 تا 5 هزار نفر هس��تند براي تحويل واحدهاي خود 
مراجعه نمي كنند گفت: اقداماتي از قبيل افزايش نرخ 
سود تسهيالت اين واحدها به 18 درصد را آغاز كرده ايم 
كه نسبتاً تاثيرگذار بوده است. مديرعامل شركت عمران 
شهر جديد پرديس تاكيد كرد: با اين وجود از سال آينده 
سرعت سكونت در شهر پرديس بيشتر مي شود. وي 
همچنين خبر داد: آذرماه امسال 1۰ هزار واحد مسكن 
مهر نيز تحويل متقاضيان مي شود. وي با اشاره به تعهد 
شركت عمران پرديس براي س��اخت 14 هزار واحد 
طرح اقدام ملي مسكن گفت: از اين تعداد 11 هزار واحد 
به تعاوني هاي مسكن مهر واگذار شده و ۳۰۰۰ واحد 
نيز در بخش ثبت نامي است. در مراسمي كه با حضور 
ويدئوكنفرانس رييس جمهور برگزار مي شود اولين 
واحدهاي اقدام ملي بتن ريزي خواهد شد. قيمت هر متر 
مربع مسكن ملي در پرديس فعاًل ۳ ميليون تومان است.

 عوارضي آزادراه 
تهران-شمال موقتي است!

معاون شركت ساخت و توسعه زيرساخت هاي حمل 
و نقل كش��ور گفت: دريافت وجه نقد در عوارضي هاي 
آزادراه تهران - ش��مال طبق هماهنگي انجام ش��ده و 
تا حل و فصل كامل زيرس��اخت هاي كنترل دريافت 
عوارض به طور موقت خواهد بود. به گزارش ايسنا، جالل 
بهرامي، عضو هيات مديره و معاون س��اخت و توسعه 
آزادراه ها در واكنش به نقدي شدن عوارض در باجه هاي 
عوارضي قطعه يك آزادراه تهران - شمال كه پيش از اين 
الكترونيكي بود با توجه به مخالفت وزير راه و شهرسازي 
با اين موضوع اظهار داش��ت: اين موضوع به طور موقت 
انجام مي گيرد تا بحث هاي مربوط به دريافت عوارض 
روي غلتك بيفتد. وي با اشاره به هماهنگي هاي انجام 
گرفته براي اتخاذ اين تصميم تصريح كرد: با توجه به اينكه 
ميزان كساني كه در اين مسير تردد داشتند و عوارض 
پرداخت مي كردند كمتر از ۲۰ درصد بود اين طرح به طور 
موقت گذاشته شده تا در نهايت بحث موضوعات كنترل 
بابت دريافت عوارض حل و فصل شود. معاون ساخت 
و توس��عه آزادراه هاي كشور گفت: به همين خاطر اين 
تصميم با هماهنگي هاي الزم گرفته شده كه طي چند 
ماه آزمايشي در باجه هاي الكترونيكي عوارض به صورت 
نقدي دريافت شود چرا كه براي توسعه منطقه ۲ آزادراه 
اين پول مورد نياز اس��ت. قطعا با حل زيرساخت هاي 
كنترلي دريافت عوارض شرايط مثل سابق خواهد بود و 

همانطور كه گفته شده اين طرح موقت است.

كاهش مسافران حمل ونقل 
عمومي جاده اي به يك سوم!

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور 
گفت: ضريب اشغال مسافر در ناوگان حمل ونقل عمومي 
مسافر در حالت عادي 6۰ درصد بود كه بر اثر شيوع كرونا 
و كاهش مسافران هم اكنون به ۲۰ درصد رسيده است.

به گزارش ايسنا، عبدالهاش��م حسن نيا، معاون وزير و 
رييس س��ازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور 
با حضور در جمع اصناف حمل و نقل اس��تان اصفهان 
و بررسي دغدغه ها و مشكالت صنعت حمل ونقل كاال 
و مسافر استان اصفهان از پيگيري براي كاهش ضرر و 
زيان وارده به صنعت حمل ونقل مسافر خبر داد و افزود: 
پيگيري هاي اجرايي براي تحقق قول هاي دولت مبني 
بر ارايه تسهيالت كم بهره به اين قشر هستيم.  او  اضافه 
كرد: از آن زمان تاكنون به ويژه در روزهاي اوليه شرايط 
سختي حاكم بر اقتصاد كش��ور بود اما با اين حال قشر 
پرتالش راننده از هيچ تالشي براي جابه جايي مسافران 
و به خصوص كاالهاي ضروري و اصلي مردم دريغ نكرده 
است. حسن نيا افزود: ۳65 هزار دستگاه خودروي سبك 
و سنگين  در كشور وجود دارد كه عمر افزون بر 6۰ هزار 

دستگاه باالي 4۰ سال است.

كارنامه مالي پايتخت در ثلث اول 99 منتشر شد

فرودگاه ماهشهر و عسلويه به شركت فرودگاه ها واگذار مي شود

اختالل در جذب بودجه هاي غيرنقد شهرداري

توپ زيان فرودگاه هاي وزارت نفت در زمين وزارت راه 
گروه راه و شهرسازي| 

يك روز پس از آنكه اعالم ش��د، وزارت نفت تمايل دارد تا 
فرودگاه هاي تحت مالكيت خود را حتي به صورت رايگان 
به شركت فرودگاه ها واگذار كند، اما تمايلي از طرف مقابل 
براي انجام اين واگذاري وجود ندارد، تورج دهقاني زنگنه، 
رييس سازمان هواپيمايي از موافقت شركت فرودگاه ها و 
ناوبري ايران از تحويل گيري فرودگاه هاي عسلويه و ماهشهر 
خبر داد و گفت: مالكيت فرودگاه ها با اين شركت است و 
سازمان هواپيمايي كشور به موضوع مالكيت ورود نمي كند. 
به گ��زارش خبرگزاري هاي داخلي، تورج دهقاني زنگنه 
ديروز اظهار كرد: مالكيت فرودگاه ها با شركت فرودگاه ها 
و ناوبري ايران است و قرار شده اين شركت در گام نخست، 
فرودگاه هاي عسلويه و ماهشهر را تحويل بگيرد.  دهقاني 
زنگنه پيش تر درباره گزارش نهايي علت سانحه فرودگاه 
ماهشهر كه در تاريخ هفتم اسفندماه سال گذشته رخ داد 
و در جريان اين سانحه هواپيماي بويينگ ام دي كاسپين 
از مسير باند منحرف شد، گفته بود: هدف از بررسي سوانح، 
شناختن ريشه هاي رويداد و جلوگيري از رخداد مجدد 
آن با شناسايي و پياده سازي اصالحات الزم جهت حذف 
زمينه هاي تكرار آن بوده است. وي اذعان كرده بود: پس از 
انتشار گزارش نهايي سازمان در خصوص سانحه هواپيماي 

مسافري MD8۳ شركت كاسپين در فرودگاه ماهشهر و 
در ادامه گفت وگوي مديركل فرودگاه هاي استان خوزستان 
با توجه به اينكه محتواي خبر منتشر شده وجود ناهماهنگي 
و عدم مسووليت پذيري را القا مي كرد در قالب يك اقدام 
پيشگيرانه، به منظور حفظ ايمني و تا مشخص شدن نتيجه 
بررسي ها دستور توقف فعاليت فرودگاه صادر شد. رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرده بود: پس از آن با 
دستور مقام عالي وزارت راه و شهرسازي و رايزني سازمان 
هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه ها، شركت فرودگاه ها 
در گام نخست مسووليت ناوبري فرودگاه هاي ماهشهر و 
عسلويه را به صورت مكتوب پذيرفت. با اين تمهيد، ادامه 
فعاليت فرودگاه ماهشهر و برقراري پروازها، از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري با رعايت كامل ايمني مورد موافقت 
قرار گرفته است. روز ش��نبه هفته جاري، محسن آتش 
زمزم، مديرعامل شركت عمليات غير صنعتي ماهشهر در 
واكنش به گزارش سازمان هواپيمايي كشوري به سانحه 
فرودگاه ماهش��هر و واگذاري اين فرودگاه تحت مالكيت 
وزارت نفت به شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اظهار 
كرد: ما دستور اكيد از وزارت نفت داريم كه فرودگاه هاي 
تحت مالكيت اين وزارتخانه تحويل ش��ركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران ش��ود. بنده و مديرعامل هلدينگ 

خليج فارس ۲ جلس��ه با سياوش اميرمكري مديرعامل 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در اين خصوص 
داشته ايم. متأسفانه شركت فرودگاه ها اين پيشنهاد ما را 
نپذيرفت كه البته آنها هم توجيهات خودشان را داشتند؛ 
به خصوص كه اكثر فرودگاه هاي كشور زيان ده هستند؛ 
از نظر شركت فرودگاه ها، فرودگاه هايي هم كه در اختيار 
وزارت نفت اس��ت، زيان ده هستند چرا كه پروازهاي اين 
فرودگاه ها كم است.  وي تصريح كرد: ما براي نگهداري و 
اداره فرودگاه ماهشهر، ساالنه ۲۰ ميليارد تومان از درآمد 
صنعت پتروشيمي بندر ماهشهر هزينه مي كنيم كه نشان 
مي دهد نگهداري اين فرودگاه، زيان ده است. به رغم آنكه 
زمين و تأسيسات زيادي به فرودگاه ماهشهر اختصاص 
دارد، اما براي آنكه واگذاري آن به شركت فرودگاه ها اتفاق 
بيفتد، به مديرعامل شركت فرودگاه ها پيشنهاد داده ايم تا 
اين فرودگاه را همراه با كل تجهيزات آن به رايگان به آنها 
واگذار كنيم.  آتش زمزم گفت: حتي در مرحله بعدي به 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران پيشنهاد داديم 
تا عالوه بر واگذاري، هزينه نگهداري يك س��ال آن را هم 
تقبل كنيم تا ش��ركت فرودگاه ها بتواند به طور كامل در 
اين فرودگاه مستقر شود. وي بيان كرد: فرودگاه داري كار 
صنعت پتروشيمي نيست و بايد شركت فرودگاه ها و ناوبري 

هوايي ايران آن را تحويل بگيرد؛ هزينه هاي مربوطه را هم 
حاضريم پرداخت كنيم.

 نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره 139960310019002539 مورخ 1399/05/16 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم آوه قاسم زاده مجاوری فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 267.8 متر مربع به شماره پالک 308 فرعی از 2 اصلی واقع در 
فریدونکنار بخش 11 خریداری از مالک رس�می محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19904780
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/17 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/31 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

دست رد هاشمي به سينه توكلي
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران ديروز در 
واكنش به نامه احمد توكلي مبني ب��ر آمادگي براي 
پيگيري و مطالبه گري حقوق ش��هرداري در جريان 
۷۰۰ ملك واگذار شده به افراد غير به خبرنگاران گفت: 
من قبل از اينكه نامه را ببينم، در فضاي مجازي آن را 
ديدم. اگر بخواهيم مشكلي كه براي آقاي فتاح پيش 
آمد، براي من پيش نيايد، بايد محافظه كارانه وارد اين 
موضوع بشويم. هاشمي افزود: چون آقاي توكلي اين 
نامه را سرگشاده و علني كردند، من هم در اين خصوص 
سرگشاده پاسخ مي دهم. امالك مذكور ليستش موجود 
و مشخص است. مي توانند به شهرداري مراجعه كنند 
و ما به ايش��ان به صورت خصوصي اجازه مي دهيم كه 
ليست افرادي كه امالكي را در اختيار گرفتند ببينند. 
اما اينكه بخواهيم اين گزارش را به صورت كتبي براي 
ايشان بفرستيم بعيد است اين كار صورت بگيرد. رييس 
شوراي شهر تهران گفت: اطالعات براي كساني كه به 

صورت حضوري مراجعه كنند موجود اس��ت. احمد 
توكلي، رييس هيات مديره سازمان مردم نهاد ديده بان 
شفافيت و عدالت در نامه اي كه روز شنبه هفته جاري 
در اعتمادآنالين منتشر شد، آمادگي اين سازمان را براي 
بررسي امالك واگذار شده به مسووالن در شهرداري 
تهران، اعالم كرد. توكلي در نامه خود به هاشمي نوشته 
است: »جنابعالي در مصاحبه با برنامه تلويزيوني تهران 
۲۰ اعالم كرديد آماده ايد درباره ۷۰۰ ملك شهرداري 
كه در اختيار ديگران اس��ت، گزارش بدهيد. سازمان 
مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت براساس تكليف 
ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني اش، آمادگي خود را 
براي دريافت، بررسي و در صورت نياز مطالبه گري از 
اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملك شهرداري واگذار 
شده اعالم مي دارد و بر اساس روال هميشگي اش، نتايج 
اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شريف ايران 
گزارش مي نمايد. بنابراين خواهش��مند است تمامي 

اس��ناد و مدارك مرتبط با موضوع فوق الذكر را به اين 
س��ازمان مردم نهاد ارايه فرماييد.« محسن هاشمي 
ح��دود ۲۰ روز پيش در برنامه تلويزيوني تهران ۲۰ با 
انتقاد از نوع نگاه صداوس��يما به شوراي شهر تهران و 
يادآوري اظهارات پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان 
انقالب اس��المي درباره امالك و ام��وال اين نهاد كه 
پس لرزه هاي آن همچنان باقيست، گفته بود: »درباره 
ام��الك بنياد مس��تضعفان چند برنامه گذاش��تيد؟ 
ش��هرداري بيش از ۲۰۰۰ ملك دارد كه حداقل ۷۰۰ 
مورد از آن دست ديگران اس��ت. آيا يك بار درباره آن 
گزارش تهيه شده است؟ گفتم آقاي فتاح اين حرف ها 
را زد و اجازه دهيد من نيز بزنم.  به آقاي علي عسكري، 
رييس س��ازمان صداوسيما نامه نوش��تم و گفتم كه 
بگذاريد بيايم و توضيح دهم، اما موافقت نشد. يك بار 
من را دعوت كنيد تا درباره استفاده از كاخ هاي بازمانده 

از دوره پهلوي توضيح دهم.«

پاسخ   سرگشاده



6 رويداد

ادامه از صفحه اول

دنياي فناوري
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صادركنندگان براي دريافت 
تسهيالت ثبت نام كنند

طبق اعالم وزارت صمت سامانه يكپارچه اعطاي 
تسهيالت بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي 
از محل منابع صندوق توس��عه مل��ي و بانك هاي 
عامل طرف قرارداد در سامانه بهين ياب ايجاد شده 
است. س��عيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت، اعالم كرد كه پس از تدوين دس��تورالعمل 
مربوط به ماده ۳ بسته حمايت از توسعه صادرات 
غيرنفتي، موضوع تسهيالت ريالي و ارزي صادراتي، 
در راس��تاي هدايت منابع در جهت تحقق اهداف 
صادراتي و همچنين تس��هيل و تسريع در فرآيند 
پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش به واحدهاي 
تولي��دي- صادراتي محص��والت اولوي��ت دار به 
كشورهاي هدف، سامانه اعطاي تسهيالت بسته 
صادراتي ايجاد شده است. طبق اعالم وزارت صمت 
تمام��ي متقاضيان دريافت تس��هيالت صادراتي 
 www.behinyab.ir ضمن مراجعه به سامانه
و پس از ثبت درخواست، يكي از بانك هاي پارسيان، 
توسعه صادرات، كشاورزي، توسعه تعاون، صادرات 
و بانك مشترك ايران و ونزوئال، را انتخاب مي كنند. 
اطالعات ثبت شده به صورت خودكار مورد پردازش 
قرار گرفته و در صورت تاييد اين اطالعات توسط 
سازمان توس��عه تجارت ايران به بانك هاي عامل 
جهت بررسي، تصويب و پرداخت تسهيالت ارسال 

خواهد شد.

محصوالت داخلي سايپا 
جايگزين مونتاژي ها شدند

گروه خودروسازي سايپا از ابتداي سال ۹۹ تا پايان 
روز دهم ش��هريورماه ۱۷۶ هزار و ۴۰۵ دس��تگاه 
خودروس��واري و تجاري توليد كرد كه بيش��تر از 
تيراژ توليدي در مدت مشابه از سال گذشته است. 
دو ش��ركت زامياد و س��ايپاديزل كه توليد كننده 
محصوالت تجاري گروه خودروسازي سايپا به شمار 
مي آيند، در اين مدت زمان ۱۳ هزار و ۸۵۰ دستگاه 
خودرو توليد كرده اند كه نزديك به ۱۷۰۰ دستگاه 
افزايش نس��بت به همين مدت در س��ال گذشته 
است. نكته حائز اهميت در بررسي توليدات سايپا 
تا دهم شهريورماه امسال كاهش توليد محصوالت 
مونتاژي و جايگزين شدن آنها با محصوالت داخلي 
اين خودروس��از است. براين اس��اس، تيراژ توليد 
خودروه��اي CKD كه محصوالت مش��ترك با 
خودروسازان خارجي بوده از ابتدا تا دهم شهريور 
۹۸ بيش از ۹ هزار و ۸۹۰ دستگاه بوده كه در مدت 
مش��ابه س��ال ۹۹ به ۴ هزار و ۷۸۸ خودرو رسيده 
اما اي��ن كاهش توليد با افزايش ۵ ه��زار خودرو از 
محصوالت خان��واده ايك��س۱۰۰ و ايكس۲۰۰ 
سايپا پوشش داده شده است. سايپا در مدت زمان 
ياد ش��ده از س��ال ۹۹ بيش از ۱۵۷ هزار دستگاه 
محصوالت خان��واده ايك��س.۱۰۰ و ايكس.۲۰۰ 
شامل پرايد، تيبا، ساينا و كوييك توليد كرده است.

خطر روزمرگي
در فعاليت هاي مجلس

نباي��د وقت مجل��س را ص��رف امور حاش��يه اي و 
غيرضروري كرد. به هر حال وضعيت تورم مشخص 
اس��ت؛ وضعيت نابس��امان روند قيمت گذاري ها 
مشخص است؛ گراني ها هر روز ركوردهاي جديدي 
را خلق مي كند در يك چنين شرايطي مجلس بايد 
تحرك بااليي داش��ته باشد، از مس��ووالن اجرايي 
چرايي بروز مش��كالت را پيگري كند، راهكارهاي 
عملياتي براي عبور از مشكالت ارايه كند، ريشه هاي 
اصلي تورم و گراني را بيابد، در وهله اول از اهرم هاي 
نظارت��ي و هدايتي خود بهره بب��رد، و اگر مديري، 
مسوولي، وزيري يا هر شخص ديگري كه مسووليتي 
دارد اما بر اس��اس وظايف خود نتوانس��ته باري از 
مش��كالت اقتصادي و معيش��تي كش��ور بردارد و 
وظايف خود را بدرستي انجام نداده، او را بازخواست 
كنند، استيضاح كنند، بركنار كنند و... اين مي شود 
تاثيرگذاري مجلس، مي شود كار كردن و مي شود رو 
به جلو حركت كردن و در مسير بهبود مشكالت گام 
برداش��تن. در حالي كه با گذشت حدود ۱۰۰روز از 
مجلس هنوز نشانه هايي اين تاثيرگذاري در مجلس 
يازدهم ديده نمي ش��ود. به هر حال در شرايطي كه 
وزارت صمت متولي رسمي و تثبيت شده اي ندارد و 
بخش قابل توجهي از وظايف قيمت گذاري و توزان 
بخشيدن به بازار به عهده همين وزارت صمت است، 
طبيعي اس��ت كه وضعيت نابسامان وزارت صمت 
از نظر مديريتي اثر خود را در بازارهاي كش��ور هم 
مي گذارد و نوعي آشفتگي در روند قيمت ها ايجاد 
مي شود. وظيفه مجلس است كه مشكل را شناسايي 
كند؛ ابعاد و زواياي گوناگون آن را بررسي كند و در 
نهايت راهكار قانوني براي عبور از آن ارايه ش��ود. به 
نظرم بخش قابل توجهي از مشكالت اقتصادي ناشي 
از ان است كه نهادهاي نظارتي نتوانسته اند وظايف 
خود را بدرس��تي اجرا كنند. اساس��ا هر ساختاري 
نيازمند نظارت و راهبري است، زماني كه نهادهاي 
نظارتي فرايندهاي نظارتي را بدرستي اجرا نكنند، 
نتيجه مي شود ش��رايط آش��فته اي كه در نهايت 
هم هيچكس مس��ووليت آن را به عهده نمي گيرد. 
مجلس بايد نقش نظارتي خود را بدرستي ايفا كند 
تا اركان اصلي كشور در مسير درست و قانوني خود 
حركت كنند. اگر مجلس به وظايف بنيادين خود و 
نظارت فراگيرش عمل كند شك نكنيد كه بسياري 
از مش��كالتي كه امروز به دليل فقدان نظارت هاي 
قانوني در فضاي اقتصاد و مديريت كشور ايجاد شده 

در مسير حل و فصل شدن قرار خواهد گرفت.

قاضي امريكايي جاسوسي هاي 
سايبري دولت را غيرقانوني دانست

بر اس��اس حكم يك قاض��ي ف��درال در امريكا 
اقدامات اف بي آي و وزارت امنيت داخلي اياالت 
متحده براي دسترس��ي ب��ه داده هاي ديجيتال 
كارب��ران در س��ال هاي اخي��ر غيرقانوني بوده 
اس��ت. به گزارش مهر به نق��ل از انگجت، جيمز 
بوزب��رگ قاضي دادگاه بررس��ي نحوه نظارت بر 
فعاليت هاي اطالعاتي خارجي در امريكا حكمي 
صادر كرده كه بر مبن��اي آن اف بي آي و آژانس 
امنيت ملي امريكا در زمينه جمع آوري اطالعات 
تماس ه��اي تلفن همراه و ارتباط��ات اينترنتي 
 اف��راد دچار تخل��ف ش��ده و قواني��ن امريكا را

 نقض كرده اند.
 حكم يادش��ده در دسامبر س��ال ۲۰۱۹ صادر 
ش��ده بود، اما دو روز پيش در اختيار عموم قرار 
گرفته اس��ت. بر همين اس��اس اگر چه تخلفات 
دو نهاد يادش��ده گاهي غيرعم��دي بوده، اما در 
بس��ياري از موارد به نقض حريم شخصي افراد 
انجامي��ده و لذا بر مبناي قانون اساس��ي امريكا 
تخلف محسوب مي شود. البته اف بي آي و وزارت 
امنيت داخلي امريكا كماكان امكان جاسوس��ي 
سايبري از غيرامريكايي ها را خواهند داشت، اما 
براي انجام چنين اقداماتي در قبال اتباع امريكا 
محدوديت ه��اي ج��دي اعمال مي ش��ود. يك 
مورد بررسي نش��ان مي دهد از ۱۶ هزار نفر كه 
مورد جاسوسي س��ايبري و ديجيتال اف بي آي 
قرار گرفته ان��د، تنها هفت نفر ب��ا افراد متخلف 
ارتباطاتي داشته اند و اين افراد هم مرتكب هيچ 
جرمي نش��ده بودند. از همين رو جاسوسي هاي 
س��ايبري دولت امريكا در عمل موجب افزايش 
امنيت اين كشور هم نشده است. ادوارد اسنودن 
پيمانكار س��ابق كاخ س��فيد حدود هفت سال 
قبل فرآيند و برنامه هاي گس��ترده جاسوس��ي 
سايبري دولت امريكا از ميلياردها كاربر اينترنت 
و تلفن هاي همراه را افشا كرده و به همين علت 
از س��وي كاخ س��فيد مورد پيگ��رد قضايي قرار 
گرفته بود. افش��اي اين رونده��اي تكان دهنده 
موجب شگفتي جهانيان ش��ده بود. وي پس از 
اين افشاگري هاي به عنوان پناهنده سياسي در 

روسيه زندگي مي كند.

آمازون 7 هزار فرصت شغلي
در انگليس ايجاد مي كند

كرون��ا موج��ب افزاي��ش خريده��اي آنالين از 
ش��ركت هايي مانند آم��ازون ش��ده و از همين 
رو اي��ن ش��ركت ب��ه دنب��ال ايج��اد ۷ ه��زار 
فرصت ش��غلي داي��م جديد در انگليس اس��ت. 
ب��ه گزارش ف��ارس به نق��ل از آس��ين ايج، قرار 
اس��ت فرصت هاي ش��غلي جديد آم��ازون در 
 انگليس تا قبل از پايان س��ال ج��اري ميالدي

 ايجاد شود.
 برخي فروشگاه هاي آنالين زنجيره اي ديگر در 
انگليس نيز قصد دارند فرصت هاي ش��غلي تازه 
ايجاد ك��رده و افرادي را اس��تخدام كنند. حتي 
سوپرماركت زنجيره اي تسكو نيز تصميم گرفته 
تا افرادي را براي تحويل آنالين كاال در انگليس 
اس��تخدام كند. نيروهاي جديد آمازون در ۵۰ 
ش��هر انگليس ب��ه كار گرفته خواهند ش��د. در 
مجموع با انجام اس��تخدام هاي تازه تعداد افراد 
انگليسي ش��اغل در آمازون از ۴۰ هزار نفر فراتر 
مي رود كه نس��بت به يك س��ال قبل و پيش از 
شيوع ويروس كرونا تا يك سوم افزايش مي يابد. 
افراد مذكور در زمينه هاي مختلفي فعال خواهند 
شد كه از اين جمله مي توان به انبارهاي آمازون، 

مسيرهاي حمل و نقل كاال و غيره اشاره كرد.

تغيير رويه نقشه گوگل
در دوران كرونايي

ش��يوع ويروس كرون��ا و تغيير حج��م ترافيك 
در دوران پاندم��ي گ��وگل را وادار كرد در نحوه 
پيش بين��ي ترافيك در س��رويس نقش��ه خود 
تغييرات��ي ده��د. به گزارش ايس��نا ب��ه نقل از 
سي ان بي س��ي، گ��وگل در يك پس��ت جديد 
وب��الگ توضيح داد چگونه پاندم��ي كوويد ۱۹ 
اين ش��ركت را مجبور ك��رد در نحوه پيش بيني 
ش��رايط رانندگي مانند ترافيك براي كاربراني 
كه از سرويس نقشه Google Maps استفاده 
مي كنند، تغييراتي دهد. در ۱۳ س��ال گذشته 
هنگامي ك��ه كاربران بررس��ي يك مس��ير در 
Google Maps را آغ��از مي كردن��د، گوكل 
بر مبناي س��ال ها اطالعاتي كه از سوي شركت 
»ديپ مايند « فراهم ش��ده است، زمان تقريبي 
رس��يدن به مقص��د را برآورد مي ك��رد. پيش از 
شيوع ويروس كرونا زمان سفرهاي صبحگاهي 
بر مبناي سال هاي اطالعاتي كه گوگل از وضعيت 
ه��وا، تصادفات احتمالي و جاده هاي در مس��ير 
كاربر داشت، ممكن بود يك ساعت طول بكشد. 
اما گوگل دريافت كه ترافيك جهاني پس از آغاز 
قرنطينه در اوايل امسال ۵۰ درصد كاهش پيدا 
كرده و شيوه مورد اس��تفاده توسط اين شركت 
ديگر موثر نيست. از زمان شيوع ويروس كرونا، 
گوگل اطالعات ترافيك قديمي را كنار گذاشته 
و مدل هاي��ش را تغيير داده تا الگوهاي ترافيكي 
دو تا چهار هفته گذشته را در اولويت قرار دهد. 
اين به معناي آن است كه اين شركت همچنان 
س��رويس قابل اطمينان را اراي��ه خواهد داد به 
خص��وص اگر مناطق تح��ت قرنطينه به تدريج 
بازگشايي شوند. گوگل مدعي است كه درستي 
 Google Maps پيش بيني هاي ترافيكي در

بيش از ۹۷ درصد بوده است.

فيروزآبادي با بيان اينكه پلتفرم هاي خارجي در صورت ايجاد مسائل فرهنگي و امنيتي فيلتر مي شوند، عنوان كرد 

عضويت مسووالن در شبكه هاي فيلترشده خالف است
به گفت��ه رييس مركز مل��ي فضاي مجازي، در ش��بكه 
ملي اطالعات، قرار بر قطع هيچ ش��بكه اي نيست و تنها 
درصورتي كه پلتفرم ه��ا از قوانين ايران تبعيت نكنند و 
موارد غيرقانوني شان به حدي باشد كه مسائل فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي و امنيتي ايجاد كند، فيلترينگ صورت 
مي گيرد. فيروزآب��ادي همچنين عضويت مس��ووالن 
در شبكه هاي فيلترشده را خالف دانس��ت و گفت: ما از 
مس��ووالن انتظار داريم كه از پلتفرم هاي ايراني حمايت 
كنند. بسياري از مسووالن ما فقط در پلتفرم هاي خارجي 
حضور دارند و انتظار داريم در كنار حضور در پلتفرم هاي 
خارجي، پست هاي خودشان را در پلتفرم هاي ايراني هم 
نشر دهند. سيد ابوالحسن فيروزآبادي با اشاره به تحليل 
شوراي عالي از فضاي مجازي بيان كرد: فضاي مجازي از 
آنجا شكل گرفت كه شبكه اي به نام اينترنت در امريكا وجود 
داشت و به تدريج به كل دنيا سرايت پيدا كرد و همه كشورها 
از آن استفاده كردند. حكمراني و نحوه ارتباط و اتصال به 
اين شبكه اينترنتي، در اختيار يك شركت امريكايي بود. 
ايران جزو اولين كشورهايي بود كه از ابتداي كار فهميد اين 
كار اشكال دارد، البته ساير كشورها هم در سال ۲۰۰۳ در 
جامعه اطالعاتي كه در تونس تشكيل شد، با توجه به جهاني 
شدن شبكه اينترنت، خواستند كه حكمراني امريكا به اين 
شبكه كاهش پيدا كند كه امريكا از آن زمان تاكنون از اين 
درخواست سرپيچي كرده است. رييس مركز ملي فضاي 
مجازي با بيان اينكه به تدريج كشورها متوجه شدند كه بايد 
تدابيري اتخاذ كنند، افزود: تدبير چيني ها اين بود كه تمام 
اپليكيشن ها و ابزارهاي روي شبكه اينترنت را مشابه سازي 
كردند. به محض اينكه مشابه موتور جست وجو، پيام رسان، 
خدمات بانكي، بازي و سرگرمي و ابزارهايي كه روي شبكه 
اينترنت شكل گرفته و عمدتا توسط شركت هاي امريكايي 
به بازار جهاني ارايه مي شود، را ساختند، نسبت به فيلتر 
كردن همه اين اپليكيشن ها اقدام كردند. در اروپا هم البته با 
تاخير هفت ساله اي نسبت به ايران، سه سال است اين بحث 
مطرح شده كه چگونه مي توانند شبكه اينترنتي كه فضاي 
مجازي كشورهايشان را شكل مي دهد، مديريت كنند. آنها 
از طرق مختلف قوانيني وضع كردند، از جنبه اقتصادي از 
جمله وضع ماليات و اخذ تعهدات براي ايجاد مشاغل پايدار، 
تا GDPR يا قان��ون صيانت از داده ها كه مربوط به حريم 
خصوصي مي شود با اين مضمون كه اطالعات مربوط به 
شهروندان اروپايي نبايد از اروپا خارج شود و درواقع اينترنت 

اروپايي در حال شكل گيري است.

  سرعت پايين در توسعه شبكه ملي اطالعات 
وي درباره شبكه ملي اطالعات توضيح داد: اينترنت ايراني 
يا شبكه ملي ايراني هم در كنار همه شبكه هاي دنيا كه به 
همه مردم دنيا خدمات عرضه مي كند، قرار است با رعايت 
قوانين كشور قابل دسترسي باشد. قرار نيست شبكه ملي 
اطالعات در ابتداي امر، فيلتر كند، البته اگر از قوانين ايران 
تبعيت نكنند و روي پلتفرم هايش��ان م��وارد غيرقانوني 
به حدي باشد كه توليد مسائل فرهنگي، اجتماعي سياسي 
و امنيتي ايجاد كند، تدابيري جهت پااليش اين پلتفرم ها 
صورت مي گيرد. شبكه ملي اطالعات، شبكه شبكه هاست 
كه اين شبكه هاي متعدد مي توانند داخلي باشند يا خارجي 
و قرار بر قطع هيچ شبكه يا پلتفرم خارجي نيست، مگر اينكه 
آن پلتفرم از قوانين ايران تبعيت نكند و اثرات امنيتي مخرب 
وسيعي داشته باشد، كه قانون حكم مي كند اقدامات قانوني 
به عمل بيايد. وي در پاسخ به اينكه آيا مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي ضمانت اجراي��ي دارد؟ توضيح داد: يكي 
از اش��كاالت شوراهاي عالي در كشور ما، ضمانت اجرايي 
است. براي مثال ما در شواي عالي فضاي مجازي اگرچه 
ناظر شبكه ملي هستيم، اما در هيچ فرآيندي مشاركت 
نداريم و از نظر اختصاص ميزان بودجه و نحوه هزينه كرد 
آن اطالعي نداريم. تنها در گزارشاتي كه بيشتر مبتني  بر 
توافق و حسن نيت است، شركت و مذاكرات فني مي كنيم. 
اين يك نقطه ضعف اساسي است و به همين دليل هم شبكه 
ملي اطالعات در اين سال ها با سرعت كمي جلو رفته است. 
فيروزآبادي درباره ادع��اي وزارت ارتباطات درخصوص 
فراهم شدن ۸۰ درصد زيرساخت هاي شبكه ملي اطالعات، 
بيان كرد: سند عملياتي شبكه ملي اطالعات اهداف، بايد 
تا سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد و برخي اهداف نيز براي پايان 
سال ۱۴۰۰ تعيين شده است كه تاكنون ۲۵ درصد آنها 
محقق شده است. گزارش پيشرفت ۸۰ درصدي مربوط 
به تحقق اهداف در ش��بكه ارتباطي بوده اس��ت. در دوره 
دوم رياست جمهوري آقاي روحاني، پروژه ها تجهيزاتي 
كه در دوره اول و وزارت آقاي واعظي تهيه شده بود، نصب 
و راه اندازي ش��د. دوس��تان ما در وزارت ارتباطات خود را 
موظف به اجراي سند تبيين الزامات نمي دانستند و خود 
را موظف به اجراي شبكه ارتباطات مي دانستند كه آن را تا 
حد خوبي در كشور توسعه دادند و امروز هم شبكه ارتباطي 
نسبتا خوبي در كشور داير است، البته نقاط ضعف اساسي 
هم دارد كه در حال برطرف سازي هستند اما از بسياري از 
كشورهاي منطقه، وضعيت ارتباطي ما بهتر است. ما در 
مركز ملي فضاي مجازي و سند شوراي عالي، اصرارمان بر 
استقالل و غلبه خدمات اقتصاد ديجيتال و ابزارهاي بومي 
است. در وزارتخانه اين موارد را از حيطه وظايف خود خارج 

مي دانند، در حالي كه مجري پروژه شبكه ملي هستند. به 
همين دليل اصرار داشتيم كه در حوزه خدمات پايه يعني 
پيام رس��ان، موتور جست وجو، ايميل و خدمات ابري كه 
بخش اطالعاتي است و اهميتش شايد از ارتباطات بيشتر 
باشد، يا دولت خودش اقدام به اجرا كند، يا از طريق واگذاري 

پروژه ها به بخش خصوصي، مسووليت بپذيرد.

  خدم�ات پاي�ه ش�بكه مل�ي برعه�ده وزارت 
ارتباطات است

رييس مركز ملي فضاي مجازي خاطرنش��ان كرد: اين 
موضوع تا ۱۲ آذر سال گذش��ته طول كشيد و بر اساس 
همان گزارش ۸۰ درصدي وزارت ارتباطات، رهبري حكم 
كردند كه خدمات پايه شبكه ملي را دولت انجام دهد. دولت 
بايد در اين زمينه همت بيشتري بگذارد. وزارت ارتباطات 
متولي ارتباطات كشور بوده، يعني يك وزارتخانه ارتباطي 
و كمتر اطالعاتي است و از انجام خدمات اطالعاتي كراهت 
دارد. اين وزارتخانه سنتي ساختار مناسبي براي شبكه ملي 
اطالعات كه يك ابرپروژه است، ندارد و انتظار از آن، توقعي 
بيش از حد است. بنابراين الزم است دولت ساختارهاي 
مناسب در اين حوزه را فراهم كند و به عنوان مصوبه شوراي 
عالي اين پروژه ها را انجام دهد. فيروزآبادي با بيان اينكه ما در 
شوراي عالي به هيچ وجه نظرمان بر فيلتر كردن شبكه هاي 
اجتماعي نيست، افزود: مگر شبكه هاي اجتماعي كه سابقه 
امنيتي نامساعد داشتند، مثل توييتر كه در حوادث سال 
۱۳۸۸، مداخله آشكار مبتني بر كاخ سفيد در اين جريانات 
داشت. در مورد تلگرام هم اين شبكه قول هايي داده بود كه 
همكاري هايي داشته باشد اما ما روزانه شاهد ده ها شكايت 
كالهبرداري و مفسده و حتي عمليات هاي تروريستي در 
كشور داشتيم كه همكاري از جانب تلگرام صورت نگرفت 

و طبيعي بود كه با آن برخورد شود.

  پوسته هاي تلگرام اثرات خوبي داشتند
وي با بيان اينكه نياز مردم به پيام رسان و شبكه اجتماعي و 
رسانه كاربرمحور، مورد قبول شوراي عالي فضاي مجازي 
است، افزود: در ابتدا كه تلگرام مسدود شد، پيام رسان هاي 
داخل��ي اقدام به ارايه خدمات كردن��د، اما از نظر آمادگي 
سخت افزاري و نرم افزاري براي ارايه سرويس قابل اعتماد 
به همه مردم ايران نبودند و ديديم كه دچار مشكل هايي 
شدند. به همين دليل هم با هماهنگي قوه قضاييه اجازه 
داده شد كه پوسته هايي به صورت موقت فعاليت كنند و اين 
پوسته ها هم اثرات خوبي داشتند. ما هدفمان اين بود كه 
مردم را از فيلترشكن هايي كه دستگاه هاي ارتباطي مردم 
را آسيب پذير مي كند نجات دهيم و ضمنا مردم از تلگرامي 
اس��تفاده كنند كه موارد ضداجتماعي و ضدفرهنگي در 
آن پااليش شده است. اما امريكايي ها از اين مساله نگران 
شدند و با مشكالتي در زمينه توطئه هايي كه در حوزه ارز 
و اعتصابات داشتند، مواجه شدند و به همين دليل نسبت 
به حذف پوسته ها اقدام كردند. اين كار يك اقدام تهاجمي 
بي سابقه بود كه به گوش��ي ۳۰ ميليون كاربر ايراني وارد 
شوند و اپليكيشن ها را پاك كنند و زنگ خطري بود كه 
بسياري از كش��ورها را هشيار كرد كه نمي توانند نسبت 
به بي طرف��ي پلتفرم ها و سيس��تم هاي عامل امريكايي 
اطمينان داشته باشند. اين اقدامات امريكايي ها باعث شده 
كشورها به اين فكر بيفتند كه نگران اپليكيشن هاي خود 
باشند چون امريكايي ها مي توانند هر لحظه، هر پلتفرمي 
را از روي گوش��ي ها پاك كنند. وي درباره فاش ش��دن 
اطالعات ۴۰ ميليون كاربر در تلگرام بيان كرد: يك باگي 
در نرم افزار تلگرام وجود داشته كه يك شركت در كشور از 
طريق خزش يا كراولينگ، قابليتي كه مي توان يك سري 

اطالعات عمومي را از طريق اينترنت برداشت و با استفاده 
از اين باگ، اين اطالعات را جم��ع آوري كرده و بدون هر 
گونه حفاظتي اين اطالعات را در يك بانك اطالعاتي در 
يكي از ديتاسنترهاي كش��ور ذخيره كرده بود كه مورد 
تعرض قرار گرفت. در اين بانك، محتواي مكالمات و پيام ها 
وجود ندارد و فقط نام و شماره كاربر فاش شده است. دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي درباره وضعيت پيام رسان هاي 
بومي در كش��ور بيان كرد: نگاه دولت اي��ن نبوده كه در 
زمينه فراهم كردن يك پيام رسان براي همه مردم ايران، 
مسووليت پذيري داشته باش��د. نگاهش اين بوده كه اگر 
بخش خصوصي در اين حوزه وارد شود، حمايت هايي در 
حد متعارف انجام دهد از جمله تامين وام و پهناي باند و 
اينكه بعضي از خدمات دولت هم روي آنها ارايه شود. اما 

اين اقدامات كفايت نمي كرد.

  ارايه پيام رساني توسط اپراتورها
فيروزآبادي با بيان اينكه پلتفرم هاي بسيار وسيعي در كشور 
در حوزه هاي مختلف فض��اي مجازي فعاليت اقتصادي 
موث��ري دارند، گفت: اين پلتفرم  ه��ا در حوزه كيف پول، 
خرده فروش��ي، در حوزه فروش بليت ده ها ميليون عضو 
دارند و صدها ميليون تراكنش انجام مي دهند. اما هيچ يك 
از اين پلتفرم ها كه هم قدرت اقتصادي داشتند و هم قدرت 
فني، حاضر نشدند در حوزه پيام رسان ها ورود كنند. چون 
پيام رسان ها از نظر آنها يك پديده اجتماعي حساب مي شد 
و مدل اقتصادي مشخصي در ديدگاهشان وجود نداشت. 
جنبه اجتماعي، سياسي و فرهنگي پيام رسان ها برايشان 
پررنگ تر از جنبه اقتصادي بود و آنها ورود نكردند. ما از نظر 
اقتصادي و فني كشور را در شرايطي مي بينيم كه بتوانيم 
پيام رسان هاي بزرگ و با كيفيت خوب عرضه كنيم، اما 
انگيزه اقتصادي در اين زمينه وجود نداشت، انگيزه اي كه 
همان زمان ما از اپراتورها كه از ثروتمندترين شركت هاي 
حوزه فضاي مجازي كشور هستند، دعوت كرديم كه وارد 
اين حوزه شوند اما نپذيرفتند. البته جديدا بعد از دستور 
مقام معظم رهبري در آذر سال گذشته، از سوي مركز ملي 
و وزارت ارتباطات، مذاكراتي با اپراتورهاي همراه ش��روع 
كرديم و اميدواريم كه اين دو اپراتور به زودي يك پيام رسان 
فراگير ملي را عرضه كنند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
درباره عدم اعتماد كاربران به پيام رسان هاي بومي اظهار 
كرد: من معتقد نيس��تم كه مردم نگران امنيت شان در 
پيام رس��ان هاي داخلي هس��تند. زماني كه پوسته هاي 
تلگرام وجود داشتند، اظهارات زيادي بود كه اين پوسته ها 
حكومتي و امنيتي هس��تند اما كاربران همچنان در اين 
پوسته ها حضور داشتند. در كشور ما مردم پول را در بانك 
مي گذارند، معامالت را در س��ازمان ها ثبت اسناد انجام 
مي دهند، مكالمات تلفني دارند. در كشور زيست طبيعي در 
حال انجام است و هيچ جا نگراني امنيتي وجود ندارد. در اين 
مدت هم با وجود اخبار جعلي در فضاي مجازي، يك مورد 
نشنيديم كه حريم خصوصي كاربران در پيام رسان هاي 
داخلي رعايت نشده و اطالعات خصوصي كاربران منتشر 
ش��ده باش��د. در حال حاضر ۲۰ ميليون كاربر ايراني در 
پيام رسان هاي ايراني مشغول فعاليت هستند البته متاسفانه 
چون نيازهاشان كامل برطرف نمي شود، به طور موازي در 
پيام رسان هاي خارجي هم حضور دارند. البته ما مشكلي 
با حضور مردم در پيام رسان هاي خارجي مجاز نداريم، اما 
دوست داريم كه مردم زيستشان در پيام رسان بومي باشد.

  مقاومت پلتفرم ه�اي امريكايي در همكاري 
با دولت ها

وي با بيان اينكه با تمهيداتي كه امريكايي ها در دنيا 

پياده سازي كردند، امكان اش��راف دولت ها را از بين 
بردند، افزود: آنها به عمد گمنامي كاربران در اينترنت 
را پياده سازي كردند و كاربران احراز هويت نمي شوند 
و پلتفرم هاي امريكايي هم مقاومت زيادي مي كنند 
كه سواد ديجيتالي به كاربران خود بدهند براي اينكه 
چگونه هويت خود را مخفي كنند و پيام رسان ها هم 
كه جزئي از پلتفرم ها هس��تند، در زمينه همكاري با 
دولت ها در برخورد با جرايم مقاومت مي كنند. رييس 
مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه در فضاي حقيقي 
درباره نحوه رس��يدگي به جرايم، كنوانسيون هايي 
وج��ود دارد، اظهار كرد: در فض��اي مجازي به دليل 
مقاومت امريكايي ها كنوانس��يوني ش��كل نگرفته 
اس��ت. پلتفرم هاي امريكايي نه اينكه نه تنها با ايران 
همكاري نمي كنند، با تمام دنيا همكاري نمي كنند 
و تنها با برخي از كش��ورهاي اروپايي به دليل اقتصاد 
قابل توجهي ك��ه روي آن پلتفرم ها دارند، همكاري  
دارند. اما ما نمي توانيم تسليم شويم و به همين دليل 
هم شوراي عالي تصميم گرفته است اقداماتي در اين 

زمينه انجام دهد.

  دوره جديد مجلس به شوراي عالي كمك كند
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي ب��ا بيان اينكه قوانين 
فعلي رساي الزم را ندارد، خاطرنشان كرد: شورا مي تواند 
تصميم گي��ري و سياس��ت گذاري كند، ام��ا نمي تواند 
قانون گذاري كند و اين كار طبق قانون اساسي، بر عهده 
مجلس شوراي اسالمي است و از دوره جديد مجلس انتظار 
داريم به كمك شورا بيايد. خصوصا در حوزه فيك نيوزها 
و اخبار جعلي كه منشأ داخلي آن قابل شناسايي است، 
همانطور يكي از اقدامات مركز ملي در دوره كرونا، مقابله 
با اخب��ار دروغ در اين حوزه بود. فيروزآبادي با بيان اينكه 
در حوزه فيك نيوز، قانوني در زمينه بازنشر از رسانه هاي 
غيررسمي نداريم، اظهار كرد: تا قبل از ظهور فضاي مجازي، 
همه رس��انه ها رسمي بودند، با توس��عه فضاي مجازي، 
رسانه هاي غيررسمي كه كاربرمحور هستند، گسترش 
يافت و اخباري كه بسياري از آنها دروغ و تشويش برافكن 
است و اختالفات اجتماعي و عقيدتي توليد مي كند. ما به 
شبكه هاي اجتماعي دسترسي نداريم و بنابراين امكان 
جلوگيري از اين بي اخالقي ها وجود ندارد، به همين دليل 
الزم است نمونه بومي پلتفرم ها را در كشور داشته باشيم. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به تحريم هاي 
امريكا و نگراني از احتمال مسدود كردن مدخل ورودي 
كش��ور به فضاي مجازي بيان كرد: نسبت به دشمنان و 
ويژگي هايي كه كشور ما دارد، ما با ديگر كشورها فرق داريم 
و نمي توان گفت كه چرخ را دوباره اختراع نكنيد. با توجه 
به تحريم هاي امريكا عليه ايران، نگرانيم كه امريكايي ها 
بسياري از پلتفرم ها را روي ما ببندند و مدخل ورودي ما در 
فضاي مجازي را دچار اختالل كنند. به همين دليل با توجه 
به اينكه دارايي ها و زيست ما در فضاي مجازي شكل گرفته 
است، بايد شبكه ملي اطالعات و سيستم عامل بومي داشته 
باشيم و درگاه ورودي مان بومي باشد تا با مشكل احتمالي 
مواجه نشويم. فيروزآبادي با بيان اينكه امروزه تمام زيست 
ما در بستر اينترنت است، گفت: ما از مسووالن انتظار داريم 
كه از پلتفرم هاي ايراني حمايت كنند. بسياري از مسووالن 
ما فقط در پلتفرم هاي خارجي حضور دارند و انتظار داريم 
در كنار حضور در پلتفرم هاي خارجي، پست هاي خودشان 
را در پلتفرم هاي ايراني هم نش��ر دهند و از بستر شبكه 
ملي اطالعات و پيام رس��ان هاي داخلي حمايت كنند. 
البته عضويت مسووالن در شبكه هاي فيلترشده از نظر 

ما خالف است.

شناسايي 180 مورد انشعاب آب غيرمجاز در اصفهان
مدير عامل شركت آبفا استان اصفهان اعالم كرد: در سال 
جاري بيش از ۱۸۰ مورد انشعاب آب غير مجاز در منطقه 
مركزي شهرستان اصفهان كشف شد كه ۱۰۰مورد آن در 
روزهاي اخير شناسايي گرديده است . هاشم اميني تصريح 
كرد از ۸۰ فقره كشف انشعاب آب غير مجاز در منطقه برآان 
و كراج بيش از ۵۰ مورد آن داراي كاربري باغ ويال بوده و اين 
در حالي است كه حداقل وسعت يك باغ ويال هزار متر مربع 
است و طبق بررسي هاي صورت گرفته حداقل آب مصرفي 

در يك باغ ويال با اين وسعت، ۶۰ متر مكعب آب در ماه است. 
الزم به توضيح است كه با ساماندهي اين نوع انشعابات غير 
مجاز، از حدود ۳ هزار متر مكعب آب بدون درآمد در ماه در 
اين منطقه جلوگيري به عمل آمد. مديرعامل شركت آبفا 
استان اصفهان با بيان اينكه در سال گذشته بيش از ۳۶۰ 
مورد انشعابات آب غير مجاز در منطقه مركزي شهرستان 
اصفهان كشف گرديد اظهار داشت: از طريق پيمايشي 
ك��ه از س��وي كنتورخوان ها و گزارش ه��اي مردمي و 

كاركنان صورت گرفت انش��عابات غير مجاز كش��ف و 
اقدامات الزم در خصوص آن انجام ش��د. وي با اش��اره 
به تعداد مش��تركين آب در منطقه مركزي شهرستان 
اصفهان گفت: بي��ش از ۲۸ هزار و ۸۰۰ مش��ترك در 
۶۱ روستا و يك ش��هر منطقه برآان و كراج وجود دارد 
كه برنامه ريزي شده در سال جاري طي پيمايش هاي 
منسجم با شناسايي انشعابات غير مجاز از هدر رفت آب 
جلوگيري شود.مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان با 

بيان اينكه در ماه هاي اخير با كشف انشعابات غير مجاز 
مشكل افت فشار آب روستاي دستجا در منطقه مركزي 
رفع شد اعالم كرد: در سال هاي اخير ۵۷۹ مشترك آب 
در اين روستا در فصل تابستان با مشكل افت فشار آب 
مواجه بودند كه در سال جاري با كشف و شناسايي حدود 
۴۰ فقره انشعاب آب غير مجاز با كاربري باغ ويال در آن 
محدوده، بيش از ۲ هزار و ۴۰۰ متر مكعب در ماه آب به 

چرخه توزيع اضافه شد.

ويژه



تعادل | گروه صنعت|
نتايج جديد شاخص مديران خريد نشان از بهبود نسبي 
ش��امخ اقتصاد، اما عقبگرد شامخ صنعت دارد. نتايج اين 
پژوهش حكايت از اين دارد كه شاخص شامخ كل اقتصاد 
در مردادماه 1399 با 0.96 واحد بهبود نسبت به ماه قبل، 
46.43 واحد رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد گرچه 
شامخ كل اقتصاد در مردادماه معادل 2.11 درصد نسبت 
به تيرماه بهبود يافته، اما همچنان از افزايش فش��اري بر 
فعاليت هاي در برخي حوزه هاي مهم نظير تقاضاي جديد 
مشتريان و حجم و قيمت مواد اوليه و لوازم موردنياز توليد 
حكاي��ت دارد. همچنين طبق نظرس��نجي از صاحبان 
بنگاه ها، شامخ بخش صنعت نسبت به ماه هاي قبل شاهد 
ريزش جدي ب��وده و از 55.25 واحد در تيرماه به 48.08 
واحد در مردادماه رس��يده اس��ت. هرچند بخشي از اين 
روند كاهشي به دليل تعطيالت تابستاني بعضي از بنگاه ها 
در مرداد گزارش مي ش��ود، اما بخشي ديگر از آن ناشي از 
كاهش در سطح موجودي مواد اوليه و كاهش شديد تقاضا 
و فروش است، كه باعث شده شاخص نسبت به تيرماه با 

كاهش شديد روبرو باشد. 

  شاخص مديران خريد كل اقتصاد
 ،PMI از نتايج IHS براساس گزارش ماه آگوست موسسه
منطقه يورو شاهد از دس��ت دادن شتاب رشد در بخش 
خصوصي خود بوده است. همزمان با بازگشت دوباره موج 
شيوع كوويد19، شاخص PMI كل در ماه آگوست 51/6 
بوده كه نسبت به ماه جوالي 54/9 كاهش در رشد توليد 
را نشان مي دهد. ناش��ي از ضعيف شدن بخش خدمات 
بوده در حالي كه بخش صنعت رشد سريعتري را تجربه  
وبه طوركلي ماليم تر شدن روند رشد فعاليت ها در اين ماه 
بوده است. شركت ها در مورد تصميم گيري براي اشتغال 
با احتياط رفتار مي كنند و دوباره در ماه آگوست به دليل 
عدم اطمينان به بازگشت شرايط عادي، سطح كاركنان را 
كاهش داده اند. گزارش JPMorgan از PMI تركيبي در 
كل دنيا براي چهارمين ماه پياپي افزايش در ماه آگوست 
را نشان مي دهد، اين ش��اخص از 51 در جوالي به 52/4 
در آگوس��ت رسيده است كه بيش��ترين مقدار از مارس 
2019 اس��ت. با افزايش سفارشات ميزان اشتغال نسبتا 
اما انتظارات براي فعاليت هاي آينده با افزايش نگراني هاي 
كوويد19 كاهش يافته است. در ميان اقتصادهاي بزرگ 
درماه آگوست بيشترين رشد را انگليس و پس از آن روسيه، 
چين و امريكا گزارش كرده اند. به گزارش مركز پژوهش هاي 
اقتص��ادي اتاق ايران، طبق نظرس��نجي انجام ش��ده از 
بنگاه هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران خريد براي كل 
اقتصاد ايران در مرداد ماه 46/43 به دست آمده است كه 
نسبت به تير ماه 45/47 تغيير چنداني نداشته است. نتايج 
نشان مي دهد كه بخش صنعت و خدمات در مردادماه در 
وضعيت نامناسبي به سر مي برند. بنگاه هاي اقتصادي كه 
در طرح شامخ شركت كرده اند، در مجموع در مردادماه به 
غير از شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش )53/28( 
و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني )50/32( 
ساير زيرشاخص هاي اصلي محاسبه شده را زير 50 ارزيابي 
كرده اند. شاخص مقدار توليد محصوالت )47/58(  ميزان 
سفارشات جديد مشتريان )41/53( موجودي مواد اوليه 
يا لوازم خريداري شده )40/24( در مرداد ماه كمتر از مقدار 
آن در تير ماه بوده اند. براساس اين پژوهش، شاخص ميزان 
سفارشات جديد مشتريان در مرداد ماه )41/53( طي 4 ماه 
گذشته با كمترين مقدار خود روبرو بوده است. اين كاهش 
در سفارشات، بيشتر ناشي از كاهش تقاضا در بخش صنعت 
و ساختمان بوده است. نوسانات شديد نرخ ارز و به دنبال 
آن افزايش قيمت ها در ماه هاي گذشته منجر به كاهش 
تقاضا در بخش هاي مختلف شده است. شاخص موجودي 

مواد اوليه و لوازم خريداري شده )40/24( نسبت به تير ماه 
)35/29( نرخ كاهش كمتري داشته است اما با اين حال 
همچنان بنگاه هاي اقتصادي با كمبود شديد مواد اوليه 
روبرو هستند. در عين حال بيشترين ميزان كاهش مواد 
اوليه در مرداد به ترتيب متأثر از بخش خدمات وكشاورزي، 

صنعت و ساختمان بوده است.
ش��اخص ميزان فروش كاالها و خدمات )43/45( طي 4 
ماه گذشته كمترين ميزان خود را به ثبت رسانده و كاهش 
تقاضا و سفارشات مش��تريان هم به خوبي مويد همين 
موضوع اس��ت. ش��اخص ميزان صادرات كاال يا خدمات 
)42/91( نيز همچنان با كاهش نسبت به ماه قبل روبرو 
است و بخشي از افت تقاضا هم ناش��ي از افت تجارت در 
خارج از كشوراست. شاخص قيمت محصوالت توليد شده 
يا خدمات ارايه ش��ده )64/26( همچنان افزايش قيمت 
فروش را بيشتر از ماه قبل نشان مي دهد، اما شدت افزايش 
آن كمتر از تيرماه )70/05( اس��ت. اين در حالي است كه 
افزايش شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري 
شده )90/27( همچنان با افزايش روبرو بوده است و شدت 
افزايش آن حتي از تير ماه )89/52( هم بيشتر بوده است. 
عدم تناس��ب در افزايش بي رويه هزينه هاي توليد براي 
ماه ه��اي پياپي با افزايش قيمت محص��والت و خدمات 
باعث ضرر شغلي بسياري از بنگاه ها و نزديك شدن به مرز 
تعطيلي آنها شده است. براساس آخرين گزارش مركز آمار 
از شاخص قيمت مصرف كننده اين شاخص در مرداد ماه 
235/9 بوده است كه نسبت به ماه قبل 3/5 درصد افزايش 
داشته و تورم 12ماهه منتهي به مرداد ماه 25/8 بوده است. 
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي براي 
شهريور )51/55( نسبت به مرداد )44/64( افزايش داشته 
اس��ت كه از يك سو باتوجه به اينكه در مرداد ماه برخي از 
بنگاه ها تعطيالت تابستاني داشته اند، دور از انتظار نيست.

به طوركلي در مردادماه علي رغم اينكه شدت كاهش در 
فعاليت ها در بخش خدمات، كشاورزي و ساختمان نسبت 
به تيرماه كمتر بوده است، اما بخش صنعت با كاهش شديد 
در فعاليت ها و ميزان توليد روبرو بوده است. كاهش تقاضاي 
مشتريان در داخل و خارج به همراه افزايش شديد و مداوم 
قيمت ها و همچنين در دسترس نبودن ارز مورد نياز جهت 

تأمين مواداوليه باعث شده تا بنگاه ها براي جلوگيري از 
تعطيلي، كاالها و خدمات خود را به ناچار با قيمت هايي 
كه متناسب با هزينه هاي توليد نيست، ارايه كنند و اين 
به ش��دت انگيزه و نيروي حرك��ت را از فعاالن اقتصادي 
گرفته است. با توجه به اينكه شدت كمبود در مواد اوليه در 
مرداد اندكي ماليم تر شده است، اميد است با تهميداتي كه 
جهت تسريع در ترخيص كاالهاي اساسي انباشت شده 
در گمرك انديشيده شده، گشايشي در تأمين مواد اوليه 

حداقل بخشي از بنگاه هاي اقتصادي حاصل شود

  شامخ بخش صنعت
همچنين براس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي 
بخش صنعت، در مرداد 1399، عدد ش��امخ كل بخش 
صنعت با سقوطي كم سابقه از 55.52 واحد در تيرماه، به 
48.06 واحد رسيده است كه كاهش فعاليت هاي صنعتي 
در مردادماه را نش��ان مي دهد. بررسي ها نشان مي دهد 
بخشي از اين روند كاهشي به دليل تعطيالت تابستاني 
برخي از بنگاه ها در مردادماه است؛ اما بخشي ديگر ناشي 
از كاهش شديد تقاضا و فروش بوده كه باعث شده است 

شاخص نسبت به تيرماه با كاهش شديد روبرو باشد. 
در مرداد امسال، شاخص ميزان سفارشات مشتريان در 
ش��امخ بخش صنعت به 44.23 واحد رسيده كه نسبت 
به رقم 58.85 واحدي اين ش��اخص در تيرماه با كاهش 
جدي روبرو بوده. كاهش اين شاخص نشان دهنده تأثير 
افزايش قيمت ها در ماه هاي اخير بر تقاضاي مش��تريان 
است. همچنين در اين ماه شاخص موجودي اوليه به رقم 
43.09 واحد رسيده كه همچنان نشان دهنده كاهش در 
سطح موجودي مواد اوليه بنگاه هاي توليدي است؛ اما اين 
روند كاهشي نسبت به تيرماه )39/53( اندكي كمتر شده 
است. از س��وي ديگر شاخص مقدار توليد محصوالت در 
بنگاه هاي اقتصادي نيز به 46.23 واحد رسيده كه نسبت 
به رقم 56.47 واحدي اين شاخص در تيرماه از افول جدي 
س��طح توليد حكايت دارد. برآورد مي ش��ود اين كاهش 
به دنبال كاهش ش��ديد موجودي مواد اوليه در ماه هاي 
گذشته و كمبود شديد نقدينگي و همچنين كاهش ميزان 
سفارشات مشتريان در مردادماه باشد.  به طور كلي با مقايسه 

شامخ كل بخش صنعت و زيربخش هاي آن در مرداد ماه 
و مقادير مش��ابه در مرداد سال گذشته روند مشابهي در 
كاهش فعاليت هاي صنعت مالحظه مي ش��ود. هرچند 
تعطيالت تابستاني در كاهش شاخص موثر بوده است اما 
تأثير اين تعطيالت امسال به دليل وضعيت ناشي از كوويد 
19 كمتر از سال قبل بوده است. در عين حال مشكالت 
ديگري نظير كمبود نقدينگي بنگاه ها و افزايش ش��ديد 
قيمت مواد اوليه طي چندين ماه پياپي منجر به كاهش 
تقاضا و ميزان توليد شده و در مجموع بر كاهش شاخص 
صنعت تأثير داشته است. روند بازگشت به توليد در بخش 
صنعت كشور كه طي 4ماه اخير رخ داده بود در ماه مرداد 
كاهش يافت، با كاهش تقاضا و افزايش سطح قيمت مواد 
اوليه، بنگاه ها به شدت با مشكل كمبود نقدينگي مواجه 
ش��ده اند و بسياري از بنگاه هاي اقتصادي حتي بزرگ در 

مرز تعطيلي قرار گرفته اند.

  چهار مشكل اساسي از ديده فعاالن اقتصادي 
مش��كالت اصلي در مردادماه از ديد فع��االن اقتصادي 
به اين ش��رح اس��ت: 1- نوسان ش��ديد و افزايش مداوم 
 قيمت م��واد اولي��ه و عدم تواناي��ي در تهيه م��واد اوليه 
به دليل تغييرات شديد قيمت ها، امكان برنامه ريزي بنگاه ها 
براي تهيه مواد اوليه را به شدت با مشكل روبرو كرده است 
)صنايع فلزي(.  2- به دليل سوء مديريت و نداشتن ضابطه 
توسط بورس و پتروشيمي، همچنان تخصيص درست 
مواد اوليه به توليدكنندگان صورت نمي گيرد و بعضا يكجا 
به عده اي خاص فروخته مي شود كه منجر به افزايش شديد 
قيمت و تهيه مواد اوليه در قيمت هايي حتي باالتر از قيمت 
جهاني شده و در نتيجه صادرات كاهش يافته و توليد هم 
بيش از تقاضاي داخلي است تا جايي كه حتي شركت هاي 
بزرگ اين صنعت را به مرز تعطيلي كشانده است. )صنايع 
نس��اجي(.  3- نارضايتي از بانك مرك��زي به دليل عدم 
مديريت صحيح ارز و تخصيص ارز آزاد و نيمايي )صنايع 
فلزي، صنايع شيميايي(. 4- عدم هماهنگي بين سايپا و 
ايران خودرو در تعطيالت تابستاني بسياري از قطعه سازان 
را دچار مشكل كرده است. )صنايع توليد وسايل نقليه و 

قطعات وابسته(.
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 الزامات اجراي پروژه 
تهاتر كاال

4. ب��ه دليل مح��دود ب��ودن مناب��ع صادراتي 
شركت هاي معدني )بين 5 تا حداكثر10ميليارد 
دالر در س��ال(، عماًل امكان پاسخگويي به همه 
نيازه��اي كش��ور از طريق اين مكانيزم ميس��ر 
نيست. لذا با توجه به اينكه بخش مهم ديگري از 
صادرات كشور )حداقل 10 ميليارد دالر( توسط 
ش��ركت هاي معدود و بزرگ پتروشيمي كشور 
صورت مي گي��رد، راه اندازي مكاني��زم تهاتري 
مش��ابه ايميدرو از س��وي وزارت نفت )با توجه 
به مس��ووليتي كه در مديري��ت هلدينگ هاي 
 ب��زرگ پتروش��يمي كش��ور بعه��ده دارد(

 توصيه مي شود.
5. اگرچه ص��ادرات نف��ت به طوركلي با كاهش 
چشمگيري مواجه شده اس��ت اما درعين حال 
برخي كش��ورهاي مهم طرف تجاري كش��ور، 
كاالهاي مه��م صادراتي خود به ايران را از محل 
منابع حاص��ل از ف��روش نفت به نوع��ي تهاتر 
مي نمودند كه اين نياز متقاب��ل مي تواند عامل 
مهمي براي پيدا كردن مس��يرهاي جديد براي 
فروش احتمال��ي نفت و حتي افزاي��ش و تنوع 
بخش��ي به صادرات غير نفتي به اين كشورها و 
تأمين كاالهاي اساسي از ِقُبل ارزهاي صادراتي 
كشور باشد. لذا از الزامات شكل گيري تهاتر بين 
دو كشور آن اس��ت كه اواًل كشوِر مقابل، تمايل 
و انگيزه الزم را داش��ته باشد و در صورت تمايل، 
زيرس��اخت نهادي )ايجاد شركت يا ايجاد ساز و 
كار ويژه مالي )SPV( و تهاتري متناس��ب( الزم 

را تأمين نمايد.
6. در مجم��وع مهم ترين الزامات پياده س��ازي 
عمليات تهاتري درس��طح تجارت خرد عبارتند 
از: »تشكيل كميته تهاتر با حضور دستگاه هاي 
اجراي��ي درگي��ر امر تج��ارت خارج��ي جهت 
ايجاد آزادي عم��ل و انعطاف پذيري در فرآيند 
تصميم گيري و رفع مشكالت اجرايي احتمالي 
انجام عملي��ات تهاتري.«، »پذي��رش تهاتر به 
عن��وان يك��ي از مكانيزم هاي تس��ويه تعهدات 
صادرات��ي و برق��راري مكاني��زم الزم از جمله 
پاياپ��اي نمودن ارزه��اي صادرات��ي و وارداتي 
)در بس��ياري موارد ارز كاالي وارداتي با كاالي 
صادراتي متفاوت بوده و قابل تس��ويه نيس��ت( 
توس��ط بانك مركزي.«، »تامي��ن مابه التفاوت 
نرخ ارز بي��ن برخي كاالهاي صادراتي و وارداتي 
)عمدتًا كاالي اساس��ي( توسط بانك مركزي.«، 
»افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات براي 
پوشش قراردادهاي تهاتري.«، »اعطاي مشوق، 
معافيت هاي مالياتي و يا معافيت از تعهد ارزي به 
 شركت هاي بازرگاني جهت ايجاد انگيزه ورود به 

معامالت تهاتري.«

بهاي بار ديگر
 شناختن خودمان

اين روزها تجربه اي را به فرزندانمان اموختيم كه با 
هيچ كالس درسي نمي توانستيم 

ببينيم آشوب ما آدم بزرگ ها را
بي برنامگي......

آماده نبودن براي رويارويي با مشكالت.......ديدند
 حاال برويم س��ال ها سرمش��ق بدهيم شكست....

موفقيت.... آرامش........حاال هزاران كالس و درس 
معلم هم بيايد اثر اين روزها را از ذهن كودكانمان 

نخواهند شست
قايقي بايد ساخت

.............
نه براي رفتن ودور شدن
براي ماندن نزديك شدن

و قايق باناني جس��ور كه به دل اين درياي توفاني 
بزنند و به سالمت فرزندان اين خاك را از دل امواج 

گذر دهند 
قايق باني كه بداند زمزمه كافي نيست

فرياد كند آرمان هايش را 
و بداند آمده ت��ا بماند پس در اي��ن توفان پارويي 
ب��ردارد و در جهت س��احل به حكم ش��هود تمام 

سال هاي عاشقيش پيش برود
هر چند قايق از تور تهي ودل....
بداند پشت درياها شهريست 

بايدمدارس را س��نگر كني��م فرمانده��ان برنامه 
عملياتي بوم مدرسه را طراحي كنند يكسال عقب 

بمانيم از زمين وزمان 
ش��ايد به��اي ب��ار ديگر ش��ناختن خودم��ان جز 
اين نباش��د هم��ت كني��م واز دل بخش��نامه ها و 
دستورالعمل ها و صداي اعتراض اوليا و دل نگراني 

براي دانش آموزانمان .... طرحي نو در اندازيم.
دكتر مهر محمدي مگر به من نياموختي كليد اين 
روزها رفتن از قاعده به راس هرم براي تمركززدايي 

است..  كو تمركززدايي ...؟؟!!!
اين روزها تقدس زداي��ي مي خواهيم .....تقدس از 

يك نگاه و ديكته آن به سرتاپاي هرم....
اين روزها تجربه و ش��هود من معلم، مقدس است 

والغير 
معلم��ي كه هن��وز در خس��تگي تاريخ فرس��وده 

بي مهري هاي جهان 
حافظان س��المت را به اين روزه��اي بي تابي دنيا 

بخشيده 
است......

امروز هر كدام از ما فرمانده ايم مراقب سنگر و سقف 
و آوار باشيم شبيخون ناگهاني كه در راه است

اما خس��ته كه ش��ديم از البه الي خاك ريزي ها به 
گندمزار پيش رو چش��م بدوزيم و زميني كه فردا 

ثمر مي دهد و اكنون تشنه است...
معجزه اميد و فرهن��گ باور را زنده نگه داريم اميد 

اين آخرين گنجينه زندگي بشر زنده باد
مهرانه مهر مبارك بيا.......

دو ممنوعيت جديد 
درچرخه تجارت

شاتا|يك مقام مسوول با اش��اره به تاكيدات مقام 
معظم رهبري در ديدار با هيات دولت، از محدوديت 
ثبت سفارش 2400 قلم كاالي داراي مشابه داخلي 
خبر داد و گفت: صدور كارت بازرگاني يك بارمصرف 
يا موقت ممنوع است. به گزارش وزارت صمت، سعيد 
عباس��پور، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت با اش��اره به تاكيدات ويژه مقام معظم 
رهبري در ديدار با هيات دولت در خصوص ضرورت 
كنترل واردات بي رويه و واردات اقالم كااليي لوكس 
به كشور گفت: در حال حاضر محدوديت ثبت سفارش 
اقالم غير ضرور يا مشابه توليد داخل به ميزان 2400 
رديف تعرفه از مجم��وع 8100 رديف تعرفه اعمال 
مي شود. وي افزود: امسال همچنين ضوابط كارتابل 
فني ب��راي كنت��رل و جلوگي��ري از ورود كاالهاي 
مشابه توليد داخل و در خصوص سقف و سابقه براي 
وارد كنندگان كاال اعمال مي شود. عباسپور ادامه داد: 
در اين م��دت محدوديت ثبت س��فارش براي مواد 
اوليه واحدهاي توليدي به ميزان 20 درصد بيش��تر 
از ميانگين هر س��ال اعمال مي ش��ود. به گفته وي، 
3200 رديف تعرفه كه در مقابل صادرات بودند و نياز 
به رعايت سقف و سابقه نداشتند نيز حذف شده اند و 
معافيت سقف و سابقه واردات براي موبايل نيز در اين 
مدت حذف شده است. عباسپور درباره اقدامات انجام 
شده براي ساماندهي كارت هاي بازرگاني نيز توضيح 
داد: در همين راستا عدم ارايه خدمات مرتبط با كارت 
بازرگاني تا تسويه تعهدات ارزي برابر با تكاليف وزارت 
متبوع، مندرج در بند 7 بسته سياستي نحوه برگشت 
ارز حاصل از صادرات به سازمان هاي استان ها ابالغ 
شده اس��ت. عباس��پور تصريح كرد: همچنين براي 
جلوگيري از سوءاس��تفاده احتمالي و انباش��تگي 
تعهدات ارزي تا اطالع ثان��وي صدور مجوز موردي 
براي صادركنندگان مبتدي ممنوع ش��ده اس��ت. 
وي اع��الم كرد: با توجه به مصوب��ات قرارگاه جهش 
توليد اعمال س��قف 500 هزار دالري صادرات براي 
كارت اولي ها به اس��تثناي واحدهاي توليدي صادر 
شده است. به گفته اين مقام مسوول، در اين مدت با 
توجه به مصوبات كارگروه پايش رفتار تجاري، كارت 
بازرگاني صادر كنن��دگان غير توليدي به دليل عدم 
ايفاي تعهدات ارزي تعليق شده و همچنين صدور و 
تمديد كارت بازرگاني براي كليه اسامي معرفي شده 
با كمتر از 70 درصد ايفاي تعهدات ارزي ممنوع است. 
عباس��پور در پايان تاكيد كرد: صدور هرگونه كارت 
بازرگاني تحت عنوان »يك بارمصرف«، »موقت« يا 

عناوين مشابه ممنوع شده است.

دستور جديد براي ترخيص 
برنج ها 

ايسنا |ستاد تنظيم بازار اعالم كرد كه ترخيص 
تمام محموله هاي برنج تامين ارز شده قبل از 31 
مردادماه امسال، بالمانع است. براساس مصوبات 
ستاد تنظيم بازار، تمام محموله هاي برنج وارداتي 
موجود در بنادر كه تا قبل از 31 مردادماه امس��ال 
وارد بنادر و گمركات كشور شده  و داراي قبض انبار 
يا اعالميه ورود هستند، بدون هيچگونه محدوديتي 
تخصيص و تامين ارز خواهند ش��د. بر اساس اين 
تصميم، ترخيص و توزيع اين محموله ها مشمول 
ممنوعيت فصلي نخواهد بود. همچنين بر اساس 
اين مصوبات، تامين ارز و ترخيص محموله هاي برنج 
مربوط به ذخاير استراتژيك شركت بازرگاني دولتي 
ايران شامل ممنوعيت فصلي نيستند.  ستاد تنظيم 
بازار همچنين مصوب كرد ك��ه ترخيص و توزيع 
تمام محموله هاي برنج تخصيص و تامين ارز شده 
قبل از 31 مردادماه امسال، بالمانع بوده و مشمول 
ممنوعيت فصلي واردات برنج نيست. روند صعودي 
قيمت برنج وارداتي در مرداد امسال نيز ادامه داشته 
و تا بيش از 100 درصد نس��بت به پارسال گران تر 
شده است، به طوري كه در مرداد ماه سال جاري هر 
كيلو برنج خارجي به طور متوسط بيش از 18 هزار 
تومان فروش رفته اس��ت كه اين رقم در مقايسه با 
مرداد ماه سال گذشته كه حدود 8600 تومان بوده 
تا 108 درصد افزايش قيمت دارد. برنج وارداتي در 
فاصله تير تا مرداد ماه نيز نسبت به قيمت 16 هزار 
و 400 توماني بيش از 10 درصد گران شده است. 
افزاي��ش قيمت اين محصول عمدت��ا تحت تاثير 
ح��ذف ارز 4200 توماني و همچنين دپوي آن در 
گمرك به دليل مش��كالت ارزي قرار دارد. چراكه 
در ارديبهشت ماه امسال واردات اين محصول با ارز 
4200 توماني ممنوع و با ارز نيمايي كه حدود 20 
هزار تومان قيمت دارد وارد مي شود كه اين موضوع 
در افزايش قيمت برنج در بازار تاثير گذاشته است. 
اما مورد ديگر در رابطه با برنج هاي وارداتي به تامين 
ارز و ترخيص آنها بر مي گردد. اين در حالي است، كه 
از اول شهريور ماه واردات برنج به طور فصلي ممنوع 
ش��د و از اين لحاظ حجمي از برنج هاي وارداتي در 
گمرك باقي ماند. از ابتدا تا اواخر مرداد ماه س��ال 
گذشته حدود 800 هزارتن برنج وارد و ترخيص شد 
كه واردات اين كاال براي مدت مش��ابه سال جاري 
ح��دود 20 درصد كاهش داش��ت؛ به طوري كه تا 
اواخر مردادماه 400 هزار تن ترخيص و 300 هزار 
تن ديگر در گمرك باقيمانده بود كه با اجرا شدن 
ممنوعيت فصلي واردات برنج از اول ش��هريور ماه 
ديگر امكان ترخيص نداشت. طبق اعالم گمرك از 
ابتداي سال جاري تاكنون حدود 497 هزار تن برنج 
وارداتي ترخيص ش��ده و گمرك برنج هايي كه در 
صف تامين ارز قرار دارند را نيز به صورت درصدي 
خارجي مي كند. اما همچنان بيش از 200 هزار تن 
برنج وارداتي دپو شده هنوز در گمرك وجود دارد 
و ترخيص نشده كه براي ترخيص نياز به صدور و 
ارايه اعالميه ارز از سوي صاحب كاال و بانك است 
كه وقتي اين تامين ارز انجام نشده و به گمرك ارايه 

نشود امكان ترخيص نخواهد داشت. 

شامخ صنعت با ريزش جدي از 55.25 در تيرماه به 48.08 واحد در مردادماه رسيد

در نشست رييس اتاق ايران با هيات نمايندگان اتاق رشت مطرح شد

زنگ  خطر  بحران  در  بنگاه ها 

سه دغدغه اصلي تجار  از  سامانه تا  مرز 
تعادل| گروه تجارت |

»مشكالت سامانه يكپارچه كارت بازرگاني«، »مشكالت 
ارزي و صادراتي« و »مسائل مرز ايران و آذربايجان« سه 
موضوع مهمي بود كه در دس��تور كار نشس��ت مجازي 
رييس اتاق ايران با اتاق رشت قرارگرفت. فعاالن اقتصادي، 
مشكالت مرزي با آذربايجان را به نبود زيرساختها ربط 
دادند وتاكيد كردند كه بايد زيرس��اخت هاي ارتباطي و 
گمركي براي ارايه خدمات منظم و بدون قطعي فراهم 
شود. البته رييس اتاق ايران حكمراني در مرزهاي ايران را 
مصداق »يك مويز و چهل قلندر« عنوان كرد و مشكالت 
كليه مرزها را در نبود يك مديريت يكپارچه دانس��ت. 
خواس��ته آنها اين بود كه گمرك ايران و سازمان توسعه 
تجارت موانع را شناسايي و نسبت به حل آنها اقدام كنند. 
البته پيشنهاد مشخص بخش خصوصي در اين زمينه 
اين اس��ت كه در اداره گمركات مرزي بخش خصوصي 
متولي بخش هايي باش��د. »قيمت گ��ذاري و ترخيص 
كاال« مشكل ديگري بود كه تجار روي آن دست گذاشته 
وعنوان كردند كه تعرفه كاالها در سازمان توسعه تجارت 
بسيار باالست. رييس اتاق ايران نيز در پاسخ به طرح اين 
مشكل عنوان كرد كه اين مسائل در كميته گمركي در 
حال پيگيري است. »مشكالت سامانه يكپارچه كارت 
بازرگاني« از ديگر مسائلي بود كه در اين نشست مورد 
واكاوي قرار گرفت. به گفته فعاالن اقتصادي، بدون اينكه 
زيرساخت ها آماده شود، كار با اين سامانه كليد زده است، 
درحالي كه سامانه بايد كامل و جامع كار كند. پيشنهاد 
آنها اين بود كه اين سامانه در برخي از استان ها به صورت 
پايلوت اجرا شود، مش��كالت آن رفع شود و بعد از روان 
شدن روند در بقيه اس��تان ها اجرايي شود.البته ظاهرا 
قرار است ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين پيشنهاد را 

بررسي كرده و به آن پاسخ دهند. 

  كم وكاستي ها در چرخه تجارت 
نشست رييس اتاق ايران، دبيركل و معاونت امور استان ها 
و تشكل هاي اتاق ايران با رييس و هيات رييسه اتاق رشت 
به صورت آن الين برگزار ش��د. در ابتداي نشست هادي 
تيزهوش تابان، رييس اتاق رش��ت از مشكالت مرز ايران 
و آذربايجان گفت: در زمان شيوع ويروس كرونا، خيلي از 
مرزهاي ايران بسته بود ولي مرزهاي زميني، دريايي و ريلي 
استان گيالن با جمهوري آذربايجان باز بود و شبانه روز تردد 
انجام مي شد. ما براي باز بودن اين مرز مذاكراتي با »بنياد 
حسين اف«، سفير آذربايجان در ايران و »لوان جاگاريان«، 
سفير روسيه در ايران داشتيم؛ تمام سعي ما بر اين بود كه 
اين مرز در دوره شيوع ويروس كرونا كه همه مرزها بسته 
بود، باز بماند؛ آن زمان حجم صادرات در اين مرز بس��يار 
باال بود. صف هاي 15 كيلومتري كاميون تشكيل مي شد 
كه خود اين مساله مش��كلي جدي براي صادركننده ها 
و كاميون ها اس��ت. مش��كل دوم از نظر تيزهوش تابان 
مشكالت ارزي كشور است؛ قوانين ارزي قواعد و پول هاي 
ملي كشورهاي مختلف را در نظر نگرفته است؛ بايد دولت 
در ح��وزه ارز براي كش��ورهاي مختلف قوانين مختلفي 

داشته باشد.
 قيمت گذاري و ترخيص كاال مش��كل ديگر تجار است؛ 
به گفته تيزهوش تابان طبق قوانين گمركي كس��ي كه 
100 دالر صادر مي كند باي��د 160 دالر وارد كند؛ تعرفه 
كاالها در سازمان توسعه تجارت بسيار باالست. مشكالت 
سامانه يكپارچه كارت بازرگاني از مواردي بود كه رييس 
اتاق رشت به آن اشاره كرد: بدون اينكه زيرساخت ها آماده 
شود، كار را شروع كرده اند درحالي كه سامانه بايد كامل و 
جامع كار كند. يكي ديگر از هيات نمايندگان رشت درباره 
مرز ايران و آذربايجان گفت: اين مرز يكي از مرزهاي اصلي 
و ترانزيتي كشور اس��ت كه حدود 90 درصد محصوالت 

ميوه و تره بار از آنجا صادر مي شود. در 6 ماه نخست امسال، 
53 ميليون و 200 هزار دالر به آذربايجان صادرش��ده و 
از كش��ور آذربايجان به ميزان 5 ميليون و 400 هزار دالر 
واردات داش��تيم. البته صادرات چمداني در مرز آستارا از 
اواخر سال گذشته متوقف شده است. مشكل اصلي اين مرز 
نبود زيرساخت هاي الزم در مرز آستان-آذربايجان است؛ 
بايد زيرساخت هاي ارتباطي و گمركي براي ارايه خدمات 
منظم و بدون قطعي فراهم شود. بايد گمرك ايران و سازمان 
توسعه تجارت موانع را شناسايي كرده و نسبت به حل آنها 
اقدام كنند. بعد از آن غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران 
درباره مس��ائل و مشكالت مرزي گفت: مسائل مرزها در 
ش��وراي عالي صادرات كه به رياست اسحاق جهانگيري 
برگزار مي شود، مطرح مي شود، در نشست قبلي هم كه 
حدود يك ماه قبل برگزار شد اتاق ايران پيگير حل مسائل 
و مش��كالت تجار در مرزهاي كش��ور بود. شافعي گفت: 
مش��كالت كليه مرزها اين است كه از مديريت يكپارچه 
برخوردار نيست. حكمراني در مرزهاي ايران مصداق »يك 

مويز و چهل قلندر« است. 
عدم هماهنگي در مرزهاي كشور از مشكالت اساسي است 
كه به شوراي عالي صادرات منتقل شده و آنها به دنبال حل 
مشكل هس��تند. اين ناهماهنگي ها به فعاالن اقتصادي 
ضربه مي زند. او ادامه داد: موض��وع بعد در حوزه مرزها و 
گمركات اين است كه ما به دنبال اين هستيم كه در اداره 
گمركات مرزي بخش خصوصي متولي بخش هايي باشد؛ 
اين موضوع مطرح ش��ده و در اتاق ايران كميته اي مامور 
شده كه با گمركات هماهنگي هاي الزم را انجام دهد. به 
گفته شافعي مس��اله صادرات درد همگاني كشور است. 
ش��اه بيت اين مشكالت هم تعهد ارزي اس��ت. ما در اتاق 
ايران براي حل مشكل تالش مي كنيم ولي تا االن توفيق 
كافي نداشتيم. فضاي حاكم بر اين تصميم گيري ها غير 

كارشناسي است و عدم توجه به حضور بخش خصوصي در 
سيستم تصميم گيري به مشكالت اضافه مي كند. اينكه 
تمام گناه را در مسائل ارزي به ناروا بر دوش صادركنندگان 
مي اندازند اثر خوبي براي آينده صادرات كشور ندارد. شافعي 
درباره مشكالت سامانه يكپارچه كارت بازرگاني گفت: ما در 
جلسه اي در وزارت كشور برگزار شد به طور مفصل موضوع و 
مشكالت را توضيح داديم. پيشنهاد ما اين بود كه اين سامانه 
در برخي از استان ها به صورت پايلوت اجرا شود، مشكالت 
آن رفع شود و بعد از روان شدن روند در بقيه استان ها اجرايي 
شود. قرار است ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در يك هفته 

اين پيشنهاد را بررسي كرده و به آن پاسخ دهند. 
رييس اتاق ايران همچنين درب��اره بحث صادرات ريالي 
گفت: ما در نشس��ت هايي كه با رييس كل بانك مركزي 
داش��تيم اين موضوع را مطرح كرده اي��م؛ اگرچه رييس 
سازمان توس��عه تجارت اين را پول شويي خوانده است. 
ما چند ميليون افغ��ان در ايران داريم كه آنها در ايران كار 
مي كنند يا سرمايه گذاري كرده اند. اگر آنها به جاي دستمزد 
خود ك��ه در مرزها تبديل به ارز ك��رده و به خانواده خود 
مي فرستادند كاال مي داديم، براي دو طرف سودآور بود ولي 
به جاي اين كار تقاضا را براي خريد ارز باال برده ايم.   شافعي 
درباره قيمت گذاري پايه در گمرك گفت كه همكاران ما اين 
مسائل را در كميته گمركي پيگيري مي كنند تا قيمت ها 
تعديل شود؛ البته تعديل با نوسانات نرخ ارز مساله اي است 
كه بايد بازبيني ها به طور منظم انجام شود، اما امكان اين كار 
وجود ندارد. دليل اين مساله نبود تثبيت در نرخ ارز است 
و قيمت امروز در چند ماه آينده مشكل ايجاد مي كند. او 
درباره منطقه اوراسيا و موقعيت استراتژيك استان گيالن 
در تجارت با كشورهاي همسايه شمالي ايران سخن گفت. 
همچنين قرار است دفتر شتاب دهنده صادرات در چند 

استان ديگر راه اندازي شود.
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چهرهروز

تصور رعايت فاصله اجتماعي توسط بچه ها خوش خياالنه است
اين روزها كه بحث رفتن يا نرفتن دانش آموزان به مدرسه به دليل پاندمي كرونا داغ است، مرتضي حاجي وزير اسبق وزارت 
آموزش و پرورش نيز در اين باره گفته است: » اگر قرار باشد كه آموزش ادامه پيدا كند، بايد مجازي باشد، مگر اينكه وزارت 
بهداش��ت اعالم كند كه ويروس كرونا ريشه كن شده است. به شخصه تاكيد كرده ام نوه هايم به مدرسه نروند. با اين شرايط 
مسووالن بايد هر چه زودتر درباره بازگشايي مدارس تجديدنظر كنند.  يا اينكه حضور دانش آموزان در مدارس را اختياري 
كنند و به پدر و مادر اعالم شود، اگر مي خواهند فرزندشان را به مدرسه بفرستند، خودشان يك رضايت نامه با اين مضمون 

بدهند كه ما راضي هستيم فرزندمان به مدرسه بيايد.«

كتابخانه

معرفي كتاب »تحليل اقتصاد خرد«
از ويژگي هاي مهم كتاب »تحليل اقتصاد خرد« اثر هال واريان در مقايسه با كتاب هاي موجود اقتصاد خرد، آن است كه تمامي 
نظريه هاي عمده اقتصاد خرد و فرضيه هاي مربوطه را در چارچوب فرضيه هايي با بيان رياضي و به گونه اي روش��ن ارايه كرده 
اس��ت. در اين رابطه پس از تعريف مفاهيم اساس��ي هر قضيه، مراحل گام به گام اثبات آن به طور كامل آورده ش��ده است. اين 
رويكرد به دانش��جويان مي آموزد كه با پرهيز از مطالب جانبي هر نظريه و به دور از سردرگمي در برخورد با يك موضع خاص، 

ويژگي هاي اساسي و اثبات دقيق آن را فراگيرند.

میراثنامهجامعه

مدير مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد از حدود 
۲۰ پروژه مرمتي، حفاظتي و عمراني با بهره گيري 
از توان و دانش ش��ركت هاي ذي صالح در حوزه 
مرمت آثار و ابنيه و عمران و معماري در مجموعه 
فرهنگي تاريخي س��عدآباد خبر داد.  كيا پارس��ا 
گفت: در راس��تاي سياست ها و برنامه ريزي هاي 
از پيش تعريف ش��ده، در حال حاضر سعدآباد به 
ي��ك كارگاه بزرگ مرمت��ي، حفاظتي و عمراني 
تبديل ش��ده اس��ت. حدود ۲۰ پ��روژه مرمتي، 
حفاظتي و عمران��ي با بهره گيري از توان و دانش 
شركت هاي ذي صالح در حوزه مرمت آثار و ابنيه 
و عمران و معماري در مجموعه فرهنگي تاريخي 
س��عدآباد در ح��ال اجراس��ت. همچني��ن تهيه 
نقش��ه هاي مس��طحاتي، الكتريكال و مكانيكال 
كاخ ها، ابنيه، باغ ها و محوطه و همچنين مرمت 
كاخ موزه ها، ايجاد مخازن اس��تاندارد نگهداري 
اموال فرهنگي، بازسازي ديوارها و سنگ چين ها، 
اليروب��ي قنات هاي مجموعه، مرمت س��قف ها، 
شيرواني ها و پش��ت بام هاي موزه ها و ساير ابنيه 
ارزشمند تاريخي و توسعه و تكميل سيستم هاي 
حفاظت الكترونيك، برخي از پروژه هاي در دست 
اجراست. بر اساس اعالم روابط عمومي كاخ موزه 
سعدآباد مدير مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد 
با اش��اره به وسعت قابل توجه اين مجموعه ملي، 
عنوان كرد: نظر به ارزش هاي معماري، تاريخي، 
هنري و م��وزه اي و همچنين ويژگي هاي خاص 

مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد از نظر فضاي 
سبز و تنوع زيستي، نظارت فني، كيفي و حفاظتي 
بر پروژه ها، مطابق شرح خدمات و استانداردهاي 
ابالغي اداره كل موزه هاي معاونت ميراث فرهنگي 
وزارتخانه، توس��ط كارشناس��ان و مشاوران، در 
دستور كار قرار دارد و اميدواريم بر اساس تقسيم 
كار بين بخش��ي و زمان بندي ش��ده به سرعت و 
مطابق تقويم تدوين��ي، تمام پروژه ها را در موعد 
مقرر به اتمام برسد. مجموعه سعدآباد، چهار دوره 

تاريخي قاجاريه، پهلوي اول و پهلوي دوم و پس 
از انقالب ايران را سپري كرده است. سعدآباد در 
دوره قاجار بنا شد و سكونتگاه تابستاني )ييالق( 
ش��اهان اين سلسله بوده اس��ت. پس از كودتاي 
۱۲۹۹ و تصرف آن توسط خاندان اكبري، بناها و 
عمارت هاي متعددي در آن س��اخته شد كه بالغ 
بر ۱۸ كاخ در ابعاد مختلف مي ش��وند. هر يك از 
بناها محل س��كونت يكي از افراد دودمان پهلوي 

بوده است.

اجراي ۲۰ پروژه مرمتي و حفاظتي در مجموعه سعدآباد

مسووالن نگهداري كودكان كار در زيرزمين عزل شدند
معاون اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كشور از 
برخورد قاطعانه با مسووالن نگهداري كودكان 
كار و خيابان در زيرزمين اداره بهزيستي شاهين 
شهر خبر داد. حبيب اهلل مسعودي فريد گفت: بر 
اين اساس حكم عزل رييس و معاون بهزيستي 
اين شهرس��تان صادر ش��د و تخلف اداري آنان 
پيگيري مي ش��ود. ماجراي نگهداري كودكان 
كار و خيابان طي جلس��ه اي بررسي و مشخص 
شد دو اش��كال عمده در بروز آن وجود داشته، 
اول آنكه اين كودكان در طرح ضربتي فرماندهي 
شاهين شهر شناسايي شده بودند كه بهزيستي 
با طرح هاي ضربتي موافق نيست. اشكال دوم اين 
بوده كه اين طرح ضربتي روز پنجش��نبه شروع 
شده كه معموال پنجشنبه ها زمان مناسبي براي 
اجراي طرح هاي ساماندهي نيست چون روز بعد 
از آن تعطيل است. از سوي ديگر طي بررسي ها 
مشخص شد كه رييس بهزيستي شهرستان براي 
نگهداري اين كودكان، تدبير الزم را نكرده است.

معاون بهزيس��تي گفت: با توجه ب��ه نبود محل 
نگهداري كودكان كار و خيابان در شاهين شهر 
و فاصله كم اين شهرستان با اصفهان، اين امكان 
وجود داش��ت كه كودكان را ب��ه اصفهان انتقال 
دهند اما اين كار صورت نگرفته اس��ت. از سوي 
ديگ��ر فرد مراقب ك��ودكان با اينك��ه در همان 
س��اختمان حضور داش��ته اما براي ساعتي نزد 

كودكان نبوده و اين مساله باعث نگراني كودكان 
شده بود كه فكر كرده بودند كسي در ساختمان 
نيست و آنها تنها مانده اند كه اين مساله مصداق 
كودك آزاري و تخلف بوده اس��ت. او ادامه داد: با 
برخوردها و طرح هاي ضربتي اين مدلي مخالف 
هستيم؛ بهزيستي سياست ها و رويكردهاي خود 
را در ساماندهي كودكان كار و خيابان اعالم كرده 
است؛ رويكرد بهزيس��تي در اين موارد، رويكرد 
مددكاري اجتماعي و مديريت موردي است به 
آن معنا كه خانواده كودكان كار و خيابان به طور 
موردي بررسي مي شوند كه به چه دليل كودك 
در خيابان است. معاون بهزيس��تي تاكيد كرد: 
پيگيري ها انجام شده و افراد مسوول در نگراني 
ك��ودكان، حتما نتيجه اعمال خ��ود را خواهند 
گرف��ت؛ همچنين ت��الش مي كني��م پيگيري 
بيشتري در زمينه كودكان كار و خيابان داشته 

باشيم كه شاهد اين مسائل نباشيم.

هنر

فيلم هاي س��ينمايي »جهان با 
من برق��ص« و »س��ونامي« در 
چهارمي��ن جش��نواره فيلم ولز 
كانديد دريافت جايزه ش��دند. 
س��ينمايي جهان با من برقص 
نامزد بهترين فيلم بلند و سونامي 
نامزد بهترين فيلم بلند خارجي 

در چهارمين جش��نواره بين المللي فيلم ولز ش��دند. جهان با من برقص با 
كارگرداني سروش صحت و تهيه كنندگي محمدرضا تختكشيان، پيش از اين 
توانسته بود جايزه بهترين كارگردان و ديپلم افتخار بهترين بازيگر مرد را در 
جشنواره جهاني فيلم فجر، جايزه هيات داوران در جشنواره آسيا-پاسيفيك 
دريافت كند. اين فيلم سينمايي همچنين در بخش مسابقه فيلم هاي اول 
در جشنواره بين المللي فيلم تالين نمايش داشت. فيلم سينمايي سونامي 
س��اخته ميالد صدرعاملي با تهيه كنندگي علي سرتيپي، نيز در نخستين 
نمايش بين الملل��ي خود در رش��ته بهترين فيلم خارجي زب��ان در جمع 
نامزدهاي بهترين فيلم قرار دارد. دبرا يانگ )منتقد مشهور امريكايي( پس 
از تماشاي اين فيلم سينمايي، ضمن تحسين آن در هاليوود ريپورتر نوشت: 
»با پيشرفت داستان، حس عجز و خسران بر تمام شخصيت ها غلبه مي كند 
كه فيلم ورزشي ساده اي را به موضوعي تيره تر و شخصي تر بدل مي كند. اين 

عامل مي بايست براي تمامي جشنواره ها تفاوت ايجاد كند.«

نامزدي دو فيلم ايراني 
در جشنواره ولز

هنر

مع��اون توليد كان��ون پرورش 
فكري ك��ودكان و نوجوانان، از 
شركت بيش از ۵۳ كشور براي 
شركت در جش��نواره دوساالنه 
بين المللي پويانمايي تهران خبر 
داد. محمدرضا كريمي صارمي 
با بيان اينكه بيش از ۵۳ كش��ور 

جهان با ۳۰۱ فيلم براي شركت در دوازدهمين جشنواره دوساالنه بين المللي 
تهران ثبت نام كرده اند، اظهار داشت: اين در حالي است كه ثبت نام اوليه در 
سايت جشنواره تا ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ادامه دارد و فيلمسازان ايراني و خارجي 
مي توانند با ارايه آثارشان در اين رويداد هنري شركت كنند. اگر مي خواهيد 
از فرمتي كه مي توانيد فيلم هايتان را ارسال كنيد با خبر شويد حتما سري 
به سايت جش��نواره بزنيد. اما موضوع فيلم هايتان بايد با شرايطي همچون 
گزينش حداكثر سه قسمت از مجموعه ها و سريال ها و همچنين آثار تبليغي 
شامل فيلم هاي آموزشي، صنعتي و تبليغاتي باشد. كريمي صارمي بيان كرد: 
هيات داوران در بخش مس��ابقه بين الملل آثار خارجي ساخته شده پس از 
ژانويه ۲۰۱۷ را داوري مي كنند. دوازدهمين جشنواره بين المللي پويانمايي 
تهران از س��وي كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان در چهار بخش 
»مسابقه«، »خارج از مسابقه«، »نمايش ويژه« و »چشم انداز« از ۱۰ تا ۱۴ 

اسفند ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

 ثبت نام ۵۳ كشور براي شركت 
در جشنواره پويانمايي تهران

 خريد و توزيع سيم كارت هاي  دانش آموزي اعالم شد
بناب��ر اعالم مدي��ركل دفتر فن��اوري اطالعات 
و ارتباط��ات وزارت آم��وزش و پ��رورش، 
سيم كارت هاي دانش آموزي به زودي در مراكز 
اپراتورها قابل دريافت خواهد بود. محمود حبيبي 
درباره توزيع سيم كارت هاي دانش آموزي گفت: 
فرآيند توليد سيم كارت هاي دانش آموزي آغاز 
شده و اپراتورها پاي كار آمدند و مكلف شدند كه 
سيم كارتي به نام سيم كارت شاد را براي استفاده 
ايمن در فضاي مجازي ارايه دهند تا از اين طريق 
دل نگراني هاي خانواده ها هم كاس��ته ش��ود. او 
درباره نقش اپراتورها توضيح داد: همكاران ما در 
حوزه اپراتورها برنامه ريزي كرده اند و با جلسات 
متعددي كه گذاشته  ش��ده و فرآيندي كه طي 
شده، به زودي ارايه سيم كارت هاي دانش آموزي 
را ش��اهد خواهيم ب��ود. حبيبي بابي��ان اينكه 
س��يم كارت هاي دانش آموزي تنها به فضاهاي 
مورد تاييد آموزش وپرورش دسترسي خواهند 
داش��ت، گفت: اين س��يم كارت خاص استفاده 
كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي خواهد بود. 
قاعدتًا اين سيم كارت ها آن دسته از مخاطراتي 
كه شامل استفاده كنترل نشده از فضاي مجازي 
است را نخواهند داشت. قرار است ما در خصوص 
اين سيم كارت ها به صورت )ليست سفيد( عمل 
كنيم كه دانش آم��وزان بتوانند به فضاهايي كه 
مورد تاييد است دسترسي داشته باشند. در واقع 

تالش ما اين است كه دانش آموزان به محتواهاي 
نامناس��ب دسترس��ي پيدا نكنن��د، همچنين 
سياس��ت هايي ك��ه وزارت آموزش وپرورش در 
نظر دارد، روي اين س��يم كارت ها اعمال خواهد 
شد. او با اش��اره به اينكه هيچ محدوديت سني 
ب��راي درياف��ت س��يم كارت هاي دانش آموزي 
وجود ندارد، گفت: دانش آموزان مي توانند بانام 
و مشخصات خودشان س��يم كارت را خريداري 
كنن��د. ظاهراً آن ط��ور كه اعالم ش��ده، وزارت 
ارتباطات محدوديت زير ۱۸ سال براي دريافت 
س��يم كارت را برداش��ته  تا همه دانش آموزان از 
آن استفاده كنند. به گزارش مركز اطالع رساني 
و رواب��ط عموم��ي وزارت آموزش وپ��رورش، 
مديركل دفتر فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
گفت: سيم كارت شاد مانند ساير سيم كارت ها 
ويژگي هاي خاص خود را دارد و قابل شارژ توسط 

دانش آموزان است.

ادامهازصفحهاول

 تحصيل رايگان
 از وعده تا واقعيت

 همين بي تدبيري هاست كه باعث مي شود، هر سال 
تع��دادي از دانش آموزان از تحصيل باز بمانند و حاال 
كرونا هم خود معضل ديگري ش��ده ك��ه آموزش و 
پرورش توان حل آن را ندارد. در اين پاندمي كرونا كه 
معلوم نيست تا كي قرار است ادامه پيدا كند، مدارس 
بازگشايي ش��ده اند، به داليل بي شمار كه شايد يكي 
از آنها نبود امكانات براي دانش آموزاني باش��د كه نه 
خيلي دور شايد در همين حوالي پايتخت هم از آنها 
محرومند. بسياري از اين دانش آموزان وسايل كمك 
آموزشي براي دريافت آموزش هاي مجازي را ندارند، 
اينكه بگوييم نمي توانيم به كودكان روس��تا نشين و 
حاشيه نشين گوشي و تبلت بدهيم و آنها را در دنياي 
بي رحم اينترنت رها كنيم، فقط و فقط يك عذر بدتر 
از گناه است، چرا كه همين سيم كارت شاد كه همراه 
اول براي دانش آموزان درست كرده خود نقض كننده 
دليلي است كه هيچ پايه و اساس علمي و قانوني ندارد. 
مي شد بچه ها را به اينترنت سالم وصل كرد، مي شد 
آنها را از خطر ابتال به كرونا دور نگه داش��ت و مي شد 
تمام دانش آموزان اين سرزمين از حق آموزش رايگان 
برخوردار باشند، اگر قوانين ما ضمانت اجرايي داشتند 
چرا هر سال با گفتن اين جمله كه مدارس دولتي حق 
دريافت وجه ندارند، داغ دل م��ردم را تازه مي كنيد، 
چرا وقتي پدر و مادري به آموزش و پرورش اعتراض 
مي كنند كه مدارس دولتي از آنها طلب وجه كرده اند، 
همان مسووالن مي گويند، بايد در يك حد مشخصي 
كمك كنيد. اين حد مشخص چقدر است؟ اصال چرا 
بايد مبلغي پرداخت شود وقتي هر سال اعالم مي كنيد 
كه مدارس دولتي مجاز به دريافت هيچ مبلغي نيستند. 
مردم چطور بايد با اين قوانين ي��ك بام و دو هوا كنار 
بيايند، اگر خانواده اي توان تامين همان مبلغ اندك 
را هم نداشته باشند، بايد چه كار كنند؟ آيا فرزندشان 
از تحصيل محروم مي ش��ود يا هر روز در مدرس��ه و 
مقابل دوستانش مورد تحقير قرار مي گيرد؟ در اين 
آش��فته بازار پاندمي كرونا مساله ديگري هم مطرح 
است. تكليف كودكاني كه خانواده هايشان حتي توان 
تامين ماسك براي آنها را ندارند چه مي شود؟ چطور 
مي خواهند در مدرسه حضور يابند؟ چطور مي شود به 
كودكان ۷ ساله كه پر از انرژي و شيطنت هستند ياد داد 
كه فاصله اجتماعي را رعايت كنند؟ آن هم درمدارسي 
كه هر كالس آن بيش از ۲۵ دانش آموز دارد.  آيا فقط 
تب س��نجي مي تواند رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
باش��د. كودكان اين سرزمين نه تنها از حق تحصيل 
رايگان محرومند كه با اين ش��رايط از حق سالمتي 
هم محروم مي ش��وند، چون آموزش و پرورش بعد از 
۹ ماه بالتكليفي نتوانسته شرايط را به گونه اي فراهم 
كند كه بچه ها در محيطي امن درس بخوانند. شايد 
خيلي از خانواده ها حتي از حق تحصيل فرزندانشان 
در اين يك سال بگذرند، آنها را به مدرسه نفرستند، اما 
خيلي هاي ديگر هستند كه به واسطه اينكه مجبورند 
سر كارشان حاضر شوند در اين شرايط سخت اقتصادي 
هزينه هاي زندگي را تامين كنند، فرزندانش��ان را به 
همين مدرسه هاي نا ايمن بفرستند. حاال چه مدرسه 
بخواهد وجهي از والدين دريافت كند يا نه. فرقي ندارد، 

هيچ كس نيست كه به مشكالت آنها رسيدگي كند. 

خبر تغيير جنسيت بازيگر سرشناس تكذيب شد

حريم خصوصي ديگر را محترم بشماريم
گليماندگار|فضاي مجازي ش��نبه 
شب پر شده بود از خبر تغيير جنسيت 
يكي از بازيگران با سابقه سينماي ايران، 
خبري كه در كسري از ثانيه بارها و بارها منتشر شد 
و خيلي ها در مورد آن اظهارنظر كردند. مساله تا آنجا 
پيش رفت كه حتي روزنامه نگاران هم اين خبر را به 
عنوان يك خبر موثق در صفحات مجازي خود منتشر 
كردند، حتي اس��مي كه آن بازيگ��ر هم بعد از تغيير 
جنسيت براي خود انتخاب كرده بود هم منتشر شد، 
كسي از قول اين بازيگر نوشت: »ببخشيد كه اين اتفاق 

براي شما خوشايند نيست اما بايد مي افتاد«!
ب��ه ناگهان صفح��ات زيادي با ن��ام اي��ن بازيگر در 
اينستاگرام و توييتر شروع به فعاليت كردند، هر كسي 
چيزي مي گفت و اظهارنظري مي كرد. اينكه چرا بايد 
يك بازيگر در ۵۱ سالگي دست به چنين كاري بزند؟ 
اصال چه چيزي باعث مي ش��ود، تا اف��راد به اين فكر 
كنند كه جنسيت ظاهري شان آن چيزي نيست كه 
مي خواسته اند؟ كار به مدرك تحصيلي آقاي بازيگر 
هم رسيد و اينكه او تمام اين سال ها درس روانشناسي 
خوانده ت��ا در نهايت بفهمند كه چطور مي تواند وارد 
زندگي تازه اش ش��ود. اما هنوز اين اخبار خيلي داغ 
نشده بود كه صفحه رسمي اين بازيگر در اينستاگرام 
كل ماجرا را از اساس تكذيب كرد. اما چرا بايد چنين 
اتفاقاتي در فض��اي مجازي رخ بدهد؟ چرا مردم فكر 
مي كنند كه در خصوصي ترين جنبه هاي زندگي يك 
شخص حتي اگر سلبريتي باشد مي توانند ورود كنند 

و نظر بدهند.
اين كه خيلي ها از اين اتفاق ابراز ناراحتي كرده بودند، 
فكر مي كردند، اين يك خودكش��ي است، مي تواند 
تكان دهنده باش��د. اين در حالي است كه ايران جزو 
پيشروترين كشورهاي جهان در زمينه تغيير جنسيت 
است. اينكه در بس��ياري از كشورها دولت هيچ گونه 
مسووليتي در قبال اين كار بر عهده ندارد اما در ايران 
اگر محرز شود كه شخصي حتما بايد اين عمل را انجام 
دهد، سازمان بهزيستي بخشي از هزينه هاي او را تامين 

مي كند. اما باز هم در بطن جامعه اين مردم هستند 
كه قبل از فكر كردن به قضاوت يكديگر مي پردازند. 

  عمل تغيير جنسيت جرم نيست
قبل از هر چيز بايد بدانيم كه عمل تغيير جنس��يت 
جرم نيست. كساني كه مي خواهند اين عمل را انجام 
دهند، قبل از هر چيز با روانشناس و تراپيست مشورت 
مي كنند، ساعت ها مشاوره مي گيرند و در نهايت اين 
خود آنها هستند كه تصميم مي گيرند چه كاري براي 
آنها و زندگي آينده شان بهتر است. متاسفانه بسياري 
از خانواده ها با اين مس��اله مشكل جدي دارند، هيچ 
فرهنگ سازي در اين زمينه صورت نگرفته، شايد بعد 
از سال ها تنها اشاره اي كوچك در يك سريال آن هم 
سريالي كه در شبكه خانگي پخش مي شد، تنها كار 
فرهنگي بود كه در اين زمينه انجام شد. در حالي كه 
جامعه نياز به كار بيشتري در اين زمينه دارد تا مردم 

بدانند كه انجام عمل تغيير جنسيت جرم نيست.

  انتخاب بين مرگ و زندگي
دكت��ر كيان��وش امامي روانش��ناس در اي��ن باره به 
»تعادل« مي گويد: اين افراد نمي توانند زندگي نرمالي 
داشته باشند، يا بايد به آنچه مي خواهند برسند يا آن 
جنسيتي را كه در درونشان نهفته از بين ببرند، اين 
انتخاب بين مرگ و زندگي دس��ت البته نه به معاني 

رايج آن.
افرادي ك��ه اقدام به اين كار مي كنن��د، از زندگي در 

كالبدي كه متعلق به آنها نيس��ت خسته شده اند، ما 
نمي توانيم و نبايد آنها را قضاوت كنيم. اين افراد هم 
مانند همه ما حق حيات دارند، بسياري ازخانواده ها به 
اين بهانه كه آبرويشان مي رود از چنين جراحي هاي 
جلوگيري مي كنند، در حال حاضر بيش��تر مشكل 
ما با خانواده اين افراد اس��ت. البته جامعه هم س��هم 
بس��زايي دارد. حال اينكه ناگهان اعالم مي شود يك 
بازيگر سرشناس دست به انجام چنين عمل جراحي 
زده شايد به نوعي هدف قبح شكني اين مساله است. 
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: متاسفانه 
جامعه ايران جامعه اي قضاوت گر است. مردم به اينكه 
يكديگر را قضاوت كنند، عادت كرده اند، از طرفي هم 
اينكه ما به قضاوت ديگ��ران در مورد خود تا اين حد 
اهميت مي دهيم باعث مي شود تا هر دو طرف مورد 
اذيت و آزار قرار بگيريم. همي��ن خبري كه در مورد 
آن بازيگر منتشر شد، سيلي از قضاوت ها را به دنبال 
داشت، بدون اينكه لحظه اي به اين مساله فكر كنيم كه 
آن فرد مالك زندگي و جسم خودش است و مي تواند 

هر تصميمي در اين باره بگيرد. 

  ندانم كاري هاي اجتماعي
شبكه هاي مجازي شايد ما را به دهكده جهاني وصل 
كنند، اما اس��تفاده نادرس��ت از آنها مي تواند ما را به 
فردي تبديل كند كه جز س��رك كشيدن در زندگي 
ديگران كار مهم ديگري براي انجام دادن ندارد. چه 
فرقي مي كند كه محمدرضا فروتن تغيير جنسيت 
داده باش��د يا يك فرد ناشناس. آيا تنها اين دليل كه 
فروتن يك بازيگر شناخته شده است، به ما اين اجازه 
را مي دهد كه در مورد او قضاوت كنيم، تا به حال به اين 
فكر كرديد كه اگر يكي از نزديك ترين افراد به شما هم 
چنين مشكلي داشته باشد آن وقت شما چه مي كنيد؟ 
 حق حيات و زندگ��ي را آن گونه كه دوس��ت دارد با 
قضاوت هايتان از او مي گيريد يا اجازه مي دهيد آنطور 
كه دلش مي خواهد زندگي كند؟ اين سوالي است كه 

همه ما بايد از خود بپرسيم.

گزارش

ساحلمكرانبهخطساحليايراندرمحدودهدريايعماناطالقميشود.بیشترخطساحليمكراندراستانسیستانوبلوچستانقرار
دارد.ازاهمیتس�احلمكرانهمینبسكهتنهابندراقیانوسيايران،يعنيچابهار،درآنقرارگرفتهاست.ناماينخطساحليدركتابهاي
تاريخيبسیارقديميهمآمدهاس�تونامآنباتجارتودريانورديايرانگرهخوردهاست.جداازاهمیتاستراتژيكاينمنطقهدرايران،
طبیعتشگفتانگیزسواحلمكرانچشمهاراخیرهميكند.خطساحليمكرانباصخرههايبلندمرتبهاششناختهميشود.ساحلبكرو

دستنخوردهوعارياززبالههايانسانييكيديگرازويژگيهايمهمسواحلمكراناست.

مرزپرگهر

سواحل مكران قابليت ثبت جهاني را دارد
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