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يادداشت- 1

نقش تصميمات اقتصادي 
دولت در ريزش بورس

بعد از نوس��اناتي كه در 
ب��ازار س��رمايه كش��ور 
بع��د از ري��زش بيش از 
70هزار واحدي شاخص 
بورس ايجاد شد؛ فعاالن 
اقتص��ادي، رس��انه ها و 
در كل بازيگ��ران بازار به 
يافتن پاس��خي  دنبال 
براي چرايي وقوع اين نزول ش��اخص ها هستند تا 
چش��م اندازي از آينده بازار سرمايه را نيز به دست 
آورند. اما تحليل و ارزيابي دقيق نوسانات يك چنين 
س��اختار فراگيري بدون ارزيابي مسيري كه براي 
رسيدن به اين ش��رايط طي شده، ممكن نيست. 
شخصا معتقدم چند پروژه اقتصادي مشخص در 
كشور بايد در مسير اجرايي شدن قرار بگيرد كه از 
نظر من، اولويت اصلي و يك اقتصاد كشور محسوب 
مي ش��وند؛ اولويت هايي كه بايد اجرا شوند تا ما از 
اين شرايط وخيم تورمي كه بيش از نيم قرن است 
اقتصاد و معيشت ايران را در بر گرفته است؛ خارج 
شويم. به عبارتي حدفاصل س��ال هاي 48 الي 52 
خورش��يدي را مي توان آغاز پروژه تورم سازي در 
كش��ور در نظر گرفت؛ سياست هايي كه تا همين 
امروز هم ادامه دارد و دليل اصلي بروز مش��كالت 
تورمي در اقتصاد ايران در برهه هاي گوناگون همين 
سياست هاي اتخاذ شده است. جالب اينجاست كه 
اين سياست هاي تورم زا، سياست هاي هماهنگي 
بوده كه ط��ي دهه ها در س��اختار اقتصادي ايجاد 
ش��ده و مبتني بر آن درآمدهاي ارزي كش��ور در 
بودجه به صورت ريالي قرار مي گرفته و اين تغيير 
وضعيت در طول تمام سال هاي گذشته، باعث بروز 
تورم بوده است. اين درآمد يك زماني درآمدهاي 
نفتي بوده؛ يك زماني از حس��اب ارزي برداش��ت 
مي شده؛ يك زماني هم مثل س��ال 98 و ماه هاي 
ابتدايي سال99از صندوق توس��عه ملي براي آن 
استفاده شده اس��ت . اما واقع آن است كه دولت به 
بهانه برداش��ت از صندوق توس��عه ملي در واقع از 
بانك مركزي استقراض مستقيم كرده است و اين 
عمل در نهايت پايه پولي را افزايش داده است. اين 
دليل عمده رشد تورم در كشور ما در مسير تاريخ 
معاصر است. پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن 
خطور مي كند آن است كه در اين شرايط كه همه 
گزاره هاي اقتصادي و بر نامه ريزي ها در كشورمان 
در مس��ير افزايش تورم قرار دارند، چه بايد كرد؟ 
راهكار درست آن است كه اوراق دولتي را جايگزين 
اس��تقراض از بانك مركزي كني��م و از اين طريق 
جايگزيني براي پولي سازي كسري بودجه پيدا كرد 
و آن را به كار گرفت. بايد بدانيم اين اوراق ضدتورمي 
است؛ يعني هر اندازه كه كس��ري بودجه افزايش 
پيدا كند؛ اثرگذاري اوراق در مهار و توزان بخشي به 

تورم بيشتر جلوه مي كند. 
منتها وقتي ت��ورم به صف��ر رس��يد، دولت ديگر 
نمي توان��د بيش��تر از آن اوراق منتش��ر كند چرا 
كه اقتص��اد وارد ركود مي ش��ود. بنابراين يكي از 
ويژگي هاي مثبت انتشار اوراق اين است كه سقفي 
بر كسري بودجه گذاشته مي شود و شفافيت ها هم 
در اين زمينه بيشتر مي شود. از سال قبل، حداقل 
ش��خص من بدنبال اين بودم كه اوراق منتش��ر 
شود و كسري بودجه، پولي نش��ود؛ اما متاسفانه 
مخالفت هاي جدي در اين زمينه مطرح مي شد؛ 
اين اصرارها در نهايت منجر به اين شد كه در سال 
گذشته به طور حداقلي اوراق منتشر شود و يكي 
از مهم ترين تصميمات اقتصادي كش��ورمان در 
مسير اجرا قرار بگيرد. ولي صحبت اين است كه به 
جاي يك بخش و يك درصد محدود، كل كسري 
بودجه بايد از طريق انتش��ار و فروش اوراق جبران 
ش��ود تا دولت از پايه پولي و بانك مركزي به طور 
مستقيم استقراض نكند. منتها اين مهم اگر قرار 
است محقق شود؛ ضروري است كه بانك مركزي 
هم بصورت فوري اقدام به عمليات بازار باز كند تا 
بتواند نرخ بهره را سياس��ت گذاري و هدف گذاري 
كند. هيچكدام از اين ضرورت ها متاسفانه در فضاي 
عمومي اقتصادي كش��ور عملياتي نش��ده است. 
هرچند كه برخي افراد اينقدر نمي دانند و اينقدر 
طالقش��ان با دنياي واقعي اقتصاد، شديد و جدي 
است كه اعالم مي كنند كش��ور وارد بحران بدهي 
شده است در حالي كه بحران بدهي، يعني بحران 
اوراق و يك چنين مفهومي هرگز در اقتصاد به وقوع 
نمي پيوندد. در اين شرايط فرايند رشد بورس هم 
محقق شده بود؛ در س��ال قبل روند بورس، روند 
مثبتي بود و از همان زمان چش��م انداز روشني از 
بورس پيش روي افكار عمومي تصويرسازي شد. 
همين مساله باعث شد تا بخشي از نقدينگي كشور 
در حساب هاي جاري كارگزاري ها به نحوي حبس 
ش��ود. يعني در مبادالت كارگزار ها اين نقدينگي 
قرار بگي��رد؛ از اين نظر اين به نفع اقتصاد كش��ور 
است؛ اما از بهمن ماه سال قبل به نظر مي رسد روند 
رشد بورس تسريع شده است. دليلش هم اين بود 
كه ابتدا بصورت ضمني و بعدها به صورت آش��كار 
مسووالن سازمان بورس و در مرحله بعد مسووالن 
اقتصادي كشور تضمين كردند كه بورس را حمايت 
وكنترل خواهند كرد.   ادامه در صفحه 6
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تا ثريا مي رود  ديوار كج فراز و نشيب طبيعي  يا غيرطبيعي  اصالح بانكي  با شرايط هر بانك نياز  وزارت صمت چيست؟ 
آي��ا ري��زش چن��د ده هزار 
واح��دي ش��اخص بورس 
غيرقاب��ل پيش بين��ي بود؟ 
اين پرسشي اس��ت كه بعد 
از نزول شاخص هاي بورس 
دهان ب��ه ده��ان در ميان 
رسانه ها و فعاالن اقتصادي 
مي چرخد. اكثر كارشناسان 
اقتصادي و اساتيد دانشگاهي معتقد بوده و هستند 
كه رش��د ش��اخص بورس هيجاني اس��ت و ارتباط 
معناداري ميان رش��د ش��اخص هاي س��هام و سود 

تقسيمي و... وجود ندارد. 
در واقع بيشتر كساني كه بورس را براي سرمايه گذاري 
انتخاب كردند، براي حفظ ارزش پول و سرمايه ش��ان 
ب��ورس را انتخ��اب كردند و رش��د ب��ورس ربطي به 
سياست گذاري هاي انجام شده نداشته است. مطابق 
اين قرائ��ت يعني م��ردم از بورس اس��تفاده كردند تا 
بتوانند ارزش دارايي ه��اي مالي خود را حفظ كنند. از 
طرفي با توجه به اينكه بورس داراي ارزش ذاتي است 
و در ادامه رش��د توليد و خدمات باعث مي شود تا يك 
شركت در بازار سرمايه رشد مستمري را تجربه كنند؛ 
رشد بورس در كش��ور ما بدون ايجاد اين ظرفيت هاي 
طبيعي نشان دهنده اين واقعيت اس��ت كه بورس در 
ادامه در صفحه 2 يك شرايط غيرطبيعي قرار دارد.  

نكته اي كه در جريان بررس��ي 
موضوع ريزش ش��اخص هاي 
بورس در بازار سرمايه و اساسا 
هر سرمايه گذاري ديگري بايد 
مورد توجه قرار بگيرد آن است 
كه فراز و نش��يب و باال و پايين 
رفتن در نهاد فعاليت هاي بازار 
س��رمايه نهادينه ش��ده است 
ونبايد به گونه اي اطالع رساني كرد كه خانواده هاي ايراني 
تصور كنند نزولي ش��دن ش��اخص بورس معناي بحران 
مي دهد. اما نگراني ها زماني در ميان تحليلگران اقتصادي، 
كارشناسان و عموم مردم بيشتر مي شود كه ببينند فالن 
تصميم اقتص��ادي و فالن برنامه ريزي معيش��تي باعث 
بروز مشكل در بورس يا هر حوزه اقتصادي ديگري شود.
اينجاست كه الزم است تذكر داده ش��ود؛ تحليل شود و 
روشنگري صورت بگيرد تا اين شكل تصميم سازي هاي 
آس��يب زا كمتر ش��ود يا به طور كلي از مسير برنامه هاي 
اقتص��ادي خارج ش��ود. ط��ي روزهاي گذش��ته برخي 
ناهماهنگي ها ميان برخ��ي وزارتخانه هاي اقتصادي اين 
موضوع را مط��رح كرد كه اين ناهماهنگي ه��ا باعث بروز 
نوسانات در بازار سرمايه كش��ور شده است؛ موضوعي كه 
يك بار ديگر اهميت هماهنگي هاي اجرايي را در مس��ير 
اج��راي برنامه ريزي هاي اقتص��ادي يادآور مي س��ازد. از 
نظر مجلس و نمايندگان قابل قبول نيست كه بر سر يك 

موضوع س��اده اقتصادي كه قاعدتا بايد از قبل هماهنگي 
مي��ان وزارتخانه هاي نف��ت و اقتصاد انج��ام مي گرفت؛ 
مشكالت اقتصادي و مديريتي فراواني بروز كند و دامنه 
اين ناهماهنگي ها به اندازه اي گسترده شود كه بازارهاي 
كشور را تحت تاثير قرار دهد. جالب اينجاست كه تبعات 
اين ناهماهنگي هاي اجرايي را نه دولتمردان بلكه مردمي 
بايد بپردازند كه بخش��ي يا همه دارايي خ��ود را وارد بازار 
سرمايه كش��ور كرده اند و طبيعتا از مسووالنشان انتظار 
دارند كه از تصميماتي كه باعث بروز آشفتگي و نزول در 
اين بازار مي شود، پرهيز كنند. بنابراين تصور مي كنم كه 
فعاليت در بازار بورس و اساسا هر بازاري، مانند پاره خطي 
است كه يك سوي آن رشد، سود، پيشرفت و اوج گرفتن 
است و يك س��ر ديگر اين پاره خط، نش��يب است و نزول 
اس��ت و كاهش ارزش س��هام و دارايي ه��ا. توجه بيش از 
اندازه به هر ك��دام از اين گزاره ها مي تواند س��رمايه گذار 
را از نظر ذهني با مش��كالت عديده اي مواجه كند. در اين 
ميان نحوه تصميم گيري مس��ووالن عاملي است كه به 
عنوان يك متغير كليدي مي تواند زمينه رشد يا نزول در 
اتمسفر اقتصادي را فراهم كند. يعني هر اندازه كه ميزان 
تصميم س��ازي هاي عاقالنه و عالمانه در فضاي مديريتي 
كش��ور افزونتر باش��د به همان اندازه نيز دس��تاوردهاي 
افزون تري نصي��ب اقتصاد خواهد ش��د و هر ان��دازه كه 
مس��ووالن در فرآين��د تصميم گيري هاش��ان افق هاي 
كوتاه مدت را مدنظر داشته باشند و ...  ادامه در صفحه 6

وزارتخانه صمت ب��ا انبوهي 
انتظ��ارات  و  مش��كالت  از 
برآورده نش��ده. بايد كمي به 
عقب برگرديم و آنچه در اين 
وزارتخانه طي دوس��ه س��ال 
اخي��ر رخ داده را مرور كنيم. 
در وهله نخس��ت، آن چيزي 
كه وزارت صمت در ش��رايط 
كنوني و س��ال هاي آينده به آن نياز دارد، اين است كه 
بايد تفكر غالب كارشناسي به سيس��تم اين وزارتخانه 
برگردد؛ چيزي كه هم اكنون فاقد آن است. اين درحالي 
است كه وزارت صمت فاقد مديريت استراتژيك و قدرت 
راهبري است. مديراني كه متاسفانه هيچ تصور درستي 
از توليد وتجارت ندارند وقادر نيستند، نقشه راهي براي 
آينده ترس��يم كنند، اين وزارتخانه را اشغال كرده اند. 
نكته ديگر اينكه، اهليت فني و كار كارشناسي در ساختار 
فعلي وزارت صمت به شدت تضعيف شده است. گزينش 
افراد براي تصدي پس��ت هاي كليدي و س��ازمان هاي 
زيرمجموعه اين وزارتخانه به درس��تي صورت نگرفته 
است. اين درحالي است كه تعريف يك ساختار درست 
در س��ه بخش صنعت، معدن و تجارت مي تواند نقطه 
قوتي براي پيشبرد برنامه هاي كالن كشور باشد. بنابراين 
با چنين ساختار ضعيف و از هم پاش��يده اي نمي توان 
انتظار اتفاقات خ��وب در عرصه صنعت وص��ادرات را 
داش��ت. تقريبا هيچ نش��انه اي از برنامه ه��اي كالن و 
راهبردي واثر بخش در سه سال گذشته در وزارت صمت 
مشاهده نشده است. ما نه تنها درحوزه خودرو و صنعت 
دچار پسرفت ش��ده ايم، بلكه در زمينه توسعه صادرات 
نيز برنامه مشخصي نداشتيم و دچار عقب گرد شديم. 
رايزنان م��ا در بازارهاي هدف به ش��دت كاهش يافته و 
روابط تجاري ما با ديگر كش��ور با افول مراودات تجاري 
روبرو است و حتي بازارهاي هدفمان نيز در حال از دست 
رفتن هستند. اين درحالي است كه كرونا بهانه اي شده 
براي سرپوش گذاش��تن براي تمامي نقطه ضعف هاي 
مديريتي. هرموفقيت يا پروژه  اي هم كه مي بينيم نتيجه 
تالش مديران در س��ال هاي ماقبل بوده است. بنابراين 
بايد گفت كه هيچ اتفاق مثبتي در اين چند سال در بدنه 
وزارتخانه صمت رخ نداده است. به طوري كه در زنجيره 
تامين به شدت وابسته به خارج هستيم و رانت واردات 
همچنان قدرتمند در عرصه اقتصاد مي تازد. به همين 
دليل است كه با كاهش ارزش پول ملي، حتي توليدات 
داخل به شدت تحت تاثير قرار مي گيرد. درحوزه نظارت 
نيز، عملك��رد خوبي نداش��ته ايم. به طوري كه ش��اهد 
اثرگذاري افزايش نرخ دالر، حتي روي تمامي كاالهاي 
داخلي هستيم. با نگاه به تمامي اين مسائل اگر بخواهم 
به اين پرسش كه چه كس��ي بر صندلي وزارت صمت 
تكيه خواهد زد، پاسخ دهم، بايد بگويم، افراد باكارنامه و 
قوي قطعا اگر بخواهند در چنين شرايط خطير و با چنين 
ساختاري قبول مسووليت كنند، قطعا خودشان را زير 
سوال خواهند برد...  ادامه در صفحه 6

رييس كل بان��ك مركزي به 
7 محور اصالح نظ��ام بانكي 
اشاره كرده اس��ت كه اگرچه 
نس��بت به دوره ه��اي قبل و 
فعاليت موسسات غيرمجاز، 
تغييرات��ي ايجاد ك��رده اما 
همچنان فاصله قابل توجهي 
را بي��ن وضعي��ت بانك ها و 
بازار پول ايران با بانكداري بين المللي واستانداردهايي 
كه اكنون در اقتصاد جهان رعايت مي ش��ود را نش��ان 
مي دهد.  در شرايط كنوني اقتصاد ايران موضوعي كه 
بايد دركنار بهبود اس��تانداردهاي نظام بانكي كش��ور 
رعايت شود، توجه به رابطه متغيرهاي كالن اقتصادي 
مانند تورم، حفظ ارزش پول، رشد اقتصادي، نرخ سود 
سپرده هاي بانكي، نرخ سود تسهيالت، رشد نقدينگي 
و پايه پولي است كه به نظرمي رسد به داليل مختلف 
از جمله وابستگي سياست هاي پولي به سياست هاي 
مالي دولت، دچار عدم تناس��ب هاي ساختاري است. 
زيرا در اقتصاد امروز جهان بر اين نكته تاكيد مي شود 
كه نرخ بهره يا سود بانكي، رابطه سرمايه گذاري و رشد 
اقتصادي با تورم و سطح عمومي قيمت ها و ارزش پول 
را تنظيم مي كند.  اين درحالي اس��ت ك��ه در اقتصاد 
ايران، نرخ سود عمال نقش عمده اي در كاهش بيكاري 
و تورم ندارد و...  ادامه در صفحه 3

مجيد گودرزي

گزارش روز

مهدي طغياني ناصر حيرانيمحمد رضا مودودي

 شكست مفتضحانه امريكا 
 در تصويب قطعنامه  

تحريم تسليحاتي عليه ايران

روزگاري »جامع��ه بين الملل« پوش��ش و عنواني بود 
كه قدرت هاي بزرگ براي فش��ار به كشورها و پيشبرد 
سياس��ت ها و منافع ش��ان از آن اس��تفاده مي كردند، 
شمشيري كه بر سر كشورهاي ضعيف بود تا به خواست 
كشورهاي قدرتمند تن دهند اما با خروج يك عضو از 
اين جامعه و بر هم خوردن قوانين بازي اين »جامعه« 
به ضد خود تبديل شد. جامعه بين الملل در چهل سال 
گذش��ته همواره در مقابل ايران بوده است و اكنون در 
سايه منطق، سياس��ت تعامل س��ازنده با دنيا و صبر و 
مقاومت استراتژيك اين جامعه در كنار ايران ايستاده 

انزواي 
امريكايي

است. به گزارش ايس��نا، شوراي امنيت س��ازمان ملل 
متحد عصر روز جمعه به وقت محلي با وجود تالش هاي 
گسترده واشنگتن براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
عليه كش��ورمان با تصويب قطعنامه اي براي ادامه اين 
تحريم ها مخالفت ك��رد. در ماه هاي گذش��ته مقامات 
دولت امريكا تالش كرده اند تا در ميان هم پيمانان خود 
اجماعي را براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران به 
وجود آورند و همواره تأكيد داشته اند كه از هيچ اقدامي 
براي جلوگيري از انقضاي اين تحريم ها دريغ نخواهند 
ك��رد. ام��ا در اقدامي كم س��ابقه بع��د از رأي گيري در 

شوراي امنيت نتيجه آن شد كه پيش نويس قطعنامه 
مذكور به جز امري��كا فقط يك راي مثبت در ش��وراي 
امنيت را داشته باشد. امريكا و جمهوري دومينيكن به 
پيش نويس اين قطعنامه رأي موافق و چين و روس��يه 
به آن رأي مخالف دادند و س��اير اعضاي شوراي امنيت 
رأي ممتنع دادن��د و بدين ترتي��ب پيش نويس امريكا 
براي دومين بار در چند ماه گذشته در اين رابطه رد شد. 
مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا پس از شكس��ت 
تحقيرآميز كشورش در ش��وراي امنيت سازمان ملل از 
اقدام ش��وراي امنيت به عدم تمديد تحريم تسليحاتي 

ايران انتقاد و اعالم كرد: ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده 
دارد. اين شورا امروز نتوانست مجموعه ماموريت هاي 
اساسي خود را محقق كند. ش��وراي امنيت قطعنامه 
معقولي را براي تمديد تحريم تس��ليحاتي ۱۳ س��اله 
ايران رد ك��رد. انگليس نيز در بياني��ه اي اعالم كرد، به 
پيش نويس قطعنامه تمديد تحريم هاي تس��ليحاتي 
ايران كه از سوي امريكا پيشنهاد شده بود، رأي ممتنع 
داديم زيرا مش��خص بود كه اين پيش نويس حمايت 
شورا را به خود جلب نخواهد كرد. ژانگ جون، نماينده 
چين در س��ازمان ملل درباره پيش نوي��س قطعنامه 
ضدايران��ي امريكا گف��ت، اين پيش نوي��س در زمينه 
تحميل مجدد تحريم ها عليه ايران و ادامه سياس��ت 
»فش��ار حداكثري« بوده اس��ت ك��ه ب��ا روح برجام و 
قطعنامه 22۳۱ شوراي امنيت سازگاري ندارد. نماينده 
روسيه در س��ازمان ملل نيز در واكنش به راي نياوردن 
پيش نويس قطعنامه امريكا اظهار ك��رد: ما اطمينان 
داريم جايگزيني براي تهديد و باج خواهي وجود دارد. 
راهكار مورد قبول همگاني، اقدام مش��ترك و در نظر 
گرفتن منافع امنيتي قانوني تمام ش��ركاي منطقه اي 
اس��ت. نماينده دايمي روسيه در س��ازمان ملل در پي 
شكس��ت قطعنامه امريكا در س��ازمان ملل خواستار 
جلوگيري از شدت يافتن تقابل بر سر مسائل ايران شد.
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فروش قطعي به جاي تسويه نقدي نفت 

ورود پااليشگاه ها به طرح گشايش اقتصادي
آگهي عرضه اوراق سلف نفتي كه در روزهاي گذشته منتشر 
شد حاكي از آن بود كه از امروز )يكشنبه( فروش اين اوراق در 
بورس انرژي آغاز مي شود، خبري كه همزماني آن با انتشار 
خبر گشايش اقتصادي از سوي رييس جمهور، باعث شد 
بس��ياري از مردم اين تصور را پيدا كنند كه منظور از طرح 
گشايش، فروش همين اوراق بوده است، موضوعي كه در 
روزهاي گذشته تكذيب شد تا مشخص شود آنچه مدنظر 

دولت بوده، عرضه اين اوراق نبوده است.
آنچه كه در راستاي نهايي شدن اين طرح سوال جدي را از 
سوي كارشناسان و فعاالن اقتصادي به وجود آورد اين بود كه 
با توجه به فعال بودن بورس انرژي در ماه هاي گذشته و امكان 
عرضه اوراق سلف در آنها، دقيقا منظور از گشايش چه بوده 
و اگر فروش اين اوراق مدنظر است، اين موضوع پيش از اين 
نيز اجرايي شده و ديگر خبر جديدي وجود ندارد. به دنبال 
اين گمانه زني ها از روز جمعه هفته گذشته، خبرهايي بيرون 
آمد كه نشان مي داد آنچه مدنظر دولت بوده با فروش اوراق 
سلف نفتي متفاوت است. ابتدا يكي از خبرگزاري ها به نقل از 
يكي از اعضاي كابينه اعالم كرد كه خبر فروش اوراق سلف، 
ارتباطي با طرح دولت ندارد سپس محمد رضا پورابراهيمي 
- رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي - به 
تشريح تفاوت ها ميان طرح دولت و فروش فعلي اوراق سلف 
پرداخت.رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: آنچه در اين چند روز اخير در مورد آگهي عرضه اوراق 
سلف نفتي براي يكشنبه اتفاق افتاده هيچ ارتباطي با مصوبه 
سران قوا ندارد و موضوع جلسه سران قوا تسويه نقدي نيست 
بلكه تحويل قطعي كاال با افزايش ظرفيت پااليشگاه هاي 
كشور، ايجاد پااليش��گاه هاي كوچك و توانمندسازي در 
فرآورده هاي نفتي و صادرات اين مواد است كه بتواند جريان 
مواجهه با تحريم را در اقتصاد كشور به خوبي مديريت كند. 
موضوع طرح پيشنهادي رييس جمهوري در جلسه سران 
قوا كه در طول يكي، دو هفته اخير مطرح شده در نشست 
اول با رييس جمهور مطرح شد.وي ادامه داد: دولت عالقه مند 
است از ظرفيت فروش نفت خام در كشور استفاده كند كه 
عمدتا موضوع فروش سلف است به طوري كه منابع آن را در 
حال حاضر بتواند بگيرد و تعهداتش را در آينده نسبت به ارايه 
و تحليل نفت انجام دهد.نماينده مردم كرمان در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: اين موضوع در نشست نخست مورد 
بحث قرار گرفت و صحبتي كه ما آنجا داشتيم اين بود كه 
در حال حاضر اين وضعيت در چارچوب قوانين موجود قرار 
دارد ضمن اينكه بازار عرضه نفت و ميعانات گازي در بورس 
انرژي مدت هاست كه راه افتاده بنابراين دولت مي تواند از 
ظرفيت نقدي به خوبي استفاده كند و مكانيسم و سازوكار 
اين مهم وجود دارد.رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي اظهار كرد: يكي از ماموريت هاي بورس 
انرژي امكان و مديريت عرضه و تقاضاي نفت خام و ميعانات 
گازي بوده و هست اما نكته دوم اين است در خصوص بحث 
سلف نفتي هم عمدتا نگاه اين است كه طي سال هاي اخير 
از س��ال ۹۴ تاكنون وزارت نفت همه ساله به طور متوسط 
حدود ۸۰۰ تا هزار ميليارد تومان منابع را از بازار سرمايه در 
قالب فروش سلف نفتي با روش تسويه نقدي انتهاي دوره 
شبيه به اوراق عرضه و مشاركت با سررسيد يك تا دو ساله را 
عملياتي كرده است.پورابراهيمي گفت: بنابراين اوراق سلف 
نفتي چيز جديدي نبوده كه دولت بخواهد در موضوع طرح 
جديد دولت در حوزه اقتصادي در موضوع فروش نفت مطرح 
كند ل��ذا هر دو بخش معامالت نقدي نفت خام و ميعانات 

گازي از طريق بورس انرژي انجام شده و در حال انجام است 
و معامالت س��لف آن نيز كه تعهدات تحويل آينده را براي 
دولت و وزارت نفت تعيين مي كند و و منابعش را در زمان 
عرضه اوراق تحويل دولت مي دهد وجود داشته و هست. وي 
افزود: به نظر مي رسد آنچه باعث شده رييس جمهوري اين 
موضوع را در جلسه شوراي عالي هماهنگي مطرح كند كه 
نه نياز به مصوبه داشت و در چارچوب قانون موجود است، 
نگراني از سقف مورد نياز دولت در بحث فروش نفت خام به 

روش سلف است كه حدود ۲۰۰ ميليون بشكه نفت است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: شايد نگراني دولت از اين بود كه حجم عرضه نفت خام به 
روش سلف كه منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارچوب 
مجوزهاي امكان استقرار دولت نگنجد كه احتماال دولت 
خواسته اين مهم را مطرح كند.نماينده مردم كرمان و راور در 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه از نظر ما روش نفتي 
و ابزار در اختيار دولت بوده و هست و به همين چارچوب نيز 
عمل مي شود، گفت: در نشست نخست سران قوا نيز محضر 
رييس جمهوري مطرح كردم كه اين امكان وجود دارد اما 
اگر دولت بخواهد با اين روش جلو برود تاكيد ما بر اين است 
كه بايد قرارداد سلف نفتي تبديل به تحويل فيزيكي كاال كه 
همان نفت و ميعانات گازي است به پااليشگاه ها شود بنابراين 
روشي كه به صورت متعارف در قبل ارايه مي شد و آن تسويه 
نقدي در پايان دوره بود؛ ديگر امكان اجرايش وجود ندارد.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم اين روش را ادامه بدهيم مفهوم 
ساده اش اين است كه اگر قرار است مثال ۲۰۰ ميليون بشكه 
نفت را دولت در يك بازه زماني مشخص چند ماه آينده عرضه 
كند اگر يك دوره دو ساله سررسيدها را در نظر بگيريم معادل 
۱۸۰ هزار ميلي��ارد تومان اصل تعهدات براي دولت آينده 
خواهد بود و اگر ۲۰ درصد در نظر بگيريم تعهدات مربوط 

به سود حداقلي س��پرده گذاري در نظام بانكي كشور كه 
بايد به آن اضافه شود و تعهدات در سررسيد تقريبا نزديك 
۸۰ ميليارد تومان خواهد بود.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اين عدد به بيش از ۲۶۰ 
هزار ميليارد تومان با نرخ سود سپرده بانكي متعارف طي 
سال هاي اخير با كل تعهدات دولت به جز سال آينده خواهد 
رسيد كه بيش از نيمي از بودجه كنوني كشور خواهد بود و 
عمال مدل استقراض در نظام بودجه اي هيچ مجوزي را به 
دولت نخواهد داد لذا اين موضوع به جلسه دوم موكول شد 
و در اين نشس��ت نيز با اصرار مجلس و قوه قضاييه فروش 
قطعي جايگزين تسويه نقدي شد. نماينده مردم كرمان و 
راور در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: عمال موضوع به 
اين شكل مطرح شد كه دولت در سررسيد بايد با تحويل در 
پااليشگاه ها و افزايش ظرفيت پااليشگاه هاي كوچك در 
كشور بتواند امكان مصرف اين مقدار نفت خام و ميعانات 
گازي را در كشور فراهم كند كه از اين منظر اين مهم مورد 
توافق قرار گرفت و كلياتش نيز در شوراي عالي هماهنگي 
تصويب و قرار شد جزئياتش نيز در ارتباط با سررسيدها و 
موضوع تعداد قابل خريد در يك بسته مشخص كه بلوك هاي 
خريد محسوب مي شود، تعريف شود. با تاكيد بر اينكه آگهي 
بورس انرژي بابت انتشار در راستاي اقدامات وزارت نفت در 
سال هاي اخير بوده كه براي تامين مالي شكل مي گرفته و 
تبديل به سررسيد و تسويه نقدي مي شده است افزود: اين 
آگهي نقدي كه انجام ش��ده هيچ ارتباطي با آن ندارد و ما 
منتظر خواهيم ماند تا مصوبه نهايي شوراي عالي هماهنگي با 
تاكيداتي كه در مجلس در موضوع تقويت نقاط قوت وضعيت 
موجود در بحث عرضه نفت در بخش هاي نقدي و غيرنقدي 
و همچنين برطرف كردن نقاط ضعف اين دو سرفصل يعني 
معامالت نفت خام و ميعان��ات گازي در بازار نفت و در بازار 

اوراق بهادار بتواند با تقويت آنها و حذف نقاط ضعف بتواند 
يك اتفاق جدي در نظام اقتصادي كشور ايجاد كند.رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: اين 
اتفاق جديد تقويت برداشتن محدوديت ها در بازار نقدي 
نفت و ميعانات گازي و تقويت اين بازار براي مواجه شدن 
يا دور زدن تحريم ها عليه دشمنان و در بخش حوزه اوراق 
بها دار نفت، كمك به ايجاد ظرفيت هاي جديد در حوزه توليد 
فرآورده هاي نفتي و صادرات جديد نفتي  است كه امكان 
صادرات فراهم است.وي خاطرنشان كرد: مجلس درصدد 
ايجاد تحول در حوزه تصميم گيري معامالت نفتي است 
كشور است كه يكي از اين موارد تسهيل و روان سازي فرآيند 
عرضه نفت خام و ميعانات گازي در بورس انرژي براي افزايش 
ظرفيت فروش و برداش��تن موانع و دوم كمك به افزايش 
ظرفيت انتشار اوراق بهادار مبتني بر دارايي نفتي است كه 
به روش سلف و قرارداد عادي و يا هرشكل ديگري است.با 
توجه به توضيحات پورابراهيمي، به نظر مي رسد تفاوت نگاه 
دولت و مجلس در دو حوزه اصلي بوده است. از سويي دولت 
نگران سقف فروش نفت خود بوده كه نياز به مصوبه شوراي 
اقتصادي سران سه قوه داشته و از سويي ديگر دولت قصد 
داشته فروش جديد نفت خود را نه به شكل تحويل قطعي 
كه با روش تسويه نقدي انجام دهد كه با توجه به تعهدات 
گسترده اي كه اين طرح براي دولت آينده به وجود مي آورده 
مجلس با آن مخالف بوده است. به اين ترتيب، بر اساس طرح 
مجلس، بايد تجهيز پااليشگاه هاي كوچك در دستور كار قرار 
بگيرد و نفت عرضه شده به مردم تحويل پااليشگاه ها شده و 
ضمن افزايش ظرفيت توليد، عرضه قطعي نيز در دستور كار 
قرار گيرد. هرچند هنوز دولت نظر خود را درباره اين طرح 
ارايه نكرده اما به نظر مي رس��د سرنوشت نهايي گشايش 

اقتصادي، ظرف روزهاي آينده مشخص خواهد شد.

دولت

بايد سيستم جديدي براي 
فعاليت و كسب وكار طراحي كرد

رييس جمه��ور گفت: م��ردم بايد به پزش��كان و 
پروتكل هاي بهداشتي اعتماد كنند و ميان همه قوا 
و نخبگان كشور يك وحدت نظر به دست  آيد و همه 

يك حرف را به مردم بزنيم.
حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا با بيان اينكه هم��ه بايد متحدانه و همدالنه 
در مس��ير مقابله ب��ا اين بيم��اري حركت كنيم، 
گفت: تقويت، تكميل و توس��عه زيرساخت هاي 
وزارت بهداشت اولين وظيفه دولت دراين شرايط 
است.روحاني توس��عه زيرساخت هاي ديجيتال و 
دولت الكترونيكي، تقويت و توس��عه شركت هاي 
دانش بنيان، برنامه ريزي براي خريد واكسن توليد 
شده مورد تاييد در خارج از كشور، تقويت توليد و 
تامين امنيت غذايي همچنين تقويت صادرات غير 
نفتي را از ديگر وظايف و اولويت هاي دولت برشمرد.

رييس جمهور با اش��اره به اينكه خوش��بختانه در 
بسياري از استان ها مانند خوزستان، كردستان و 
آذربايجان غربي عملكرد خوبي در مقابله با كرونا 
را ش��اهد بوديم و روند نزولي ابتال در اين استان ها، 
آغاز شده اس��ت، اظهار اميدواري كرد كه در ساير 
استان هاي كشور نيز اين روند نزولي را شاهد باشيم.

رييس جمهور با بيان اينكه برخي در موج اول شيوع 
اين بيماري در اسفند سال گذشته و فروردين امسال 
آن را جدي نگرفته و تصور كردند زمان اين بيماري 
كوتاه اس��ت، افزود: در موج دوم شيوع كرونا براي 
مردم روشن شد كه اين بيماري جدي بوده و بايد 
براي طوالني مدت نسبت به مقابله با آن برنامه ريزي 
كنيم و س��بك زندگي و پروتكل مراسم ها را براي 
ماه ها يا حتي س��ال ها تغيير دهيم.روحاني با بيان 
اينكه ريشه كن شدن كرونا براي هيچ كس مشخص 
نيست، اظهار داشت: راه اين است كه برنامه ريزي 
بلندمدت تري را مدنظر داش��ته باشيم و بايد براي 
تمامي فعاليت هاي ضروري زندگي، برنامه ريزي 
كرده و پروتكل هاي مخصوص را داش��ته باشيم.

رييس جمهور با اش��اره به اينكه باي��د در مراودات 
خانوادگي، كسب و كار و ساير امور زندگي خود را 
آماده سبك جديدي از زندگي كنيم و باور داشته 
باش��يم اين بيماري براي مدت طوالني با ماست، 
گفت: براي اي��ن كار بايد مردم به صحنه آمده و به 
وزارت بهداشت، متخصصان و مسووالن ستاد ملي 

مقابله با كرونا اعتماد كنيم.
روحاني ادامه داد: همه كساني كه تريبوني در اختيار 
داشته و نفوذ كالم دارند بايد با انسجام و وحدت رويه 
مردم را به رعايت دستورالعمل ها تشويق كنند و همه 
بايد متحدانه و همدالنه در اين مسير حركت كرده 

و پيش برويم.
رييس جمهور با بيان اينكه دولت در مس��ير آماده 
كردن جامعه براي مقابله با كرونا وظايف سخت و 
سنگيني را برعهده دارد، گفت: اولين وظيفه دولت 
تقويت، تكميل و توسعه زيرساخت هاي بهداشتي و 
درماني است كه در اين راستا تا پايان سال ۱۰ هزار 
تخت بيمارس��تاني و ۲ هزار تخت ويژه، آي سي يو 

تكميل شده و به بهره برداري خواهد رسيد.
روحاني توس��عه زيرس��اخت هاي ديجيتال را از 
ديگ��ر وظاي��ف دولت در اين مس��ير برش��مرد و 
خاطرنش��ان كرد: بايد عالوه بر گس��ترش دولت 
الكترونيك، اقتصاد، آموزش و زندگي مردم بر مبناي 
فضاي ديجيتال، برنامه ريزي و فعاليت ها با توسعه 

زيرساخت ها به صورت الكترونيكي انجام شود.
رييس جمهور تصريح كرد: در س��ال جاري براي 
توس��عه دولت الكترونيك و ارتباط��ات مردم در 
چارچوب فضاي ديجيتال سرمايه گذاري ويژه اي 
انجام شده كه با تالش مسووالن در آينده نزديك 

آماده بهره برداري خواهد بود.
روحان��ي برنامه ري��زي و تقوي��ت زيرس��اخت ها 
براي توس��عه ش��ركت هاي دانش بنيان را از ديگر 
مسووليت هاي دولت برشمرد و خاطرنشان كرد: 
در اين ش��رايط، شركت هاي دانش بنيان در توليد 
دارو، كيت ه��اي مخصوص و واكس��ن تالش هاي 
بس��يار خوبي را انجام داده اند و بايد از شركت هاي 
دانش بنيان حمايت كنيم، ب��ه ويژه آنهايي كه در 
رابطه با مقابله با كرونا فعاليت بيشتري دارند، بايد 
بيش��تر مورد حمايت ق��رار گيرند.رييس جمهور 
تأكيد كرد: همچنان كه به دنبال ساختن واكسن 
هستيم، بايد در تحقيقات، همكاري خود را با ديگر 
كشورها ادامه دهيم و ضمن تقويت فعاليت ها براي 
ساخت واكسن در داخل كشور، اگر كشوري موفق 
به س��اخت واكسن كرونا ش��د بايد براي خريد آن 
تالش و برنامه ريزي كنيم.روحاني با اشاره به وظايف 
دولت در زمينه تأمين امنيت غذايي، توليد امكانات 
بهداش��تي و نيازمندي هاي ض��روري مردم و نيز 
تقويت صادرات غيرنفتي، افزود: نيازمند ابتكارات 
جديد در مس��ير مقابله با كرونا هستيم و از اين رو 

در اقتصاد بايد از بخش آسيب پذير حمايت كنيم.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با 
بيان اينكه تعطيل كردن هنر چنداني نمي خواهد، 
گفت: اينكه بتوانيم امكانات مورد نياز مردم را فراهم 
كرده، نش��اط را به جامعه تزريق كنيم و همزمان 
در مس��ير مبارزه با بيماري كرونا گام برداريم، هنر 
است. هنر اين است كه همه فعاليت ها در چارچوب 

پروتكل و دستورالعمل هاي بهداشتي انجام شود.
روحاني با اش��اره به اينكه در جلس��ه س��تاد ملي 
مقابله با كرونا در زمينه تخلفات از دستورالعمل ها 
و مجازات هاي پيش بيني شده، بررسي هاي الزم 
انجام و برخي از آنها به تصويب رسيده است، گفت: 
بايد با تخلفاتي كه انجام مي شود، برخورد كنيم كه 
امروز برخي از مجازات ها و مقابله با تخلفات اداري در 
اصناف در ستاد ملي تبيين شد و توسط دستگاه هاي 
مس��وول ابالغ خواهد ش��د.رييس جمهور با بيان 
اينكه بايد براي برگزاري كنك��ور و عزاداري ها در 
ماه محرم نيز به طور دقيق از اجراي دستورالعمل ها 
مراقبت كنيم، گفت: نمي توانيم ميليون ها نفر اعم از 
دانش آموزان و خانواده هاي آنان را نسبت به برگزاري 

كنكور در شرايط ابهام قرار دهيم.

اخبار

دخل و خرج 88  درصد 
كارگاه ها الكترونيكي شد

 مركز آم��ار اعالم ك��رد: ۸۸ درص��د از كارگاه هاي 
بازرگاني و خدمات در سال ۹۷ از ابزارهاي الكترونيكي 
براي پرداخ��ت و دريافت خ��ود به��ره برده اند. به 
گزارش ايرنا، مش��روح نتايج طرح جامع آمارگيري 
از كارگاه ه��اي بازرگاني و خدمات در س��ال ١٣٩٧ 
نش��ان مي دهد كه در اين س��ال حدود ٧٩ درصد از 
كاركنان بخش بازرگاني و خدمات را كاركنان مرد و 
٢١ درصد را كاركنان زن تشكيل داده اند.كارگاه هاي 
با فعاليت  آموزش، با ٦١ درصد كاركن زن بيشترين 
سهم در بين فعاليت هاي بخش بازرگاني و خدمات 
دارا بوده و كارگاه هاي داراي فعاليت  تعمير كاالهاي 
شخصي و خانگي با چهاردرصد، كمترين سهم را زنان 
شاغل را داراست.براساس اين گزارش ٣٤ درصد از 
كاركنان كارگاه هاي بازرگاني و خدمات را كاركنان با 
تحصيالت باالتر از ديپلم، ٣٥ درصد كاركنان ديپلم 
و ٣١ درصد ني��ز داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم 
تش��كيل داده اند. حدود ٣٥ درصد از ارزش افزوده 
كارگاه هاي بازرگاني و خدمات مورد بررسي، مربوط 
به فعاليت خرده فروشي )بجز وسايل نقليه موتوري و 
موتورسيكلت(  است. بهره وري كاركنان اين كارگاه ها 
در سال ١٣٩٧ به ازاي هر كاركن معادل ٣٦٠ ميليون 
ريال ب��ود همچنين بهره وري كاركن��ان به ازاي هر 
ساعت بيش از ١٤٨ هزار ريال را نشان مي دهد و بر 
اساس نتايج به طور متوسط هر كاركن ٥٠ ساعت در 
هفته به فعاليت مشغول بوده است. نتايج طرح نشان 
مي دهد كه ضريب نفوذ رايان��ه در اين كارگاه ها ٢٦ 
درصد است كه كارگاه هاي با فعاليت  جنبي خدمات 
مالي و فعاليت هاي بيمه ب��ا ضريب نفوذ ٩٩ درصد 
داراي باالترين نس��بت از اين حيث در كارگاه هاي 
مورد بررسي را دارد. ٢٠ درصد از كاركنان كارگاه هاي 
مورد بررسي نيز از اينترنت براي فعاليت هاي كارگاه در 
داخل يا خارج از كارگاه استفاده كرده اند.همچنين ١١ 
درص��د از مديران كارگاه هاي مورد بررس��ي را زنان 
تشكيل داده اند و ساير فعاليت هاي خدماتي شخصي 
)شستشوي منسوجات، آرايش و پيرايش و ...( با ٤٩ 
درصد بيشترين سهم را از اين حيث داشتند.  برابر اين 
گزارش، ٨٨ درصد از كارگاه هاي بازرگاني و خدمات 
از ابزارهاي الكترونيكي براي پرداخت و دريافت خود 
بهره برده اند كه فعاليت هاي انتشاراتي، فعاليت جنبي 
خدمات مالي و فعاليت هاي بيمه با ٩٩ درصد باالترين 
ميزان استفاده در اين زمينه را دارا بوده اند. همچنين 
٩٨ درص��د از كارگاه ها از دس��تگاه  كارتخوان براي 

پرداخت و دريافت استفاده كرده اند.

اعالم آمادگي كامل مجلس براي 
احقاق حقوق كارگران هفت تپه

نايب رييس مجلس با بيان اينكه مباحثي درباره 
پرداخ��ت حقوق هاي معوقه كارگ��ران كارخانه 
نيش��كر هفت تپه صورت گرفته است، گفت اگر 
مشكالت اين كارگران تا هفته آينده حل نشود، 
مجلس اقدامات قانوني را براي حل اين مشكالت 
انجام مي دهد. به گزارش تسنيم، علي نيكزاد در 
حاشيه جلسه بررسي مشكالت كارگران معترض 
ش��ركت كش��ت و صنعت هفت تپه با حضور در 
جم��ع خبرنگاران گفت: پ��س از حضور تعدادي 
از نمايندگان اعضاي كميس��يون اص��ل ۹۰ در 
استان خوزس��تان، ما هفته پيش روز چهارشنبه 
جلس��ه اي را براي بررس��ي و پيگيري مشكالت 
 كارگران هفت تپ��ه در مجلس برگ��زار كرديم.

نايب رييس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: 
مجلس هفته آين��ده روز چهارش��نبه هم براي 
پيگيري موضوع و مش��كالت كارگران هفت تپه 
جلس��ه اي را با حضور مس��ووالن مربوطه برگزار 
مي كن��د، همچني��ن در اين نشس��ت نماينده 
كارگ��ران، نماين��دگان مجل��س و مس��ووالن 
دس��تگاه هاي اطالعات��ي و امنيتي و بازرس��ي، 
اس��تاندار خوزستان، رييس س��ازمان خصوصي 
س��ازي و س��ازمان تأمي��ن اجتماع��ي و معاون 
 وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي حضور يافتند.

نايب رييس مجلس تصريح كرد: در اين نشست 
مصوباتي را داش��تيم كه قرار ش��د تا هفته آينده 
پيگيري و انجام ش��ود. در موضوع بيمه بيكاري و 
كشت نيشكر مطالب مهمي مطرح شد، زيرا اگر 
ما زمان كش��ت را امس��ال از دست بدهيم، حتي 
ب��ا راه اندازي دوب��اره كارخانه نيش��كر هفت تپه 
 حتما به مش��كالت عدي��ده اي برخواهيم خورد.

نماينده م��ردم اردبي��ل، نير، نمين و س��رعين 
در مجل��س تصريح ك��رد: همچني��ن مباحثي 
درب��اره پرداخ��ت حقوق هاي معوق��ه كارگران 
مط��رح و ق��رار ش��د حق��وق معوق��ه كارگران 
 هف��ت تپ��ه ت��ا هفت��ه آين��ده پرداخت ش��ود.

وي اف��زود: دول��ت باي��د به صورت ج��دي براي 
حل اي��ن موضوع وارد ش��ود، اينكه ش��ركتي را 
در پ��ي خصوصي س��ازي واگذار ك��رده و اكنون 
اهليت نداش��تن اين فرد براي اداره اين كارخانه 
مش��خص اس��ت، حتما اين موضوع بايد تعيين 
تكليف شود. هم اكنون مي توان جلوي خسارت 
را گرفت، زي��را اين مجموعه ام��كان احيا دارد و 
پيش از اين نيز حتي تا س��قف 5 هزار نفر كارگر 
 به صورت فصلي و رس��مي فعاليت داشته است.

نيكزاد بيان كرد: نمايندگان مجلس حتي مالقاتي 
را با رييس قوه قضاييه براي پيگيري مش��كالت 
كارگران هفت تپه داش��تند كه حجت االس��الم 
رييسي دستوراتي را براي حل مشكل اين كارگران 
داده است. همچنين رييس جمهور نيز دستوراتي 
را براي حل مشكالت كارگران هفت تپه به معاون 
خود داده است، حال اگر تا چهارشنبه هفته آينده 
مش��كالت اين كارگران حل نش��ود، ما به عنوان 
نمايندگان مردم در مجلس ديگر صبرمان لبريز 
شده و آنچه كه مجلس قانوناً مي تواند انجام دهد، را 
در اين مورد انجام خواهيم داد. مجلس حاضر است 
گره اين مشكل را كه در استان عزيزمان خوزستان 

به وجود آمده، با دست تدبير باز كند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس: آنچه در مورد آگهي عرضه اوراق سلف نفتي در يكشنبه اتفاق افتاده ارتباطي با مصوبه سران قوا ندارد
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انزواي امريكايي
وي همچني��ن با اش��اره به پيش��نهاد والديمي��ر پوتين 
رييس جمهوري امريكا براي برگزاري نشس��تي آنالين با 
حضور سران كشورهاي ۱+5 و ايران آن را اقدام در راستاي 
پرهيز از تقابل درباره اين موضوع در شوراي امنيت سازمان 
ملل دانست و گفت: بايد اين پيشنهاد را در نظر گرفت، اگرنه 
ممكن است با افزايش خطر تقابل، تنش ها گسترس يابند.

نماينده ايران در س��ازمان ملل نيز با اشاره به راي نياوردن 
دومين تالش امريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران 
در شوراي امنيت گفت: امريكا مصرانه خواستار رأي گيري 
شوراي امنيت درباره دومين پيش نويس قطعنامه خود شد 
با اينكه پيشاپيش مي دانست چنين قطعنامه اي از حمايت 
اعضاي شورا برخوردار نيست. سئوال اين است كه چرا اين 
كشور به چنين اقدامي دست مي زند؟ چون امريكا، بر اساس 
محاسبات نادرست خود، مي خواهد از اين اقدام به عنوان 
بهانه اي براي تحقق هدف نهايي خويش كه همانا نابودي 
دايمي برجام از طريق به كارگيري مكانيسم ماشه است، 
استفاده كند در حالي كه به عنوان يك كشور غيرعضو برجام، 
امريكا صالحيت الزم براي استفاده از مكانيسم ماشه را ندارد.

وي گفت: ش��ورا، به عنوان ضامن اجراي تصميمات خود، 
بايستي مس��ووالنه و قاطعانه عمل كرده و اثبات كند كه 
مي تواند و مي خواهد كه از برجام كه خود آن را تأييد كرده و 
از قطعنامه ۲۲۳۱ كه خود به اتفاق آراء آن را تصويب كرده 

است، حمايت كرده و اقتدار و اعتبار خود را تضمين كند.
به گ��زارش ايس��نا، وقتي پيش نوي��س قطعنامه تحريم 
تسليحاتي عليه ايران به اعضاي شوراي امنيت ارايه شد بر 

اساس پيش فرض هاي تاريخي و ديپلماتيك كه از سياست 
خارجي امريكا سراغ مي رود، اينگونه احساس شد كه امريكا 
توانسته حداقل به ۹ راي مثبت اعضاي اين شورا دست پيدا 
كند تا به اين ش��كل هزينه وتو را به گردن چين و روسيه 
بيندازد اما در كمال ناباوري عصر روز جمعه به وقت محلي 
در نيويورك شاهد بوديم اين پيش نويس به جز راي امريكا 
تنها يك راي آن هم كشور كوچك دومينيكن را دارد كه به 
نظر در سفر اخير مايك پمپئو به اين كشور به دست آمده 
باشد و ساير كشورها در يك اقدام هماهنگ و منسجم به آن 
راي ممتنع دادند، البته چين و روسيه از قبل مخالفت صريح 
خود را با اين اقدام امريكا اعالم كرده بودند.راي نياوردن تالش 
امريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران را بايد نتيجه 
روندي دانست كه از زمان روي كار آمدن دولت ترامپ آغاز 
شده است. دونالد ترامپ در چهار سال گذشته نه تنها برجام 
و قطعنامه ۲۲۳۱ را زير پا گذاشت بلكه بر چهره بسياري از 
تالش هاي سياسي و حقوقي بين المللي تيغ كشيد و آنها را 
از سر راه »يك جانبه «گرايي خود برداشت. غافل از اينكه 
بيش از هفتاد سال سياست همكاري بين المللي و برداشته 
شدن مرزهاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و جغرافيايي بيش 
از تصور و تفكر دونالد ترامپ و تيمش دنيا را به يكديگر وابسته 
كرده است به طوري كه اجازه نمي دهد ولو امريكا اين حاشيه 
و متن امن را از بين ببرد. به عبارتي بايد گفت اقدام روز گذشته 
شوراي امنيت اين پيام را براي امريكا داشت كه » از اينجا 

به بعد ما نيستيم. «
از اين رو واكنش ش��وراي امنيت به پيش نويس امريكا در 

مقابله با اي��ران، بيش از آنكه در حماي��ت از ايران يا توافق 
هسته اي باشد، پاس��خي به بي قانوني و حاكميت »قانون 
جنگل « و تالش براي حفاظ��ت و حمايت از همگرايي و 
منطق همكاري  بين المللي بود.برخي كارشناسان و مقامات 
كشورهاي مختلف بر اين نظرند كه اساسا امريكا براي آنكه 
بتواند مكانيسم ماشه را طبق تفس��ير خود در چارچوب 
قطعنامه ۲۲۳۱ فعال كند خود را در مسير ارايه پيش نويس 
قطعنامه اي ضعيف و بدون راي قرار داد تا بهانه اي براي به 
كارگيري ماشه و بازگرداندن تحريم هاي شوراي امنيت عليه 
ايران داشته باشد اما به نظر اين تالش هم بي فايده است و 
البته توجيهي براي شكست سياست فشار حداكثري امريكا 
در س��طح بين المللي اس��ت. امريكا بعد از خروج از برجام 
نتوانست آن طور كه مي خواس��ت جامعه بين المللي را با 
خود در مقابله با ايران همراه كند از اين رو به سمت اقدامات 
و تالش هاي يك جانبه و فشارهايي خارج از روند معمول 
سياسي و اقتصادي حركت كرد اما در آن سطح هم نتوانست 
به نتيجه دلخواه و تبليغاتي كه دونالد ترامپ انتظار داشت 
دست پيد كند از اين رو تالش كرد تا با استفاده ابزاري از زور 
و قدرت خود در س��طح سياسي و حقوقي بين المللي اين 
فشارها را پيش ببرد.فعال كردن مكانيسم ماشه آخرين تير 
در كمان دونالد ترامپ براي جلوگيري از افتضاح شكستش 
در مقابل ايران در چهار سال گذشته است. امريكا در اجراي 
مكانيسم ماشه هم »تنها « خواهد بود. شايد راي نياوردن 
دومين تالش امريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران به 
خاطر مخالفت چين و روسيه قابل پيش بيني بود اما تعداد 

باالي آراي ممتنع و همراهي نكردن كشورهاي اروپايي و 
ديگر اعضا با اين خواست امريكا حاكي از شكل گيري يك 
جبهه قوي و جدي در مقابل رفتاره��اي يك جانبه گرا و 
خودخواهانه امريكا از سوي كشورهاي جهان است.افزايش 
تنش در منطقه و خاورميانه با تشديد فشارها به ايران كه از 
سوي ترامپ بدون هيچ منطقي و صرفا به خاطر يك »شعار 
تبليغاتي« دنبال مي شود، جامعه بين الملل را امروز بيش از 
پيش نگران كرده اس��ت و اين نگراني در بيانيه كشورهاي 
عضو شوراي امنيت به وضوح ديده مي شود. در چهار سال 
گذشته جامعه بين الملل با رفتارها و اقدامات خارج از عرف 
بين الملل امريكا در بر هم زدن قوانين و توافق هاي بين المللي 
كنار آمدند؛ در جايي س��كوت، در جايي انتقاد و اعتراض و 
البته برخي هم همراهي كردند اما آنچه امروز شاهد هستيم، 
»نه « محكم اين كشورها به امريكا در مقابل اقدامات اين 
كشور است. ش��ايد اين رفتار و روند امروز براي ايران، كره 
شمالي، ونزوئال و غيره اتفاق افتد اما به زودي گريبان آنها 
را هم مي گيرد.افكار عمومي ايران به خوبي به ياد دارد كه 
در سال هاي نه چندان دور، جامعه بين الملل »لولو«يي بود 
براي ترساندن ايران و پوشاندن اقدامات يك يا چند كشور 
عليه ايران اما امروز در پي صبر استراتژيك و حاكميت منطق 
و همكاري بين المللي بر سياست خارجي كشور، جامعه 
بين الملل در كنار ايران قرار گرفته است. »مقاومت سخت« 
ايران در مقابل فشار حداكثري ابعاد سياست هاي خطرناك 
امريكا و برخي كشورهاي منطقه را بيش از پيش براي دنيا 

روشن كرده است.

تا ثريا مي رود  ديوار كج
در واقع تركيب اين ارزش ذاتي با رشد افسارگسيخته تورم 
باعث رشد بورس و جهش آن شد. ولي آنچه كه بايد به آن 
توجه كرد اين است كه رشد غيرطبيعي كمكي به اقتصاد 
نمي كند و تنها باعث كس��ب س��ودهاي بادآورده براي 
برخي افراد و جريانات مي شود. مثال در حوزه سپرده هاي 
بانكي بين ۳.5 تا 5 سال زمان نياز است تا سودي نهادينه 
شده اي به سپرده گذارها تعلق بگيرد؛ اما برخي سهم ها 
در بورس كشورمان متوسط رش��د قيمتي بيش از ۴۰، 
5۰ يا 5۰۰درصدي را تجربه مي كنند. اين اعداد و ارقام 
نشان مي دهد كه يك فضاي هيجاني و كاذب در بورس 
حاكم شده اس��ت. در اين ميان دولت هم به جاي اصالح 

وضعيت به دنبال اين است كه مشكالت بودجه اي خود را 
در كوتاه مدت از طريق بورس جبران كند. ضمن اينكه از 
اين طريق مي تواند برخي از شركت هاي خود را در بورس 
واگذار كند و از اين طريق هم كسري بودجه خود را جبران 
كند و هم هزينه هايي كه براي حقوق كاركنان، تامين مواد 
اوليه و... در بنگاه هاي اقتصادي دارد را كاهش دهد. اين 
رويكرد، رويكرد غلطي است چون باعث افزايش داللي، 
سوداگري و واسطه گري مي ش��ود در حالي كه اقتصاد 
ايران به تنها چيزي كه در شرايط فعلي نياز ندارد؛ رشد 
واسطه گري و داللي اس��ت. آنچه كه اقتصاد ايران به آن 
نيازمند است بسترسازي مناسب براي رشد توليد و پويايي 

صنعت اس��ت. بدون توليد نه اشتغالي در كشور صورت 
مي گيرد؛ نه ارزش افزوده اي ايجاد مي شود و نه صادراتي 
ش��كل مي گيرد. اما به جاي توجه به رش��د توليد به نظر 
مي رسد كه دولت به دنبال افزايش دامنه هاي سفته بازي 
و س��وداگري است. متاس��فانه برخي اخبار و حوادت در 
خصوص بورس منتشر مي شود كه به هيچ عنوان با منطق 
اقتصادي همخوان نيست. مثال برخي اخبار درباره فروش 
متري زمين از طريق بورس مسكن و... شنيده مي شود كه 
اتفاقا نگراني ها را بيشتر مي كند. بنابراين سنگ بناي رشد 
بورس در كشور ما بر اساس گزاره هاي درست اقتصادي 
و توليدي گذاشته نشده است و در يك چنين شرايطي 

شنيدن خبر ريزش شاخص هاي بورس نبايد باعث تعجب 
و بهت شخصي ش��ود؛ چرا كه مدت هاست كارشناسان 
اقتصادي و دلسوزان كش��ور درباره خشت كجي كه در 
بازار سرمايه ايران گذاشته شده است؛ صحبت مي كنند؛ 
خشت كجي كه در ادامه حتي اگر تا ثريا هم باال رود، باز 
هم كج خواهد بود. بر اين اساس معتقدم نكته اي كه در 
دل ارزيابي هاي تحليلي در خصوص بورس بايد مورد توجه 
قرار بگيرد اين واقعيت است كه چنانچه نقدينگي برآمده 
از بورس در مسير توليد و رشد صنعت به كار گرفته شود؛ 
نكته مثبتي است و چنانچه صرف سفته بازي و داللي و ... 

شود، امري خطرناك و نگران كننده است. 

ادامه از صفحه اول



نبض بازار 3ادامه از صفحه اول

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
رييس كل بانك مركزي در تشريح اقدامات بانك مركزي 
براي اصالح نظام بانكي به هفت گروه از اقدامات مختلف 
اين بانك اشاره كرده است. هر چند كه برخي از اين اقدامات 
به صورت ش��كلي در جهت اصالح نظام بانكي موثر بوده 
است اما همچنان موارد اساسي فراموش شده يا به حاشيه 
رفته اي در نظام بانكي وجود دارد و به نظر مي رسد كه از 
نظر محتوايي هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسياري دارد. 
به عبارت ديگر، اين اقدامات بانك مركزي از نظر شكلي 
اقداماتي درجهت اصالح نظام بانكي محس��وب مي شود 
اما كاراي��ي الزم را ايجاد نك��رده و تبديل به نقطه قوت و 
موفقيت شبكه بانكي و سياست پولي براي ايجاد جهش 
در توليد و رشد اقتصادي نشده است و همچنان با وجود 
رشد تس��هيالت دهي بانك ها، مطالبات معوق، وثايق و 
اموال مازاد بانكي، اضافه برداشت، خلق پول و نقدينگي، 
استمهال بدهي ها و... ادامه دارد و محتوا و كارايي اقدامات 
بانكي به نقطه مطلوب نرسيده است. هنوز نرخ سود بانكي 
بدون تناسب با رش��د اقتصادي كشور تعيين مي شود و 
بانك ها قدرت رقابتي و اس��تقالل كاف��ي در تعيين نرخ 
سود ندارند. برخي بانك ها با نرخ هاي كمتر سپرده جذب 
مي كنند و سودآور هستند وبرخي ديگر با نرخ باالتر سپرده 
جذب مي كنند و زيان ده هس��تند و همه ملزم به رعايت 
يك نرخ سود هستند. همچنين بسياري از بانك ها عمال 
در مسير هيجان بازار دارايي و سفته بازي در بازار سهام، 
خودرو، مس��كن، طال و ارز، افزايش نرخ س��ود سپرده و.. 
حركت مي كنند و توان كافي براي رشد توليد و صنعت را 
ندارند. در بازار پول و بانكداري امروز كش��ور يا اراده كافي 
براي رفع اين مشكالت وجود ندارد و يا مداخالت دولت 
و سايه سياست هاي مالي بر سياست پولي، عمال مانع از 
افزايش كارايي بانك ها و استاندارد سازي آنها بوده است. 
ضمن اينكه با وج��ود برخي اقدامات، عم��ال اثرگذاري 
مورد انتظار حاصل نشده و همچنان معضالت مختلفي 
گريبان بانك ها را گرفته است و شبكه بانكي كشور در حال 
حاضر عمال به ماشين خلق نقدينگي و تزريق نقدينگي 
تبديل شده است. دكتر عبدالناصر همتي اين هفت گروه 
اقدامات بانك مركزي را به ش��رح زير اعالم كرد:   سامان 
دهي بانك هاي ناسالم: تغيير مديران متخلف بانك هاي 
ناسالم/ كاهش تسلط س��هامداران عمده بر آن بانك ها / 
كاهش ش��ديداتكاي بانك هاي ناسالم براضافه برداشت 
از بانك مركزي. تعيين هيات سرپرس��تي برموسس��ات 
اعتباري ناسالم ومتوقف كردن روند تخريبي آنها در بازار 
و شروع اصالح ترازنامه و حل مشكل ناترازي آنهاوتعيين 
تكليف موسسات اعتباري غيرمجاز.ادغام بانك ها وموسسه 
اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه. اين طرح 
طبق برنامه و با دقت، باهمكاري ستاد كل نيروهاي مسلح 
درحال تحقق و درمراحل پاياني اس��ت.تدوين واجراي 
سياست گذاري نوين پولي، سامان دهي اضافه برداشت 
بانك ها و كاهش شديد حجم آن و منوط كردن هرگونه 
دريافت اعتبار واضافه برداشت بانك ها به ارايه وثيقه. اصالح 
ضوابط تاييد صالحيت مديران، نحوه شناسايي درآمد و 
حد مجاز تملك سهام بانك ها، با هدف ارتقاي نظارت بانك 
مركزي و الزام بانك ها به افزايش سرمايه ازطريق تجديد 
ارزيابي دارايي ها آورده نقدي و صرف سهام و نيز تسريع 
درفروش اموال مازاد. وضع مقرات جديد در تراكنش هاي 
بانكي: تفكيك حساب هاي تجاري ازحسابهاي اشخاص/

محدوديت درتراكنش هاي اشخاص حقيقي و لزوم ارايه 
اسناد مثبته جهت اش��خاص حقوقي و نيز حساب هاي 
تجاري /معرفي ضوابط جديد در بخش��ي از تراكنش ها 
ومبادالت چك هاي تضميني براي مقابله با پولش��ويي. 
تدوين وابالغ دس��تورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق 
بانك ه��ا در جهت رعايت مالحظات وقواعد ش��رعي در 
امهال مطالبات. وصول مطالبات معوق بدهكاران كالن 
باپشتيباني قوه قضاييه و پيگيري كميته فرا دستگاهي 

رسيدگي به مطالبات معوق.
 

     بانك هاي ناسالم 
در اين زمينه بايد توجه داشت كه اگرچه كاهش اتكاي 
بانك هاي ناسالم براضافه برداشت از بانك مركزي مورد 
توجه بوده اما در حال حاضر در بازار بين بانكي، بانك ها 
و موسسات اعتباري دسترسي به دريافت تسهيالت از 
ساير بانك ها دارند و اين موضوع روي نرخ سود تسهيالت 
بين بانكي اثرگذار بوده و اين بانك ها در خلق پول، افزايش 
ضريب فزاينده و رش��د نقدينگي و تورم اثرگذار بوده و 
هستند و هرچند كه اضافه برداشت و پايه پولي را كنترل 
مي كند، اما از سوي ديگر، در بازار بين بانكي امكان استفاده 

از منابع بيشتر را فراهم كرده است.
نكته مهم ديگر اين است كه حتي بانك هاي بزرگ و سالم 
كه شاخص هاي قابل قبولي را از نظر استانداردهاي داخلي 
دريافت كرده اند، از نظر شاخص هاي بين المللي، كفايت 
سرمايه، استانداردهاي بانكي جهاني، سال ها عقب هستند 
و اين موضوع باعث شده كه عالوه بر موضوع FATF، از نظر 
قدرت چانه زني، كفايت سرمايه، توصيه هاي بال 1و2 و3، 

همچنان نس��بت به بانك هاي بين المللي عقب ماندگي 
داشته باشند. از سوي ديگر، در شرايط اصالح صورت هاي 
مالي از بهمن 94 كه اس��تانداردهاي IFRS اجرايي شد، 
بسياري از بانك ها دچار مش��كالتي شدند و ماه ها طول 
كشيد تا بتوانند نماد خود را بازگشايي كنند. براين اساس، 
به نظر مي رسد كه حتي بانك هاي سالم كشور نيز از نظر 
استانداردهاي بين المللي و منطقه اي نارسايي هايي دارند، 
تعدادي مشغول بنگاه داري هستند و با انبوه دارايي هاي 
مازاد و وثيقه هاي ناكارآمد مشتريان خود مواجه هستند 
كه جز هزينه منفعتي ندارند.  براين اساس به نظر مي رسد 
ك��ه در س��ال هاي آينده، حض��ور بانك ه��اي ايراني در 
همكاري هاي بين المللي، مذاكرات و قراردادهاي تجاري 
به عنوان يك نقطه ضعف كشور معرفي خواهد شد و الزم 
است كه عالوه بر مقابله با بانك هاي ناسالم، اصالحات مالي 
بانك هاي موجود و استاندارد سازي بانك هاي سالم نيز 

مورد توجه قرار گيرد. 

     ناترازي بانك ها 
در مورد حل مش��كل ناترازي بانك ه��ا وتعيين تكليف 
موسس��ات اعتباري غيرمجاز نيز بايد توجه داش��ت كه 
اگرچه موسس��ات غيرمجاز با هزينه سنگين چند هزار 
ميليارد توماني ساماندهي شدند و وضعيت بهتري را شاهد 
هستيم. اما همچنان بانك هاي كشور از نظر سياست هاي 
تعيين نرخ سود اس��تقالل كافي ندارند و همه بانك ها با 
هر سطح سپرده، هزينه جذب منابع، تعهدات وبدهي ها، 
زيان دهي يا سود دهي بايد از يك نرخ سود مصوب تبعيت 
كنند و لذا نرخ رقابتي و فضاي رقابتي ايجاد نشده است.  
همچنين تعدادي از بانك هاي موجود نيز در نرخ شكني، 
ارايه نرخ هاي باالتر، افزايش هزينه جذب منابع، روند زيان 
دهي برخي بانك ها، خلق پول و تورم باالتر، هدايت منابع از 
بانكي به بانك ديگر، رشد شديد تسهيالت دهي كه بخش 
عمده آن صرف سرمايه در گردش مي شود و عمال به رشد 
اقتصادي و سرمايه گذاري ها كمكي نمي كند، مشاركت 
دارند و كمكي به كاهش نرخ رش��د نقدينگي، مطالبات 
معوق، اضافه برداش��ت از بانك مرك��زي و ... نمي كنند و 
همچنان همان روند رشد بدهي دولت، مطالبات معوق، 
اضافه برداشت و.. .ادامه دارد و حتي تهاتر بدهي بانك ها به 
بانك مركزي با بدهي دولت و بخش خصوصي نيز كمك 
زيادي به كاهش اضافه برداشت ها نكرده و همچنان روند 

رشد اضافه برداشت ادامه دارد.

   ادغام  بانك ها
در مورد ادغام بانك ها وموسس��ه اعتباري وابس��ته به 
نيروهاي مسلح در بانك س��په بايد گفت كه هر چند 
اين اقدام، نوعي پيش��گيري از مشكالت بزرگ تر بود 
و هزينه هاي كمتري نس��بت به موسسات غيرمجاز 
داشته است اما بانك مركزي مي توانست مدت ها قبل و 
در زماني كه گزارش هاي ميزان بدهي و تسهيالت اين 
بانك ها اعالم شده بود، سريعتر تصميم گيري كند و از 
درشت شدن ارقام وضعيت مالي بانك ها جلوگيري كند. 
ضمن اينكه هنوز گزارشي در مورد ميزان بنگاه داري 
بانك سپه و س��اير بانك هاي زير مجموعه آن منتشر 
نشده تا مشخص ش��ود كه آيا اين شركت ها به سمت 
كوچك تر كردن فعاليت ها و كاهش بنگاه داري حركت 
مي كنند يا همچنان در مسير بزرگ شدن شركت ها 
و بن��گاه داري و حضور در طرح هاي ب��زرگ فعاليت 

مي كنن��د. در اين زمينه الزم اس��ت كه بانك مركزي 
نظ��ارت و كنترل ها و تذكره��اي الزم را مطرح كند و 
ايجاد مجموعه اي بزرگ كه بزرگ ترين بانك كشور از 
نظر تعداد پرسنل و شعب خواهد بود را با استانداردهاي 
فعاليت اقتصادي و بن��گاه داري به پيش ببرد زيرا نوع 
مديريت در اين بانك ها با نوع مديريت در ساير بانك ها 
متفاوت بوده و اكنون الزم اس��ت كه در جهت بهبود 
كارايي بانك سپه و فعاليت هاي اقتصادي و طرح هاي 

عمراني كشور، نظارت قوي تري صورت گيرد. 

   اضافه برداشت
در مورد سامان دهي اضافه برداشت بانك ها و كاهش 
شديد حجم آن و منوط كردن هرگونه دريافت اعتبار 
واضافه برداشت بانك ها به ارايه وثيقه نيز بايد گفت كه 
اين حركت شكلي از طريق تهاتر بدهي ها در چارچوب 
بودجه س��االنه صورت گرفته و دور وتسلس��ل بدهي 
دولت به بانك ها، مطالبات معوق و اضافه برداش��ت از 
بانك مركزي ادامه دارد و هنوز ريشه اصلي رشد اضافه 
برداشت ها از بين نرفته اس��ت زيرا تا زماني كه بدهي 
دولت به بانك ها و پيمانكاران رشد مي كند و بدهكاران 
بانكي قادر به پرداخت بدهي خود به بانك ها نيستند و از 
طريق استمهال، تسهيالت غيرجاري را به جاري تبديل 
مي كنند، نمي توان انتظار داشت كه فعال اين روند اضافه 

برداشت ها به طور كامل ريشه كن شود.
عمال بخش عمده اي از مناب��ع بانك ها در اختيار آنها 
نيس��ت و به صورت بدهي بانك ها و مطالبات معوق و 
سپرده قانوني و... بي تحرك شده و در نتيجه نرخ جذب 
پول و نرخ تسهيالت را افزايش داده و زيان دهي برخي 

بانك ها را نيز افزايش داده است. 

    افزايش سرمايه 
در م��ورد الزام بانك ها ب��ه افزايش س��رمايه ازطريق 
تجديد ارزيابي دارايي ها آورده نقدي و صرف س��هام 
و نيز تسريع درفروش اموال مازاد نيز بايد گفت كه در 
شرايط كنوني بسياري از بانك ها در مسير زيان دهي و 
زيان انباشته هستند و سرمايه كافي ندارند ضمن آنكه 
كفايت سرمايه در جهت رعايت استانداردها را ندارند، 
بلكه با زيان دهي باال مواجه هستند. لذا شايسته است 
در شرايطي كه شبكه بانكي در تزريق سنگين منابع 
و نقدينگي به بورس و بازار دارايي ها مش��اركت دارد، 
حداقل براي تعدادي از بانك ها كه مش��كل س��رمايه 
دارند، حركتي انجام دهد و با افزايش سرمايه از طريق 
بورس، مشاركت مردم در اين بانك ها را افزايش دهد و 
سهام جديد و تازه را به بورس عرضه كند. زيرا در حال 
حاضر هجوم نقدينگي به بورس عمال به معناي خريد و 
فروش سهام و سود بردن از آن است درحالي كه كمكي 
به تزريق نقدينگي به شركت و توليد نمي كند و سرمايه 
ش��ركت ها را افزايش نمي دهد اما طرح هاي افزايش 
سرمايه بانك ها به خصوص بانك هاي زيان ده مي تواند 
مشكالت آنها را در اين مقطع كه شاهد اقبال مردم به 

بورس هستيم برطرف نمايد. 

   تراكنش ها
در م��ورد وضع مق��ررات جدي��د در تراكنش هاي بانكي 
ومبادالت چك هاي تضميني براي مقابله با پولشويي نيز 
باي��د گفت كه هر چند هدف اصلي بان��ك مركزي در اين 

زمينه، كنترل نقدينگي و گردش مالي در بازار طال و ارز بوده 
تا تقاضا را در بازار دارايي كنترل كند. اما بايد توجه داشت كه 
مبارزه با پولشويي بايد در مواردي تحقق يابد كه گردش مالي 
سنگين باالي دو سه ميليارد تومان انجام مي شود. زيرا براي 
مردمي كه با فروش يك آپارتمان يا خودرو، يا طال مي خواهند 
كسري منابع خود را جبران كنند يا براي معيشت خود خريد 
كنند، كسب اطالع از انگيزه خريد يا فروش و يا منبع خريد 
و فروش مشكلي را حل نمي كند و بانك ها نبايد محدوديت 
زيادي براي افراد عادي ايجاد كنند زيرا رقم تراكنش روزانه 
3 تا 10 ميليون تومان اساسا رقمي نيست كه بخواهد منجر 
به پولش��ويي و يا معامالت سياه و خاكستري شود. عمده 
مردم در اين زمينه براي پرداخت وديعه اجاره خود نيز دچار 
مشكل مي شوند و بايد چند روز پشت سرهم تراكنش انجام 
دهند و يا به شعبه مراجعه كنند و از طريق شبا انتقال وجه 
انجام دهندكه در اين زمينه نيز از آنها سوال مي شود كه هدف 
چيست و براي چه منظوري است و از كجا پول آمده است 
و...  همچنين براي دريافت چك تضميني نيز بايد ساعت ها 
وقت صرف شود و با كمترين كارايي، بايد به همان حساب 
كه درخواست شده واريز شود و در اين مسير چك بالفاصله 
از گردش خارج مي شود . در حالي كه حداقل در بخش اجاره 
خانه، بسياري از مردم از اين خانه به آن خانه مي روند. از كسي 
پول دريافت كرده و به ديگري وديعه مي دهند و اين موضوع 
ممكن است كه تا چند دست گردش كند و در همه اين موارد 
همگي با مشكل چك تضميني و تراكنش مواجه هستند تا 
كار به سرانجام برسد. براين اساس محدوديت تراكنش در 
اقتصادي كه با مشكل تورم و درشت شدن ارقام مواجه است 
و آپارتمان 40 ميليوني حاال به 800 ميليون و يك ميليارد 
تومان رسيده، راه حل مناسبي براي كنترل بازار دارايي و طال 
و ارز و پولشويي نيست زيرا تنها زحمت مردم را زياد مي كند 
و ساعت ها بايد از اين بانك به آن بانك رفت و آمد كنند تا كار 
خود را انجام دهند. در حالي كه به طور همزمان 85 درصد 
سپرده ها و نقل و انتقال ها متعلق به درصد محدودي از افراد 
كشور است نمي توان كنترل شديد تراكنش ها و چك هاي 
افراد عادي و مردم متوس��ط و كم درآمد كشور را افتخاري 

براي مبارزه با پولشويي ارزيابي كرد. 

   مطالبات معوق
تدوين وابالغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق 
بانك ها در جهت رعايت مالحظات وقواعد ش��رعي در 
امهال مطالبات. وصول مطالبات معوق بدهكاران كالن 
باپشتيباني قوه قضاييه و پيگيري كميته فرا دستگاهي 
رس��يدگي به مطالبات معوق.در مورد مطالبات معوق 
نيز روشن اس��ت كه امهال هر ساله وام ها و مطالبات، از 
رقم اصلي مطالبات معوق كاسته است . از سوي ديگر، 
وثيقه هاي بس��ياري براي پيگيري اين مطالبات روي 
دست بانك ها باقي مانده كه كارايي الزم را ندارد و نه براي 
بانك پ��ول و نه براي مالك آن منفعت و نه براي اقتصاد 
كشور، مزيت محسوب مي شود. عمال ملك رها شده اي 
است كه استفاده اي ندارد و به امالك مازاد بانك ها تبديل 
شده و از مسير توليد كشور خارج شده است. در نتيجه 
با اين حجم س��نگين باالي 200 ه��زار ميليارد تومان 
مطالبات معوق، بهترين راهكار اين است كه مالكان آنها 
حداقل به صورت اجاره از آن استفاده كنند تا به مسير 
توليد بازگردد. اما روندي كه بانك ها در پيش گرفته اند 
تبديل كردن افراد توليدي به افراد خدماتي است و كسي 

كه كارگاه داشته حاال راننده اسنپ شده است. 

اونس طال 1945 دالر شد
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت ديروز با 0.44 درصد 
كاهش به 1945 دالر و 12 سنت رسيد. در حالي كه رشد 
سوددهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا و تداوم بن بست 
در مذاكرات بسته محرك مالي امريكا موجب كاهش اشتها 
براي حضور در بازار طال شده است، قيمت فلز زرد روز جمعه 
شاهد كاهش بود و در مسير ثبت بدترين عملكرد هفتگي از 

ماه مارس قرار گرفت.
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اون��س طال در پايان 
معامالت ديروز با 0.44 درصد كاهش به 1945 دالر و 12 
سنت رسيد. قيمت هر اونس طال در پايان معامالت آتي 
ديروز براي تحويل در ماه دسامبر با 1.05 درصد كاهش 
به 1949 دالر و 80 سنت رسيد.پس از رسيدن به رقم 
بي سابقه 2077 دالر و 50 سنت در روز 7 اوت و 9 هفته 
افزايشي متوالي، قيمت طال در اين هفته شاهد كاهش 

4.5 درصدي بود.انتش��ار آمارهاي ضعيف اقتصادي از 
جمله آمارهاي نااميدكننده از ميزان خرده فروشي در 
امريكا نيز نتوانس��ت به تقويت قيمت طال در اين هفته 
كمك كند.ميزان سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت 
امري��كا به نزديكي باالترين رقم هاي 7 هفته گذش��ته 
رس��يده و اميدها به نهايي ش��دن دور جديد اقدامات 
محرك مالي دول��ت امريكا به دلي��ل مخالفت كنگره 
كمرنگ شده است.افزايش سوددهي اوراق قرضه موجب 
باال رفتن هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازارهاي امني 
نظير بازار طال مي شود. قيمت طال از ابتداي سال جاري 
ميالدي تاكنون بيش از 28 درصد رش��د داشته است.

جفري س��يكا تحليلگر بازار طال در اين باره گفت: »در 
صورتي كه بسته محرك مالي جديدي در امريكا به اجرا 
گذاشته شود و وضعيت آشفته اي بر تحوالت انتخاباتي 

امريكا حاكم شود، احتمال هجوم مجدد سرمايه گذاران 
به سمت بازار طال و ركورد شكني مجدد فلز زرد افزايش 
مي يابد.«در ميان ساير فلزات گرانبها، قيمت نقره روز 
جمعه با 4.7 درصد كاهش به 26 دالر و 24 سنت رسيد 
و در آستانه اولين كاهش هفتگي پس از 9 هفته افزايش 

متوالي قرار گرفت.

   نحوه و مبلغ دريافت ماليات از خريداران 
سكه اعالم شد

ريي��س كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور ب��ا صدور 
دستورالعملي، نحوه اخذ ماليات مقطوع عملكرد سال 
1398 اشخاص حقيقي دريافت كننده سكه از بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران را ابالغ كرد.اميد علي 
پارسا نحوه اخذ ماليات از خريداران سكه در سال 98 

را تعيين كرد. در متن اين بخشنامه آمده است: با توجه 
به مفاد مواد )1( و )93( قانون ماليات هاي مس��تقيم 
اصالحي مص��وب  1394/4/31و بنا به اختيار حاصل 
از تبصره ماده )100( قانون مذكور و به منظور تكريم 
موديان و تسهيل وصول ماليات عملكرد سال 1398 
دريافت كنندگان سكه تمام بهار آزادي از بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، مشمولين ماليات مقطوع و 
تكاليف آنها مشخص شده است.بر اين اساس، تمامي 
اشخاص حقيقي خريدار سكه از بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران كه در س��ال 1398 به دريافت حداكثر 
)185( قطعه سكه اقدام كرده مشمول ماليات مقطوع 
موضوع اين دستور العمل هستند.اين گروه از خريداران 
س��كه از نگه��داري اس��ناد و مدارك موض��وع قانون 
صدراالشاره و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف هستند.

كاهش قيمت طال و سكه
با نزديك شدن به محرم

طبق اعالم نايب رييس اتحاديه طال و جواهر قيمت 
طال و س��كه همزمان با نزديك ش��دن به ايام محرم 
كاهشي شده و حباب سكه نيز نسبت به روزهاي قبل 
كاهش داشته است.محمد كشتي آراي در گفت وگو 
با تسنيم، درباره وضعيت بازار طال و سكه در روز جاري 
اظهار داشت: اخبار سياسي و اقتصادي مثبت در روز 
جاري باعث تقويت ريال و كاهش ارزش دالر در بازار 
شد.وي افزود: درحالي كه قيمت جهاني طال تغيير 
خاصي نداشت اما قيمت طال و سكه به دليل كاهش 
قيمت ارز نسبت به روز پنج شنبه كاهش يافت و در 
همين راس��تا نيز حباب سكه نيز كاهشي شد.نائب 
رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه حباب سكه 
درحال تخليه است، گفت: هنوز قيمت سكه حباب 
دارد ولي نس��بت به پنج شنبه از حباب سكه كاسته 
شده و احتماال در روزهاي آينده و همزمان با نزديك 

شدن به ماه محرم حباب سكه كمتر شود.
وي تأكيد كرد كه همه س��اله با نزديك شدن به 
ايام محرم و صفر از داد و ستدها در بازار طال كاسته 
مي ش��ود و همين امر نيز موجب ريزش قيمتي 
دراين بازار مي ش��ود. كشتي آراي ضمن اشاره به 
اينكه حباب سكه از 720 هزار تومان روز پنج شنبه 
به كمتر از 600 هزار تومان در روز جاري رس��يده 
اس��ت، تصريح كرد: هم اكنون قيمت سكه بهار 
آزادي طرح قديم 10 ميليون و 200 هزار تومان، 
س��كه بهارآزادي طرح جديد 10 ميليون و 500 
هزار تومان، نيم سكه بهارآزادي 5 ميليون و 320 
هزار تومان، ربع س��كه بهارآزادي 3 ميليون و 50 
هزار تومان، سكه گرمي يك ميليون و 650 هزار 
تومان است. هر گرم طالي 18 عيار نيز با قيمت يك 

ميليون و 10 هزار تومان فروخته مي شود.

   سكه 1۰ ميليون و 5۰۰  هزار تومان شد
 در بازار آزاد قيمت دالر با كاهش نسبت به روز كاري 
قبل 22 هزار و 200 تومان، يورو 26 هزار و 200 تومان 
و درهم امارات 6 هزار و 140 تومان اعالم شده است. 
صرافي هاي بانك ها روز ش��نبه قيمت دالر را براي 
فروش به مردم با ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل 22 هزار و 50 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 21 هزار و 950 تومان 
خريداري مي كنند.قيمت فروش يورو در صرافي هاي 
بانك ها نيز بدون تغيير نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل 26 هزار تومان اعالم شده است؛ قيمت 
خريد يورو در اين صرافي ها 25 هزار و 900 تومان درج 
شده است.با كاهش قيمت دالر 22 هزار و 200 تومان 
و هر اونس به قيمت 1945 دالر، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 10 ميليون و 500 هزار تومان اعالم 
ش��د. در بازار آزاد قيمت طالي 18عيار هرگرم يك 
ميليون و 12 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 
ميليون و 100 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 
5ميليون و 300 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 
ميليون تومان و سكه گرمي يك ميليون و 650 هزار 
تومان تعيين شد.صرافي ملي زين پس تنها در صورت 
ثبت نام اينترنتي و ارايه كدرهگيري به مشتريان ارز 
مي فروشد. صرافي ملي يكي از مهم ترين صرافي ها 
در خيابان فردوسي است كه نسبت به خريد و فروش 
ارز به قيمت بانكي اقدام مي كند و در روزهاي پرنوسان 
بازار ارز معموال شاهد تشكيل صف هاي طوالني مقابل 
آن هستيم.البته صرافي ملي مدتي است كه فروش ارز 
به صورت حضوري را تعطيل كرده و فعاليت ارزي خود 
را در بازار متشكل ارزي متمركز كرده است؛ همين امر 
باعث شده تا مشتريان صرافي ملي به ديگر صرافي هاي 
بانكي از جمله صرافي ملت مراجعه كنند و صف خريد 
و فروش ارز به صرافي هاي ديگر منتقل ش��ود.اما در 
اطالعيه اي جديد كه از سوي صرافي ملي منتشر شده، 
خريد و فروش ارز در اين صرافي با يك تغيير مهم از 
سر گرفته شده است؛ در اين اطالعيه آمده است: به 
آگاهي عموم مشتريان و متقاضيان خريد و فروش ارز 
به صورت اسكناس در اين صرافي مي رساند به منظور 
تكريم ارباب رجوع، صرفه جويي در وقت و هزينه ها 
و جلوگيري از تجمع در محل صرافي و در عين حال 
رعايت بهداش��ت فردي و عموم��ي و پيش گيري از 
شيوع بيماري هاي واگيردار از جمله كرونا از تاريخ 20 
مرداد 99 خريد و فروش ارز در اين صرافي با اخذ نوبت 
اينترنتي از طريق وبگاه )سايت( شركت صرافي ملي 
ايران به صورت روزانه و از ساعت 00 :8 صبح هر روز 
كاري امكان پذير بوده و از پذيرفتن مشتريان بدون 
نوبت قبلي و اراي��ه كد رهگيري معذوريم. 5 صرافي 
بانكي در خيابان فردوسي با داشتن كارت ملي، كارت 
شتاب و شماره همراه به نام متقاضي از ساعت 10 تا 
15 تا 2000 دالر امريكا به متقاضيان واجد شرايط 
عرضه مي كنند. اين صرافي ها در طول روز متناسب با 
نوسان قيمتي در بازار آزاد، خريد و فروش دالر و يورو 
را با قيمت هاي مختلفي انج��ام مي دهند.در حالي 
كه رشد سوددهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا و 
تداوم بن بست در مذاكرات بسته محرك مالي امريكا 
موجب كاهش اشتها براي حضور در بازار طال شده 
است، قيمت فلز زرد روز جمعه شاهد كاهش بود و در 
مسير ثبت بدترين عملكرد هفتگي از ماه مارس قرار 
گرفت.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در 
پايان معامالت ديروز با 0.44 درصد كاهش به 1945 
دالر و 12 سنت رسيد. قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه دسامبر با 1.05 
درصد كاهش به 1949 دالر و 80 سنت رسيد.پس 
از رسيدن به رقم بي س��ابقه 2077 دالر و 50 سنت 
در روز 7 اوت و 9 هفته افزايشي متوالي، قيمت طال 
در اين هفته شاهد كاهش 4.5 درصدي بود.ميزان 
سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت امريكا به نزديكي 
باالترين رقم هاي 7 هفته گذشته رسيده و اميدها به 
نهايي شدن دور جديد اقدامات محرك مالي دولت 
امريكا به دليل مخالفت كنگره كمرنگ شده است.

افزايش سوددهي اوراق قرضه موجب باال رفتن هزينه 
فرصت سرمايه گذاري در بازارهاي امني نظير بازار طال 
مي ش��ود. قيمت طال از ابتداي سال جاري ميالدي 

تاكنون بيش از 28 درصد رشد داشته است.

 اصالح بانكي
 با شرايط هر بانك 

 در دوره ه��اي مختلف س��ه دهه اخي��ر، نرخ 
سود يا با هدف ايجاد رش��د و رونق و ايجاد كار 
كاهش زيادي داشته و عمال باعث تزريق شديد 
نقدينگي و تورم شده است يا از ترس ايجاد تورم 
و سيل نقدينگي در بازار ارز و طال و دارايي هاي 
مختلف، افزايش زيادي داش��ته و عمال هزينه 
سنگيني روي دست بانك ها گذاشته، اما كمكي 
به كنترل تورم و حفظ ارزش پول نكرده است. 
زيرا بانك ها عمال متاثر از سياس��ت هاي مالي 
دولت، به تزريق دايمي پول و تسهيالت بانكي 
به اقتصاد مش��غول بوده اند و ب��ه همين دليل، 
نقدينگي دايم رشد كرده است و عامل كاهش 
ارزش پول ملي بوده و تورم را بيشتر كرده است. 
نگاهي به تركيب تسهيالت دهي بانك ها نشان 
مي ده��د كه حتي با وجود رش��د 50 درصدي 
كل تس��هيالت بانك ها در سه ماه نخست سال 
99 نس��بت به مدت مشابه سال 98، همچنان 
س��رمايه در گ��ردش س��هم عم��ده اي از اين 
تسهيالت داشته اس��ت و سهم ايجاد و توسعه 
و س��هم خريد كاال و مسكن تقريبا ثابت بوده و 
تغيير زيادي نداشته است. در حالي كه انتظار 
مي رود كه وقتي تس��هيالت 50 درصد رش��د 
مي كند حداقل بخش مرتبط به ايجاد تقاضا در 
شرايط كنوني كه رشد منفي اقتصادي داريم، 
افزايش داش��ته باشد و س��هم وام مسكن و وام 
خريد كاال رشد باال داش��ته باشد تا عامل رشد 
تقاضا در اقتصاد باش��د و به قدرت خريد مردم 
كمك كند و در س��ال جهش توليد، به رش��د 

توليد كمك كند.
تقريبا در 10 س��ال اخير، س��هم س��رمايه در 
گردش و س��اير اهداف دريافت وام، ثابت بوده 
و به هر ميزان كه وام ها رش��د كرده، سهم آنها 
ثابت بوده است. اين موضوع نشان مي دهد كه 
واحدهاي اقتص��ادي متاثر از وضعيت اقتصاد، 
پايين ب��ودن به��ره وري و كارايي، براي س��ر 
پاماندن و ادامه حي��ات خود، بدهي هاي قبلي 
خود را امهال كرده و با رشدي معادل نرخ تورم 
و بيش از آن وام بيش��تر دريافت كرده اند و اين 
موضوع عمال به س��رمايه گذاري هاي جديد و 
رش��د اقتصادي منجر نشده اس��ت. به عبارت 
ديگر، ب��ا چنين وضعيتي هر چه ميزان س��ود 
بانكي كاهش ياب��د و افزايش يابد عمال كمكي 
به اقتصاد و رشد و ركود نمي كند و افزايش نرخ 
س��ود، تنها ميزان هزينه واحدهاي اقتصادي 
براي پرداخت س��ود وام و هزينه بانك ها براي 

پرداخت سود سپرده را افزايش مي دهد. 
رشد اقتصادي نيز در ده سال اخير عمال منفي 
بوده و در س��ال هايي كه مثبت ب��وده متاثر از 
فروش نفت بوده اس��ت و لذا نظام بانكي عمال 
نمي تواند در شرايط كارايي و بهره وري پايين 
كمكي به اقتصاد كند و هر گونه تغيير نرخ سود 

نيز كمكي به كاهش زياد تورم نكرده است. 
از س��وي ديگر، در بازار ارز نيز سياس��ت هاي 
ارزي متاث��ر از فراوان��ي يا كمب��ود ارز، عرضه 
صادركنندگان، و ميزان تقاضاي واردات بوده 
و در دوره اي ب��ا ثب��ات نرخ همراه ش��ده و در 
دوره هايي با پريدن فنر نرخ ارز، قيمت ها افزايش 
يافته است. در نتيجه سياست ارزي نيز از يك 
برنامه افزايش تدريجي قيمت دالر متناسب با 

تورم برخوردار نبوده است. 
 نظير چنين ناكارآمدي كه عمدتا حاصل از فضاي 
كالن اقتصاد و كسب وكار است موجب شده كه 
اصالح نظام بانكي نيز با تاخير انجام شود و در عين 
حال بانك هاي ايران از استانداردهاي بين المللي 
فاصله دارند و در نتيجه عمال بانك ها به ماشين 
خلق نقدينگي و تورم تبديل شده اند و هر گونه 
عدم كارايي و بهره وري پايين اقتصاد را با تزريق 

پول پوشش مي دهند. 
براين اس��اس، بانك هاي اي��ران حداقل بايد به 
تمرين شرايط رقابتي اقدام كنند تا كارايي نظام 
بانكي تقويت شود و حداقل از نظر درآمد و هزينه 
و سودآوري بانك ها بتوانند در باالي نقطه سربه 
س��ر درآمد هزينه باشند. ازجمله بانك هايي كه 
داراي زيان انباشته هستند و نرخ جذب پول آنها 
باالتر از ساير بانك هاي دولتي است، بتوانند نرخ 
سود سپرده ها و تسهيالت را با رعايت مصالح خود 
انتخاب كنند و در كريدور نرخ سود بانك مركزي 
باالتر از نرخ ميانگين ساير بانك ها قرار گيرند. به 
عنوان مثال اگر اكنون نرخ س��ود سپرده ها براي 
همه بانك ها 16 درصد است و نرخ تسهيالت مثال 
18 درصد است به بانك هاي خصوصي و زيان ده 
كه نرخ پول بيشتري پرداخت مي كنند اجازه داده 
شود كه نرخ باالتري براي تسهيالت دريافت كنند 
يا نرخ سود حداكثري 16 درصدي براي بانك هاي 
خصوصي و زيان ده باشد وبراي بانك هاي دولتي 
كه نرخ جذب پول كمتري دارند نرخ سود كمتر 

از اين رقم تعيين شود. 
از س��وي ديگر، در ش��رايط كنوني اقتصاد كه 
بورس اقبال گسترده اي از سوي مردم دارد، بايد 
شرايطي ايجاد شود كه بانك ها كفايت سرمايه 
خود را به باالي 8 و تا 14 درصد افزايش دهند. 
به خص��وص بانك هاي زي��ان ده اكنون نياز به 
منابع جديد دارند و اين منابع و افزايش سرمايه 
به آنها كمك خواهد كرد كه ضمن ايجاد كفايت 

سرمايه باالتر، از زياندهي خارج شوند. 
در مجم��وع بايد گفت كه بان��ك مركزي بايد 
متناسب با وضعيت بانك هاي ايران، بانك هاي 
سود ده وزيان ده، به اصالح نظام بانكي بپردازد 
و عالوه بر تغييرات ش��كلي مانند منحل كردن 
يا ادغام كردن يا صورت هاي مالي جديد، بايد 
اقداماتي متناسب با محتوا واثرگذاري و كارايي 
بانك ها انجام ش��ود و بانك ها به چند دس��ته 
تقسيم شده و متناسب با شرايط آنها اقداماتي 
مانند افزايش سرمايه در دستور كار قرار گيرد. 

طرح هاي افزايش سرمايه بانك ها به خصوص بانك هاي زيان ده  مي تواند  مشكالت آنها را  در اين مقطع كه شاهد اقبال مردم به بورس هستيم برطرف نمايد
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شاخص بورس 150 هزار واحد  در سه روز  افت كرد

بورس در سراشيبي سقوط  يا اصالح؟
گروه بورس|

ب��ا افت 72 ه��زار و 180 واحدي ديروز ش��اخص كل 
ب��ورس، بازار بورس 3.65 درصد كوچك ش��د. به اين 
ترتيب ش��اخص كل به يك ميليون و 903 هزار واحد 
رسيد و اين سوال را در ذهن كارشناسان بورس، ناظران 
و فعاالن بازار سهام ايجاد كرد كه آيا اين افت بي سابقه 
شاخص كل طي دستكم 5 ماهه اخير،»ريزش« است 
يا »اصالح«؟ آيا سوخت صعود بورس به قله هاي باالتر 
تمام ش��ده يا اينكه قرار است پس از استراحتي كوتاه، 
شاخص كل قله 2 ميليون واحدي را فتح كرده و به مسير 
صعودي خود ادامه دهد؟ پاسخ به اين معماي دوگانه، 
اگر چه زياد راحت نيست اما دستكم در اين روزها كفه 
ترازوي نقد كارشناسانه به سمت گزينه اول، يعني آغاز 
ريزش بورس سنگيني مي كند، چه آنكه با افت ديروز 
شاخص كل، ناحيه مقاومت در مرز يك ميليون و 920 
هزار واحد نيز ف��رو ريخت. از نظر تحليلگران حمايت 
بعدي كه داراي اهميت اس��ت، س��طح يك ميليون و 
830 هزار واحد اس��ت. در اين ح��ال، اگر چه برخي از 
كارشناسان، دليل افت ديروز شاخص كل را به حواشي 
مرتبط ب��ا عرض��ه دارا دوم و همچنين عرض��ه اوراق 
سلف موازي نفت ارتباط مي دهند، اما گروه ديگري از 
كارشناسان بر اين باورند كه در پي برقراري ثبات نسبي 
در بازار ارز و كاهش انتظارات تورمي، س��وخت موتور 
محركه بازار سهام هم رو به اتمام گذاشته است. حتي 
گروهي از كارشناسان با استناد به مطالعات آماري درباره 
نسبت ميزان صعود بورس و نرخ تورم در دو سال آينده، 
نتيجه مي گيرند كه نيمي از صعود شاخص كل متناسب 
با روند نرخ تورم نيست و از همين رو، در آينده نزديك 

شاهد ريزش هاي بيشتر در بازار سرمايه خواهيم بود.

    بازار تحت تاثير حواشي دارا دوم 
در همي��ن حال، مجتبي معتمدنيا، كارش��ناس بازار 
سرمايه علت تداوم منفي بودن بازار درمعامالت ديروز 
بورس را اثرگذار بودن بي اعتمادي سرمايه گذاران به 
خاطر حواشي هفته گذشته پيرامون عرضه دارا دوم و 

اختالالت هسته معامالت عنوان كرد.
معتمدنيا در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: اگر بخواهيم 
دليل اصالح بازار و ريزش قيمت ها را جمع بندي كنيم 
بايد مجموعه اي از عوامل با وزن و ميزان تأثيرگذاري 
متفاوت مانند اختالل در هسته معامالت، اشتباه يكي از 
كارگزاري هاي بزرگ در توقف معامالت سهامداران اين 
كارگزاري و همچنين اشتباه دولت در هفته گذشته در 

انتشار خبر توقف عرضه دارا دوم اشاره كرد.
وي ادام��ه داد: علت اصلي اين موضوع رش��د س��ريع 
نمادهاي ش��اخص س��از در هفته هاي گذشته بود؛ و 
 ETF همچنين شركت هايي كه قرار بود سهام آنها در
دوم عرضه شود رش��د كردند كه با خلف وعده دولت 
با عرضه اين صندوق، ش��اهد اصالح قيمت سهام اين 
نمادها بوديم. كارش��ناس بازار سرمايه يادآور شد: در 
هفته هاي گذشته س��رمايه گذاران با عدم اعتماد بازار 
نس��بت به بدقولي دولت مواجه شدند، عامل دوم نيز 
مي تواند عدم توسعه سخت افزاري بازار شامل اختالل 
در هس��ته معامالت به همراه ضع��ف خدمات دهي 

كارگزاري ها باشد. به گفته معتمدنيا، رشد نقدينگي 
ورودي به بازار با خدمات كارگزاري ها و هسته معامالت 
همسان نيس��ت و در نتيجه يك كارگزاري به راحتي 
مي تواند دسترسي س��رمايه گذاران به خريد و فروش 

معامالت را متوقف كنند.

   مداخله كارگزاري ها در بازار
وي ادامه داد: قرار است از امروز مصوبه جديد سازمان 
بورس مبني بر كاهش ارزش وجه تضمين كارگزاري ها 
نزد س��ازمان بورس اجرايي ش��ود. از همين رو يكي از 
كارگزاري هاي بزرگ كه ديروز سبب توقف معامالت 
شد با دستكاري در سامانه معامالتي خود يك روز زودتر 
از ابالغ بخشنامه سبب ريزش شاخص در معامالت شد. 
وقتي دو يا سه كارگزاري به حدي قدرتمند مي شوند 
كه مي توانند جلوي سفارش گيري سهامداران را بگيرند 

اين اتفاقات پيش مي آيد.
وي افزود: در زماني كه س��ازمان بورس اجازه فعاليت 
شركت هاي كارگزاري جديد به بازار را صادر نكرد معدود 
كارگزاري هاي موجود توانستند قدرت يافته و اين اعمال 
قدرت ها در چنين وضعيت هايي خود را نمايان مي كند. 
كارگزاري هاي بزرگ جزو اصلي ترين نهادهايي هستند 
كه به همراه كانون كارگزاران بورس براي عدم صدور 

مجوز جديد به سازمان بورس فشار وارد مي كنند.
معتمدنيا تاكيد كرد: اصالحي كه ديروز به بازار وارد شد، 
اتفاق چندان بد و بزرگي نيست و اتفاق بدتر از آن عدم 
اعتماد سهامداران و سرمايه گذاران به تصميمات دولت 
در تصميم گيري هاي بعدي است كه با عدم عرضه دارا 

دوم در زمان اعالم شده اين بي اعتمادي افزايش يافت. 
يكي از اصلي ترين اصول بازي دولت در بازار س��رمايه 
در حالي كه ادعاي حمايت از آن را دارد انجام به موقع 
تعهدات است. تصميمات يك شبه عالوه بر اينكه اعتماد 
سرمايه گذار را س��لب مي كند در جلب مجدد اعتماد 

تاثيرگذار بوده و زمان زيادي مي گيرد.

    هماهنگي عامدانه
كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه اتفاقي كه در عرضه 
دارا دوم رخ داد ناهماهنگي نبود بلكه يك هماهنگي 
عامدانه بي��ن وزارت نف��ت و وزارت اقتصاد براي عدم 
عرضه آن بود، گفت: س��ودي كه دول��ت از اين اقدام 
مي برد اواًل جلوي رش��د س��ريع و تيز شاخص گرفته 
مي شود، ثانيًا هشداري به مردم بود كه اگر زماني شاهد 
افت سنگين بازار بوديم دولت از قبل اعالم كرده باشد 
اين بازار )بورس( بازاري ريس��ك پذير اس��ت و شاهد 
اعتراض سهامداران نباشيم. به گفته معتمدنيا اين در 
حالي است كه برداشت دولت از اين اقدام اشتباه است و 
بايد اين موضوع را در نظر بگيرد اگر مثاًل 30 درصد بازار 
افت كند، نقدينگي كه از آن خارج و به بازارهاي موازي 
وارد مي شود، مي تواند ساير بازارها را دچار چالش كند.

    بازارسهام ديروز در آيينه آمار
شاخص كل بورس در معامالت ديروز بازار سرمايه با 72 
هزار و 180 واحد كاهش، به رقم يك ميليون و 903 هزار 
واحد رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز 11 هزار و 
116 واحد كاهش يافت و رقم 500 هزار و 893 واحد را 

ثبت كرد. معامله گران اين بازار 931 هزار معامله انجام 
دادند كه 91 هزار و 560 ميليارد ريال ارزش داشت.

صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه اصفهان، 
ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت اصفهان، پااليش 
نفت تهران، كش��تيراني جمهوري اس��المي ايران و 
سرمايه گذاري غدير نسبت به ساير نمادها بيشترين 
تاثير منف��ي را روي بورس گذاش��تند و فوالد مباركه 
اصفه��ان، ملي صنايع م��س ايران، س��رمايه گذاري 
غدير، بانك صادرات ايران، بانك تجارت، پااليش نفت 
بندرعباس و بانك پارس��يان نمادهاي پربيننده اين 

بازار بودند.

    بازگشت فرابورس به كانال ۱۹ هزار واحد
فرابورس كه پيش از اين وارد كانال هاي 20 و 21 هزار 
واحد ش��ده بود، ديروز با 576 واحد كاهش به رقم 19 
هزار و 90۴ واحد رسيد. در اين بازار 397 هزار معامله 
ب��ه ارزش ۴7 ه��زار و 2۴5 ميليارد ريال انجام ش��د. 
پتروشيمي مارون، سنگ آهن گهر زمين، پتروشيمي 
تندگويان، سهامي ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري 
صبا تامين و بانك دي نسبت به ساير نمادها بيشترين 
تاثير منفي و در مقابل پليمر آريا ساسول نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير مثبت را روي فرابورس داشتند.

ليست نمادهاي پربيننده اين بازار از بانك دي، سهامي 
ذوب آهن اصفهان، پتروشيمي تندگويان، س. توسعه 
و عمران استان كرمان، صنايع ماشين هاي اداري ايران، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و شركت آهن و 

فوالد ارفع تشكيل شده بود.

فرصت سوزي صندوق توسعه براي تامين مالي پااليشگاه ها از بورس
عماد رفيعي، كارشناس انرژي گفت: اكنون تامين مالي 
پااليشگاه ها معطل تشكيل جلسه هيات امناي صندوق 
توسعه ملي براي تعيين ميزان تنفس خوراك ساالنه 
اس��ت. اين تعلل مي تواند فرصت طاليي براي تامين 
مالي اين طرح ها از بورس را از بين ببرد و حبابي شدن 

اين بازار را تشديد كند.
رفيع��ي در گفت وگو با فارس درب��اره فراخوان طرح 
احداث مجتمع  هاي پتروپااليش��گاهي با استفاده از 
سرمايه مردمي گفت: بعد از اينكه قانون »حمايت از 
توسعه صنايع پايين دس��تي نفت و ميعانات گازي با 
استفاده از سرمايه مردمي« در تير 98 در صحن علني 
مجلس به تصويب رسيد، كار تدوين آيين نامه اجرايي 
اين قانون توس��ط وزارت نفت و كميسيون اقتصادي 
هيات دولت آغاز و پس از تصويب آن در هيات وزيران، 

در 29 دي از سوي رييس جمهوري ابالغ شد.
وي اف��زود: بع��د از اب��الغ، وزارت نفت ب��راي جذب 
س��رمايه گذاران و متقاضيان اس��تفاده از اين قانون 
فراخوان عمومي داد كه مهلت مقرر به دليل ش��يوع 
ويروس كرونا تا پايان خرداد تمديد ش��د، 7۴ شركت 
درخواست اوليه خود را همراه با مطالعات امكان سنجي 
فني و اقتصادي و تاييديه هاي بانكي مبني بر تمكن 
مالي براي سرمايه گذاري به وزارت نفت ارسال كردند. 
بر اين اساس طبق ماده 7 آيين نامه اجرايي، از ابتداي 
تي��ر تا پايان م��رداد وزارت نفت فرصت داش��ت تا به 
مدت 60 روز كاري مطالعات امكان سنجي شركت  ها 
را بررسي و بهترين ها را گزينش كند. رفيعي تصريح 
كرد: از طرفي مطابق ماده 16 آيين نامه، بايد تا پيش از 
پايان سال 1398 هيات امناي صندوق ملي تشكيل 
مي  شد و جلسه اي براي بررسي جدول طرح ها و تعيين 
سقف تنفس خوراك ساالنه برگزار مي  كرد. اما تشكيل 
اين جلس��ه تا امروز به تعويق افتاده است و لذا انتظار 
مي رود هر چه س��ريع تر با توجه به وضعيت خوبي كه 
بازار سرمايه دارد اين مهم صورت بگيرد. بنابراين در 
حال حاضر اجرايي شدن قانون مذكور در گرو تشكيل 
جلس��ه هيات امناي صندوق توس��عه ملي و تصويب 

جدول پيشنهادي وزارت نفت است.

    اعطاي تنفس خوراك به پااليشگاه ها 
اين كارشناس انرژي درباره روش قانوني تامين مالي 
طرح هاي پتروپااليشي اظهار داشت: قانون حمايت از 
صنايع پايين دستي صرفا يك روش مشخص تامين 
مالي پيشنهاد نداده است. ضمن اينكه قانونگذار نبايد 

دست سرمايه گذاران را ببندد. اين قانون بستر بهتري 
براي فعال شدن انواع ابزارهاي تامين مالي سرمايه  گذار 
ايجاد مي  كند. از جمل��ه نقاط قوت قانون مذكور اين 
است كه به اندازه كل هزينه س��رمايه گذاري احداث 
طرح ها، تنفس هزينه خوراك داده مي شود كه مدت 

آن بين يك تا دو سال برآورد مي شود.
وي در ادامه اظهار داش��ت: همچنين در قانون فعلي 
اجازه ص��ادرات فرآورده  ه��اي پتروپااليش��گاهي و 
فرآورده  هاي س��وختي مث��ل بنزي��ن و گازوئيل به 
شركت  هايي كه طبق اين قانون تاسيس مي  شوند را 
داده شده اس��ت. افزون بر اين، مشكل مالياتي كه در 
تشكيل صندوق سرمايه  گذاري پروژه وجود داشت، 

در متن قانون برطرف شده است.
رفيعي خاطرنشان كرد: در اين راستا شركت هاي نوپا 
و تازه تاس��يس مي  توانند در بازار سوم فرابورس اول 
پذيره نويسي كرده و خودش��ان را به شركت سهامي 
عام تبديل كنند. بعد از آن موظف هس��تند گشايش 
نماد در بازار پايه انجام دهند و از انواع ابزارهاي تامين 
مالي مثل عرضه اوليه و افزايش سرمايه استفاده كنند. 
پيشنهاد ما به شركت هاي سرمايه گذاري اين است كه 
شرايط پيش آمده در بازار سرمايه را قدر بدانند و هر چه 

سريع  تر براي تامين مالي طرح هاي خود اقدام كنند.

    پيشنهاد استفاده از سهام ضمانت شده 
اين كارشناس انرژي گفت: همچنين به سرمايه گذاران 
پيش��نهاد مي ش��ود از ابزار س��هام براي تامين مالي 

پروژه هاي پااليشي استفاده كنند زيرا استفاده از انواع 
اوراق باعث مي  شود سرمايه گذار مجبور شود در طول 
دوره س��اخت پروژه كه مطمئنا س��ود دهي ندارد، به 
س��رمايه گذاران به صورت ماهانه يا حتي ساالنه سود 
بدهد، اما اگر از ابزار س��هام استفاده شود، سهامداران 

انتظار دريافت سود تا قبل از افتتاح پروژه را ندارند.
وي ادامه داد: با اين حال اصوال مردم نمي توانند خيلي 
به سهام پروژه هاي تازه تاسيس اعتماد كنند لذا خوب 
است با رعايت قيود و شرايط اسالمي به سمت ابزاري به 
نام سهام ضمانت شده حركت كنيم. ما بررسي كرديم 
كه استفاده چنين ابزاري امكان پذير است. در اين روش 
شركت مجري طرح، مردم را سهامدار مي كند اما كف 
سود ضمانت ش��ده مركبي را در انتهاي دوره ساخت 

پروژه به سهام داران خرد مي  پردازد.
رفيعي افزود: اين روش مي  تواند هم براي مردم و هم 
براي مجريان ساخت شركت  هاي پتروپااليشي جذاب 
باش��د. افزون بر اين به كمك تنف��س خوراك بخش 
زيادي از تامين سرمايه مي  تواند از حالت نقدي خارج 
شود و با سهام دار كردن تامين كنندگان كاال اين كار 
صورت بگيرد. به عنوان مثال شركت هاي توليدكننده 
سيمان، فوالد، لوله و كمپرسور در ازاي تامين تجهيزات 
مورد نظر قسمتي س��هام اين كارخانه داراي تنفس 
خوراك را به دس��ت آورند و اطمينان داش��ته باشند 
بازگشت سرمايه آنها با سرعت خيلي باالتري از ستاره 
خليج فارس اتف��اق مي  افتد. اين كارش��ناس انرژي 
ادامه داد: نكته ديگر آنكه تنفس خوراك اس��تفاده از 

ابزار اوراق را در سال قبل از بهره برداري پروژه تقويت 
مي  كند. شركت هاي مجري مخصوصا در سال قبل از 
بهره برداري پروژه مي توانند از ابزار اوراق سلف موازي 
ف��رآورده در ابعادي خيلي بزرگ ت��ر از آنچه تاكنون 
مرس��وم بوده استفاده كنند. زيرا تعهدات اوراق سلف 
مي تواند از طريق تس��هيالت تنفس خوراك در سال 

اول و دوم به يك باره بازپرداخت شود.

    مانع حبابي شدن بازار
وي درباره طرح  هاي ارسالي به وزارت نفت عنوان كرد: 
بس��ياري از طرح  هايي كه در زمره طرح هاي برگزيده 
وزارت نفت به ش��مار مي روند، مواردي هستند قبال 
هم تعريف ش��ده بودند و مجوز خ��وراك وزارت نفت 
را داش��تند. خيلي از آنها حتي مذاك��رات براي اخذ 
اليسنس را هم انجام داده بودند و تعدادي حتي خريد 
نهايي اليسنس را كامل كرده بودند. حتي بعضي از آنها 
كار سفارش گذاري برخي از متريال و طراحي فيت را 

پيش تر انجام داده اند.
رفيعي گفت: شروع فرآيند تامين مالي اين طرح ها در 
گرو اين است كه جلسه هيات امناي صندوق توسعه 
ملي تشكيل شده و نتيجه گزينش ها از سوي وزارت 
نفت اعالم شود. بر اين اساس سرمايه گذاران مي توانند 
ظرف مدت كمتر از 6 ماه از ابزار مالي فرابورس استفاده 

كنند.
اين كارشناس انرژي با اش��اره به لزوم عزم ملي براي 
اج��راي اين قان��ون گفت: اگ��ر اهتمام مل��ي در اين 
زمينه صورت بگيرد و مس��ووالن توجه ويژه اي براي 
سرعت بخش��ي احداث پتروپااليشگاه  ها بكنند، اين 
شركت ها مي توانند از فرصت طاليي كه در بازار سرمايه 
ايجاد شده است، استفاده كنند. از طرفي تامين مالي 
طرح هايي همچون احداث پااليش��گاه كه با توليد و 
فضاي واقعي اقتصاد كشور ارتباط دارند مي تواند باعث 

اطمينان بخشي به بازار سرمايه شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر تقاضاي 
مردم براي حضور در بورس زياد شده است كه به تبع آن 
بايد عرضه شركت ها در بورس و فرابورس افزايش يابد. 
در غير اين صورت اگر عرضه و تقاضا با هم همخواني 
نداشته باشد، حباب ايجاد خواهد شد. لذا در اين شرايط 
حضور شركت هاي پتروپااليشي مي تواند فرصت خوبي 
باشد. تامين مالي پتروپااليش��گاه ها يعني گره زدن 
بخش واقعي اقتصاد به بورس. بدين صورت ريس��ك 

ناشي از حبابي شدن بازار بورس نيز تعديل مي شود.
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اخبار

 علل ريزش بورس
به روايت كارشناسان

روند نزولي ش��اخص كل بورس حتي پس از آنكه 
عرضه دارادوم قطعي شد ادامه يافت و درحالي كه 
برخي نحوه فروش سهام عدالت توسط كارگزاري ها 
را در اين اتفاق بي تاثير نمي دانند، برخي كارشناسان 
معتقدند بازار درحال اصالح خود است. به گزارش 
ايسنا، انتشار خبر لغو عرضه دارادوم در هفته گذشته 
باعث شد بازار روندي نزولي به خود بگيرد و درحالي 
كه وارد كانال دو ميليون واحد شده بود، دوباره به 
كانال يك ميليون واحد بازگردد. البته چراغ شاخص 
با خبر عرضه دارادوم هم سبز نشد و همچنان روند 
نزولي داش��ته و در كانال يك ميليون و 900 هزار 
واحد در حركت اس��ت. اين درحالي است كه روز 
چهارشنبه هفته قبل، برخي كارگزاري ها اقدام به 
فروش ناگهاني و يكجاي سهام عدالت كرده و باعث 
پيشي گرفتن عرضه از تقاضا شدند. موضوعي كه 
بسياري از تحليلگران آن را علت ريزش بازار در اين 
روز مي دانستند. البته دامنه ريزش بازار به امروز نيز 
كشيده شده است و كارشناسان بر اين باورند كه 
بازار درحال اصالح خود است. در اين راستا، فردين 
آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
ايسنا، با تاكيد بر اينكه بازار به دنبال اصالح است، 
توضيح داد: طي چند ماه گذشته اختالف زيادي 
بين قيمت تابلو و ارزش ذاتي برخي سهم ها ايجاد 
شده بود، بنابراين بازار بايد اين اختالف را جبران 
مي كرد. در اين راستا هر اتفاق و اطالعات مثبت و 
منفي، خرد و كالن بهانه اي براي بازار مي ش��ود تا 
قيمت ها را اصالح كند. وي ادامه داد: اين اتفاق در 
بازار درحال انجام است و نمي توان گفت علت ريزش 
صرفا نحوه فروش سهام عدالت است. اصالح قيمت 
به اين شكل از خروج نقدينگي از بازار نيز جلوگيري 
مي كند زيرا بسياري از سهام داران هستند كه مايل 
نيستند به دليل اين حد از كاهش شاخص سهام 

خود را بفروشند و دست نگه مي دارند.

   ادامه اصالح بازار تا شهريور
همچنين مصطفي صفاري، كارشناس ديگر بازار 
سرمايه با اشاره به برگزاري مجامع در دو ماه اخير، 
به ايسنا گفت بازار احتياج به استراحت دارد. به 
دليل ورود سهام داران جديد به بازار سرمايه انتظار 
رشد ناگهاني فصل بهار سال جاري را از بازار دارند 
كه اين اش��تباه بزرگ تنظيم گرها است. به نظر 
مي رسد بس��ياري از سهم ها درحال اصالح خود 
هس��تند كه به نظر من اين اصالح تا شهريورماه 
ادامه دارد. وي ادام��ه داد: زماني كه صورت هاي 
مالي شش ماهه ارايه شود، شركت هايي كه موفق 
بودند دوباره رش��د مي كنند. زيرا كرونا روي سه 
ماه نخست فروش شركت ها تاثير داشته است اما 
صورت هاي شش ماهه شفاف تر است. در مهر و 
آبان رشد شارپي بورس را داريم. اما اينكه درحال 
حاضر نبايد انتظار رشد ناگهاني را از بازار داشته 
باشيم. صفاري تاكيد كرد: البته تصميم گيري ها 
و عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت روي بازار اثر 
دارد و باعث فروش سهام عدالت توسط كارگزاري 
مي شود كه در نهايت منجر به افزايش عرضه ها 

شده است.

شناسايي الكترونيكي مشتريان 
در بازار سرمايه بالمانع اعالم شد

مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
در موضوع »شناس��ايي الكترونيكي مشتريان و 
انعقاد قرارداد الكترونيكي« اعالم شد كه طبق آن 
نياز به مراجعه حضوري مشتري نيست. به گزارش 
پايگاه خبري بازار سرمايه ايران؛ »احمد جاويدي« 
نايب رييس هيات مديره و معاون اجرايي سازمان 
بورس و اوراق به��ادار گفت: اخيرا نامه مديريت 
فناوري اطالعات سازمان و نامه كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع شناسايي 
الكترونيكي مشتريان و انعقاد قرارداد الكترونيكي، 
مورد بررس��ي قرار گرفت و هيات مديره سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار تأكيد كرد ك��ه دريافت 
خدم��ات پايه از قبيل دريافت ك��د معامالتي با 
رعاي��ت قوانين و مق��ررات مربوط ب��ه مبارزه با 
پولشويي و تأمين مالي تروريسم، نيازمند مراجعه 
حضوري است و در خصوص ساير خدمات )غير 
پايه( نياز به مراجعه حضوري مشتري نيست. وي 
اظهار داشت: با اشاره به بند 3 ششصد و شصتمين 
صورت جلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: با لحاظ شرايط و مقتضيات جامعه 
متأثر از شيوع ويروس كرونا و با اعمال تمهيدات 
كاماًل اطمينان بخش الكترونيكي )با مسووليت 
اشخاص مشمول( شناس��ايي مشتريان در بازار 
س��رمايه به طور موقت از طري��ق الكترونيكي و 
غيرحضوري نيز از نظر س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار بالمانع است.

عرضه انواع فرآورده  
هيدروكربوري در بورس انرژي

به گزارش ايلنا به نقل از بورس انرژي، رينگ داخلي 
بورس انرژي، ديروز شنبه، 25 مردادماه شاهد عرضه 
كاالهاي آيزوفيد، حالل ۴02 و حالل ۴0۴ پااليش 
نفت تبريز بود. روز چهارشنبه )22 مردادماه( كاالهاي 
اكستراكت نفت س��پاهان، آيزوريسايكل پااليش 
نفت ش��يراز، آيزوريسايكل و بلندينگ نفتا پااليش 
نفت بندرعباس، س��ي او پااليش نفت آبادان، حالل 
۴02 پااليش نفت تبريز، ميعانات گازي پااليش گاز 
خانگيران و هيدروكربن سنگين پتروشيمي بوعلي 
سينا در رينگ داخلي و گازوئيل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در رين��گ بين الملل بازار 
فيزيكي بورس انرژي ايران معامله ش��د. در اين روز 
بيش از 9.316 تن فرآورده هيدروكربوري به ارزش 
بيش از ۴98 ميليارد و 711 ميلي��ون ريال در بازار 

فيزيكي بورس انرژي ايران دادوستد شد.

 رويداد

مصوبه جديد براي استقالل مالي 
مديران شركت هاي بورسي

هيات مديره سازمان بورس مصوبه جديدي مبني بر 
افزايش استقالل مالي شركت هاي بورسي را به تصويب 
رساند. به گزارش تسنيم، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با اش��اره به اينكه هيات مديره س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در راس��تاي اجراي بندهاي 8 و 
11 ماده 7 قان��ون بازار اوراق بهادار، در جهت حفظ و 
حمايت از سرمايه مديريتي سالم بازار سرمايه، پيش 
از اين، اصول و هنجارهاي رفتاري مديران ناشران غير 
نهاد مالي و مديران نهادهاي مالي را تدوين و تصويب 
كرده، اظهار داشت: در راستاي حمايت هر چه بيشتر 
از باالترين مقام اجرايي مالي اشخاص تحت نظارت و 
الزام اعضاي هيات مديره و مديرعامل اشخاص تحت 
نظارت سازمان به تضمين تقويت استقالل و حمايت 
از آنها، اصول مذكور مورد بازنگري قرار گرفت و موادي 
به آن الحاق شد. حسن قاليباف اصل ادامه داد: از جمله 
اهداف اصلي تدوين سند اصول و هنجارهاي رفتاري، 
تحكيم اس��تقالل و هويت بخشي به نقش باالترين 
مقام مالي است، تا مقام مذكور بتواند به دور از نظرات 
تحميلي مديران ش��ركت با رعايت استانداردهاي 
حرفه اي و مقررات مربوط به فعاليت بپردازد. وي ابراز 
اميدواري كرد: رعايت اي��ن هنجارها از وقوع جرايم 
و تخلفات پيش��گيري كرده و حقوق سرمايه گذاران 
را بيش از پيش تضمين كند. رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار تصريح كرد: در صورت عدم اس��تقالل 
مقام مذكور و تعريف آن تنها در چارت اداري شركت، 
صدمات بسياري به تهيه و تنظيم صورت هاي مالي 
وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بين مديران 
شركت و سهامداران، اين باالترين مقام مالي شركت 
است كه به عنوان يكي از مس��ووالن تهيه و تنظيم 
صورت هاي مالي مي تواند با استقالل خود و احساس 
امنيت شغلي، امنيت سهامداران را تضمين كند. وي 
ادامه داد: با بررسي بسياري از پرونده هاي تخلفاتي كه 
پيش از اين در مراجع رسيدگي طرح و مورد بررسي 
قرار گرفته مشاهده مي ش��ود كه مديران سوءنيت 
نداشته، اما، به دليل عدم آشنايي كافي به مقررات و 
مسووليت هاي مترتب بر آن، عدم رعايت تشريفات 
و آيين تصميم گيري يا به جهت عدم تعامل موثر با 
شركت، مقام ناظر بازار يا ذي نفعان، در نهايت در كنار 
اعضاي هيات مديره و مديرعامل، محكوم ش��ده اند. 
سخنگوي سازمان بورس تأكيد كرد: از اين رو رعايت 
اين اصول كه بر اساس رويه ها و استانداردهاي حاكم 
بر بازارهاي مالي و تجارب رسيدگي هاي انجام شده در 
پرونده هاي تخلفاتي و جرايم بازار سرمايه تنظيم شده، 
از يك سو موجب شفافيت بيشتر عملكرد مديران شده 
و از سوي ديگر موجب مي شود كه در رسيدگي هاي 
سازمان از اقدامات صحيح مديران صيانت به عمل آيد.

 پيش بيني تكنيكال 
حركت شاخص در ۳   سناريو

با توجه به حركت هاي شاخص بورس چندين سناريو 
محتمل اس��ت كه در زير به بررس��ي هريك از آنان 
به تفكيك مي پردازيم. به گزارش تس��نيم، بررسي 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران نشان مي دهد، 
بعد از ي��ك رالي صعودي بزرگ، پ��س از برخورد با 
مقاومت س��نگين 2080000 واحدي، نتوانس��ته 
از آن عبور كند و تا كالس��تر حمايت��ي 1900000 
واحد اصالح نموده اس��ت.با توج��ه به حركت هاي 
شاخص چندين سناريو محتمل است كه در زير به 
بررس��ي هريك از آنان به تفكيك مي پردازيم. الف( 
ش��اخص حمايت 1900000 واحد را مستقيمًا از 
دس��ت داده و در گام نخس��ت تا كالستر حمايتي 
1727000 واحد افت نمايد. ب( ش��اخص در حال 
تشكيل الگوي سر و شانه بوده و در صورت بازگشت 
از اين حمايت مي تواند ش��انه راست خود را تشكيل 
داده واگر خط گردن را از دس��ت بدهد، تا كالس��تر 
حمايتي 1727000 واح��د مي تواند افت نمايد. با 
توجه به اينكه حمايت 1900000 واحدي در چندين 
نوبت به عنوان حمايت موثر عمل نموده، انتظار رشد 
در كوتاه مدت دور از انتظار نيس��ت. ج( ش��اخص از 
حمايت 1900000واحدي برگش��ته و تا زماني كه 
مقاوم��ت 2080000 واحدي را نشكس��ته و باالي 
آن تثبيت ننموده باش��د نمي توان به روند صعودي 
شاخص اميدوار بود. جمع بندي و پيشنهاد: با توجه 
به س��ناريوهاي پيش روي شاخص به نظر مي رسد 
سرمايه گذاراني كه نقد هستند فعال صبوري نموده 
و زماني كه ش��اخص مقاوم��ت 2080000 واحد را 
شكسته و باالي آن تثبيت نمود، آماده ورود به بازار 
باشند و س��رمايه گذاراني كه در بازار هستند اصلح 
است كالستر حمايتي 1900000 واحدي را به عنوان 
سنجه مد نظر قرار دهند كه در صورت از دست رفتن 
اين حمايت، نسبت به شناسايي سود اقدام كنند و اگر 
شاخص روي اين كالستر حمايتي پايداري نمود، در 
بازار بمانند. يادآوري: اين تحليل صرفا بعد تكنيكال و 
فني شاخص كل را بررسي نموده و بعد از لحاظ نمودن 
ريسك هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك نسبت 

به اتخاذ تصميم مناسب اقدام كند.

نادران: فروش اوراق سلف نفتي 
بدون مجوز غيرقانوني است

الياس ن��ادران در نقد فروش اوراق س��لف نفتي 
نوشت: بنده هرچه بودجه 99 را زير و رو كردم مجوز 
فروش اوراق سلف نفت را نيافتم. در برنامه ششم 
هم خبري از اين مجوز نيست؛ فروش اوراق بدون 
مجوز، غيرقانوني است. الياس نادران در پيامي در 
واكنش به فروش اوراق سلف نفتي از سوي دولت، 
نوشت: بنده هرچه بودجه 99 را زير و رو كردم مجوز 
فروش اوراق سلف نفت را نيافتم. در برنامه ششم 
هم خبري از اين مجوز نيست؛ فروش اوراق بدون 
مجوز، غيرقانوني است و مسووالن دولت، نسبت 
به رفتار خالف قانون خود پاسخگو خواهند شد. 
راه حل تأمين كسري بودجه در همكاري و اعتماد 

به مجلس و از طريق قانون است.

ديروز ناحيه مقاومت در مرز يك ميليون و ۹20 هزار واحد فرو ريخت

بازار سرمايه
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جذب آتش نشان زن در دستور كار شهرداري پايتخت

13 گام تا طرح جامع آتش نشاني تهران
گروه راه و شهرسازي|

رونمايي از تجهيزات جديد سازمان آتش نشاني و افتتاح 
ايستگاه ۱۳۲ سازمان آتش نشاني در محله دولتخواه 
در جن��وب تهران در محدوده ش��هرداري منطقه ۱9 
ديروز فرصتي شد تا بار ديگر مساله ايمني شهري از دو 
زاويه »تجهيزات اس��تاندارد و روزآمد« و ناايمن بودن 
س��اختمان ها و فضاهاي عمومي مرور شده و بررسي 
شود. آنگونه كه مسووالن مديريت شهري در مراسم 
يادش��ده و حاش��يه آن اعالم كرده اند، اگر چه فقط با 
افتتاح ۱۳ ايستگاه آتش نشاني ديگر و رسيدن اين رقم 
به ۱45ايستگاه، طرح جامع آتش نشاني تهران تكميل 
مي شود همچنين وضعيت خريد تجهيزات آتش نشاني 
پس از حادثه پالسكو دچار جهش شده است، اما از سوي 
ديگر نبايد فراموش كرد كه در آن سوي معادله با گذشت 
زمان و فرسودگي تدريجي، تعداد ساختمان هاي ناايمن 
پايتخت نيز عدد قابل توجهي است و از همين رو، شكاف 
ميان »پيش��گيري« تا »نجات« وجود دارد و شرايط 

شكننده است.

نقطهعطفپالسكوبرايآتشنشاني
پيروز حناچي شهردار تهران در مراسم افتتاح ايستگاه 
۱۳۲ سازمان آتش نش��اني شهر كه به صورت مجازي 
انجام ش��د، به موضوع پراكنش مناسب ايستگاه هاي 
آتش نشاني پرداخت و گفت: اين مساله تاثير مستقيمي 
روي كاهش زمان رسيدن به حوادث دارد و در سازمان 

آتش نشاني به اين موضوع توجه خوبي شده است.
او با اش��اره ب��ه اينكه حادثه پالس��كو براي س��ازمان 
آتش نشاني ش��هر تهران نقطه عطفي بود اظهار كرد: 
هيچ چيز اين سازمان نس��بت به قبل از پالسكو قابل 
مقايسه نيست و ما در سازمان آتش نشاني شهر تهران 
درس بزرگي از حادثه پالسكو گرفتيم.امروز هم بايد به 
اين نكته توجه كنيم كه بايد از حادثه سينا مهر درس 
بگيريم زيرا اگر اينگونه نباشد فقط خسارت به جا مانده 

و هيچ پيشرفتي نصيب ما نخواهد شد.
وي ادامه داد: ما در سينامهر به دليل تغيير كاربري ضربه 
خورديم و بايد اين موض��وع تغيير كاربري با حمايت 
مجلس تغيي��ر كند و اليحه اي ه��م حتمًا به مجلس 
خواهيم برد. به گفته وي حتي در حادثه پالس��كو هم 
تغيير كاربري ها باعث ش��د تا اين حادثه رقم بخورد و 

سينامهر هم نمونه همين تغيير كاربري ها بود.

تهرانبه۱۴۵ايستگاهآتشنشانينيازدارد
محسن هاش��مي رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: براي تهران و براساس طرح جامع ۱45 ايستگاه 
نياز داريم و با افتتاح چند ايستگاه آتش نشاني تا پايان 

سال به نقطه مطلوبي خواهيم رسيد.
هاشمي در مراسم افتتاح ايستگاه ۱۳۲ آتش نشاني 
شهر تهران با اش��اره به اينكه از ابتداي شوراي پنجم 
تمام تالش مان اين را انج��ام داده ايم تا نگاه ويژه اي 
به آتش نش��اني ش��ود و در اي��ن دوره فعاليت براي 
تجهيز سازمان شكل گرفت، گفت: قبل از اينكه وارد 
قيمت هاي گران ارز بش��ويم بس��ياري از تجهيزات 
آتش نشاني خريداري و به سازمان اضافه شد اما بايد 
هر نوآوري به كار گرفته در دنيا را به خدمت بگيريم. 
رييس شوراي اس��المي شهر تهران با تاكيد بر اينكه 
بايد به فكر ساخت تجهيزات به روز باشيم افزود: اگر 
تحت شرايطي ساخت داخلي به صرفه نبود اقدام به 

واردات تجهيزات مورد نظر مي كنيم.
هاش��مي با تاكي��د بر اينك��ه در اين مرك��ز آموزش 
بين المللي سازمان آتش نشاني مي توانيم به كل كشور 
خدمات دهي كنيم و وزارت كشور خوب است از اين 
موضوع استقبال كند، ادامه داد: مي توان به اين مركز 
بودجه اي مشخص بدهند تا به تربيت نيروي مورد نياز 
ساير اس��تان ها هم مبادرت بورزد البته در كل كشور 
به چندين مركز اين چنيني نياز داريم. وي با اشاره به 
نياز شهر تهران به ايستگاه هاي آتش نشاني گفت: براي 
تهران و براساس طرح جامع ۱45 ايستگاه نياز داريم 
كه امروز صد و سي و دومين ايستگاه بهره برداري شد.

هاش��مي افزود: تا پايان سال هم چند ايستگاه ديگر 
افتتاح خواهد شد و به اين ترتيب به نقطه مطلوبي از 
باب رسيدن نيروهاي آتش نشان به صحنه آتش سوزي 
خواهيم رسيد. رييس شوراي اسالمي شهر تهران با 
اش��اره به حادثه كلينيك سينا در شمال شهر تهران 
گفت: هرچند در حوزه تجهيز آتش نش��اني اقدامات 
خوبي برداشته ش��ده اما هنوز ايمني شهر باال نرفته 
اس��ت اين مس��اله را در حوزه حادثه كلينيك سينا 
ديديد كه چند دستگاه مسووليت خود را انجام نداده 
بودند كه اگر ما مديريت واحد شهري داشتيم از وقوع 
عمده اين حوادث جلوگيري مي ش��د. وي با اشاره به 
وجود ۳۳هزار ساختمان ناايمن نيز گفت: اين ۳۳ هزار 
ساختمان بررسي ش��ده اند اما از حيث ناايمن بودن 
مراتب متفاوتي دارند و اينگونه نيست كه همه اينها 
درصد ناايمني يكساني داشته باشد. به گفته هاشمي 
بروكراس��ي در شهرداري و آتش نش��اني شهر تهران 
باعث ش��ده مردم هم ميلي به افزايش ايمني نداشته 
باش��ند، مردم در زمان گرفتن پايان كار با مشكالتي 
مواجه مي ش��وند و بايد اين بروكراسي حذف شود و 
براي مردم روش��ن ش��ود كه چه اتفاقي در حال رخ 

دادن است.

وقوعماهانههزارحادثهدرپايتخت
رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
ش��هري ش��وراي ش��هر تهران نيز گفت: س��ازمان 
آتش نشاني شهر تهران ماهانه بيش از هزار حادثه را 

مديريت مي كند. 
صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران در مراسم 
افتتاح ايستگاه ۱۳۲ سازمان آتش نشاني شهر تهران 
با تاكيد بر اينكه آموزش بايد جزء الينفك سازمان 
آتش نشاني باشد و اين آموزش ها بخشي اش بايد از 
طريق آموزش هاي پودماني و بخشي هم بايد با دانش 
و دس��تاوردهاي خارجي منطبق ش��ود، گفت: بايد 
سازمان آتش نشاني استفاده از دوره هاي كشورهاي 
خارجي بهره ببرد و در ش��رايط فعلي تالش كرد تا 
اساتيد از خارج از كشور با ايران بيايند و به روزآوري 

آتش نشاني كمك كنند.
وي اظهار كرد: بايد بخش فني و مهندس��ي سازمان 
آتش نش��اني ش��هر ته��ران تقويت ش��ود. ضرورت 
دارد متخصصي��ن حوزه هاي مختل��ف به هر صحنه 
آتش سوزي بروند تا براس��اس نوع سازه و نوع حادثه 

بهترين امدادرساني صورت گيرد.

بايدآتشنشانزنهمداشتهباشيم
اين عضو ش��وراي شهر گفت: نيمي از مردم اين شهر زنان 
هستند و در حوادث مختلف هم زنان گرفتار مي شوند پس 
بايد آتش نشان زن هم داشته باشيم. نوري با اشاره به ضرورت 
ارتقاي ضوابط HSE )بهداش��ت، ايمني و محيط زيست( 
گفت: سازمان آتش نشاني شهر تهران ماهانه بيش از هزار 
حادث��ه را مديريت مي كند كه بايد ضواب��ط HSE در اين 
س��ازمان ارتقا پيدا كند تا خداي نكرده خود پرسنل دچار 
مشكل نش��وند. وي افزود: در حوزه HSE برنامه ريزي ها و 
مطالعات خوبي انجام ش��ده است اما ضرورت دارد همگي 
دست به دست هم بدهيم و اين مطالعات به اجرا تبديل شود.

تهرانجلوترازاستانداردجهاني 
مهدي داوري رييس سازمان آتش نشاني شهر تهران نيز 
در اين مراسم با اشاره به اينكه استاندارد جهاني رسيدن 
به محل حادثه كمتر از ۶ دقيقه اس��ت گفت: ما در شهر 
تهران در ميانگين زمان پاس��خگويي جلوتر از استاندارد 
جهاني هس��تيم. مديرعامل س��ازمان آتش نشاني شهر 
تهران با اشاره به اينكه بعد اول اين تمهيدات، به روزرساني 
تجهيزات است ابراز كرد: ما به هيچ عنوان هيچ انتهايي براي 

آن متصور نيستيم.

ازتجهيزاتجديدسازمانآتشنشانيباحضورشهرداررونماييشد

رييس شوراي اسالمي شهر تهران در حاشيه 
مراسم افتتاح ايستگاه آتش نشاني 132 از نياز 
به 2 هزار نيروي آتش نشان جديد سخن گفت.
هاشمي با اشاره به اهميت سازمان آتش نشاني 
ك�ه نياز ب�ه آن در حادثه پالس�كو ب�ه خوبي 
احس�اس ش�د، گفت: در اي�ن دوره از ش�ورا 
بي�ش از 15۰ مركز آتش نش�اني در تهران در 
نظر گرفته ايم و بايد نيروهاي آتش نش�اني به 
۷هزار نفر برس�ند. وي ادامه داد: امروز حدود 
13۰ايس�تگاه آتش نش�اني داريم كه با حدود 

5هزار نفر نيرو عمليات انجام مي دهند.
وي با اشاره به تمركز زياد پرسنل در شهرداري 
گفت: آتش نشاني كه از سازمان هاي شهرداري 
محسوب مي شود براي جذب نيرو ابتدا مجبور 
ش�د تا ثابت كند نيروهايش زياد نيس�ت و به 

تازگي اجازه جذب 2۰۰ نيروي ديگر را هم گرفته 
است.  شهردار تهران نيز در حاشيه اين مراسم 
از پيگيري براي اخذ مجوز استخدام معدودي 

آتش نشان جديد در پايتخت خبر داد.
حناچي اظهار ك�رد: خوش�بختانه اين دوره 
شوراي ش�هر درصدي از درآمد شهرداري را 
براي توسعه آتش نشاني اختصاص داده است، 
مردم هم با فيش هايي روبه رو ش�ده اند كه به 
همين منظور است، چون هرچقدر آتش نشانان 
ما مجهزتر، آموزش ديده تر و آماده تر باشند، 
احتماالت خطرات كمتر است و البته موضوعات 
پيشگيري هم مهم است.  شهردار تهران اظهار 
كرد: براي جذب نيروي جديد، آموزش تعداد 
معدودي از آتش نشان زن در دستور كار قرار 
گرفته و اخذ مجوز اس�تخدام جديد پيگيري 

مي ش�ود. وي افزود: چون آتش نش�اني جزو 
مشاغل سخت محس�وب مي شود، سال هاي 
خدمت آنها كمت�ر از كاركنان عادي اس�ت و 
به طور مرتب اين ورودي را در آتش نشاني بايد 
داشته باش�يم، تا نيروهاي جديد وارد شوند و 

آموزش ببينند.
 حناچ�ي گف�ت: آخرين ب�ار ح�دود 2۰۰ نفر 
استخدام ش�ده اند، ولي اين روند ادامه دارد. 
شهردار تهران درباره نگراني هايي كه درباره 
ناايمن بودن فضاهاي ش�هري با كشته شدن 
يك پس�ر نوجوان در پارك الله دوباره مطرح 
شده است، اين مساله را مربوط به HSE دانست 
و گفت: اي�ن موضوع در همه فضاهاي عمومي 
موضوعيت دارد و پارك ها و فضاهاي عمومي 

دايمًا بايد كنترل شود.

در حاشيه
نياز آتش نشاني  به ۲  هزار نيروي  عملياتي

محمد عليخاني، عضو شوراي شهر تهران اعالم كرد

كاهش۳ميليوننفريمسافرانحملونقلعمومي
گروه راه و شهرسازي|

رييس كميس��يون عم��ران و حمل ونقل ش��وراي 
ش��هر تهران گفت: حمل و نقل عمومي تهران روزانه 
5ميليون نفر را جابه جا مي كرده كه اكنون به روزانه 

كمتر از ۲ ميليون سفر رسيده است.
محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل 
ونقل ش��وراي ش��هر تهران در گفت وگو با ايلنا در 
پاسخ به سوالي در خصوص موافقت هيات دولت با 
صدور مجوز به سازمان برنامه و بودجه كشور براي 
تامين ۱5 درصد سهم كارفرما مربوط به تسهيالت 
مالي خارج��ي )فاينانس( براي برخي از طرح هاي 
ريلي از محل صندوق توسعه ملي و ميزان اثرگذاري 
آن در پيش��رفت حمل و نقل عمومي تهران گفت: 
مصوبات و قوانين خيلي خوبي در خصوص حمل 
و نق��ل ريلي داريم، اما مش��كل اصلي عدم اجراي 
مصوبات است. بيشترين آسيب درخصوص آلودگي 
هوا و عدم توسعه حمل ونقل عمومي به عدم اجراي 
مصوبات و تكاليفي كه دس��تگاه ها برعهده دارند، 

برمي گردد.
 او تاكيد كرد: ناهماهنگي بين دستگاه ها نيز عامل 
ديگري در ع��دم اجراي قوانين و مصوبات اس��ت، 
چراكه اج��راي برخي از مصوبات به هماهنگي هاي 
بين دستگاهي متعددي نيازدارد و اين ناهماهنگي 

باعث مي شود تا مصوبه به سرانجام نرسد.
عليخاني با اش��اره به مصوبه دول��ت آقاي روحاني 

مبني بر تامين ۱9 هزار دستگاه اتوبوس براي حمل 
و نقل شهري در كش��ور گفت: در اين مصوبه سهم 
تهران 5هزار اتوبوس و 4 ه��زار ميني بوس بود كه 
يك مورد از آن هم اجرايي نش��د. او گفت: مصوبه و 
قانون كم نيس��ت، مهم اجراي آنهاست. تامين ۱5 
درصدي سهم كارفرما از محل صندوق توسعه ريلي 
اقدام خيلي خوبي است كه مي تواند كمك بزرگي 
به حم��ل و نقل تهران و رفع كمبودها كند، اما مهم 

اجراي آن است.
عليخاني افزود: اميدواريم اراده اي براي اجراي اين 
مصوبات وجود داش��ته باش��د و اين موضوع مانند 
س��اير مصوبات نباش��د كه همه در حسرت اجراي 
آن بمانن��د و به زودي مردم از اين تصميمات خوب 
بهره مند شوند. او در پاسخ به اينكه قرار بود، تعدادي 
از اتوبوس هايي كه شهرداري قرارداد آن را با ايران 
خودرو امضا ك��رد به ناوگان حم��ل و نقل عمومي 
اضافه ش��ود، اما گويا اين اتفاق در مرداد ماه محقق 
نخواهد ش��د، گفت: قرارداد با تاخير ابالغ مي شود، 
چرا كه شهرداري با توجه به سقف قرارداد كه باالتر 
از اختيارات ش��هردار بود، نيازمند مصوبه شورا بود 
كه انجام شد و يك سري هم نكات حقوقي داشت كه 

آنها نيز حل شد و تا چند روز آينده ابالغ مي شود.
او ادامه داد: البته در نرخ دالر نيز تغييراتي ايجاد شد 
و ايران خودرو ديزل بر س��ر مبلغ قرارداد نيز حرف 

داشت كه توافق نهايي صورت گرفت.

سناريوهايپاييزيناوگانحملونقلعمومي
رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي 
شهر تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه براي 
پاييز س��ناريوي جديدي به منظور مقابله با كرونا 
و مديريت سفر تعريف ش��ده است يا خير؟ گفت: 
ما بر اجراي مصوبه بسته ترافيكي در دوران كرونا 
كه با هماهنگي ش��وراي شهر، شهرداري و پليس 
راهنماي��ي و رانندگي تهيه و با هماهنگي س��تاد 
كرونا در شوراي ترافيك تهران به تصويب رسيد، 

تاكيد داريم. 
اين بس��ته بهترين راه حل اس��ت، چ��را كه در آن 
پيش بيني شده است كارمندان، سرويس ادارات، 
سرويس مدارس و كادر پزشكي در ساعات مشخص 
بتوانند به صورت راي��گان در محدوده طرح تردد 
كنند، س��فرهاي ضروري مديريت ش��ود و جلوي 

سفرهاي غيرضروري نيز گرفته شود.
او در پاس��خ به اينكه گروه مشمول اعالم مي كنند 
كه طرح براي آنها رايگان نشده است، گفت: اينكه 
كسي نمي خواهد زحمت ثبت نام را به خود بدهد، 
مشكل شهرداري نيس��ت و دوربين هاي ترافيك 
نمي توانند بدون ثبت ش��ماره چيزي را تشخيص 

دهد. 
در مصوبه اين موضوع پيش بيني ش��ده اس��ت و 
كارمندان و كادر درمان مي توانند نسبت به ثبت نام 

اقدام كرده تا از اين تمهيدات استفاده كنند.

عدمهمكاريدراجرايبستهترافيكي
دورانكرونايي

عليخاني با بيان اينكه در دو هفته گذشته كه طرح ترافيك 
لغو شده است ش��اهد بهم ريختگي در محدوده مركزي 
ش��هر هستيم، اظهار داش��ت: قرار نيس��ت براي خلوت 
كردن حمل ونقل عمومي جاهاي ديگر را ش��لوغ كنيم 
و اين نتيجه عكس مي دهد كه بازخ��ورد آن در افزايش 
سفرهاي غيرضروري در شهر ديده مي شود. او ادامه داد: 
اگر به كارشناسان ش��وراي شهر، كارشناسان شهرداري 
و كارشناس��ان راهنمايي و رانندگي اعتماد نيست پس 
بايد به نظر چه كس��ي اعتماد كرد؟ بهتر است به نظرات 
كارشناسي چند دستگاه اعتماد كرد. رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره اينكه عدم 
همكاري جامعه هدفي كه طرح ترافيك براي آنها رايگان 
درنظر گرفته شد نيز يكي از داليلي بود كه به اجراي ناقص 
طرح ترافيك كرونايي دامن زد، گفت: آنها خودشان بايد 
نسبت به ثبت نام اقدام مي كردند و يا بايد دستگاه مرتبط 
آنها را معرفي مي كرد تا از امتياز رايگان اس��تفاده كنند، 
اما اين عدم همكاري باعث شد تا بررسي هاي اوليه ما نيز 
برپايه آنچه كه در بسته پيشنهادي در نظر گرفتيم، پيش 
نرود. عليخاني گفت: در مترو و اتوبوس آمار ما به آن شكل 
افزايش نيافته و با ظرفيت بسيار پايين تري مسافر جابه جا 
مي كند و زيان ده ش��ده است. حمل و نقل عمومي تهران 
روزانه 5 ميليون نفر را جابه جا  مي كرده  كه اكنون به روزانه 

كمتر از دو ميليون سفر رسيده است.

برجسازيدرتهرانمنتظر
ابالغشورايعاليشهرسازي

معاون شهرسازي ش��هرداري تهران اعالم كرد كه 
برج سازي در تهران منتظر مصوبه ضوابط بلندمرتبه 
سازي از سوي ش��وراي عالي معماري و شهرسازي 
است. عبدالرضا گلپايگاني در گفت وگو با ايسنا، در 
پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت برج سازي در تهران 
گفت: براساس مصوبه شوراي عالي معماري قرار است 
براي ساخت برج يك چارچوب كلي در نظر بگيرند 
و برهمين اساس قرار ش��ده در هر شهر متناسب با 
مقتضيات آن ضوابط خاص هر شهر تهيه شده و به 
تصويب ش��وراي عالي معماري و شهرسازي برسد. 
وي با بيان اينكه برج سازي يا بلند مرتبه سازي بايد 
براساس اين ضوابط انجام شود، اظهار كرد: در تهران 
نيز مقدمات كار آغاز شده و براي طي مراحل نهايي اين 
ضوابط را به كميسيون ماده 5 و شوراي عالي معماري 
و شهرسازي ارسال مي كنيم كه در صورت تصويب از 
اين پس صدور مجوز بلند مرتبه سازي براساس آن 
انجام خواهد شد. معاون شهرسازي شهرداري تهران 
ادامه داد: در حال حاضر فعال برج س��ازي در تهران 
متوقف ش��ده مگر با مصوبه شوراي عالي معماري و 
همه منتظر هستيم تا ضوابط خاص بلندمرتبه سازي 
در تهران توسط شوراي عالي معماري تصويب شود. تا 

مالك عمل قرار گيرد.

نقشصندوقهايسرمايهگذاري
درمالكيتخانههايخالي

وزير راه و شهرسازي با اعالم اينكه قبض هاي مالياتي 
براي خانه هاي خالي در تابستان امسال صادر مي شود، 
گفت: نهاد دولتي به عن��وان مالك خانه هاي خالي 
شناسايي نشده اس��ت و صاحبان خانه هاي خالي 
موسسات و صندوق هاي سرمايه گذاري هستند كه 
سازمان امور مالياتي مي داند چگونه با اين موسسات 
رفتار كند. محمد اس��المي در گفت وگ��و با ايرنا در 
خصوص اينكه چقدر از واحدهاي خالي به بانك ها و 
نهادهاي دولتي تعلق دارد؟ گفت: نهاد دولتي به عنوان 
مالك خانه خالي شناسايي نشده است و موسسات 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري، مالك هستند كه 
»آنها مي دانند و سازمان امور مالياتي.« پيش از اين 
برخي ادعاها مطرح شده بود مبني بر اينكه نهادهاي 
دولتي و همچنين بانك هاي دولتي به طور مستقيم، 
مالكيت هزاران واحد خالي را دارا هستند كه وزير راه 
و شهرسازي اين ادعاها را رد كرد. وزير راه و شهرسازي 
در بخش ديگ��ري از اين گفت وگو درب��اره آخرين 
وضعيت تكميل سامانه اسكان و امالك و آغاز صدور 
قبض هاي مالياتي  افزود: سامانه اسكان و امالك به طور 
كامل بارگذاري شده و براي سازمان امور مالياتي قابل 
استفاده است. وي گفت: نكته حائز اهميت اين است 
كه سازمان امور مالياتي بتواند با توجه به شناسايي كه 
صورت گرفته با مالكان خانه هاي خالي ارتباط برقرار 
كرده، پيامك ارسال كند و بتواند براي اجراي قانون 

اقدام الزم را به عمل آورد.

حذفمتقاضيانطرحمليمسكن
درصورتعدمواريزي

معاون وزي��ر راه گفت: عدم واريز وجه اوليه توس��ط 
متقاضيان طرح مس��كن ملي به معن��اي انصراف 
اس��ت. هم اكنون حدود ۱۲۰۰۰ متقاضي در واريز 
آورده اولي��ه خود تاخير دارند. به گزارش تس��نيم، 
محمود محمودزاده با يادآوري اينكه تعيين تكليف 
ثبت نام كنندگان طرح اقدام ملي مسكن در استان ها 
انجام شده است، تصريح كرد: افرادي كه فرم »ج« آنها 
قرمز بوده و عدم مالكيت آنها محرز شناخته شده است 
به چرخه اقدام ملي مسكن بازمي گردند. وي از تعيين 
تكليف تمامي ثبت نام شدگان طرح ملي مسكن تا 
پايان شهريور امسال خبر داد و گفت: فقط افرادي كه 
واجد شرايط واقعي هستند در اين طرح باقي مي مانند 
و ردصالحيت شده ها در صورتي كه نتوانند مدارك 
مستدلي ارايه كنند از اين گردونه خارج خواهند شد. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: 
افرادي كه تاييد شرايط نهايي شده و نسبت به واريز 
وجوه اعالم شده به بانك براي افتتاح حساب اقدام ملي  
اقدام مي كنند در پروژه مي مانند، بدين معنا، كساني 
كه در مهلت تعيين شده نسبت به افتتاح حساب و واريز 
وجه نيز اقدام نكنند جزو حذف شدگان طرح اقدام ملي 

مسكن به شمار مي روند.

ثبت۱۷۵هزاردقيقهتاخيرپرواز
ايرالينهايداخليدرتير۹۹

بررسي آمار شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
نشان مي دهد طي تير امسال ايرالين هاي داخلي در 
پروازهاي برنامه اي مسافري ۱۷5 هزار دقيقه تاخير 
داش��ته اند. به گزارش تسنيم، بر اساس آمار منتشر 
شده از سوي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
طي تيرماه امسال تعداد پروازهاي خروجي تاخيردار 
۳۰ دقيقه و بيشتر و ميزان تاخير پروازهاي خروجي 
تاخيردار ۳۰ دقيقه و بيشتر به ترتيب ۲۱۲8پرواز و 
۱۷5 هزار و 59 دقيقه بوده است. در خردادماه امسال 

ميزان اين تاخيرات ۲۰۷ هزار و 5۲8 دقيقه بود.
مجموع پروازهاي خروجي ۱۷ شركت هواپيمايي 
داخلي در اولين ماه تابستان امسال ۱۲ هزار و ۶۱4 
پرواز بوده كه از اين تعداد هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران با ۲ هزار و 5۷5 پرواز بيش��ترين آمار پرواز را به 
خود اختصاص داده است. در خرداد 99 سهم ايران اير 
از پروازهاي خروجي ۲ ه��زار و ۷۷۳ بود. هما در ماه 
مورد اشاره با ۳۲ هزار و ۳8۷ دقيقه )۳98( بيشترين 
تاخيرات پروازي را به خود اختصاص داد كه در مقايسه 
با ۳8 هزار و ۱۲8 دقيقه حدود ۶۰۰۰ دقيقه كاهش 
يافته است. پس از ايران اير، قشم اير با ۲5 هزار و 99۳ 
دقيقه در رتبه دوم قرار دارد و هواپيمايي آسمان در 
تير امسال 9۰8 پرواز خروجي را انجام داده كه از اين 
تعداد سهم پرواز تاخيردار ۳۰ دقيقه و بيشتر ۲۰۲۰ 

هزار و ۱۰۰ دقيقه بوده است.

جابهجايي۵ميليونمسافر
طيهفتهگذشتهبامترو

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران درباره آمار مسافران پايتخت با توجه به لغو طرح 
ترافيك اظهار داشت: آمار مسافران مترو با لغو طرح 
ترافيك نه تنه��ا كاهش پيدا نكرده بلكه در برخي از 
خطوط 5 تا ۱۰ درصد بيشتر هم شده است. وي گفت: 
احتماالً شلوغي خيابان ها و نارضايتي مردم از ترافيك 
در سطح معابر يكي از داليل افزايش مسافران مترو 
به دليل لغو طرح ترافيك است. مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو تهران در پاسخ به اينكه در حال حاضر 
شلوغ ترين خط مترو كدام خط است؟ گفت:  خط يك 
به دليل قرار گرفتن در مسير مراكز اداري، مالياتي، بازار 
و دادگاه ها شلوغ ترين خط محسوب مي شود و بعد از 
آن به ترتيب خطوط ۲، 4 و ۳ شلوغ ترين خطوط مترو 
هس��تند. نوبخت گفت: خلوت ترين خط مترو خط 
۶ اس��ت و پيش بيني مي كنيم با تكميل شدن اين 
خط آمار مسافران آن بيشتر شود. طي هفته گذشته 
حدود 5 ميليون مسافر با مترو تهران جابه جا شده اند 
كه البته اين آمار نسبت به قبل از شيوع كرونا كه روزانه 
ميانگين يك ميليون و 85۰ هزار مسافر بود كاهش 
يافته است. مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران 
با اش��اره به فعاليت دستفروش��ان در مترو پايتخت 
گفت: از شهروندان و مسافران مترو درخواست داريم 
از دستفروشان خريد نكنند چرا كه اين مساله سبب 
استمرار حضور دستفروشان در مترو خواهد شد و با 
موضوع رعايت فاصله  اجتماعي منافات دارد. حضور 
دستفروشان در مترو توانايي ما را جهت مقابله با كرونا 
كاهش مي دهد بنابر اين از شهروندان درخواست داريم 

از دستفروشان خريد نكنند.

سهمشهرداريتهران
ازاوراقمشاركت۹۹

ش��هرداري تهران پس از وصول اوراق مش��اركت 
۱۳9۷ و تحقق اوراق مشاركت ۱۳98، حال به دنبال 
پيگيري و افزايش س��قف اوراق مش��اركت ۱۳99 
براي هزينه كرد در حم��ل و نقل عمومي پايتخت 
است. به گزارش ايسنا، سيد مناف هاشمي، معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با اشاره به 
وصول تمامي اوراق مش��اركت ۱۳9۷ بيان كرد: در 
حال حاضر اوراق مشاركت ۱۳98 محقق شده است 
كه فقط اش��كاالت مختصري درب��اره وثيقه وجود 
دارد كه ش��هرداري تهران درحال رفع اين مشكل 
است. او درباره اوراق مش��اركت ۱۳99 نيز توضيح 
داد: اوراق مش��اركت ۱۳99 از طريق وزارت كشور 
و س��ازمان برنامه و بودجه درحال پيگيري است تا 
هرچه سريع تر به نتيجه برسد. هنوز رقم قطعي براي 
اوراق مشاركت ۱۳99 به شهرداري اعالم نشده اما 
پيش بيني مي شود كه اين رقم حدود 4۰۰۰ ميليارد 
تومان باشد. البته وزارت كشور تا سقف ۳۰۰۰ميليارد 
تومان براي اوراق مشاركت ۱۳99 پيش بيني كرده  
است. شهرداري تهران تالش مي كند كه سقف اوراق 
مشاركت ۱۳99 بيش از ۳۰۰۰ ميليارد تومان براي 

هزينه كرد در حمل و نقل عمومي باشد.

جزيياتتخصيصسوخت
بهآژانسهابراساسپيمايش

مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي شهري كشور 
آخري��ن جزييات تخصيص س��هميه س��وخت به 
آژانس هاي تاكس��ي تلفني بر اس��اس پيمايش را 
تش��ريح كرد. مرتضي ضامني در گفت وگو با ايسنا، 
درباه تخصيص سوخت به آژانس هاي تاكسي تلفني 
بر اس��اس پيمايش گفت: بر اساس مصوبه كارگروه 
تخصيص سوخت به ناوگان عمومي، كليه ناوگاني كه 
مشمول دريافت سهميه هستند حتما بايد به سامانه 
ثبت پيمايش مجهز باشند و آژانس هاي تاكسي تلفني 
نيز از اين موضوع مستثني نيستند؛ اما چون زيرساخت 
الزم در اين آژانس ها نبود در چند نوبت مقرر شد كه 
پيمايش اتفاق بيفتد. وي افزود: در آخرين مرحله مقرر 
شد از ۲۰ مردادماه سال جاري پيمايش اين دسته از 
ناوگان عمومي ثبت شود و تخصيص سهميه سوخت 
متناسب با پيمايشي كه انجام مي شود داده شود، ولي 
اينكه اجرايي مي ش��ود يا خير؟ موضوعي است كه 
منتظريم تصميم نهايي كارگروه اعالم شود. به گفته 
ضامني، قطعا اگر نهايي شود و تمديدي درنظر گرفته 
نشود پيمايش از تاريخ ۲۰ مردادماه محاسبه خواهد 
شد و تخصيص س��وخت براي ماه بعدي بر اين مبنا 
خواهد بود؛ لذا تابع مصوبات كارگروه هستيم كه اگر 
اين تاريخ تمديد نشود ۲۰ مرداماه تاريخ مبنا درنظر 
گرفته مي شود. وي ادامه داد: بي ترديد آژانس هايي 
س��هميه مي گيرند كه پيمايش دارند. از طرفي هم 
عامل تشويقي در كارگروه به تصويب رسيده است كه 
گفته شده آن دسته از آژانس هايي كه پيمايش آنها 
به ثبت برسد تا سقف ۳۰۰ ليتر متناسب با پيمايشي 
كه انجام مي دهند مي توانند از س��هميه برخوردار 
ش��وند. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري 
كشور درباره بهره گيري از سامانه هاي ثبت پيمايش 
و آماده س��ازي آنها نيز گفت: در شهرهاي مختلف 
سامانه هاي مختلفي وجود دارد كه پيمايش را انجام 
مي دهند. دفاتر آژانس ها مجهز ش��ده اند و بخشي 
از آنها زيرنظر اصن��اف كار مي كنند كه همكاران در 
وزارت صمت س��امانه مدنظر خود را فعال مي كنند 
و بخشي در حوزه ش��هرداري ها هستند كه برخي 
شهرها سامانه هايي دارند كه مي توانند با آنها پيمايش 
را احصا كنند. وي افزود: پيش��رفت پروژه در ناوگان 
زيرمجموعه ش��هرداري ها خوب بوده و اين بخش 
آمادگي دارند كه پيمايش را احصا كرده و اعالم كنند؛ 
اما در مورد آژانس هاي زيرمجموعه اصناف خود اتاق 
اصناف بايد پيشرفت كار را اعالم كند. با توجه به اينكه 
عمده دفاتر آژانس ها زيرمجموعه اصناف هستند، 
بايد پيشرفت پروژه توسط اتاق اصناف اعالم شود تنها 
يك چهارم آژانس ها زير مجموعه شهرداري ها هستند 
و مابقي زيرمجموعه اصناف در حوزه ش��هرداري ها 

پيشرفت هاي خوبي داشته اند.
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نسبت به هر كليك آنالين حساس باشيد
همه ما ممكن است اش��تباهاتي را هنگام استفاده از 
اينترنت انجام دهيم، به ش��ماره هاي روباتي پاس��خ 
مي دهيم )ش��ماره هايي كه به ش��دت آش��نا به نظر 
مي رسند(، روي لينك هايي كه بايد ابتدا بررسي شوند، 
بدون كنترل كردن كليك مي كنيم و ايميل هاي اسپم 
را باز مي كنيم. همه افراد آسيب پذير هستند و مي توانند 
در برابر حمالت بي دفاع باشند و يا با انجام اقداماتي در 
برابر حمالت، از خود دفاع كنند، حمالتي كه مي توانند 
بدون اجازه از كارت هاي اعتباري شما استفاده كنند 
و يا فايل هاي ناشناس��ي را از فرس��تنده هايي كه آنها 
را تش��خيص نداده ايد، دانلود كنن��د. به همين دليل 
وب سايت كاماندو، كارهايي كه نبايد به صورت آنالين 
انجام شود را بررسي كرده و به اقداماتي كه مي توان براي 
جلوگيري از حمالت آنالين انجام داد، پرداخته است، 
با اين ديدگاه كه همه كاربران بايد نسبت به هر كليكي 

كه مي كنند، حساس باشند.

  تحت تاثير پست هاي جعلي قرار نگيريد
اگ��ر از طريق ايميل خ��ود يك درخواس��ت دريافت 
كرديد براي اينكه در يك نظرسنجي يا فرصتي براي 
درآمدزايي ثبت نام كني��د، نبايد روي لينك هايي كه 
در اين ايميل آمده ، كليك كني��د. اين موضوع درباره 
مواردي مانن��د كار كردن در خانه ك��ه به نظر خيلي 
مناسب هستند هم صدق مي كند. يك پنجره مرورگر 
)كروم، س��افاري، فايرفاكس يا هر مرورگر ديگري كه 
استفاده مي كنيد( باز كنيد و نام آن شركت را به اضافه 
كلمه »كالهبرداري« جست وجو كنيد. احتمال دارد 
اگر اين كار يك كالهبرداري باش��د، شخص ديگري 
آن را گزارش كرده باشد. درصورتي كه ايميل ارسالي 
از يك شخص حقيقي برايتان ارسال شده باشد، يك 
جست وجوي سريع از طريق گوگل يا موتورهاي ديگر 
جست وجو انجام دهيد و اسم آن فرد و اسم شركت را 
جس��ت وجو كنيد. اگر يك حساب كاربري لينكداين 
داريد، آنجا هم مي توانيد نام فرد و شركت را جست وجو 
كنيد. اين اقدام، يك روش هوشمندانه است براي اينكه 
بتوانيد هويت و اعتبار ش��خصي كه ادعا مي كند براي 
شركت مذكور كار مي كند را تاييد كنيد. بررسي كنيد 
كه شخص مرتبا با ديگران در تماس است و در لينكد اين 
هم فعاليت مي كند. اين موارد نشان مي دهد پروفايلي 

كه وجود دارد واقعي است.

    از احراز هويت دو عاملي استفاده كنيد
هر بار كه وب سايت يا برنامه اي، احراز هويت دوعاملي را 
پيشنهاد مي دهد، از آن استفاده كنيد. البته كه استفاده 
از احراز هويت دوعاملي ممكن است مراحل اضافي براي 
شما داشته باشد، اما هدفش اين است كه اگر شخص 
ناشناسي از هر دستگاهي كه مورد تاييد شما نيست، 
سعي داشته باشد به حساب هاي شما دسترسي پيدا 
كند، اين امكان را از آنها س��لب كرده و از حساب شما 
محافظت مي كند. هركسي كه از فيس بوك استفاده 
مي كند، با احراز هويت دوعاملي آشناست. اگر براي ورود 
به حساب كاربري خود از يك رايانه يا دستگاه جديد از 
محل كار، يك مكان عمومي، رايانه دوست يا خانواده 
خود استفاده كنيد، فيس بوك از شما مي خواهد كه با 
استفاده از احراز هويت دوعاملي، هويت خود را تاييد 
كنيد كه مشخص شود واقعا خود شما هستيد كه قصد 
دارد وارد حسابتان شويد. اين كار، نياز به انجام اقدامات 
مالي ندارد و از اين رو براي هر يك از حساب هاي ايميل 
يا هر سرويس اينترنتي كه اطالعات پرداخت شما را در 
خود دارد، توصيه مي شود. براي محافظت از حساب هاي 
آنالين و شماره تلفن همراه خود مي توانيد از يك برنامه 

تاييدكننده احراز هويت دوعاملي استفاده كنيد.

    از رمزهاي عبور تكراري استفاده نكنيد
كاربران نبايد هرگز از پسوردهايي مانند »123456«، 
»abcd1234« اس��تفاده كنند. اما به خاطر سپردن 
تمامي پسوردها اگر بخواهيد براي هر يك از حساب هاي 
خود در ش��بكه هاي اجتماعي مختلف، از پسوردهاي 

متفاوتي استفاده كنيد، دش��وار است. از طرفي نبايد 
پسوردهاي خود را جايي يادداشت كنيد، در رايانه خود 
ذخيره كنيد و يا در حساب هاي مختلف از پسوردهاي 
مشابه استفاده كنيد. همچنين استفاده از فرمول هايي 
مانند google1225 يا facebook1225 هم توصيه 
نمي شود، زيرا اين پس��وردها به راحتي قابل حدس و 
هك شدن هستند. در چنين شرايطي چطور مي توانيد 
پسوردهايتان را به خاطر بسپاريد؟ در اين حالت استفاده 
از برنامه هايي ك��ه كلمه هاي عب��ور را برايتان حفظ 

مي كنند، مي تواند موثر واقع شود.

    از واي فاي عمومي استفاده نكنيد
اينكه كارشناس��ان مي گوين��د »از واي فاي عمومي 
استفاده نكنيد«، مانند اين است كه بگوييد »در مالءعام 
بيرون نرويد.« و اين كار تقريبا غيرممكن است. به همين 
دليل الزم است حداقل مراقب كارهايي كه در شبكه 
عمومي انجام مي دهيد، باش��يد. فعاليت هاي بانكي 
خود را تنها در ش��بكه هاي قابل اعتماد انجام دهيد و 
نسبت به سايت هايي كه بازديد مي كنيد و لينك هايي 
كه روي آنها كليك مي كنيد، بيش��تر محتاط باشيد. 
البته اس��تفاده از وي پي ان ك��ه مي تواند مكان اتصال 
شما به ش��بكه را تغيير دهد هم روش مناسبي است. 
بنابراين اگر مجبوريد كه از واي فاي عمومي استفاده 
كنيد، سعي كنيد اقدامات امنيتي را هم انجام دهيد. 
استفاده از VPN وي پي ان )شبكه خصوصي مجازي( 
كه يك اتصال رمزگذاري ش��ده را از طريق يك سرور 
مطمئن ايجاد مي كند، براي شما امكان استفاده ايمن 
از اينترنت را فراهم مي كند. برخي از مشاغل سال هاست 
كه از فناوري VPN استفاده مي كنند و بيشتر كاربران 

خصوصي نيز آنها را به كار مي گيرند. 

     در رسانه هاي اجتماعي نجنگيد
تحقيقات نشان مي دهد رسانه هاي اجتماعي كاربران را 
افسرده، عصباني و منزوي مي كند. در طول همه گيري 
و ش��يوع كرونا، رس��انه هاي اجتماعي م��ا را گرد هم 
آورده است، اما حقيقت اين است كه ما تنها تايم الين 
ش��بكه هاي اجتماعي خود را ب��اال و پايين مي كنيم، 
كامنت مي گذاريم و بحث مي كني��م. اگر نمي توانيد 
فيس بوك، توييتر، اينستاگرام يا هر شبكه اجتماعي 
ديگري كه زمان شما را منحصر مي كند، كنار بگذاريد، 
حداقل مي توانيد از آنها به درستي استفاده كنيد. اينكه از 
قرار دادن اطالعاتي كه مايل نيستيد كسي از آنها مطلع 

شود، در شبكه هاي اجتماعي خودداري كنيد و يا اگر 
موردي وجود دارد كه مي تواند شغل شما را به مخاطره 

بيندازد، آن را در معرض ديد عموم قرار ندهيد.

    عكس هاي حساس را 
به صورت آنالين منتشر  نكنيد

بحث درباره به اشتراك نگذاش��تن مواردي است كه 
بعدا مي تواند برايتان دردسرس��از شود و عالوه بر اين، 
تصاوير كودكاني كه هنوز خودش��ان در ش��بكه هاي 
اجتماعي حض��ور ندارند. در اينترن��ت، مكالمه هاي 
زيادي وجود دارد درباره اينكه آيا والدين مجاز به انتشار 
تصاوير فرزندان خود در اينترنت و به اشتراك گذاري 
آنها به صورت عمومي هس��تند يا خي��ر. اينكه آيا 20 
سال آينده، فرزندانتان از اينكه زندگي خصوصي شان 
را با جهان به اش��تراك گذاشتيد تشكر مي كنند؟ در 
شرايطي كه چندي پيش يك زن پس از اينكه مادرش 
عكس هاي نوه خودش را در اينترنت منتشر كرده بود، 
از او شكايت كرده و برنده شد. شما مي توانيد تنظيمات 
حريم خصوصي خود را در فيس بوك، توييتر و گوگل 
تغيير دهيد تا فقط مخاطبانتان بتوانند تصاوير شما را 
ببينند. اگر در منزل خود ك��ودك داريد، نام كامل يا 
مكان هاي خاص را به اشتراك نگذاريد و اين اطالعات 
را تنها با افرادي كه در واقع آنها را مي شناسيد به اشتراك 
بگذاريد، قبل از به اشتراك گذاشتن عكس از فرزندان 
ديگ��ران، موضوع را با والدينش��ان در ميان بگذاريد و 

داده هاي پنهان را از عكس ها پاك كنيد.

  تصاوير مسافرتتان را هنگام سفر ارسال نكنيد
بسياري از افراد در شرايط ش��يوع كرونا و در ماه هاي 
گذشته، در خانه مانده اند، اما اگر براي مسافرت جاده اي 
يا حتي يك سفر يك روزه از خانه خود بيرون آمده ايد، 
پيش از اينكه بخواهيد تصاوير مسافرت خود را با ديگران 
به اشتراك بگذاريد، كمي فكر كنيد. اشتراك گذاري 
و به روزرس��اني تصاوير به صورت لحظ��ه اي و هنگام 
تعطيالت بسيار وسوسه انگيز است. با وجود اين، چنين 
كاري مي  توان��د مانند اعالميه اي باش��د كه مي گويد: 
»من در ش��هر نيستم. خانه من خالي است. مي توانيد 
به اموال من دستبرد بزنيد.« به همين دليل مي توانيد 
كمي صبر كنيد تا به خانه برگرديد و آنگاه عكس هاي 
خود را با ديگران به اشتراك بگذاريد. درصورتي كه از 
سيستم زنگ خطر خانگي استفاده مي كنيد، مي توانيد 
امالك خود را رصد كرده و هنگامي كه در منزل خود 

حضور نداريد، هشدار دريافت كنيد. احتمال كمتري 
دارد كه سارقان به خانه هايي كه با سيستم زنگ خطر 
و دوربين و سنسورهاي حركتي محافظت مي شوند ، 

دستبرد  بزنند.

    با استفاده از وب  سايت ها
 دست  به تشخيص نزنيد

هنگامي كه دچار سرفه هاي مداوم شديد، درصورتي 
كه سراغ وب سايت ها برويد و مشكل خود را به صورت 
آنالين جست وجو كنيد، با ذات الريه، سل، سرطان ريه، 
بيماري قلبي، ريفالكس اسيد معده و برونشيت مزمن 
روبرو خواهيد شد و اين شرايط عالئم مشابهي دارند. 
اين شرايط مي تواند شما را وحشت زده كند. سايت هايي 
مانند WebMD، مايو كلينيك و كلينيك كليوالند 
پر از اطالع��ات خوب و قابل اعتماد هس��تند، اما اين 
بدان معنا نيست كه آنها مي توانند براي شما جايگزين 
پزشك شوند. اس��تفاده از يوتيوب براي جست وجوي 
اطالعات پزش��كي حتي خطرناك تر است و اطالعات 
نادرست در مورد سالمتي در يوتيوب مي تواند به شما 
عالمت اشتباه دهد. بنابراين الزم است در صورتي كه با 
عاليم مريضي مواجه شديد، تشخيص را به متخصصان 
پزش��كي واگذار كنيد. مي توانيد از سايت هاي مرجع 
پزش��كي براي كسب اطالعات بيش��تر در مورد آنچه 
پزشكان به شما مي گويند، استفاده كنيد اما در نهايت 
هميشه قبل از شروع هرگونه درمان پزشكي، با پزشك 
خود مشورت كنيد و البته اين كار را به صورت آنالين 

هم مي توانيد انجام دهيد.

   آزمون هاي آنالين را انجام ندهيد
اگر به يك وب سايت وارد شده ايد و يكي از آن آزمون هاي 
وسوسه انگيز مانند »كدام شخصيت از دوستانتان با شما 
صميمي تر اس��ت؟« را انتخاب كرده ايد، به طور بالقوه 
مي تواني��د اطالعات ش��خصي خ��ود را در اختيار آن 
وب س��ايت قرار دهيد. وقتي از اين آزمون ها استفاده 
مي كنيد، به اين وب سايت ها كمك مي كنيد تا پروفايلي 
از شما ايجاد كنند و بتوانند اطالعات شما را بفروشند 
و ش��ما را مورد هجوم تبليغات هدفمن��د قرار دهند و 
البته برخي از س��ايت هايي كه آزمون هاي اينچنيني 
دارند، كامال براي اين كار طراحي شده اند. شما هرگز 
نمي دانيد چه كسي در حال مشاهده چيزي است كه 
تايپ مي كنيد يا وقتي كه اطالعات خود را در وب سايت 

وارد مي كنيد، چه اتفاقي خواهد افتاد. 

درخواست كد ملي از  مشكوك هاي  اينستاگرام
اينستاگرام براي بررسي هويت اكانت هايي كه مشكوك به 
نظر مي رسند، درخواست ارايه شماره شناسايي ملي خواهد 
داد. به گزارش ايسنا به نقل از بيزنس اينسايدر، اينستاگرام با 
اعالم اين خبر تاكيد كرد هدف از اين سياست جديد، هدف 
گرفتن اكانت هايي است كه الگويي از رفتار نادرست در آنها 
مشاهده مي ش��ود. اگر اكانتي حاضر نشود به درخواست 
بررسي هويت خود از سوي اينستاگرام پاسخ دهد، ممكن 
اس��ت در اينستاگرام غيرفعال ش��ود يا پستهايش توزيع 

كمتري پيدا كنند يعني در صفحه فالوئرها در رنك پايين تري 
نمايش داده ش��وند. اكانت هايي كه اكثر فالوئرهايشان در 
كشور متفاوتي نسبت به موقعيت صاحب اكانت هستند يا 
به نظر مي رسد اكانت هاي بات هستند، هدف بررسي هويت 
قرار مي گيرند. با اين همه مشخص نيست اين سياست چه 
تاثيري روي اكانت هايي خواهد داشت كه با اسم مستعار 
فعاليت مي كنند و نگراني هاي حري��م خصوصي را براي 
اكانت هايي ايجاد مي كند كه فاش كردن هويتشان ممكن 

است آنها را در معرض آسيب قرار دهد مانند اكانت هايي كه 
اعتراضات “زندگي سياه پوستان اهميت دارد “ را سازماندهي 
مي كنند يا كساني كه از اينستاگرام براي اشتراك گذاري 
اطالعات حساس اس��تفاده مي كنند. اينستاگرام در يك 
پست وبالگ خود اعالم كرد هدف از اين سياست كمك به 
اين شركت شبكه اجتماعي براي شناسايي اكانت هايي كه 
تالش مي كنند مخاطبانشان را گمراه كنند و امن نگه داشتن 
جامعه اينستاگرام است. اينستاگرام درباره تعريف اكانت 

مشكوك توضيحي نداد. تالش براي شناسايي اكانت ها در 
اينستاگرام در فاصله چند ماه باقي مانده به برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري امريكا و در بحبوحه تالش فيس بوك – 
شركت مادر اينستاگرام- براي مبارزه با اطالعات نادرست و 
فعاليت هاي غيرقانوني صورت مي گيرد. اينستاگرام در اواخر 
سال 201۸ اعالم كرده بود با اليك هاي جعلي و انبوه و فالوها 
و كامنت هايي كه توسط اپليكيشن ها و باتها در اين پلتفرم 

ايجاد مي شوند، مقابله خواهد كرد.

ادامه از صفحه اول

نقش تصميمات اقتصادي دولت 
در ريزش بورس

هرچند پر واضح بود كه چنانچه بورس سقوط كند 
هيچ فرد يا قدرتي ياراي كنترل بورس را نخواهد 
داش��ت، اما دولتي ها همچن��ان از رويكردهاي 
حمايتي از بازار س��رمايه س��خن مي گفتند. اما 
پرسش اين است كه دولت با اين كسري بودجه 
عظيم چگونه مي خواهد بورسي را كنترل كند كه 
هر روز بيش از 20هزار ميليارد تومان نقدينگي در 
آن جريان پيدا مي كند؟ اين روند رشد در بورس 
بجايي رسيد كه اساتيد اقتصادي تذكار دادند كه 
بورس بيش از حد توانايي هاي اقتصادي اش رشد 
كرده است. جالب اينجاست كه رشد بورس هم 
به اين دليل به وقوع پيوس��ت كه دولت از انتشار 
و عرض��ه اوراق خودداري كرد. اي��ن خودداري 
كردن از انتشار اوراق، بار سنگين تري را بر دوش 
بورس قرار داد كه ش��ايد تحمل آن براي بورسي 
در ابعاد و زواياي بورس ايران قدري مشكل بود. 
اما از حدود 13 خرداد99 دولت ش��روع كرد به 
انتشار اوراق؛ بصورت حداكثري هم اين روند را 
دنبال كرد تا بخش بزرگ تري از كسري بودجه 
را از طريق انتشار اوراق جبران كند. راهكاري كه 
مي توانست اتفاقات مطلوب تري را هم براي بازار 

سرمايه ايجاد كند. 
ام��ا از زماني كه اين قضيه ش��روع ش��د، مرتب 
راهكارهايي ارايه ش��د كه به برنامه كلي فروش 
اوراق ضرب��ه مي زد. مثال اوراق وديعه؛ مثال طرح 
افزايش كف كوري��دور نرخ بهره يا طرح موضوع 
انتش��ار اوراق مص��ون از تورم ي��ا نمونه ديگري 
چون انتشار اوراق با پش��توانه كالن و در نهايت 
ه��م آخرين تير در تركش براي بي اثر س��اختن 
اث��ر اوراق، اخباري بود ك��ه در خصوص عرضه 
اوراق سلف نفتي منتشر ش��د. تمامي اين اوراق 
باعث مي شوند تا نرخ بهره در بازار اوراق به شدت 
افزايش پيدا كند. پس هزينه تامين مالي دولت 
را كه معموال ب��ه عنوان مثال بايد ماهي حداكثر 
2تا3درصد تغيير كند ي��ا هفته اي حداكثر يك 
درصد تغيير كن��د، ناگهان در حد دو برابر تغيير 
مي داد كه رقم بااليي است. اگر اين برنامه سلف 
نفتي در مسير اجرايي شدن قرار بگيرد؛ نقدينگي 
در بازار اوراق دولتي قطعا به صفر خواهد رس��يد 
چون تقاضا براي اوراق دولتي به صفر مي رسد و 
در آن شكي نيست؛ ضمن اينكه بخش بزرگي از 
منابع عمومي مردمي در بازار اوراق بهادار نيز به 
بازار اوراق سلف نفتي منتقل خواهد شد؛ چون 
از يك منظر مي توانيم تصور كنيم كه اين اوراق 
مصون از ريسك است و بازدهي بااليي دارد. اين 
موضوع بنظرم اهميت تعادل داشتن را در اقتصاد 
يادآوري مي كند و به م��ا مي گويد كه وقتي كه 
اقتصاد با در پيش گرفت��ن طرح هاي افراطي از 
تعادل دور مي ش��ود چه خطراتي ابعاد و زواياي 
گوناگ��ون اقتصاد و معيش��ت م��ردم را تهديد 
مي كند. در واقع مساله اصلي براي اقتصاد ايران 

دستيابي به اين تعادل و توازن است. 

نياز  وزارت صمت چيست؟ 
 هر فردي با اعتبار خودش قمار نمي كند، چراكه او 
با انبوهي از مشكالت و خرابي هاي به ارث رسيده 
از مديران قبلي، روبرو است. چراكه پذيرش اين 
مسووليت در چنين ساختاري آن هم كه كمتر از 
يك سال از عمر دولت باقي مانده، ريسك بااليي 
دارد. شايد بتوان گفت كه هم اكنون با ضعيف ترين 
دوران مديريتي وزارت صمت در چند سال اخير 
مواجه هستيم. اما از س��وي ديگر، ممكن است 
افرادي باشند كه براي اينكه در روزمه شان پست 
وزارت ثبت شود، حاضر به پذيرش اين مسووليت 
شوند. اما هر كسي بر صندلي اين وزارتخانه تكيه 
بزند، بايد بداند كه اين وزارتخانه نياز به مديران 

كاربلد و بابرنامه دارد. 

فراز و نشيب طبيعي  يا غيرطبيعي
به دنبال حل مسائل روزمره باشند به همان ميزان 
شاهد بروز مشكالت بيشتري خواهيم بود. اتفاقا 
وظيفه رس��انه ها در اين زمينه وظيفه حساسي 
اس��ت و مي تواند از مش��كالت گره گشايي كند. 
رسانه ها بايد در زمينه آگاهي بخشي به مردم و 
ترسيم واقعيات موجود در فضاي اقتصادي تالش 
كنند تا هر فردي كه براي سرمايه گذاري در بورس 
پيشقدم مي شود بداند كه با چه اتمسفري سروكار 
خواهد داشت و چه فعل و انفعالي در اين اتمسفر 
در حال انجام است. با اين توضيحات معتقدم كه 
موضوع فراز و نش��يب در بورس امري طبيعي و 
عادي است؛ اما نكته اي كه اين فرآيند را از حالت 
طبيعي خارج مي كند، تصميمات غيركارشناسي 
شده اي است كه مي تواند سرنوشت بورس را دچار 

نوسانات غيرمعمول كند.

دنياي فناوري

محكوميت آمازون در امريكا 
به علت فروش كاالي معيوب

دادگاهي در ايالت كاليفرنياي امريكا شركت آمازون 
را به علت فروش باتري معي��وب لپ تاپ محكوم به 
پرداخت غرامت كرد. به گزارش مهر به نقل از ان بي سي 
نيوز، ش��ركت آمازون توليدات متنوع شركت هاي 
ثالث را از طريق فروشگاه هاي آنالين خود به فروش 
مي رساند و تا به حال مسووليت معيوب بودن اين كاالها 
را نپذيرفته است. اما براي اولين بار و به دنبال شكايت 
خريدار يكي از اين كاالهاي معيوب آمازون در دادگاه 
محكوم شده اس��ت. تا پيش از اين هم چندين بار از 
آمازون به همين علت شكايت شده بود، اما دادگاه با اين 
استدالل كه آمازون مسوول كنترل صحت توليدات 
شركت هاي ثالث نيس��ت و تنها وظيفه تحويل آنها 
به گيرنده را بر عهده دارد، از محكوم كردن اين شركت 
خودداري كرده بود. شاكي جديد آمازون در اين زمينه 
زني به نام آنجال بولگر است كه باتري جديدي را براي 
لپ تاپ خود از شركت Lenoge خريداري كرده بود. 
اما اين باتري در حين استفاده از لپ تاپ آتش گرفت و 
اين امر منجر به سوختن جزئي بازوها و پاهاي اين زن 
شد. وي بالفاصله از آمازون شكايت كرد و طبق حكم 
اوليه دادگاه آمازون از هرگونه اتهامي تبرئه شد. اما به 
دنبال تجديدنظرخواهي از حكم يادشده آمازون براي 
كنترل سالمت و صحت توليدات شركت هاي ثالث نيز 

مسوول شناخته و محكوم شد.

افزايش اشتغال زايي و ارزآوري 
در دستور كار بنياد بركت

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تاكيد 
كرد: امس��ال به دنبال افزايش اشتغال زايي و ايجاد 
ارزآوري در حوزه توليد هستيم. اميرحسين مدني 
در مراسم افتتاح فاز توسعه شركت سيم و كابل نور 
زنجان به عنوان يكي از بنگاه هاي مشاركتي بنياد 
بركت در شهرك صنعتي زنجان با حضور آيت اهلل 
خاتمي امام جمعه زنج��ان و نماينده ولي فقيه در 
استان، خدابخش مرادي معاون سياسي استاندار 
زنجان، مصطفي طاهري نماينده مردم زنجان در 
مجلس و جمعي از مقامات استاني، با بيان اين مطلب 
افزود: در سال جهش توليد، افزايش اشتغال زايي و 
ايجاد ارزآوري با توليد محصوالت مختلف به خصوص 
كش��اورزي و از جمله دانه هاي روغني را در دستور 
كار داريم.  وي افزود: همچنين اميدواريم امس��ال 
بتوانيم از طريق طرح هاي اشتغال زايي بركت 45 
هزار تن گوشت قرمز توليد كنيم. مديرعامل بنياد 
بركت اظهار داشت: از سوي ستاد اجرايي فرمان امام 
ماموريت ايجاد 200 هزار فرصت شغلي در سال 99 
به بنياد محول شده است.  مدني خاطرنشان كرد: 
بنياد بركت با مشاركت و سرمايه گذاري اقتصادي 
در كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه نيمه تعطيل 
بوده و با ظرفيت پايين فعاليت مي كنند، سعي در 
احياي اين كارخانه ها و بازگشت شان به چرخه توليد 
دارد. احياي اين كارخانه ها افزايش توليد، اشتغال و 
صادرات را نيز به دنبال دارد. مديرعامل بنياد بركت 
درباره مشاركت اين بنياد با شركت سيم و كابل نور 
زنجان توضيح داد: اين ش��ركت قبل از مشاركت با 
بنياد بركت در فضايي اجاره اي و با ظرفيت محدود 
مش��غول به فعاليت بود كه پس از مشاركت، محل 
فعلي شركت خريداري و سرمايه در گردش مورد 
نياز جهت افزايش توليد آن تامين شد. وي با اشاره 
به سرمايه گذاري 150 ميليارد ريالي بنياد بركت در 
اين واحد توليدي بيان كرد: فعاليت اين شركت در 
حال حاضر با 60 درصد ظرفيت توليد باعث ايجاد 
شغل براي 225 نفر به شكل مستقيم و غيرمستقيم 
ش��ده اس��ت. مدني تاكيد كرد: به دليل استفاده از 
ماشين آالت به روز، محصوالت شركت مشاركتي 
بنياد بركت بس��يار باكيفيت بوده و قابل رقابت با 
محصوالت مش��ابه اروپايي است. مديرعامل بنياد 
بركت خاطرنش��ان كرد: اين شركت توانسته تا به 
امروز 334 تن از محصوالت خود را به ارزش تقريبي 
يك ميليون و 200 هزار دالر به كشورهاي عراق و 
افغانس��تان صادر كند. وي در تشريح فعاليت هاي 
بنياد بركت در استان زنجان گفت: بنياد تا به امروز 
با 7 شركت مشاركت داشته و ۸01 ميلياد ريال در 
آنها سرمايه گذاري كرده كه باعث ايجاد 3 هزار و 795 
فرصت شغلي شده است. بنياد بركت همچنين از 4 
شركت پس از ثبات و به مرحله سوددهي رسيدن 
خارج شده و سهم خود را واگذار كرده است. مدني 
با اشاره به طرح هاي اشتغال زايي بنگاه محور بنياد 
بركت بيان كرد: بنياد بركت با هدف محروميت زدايي، 
اشتغال زايي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي با 
360 بنگاه و كارگاه توليدي و صنعتي با ظرفيت ايجاد 
شغل براي 190 هزار نفر مشاركت اقتصادي داشته و 
به ميزان 57 هزار و 200 ميليارد ريال در اين واحدها 
سرمايه گذاري كرده است. مديرعامل بنياد بركت 
ادامه داد: اين بنياد همچنين بر اساس سياست هاي 
ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان امام مبني بر عدم 
تصدي گري، پس از طي دوران مش��اركت از 255 
بنگاه خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصي 
واگذار نموده اس��ت. مدني خاطرنشان كرد: بنياد 
بركت در مجموع 52 طرح توانمندسازي اقتصادي، 
امور زيربنايي و فرهنگي، سالمت و ساير خدمات را 
با حجم سرمايه گذاري 9۸۸ ميليارد ريال در مناطق 
محروم اس��تان زنجان به بهره برداري رسانده يا در 
دست اقدام دارد. گفتني است، مديرعامل بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام در سفر به زنجان در جلسه اي 
با حضور نماينده ولي فقيه در اس��تان و استاندار به 
تش��ريح فعاليت ها و برنامه هاي آينده اين بنياد در 
اس��تان زنجان پرداخت. در اين جلسه، همچنين 
مديرعامل هلدينگ كشاورزي ستاد اجرايي فرمان 
امام در مورد گسترش فعاليت هاي اين هلدينگ در 
حوزه كش��اورزي و امنيت غذايي در استان زنجان 

توضيحاتي را ارايه نمود.

براي محافظت از حساب هاي آنالين و شماره تلفن همراه مي توان از يك برنامه تاييدكننده احراز هويت دوعاملي استفاده كرد
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7رويداد

با حكم رييس جمهور سرقيني سرپرست وزارت صمت شد

پايان گمانه زني براي وزارت صمت 
تعادل | فرشته فريادرس |

چهارشنبه هفته گذشته بهارستان نشينان، صالحيت و 
برنامه هاي حسين مدرس خياباني وزير پيشنهادي صمت 
را بررس��ي و در نهايت پس از شنيدن نظرات موافقان و 
مخالفان به او راي اعتماد ندادند. با توجه به پايان مهلت 
سه ماهه سرپرست، حضور او در اين وزارتخانه غيرقانوني 
بود. از همين رو، مدرس خياباني، روز جمعه طي پيامي 
رسما از وزارت صمت خداحافظي كرد. وزارتخانه اي كه 
حاال نه وزير داشت و نه سرپرست. طي روزهاي گذشته، 
گمانه زني ها درباره معرفي گزينه هاي جديد ادامه داشت 
و ه��ر روز نام جديدي براي تصدي اين پس��ت به گوش 
مي رسيد. اما تا لحظه تنظيم اين گزارش، اخبار دريافتي 
به »تعادل« حكايت از اين دارد كه گزينه پيشنهادي از 
بدنه وزارت صمت نخواهد بود و دولت تصميم دارد فردي 
را از بيرون اين وزارتخانه به عنوان گزينه نهايي معرفي 
كند. اما رييس جمهور شب گذشته )پس از تنظيم اين 
گزارش( حكمي زد كه در آن »جعفر سرقيني« را به عنوان 
سرپرست وزارت صمت منصوب كرد. حكمي كه گزارش 
»تعادل« را تاييد مي كند كه فردي بيرون از بدنه وزارت 

صمت در نهايت به عنوان سرپرست معرفي شد. 

  ماجراي يك نيامدن
چهارش��نبه ۲۲ مردادماه ۹۹ بهارستان نشينان پس از 
بررسي صالحيت و برنامه هاي حسين مدرس خياباني 
وزير پيشنهادي دولت، در يك رفتار غيرمنتظره با ۱۴۰ 
راي مخالف با حضور او در وزارت صمت مخالفت كردند. 
هرچند با توجه به مدت كوتاه باقي مانده از دولت، وزير 
شدن مدرس خياباني قطعي به نظر مي رسيد، اما كج تابي 
نمايندگان و زير س��وال بردن عملكرد ۳ ماهه او موجب 
شد تا از صندلي وزارت به پايين كشيده شود. بنابراين با 
توجه به اتمام دوره سه ماه سرپرست وزارت صمت و عدم 
راي اعتماد مجلس به مدرس خياباني، حضور او در وزارت 
صنعت با عنوان سرپرست غيرقانون بود. به طوريكه پس 
از عدم اعتماد مجلس به مدرس خياباني، سليمي عضو 
هيات رييسه مجلس در اظهاراتي عنوان كرد كه هر گونه 
امضا، دستور يا هر اقدام ديگري از سوي مدرس خياباني 
با عنوان سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن وتجارت، از 
وجاهت قانوني برخودار نيست و فردي كه دستورات وي را 
اجرا كند مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. به گفته او، 
اين محدوديت و ممنوعيت تنها به مدرس خياباني نيست؛ 
چراكه دوران سه ماهه اداره وزارت صنعت با سرپرست 
به پايان رس��يده و هيچ ش��خص ديگري هم نمي تواند 
با عنوان سرپرس��ت اين وزارتخانه را اداره كند. حال در 
صورتي اين ممنوعيت و محدوديت برداش��ته مي شود 
كه رييس جمه��ور بتواند براي ادامه دوره سرپرس��تي 
مدرس خياباني تا معرفي و كسب رأي اعتماد وزير جديد 
از رهبر معظم انقالب اذن بگيرد. اما مدرس خياباني روز 
جمعه طي پيامي ضمن تشكر از همكاران خود در وزارت 
صمت با اشاره به برخي اقدامات خود طي ۱5 ماه خدمت 
در س��كان سرپرس��ت وزارت صمت، از اين وزارتخانه 

خداحافظي كرد. 
البت��ه تحليل رفت��ار نمايندگان در ع��دم راي اعتماد به 
مدرس خياباني گوياي اين بود، كه نيامدن حسن روحاني 

به مذاقشان خوش نيامده و همين را دستاويز كردند تا به 
كانديداي پيشنهادي او راي ندهند. هرچند عدم حضور 
روحاني به استعالم ايشان از س��تاد ملي كرونا ربط داده 
شد و گفته شد كه اين ستاد حضور ايشان در مجلس را به 
مصلحت ندانس��تند. حال با گذشت چند روز از عدم راي 
اعتماد مجلسي ها به گزينه پيش��نهادي صمت، برخي 
نيامدن روحاني به جلسه راي اعتماد به مدرس خياباني 
را عم��دي عنوان كردن��د. حتي برخي هم نوش��تند كه 
البي هاي خداد غريب پور، رييس ايميدرو موجب ش��ده 
تا مدرس خياباني راي الزم را ني��اورد. اما يك منبع آگاه 
در گفت وگو با »تعادل« اين صحبت ها را كامال نفي كرد 
و مطرح كردن چنين مسائلي را خالف واقع عنوان كرد. او 
عنوان كرد: به نظر مي رسد، هدف از طرح چنين مباحثي 
كه هيچ پايه و اس��اس درستي ندارد، و بيشتر برگرفته از 
انگيزه هاي شخصي يا هدف سوخت گزينه هاي پيشنهادي 
اس��ت؛ چرا كه از قضا نام »خدادغريب پور« هم در ميان 
گزينه هاي مطرح شده از سوي دولت به چشم مي خورد. 
اين منبع آگاه در پاسخ به اينكه آيا مدرس خياباني از نيامدن 
روحاني گله مند نيست واينكه نظرشان درباره اين حواشي 
كه مطرح مي شود، چيست، عنوان كرد: مدرس خياباني 
خود به وضوح مي داند كه نيامدن حسن روحاني به هيچ 
عنوان عمدي نبوده و طرح اين مسائل حاشيه سازي است. 
البته يك منبع آگاه ديگر، در گفت وگو با »تعادل« از رايزني 
دولت با »عليرضا رزم حسيني« كه طي روزهاي گذشته 
نامش بيش از هر گزينه ديگري براي تصدي پست وزارت، 
شنيده ش��د، خبر داد. اما بنابه اطالعات دريافتي، ظاهرا 
رزم حسيني حاضر به پذيرش اين مسووليت نشده است. 

  گزينه نهايي از بدنه وزارت صمت نيست
البته »تعادل« در بررس��ي هاي خود ب��ه اين نتيجه 
رس��يده، كه گزينه دولت براي تصدي وزارت صمت 
نه تنها غريب پور نيس��ت، بلكه از بدنه اين وزارتخانه 
هيچ فردي ب��راي تصدي اين پس��ت مهم و كليدي 
به بهارستان معرفي نخواهد ش��د. چراكه شنيده ها 
حكايت از اين دارد، كه دولت قصد دارد فردي خارج 
از بدنه وزارت صمت به عن��وان گزينه نهايي معرفي 
كند. ب��ا اين اوصاف، به نظر مي رس��د، يكي از داليل 
تعلل روحاني ب��راي معرفي گزين��ه نهايي، انتخاب 
فردي است با رزومه اي قوي كه هم توليد وتجارت را 
خوب بلد باش��د و هم در تقابل با نمايندگان مجلس، 
با چالش كمتري روبرو شود. اما روحاني شب گذشته 
به همه گمانه زني ها پاي��ان داد و در حكمي »جعفر 
سرقيني« را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منصوب كرد. در متن حكم حجت االسالم 
حسن روحاني آمده است: »بر اساس اصل ۱۳5 قانون 
اساسي و با عنايت به مراتب تعهد و سوابق مديريتي 
ارزش��مندتان در حوزه صنعت و بازرگاني، به موجب 
اين حكم جناب عالي را به »سرپرستي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت« منصوب مي نمايم. توفيق شما را در 
خدمت به ملت شريف ايران و نظام مقدس جمهوري 
اسالمي، با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي 
و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد از خداوند متعال 
مسألت دارم.« با اين حكم روحاني، وزارتخانه صمت 
در ش��رايط خطي��ر كنوني از بالتكليفي خارج ش��د 

ومتولي خود را شناخت. 

  سرقيني كيست؟ 
س��رقيني كه ب��ا اي��ن حك��م جايگزين »حس��ين 
مدرس خياباني« ش��د، از ابتداي دولت تدبير و اميد تا 
بهمن ۹۸ به عنوان معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صمت، فعاليت مي كرد اما در آن زمان از سوي 
»رضا رحماني« وزير وقت صمت كنار گذاشته شد و به 
شركت آسكوتك از شركت هاي زيرمجموعه ايميدرو 
رفت. جعفر سرقيني متولد سال ۱۳۳۷ در شهرستان 
اهر استان آذربايجان شرقي و داراي دكتراي كانه آرايي 
از دانشگاه نيوساوت ولز استراليا است. معاون معدني 
وزارت صنايع و معادن، مديرعامل شركت كل معادن 
ايران، سرپرست شركت آسكوتك، مديرعامل شركت 
آلوميني��وم ايران )ايرالكو(، مدي��ركل معادن و فلزات 
آذربايجان شرقي و مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت 
معادن و فلزات از جمله س��وابق او اس��ت. س��رقيني 
همچنين در دانش��گاه هاي تهران و س��هند به عنوان 
استاديار تدريس كرده و داراي تاليفاتي در حوزه معدن 
است. عضو موس��س انجمن مهندسي معدن و عضو 
شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن ايران نيز 

از سوابق حرفه اي او است.
حال ك��ه يكي از مديران كهن��ه كار همين وزارتخانه 
سكان آن رابه دست گرفته، ذكر اين نكته ضروري است 
كه وزارتخانه صمت نياز به تغييرات اساسي در تمامي 
اركان مديريتي دارد. بنابراين سرقيني كه در ماه هاي 
پاياني دولت، تن به يك مسووليت دشوار وسخت داده، 
بايد تصميمات مهمي را براي پيشبرد اهداف كالن اين 

مجموعه اتخاذ كند. 

رييس اتاق بازرگاني ايران و كره جنوبي خبر داد 

شكايت رسمي ايران از كره جنوبي كليد خورد 
ش��نيده ها حكايت از اين دارد كه بانك مركزي ايران 
در حال آغاز مقدمات شكايت از كره جنوبي بابت عدم 
آزادسازي پول هاي كشورمان است . اين در حالي است 
كه كره اي ها بسيار مصر هستند كه كار به شكايت نكشد 
و براي حسن روابط بين دو كشور پيشنهاد ارايه كاالها و 
اقالم دارويي داده اند. گويا چندي پيش با جديت ايران 
در مقابل كره جنوبي براي آزادسازي دالرهاي حبس 
شده كش��ورمان، كره محموله 5۰۰ هزار دالري دارو 
براي ارس��ال به ايران آماده كرد اما ايران پذيرش اين 
محموله را منوط بر موافقت وزارت بهداشت كشورمان 
اعالم كرد و هنوز هم مذاكرات براي دريافت اين محموله 
نتيجه اي نداشته است. در همين رابطه، اما رييس اتاق 
بازرگاني ايران و كره جنوبي در اظهاراتي عنوان كرد كه 
صحبت هاي متفاوتي در اين باره انجام شده كه نشان 
مي دهد چيزي بين 6 تا ۹ ميليارد دالر پول ايران در كره 
آزاد نشده است اما آن رقمي كه اتاق روي آن تاكيد دارد، 

۸.5 ميليارد دالر است. 
حس��ين تنهايي رييس اتاق ايران و ك��ره جنوبي در 
گفت وگو با » ايلنا « درباره روابط بين دو كشورو بحث 
ش��كايت ايران از كره اظهار داشت: در حال حاضر بين 

دو كش��ور رابطه اقتصادي قابل توجهي وجود ندارد و 
مي توان گفت روابط اقتصادي ايران و كره تعطيل شده 
اس��ت. عمال ارتباطي با كره اي ها نداريم و فقط با چند 
شركت بخش خصوصي كوچك و بسيار متوسط كره اي 
در مباحث كاالهاي دارويي ارتباطاتي باقي مانده است.

وي ادامه داد: در حالي كه قبال فقط در اتاق بازرگاني با 
۱6۰ شركت كره اي كه تعدادي از آنها از شركت هاي 
بسيار بزرگ كره بودند، روابط اقتصادي داشتيم اما امروز 
تمام شركت هاي بزرگ، ايران را ترك كرده اند و فقط 
برخي از شركت هاي كوچك روابط را ادامه مي دهند كه 

حجم آن هم ناچيز است.
رييس اتاق ايران و كره جنوبي تاكيد كرد: با مجموعه 
اين شرايط طبيعي و منطقي است كه بخواهيم بحث 
شكايت را دنبال كنيم. تنهايي با اشاره به ارسال محموله 
دارويي وعده داده ش��ده از س��وي كره جنوبي گفت: 
متاسفانه اين موضوع هم فقط در حد حرف بود و هنوز 

هم اقدامي انجام نشده است.
وي درب��اره ميزان پول هاي بلوكه ش��ده ايران در كره 
جنوبي اظهار داشت: صحبت هاي متفاوتي در اين باره 
انجام شده كه نشان مي دهد چيزي بين 6 تا ۹ ميليارد 

دالر پول ايران در كره آزاد نش��ده اما آن رقمي كه اتاق 
روي آن تاكيد دارد، ۸.5 ميليارد دالر است.

تنهايي با اش��اره به ارزش محموله دارويي كره كه قرار 
اس��ت به ايران ارسال كند، ادامه داد: كره قول داده بود 
كه حداقل 5۰ ميليون دالر را در قالب اقالم دارويي به 
ايران بازگرداند اما اين رقم به ۲ ميليون دالر هم نرسيد.

رييس ات��اق ايران و ك��ره با بيان اينكه پيش��نهادات 
متعددي به كره اي ها براي بازگرداندن پول هاي ايران 
داشته ايم، گفت: يكي از پيشنهادات ما بحث تهاتر اين 
پول با كاالهايي مانند خودرو، مواد اوليه، لوازم خانگي، 
قطعات خودرو، پتروشيمي و كاغذ و پزشكي و ...بوده 
كه با اين كاالها مي توان بخش��ي از اين پول هاي ايران 

را تهاتر كرد.
وي ادامه داد: پيش��نهاد داديم در هر دو كشور بخش 
خصوصي و اتاق ه��اي بازرگاني موضوع تهاتر را دنبال 
كنند تا مش��مول تحريم ها قرار نگيرن��د اما كره اي ها 
موافقت نكردند و گفتند از آنجايي كه اين پول متعلق 
به بانك مركزي ايران است، نمي توان از اين مسير، اين 
اق��دام را انجام داد. تنهايي تاكيد ك��رد: در دوره اي كه 
امريكا از برجام خارج نشده بود تعامالت بين دو كشور 

انجام مي شد و در طول دو سال گذشته اين مشكل بين 
دو كشور ايجاد شده است. بايد توجه داشته باشيم كه 
كره جنوبي از كشورهايي بود كه وقتي تمام اروپا از روابط 
اقتصادي با ايران كنار رفت، با ايران در حجم بااليي رابطه 

اقتصادي داشت.
رييس اتاق اي��ران و كره جنوبي تاكيد كرد: با فش��ار 
حداكثري امريكا، كره جنوبي مي ترس��د اگر حمايت 
امريكا را نداشته باش��د، مورد حمله كره شمالي قرار 
بگيرد. به همين دليل نمي توان��د حمايت امريكا را از 

دست بدهد.
وي با بيان اينكه ش��كايت ايران از كره زمانبر خواهد 
بود، افزود: پيش��نهاد ما اين است كه تا ماه نوامبر صبر 
كنيم تا نتيجه انتخابات امريكا مشخص شود چراكه در 
صورت كاهش فشار تحريم بر ايران روابط بين ايران و 
كره به حالت عادي بر مي گردد. بايد توجه داشته باشيم 
كه گفته مي شود احتمال اينكه ترامپ برنده انتخابات 
نشود زياد است و اگر بايدن رييس جمهور امريكا شود، 
مي توان انتظار داشت فشار تحريم ها بر ايران كمتر شود. 
بنابراين منطقي است كه تا نوامبر براي شكايت از كره 

جنوبي صبر كنيم.

وزارت صمت اعالم كرد 

جغرافياي وام رونق توليد در فصل بهار 
 جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت نشان 
مي دهد كه در بهار امسال 6۳ درصد متقاضيان موفق 
به دريافت تسهيالت رونق توليد و ۴۲ درصد متقاضيان 
موفق به دريافت تس��هيالت برنامه توليد و اش��تغال 
)تبصره ۱۸( شده اند. بر اساس اين آمار در سه ماهه اول 
امسال بيش از ۱۸۱۷ ميليارد تومان در قالب 6۷6 فقره 
تسهيالت براي تامين مالي بنگاه هاي توليدي كوچك، 
متوس��ط و طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت باالي 6۰ 
درصد، در راس��تاي اقتصاد مقاومت��ي و بيش از ۷۹۱ 
ميليارد تومان تسهيالت برنامه توليد و اشتغال در قالب 

۱56 فقره به استان هاي مختلف پرداخت شده است.
در اين م��دت ۱۸۰۸ مورد ثبت نام براي اس��تفاده از 
تسهيالت رونق توليد انجام شده كه ۱۰۷۲ مورد براي 
دريافت بيش از ۳۲۷۲ ميليارد تومان تس��هيالت به 

بانك ها معرفي شدند و در نهايت 6۷6 فقره تسهيالت 
به ارزش بيش از ۱۸۱۷ ميليارد تومان پرداخت شده 
است؛ يعني حدود 6۳ درصد از كل ثبت نام كنندگان 

موفق به دريافت اين تسهيالت شدند.
همچنين در س��ه ماهه اول امسال ۸5۱ مورد ثبت نام 
براي استفاده از تسهيالت برنامه توليد و اشتغال انجام 
ش��ده كه ۳۷۱ مورد براي دريافت تس��هيالت ۲۷۰6 
ميليارد توماني به بانك معرفي شده اند. در نهايت ۱56 
مورد پرداخت تسهيالت به ارزش ۷۹۱ ميليارد تومان 
 صورت گرفته اس��ت؛ يعني ح��دود ۴۲ درصد از كل 
ثبت نام كنندگان موفق به دريافت اين تسهيالت شدند.

در اين ميان بيشترين پرداختي تسهيالت رونق توليد 
نيز مربوط به استان س��منان با مبلغ نزديك به ۳۷5 
ميليارد تومان، گيالن با ۳۱۷ ميليارد تومان و همدان 

با ۱55 ميليارد تومان بوده است. بيشترين تسهيالت 
توليد و اش��تغال نيز به تهران، چهارمحال بختياري و 
آذربايجان شرقي پرداخت ش��ده؛ به طوري كه مبلغ 
پرداختي به اين استان ها به ترتيب ۱۰۹ ميليارد تومان، 

۷۳ ميليارد تومان و 5۳ ميليارد تومان بوده است.

  كدام استان ها 
كمترين تسهيالت را به خود اختصاص دادند؟

البته در سه ماهه اول امسال از استان هاي سيستان و 
بلوچستان، جنوب كرمان و كرمانشاه هيچ ثبت نامي 
براي دريافت تس��هيالت رونق توليد انجام نش��ده و 
اس��تان هاي خراسان جنوبي و كهگيلويه و بوير احمد 
با وجود داشتن ۱6 و يك ثبت نام در بخش تسهيالت 
رونق توليد دريافت نكردند. استان ايالم نيز كمترين 

تسهيالت رونق توليد، معادل ۷۰ ميليون تومان را به 
خود اختصاص داده است.

در زمينه تسهيالت توليد و اش��تغال نيز در سه ماهه 
اول امسال استان هاي كرمان و جنوب كرمان با وجود 
داشتن دو و پنج ثبت نام هيچ تسهيالتي در اين بخش 
دريافت نكرده اند. خراسان جنوبي نيز با دريافت ۱6۰ 
ميليون تومان كمترين تسهيالت توليد و اشتغال را در 
سه ماهه اول امسال دريافت كرده است. الزم به يادآوري 
است كه تسهيالت تبصره ۱۸ قانون بودجه با بهره ۱۴ 
درصد پرداخت مي ش��ود كه متقاضي��ان مي توانند با 
ثبت نام در سامانه بهين ياب از اين ظرفيت در راستاي 
تامين سرمايه در گردش، نوسازي و بازسازي يا تكميل 
واحدهاي توليدي باالي 6۰ درصد پيشرفت فيزيكي 

استفاده كنند.
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 تغييرات جديد ارزي
در سامانه جامع تجارت

ام��كان انتخاب محل تامي��ن »ارز از محل صادرات 
خود« ذيل نوع عمليات ارزي »بانكي« در س��امانه 
جامع تجارت فراهم شد. س��امانه جامع تجارت در 
اطالعيه اي اعالم ك��رد: به اط��الع كاربران محترم 
مي رساند در فرآيند ثبت پرونده ثبت سفارش سامانه 
جامع تجارت، امكان انتخاب محل تامين ارز » از محل 
صادرات خود« ذيل نوع عمليات ارزي »بانكي« فراهم 
ش��ده اس��ت. تنها كاربراني كه داري مجوز توليدي 
بوده و داراي پروانه صادراتي سال ۱۳۹۸ و بعد از آن 
باشند، امكان اس��تفاده از محل تامين ارز »از محل 
صادرات خود« را دارندكاربراني كه قبال محل تامين 
ارز »از محل صادرات« را استفاده كرده بوده اند و قصد 
استفاده از صادرات خود را دارند، بايد پرونده هاي خود 
را ويرايش كرده و محل تامين ارز »از محل صادرات 
خود« را انتخاب نمايند. از اين پس امكان انتخاب محل 
تامين ارز »از محل صادرات« براي پرونده هاي جديد 

وجود نخواهد داشت.

 صادرات اولي ها 
چگونه محدود مي شوند؟

ايسنا|دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران مي گويد، 
اعمال محدوديت بر عملكرد صادركنندگان تازه وارد 
مي تواند نتايج مثبتي داشته باشد. جمشيد نفر اظهار 
كرد: يكي از مسائلي كه در سال هاي گذشته باعث بر 
هم خوردن ش��رايط صادرات در كشور شد، افزايش 
قابل توجه تعداد افرادي بود كه به حوزه صادرات ورود 
كردند و به اصطالح ص��ادرات اولي بودند. با توجه به 
اينكه عملكرد اين شركت ها پيش از اين مشخص نبود، 
مشكالتي در فرآيند بازگشت ارز آنها به وجود آمد. به 
گفته وي، در شرايطي كه صادركنندگان شناسنامه دار 
در طول سال هاي گذشته اهليت خود را ثابت كرده 
و در راس��تاي بازگشت ارز به كش��ور تالشي جدي 
داشته اند، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات شركت هاي 
جديد در آمار نهايي مشكالتي به وجود آورد. دبيركل 
كنفدراس��يون صادرات ايران با بي��ان اينكه اعمال 
محدوديت بر فعاليت صادركنندگان جديد مي تواند 
به ش��فافيت در ايفاي تعه��دات ارزي كمك كند، 
توضيح داد: هرچند اعمال اين دستورالعمل مي تواند 
براي صادركنندگان جديد محدوديت ايجاد كند اما 
فضاي صادرات كشور را سالم و قانونمندتر مي كند 
و صادركنندگان شناسنامه دار در فضايي مناسب تر 
فعاليت مي كنند. نفر با بيان اينكه با اعمال محدوديت 
ميان صادركنندگان جديد و صادركنندگان يك بار 
مصرف نيز تفاوت ايجاد مي شود، گفت: شركت هاي 
جديد مي توانند با حجمي كمتر كار خود را آغاز كنند و 
ايفاي تعهدات ارزي در سال هاي آينده حجم صادرات 
خود را افزايش دهند. از سوي ديگر ميان آنها و افرادي 
كه با كارت يك بار مصرف كاال صادر كرده و ارز خود 
را بازنگردانده اند، تفاوت ايجاد شده و فعاالن واقعي 

اقتصادي شناسايي مي شوند.

 درخشش آبفاي استان اصفهان 
در دومين جشنواره نيرو و رسانه

ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان در دومين جشنواره 
نيرو و رس��انه موفق به كس��ب رتبه دوم در رش��ته 
موشن گرافيك ش��د. مدير روابط عمومي و آموزش 
همگاني شركت آبفاي استان اصفهان اعالم كرد: اين 
جشنواره با شعار محوري »سازگاري با تغيير اقليم« 
برگزار ش��د و هدف از برگزاري آن توسعه مشاركت 
رسانه ها و وزارت نيرو در راستاي اصالح شيوه مصرف 
بود. سيد اكبر بني طبا ضمن تقدير از همكاري اصحاب 
رس��انه با آبفاي اس��تان اصفهان در فرهنگ سازي 
مديريت مصرف عنوان كرد: بخش بزرگي از اعتماد 
مردم به آبفاي اس��تان اصفهان نتيجه اطالع رساني 
صحيح و به موقع رسانه ها بوده است و اين امر نشان 
مي دهد كه رسانه ها به مسووليت اجتماعي خود در 
قبال مساله حياتي مانند آب به درستي عمل كرده اند.

مصوبه افزايش هزينه اسقاط 
خودروهاي فرسوده ابالغ شد

ايرن�ا | مع��اون اول رييس جمه��وري مصوبه 
مربوط ب��ه افزايش هزينه اس��قاط خودروهاي 
فرسوده را ابالغ كرد. »اسحاق جهانگيري« روز 
ش��نبه مصوبه مربوط به افزايش هزينه اسقاط 
خودروهاي فرسوده را ابالغ كرد. در جلسه مورخ 
پانزدهم مرداد ۱۳۹۹ هي��ات وزيران، دولت با 
افزايش اس��قاط خودروهاي فرسوده موافقت 
كرد. اين تصميم با توجه به لزوم به روز رس��اني 
مقررات حاك��م و ناظر بر اج��راي فرآيندهاي 
نوسازي ناوگان حمل و نقل فرسوده براي اجرا 
و توس��عه طرح از رده خارج كردن خودروهاي 
فرسوده اتخاذ شده اس��ت. به موجب اين طرح 
هزينه اس��قاط خودروهاي مذكور از 55۰ هزار 

ريال به يك ميليون ريال افزايش يافت.

پيشرفت فيزيكي 98 درصد شبكه 
فاضالب 5 روستاي فالورجان

مديرآبفا فالورج��ان اعالم كرد: هم اكن��ون بيش از 
۲۲كيلومتر از ش��بكه فاضالب 5 روستاي فالورجان 
اجرا شده است و انتظار مي رود طي يك ماه آينده، شبكه 
فاضالب روستاهاي اردال، كاويان، مهرنجان، چم رود و 
فيلرگان نيز به بهره برداري برسد. محمدمهدي پراندوخ 
عنوان كرد: در دي ماه سال گذشته، طرح اجراي شبكه 
فاضالب ۱۱ روس��تاي فالورجان در دستور كار قرار 
گرفت و با اتمام اجراي شبكه فاضالب اين 5 روستا، در 
آينده نزديك عمليات اجراي شبكه فاضالب روستاهاي 
بجگرد، محمديه، زفره، نارگان و بوستان آغاز مي شود. 
وي با بي��ان اينكه پروژه اجراي ش��بكه فاضالب ۱۱ 
روستاي فالورجان با سرمايه گذاري شركت ذوب آهن 
اصفهان عملياتي شد، تصريح كرد: شركت ذوب آهن 
اصفهان با هدف تخصيص پساب اين روستاها براي رفع 
بخشي از نياز آبي در واحدهاي توليدي با سرمايه گذاري 
به روش بيع متقابل در اين پروژه مشاركت كرده است.  
مديرآبفا فالورجان با اشاره به توليد پساب فاضالب در 
اين مناطق خاطرنش��ان كرد: در افق طرح كه ۱۴۳۰ 
مي باشد پيش بيني مي گردد حدود ۲۰ هزار نفر تحت 
پوشش شبكه فاضالب در اين ۱۱ روستا قرار بگيرند 
و براين اساس، پساب توليدي در اين روستاها حدود 
۲ هزار متر مكع��ب در روز خواهد بود. پراندوخ حجم 
عملياتي اين پروژه را ۹۳ كيلومتر اعالم و اظهار كرد: 
اجراي ش��بكه فاضالب در ۱۱ روس��تاي شهرستان 
فالورجان ش��امل ۷۹ كيلومتر ش��بكه داخلي و ۱۴ 
كيلومتر خط انتقال مي باش��د و اعتبار اين طرح بالغ 
بر ۹۱۰ ميليارد ريال است كه از محل سرمايه گذاري 

شركت ذوب آهن اصفهان تامين مي گردد.

آغاز فاز دوم طرح رهگيري 
سيگار از ابتداي شهريور

ريي��س مركز برنامه ريزي و نظ��ارت بر دخانيات 
كش��ور گفت: از اول ش��هريورماه توليد و واردات 
سيگار فاقد شناسه رهگيري ممنوع است. عطااهلل 
معروفخاني در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه از 
اول شهريورماه توليد و واردات سيگار فاقد شناسه 
رهگيري ممنوع اس��ت، گفت: با اج��راي فاز دوم 
طرح رهگيري سيگار، فعاليت مخرب سودجويان 
و مافياي قاچاق سيگار كاهش خواهد يافت. وي 
با اشاره به آخرين وضعيت طرح رهگيري سيگار 
گفت: از اول ش��هريورماه، گام اول از فاز دوم طرح 
رهگيري سيگار آغاز خواهد ش��د و از اين تاريخ، 
كليه س��طوح بسته بندي س��يگار داراي شناسه 
رهگيري مي شوند. وي ادامه داد: شناسه رهگيري 
به صورت برچسب يا چاپ روي بسته بندي هاي 
سيگار درج خواهد شد كه شامل شناسه رهگيري، 
باركد دوبعدي، شماره سريال خواهد بود. به گفته 
اين مقام مس��وول از اول شهريور، توليد و واردات 
سيگار فاقد شناسه رهگيري ممنوع بوده و كليه 
عوامل زنجيره توزيع مي توانند نسبت به استعالم 
اصالت سيگار از طريق شناسه رهگيري اقدام كرده 
س��پس آن كاال را خريداري كنند. معروفخاني با 
اش��اره به اينكه توليدكنندگان س��يگار كاماًل به 
وظايف خود در م��ورد اجراي طرح رهگيري آگاه 
هس��تند، گفت: وظيفه اصلي آنها، توليد سيگار 
داراي شناس��ه رهگيري و اظهار آن شناسه هاي 
رهگيري در سامانه جامع تجارت است. اين مقام 
مسوول افزود: توزيع كنندگان عمده و خرده سيگار 
نيز از تاريخ يكم شهريورماه بايد نسبت به استعالم 
شناس��ه رهگيري اقدام كرده تا از اصالت سيگار 
مطمئن ش��وند و اين امر تغييري در وظايف آنها 
در س��امانه جامع تجارت ايجاد نمي كند. يعني، 
توزيع كنندگان سراس��ري و استاني سيگار كما 
في الس��ابق بايد خريد و فروش خود را در سامانه 
ثبت نمايند و ني��ازي به انجام فرآيند جديدي در 
سامانه نيس��ت. وي با بيان اينكه براي جلوگيري 
از سوءاس��تفاده و يكپارچگي بازار سيگار كشور، 
طبيعي اس��ت كه بايد س��يگارهاي قبلي در يك 
مهلت معين به اتمام برسند، گفت: اين بازه زماني 
در نامه ارسالي از سوي مركز برنامه ريزي كه مصوب 
كميته فني و با حضور نمايندگان دس��تگاه هاي 
نظارتي نظير س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز بوده به كليه عوامل زنجيره تأمين ابالغ شده 
است. اين مقام مسوول با اشاره به تمهيدات در نظر 
گرفته شده براي فعاالن بازار دخانيات اظهار داشت: 
البته به جهت اينكه برخي برندهاي سيگار زمان 
بيشتري را براي اتمام نياز دارند به عوامل زنجيره 
تجاري اعالم شده است، در صورتي كه در بازه هاي 
زماني مش��خص شده سيگارهاي فاقد شناسه به 
اتمام نرس��يد، حتمًا موجودي هاي خود را اعالم 
كنند تا كميته اجرايي طرح رهگيري نس��بت به 
تصميم گيري و اعالم بازه زماني مجدد اقدام كند. 
معروفخاني تاكيد ك��رد: بنابراين به هيچ عنوان 
قص��د جلوگيري از عرضه »س��يگارهاي از پيش 
موجود« وجود ن��دارد و مركز نظارت بر دخانيات 
كشور به عنوان متولي اجراي اين طرح، حتماً كمال 
همكاري را با توليدكنندگان و توزيع كنندگان انجام 
خواهد داد تا آخرين پاكت س��يگار از سيگارهاي 
فاقد شناسه به اتمام برسد. البته اين امر نيازمند 
همكاري فعاالن بازار دخانيات براي فروش هرچه 
زودتر س��يگارهاي فاقد شناسه اس��ت. اين مقام 
مسوول با انتقاد از فعاليت برخي افراد سودجو در 
فضاي مجازي براي برهم زدن بازار سيگار گفت: 
الزم به توضيح است كه بيشترين سود را از اجراي 
اين طرح افرادي خواهند برد كه با مجوز و به صورت 
قانوني مش��غول فعاليت در بازار سيگار هستند 
و مي خواهند از اصالت س��يگار اطمينان حاصل 
كنند.وي ادامه داد: طبيعي اس��ت برخي افرادي 
كه فعاليت غيرقانوني دارند، از شفافيت استقبال 
نكرده و به شايعات دامن بزنند، زيرا كسب وكار آنها 
در معرض خطر ق��رار خواهد گرفت.معروفخاني 
با تكذي��ب ش��ايعات مربوط به ح��ذف برخي از 
برندهاي سيگار بعد از اجراي طرح رهگيري اين 
كاال گفت: هموطنان و توزيع كنندگان س��يگار 
اصاًل به شايعاتي مانند جلوگيري از خريد و فروش 
برندهاي مجاز خارجي كه در ايران توليد مي شوند 
يا جلوگيري از فروش س��يگارهاي فاقد شناسه 
قبلي يا تغيير قيمت سيگارها توجه نكنند، چرا كه 
تمام جوانب در اجراي اين طرح مورد بررسي قرار 
گرفته و ضرر و زياني متوجه فعاالن بازار س��يگار 
نخواهد شد .وي در پايان افزود: لذا درخواست ما از 
توزيع كنندگان سيگار اين است كه اواًل به شايعات 
توجهي نكنند و ثانيًا در صورتي كه ابهام يا سوالي 
دارند، حتمًا از همكاران ما در مركز برنامه ريزي و 
سازمان هاي صمت استاني و شماره تماس هايي 
كه در ابالغيه هاي مركز به آنها اعالم ش��ده است، 

پيگيري نمايند.

در حال حاضر موضوع مهم وزارتخانه اي است كه مشخص نيست امور آن  به دست چه كسي  و با چه شيوه اي  در حال انجام است؟

صنعت،معدن و تجارت
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گل به خودي نزنيم!
سعيد زارعي كه به زودي نمايش »اسموكينگ روم« را به صحنه مي برد، انتقاداتش را از جامعه تئاتري و متوليان بيان و تاكيد كرد اگر تئاتر را امري 
ضروري مي دانيم، امروز بيش از هر وقت ديگر، زمان اثبات اين ادعاست. اين كارگردان جوان با انتقاد از برخي اظهارنظرها درباره نديدن تئاتر در 
دوران كرونايي به ايسنا گفت: چگونه است كه تا چندماه پيش تئاتر براي همه تئاتري ها امري مقدس و ضروري بود ولي حاال كه در اين وضعيت 
سخت قرار گرفته ايم، تئاتر آخرين انتخاب آنهاست. در حالي كه مهماني ها همچنان برقرار است و مردم از وسايل نقليه عمومي مثل مترو استفاده 
مي كنند، مراسم ها با رعايت پروتكل ها برگزار مي شود اما تئاتر ديدن بيشتر توسط بزرگ تر هاي تئاتري نهي مي شود. اگر به هر دليلي نمي خواهيم 

خودمان نمايشي اجرا كنيم ولي تئاتر نديدن را تبليغ نكنيم و گل به خودي نزنيم.

سالروز بازگشت نخستين گروه آزادگان به ايران 
در روز ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ نخس��تين گروه 
آزادگان ايراني پس از س��ال ها اسارت در 
زندان هاي رژيم بعث عراق با ورود به كشور 
به جمع خانواده هاي خود بازگشتند. اين رويداد دو هفته 
پس از اشغال نظامي كويت توسط ارتش صدام و دو روز 
پ��س از آن صورت گرفت كه صدام در نامه اي به آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني رييس جمهوري وقت ايران، بار ديگر 
عهدنامه ۱۹۷۵ الجزيره را پذيرفت و به شرايط ايران براي 
پايان جنگ تسليم ش��د و از جمله قول عقب نشيني از 
مرزهاي ايران و آزادسازي اسيران ايراني را داد. هنگامي 
كه رزمندگان ايراني در زمستان سال ۶۵ پشت ديوارهاي 
بصره رس��يدند، قطعنامه ۵۹۸ مطرح و در سال ۱۳۶۶ 
به تصويب سازمان ملل متحد رسيد. ايران در محتواي 
قطعنامه نكات مثبت و منف��ي آن را مورد تامل قرار داد 
بنابراين در نخس��تين موضع گيري نه آن را رد كرد، نه 
پذيرفت. در ۲۷ تيرماه س��ال ۱۳۶۷ پذيرش قطعنامه 
۵۹۸ طي پيامي از طرف امام خميني )ره( اعالم ش��د. 
عراق پذيرش قطعنامه را به منزله ضعف ايران تلقي كرد 
و با همراهي سازمان مجاهدين خلق )منافقين( بار ديگر 
مرزهاي ايران را م��ورد تجاوز قرار داد. مرصاد، عملياتي 
بود كه در پاسخ به تجاوزگري منافقين در عمليات فروغ 
جاويدان آنان طراحي ش��ده و متجاوزان را به شكست 
كشاند. عراق بعد از اين شكست كه بازتاب گسترده اي 
در رسانه هاي جهاني و منطقه اي داشت، دريافت كه در 
تحليل داليل پذيرش قطعنامه از سوي ايران دچار خطا 
شده است. صدام در ۱۷ مرداد ۶۷ به ناگزير آتش بس را 
پذيرفت و اعالم آمادگي كرد كه وارد مذاكره شود.  شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد در ۱۸ مرداد ۶۷ قطعنامه 

۶۱۹ را تصويب كرد و به موجب آن گروه ناظران نظامي 
ايران و عراق و س��ازمان ملل )يونيماگ( كه حدود ۴۰۰ 
نفر از ۲۵ مليت مختلف تشكيل شده بود در مرزهاي دو 
كشور ايران و عراق مستقر شدند. پيگيري ها و مذاكرات 
بين دو كش��ور دنبال مي ش��د تا اينك��ه در ۲۶ رمضان 
۱۴۱۰ برابر اوايل ارديبهش��ت ۶۹ صدام رييس جمهور 
وقت عراق، طي نام��ه اي خطاب به مقام معظم رهبري 
و رييس جمهوري وقت خواس��تار مذاكرات در راستاي 
صلح شد. هاشمي رفسنجاني رييس جمهوري وقت نيز 
پيشنهاد داد قبل از تماس روساي دو كشور، نماينده اي از 
سوي طرفين در كشوري ثالث وارد مذاكره  شوند و درباره 
آنچه بايد انجام گيرد، گفت وگو كنند تا زمينه تصميم  

نهايي را فراهم س��ازد. باب مكاتبات باز شد و ادامه يافت 
تا اينكه در تاريخ ۶۹/۵/۱۷ ايران طي نامه اي بر معاهده 
۱۹۷۵ تاكيد كرد. رييس جمهوري عراق نيز در پاسخ طي 
نامه اي در ۲۳ مرداد ۶۹ آن را پذيرفت و اعالم كرد: »به هر 
آنچه مي خواستيد دست يافتيد.«  اين چنين بود كه در 
تاريخ ۲۶ مردادماه نخستين گروه اسراي جنگي آزاد شده 
و به آغوش ملت بازگشتند. تمام مردم ايران اين پيروزي 
را جشن گرفته و شور و هيجاني در خانواده ها و محله ها 
ايجاد شده بود. در تاريخ ۲۷ مرداد ۶۹ رييس جمهور ايران 
خطاب به صدام نوشت: »اعالم پذيرش مجدد معاهده 
۱۹۷۵ از سوي شما تبديل آتش بس موجود به صلح دايم 

و پايدار را هموار ساخت.«

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تاريخچه مواد منفجره 

شكستن س��نگ با اس��تفاده از مواد منفجره از 
ابتداي قرن هفدهم همزمان با شناسايي باروت 
شروع شد . در س��ال ۱۸۱۳ نيترو سلولز توسط 
T.J Plonze ساخته شد . در سال ۱۸۶۷ آلفرد 
نوبل براي سهولت حمل نيتروگليسيرين آن را 
جذب دياتوميت كرد و جسمي پالستيكي شامل 
۷۵درصد نيتروگليسيرين به دست آمد . اين ماده 
مي تواند تا س��ه برابر وزن خود نيتروگليسيرين 
 Guhar Dynamite جذب كند و محصول آن
ناميده شد.  شكستن سنگ با اس��تفاده از مواد 
منفج��ره از ابتداي ق��رن هفده��م همزمان با 
شناس��ايي باروت ش��روع شد . در س��ال ۱۸۱۳ 
نيترو سلولز توس��ط T.J Plonze ساخته شد 
. در س��ال ۱۸۶۷ آلف��رد نوب��ل براي س��هولت 
حمل نيتروگليس��يرين آن را جذب دياتوميت 
كرد و جس��مي پالس��تيكي ش��امل ۷۵درصد 
نيتروگليسيرين به دست آمد . اين ماده مي تواند 
تا س��ه برابر وزن خود نيتروگليس��يرين جذب 
 Guhar Dynamite كن��د و محص��ول آن
ناميده ش��د . ديناميت مش��تق از كلمه يوناني 
)dynamis( به معني نيرو مي باش��د. در سال 
۱۸۷۵ آلفرد نوب��ل نوعي دينامي��ت از ژالتين 
انفجاري س��اخت كه مخلوط ژالتيني شكل از 
۹۲درصد نيتروگليسيرين و ۸درصد نيترو سلولز 
بود كه هنوز هم از مواد منفجره قوي صنعتي است.  
در واقع مواد منفجره تركيبي شيميايي يا مخلوط 
مكانيكي است كه در اثر جرقه، ضربه، حرارت و يا 
شعله در مدت كوتاهي تجزيه شده و مقدار زيادي 
گاز و حرارت توليد مي كند.  ديناميت يك اسم عام 
است كه به بسياري از مواد منفجره خشك شامل 
مواد سوختني كربناته و نيتروگليسرين اطالق 
مي شود . ديناميت اولين بار توسط نوبل ساخته 
شد و مركب از ۷۵درصد وزني نيتروگليسيرين 
و ۲۵درص��د دياتوميت بود. گرچ��ه دياتوميت 
تا س��ه برابر وزن خود نيتروگليس��يرين جذب 
مي كن��د اما قدرت اين ن��وع ديناميت به مراتب 
كمتر از نيتروگليسيرين است . پس از آن به جاي 
 )SN( دياتوميت از موادي نظير نيترات س��ديم
چوب و غيره استفاده شد و گرچه اين مواد كمتر 
از دياتوميت نيتروگليسيرين جذب مي كند اما 
ماده منفجره حاصله به مراتب قوي تر از ديناميت 
)نيتروگليسيرين – دياتوميت( است . ديناميت ها 
را بر حسب نوع مواد تركيبي طبقه بندي مي كند . 
عمده مواد تشكيل دهنده ديناميت ها عبارتند از: 
نيتروگليسيرين، نيترات سديم، نيترات آمونيوم، 
نيترو سلولز و سوخت كربناته مثل چوب . اما در 
س��اختمان ديناميت ها عالوه بر مواد فوق، مواد 
چسبنده، مواد ضد اسيد و مقداري رطوبت نيز به 
كار مي رود. چنان چه مواد سوختني از قبيل خاك 
اره و گرد زغال را در اكسيژن مايع فروبريم تا ۳/۵ 
برابر وزن خود مي تواند اكسيژن جذب مي كند . 
در اين حالت با نزديك كردن شعله، خاك اره يا 
گرد زغال منفجر مي شود . چون كه اكسيژن مايع 
به سرعت تبخير مي ش��ود . اين نوع آتش كاري 
هيچ گونه عوارض فيزيولوژيكي از قبيل سردرد 
و غيره را ايجاد نمي كند . بيش از ۳۰ س��ال است 

كه از اكسيژن مايع در انفجار استفاده نمي شود.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي
بيس��ت و پنجم تير ۱۲۱۸، قانون اداره تصفيه امور 
ورشكستگي به تصويب نمايندگان مجلس شوراي 
ملي رس��يد. بر اس��اس ماده يك اين قانون، در هر 
ح��وزه دادگاه شهرس��تان كه وزارت دادگس��تري 
مقتضي بداند اداره تصفيه براي رس��يدگي به امور 
ورشكستگي تأسيس مي نمايد و در اين مورد عضو 
ناظر تعيين نخواهد شد.  ماده ۲ تصريح مي كند كه 
رييس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين 
خدمتگزاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگزاران 
دولت انتخاب شود - اداره تصفيه به قدر لزوم كارمند 
خواهد داشت.  همچنين، موارد رد رييس و قائم مقام 
او و محاس��بين اداره تصفيه همان اس��ت كه در رد 
دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است 
و در صورتي كه كارمندي اين اي��راد را موجه بداند 
رييس كارمن��د ديگري را براي اي��ن كار ماموريت 
مي دهد و چنانچه كارمند اي��راد را رد كند قبول يا 
رد ايراد به نظر رييس  است.   در مواردي كه كارمند 
خود را مردود مي داند از هر گونه اقدامي خودداري 
كرده و مراتب را به رييس اطالع داده امر او را به موقع 
اجرا مي گذارد.  بر اين اساس، هر گاه كاركنان اداره 
تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت 
به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع 
شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي 
خواهد ش��د.  بنا بر م��اده ۵ اين قان��ون نيز، مرجع 

ش��كايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه 
حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه 
جريان كار را توقيف نمي كند مگر در موارد مهم كه 
عمل مورد شكايت جبران ناپذير و ادله شاكي قوي 
باشد دادگاه مي تواند دستور جلوگيري بدهد در اين 
صورت دادگاه مكلف است معجاًل و خارج از نوبت و 
در جلسه اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم 
خود را اعالم دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت 
موجه تشخيص دادن  شكايت دستور الزم به اداره 
تصفيه مي دهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل 
اداره تصفيه را باطل كند. همينطور، استرداد وجوهي 
كه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل 
يا صندوق اداره تصفيه تسليم مي شود به حواله دو 
نفر از كاركنان اداره تصفيه كه مجاز از طرف وزارت 
دادگستري باش��ند خواهد بود. كليه عمليات اداره 
تصفيه و تقاضاها و اعالماتي كه به آن اداره مي شود 
بايد در صورت مجلس نوشته شود. همين كه حكم 
ورشكس��تگي قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره 
تصفي��ه و اداره ثبت محل فرس��تاده مي ش��ود. در 
صورتي كه ام��وال تاجر ورشكس��ته واقع در حوزه 
دادگاه ديگري باشد اداره مي تواند اقداماتي را كه الزم 
است از اداره تصفيه محل چنانچه در محل موجود 
باش��د وگرنه از دادگاه آن محل يا مامور ديگري كه 

تعيين مي كند بخواهد.

كاهش ۳۰ درصدي اهداي خون در تهران 
مديركل انتقال خون استان تهران از كاهش 
۳۰ درصدي اهداي خون در استان تهران 
خبر داد و گفت: اگر مراجعه افزايش نيابد، 
مي تواند در هفته هاي آينده ما را با مخاطراتي 
جهت تامين خون مورد نياز بيماران مواجه 
كند. محمدرضا مه��دي زاده با اش��اره به 
نزديكي ايام محرم و صفر، گفت: سال هاست 
بحث نذر خون را در اي��ام محرم و صفر در 

انتقال خون داريم. با توجه به اينكه امسال به دليل شيوع 
كرونا، برگزاري مراسم ها مانند سال هاي قبل نيست و با 
توجه با اينكه توصيه شده كه مردم تجمع زيادي نداشته 
باشند و پروتكل هاي خاصي براي برگزاري مراسم محرم 
وجود دارد، به مردم اعالم مي كنم كه ما مانند هر سال بحث 
نذر خون را داريم و از ابتداي ماه محرم تا پايان صفر مردم 
اگر نذر اهداي خون دارند، مي توانند به مراكز ما مراجعه 
كنند. او به ايسنا گفت: در روزهايي كه شاهد اپيدمي كرونا 
هستيم و استان تهران همچنان در وضعيت قرمز به سر 
مي برد، متاسفانه ش��اهد كاهش حدود ۳۰ درصدي در 

مراجعه و اهداي خون مردم بوده ايم كه اين 
موضوع در صورت تداوم مي تواند ذخاير خون 
ما را با مشكل مواجه كند. البته فعال مشكل 
خاصي نداريم و ذخاير خوني مان براي تامين 
پنج روز خون مورد نياز استان تهران مناسب 
است، اما اگر مراجعه افزايش نيابد، مي تواند 
در هفته هاي آينده ما را با مخاطراتي جهت 
تامين خون مورد نياز بيماران مواجه كند كه 
از مردم مي خواهم كه در ايام محرم و صفر با اهداي خون، 
ما را براي تامين خون بيماران ياري دهند. مهدي زاده گفت: 
در عين حال امسال نوبت دهي اينترنتي هم فعال است و 
مردم مي توانند به سايت اداره كل انتقال خون استان تهران 
مراجعه كرده و مركز و ساعت مورد نظرشان را براي اهداي 
خون مش��خص كنند. بر اين اساس ما شرايطي را فراهم 
مي كنيم كه بدون هيچ اتالف وقتي امكان اهداي خون 
براي افراد مهيا شود. هدف اصلي نوبت دهي اينترنتي اين 
است كه ضمن اينكه تجمعي اتفاق نيفتد، مردم بتوانند 

بدون اتالف وقت خون اهدا كنند.

عرضه بيمارستاني رمدسيوير ايراني از هفته جاري 
رييس س��ازمان غذا و دارو نسبت به تهيه 
»رمدسيوير« از مبادي غيررسمي هشدار 
داد و از توزيع بيمارستاني رمدسيوير ايراني 
در هفته جاري خبر داد. محمدرضا شانه ساز 
در بخش نخست نشست ويديو كنفرانسي 
خود با خبرن��گاران، درب��اره دارو و درمان 
كرونا، ضمن تاكيد بر اينكه همچنان دارو و 
درمان مستقيمي براي اين بيماري در دنيا 

شناخته نشده، گفت: اما داروهايي كه مي توانند در درمان 
اين بيماري موثر باشند در كشور ما نيز عرضه شده؛ انواع 
داروهاي ضد ويروسي و ضد التهاب موثر در اين بيماري در 
كشور ما نيز توليد شده و در دسترس قرار گرفته است. وي 
ادامه داد: مواد اوليه بسياري از اين اقالم يا در كشور توليد 
مي شود يا شركت هاي دانش بنيان اعالم آمادگي كرده اند 
كه مي توانند آنها را توليد كنند. پرونده هاي اين موارد در 

سازمان غذا و دارو دريافت شده و جهت ارايه 
مجوز در حال بررسي است. رييس سازمان 
غذا و دارو درباره داروي رمدسيوير گفت: به 
محض اينكه اين دارو وارد فهرست رسمي 
دارويي كشور شد و اجازه يافتيم وارد بازار 
كنيم، از فاز واردات در اختيار دانشگاه هاي 
علوم پزشكي قرار گرفت. تاكيد آن است كه 
اين دارو فقط در بيمارستان و توسط كادر 
پزشكي مخصوصي كه تعريف شده، تجويز مي شود. وي 
تاكيد كرد: به تجويزهاي خارج از بيمارستان و همچنين 
عرضه خارج بيمارستاني رمدسيوير به هيچ وجه اعتماد 
نكنيد. در هفته هاي گذشته انواع وارداتي اين و در اين 
هفته )هفته جاري( توليد داخل را ب��ه وفور در اختيار 
بيمارستان هايي كه مبتاليان كرونا را پذيرش مي كنند 

و البته با قيمت هاي متعادل و رسمي، قرار خواهيم داد.

میراثنامه

قرارمان درخت هم نبود چه رسد به تاب و سرسره
داستان تعرض به زميِن خالي عرصه  برج طغرل در حال 
تبديل شدن به ماجرايي تكراري شده كه هربار طرحي 
جديد را بدون اعالم به ميراث فرهنگي آغاز مي كنند و با 
انتشاِر آن، تازه به فكر اعالم به ميراث فرهنگي و ارايه  طرح 
مي افتند. هرچند اين بار ميراث فرهنگي در جريان بود كه 
قرار است حصاري دور زميِن خالي بين برج طغرل و ابن 
بابويه كشيده شود، اما باز هم از همان اوايل كار، ميراث 
فرهنگي را از ياد برده بودند! چيزي حدود يك ماه از آغاِز 
كار در زميِن خالي پشت برج طغرل جايي كه هر چند وقت 
يك بار طرِح جديدي روي سرش آوار مي شود تا شايد با 
گرفتِن يك كاربري از خالي بودنش راحت شوند مي گذرد. 
از طرح هاي چند دهه گذشته تا امروز كه موفق به اجرا 
كردن شان نشده اند كه بگذريم، اما دست كم در طول يك 
دهه گذشته فكِر ايجاد ايستگاه مترو در اين منطقه، آن 
هم درست در همين نقطه و بين برج طغرل و قبرستان 
ابن بابويه يعني دو نقطه  تاريخي و ارزش��مند شهرري 
كه با هش��دارهاي رسانه اي و مخالفت ميراث فرهنگي 
ايس��تگاهش تغيير كرد يا يكي دو پروژه  شهري بعدي 
از يادمان رازي گرفته تا پاركينگ محلي و به خصوص 
قبرستان ابن بابويه، طرح هايي بوده اند كه ميراثي ها براي 
جلوگيري از اجرا شدن شان پا پس نكشيدند و موفق شدند 
تا دست كم عرصه و حريم اين دو اثر تاريخي را حفظ كنند. 
اما به نظر مي رس��د از يك ماه گذشته يا امكان مقاومت 
نداشتند يا حواس شان جاي ديگري بوده كه مديريت 
شهري توانست با بيل مكانيكي وارد زميِن خالي محوطه 

شود و تا عمقي نيز گودبرداري كند. همسايه هاي برج از 
شبانه روزي كار كردن بيل مكانيكي در اين محوطه كه 
ديگر با پوشش آبي رنگ پوشانده شده، مي گفتند و حتي 
از حضور اعضاي شوراي شهر و شهرداري براي آغاز كاِر 
كارگاه كه كلنگش را به زمين زدند و رفتند حرف زدند و 
بار ديگر هشدارها براي برج طغرل كه كمتر از يك سال 
قبل بحث انحراف از محورِ آن مطرح شده بود، قوت گرفت. 
مرتضي اديب زاده، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث 
فرهنگي استان تهران، با تاكيد بر اينكه بر اساس موافقت 
سازمان نوسازي هيچ نوع بارگذاري در اين منطقه انجام 

نمي شود و به فضاي سبز تبديل مي شود، به ايسنا گفت: 
در اين نقطه حتي درخت هم كاشته نمي شود، چه برسد 
به نصب تاب و سرسره و ايجاد فضايي براي بازي كودكان.

او با اشاره به برگزاري جلسه اي در سال ۹۸ جلسه اي با 
سازمان نوس��ازي و ارايه  طرحي براي اراضي غربي برج 
طغرل )زميِن قرارگرفته بين برج طغرل و قبرستان ابن 
بابويه كه در حال حاضر توسط مديريت شهري ري در 
حال گودبرداري است(، تاكيد مي كند: در آن زمان قرار بر 
اين شد تا آن محدوده بدون هيچ نوع بارگذاري به پارك 

و فضاي سبز تبديل شود.

كتابخانه

تفكر، سريع و كند 
 )Thinking Fast and Slow( اگر بخواهيم دو يا سه كتاب تصميم گيري مطرح در سطح جهان را نام ببريم، بي ترديد كتاب تفكر، سريع و كند
نوشته دانيل كانمن يكي از آنهاست. دانيل كانمن، كه تخصص اوليه اش روانشناسي بوده است، جايزه نوبل در رشته اقتصاد را در سال 
۲۰۰۲ دريافت كرده كه اين مساله، خود به جذابيت آكادميك او مي افزايد. اگر بخواهيم يك موضوع كلي براي كتاب تفكر، سريع و 
كند انتخاب كنيم، اين موضوع رفتارهاي غيرعقاليي انسان ها )Human Irrationality( است. البته كانمن اين مساله را الزاماً ضعف 
انسان ها نمي داند، بلكه بيشتر به اين مساله توجه دارد كه آنچه اقتصاددان ها به عنوان انسان عقاليي )Rational Human( در نظر 
مي گيرند، وجود خارجي ندارد. شايد بتوان گفت اگر با دقت و حوصله براي مطالعه اين كتاب وقت بگذاريم، جدا از آشنايي با مجموعه اي 

از خطاهاي شناختي، احتمااًل به طور خاص، اعتماد به نفس بيش از حد در ما كمرنگ تر خواهد شد.

هنر

روايت زندگي ايران درودي با صداي احسان كرمي
كتاب زندگينامه ايران درودي، هنرمند پيشكسوت عرصه نقاشي با عنوان »در فاصله 
دو نقطه...!« با صداي احس��ان كرمي خوانده مي شود. خوانش كتاب زندگينامه ايران 
درودي توسط احسان كرمي از س��اعت ۲۲:۳۰ دقيقه روز دوشنبه )۲۷ مردادماه( در 
پخش زنده صفحه اينستاگرام احسان كرمي انجام مي شود. كتاب »در فاصله  دو نقطه...!« 
اتوبيوگرافي ايران درودي، نقاش ايراني است. او در اين كتاب ماجراي زندگي خود را از 
هنگام تولد شروع كرده است و نكته به نكته تمامي آنچه شخصيت وي را ساخته است 
به زباني ساده بازگو مي كند. البه الي صفحات كتاب به مناسبت موضوع تصاويري از 
تابلوهاي نقاش به چاپ رسيده است. درودي در بخشي از اين كتاب نوشته است: »تا 
اين مرحله از زندگي دانسته ام كه مي بايد كوله بار غم ها و دلتنگي ها را بر زمين گذارد و 
به استقبال آينده رفت حتي اگر اين آينده يك روز يا يك ساعت يا فقط يك لحظه باشد. 
مطمئن هستم بهترين لحظه، لحظه بعدي زندگي ام خواهد بود. شايد لحظه بعدي، نويد 
خلق اثري باشد كه هنوز نيافريده ام. ولي در لحظه بعدي، اثري به ابعاد آرزوهايم، اثري 
به رنگ عشق هايم، اثري به شفافيت تمام آينه ها، خلق خواهم كرد و سپس اين اثر را در 
باالترين نقطه آسمان بر خواهم افراشت تا تصوير تمامي اين جهان در آن انعكاس يابد.« 

»خروج« حاتمي كيا به خط پايان نمايش رسيد
فيلم سينمايي »خروج« به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا به شبكه نمايش خانگي آمد. 
بيستمين فيلم ابراهيم حاتمي كيا كه سال گذشته در جشنواره فيلم فجر رونمايي 
شد، اولين فيلمي بود كه در ماه هاي اول شيوع كرونا در كشور و به بهانه سال جديد و 
تعطيلي سينماها به صورت آنالين اكران شد تا بعد راه براي اكران آنالين ديگر فيلم ها 
هم باز شود. اين فيلم با فروش حدود سه ميليارد توماني در سينما آنالين، همچنين 
در سينما ماشين هم اكران شد و چند شب ميزبان عالقه منداني بود كه با خودروهاي 
خود به تماشاي اين فيلم رفتند. بعد از اينكه سينماها در تير ماه بازگشايي شدند و 
پس از اينكه فيلم »شناي پروانه« كه اميد زيادي براي جذب مخاطب داشت از اكران 

انصراف داد فيلم »خروج« هم راهي سينماها شد. اين فيلم در اين دو سه هفته اي كه 
روي پرده سينماها آمده ۵۲۶ نفر تماشاگر داشته و به فروش حدود هشت ميليون و 
۲۵۰ هزار تومان رسيده است كه اگرچه براي فيلمي به كارگرداني حاتمي كيا اتفاق 
خوبي نيست ، اما با توجه به استقبال خيلي كم مردم از سينما و نمايش آنالين فيلم 
به دليل كرونا چندان هم عجيب نيست. حاال »خروج« چهار ماه پس از شروع اكران 
آنالين از ديروز ۲۵ مردادماه در شبكه نمايش خانگي و در سامانه هاي فيليمو و نماوا 
در دسترس قرار گرفته است. نسخه فيزيكي فيلم سينمايي »خروج« نيز از امروز در 

فروشگاه هاي معتبر سراسر كشور عرضه مي شود. 
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