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يادداشت- 1

شناسايي حفره هاي موجود 
در يك طرح اقتصادي

براي بررسي محتوايي و 
تحليل درست طرح هاي 
از  اقتص��ادي  ب��زرگ 
جنس طرح��ي كه مثال 
براي عرضه نفت در بازار 
برنامه ري��زي  س��رمايه 
ش��ده و خب��ر جزييات 
آن ام��روز )سه ش��نبه( 
از سوي رييس جمهوري اطالع رس��اني شد، بايد 
نگاهي به تجربيات گذشته كش��ور از اجراي يك 
چنين طرح هايي انداخته شود تا بعد از اين مقايسه 
تطبيقي، بهتر بت��وان بايده��ا و نبايدهاي پيش 
روي طرح را تصويرس��ازي كرد. به نظر مي رس��د 
در تاريخچه اقتصادي كشورمان دامنه وسيعي از 
طرح هاي غيركارشناسي و برنامه هاي خلق الساعه 
اقتصادي ثبت شده است كه به دليل اينكه ابعاد و 
زواياي گوناگون آن از منظر كارشناسي و تخصصي 
و از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار نگرفته به 
اهداف از پيش تعيين شده نرسيده اند. بارها در مورد 
ملزومات و ضرورت ها و خطرات استفاده از بورس 
براي تامين كس��ري بودجه دولت، اقتصاددان ها و 
كارشناس��ان ذيربط تذكرات الزم را به قوه مجريه 
دادند، اما شاهد هس��تيم كه اين طرح بدون توجه 
به اين دغدغه ها و رويكردهاي تخصصي در مسير 
اجرايي ش��دن قرار گرفته اس��ت. مثال در گذشته 
براي حل مشكل مس��كن آمدند و در بازار سرمايه 
صندوقي به ن��ام صندوق زمين و س��اختمان را به 
وجود آوردند، اما اين صندوق آنقدر داراي اش��كال 
بود و به ان��دازه اي از واقعيات بازار مس��كن دور بود 
كه حتي س��اخت يك خانه هم از دل اين تصميم 
اقتصادي كه قرار بود تكانه اي در بازار مسكن ايجاد 
كند بيرون نيامد. بعد پروژه صن��دوق - پروژه را در 
حوزه هاي صنعتي، توليدي و عمراني مطرح كردند؛ 
اين طرح هم بدون دس��تيابي به اه��داف تعيين 
شده به كار خود پايان داد. اين سياهه از طرح هاي 
اقتصادي غير كارشناسي شده را مي توان تا موارد 
متعدد ادامه داد، اما پرسشي كه با اين توضيحات 
مي توان طرح كرد آن است كه چگونه مي توان اين 
طرح مهم اقتصادي را به گونه اي عملياتي كرد كه 
اقتصاد ايران را به اهدافش برساند و مشكالتي كه 
براي ساير طرح هاي مشابه ايجاد شد ايجاد نشود؟ 
هرچند دولت اين طرح را دستاورد بزرگي در حوزه 
حل مشكالت اقتصادي، دور زدن تحريم ها و پايان 
ركود مي داند، اما به نظر مي رسد برخي حفره ها و 
ابهامات در خصوص طرح عرضه نف��ت در بورس 
وجود دارد كه بايد به اين ابهامات پاسخي منطقي 
داده ش��ود. بايد قبول كنيم كه نف��ت يك كاالي 
اس��تراتژيك اس��ت و كنترل قيمت اين ساختار 
اس��تراتژيك عمال در اختيار برخي ش��ركت هاي 
بزرگ نفتي كه عمدتا امريكايي هستند قرار دارد؛ 
حتي روس��يه هم به عن��وان بزرگ ترين كش��ور 
توليد كننده نفت با توليد 11ميليون بش��كه نفت 
در اين تصميم سازي هاي بازار نفت مشاركت داده 
نمي شود و تابع رويكردهايي است كه شركت هاي 
بزرگ نفتي تعيين مي كنند. حاال در اين ش��رايط 
در اقتصاد اي��ران طرحي با رويك��رد فروش نفت 
ارايه ش��ده و قرار اس��ت اين نفت در بازار بورس��ي 
عرضه ش��ود كه خ��ودش همچنان بامش��كالت 
زيادي دست و پنجه نرم مي كند. در واقع از برخي 
اس��تانداردهاي جهاني هنوز برخوردار نيست و در 
حال تثبيت خود به عنوان يك بازار قابل اطمينان 
و مولد اس��ت. همان طور كه مش��اهده مي كنيد 
هم در نح��وه اجراي طرح مالحظات��ي وجود دارد 
و هم اينكه بستري كه قرار است اين طرح در آنجا 
اجرا شود، هنوز آماده نشده است. بنابراين براي ما 
به عنوان اقتصاددان ها هنوز ابع��اد مختلف طرح 
و چگونگي عبور از مش��كالتي كه به بخشي از آنها 
اشاره كردم، روشن نيس��ت و مشخص نيست كه 
دولت با استفاده از چه مكانيس��مي قصد دارد اين 
مشكالت را از پيش روي اجراي اين طرح بردارد. به 
نظرم جداي از نظرات سران قوا بايد موضوع از منظر 
تخصصي علم اقتصاد نيز مورد بررسي قرار بگيرد. 
عده معدودي اقتصاددان وجود دارند كه مي توانند 
در خصوص ابعاد مختلف يك چنين طرح عظيمي 
به صورت تخصصي اظهارنظر كنن��د كه برخي از 
آنها در ايران هم ساكن نيس��تند؛ اگر وزارت نفت 
تصميم داش��ت كه يك چنين طرحي را عملياتي 
كند طبيعتا بايد نظرات صاحبنظران متخصص را 
دريافت مي كرد؛ نظرات كارشناسي اين اساتيد را 
مي شنيد؛ درباره راه هاي دور زدن تحريم ها بحث 
و تبادل نظر مي كرد، دانايي ذخيره ش��ده كشور را 
در اين زمينه استخراج مي كرد و بعد اعالم مي كرد 
كه با بررسي دقيق موضوع تصميم به اجراي يك 
چنين طرحي گرفته اس��ت. اما متاسفانه ساختار 
مديريتي كش��ورمان به گونه اي اس��ت كه به جز 
8ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و 
دوره سازندگي شاهد حضور متخصصان در ساختار 
مديريتي كشور و حوزه هاي تصميم ساز نبوده ايم . با 
اين توضيحات معتقدم كه رسيدن به اهداف از پيش 
تعيين ش��ده اي كه در خصوص اي��ن طرح مطرح 
ادامه در صفحه 6 مي شود با شرايط فعلي و...  

بهمن آرمان

جزييات تازه اي از توافق سران قوا براي فروش نفت به مردم اعالم شد

در حالي ك��ه رييس كل بانك مركزي از بررس��ي ابعاد 
كارشناس��ي طرح موس��وم به گش��ايش اقتصادي در 
جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي خبر داده 
و تاكيد ك��رده كه اين طرح باي��د در ارتباط با مديريت 
نقدينگي و تامين مالي باش��د برخي كارشناسان نيز از 
موضوع فروش اوراق مالي و همچني��ن فروش درآمد 

آينده نفت به م��ردم به عنوان يك��ي از محورهاي اين 
طرح سخن گفته اند تا منابع مورد نياز دولت تامين شود 
و مردم با در نظر گرفتن س��ود اين اوراق يا درآمد نفت، 
اقدام به خريد اوراق مالي از دولت كنند.   در مقابل اين 
پيشنهادها، برخي صاحب نظران از جمله احمد توكلي 
موضع گرفته و معتقدند كه اين كار آينده فروشي است 

و دولت بدهي س��نگيني ايجاد خواهد كرد و در س��ال 
آينده بايد بخش عمده از درآمد كش��ور بابت سود اين 
اوراق به خريداران اوراق پرداخت شود. به نظر مي رسد 
كه فروش اوراق به شكل هاي مختلف و با نرخ سود قابل 
توجه محور اصلي اين طرح اس��ت. براين اساس دولت 
و بانك ها در كنار رقم سنگين پرداخت سود سپرده ها 

و همچنين اوراق مال��ي قبلي كه در س��ا ل هاي اخير 
فروخته ش��ده، اكنون رقم قابل توجه ديگري نيز بابت 
اوراق جديد به مردم بدهكار مي شوند كه در سال آينده 
بخش عمده اي از بودج��ه و هزينه بانك ه��ا را به خود 
اختصاص خواهد داد و در صورتي كه اقتصاد با گشايش 

قابل توجهي همراه نشود...

گشايش اقتصادي يا آينده فروشي
 9 ماه پس از

  تصميم جنجالي آبان ماه
 مجلس پيگيري مي كند

 در پي برق گرفتگي
  منجر به فوت يك نوجوان 

 در پارك الله
 شهردار پايتخت تذكر گرفت

 تغيير
 در ساختار 

سهميه بندي 
بنزين

 انتقاد
 از نقص 

در ايمني 
پارك هاي 

تهران
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گشايش اقتصاد جذب 
نقدينگي و خرج پول نيست

 مداخله ناكارآمد مالياتي 
در بازار مسكن

انتخاب وزير صمت و درونماي 
رشد صادرات غيرنفتي

 تاثير ناهماهنگي هاي مديريتي
 بر ريزش شاخص هاي بورسي

لزوم بازنگري محورهاي 
ساخت داخل بر اساس واقعيت 

همان ط��ور ك��ه پيش بيني 
مي ش��د، جلسات س��ران قوا 
و بررس��ي ط��رح گش��ايش 
اقتص��ادي، همچن��ان حول 
محور تامين نقدينگي از محل 
فروش اوراق و تزريق پر فشار 
پول براي تامين مخارج دولت 
و كش��ور اس��ت. يعني دولت 
عمال درآمد آينده كش��ور از محل ماليات و فروش نفت 
را امروز خرج مي كند و تالش مي كند كه با فروش اوراق 
به مردم كس��ري بودجه را تامين كند.  جالب اين است 
كه رييس كل بانك مركزي از بررس��ي ابعاد كارشناسي 
طرح موس��وم به گش��ايش اقتصادي در جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي خبر داده و تاكيد كرده كه اين 
طرح بايد در ارتباط ب��ا مديريت نقدينگي و تامين مالي 
باشد. برخي كارشناسان نيز از موضوع فروش اوراق مالي 
و همچنين فروش درآمد آينده نف��ت به مردم به عنوان 
يكي از محورهاي اين طرح سخن گفته اند تا منابع مورد 
نياز دولت تامين ش��ود و مردم با در نظر گرفتن سود اين 
اوراق يا درآمد نفت، اقدام به خري��د اوراق مالي از دولت 
كنند. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس نيز از طرح 
موضوع فروش نفت در بورس خبر داده است.   در مقابل 
اين پيش��نهادها، برخي صاحب نظ��ران از جمله احمد 
توكلي موضع گرفته و معتقدند كه اين كار آينده فروشي 
اس��ت و دولت بدهي س��نگيني ايجاد خواهد كرد و در 
س��ال هاي آينده بايد بخش عمده اي از درآمد كشور را 
بابت س��ود اين اوراق و اصل و فرع آن به خريداران اوراق 
بپردازد.  به عبارت ديگر، در هنوز بر يك پاشنه مي چرخد 
و گويا مس��ووالن، راه ديگري براي گش��ايش در فضاي 
اقتصاد ايران جز جذب نقدينگي و فروش اوراق و س��هام 
و دارايي هاي دولتي و اموال مازاد نمي شناسند تا اين پول 
را براي مخارج جاري كشور خرج كنند و كسري بودجه 
را تامين كنند. دولت همان طور كه از فروش ش��ركت ها، 
س��هام باقي مانده دولت در بانك ها و شركت هاي ديگر، 
عرضه س��هام در بورس و... به دنبال آن بوده كه رونقي در 
بازارهاي دارايي ايجاد كند و از محل فروش سهام، ماليات و 
كارمزد فروش سهام كسب درآمد كند، يا برخي شركت ها 
از محل فروش دالر به نرخ باالتر كس��ب درآمد كنند و بر 
صنعت نفت و فوالد فش��ار وارد كرده كه بافروش س��هام 
پااليشگاه ها و فوالدي ها، درآمد ايجاد كنند و... امروز نيز 
دولت همچنان همان مسير را دنبال مي كند و به دنبال 
راهكار ديگري است تا از محل فروش نفت در آينده امروز 
اوراق بفروش��د و منابع ديگري را جذب كند و اصل و فرع 
اين اوراق را از محل فروش نفت در آين��ده، بپردازد.  اين 
وضعيت نشان مي دهد كه دولت و بانك هاي كشور عالوه 
بر ساالنه 300 هزار ميليارد تومان سود سپرده هاي بانكي، 
بدهي سنگين 400 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها و 
بانك مركزي، اوراق گواهي سپرده ارزي، اوراق مختلفي 
كه در سال هاي اخير فروخته شده و...  ادامه در صفحه 3

هفته گذش��ته مجلس طرح 
ماليات از خانه ه��اي خالي را 
تصويب كرد. بر اين اس��اس، 
در صورتي كه شوراي نگهبان 
مصوبه مجلس را تاييد كرده 
و به قانون تبديل ش��ود، طي 
ضوابط مش��خصي از مالكان 
خانه ه��اي خال��ي مالي��ات 
اخذ خواهد ش��د. اين در حالي است كه بر اين باورم كه 
روش هايي مانند گرفتن ماليات و تحت فشار گذاشتن 
موجران نوعي دخال��ت در مس��ائل مالكيتي، حقوق 
شخصي و مسائل اقتصادي افراد است. دخالت هايي كه 
ناموفق نيز هستند. در عين حال، معتقدم حل مشكل 
مس��كن دو پارامتر دارد. يكي حمايت از بخش توليد 
مسكن با هدف ارزان تر تمام شدن قيمت مسكن است. 
دوم حمايت از طرف تقاضا اس��ت. راه حلي غير از اين 
هم وجود ندارد. با توج��ه به اينكه چنين دخالت هايي 
در گذش��ته نيز بوده اما موفق نبوده اس��ت، به نظر در 
آينده نيز توفيقي نخواهد داشت. در عين حال، از آنجا 
كه اين مصوبه واق��ع بينانه و منطبق با ش��رايط نظام 
مالكيت و فرهنگ مالكيت در كشور نيست، اجراي آن 
بسيار سخت خواهد بود. البته به اين معني نيست كه 
اين مصوبه اجرا نخواهد شد يا ناموفق خواهد بود، بلكه 
اجراي آن بسيار دش��وار خواهد بود. اين در حالي است 
كه چنين مصوبه اي، اجرايي بس��يار ق��وي مي طلبد. 
سئوالي كه از دولت و وزارت دارايي داريم اين است كه 
ش��ما چقدر در دريافت ماليات بر اجاره كه مبناي اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي هم هس��ت، موفق بوده ايد؟ 
همواره شاهد اجاره نامه هاي صوري بوده ايم. افرادي را 
مي شناسيم كه با حضور در محضر ثبت اسناد رسمي 
اجاره نامه اي را با ماه��ي 50 هزار تومان ثبت مي كنند 
و رسمي است. محضر ثبت مي كند، طرفين هم امضا 
مي كنند، در حالي كه مناس��بات و رابطه مالي واقعي 
بيرون از دفترخانه بين مالك و مستاجر، چيز ديگري 
بود. دارايي هم به همين س��ند اكتاف مي كند و به ريز 
مساله وارد نمي شود. طي50 سال گذشته كه در حرفه 
مهندسين مشاور فعال بوده ام، شاهد طرح ها و ولوايح 
مختلف قانوني بوده ام كه تصويب شدند اما هيچ وقت 
اجرا نش��دند يا كارآمد نبودند. اين هم به هر حال، يك 
قانون است. مجلس محترم اس��ت. مصوبات آن قابل 
احترام است و همه بايد تبعيت كنند. اما در عين حال، 
مي توان قانون را نقد كرد. از اين رو، اگر واقعا قبل از اينكه 
اين طرح تبديل به قانون شود، به عنوان يك پيش نويس 
در معرض قضاوت كارشناس��ي گذاش��ته مي ش��د، 
واقعيت هاي بسياري دستگيرشان مي شد.  به اعتقاد 
من اين اتفاق اگر بخواهد به صورت جدي پيگيري شود، 
چند پيامد دارد. اول اينكه نقل و انتقاالت صوري در بازار 
مسكن به شدت رايج مي شود. دوم اينكه در سمت توليد 
ادامه در صفحه 3 مسكن اثر منفي مي گذارد.  

در ش��رايطي ك��ه مجل��س 
قرار اس��ت روز چهارش��نبه 
در خص��وص وزارت صم��ت 
و فرد معرفي ش��ده از س��وي 
دول��ت تصميم گي��ري كند؛ 
به نظرم ضروري اس��ت كه بر 
روي برنامه ارايه شده از سوي 
آقاي مدرس خياباني تمركز 
كنيم و اميدوار باشيم كه از طريق نظارت هاي عاليه اي 
كه از س��وي مجلس و رس��انه ها بر روي رون��د اجرايي 
ش��دن اين برنامه ها صورت مي گيرد در نهايت وضعيت 
س��اختارهاي صنعتي، بازرگاني و تجاري كشورمان به 
گونه اي س��اماندهي ش��ود كه بتواند به مطالبات مردم 
ورهبري در اين زمينه پاس��خ دهد. البته فضاي عمومي 
مجلس حاكي از آن اس��ت كه با توجه به اينكه دولت در 
ماه هاي پايان��ي فعاليت هايش ق��رار دارد و مقام معظم 
رهبري هم ب��ه مجلس توصي��ه كرده اند كه ب��ا دولت 
همكاري شود، احتماال نمايندگان نسبت به فرد معرفي 
ش��ده براي وزارت صمت رويكرد مثبتي نشان دهند و 
مدرس خياباني بتواند رداي وزارت صمت را بر تن كند. 
اما نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران در شرايط حساسي 
قرار دارد و به علت عدم فروش نفت و كاهش درآمدهاي 
نفتي بايد ظرفيت هاي كش��ور را در حوزه صادرات غير 
نفتي به ان��دازه اي افزايش دهيم كه بتوان��د به نيازهاي 
ارزي كشور پاسخ دهد. بر اين اساس اتخاذ رويكردهاي 
صادراتي درست براي ارتقاي سهم صادرات غيرنفتي در 
شمايل كلي اقتصاد ايران يكي از مهم ترين وظايفي است 
كه وزير صمت بايد ابعاد و زواياي گوناگون آن را محقق 
كند.بر اس��اس برنامه اي كه مدرس خياباني به مجلس 
ارايه كرده، جايگاه ويژه اي براي رشد صادرات غيرنفتي 
در نظر گرفته ش��ده و بايد اميدوار باش��يم كه مجموعه 
وزارت صمت بتوانند در تحقق برنامه هاشان موفق عمل 
كنند. اما مطالباتي كه مجلس از وزارت صمت دارد و در 
جريان جلسه راي اعتماد به آنها توجه مي كند؛ در واقع 
همان مطالباتي است كه مردم و فعاالن اقتصادي از اين 
س��اختار مهم اقتصادي دارند. ما توق��ع بهبود وضعيت 
بازار كسب و كار ايرانيان را داريم؛ معتقديم بايد نظارت 
موثري بر فرآيندهاي نظارتي انجام ش��ود تا شاهد بروز 
تخلفات صنفي و گرانفروشي نباشيم. هرچند مجلس به 
دنبال تثبيت دستوري قيمت ها نيست اما به دنبال آن 
است تا نظارت درستي بر وضعيت قيمت ها صورت بگيرد 
و شاهد گرانفروشي و كمفروش��ي و...نباشيم. بنابراين 
بهبود مس��تمر وضعيت كس��ب و كار يكي از مطالبات 
اصلي مجلس از وزارت صمت است. موضوع مهم ديگر 
ظرفيت هايي است كه در حوزه توسعه مناسبات ارتباطي 
با كشورهاي همسايه وجود دارد؛ اما به آن توجهي نشده 
است. مثال استان كردستان يكي از استان هايي است كه 
با كشور عراق و اقليم كردستان بيش از 230كيلو متر مرز 
مشترك دارد...  ادامه در صفحه 6

واقعي��ت ام��ر آن اس��ت كه 
وقتي قلمروي جمعيتي بازار 
س��رمايه اي��ران از 5ميليون 
نف��ر داراي ك��د س��هامداري 
ب��ه قلمرويي جمعيت��ي 40 
ال��ي 50ميليون نف��ري ورود 
مي كن��د؛ يعن��ي اينك��ه هر 
س��خني و هر واكنش��ي و هر 
رويكردي مي تواند تبعات خاص خود را در بازار سرمايه 
داشته باشد وباعث فراز و فرود در اين بازار كليدي شود.

مثل غلطيدن يك تكه س��نگ بر روي برك��ه اي آرام و 
باثبات كه بدون ترديد باعث نوسان مي شود و موج هاي 
متعددي پديد مي آورد. ما هم بايد مثل كشورهاي ديگر 
و كش��ورهايي كه عمق بازار بورس بااليي پيدا كرده اند 
رفتار كنيم و از رفتارهاي هيجاني و غيركارشناسي شده 
پرهيز كنيم. البته بايد توجه داشت كه فرآيند رشد بورس 
در كشورهاي توسعه يافته به صورت تدريجي و آرام آرام 
تحقق پيدا كرده و هيچكدام از اين كشورها، مانند ايران 
در عرض 4الي 5ماه به يك چنين رشدي در بورس شان 
نرسيده اند. به همين خاطر هم هست كه برخي مشكالت 
در هس��ته اصلي معامالت در ب��ازار بورس كش��ورمان 
مشاهده مي شود، چون پيكره بورس ايران ناگهان با يك 
چنين فشار وشرايطي روبه رو شده اس��ت. اما نوسانات 
بورسي به ما چه مي گويند؟ اين شرايط در حال گوشزد 
كردن اين واقعيت عريان به ماس��ت كه با توجه به اينكه 
دامنه وسيعي از شهروندان ايراني در اين بازار مشاركت 
دارند، هر حركتي كه به نوعي باعث نوس��ان و التهاب در 
اين بازار شود، با واكنش مردم به عنوان صاحبان حقيقي 
بازار بورس مواجه خواهد شد. بنابراين مسووالن و مديران 
اقتصادي و غير اقتصادي در اظهارنظرها بايد توجه الزم را 
داشته باشند. حاال اگر موافقيد ماجراي ناهماهنگي هايي 
كه در خص��وص عرض��ه دارادوم رخ داده را ب��ا هم مرور 
كنيم. دولت اعالم مي كند كه قرار اس��ت اين صندوق ها 
عرضه شود، وقتي گفته مي ش��ود عرضه اي در راه است؛ 
معني آن اس��ت كه تمام جوانب امر بررسي شده است و 
مجموعه دولت از آن با خبر اس��ت؛ اتفاقا بسياري از اين 
شركت هايي كه اعالم مي شود، قرار است عرضه شود در 
زمره شركت هاي س��ودآور و با كيفيت و قوي قرار دارند. 
بازخورد اين اظهارات در بازار سرمايه چيست؟ اين معنا را 
مي دهد كه دولت در حال واگذاري دارايي هاي با كيفيت 
خود است و چش��م انداز بورس مي تواند حتي روشن تر 
هم بشود. به عبارت روشنتر، اين اطالع رساني اين اميد 
را به همه مي دهد كه سير صعودي بازار ادامه دارد چون 
هيچكس دارايي خوب خود را به قيمت پايين تر از ارزش 
واقعي آن نمي فروشد. اما زماني كه اين اظهارات ادامه پيدا 
مي كند و به قول معروف كش داده مي شود، آرام آرام پاي 
اخبار ضد و نقيض به ميان ماجرا باز مي شود. از يك طرف 
زيرمجموعه هاي وزارت نفت نوع خاصي از اخبار را منتشر 
مي كنند و ...  ادامه در صفحه 6

آقاي مدرس خياباني تقريبا 
دو س��ال از زمان وزارت آقاي 
رحماني، در سمت قائم مقام 
وزارت بودن��د و پي��ش از اين 
هم در بخش ه��اي مختلف، 
مديريت هاي اجرايي داشتند. 
ايراد و اشكال براي همه وجود 
دارد و از جمل��ه در مجموعه 
وزارتخانه صنعت و معدن هم مشكالتي وجود دارد؛ بايد 
توجه داشت كه شرايط كشور غيرعادي و بحراني است. 
ما با تحريم ها مواجهيم و مش��كالت عديده اي داريم، 
چه براي صنعتگر، چه براي بازرگان و چه بخش معدن. 
همه اين بخش ها با مشكالتي روبرو هستند كه بخشي 
را مي توان سامان داد و بخشي هم البته دست ما نيست. 
با وجود اين، با توجه به مجموع اين موارد، در اين مدت 
آقاي خياباني عملكرد مثبتي داشتند. در شرايطي كه 
چند ماه از دولت باقيمانده و با توجه به سوابق خوبي كه 
آقاي خياباني داشتند، اينكه بي حاشيه كار كردند و به 
كارشان مسلط بودند، بنده به عنوان عضوي از خانواده 
صنعت و اقتصاد كشور، نمره قابلي به ايشان مي دهم و 
اگر جاي نمايندگان بودم، به آقاي مدرس  خياباني راي 
اعتماد مي دادم. اما درصورت راي اعتماد مجلس به آقاي 
مدرس خياباني چه انتظاراتي مي توان داش��ت؟ شعار 
سال ما جهش توليد است، جهش توليد نيازمند رونق 
توليد است و براي رونق توليد بايد نگاه ويژه به بنگاه هاي 
اقتصادي خصوص��ا بنگاه هاي اقتص��ادي و واحدهاي 
صنعتي كوچك داشت كه اش��تغال زايي بااليي داشته 
باشند. واحدهاي صنعتي بزرگ، اگرچه مشكالتشان 
بزرگ اس��ت، اما معموال خودش��ان هم آنقدر توانمند 
هستند كه با ارتباطات خود، اين مشكالت را حل كنند. 
درصورتي كه در واحدهاي كوچك صنعتي و بنگاه هاي 
كوچك، دسترسي به منابع و ارتباطات بسيار كم است 
و خودشان بايد فعاليت هاي مديريت و بازرگاني و فروش 
را انجام دهند، تامين مواد اوليه داشته باشند. فكر كنيد 
كه در اين شرايط بنگاه اقتصادي مي خواهد با چنگ و 
دندان، خودش را و نيروهاي كارش را حفظ كند و براي 
تامين نيازهاي اوليه اش هم با مش��كل مواجه مي شود. 
بنابراين يكي از درخواس��ت هايم از وزير اين اس��ت كه 
نگاه ويژه اي به بنگاه هاي اقتصادي و واحد هاي صنعتي 
كوچك داشته باشند كه اتفاقا 21 مرداد هم روز حمايت 
از صنايع كوچك ناميده شده اس��ت. اين واحدها بايد 
سازماندهي ش��وند، در تامين مواد اوليه خود كمترين 
مشكل را داشته باش��ند، بتوانند از تس��هيالت بانكي 
استفاده كنند. اين واحدها خودشان يك سري مشكالت 
دارند كه نمي توانند از تسهيالت بانكي استفاده كنند، 
علتش هم عدم شفافيت است؛ اما شرايط هم واقعا دشوار 
است. براي مثال يك واحد توليدي كوچك مي خواهد 
مواد اوليه تهيه كنند، اما كساني كه مواد اوليه را گرفتند، 
ادامه در صفحه ۲ دپو كردند و ...  
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تغيير در ساختار سهميه بندي بنزين
در آبان م��اه س��ال 98، دولت از تصميم��ي رونمايي 
كرد كه در س��كوت خب��ري و بدون اط��اع مردم و 
حتي نمايندگان مجلس نهايي ش��د: افزايش قيمت 
و س��هميه بندي بنزين. طرحي كه هرچند با اجراي 
نهايي، عما به انتقادات هيچ پاسخي نداد اما با وجود 
گذش��ت 9 ماه، هنوز ترديدها درباره نحوه اجراي آن 
ادام��ه دارد و اين ب��ار نمايندگان مجل��س يازدهم از 

دورخيز براي تغيير آن خبر داده اند.
در ماه هاي ابتدايي سال گذشته، اقتصاد ايران شرايط 
خاصي را پشت سر مي گذاشت. از سويي با اتكاي دولت 
به منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي، بخشي از 
شوك هاي نفتي حاصل از تحريم هاي امريكا كنترل 
شده بود اما از سوي ديگر دولت براي پيگيري اهداف 
اقتصادي خود نياز به منابع مالي جديدي داشت كه 
باي��د از دل طرح هاي مغفول مانده س��ال هاي قبل 

بيرون مي آمد. 
در نبود درآمدهاي نفتي، دول��ت دو طرح را براي به 
دست آوردن منابع مالي جديد و كاهش هزينه هاي 
نامش��خص پيش��نهاد داد. نخس��ت بحث افزايش 
درآمدهاي مالياتي بود. طرحي كه هرچند با پيگيري 
اصاح قانون ماليات هاي مس��تقيم از چند سال قبل 
كليد خورده ب��ود اما همچنان ب��راي موظف كردن 
برخي نهادها و اصناف ك��ه از زيربار پرداخت ماليات 
فرار مي كردند، نياز به جديت اجرايي بيش��تر وجود 
داشت. از سوي ديگر اخذ ماليات از سرمايه يا درآمد 
نيز در تمام اين س��ال ها مغفول مان��ده بود كه دولت 
اعام كرد براي آنها برنامه اي جدي دارد؛ حوزه اي كه 
به كاهش هزينه هاي دولت بازمي گشت اما به يارانه ها 
مربوط بود. هرچند در سال 89 و در دولت دهم، گام 
نخس��ت هدفمندي يارانه ها كليد خ��ورد و با اصاح 
قيمت انرژي، دولت بخشي از منابع درآمدي حاصل 
از آن را به شكل يارانه نقدي در اختيار مردم قرار داد، 
اما همچنان آمارها از اين حكايت داشتند كه در سال، 
بيش از 1000 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و غير 
مستقيم پرداخت مي شود كه بخش قابل توجهي از 
آن به اقش��ار كم درآمد جامعه به عنوان گروه هدف 

پرداخت يارانه نمي رسد.
 برآوردها حاكي از آن بود كه در سال هزاران ميليارد 
تومان يارانه پنهان به سوخت و ساير منابع انرژي تعلق 
مي گيرد و اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از 
اقشار كم درآمد جامعه نه خانه بزرگي براي استفاده 
از يارانه انرژي دارند و نه وس��يله نقليه اي كه براي آن 
س��وخت بزنند. از اين رو دولت در سال يارانه پنهاني 

مي دهد كه پولدارها در رفاه بيشتري باشند.

      واقعي سازي قيمت بنزين
به دنبال افزايش انتقادات از نحوه پرداخت اين يارانه و 
فشاري كه دولت در تامين منابع مالي مورد نياز خود 
داشت، گمانه زني هايي درباره بازگشت سهميه بندي 
بنزي��ن و افزايش قيمت اين س��وخت در ب��ازار ايران 
منتشر شد. گمانه زني هايي كه هربار از سوي مسووالن 
تكذيب ش��د و با اي��ن وجود هربار كه ش��ايعات قوت 
مي گرفت، صف هاي طوالن��ي در برابر پمپ بنزين ها 

تشكيل مي شد.
با توجه به حساسيت هاي به وجود آمده در انتشار اين 
خبر، به نظر مي رس��يد كه در كوتاه مدت اين طرح از 
دستور كار خارج شده است اما ناگهان در روزهاي پاياني 
آبان ماه سال قبل، اعام شد كه با تصميم و تصويب ستاد 
اقتصادي سران سه قوه قيمت بنزين تغيير مي كند و 
از س��اعتي پس از اعام اين تصميم و با هدف كاهش 
صف هاي طوالني، طرح به اجرا رس��يد. بر اين اساس 
كليه خودروهاي سواري فعال در كشور، ماهانه 60 ليتر 
بنزين 1500 توماني دريافت كردند و نرخ بنزين آزاد سه 

هزار تومان تعيين شد. 
دولت اعام كرد اين تصميم با تاييد سران سه قوه اتخاذ 
ش��ده و منابع حاصل از آن با نام سبد كمك معيشتي 
با مبلغ حدودا 50 هزار تومان براي هر نفر، به حس��اب 

سپرس��تان خانوار ح��دودا 60 ميلي��ون ايراني واريز 
مي شود. هرچند با اين تصميم دولت گامي در مسير 
كاهش نابرابري در استفاده از يارانه سوخت برداشته 
شد اما از يك س��و نحوه اطاع رساني درباره اين طرح 
و از س��وي ديگر نحوه برنامه ريزي در رابط��ه با آن، با 
انتقادهاي جدي برخي كارشناسان و اعتراضات مردم 
مواجه شد. در حوزه اجرا نيز اين سوال به وجود آمد كه 
اگر هدف از اين طرح كاهش فش��ارهاي هزينه اي بر 
دولت بوده، چرا اين صرفه جويي در اين زمينه صورت 
نگرفته و همه منابع كار به ش��كل مستقيم به حساب 
سرپرستان خانوار ريخته شده اس��ت؟ از سوي ديگر 
اين سوال نيز به قوت خود باقي ماند كه خانوارهايي كه 
خودرو ندارند، چرا از دريافت بنزين سهميه اي محروم 
شده اند؟ اختاف ديدگاهي كه حتي در هيات دولت نيز 

به گوش مي رسيد.

      اختالف روحاني و جهانگيري 
يكي از طرح هايي كه به جاي سهميه بندي بر اساس 
وس��يله نقليه مطرح بود، يك طرح ديگر نيز از سوي 
برخي كارشناسان مطرح مي ش��د كه در زمان اجرا 
ناديده گرفته ش��د. اين كارشناسان معتقد بودند كه 
با هدف اجرايي ش��دن هرچه بيشتر عدالت، به جاي 
تخصيص يارانه سوخت به وسيله نقليه، هر فرد ايراني 
يارانه سوخت خود را به شكل جداگانه دريافت كند و 
خود تصميم بگيرد كه از آن براي استفاده در وسيله 
نقلي��ه خود اس��تفاده مي كند يا قص��د دارد آن را به 
فروش برساند. حتي در بحث ها طراحي بازاري كه در 
آن امكان خريد و فروش يارانه سوخت وجود داشته 
باشد نيز مطرح شد. اين دو برنامه جداگانه به شايعاتي 
نيز دامن زد كه حاكي از اختاف نظر حسن روحاني - 
رييس جمهوري - و اسحاق جهانگيري - معاون اول 

رييس جمهور- در اين حوزه بود.

ح��دود يك ماه پ��س از اجراي طرح س��هميه بندي 
بنزين خبري منتشر ش��د كه حاكي از اختاف نظر 
مي��ان روحان��ي و جهانگيري در اين زمين��ه بود. در 
اين خبر آمده بود: اس��حاق جهانگيري با تعدادي از 
نخبگان و اساتيد دانشگاه شريف روي طرحي درباره 
سهميه بندي بنزين كار كرده و آن را در جلسه شوراي 
عال��ي اقتصادي روحان��ي ارايه مي دهد. اما حس��ن 
روحاني از ارايه طرح استقبال نكرده و همين موضوع 
س��بب نارضايتي مع��اون اول رييس جمهور و ترك 
جلسه توسط وي مي ش��ود. هر چند با وساطت علي 
الريجاني؛ ظاهراً كدورت ايجاد شده ميان معاون اول 

رييس جمهور و روحاني برطرف مي شود. 
آنچه كه از جزييات طرح مدنظر جهانگيري منتشر 
مي شد نشان از آن داشت كه در چارچوب اين طرح، 
دولت به جاي اينكه س��هميه سوخت را به دارندگان 
خودرو بدهد اين س��هميه به هر ايراني تعلق بگيرد. 
بدين معنا كه هر كس داراي كارت ملي ايراني است 
مي تواند سهميه سوخت داشته باشد. تاثير طرح ارايه 
ش��ده اين بوده اس��ت كه هر ايراني مي تواند مصرف 
س��وخت را مديريت كند. در صورت عدم استفاده از 
س��وخت مي تواند آن را به دولت واگذار كرده و دولت 
مابه تفاوت نرخ آزاد بنزين را به هر فرد پرداخت كند. 
با اين روش به قشر آسيب پذير جامعه كمك مي شود 
و نرخ بنزين آزاد هم حدود ۲ هزار تومان قيمت بخورد. 
توجيه جهانگيري در جلسه شوراي عالي اقتصاد اين 
بوده كه دادن س��هميه خودرو به نفع پولدار هاست و 
اقشار متوسط و ضعيف جامعه بهره اي از سهميه بندي 

بنزين و يارانه آن نمي بردند.
هرچند برخي رس��انه هاي نزديك به دولت اين خبر 
را تكذيب كردند ام��ا خبرها حاكي از اختاف نظري 
ب��ود كه در ماه هاي بعد الاقل تاش ش��د مس��كوت 

گذاشته شود. 

     ورود مجلس به سهميه بندي بنزين
9 ماه پس از اجرايي ش��دن س��هميه بنزين به روش 
فعلي، حاال نمايندگان مجلس خبر از طرحي مي دهند 
كه به نظر مي رس��د ش��باهت هاي زيادي به برنامه 
جهانگيري دارد. مالك ش��ريعتي نياس��ر سخنگوي 
كميسيون انرژي مجلس يازدهم از تهيه طرحي در 
مجلس به منظور تغيير در شيوه سهميه بندي بنزين 
خبر داده است. او با اش��اره به جزييات طرح مجلس 
در خصوص تغيير در سهميه بندي بنزين، بيان كرد: 
بر اساس شيوه س��هميه بندي كه اين روزها اجرايي 
مي ش��ود حدود پنجاه درص��د خانواده ها كه خودرو 
ندارند از يارانه انرژي بي بهره اند و در واقع نحوه توزيع 
يارانه س��وخت ناعادالنه است و الزم است كه اصاح 
شود. بر اساس طرحي كه مجلس طراحي كرده است 
پيشنهاد ش��ده تا سهميه بنزين به جاي خودروها به 

افراد خانواده ها تخصيص داده شود.
در اي��ن طرح پيش بيني ش��ده به هر ف��رد از جامعه 
ماهيان��ه ۲0 ليت��ر بنزي��ن تعلق گي��رد. همچنين 
پيش بيني ش��ده تا س��امانه اي براي ف��روش بنزين 
افرادي كه خودرو ندارند، تهيه شود. از سوي ديگر در 
اين طرح ديده شده كه دولت سهميه بنزين افرادي 
را كه فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جاي 
آن كارت بانكي افراد را ش��ارژ كند تا آنها بتوانند كاال 

خريداري كنند.
هرچند هنوز مش��خص نيس��ت با توجه به تصويب 
سهميه بندي بنزين از سوي شوراي اقتصادي سران 
سه قوه، نمايندگان مجلس تا چه حد اجازه تغيير در 
آن را دارن��د اما با توجه ب��ه صحبت هاي اين نماينده 
مجلس احتماال طرح در مجلس اعام وصول خواهد 
شد و بايد ديد همچنان محور يارانه سوخت، وسيله 
نقليه خواهد ماند يا در گامي جديد س��وخت به افراد 

تعلق مي گيرد.

پورابراهيميازگشايشاقتصاديرونماييكرد

مردم خريداران جديد نفت ايران
با گذش��ت يك هفته از وع��ده رييس جمهوري براي 
گش��ايش جديد اقتصادي در ايران، به نظر مي رس��د 

فروش نفت به مردم گزينه نهايي دولت خواهد بود.
در ش��رايطي كه در روزهاي گذش��ته گمانه زني هاي 
فراواني درباره طرح گش��ايش اقتصادي دولت مطرح 
شده بود و از آغاز مذاكره براي كاهش تحريم ها گرفته 
تا سوييفت چيني، پيوس��تن به اف اي تي اف، واردات 
غذا و دارو به جاي منابع بلوكه شده و استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي در گزينه ها مطرح شد اما در نهايت 
فروش نفت ايران به مردم طرح نهايي است كه روحاني 

از آن خبر داده بود.
در شرايطي كه در دوره برجام با از بين رفتن تحريم ها، 
دولت مي��زان صادرات روزانه نفت خ��ود را به بيش از 
دو ميليون بش��كه در روز افزايش داده بود، با بازگشت 
تحريم هاي امريكا، ميزان فروش نفت ايران به ش��كل 
جدي كاهش يافت. در كنار آن با توجه به عدم همكاري 
بانك هاي بين المللي با ايران، بازگشت منابع حاصل از 
اين صادرات نيز به راحتي به كشور بازنگشت. در ماه هاي 
گذشته شيوع ويروس كرونا نيز باعث شده دسترسي 
دولت به منابع ارزي به شكل جدي كاهش پيدا كند و 
همين امر دولت را به تكاپو انداخته تا با روش هايي جديد 

كسب درآمد كند.
فروش اوراق سلف نفتي يكي از گزينه هايي بود كه در 
روزهاي گذشته مطرح شد. طرح ابتدايي از اين حكايت 
داشت كه دولت نفت خود را به جامعه عرضه مي كند و 
در سررسيدي دو ساله، رفع تعهد خواهد كرد. طرحي 

كه اين ابهام را به وجود مي آورد كه با توجه به باقي ماندن 
تنها يك س��ال از عمر دولت مشخص نبود كه چگونه 
اين تعهدات از سوي دولت بعدي اجرايي خواهد شد. 
با توجه به اين ابهامات به نظر مي رسيد اختاف نظرها 
همچنان ادامه داشته باشد و صحبت هاي جديد رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس نيز اين اختاف نظرها را 

تاييد مي كند.
محمدرضا پورابراهيمي درباره محتواي جلسه سران قوا 
گفت: قراردادهاي آتي مربوط به بخش نفت در مقابله 
با تحريم، هدايت نقدينگي در جامعه و همچنين تامين 

منابع مالي براي دولت در بخش هاي مختلف از اهداف 
طرح فروش نفت به مردم خواهد بود كه در دستور كار 

جلسه سران قوا قرار گرفت.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با توجه به 
اهميت موضوع و ضرورتي كه در فضاي اقتصادي كشور 
مطرح است كليات اين طرح مورد توافق قرار گرفت و 
براساس آن دولت مي تواند از فروش نفت و قراردادهاي 

آتي نفت استفاده كند.
پورابراهيمي درباره فروش نفت به مردم به صورت قطعي 
گفت: تاش خواهيم كرد تعهدات دولت فعلي را به آينده 

موكول نكنيم و فروش نفت بصورت قطعي انجام شود 
و مبناي تسويه ريالي در سررسيد كه تعهد براي دولت 

آينده داشته باشد منتفي است.
وي درباره تاثير اجراي اين مصوبات در اقتصاد كشور 
گفت: نخست مي توانيم از ظرفيت بازار سرمايه براي 
كاهش فشار ناش��ي ازتحريم ها در صادرات نفت خام 
و ميعانات گازي اس��تفاده كنيم و همچنين مجموعه 
پااليشگاه هاي داخلي كشور به خصوص پااليشگاه هاي 
كوچك از طري��ق تامين خوراك در ب��ورس انرژي را 

فعال كنيم.
او ادامه داد: با اجرايي ش��دن اين مصوبات صادرات 
كش��ور رونق خواهد گرفت و ظرفيت هاي صادراتي 
ب��راي ارز آوري در بهبود تراز تجاري كش��ور كمك 

خواهد كرد.
استفاده از ظرفيت بورس انرژي با طرح ابتدايي انتشار 
اوراق سلف متفاوت است اما نشان مي دهد كه تاكنون 
سران سه قوه روي دو موضوع به توافق قطعي رسيده اند. 
نخس��ت آنكه دولت نمي تواند تعهدي را آغاز كند كه 
اجراي آن بر عهده دولت بعدي باشد و احتماال فروش 
قطعي نفت در دستور كار خواهد بود. از سوي ديگر منابع 
حاصل از اين طرح براي تامين مالي طرح هاي دولت و 
گسترش صادرات استفاده مي شود. در اين بين آنچه 
كه هنوز مشخص نيست، چگونگي جمع بندي درباره 
نقش مردم در اين طرح، س��ود حاصل از خريد نفت و 
نحوه پرداخت آن اس��ت كه احتماال در روزهاي آينده 

نهايي خواهد شد.

اخبار

ادامه از صفحه اول

مردم از تالش دولت براي 
ثبات اقتصادي مطمئن باشند

رييس جمهور با تاكيد مجدد بر اينكه دولت تا آخرين 
س��اعت كارخود، با همه توان انجام وظيفه خواهد 
كرد، اظهارداشت: مردم بايد در زمينه تاش دولت 
براي ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمينان خاطر 
داشته باش��ند و بدانند براي حفظ معيشت و دارايي 
آنان از هيچ تاشي فروگذار نخواهيم كرد. به گزارش 
ايسنا، حجت االسام والمسلمين حسن روحاني روز 
سه شنبه در يكصد و پنجاه و هشتمين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، با اش��اره به دغدغه هاي 
متخصصان و اقتصاددانان در زمينه حجم نقدينگي 
موجود در جامعه و لزوم هدايت آن به مسير توليد و 
مقابله باتحريم و جنگ اقتصادي دشمنان، تاكيد كرد: 
دولت به ويژه ستاد اقتصادي همواره در تاش براي 
اتخاذ و اجراي سياست ها وتدابيري در جهت كنترل 
نقدينگي و هدايت آن به مسير درست و چرخه توليد 
بوده است. رييس جمهور طرح فروش داخلي نفت و 
عرضه آن در بورس انرژي را از جمله طرح هاي مبتني 
بر اقتصاد مردم محور و اقدامي موثر در راستاي سامان 
دادن به بازار سرمايه و بورس و گام مهمي براي مقابله 
با تحريم نفتي دشمنان دانست و با توجه به تصويب 
كليات اين طرح در جلسه روز گذشته شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا، اظهار اميدواري كرد 
پس از تصويب نهايي و تدوين شيوه اجرايي، دولت 
بتواند اين اقدام را عملياتي كند.  روحاني با اشاره به 
تدوين نقشه راه اقتصادي اين ستاد براي هشتمين 
سال كار دولت و در راس��تاي گشايش در معيشت 
مردم بر مبناي جهش توليد و بهبود محيط كسب و 
كار، ارتقاء سرمايه گذاري و اشتغال، گفت: اين نقشه 
راه مجموعه منس��جمي از سياس��ت هاي كان در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي است كه براي يك سال 
پيش رو طراحي و تدوين شده تا دولت بتواند در عين 
مقابله با جنگ اقتصادي دشمنان و گذر از مشكات 
و تنگناهاي به وجود آمده در اثر شيوع كرونا، اقتصاد 
را از تكانه هاي بيروني حفظ كرده و گشايش هايي را 
در زندگي و معيشت مردم ايجاد كند. رييس جمهور 
اتكا به ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي، آزادسازي 
و فعال ك��ردن ظرفيت هاي نيمه فعال اقتصادي در 
كشور و استفاده از مشاركت مردمي را از ويژگي هاي 
مهم اين برنامه دانست و گفت: اين نقشه راه با ايجاد 
همگراي��ي و هماهنگي ميان همه بخش هاي فعال 
اقتصادي، افقي روشن براي كشور تا يك سال آينده را 

ترسيم خواهد كرد.

لزوم بازنگري محورهاي 
ساخت داخل بر اساس واقعيت 

با فاكتور رسمي به اين واحد ها نمي دهند، بلكه از طريق 
واسطه هايشان مي دهند. اگر هم فاكتور رسمي وجود 
نداشته باشد، بعدا در دفاتري كه بايد به اداره ماليات 
بدهند، دچار مشكل مي ش��وند و جريمه مي شوند، 
همچنين در تامين مالي مواد هم مش��كات زيادي 
دارند. از طرفي از سال گذشته ما شاهد بحران كرونا در 
دنيا و خصوصا در ايران بوديم، زيرا اگرچه كشورهاي 
توسعه يافته هم مشكات زيادي با شيوع كرونا داشتند، 
اما در كشورهايي كه مشكات اقتصادي بيشتري در 
مقايسه با كشورهاي پيشرفته دارند، مشكات بسيار 
بيشتر است. بنابراين نيازمند اس��ت كه دولت نگاه 
ويژه اي داشته باشد به بنگاه هاي اقتصادي كه سعي 
كردند پايدار و برقرار بمانند. دومين خواسته تامين 
مواد اوليه براي تمام واحدهاي صنعتي است. ما در حال 
حاضر تمركز زيادي در بحث ساخت داخل داريم، اما 
بايد حواسمان باشد كه ساخت داخل باعث نشود كه 
ارزش افزوده خود را از دست بدهيم. براي مثال امكان 
دارد ما دستگاهي وارد كنيم كه ارزبري داشته باشد اما 
در مقابل، راندمان بااليي هم داشته باشد و ما بتوانيم 
صادرات خوبي داشته باشيم. بنابراين به نظر مي رسد 
بايد نگاه هاي ويژه تري به اين بخش داشت. نگاهي با 
تخصص باال به اينكه چه بخشي وارداتش كم شود يا 
چه بخشي هنوز به واردات دستگاه ها و مواد اوليه نياز 
دارد كه صادرات محور باشد. ما در شرايطي هستيم كه 
كشور بايد صادرات انجام دهد كه بتواند درآمد ارزي 
داشته باشد و روي پاي خودش بايستد. در حوزه انرژي 
و نفت ما مي دانيم كه درآمدهاي ارزي بسيار كم شده، 
بنابراين بايد در بخش هاي صنعتي قابليت داش��ته 
باشيم. اين قابليت هم نمي تواند به صورت خودجوش 
ايجاد شود، حتما نيازمند قطعات و ارداتي هستيم كه 
از خارج كرده و روي آن كار كنيم تا ارزش افزوده پيدا 
كند و بتوانيم آنها را صادر كنيم. در اين بحث هم بايد 
نگاه ويژه اي وجود داشته باشد. بنابراين دو حوزه اي كه 
انتظار مي رود وزير صنعت به آنها توجه كند ، حمايت 
بيشتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط است و اينكه در 
حوزه ساخت داخل، بايد بررسي مجددي انجام شود 

و محورها بر اساس واقعيت ها باشد.
رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران

واكنش جهانگيري
به وضعيت بازار بورس

معاون اول رييس جمهوري در واكنش به وضعيت 
بازار ب��ورس تصريح كرد: نباي��د برخي اختاف 
نظرهاي جزي��ي درون دولت براي زندگي مردم 
و روند جاري اقتصاد كش��ور ايجاد مشكل كند. 
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهوري در حس��اب كارب��ري خود در 
توئيتر با اش��اره به وضعيت بازار بورس نوش��ت: 
»  اعتماد مردم سرمايه دولت است كه تحت هيچ 
شرايطي نبايد آسيب ببيند. اعضاي دولت بايدبه 
قول هايي كه به مردم مي دهند، عمل كنند چون 
مردم فعاليت هاي شان را بر مبناي تعهدات دولت 
تنظيم مي كنند. نبايد برخي اختاف نظرهاي 
جزيي درون دولت براي زندگي مردم و روند جاري 

اقتصاد كشور ايجاد مشكل كند.«

رويداد

زمان عرضه
دارا دوم اعالم شد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در اولين چهارشنبه 
شهريورماه نس��بت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام 
مي شود كه در اين خصوص هماهنگي الزم با وزارت 
نفت انجام ش��ده است. به گزارش ايسنا، درحالي كه 
پيش از اين اعام شده بود كه پذيره نويسي دومين 
صندوق سهام هاي دولتي )شامل چهار پااليشگاه( در 
مرداد يا شهريورماه انجام مي شود اما روش واگذاري 
باقيمانده س��هام دول��ت در پااليش��گاه ها از طريق  
ETF پااليش��ي به نتيجه نرس��يد و رييس سازمان 
خصوصي س��ازي در اين زمينه توضيح داد: به دليل 
مخالفت وزارت نفت با عرضه دارا دوم در  ETF، سهام  
پااليشي دولت تا س��ه هفته آينده به صورت بلوكي 
عرضه مي شود. به گفته وي، در صورتي كه متقاضي 
خريد وجود نداشت، كليه سهام متعلق به دولت در 
پااليشگاه هاي تهران، بندرعباس، اصفهان و تبريز 
به صورت خرد، تدريجي و ش��ناور عرضه مي شود. 
همچنين، عرضه پااليشگاه هاي فوق هم اكنون آگهي 
شده و در شرف عرضه توسط بازار سرمايه است. پس از 
طرح اين موضوع، ناظر مجلس در شوراي عالي بورس 
از توقف عرضه سهام ش��ركت هاي نفتي به صورت 
بلوكي خبر داد و گفت كه دولت موظف است سهام 
خود را در ش��ركت هاي پااليشي به صورت صندوق 
پذيره نويسي كنند. در اين زمينه، وزير اقتصاد در يك 
برنامه تلويزيوني اعام كرد كه در اولين چهارشنبه 
شهريور )پنجم شهريورماه( در هفته دولت نسبت 
به عرضه صندوق دارا دوم اقدام خواهد شد كه در اين 
خصوص هماهنگي الزم با وزارت نفت انجام ش��ده 
 ،ETF اس��ت. وي درباره ويژگي ه��اي صندوق هاي
گفت: همه مردم مي توانند س��هام دومين صندوق  
ETF را خريداري كنند كه سقف خريد آن براي دارا 
يكم معادل ۲ ميليون تومان بوده و ما اين سقف را براي 
دارا دوم با تصويب هيات دولت به 5 ميليون تومان 
افزايش مي دهيم. همچنين، در اين معامله خريداران 
از تخفيف ۳0 درصدي هم برخوردار مي شوند كه در 

كل مزاياي زيادي براي آنها دارد. 

پنج شرط رييسي
براي گشايش اقتصادي دولت

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس جزيياتي از 
جلسه روز گذشته شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا را تشريح كرد. مهدي طغياني سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��امي در گفت وگو با 
خبرنگار سياس��ي خبرگزاري تسنيم، جزيياتي از 
جلسه روز گذشته شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا را تش��ريح كرد. طغياني در اين باره اظهار داشت: 
اين جلسه به بررس��ي طرح جديد دولت اختصاص 
داشت كه در ابتداي جلسه، اعضا نسبت به وعده هاي 
منتشرشده در رسانه ها از زبان رييس جمهور و برخي 
دولتمردان مبني بر طراحي طرحي براي گشايش 
اقتصادي باتوجه به اينك��ه هنوز جزييات اين طرح 
مورد بحث و تصويب قرار نگرفته بود اعتراض كردند. 
وي افزود: رييس مجلس مطرح كرده كه هدف نبايد 
صرفاً تامين بودجه باشد ضمن اينكه قطعا با توجه به 
شرح وظايف شورا مقابله با تحريم و هدايت نقدينگي 
بايد مد نظر باش��د، همچنين توجه به فروش نقدي 
بجاي سلف و خرده فروشي نيز مورد تاكيد مجلس 
اس��ت. رييس قوه قضاييه هم ش��روطي را به عنوان 
خطوط قرمز در تصويب طرح دولت مطرح و تاكيد 
كرده كه در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن اين شروط، 
منافع طرح به ضررهاي جدي عليه اقتصاد كشور و 
معيشت مردم در آينده تبديل خواهد شد. سخنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس، به اختصار به شروط 
مطرح ش��ده از سوي رييس قوه قضاييه اشاره كرد و 
گفت: 5 يا 4 شرطي كه آقاي رييسي روي آنها تاكيد 
داشت درباره نحوه فروش و تحويل نفت به خريدار و در 
اولويت بودن فروش ميعانات گازي، ممانعت از تبديل 
فرآيند اجراي اين طرح به عامل افزايش سرسام آور 
بدهي دولت در سال هاي آتي و لزوم ممنوعيت خريد 
يا بازخريد اوراق توسط بانك ها بوده است. نماينده 
مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خاصه موضع 
مجلس و قوه قضاييه مبتني بر اين استدالل است كه 
به منظور حل مشكات امروز كشور، نبايد معضات 
بزرگ تري براي آينده اقتصاد ملي ايجاد كرد و بهترين 
مسير براي بررسي اين موضوع ارايه اليحه به مجلس 

شوراي اسامي و اخذ مجوز قانوني از مجلس است.

رشد 216 درصدي
حقوق و مزايا در دولت روحاني

ريي��س س��ازمان اداري و اس��تخدامي گفت: در 
دولت ه��اي يازده��م و دوازده��م افزايش ضريب 
ريالي به مي��زان افزاي��ش ت��ورم )14۲ درصد( و 
افزايش متوسط حقوق و مزايا بيش از ۲16درصد 
اس��ت. به گزارش ايرنا، جمش��يد انصاري در اشاره 
به تصميمات دولت ب��راي ترميم حقوق كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان، گفت: با توجه 
به ش��رايط تورم و مشكات تأمين معيشت مردم، 
همكاران ما در سازمان برنامه و بودجه كشور با اعمال 
افزاي��ش 50درصدي امتي��ازات احكام كارگزيني 
دس��تگاه هاي اجرايي مش��مول قان��ون مديريت 
خدمات كشوري از ابتداي اسفند 98 موافقت كردند. 
معاون رييس جمهوري و رييس س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور با بيان اينكه در سال هاي فعاليت 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم تصميماتي كه براي 
افزايش حقوق گرفته شده است، در دو بخش بوده 
است، اظهار داشت: يكي افزايش سنواتي و متناسب 
با تورم، كه در سال 9۲ ضريب ريالي كاركنان دولت 
1006 بوده اس��ت و امسال اين ضريب به دو هزار و 
4۳8 افزايش يافته است؛ يعني 14۲درصد افزايش 
كه با ميزان افزايش تورمي كه مركز آمار در اين بازه 
زماني اعام كرده است، برابري مي كند؛ يعني چيزي 
حدود 14۲ درصد. يعني دولت مجموعًا توانس��ته 
است متناسب با نرخ تورم، ضريب ريالي را تغيير دهد.

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس از احتمال تغيير در نحوه  سهميه بندي بنزين  مي گويد
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     به دنبال افزايش انتقادات از نحوه پرداخت يارانه پنهان و فشاري كه دولت در تامين منابع مالي مورد نياز خود داشت، گمانه زني هايي درباره بازگشت 
سهميه بندي بنزين و افزايش قيمت سوخت منتشر شد كه هربار از سوي مسووالن تكذيب شد و با اين وجود هربار كه شايعات قوت مي گرفت، صف هاي 
طوالني در برابر پمپ بنزين ها تشكيل مي شد. با توجه به حساسيت هاي به وجود آمده در انتشار اين خبر، به نظر مي رسيد كه در كوتاه مدت اين طرح از 
دستور كار خارج شده است اما ناگهان در روزهاي پاياني آبان ماه سال قبل، اعالم شد كه با تصميم و تصويب ستاد اقتصادي سران سه قوه قيمت بنزين 
تغيير مي كند و از ساعتي پس از اعالم اين تصميم و با هدف كاهش صف هاي طوالني، طرح به اجرا رسيد. بر اين اساس كليه خودروهاي سواري فعال 

در كشور، ماهانه 60 ليتر بنزين 1500 توماني دريافت كردند و نرخ بنزين آزاد سه هزار تومان تعيين شد.

برش



اخبار 3ادامه از صفحه اول

هشدار احمد توكلي در مورد طرح گشايش اقتصادي 

ورود دالر صرافي به كانال ۲۱ هزار توماني

گشايش اقتصادي يا آينده فروشي

كاهش قيمت طال در بازار جهاني و افزايش نرخ سكه

گروه بانك و بيمه |
در حال��ي ك��ه رييس كل بان��ك مركزي از بررس��ي ابعاد 
كارشناسي طرح موس��وم به گشايش اقتصادي در جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي خبر داده و تاكيد كرده كه 
اين طرح بايد در ارتباط با مديريت نقدينگي و تامين مالي 
باشد. برخي كارشناسان نيز از موضوع فروش اوراق مالي و 
همچنين فروش درآمد آينده نفت به مردم به عنوان يكي از 
محورهاي اين طرح سخن گفته اند تا منابع مورد نياز دولت 
تامين شود و مردم با در نظر گرفتن سود اين اوراق يا درآمد 
نفت، اقدام به خريد اوراق مالي از دولت كنند.   در مقابل اين 
پيشنهادها، برخي صاحب نظران از جمله احمد توكلي موضع 
گرفته و معتقدند كه اين كار آينده فروش��ي است و دولت 
بدهي سنگيني ايجاد خواهد كرد و در سال آينده بايد بخش 
عمده از درآمد كشور بابت سود اين اوراق به خريداران اوراق 
پرداخت شود. به نظر مي رسد كه فروش اوراق به شكل هاي 
مختلف و با نرخ سود قابل توجه محور اصلي اين طرح است. 
براين اساس دولت و بانك ها در كنار رقم سنگين پرداخت 
سود سپرده ها و همچنين اوراق مالي قبلي كه در سا ل هاي 
اخير فروخته شده، اكنون رقم قابل توجه ديگري نيز بابت 
اوراق جديد به مردم بدهكار مي ش��وند كه در س��ال آينده 
بخش عمده اي از بودجه و هزينه بانك ها را به خود اختصاص 
خواهد داد و در صورتي كه اقتصاد با گشايش قابل توجهي 
همراه نشود، مشخص نيست كه اين منابع از كجا بايد تامين 
شود.  به عبارت ديگر، دولت و سران نظام همچنان به راهكار 
پول و نقدينگي و فروش اوراق به عنوان راهكار اقتصادي توجه 
دارند و راهكارهاي ديگر از جمله گشايش در فضاي كسب 
وكار مردم، كاهش مداخله دولت در اقتصاد، بهبود سياست 
خارجي و داخلي، افزايش سرمايه گذاري ها و سپردن كارها 
به دست مردم انتخاب نشده است و همچنان دولت به دنبال 
آن اس��ت كه مخارج خود را از طريق منابع جديد و جذب 
نقدينگي تامين كند يعني گردش پول و نقدينگي به عنوان 
راهكار گشايش اقتصادي مطرح است. در حالي كه به عقيده 
صاحب نظران، بهبود بهره وري و اثرگذاري، امنيت اقتصادي، 
كاهش ريس��ك هاي اقتصادي، آزادي عم��ل اقتصادي و 
اجتماعي، اصالح قانون و ساختار اقتصاد بايد راهكار اصلي 
باشد.  زيرا با رشد 50 درصدي تسهيالت بانكي در يكسال 
اخير، افزاي��ش 34 درصدي نقدينگ��ي و اين همه فروش 
اوراق و جذب نقدينگي در بورس و فروش ارز و... هنوز رشد 
اقتصادي منفي است و تحركي در اقتصاد ايجاد نكرده است. 
اگر رش��د نقدينگي و جذب نقدينگي مي توانست راهگشا 
باشد در سال هاي اخير كه حجم نقدينگي، تورم، رشد پايه 
پولي، 7 برابر ش��دن نرخ ارز و نقدينگي و قيمت بسياري از 
كاالها رخ داده بايد حداقل گشايش��ي در رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري ايجاد مي كرد. اما روند اقتصاد كشور نشان 
مي دهد كه ب��ا تزريق پول، افزايش بدهي دولت و بانك ها و 
استقراض از بانك مركزي، رشد پايه پولي و تورم و نقدينگي 
و نرخ ارز و... دولت نه تنها نمي تواند كسري بودجه را جبران 
كند بلكه رشد اقتصادي نيز منفي است.  در رابطه با جلسه 
سران قوا، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، در 
حاشيه مراسم شصتمين سالگرد تاسيس بانك مركزي، در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي موضوع طرح گشايش اقتصادي مطرح خواهد شد 
و مورد بررسي قرار مي گيرد. همتي با تاكيد بر اينكه هنوز ابعاد 
كارشناسي اين طرح مورد بررسي قرار نگرفته است، تاكيد 
كرد: پيش از بررسي ابعاد كارشناسي اين موضوع، نتايج آن 
به اطالع عموم خواهد رسيد.اين طرح بايستي در ارتباط با 

مديريت نقدينگي و تامين مالي باشد.

      هشدار احمد توكلي 
در مورد طرح گشايش اقتصادي 

احمد توكل��ي در واكنش به وعده دولت براي گش��ايش 
اقتصادي، در پيامي نوش��ت: »دولت و شركت هاي دولتي 

تنها از فروش اوراق به م��ردم حداقل 1200 هزار ميليارد 
تومان، بدهي دارند، كه سود آن تا پايان سال 1398 تقريبًا 
240 هزار ميليارد تومان مي شود.اگر ساقط كردن كشور در 
چند سال ديگر براي جبران ندانم كاري، راحت طلبي و فساد 
نامش گشايش است، پس فالكت چيست؟ خوش بين كه 

باشيم مي گوييم نه مي دانند، نه مي توانند و نه مي خواهند.
دولت اين سود را از كجا مي دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جديد! 
دولت امسال اگر قرض جديدي نگيرد بايد براي اصل و فرع 
اوراق گذشته به مردم 1440 هزار ميليارد تومان پرداخت 
كند. اين ربح مركب است و حرام و غيرقانوني است. كدام 
بدهكاري از ربح مركب رهيده است؟ اين آينده فروشي است. 

انتقال مشكالت از امروز به فردا. 
آقاي روحاني ظاهراً مي خواهد با پيش فروشي نفت سال هاي 
آين��ده به مردم، آنان از دولت غي��ر از طلب ريالي، دالر نيز 
طلبكار باشند. تا حاال امروزمان را با نفت سر مي كرديم، بعد 
از اين فردا را هم به نفت گره مي زنيم. آقاي روحاني قيمت 
دالر را ظرف 7 س��ال 6 برابر كرده ايد. اگر دولت هاي بعدي 
مانند شما باشند، بدهي خود را چگونه بپردازند؟ اين ساقط 
كردن كشور به دره فالكت اس��ت. اگر كاري نكنيم با اين 
دست فرمان، سقوط در پيش است.اگر ساقط كردن كشور 
در چند سال ديگر براي جبران ندانم كاري، راحت طلبي و 
فساد نامش گشايش است، پس فالكت چيست؟ خوش بين 
كه باشيم مي گوييم نه مي دانند، نه مي توانند و نه مي خواهند، 
چون دانايان تواناي خوش نيت هستند، اينها همه چاره دارد 

اگر گوش شنوايي باشد. «

     جزييات تازه از توافق سران قوا 
براي فروش نفت به مردم

رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت مي تواند با 
استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي افزايش فروش نفت تراز 
تجاري كشور را بهبود ببخشد. محمدرضا پورابراهيمي درباره 
محتواي جلسه سران قوا گفت: قراردادهاي آتي مربوط به 
بخش نفت در مقابله با تحريم، هدايت نقدينگي در جامعه 
و همچنين تامين منابع مالي ب��راي دولت در بخش هاي 
مختلف از اهداف طرح فروش نفت به مردم خواهد بود كه 
در دستور كار جلسه سران قوا قرار گرفت.با توجه به اهميت 
موضوع و ضرورتي كه در فضاي اقتصادي كشور مطرح است 

كليات اين طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت 
مي تواند از فروش نفت و قراردادهاي آتي نفت استفاده كند. 
پورابراهيمي درباره فروش نفت به مردم به صورت قطعي 
گفت: تالش خواهيم كرد تعهدات دولت فعلي را به آينده 
موكول نكنيم و فروش نفت به صورت قطعي انجام شود و 
مبناي تسويه ريالي در سررسيد كه تعهد براي دولت آينده 
داشته باشد منتفي است. وي درباره تاثير اجراي اين مصوبات 
در اقتصاد كش��ور گفت: نخست مي توانيم از ظرفيت بازار 
سرمايه براي كاهش فشار ناشي ازتحريم ها در صادرات نفت 
خام و ميعانات گازي استفاده كنيم و همچنين مجموعه 
پااليشگاه هاي داخلي كش��ور به خصوص پااليشگاه هاي 
كوچك از طريق تامين خوراك در بورس انرژي را فعال كنيم.

با اجرايي شدن اين مصوبات صادرات كشور رونق خواهد 
گرفت و ظرفيت هاي صادراتي براي ارز آوري در بهبود تراز 

تجاري كشور كمك خواهد كرد.

     هدف اصلي بانك مركزي 
كاهش ناترازي   بانك هاست

از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي در مورد ناترازي بانك ها 
نيز گفت: هدف اصلي ما كاهش ناترازي بانك هاست و از نظام 
بانكي انتظار مي رود، اين روند اصالحي ادامه دار باشد و اجازه 
ندهد نقصاني به آن وارد شود.وي در جلسه دوره اي با مديران 
عامل بانك ها، ضمن تشكر از تالش و همراهي بانك ها در 
زمينه اصالح نظام بانكي اظهار كرد: خوش��بختانه طي دو 
سال گذشته علي رغم التهاب ها و نوسانات، بانك ها با ثبات به 
وظايف خود اعم از سپرده گيري و تأمين مالي عمل كرده اند. 
خوشبختانه براساس گزارش هاي واصله شاخص هاي مهمي 
از نظام بانكي در حال اصالح و بهبود است. همتي با بيان اينكه 
هدف اصلي ما كاهش ناترازي بانك هاس��ت، گفت: از نظام 
بانكي انتظار مي رود، اين روند اصالحي ادامه دار باشد و اجازه 

ندهد نقصاني به آن وارد شود.
رييس ش��وراي پول و اعتبار ضمن تاكيد بر اهتمام هر چه 
بيشتر شبكه بانكي بر مبارزه با پولشويي، اظهار كرد: ضروري 
است، بانك ها اين نكته را جدي تلقي كنند و جلوي تخلفات 
را بگيرند. انتظار مي رود شبكه بانكي بر شعب خود كنترل 
بيشتري داشته و عمل به دستورالعمل هاي شوراي پول و 
اعتبار را با جديت بيشتري پيگيري كند. رييس كل بانك 

مركزي ضمن تبريك شصتمين س��الگرد تأسيس بانك 
مركزي عنوان كرد: در 60 سال اخير، تحوالت بسياري در 
اقتصاد كشور و به ويژه در بانك مركزي رخ داده و اين بانك با 
خيل عظيم كارشناسان و تجربه طوالني خود، سياست گذار 
كليدي ارزي و پولي تلقي مي شود. اميدواريم با روندي كه 
از دو سال گذشته و با سياست گذاري نوين بانكي آغاز شده 
است، آثار تحوالت اين امر را در اقتصاد كشور شاهد باشيم. 
وي خاطرنشان كرد: در اين زمينه تالش ما اين است كه بانك 
مركزي به صورت مس��تقل در سياست گذاري و برمبناي 
نظرات كارشناس��ي خود به وظيفه اش درباره حفظ ارزش 
پول ملي و كنترل ت��ورم عمل كند. وي درخصوص كمك 
وديعه مس��كن، گفت: منابع در نظر گرفته شده براي اين 
طرح 20 هزار ميليارد تومان و در قالب »عقد مرابحه خريد 
كاال و خدمات« است. نگاه ما در شبكه بانكي اين است كه 
تسهيالت ياد شده، در ش��رايط فعلي مي تواند گره گشاي 
بخشي از مش��كالت و گرفتاري هاي مستاجران باشد. وي 
اضافه كرد: البته نظام بانكي در حال حاضر از آمادگي كامل 
برخوردار بوده و سهميه بانك ها نيز مشخص شده است، اما 
متأسفانه تاكنون سامانه مرتبط وزارت راه و شهرسازي به 
بانك ها متصل نشده  است.  وي در خصوص شب هات مطرح 
شده درباره خانه هاي خالي متعلق به نظام بانكي عنوان كرد: 
اين امر فرافكني و نادرست است. براساس بررسي هاي به عمل 
آم��ده و اذعان مديران عامل بانك ها، اين تعداد كمتر از 10 
هزار ملك متعلق به 30 بانك است و شامل خانه هاي خالي 
نيست بلكه تمليكي و عمدتاً براي فروش است. ذكر اين نكته 
ضروري است كه بسياري از اين موارد خانه مسكوني نيست 
و كاربري هاي ديگري دارد و بسياري از آنها مربوط به ساليان 
گذشته است.  همتي يادآور شد: اين درست نيست كه در 
موضوع بيش از دو ميليون خانه خالي در كل كشور، با طرح 
چند هزار واحد كه بخشي از آن نيز امالك بر اساس عقد اجاره 
به شرط تمليك به نام بانك هاست، بانك ها را متهم كنند. وي 
اظهار داشت: »نبايد به دليل اندك تخلفات از سوي معدود 
افراد، عملكرد كل شبكه بانكي و اعتماد به آن خدشه دار و 
تالش هاي پرسنل خدوم نظام بانكي ناديده گرفته شود.«  
در پايان اين جلسه مراسم ابطال تمبر شصتمين سالگرد 
بانك مركزي، توسط رييس كل اين بانك با حضور مديران 

عامل بانك ها و اعضاي هيات عامل بانك مركزي انجام شد.

گروه بانك و بيمه |
در حالي كه بهاي اونس جهاني با كاهش قيمت شديدي 
همراه بود و به قيمت يك هزار و 988 دالر معامله شد سكه 
به دليل رشد قيمت دالر به 11 ميليون تومان فروخته شد.

بازار ارز روز سه شنبه پس از كاهش ارزش قابل توجه در ابتداي 
هفته، شاهد افزايش قيمت ها بود؛ بر اين اساس نرخ دالر آزاد 
به 22300 تومان رسيد و فروش دالر در صرافي هاي بانكي 
به رقم 21 هزار و 680 تومان رسيد. در ادامه افزايش قيمت 
ارز از ميانه روز دوشنبه، روز )سه شنبه، 21 مرداد( افزايش 
بهاي ارزهاي عمده در بازار ارز ادامه داش��ت. بهاي خريد و 
فروش هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي افزايشي 880 
توماني داشت. بر اين اساس فروش دالر در اين صرافي ها به 
قيمت 21 هزار و 680 تومان و خريد دالر نيز با بهاي 21 هزار 
و 580 تومان انجام شد. تابلوي صرافي هاي بانكي براي خريد 
و فروش يورو نيز شاهد افزايش 930 توماني بودند. رقم 25 
هزار و 430 تومان براي فروش و عدد 25 هزار و 330 تومان 
براي خريد هر يورو در اين صرافي ها ثبت شد. يكي از فعاالن 
بازار ارز در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: در ساعات عصر سه 
شنبه نرخ ها افزايش يافت و صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا 
را به قيمت 21 هزار و 780 تومان مي خرند و معادل 21 هزار 
و 880 تومان مي فروشند كه نرخ خريد و فروش دالر نسبت 
به ديروز 1080 تومان افزايش يافته اس��ت.همچنين، اين 
صرافي ها هر يورو را معادل 25 هزار و 530 تومان مي خرند و 
به قيمت 25 هزار و 630 تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد 
و فروش اين نوع ارز نيز در مقايسه با معامالت روز گذشته با 
1130 تومان افزايش قيمت مواجه شده است.عالوه براين، 
بانك ها نيز هر دالر امريكا را به قيمت 20 هزار تومان و هر يورو 
را معادل 23 هزار تومان مي خرند  ارزيابي بازار غير رسمي ارز 
اما گوياي آن است كه نرخ خريد و فروش دالر در اين بازار از 
ابتداي شروع معامالت روند نزولي را ثبت كرده است و بهاي 
خريد و فروش نقدي دالر از محدوده 22 هزار و 500 تومان 

در ابتداي معامالت به محدوده 22 هزار و 300 تومان رسيده 
است. همچنين در سامانه سنا در 20 مرداد  براي فروش هر 
يورو با كاهش 1000 توماني مبلغ ميانگين 24 هزار و 880 
تومان و براي فروش دالر نيز با افزايش حدود 500 توماني، 
رقم 21 هزار و 52 تومان ثبت شده است.  از سوي ديگر در 
سامانه نيما در روز معامالتي گذشته )20 مرداد( فروش هر 
حواله يورو با ميانگين قيمت 22 هزار و 33 تومان انجام شد. 
فروش حواله دالر نيز با ميانگين قيمت 18 هزار و 550 تومان 
ثبت شد. به عبارتي بهاي يورو در اين بازار 200 تومان و بهاي 
دالر 100 تومان نسبت به روز معامالتي قبل از خود افزايش 
داشته است. در حال حاضر اختالف دالر نيما و آزاد به 4 هزار 

تومان و با دالر صرافي به 3 هزار تومان رسيده است. 

    افزايش قيمت سكه 
با وجود كاهش قيمت هاي جهاني

پس از ركوردشكني بهاي اونس جهاني در باالي مرز 2 هزار 
دالر طي هفته گذشته، روز سه شنبه قيمت جهاني فلز زرد 
كاهش شديدي را تجربه كرد. با اين وجود بهاي سكه تمام 
بهار آزادي در بازار داخلي با افزايش 500 هزار توماني امروز 
11 ميليون تومان معامله شد.در حالي قيمت سكه و طال در 
بازار داخلي با افزايش همراه بود كه در بازار جهاني بهاي اونس 
به زير 2 هزار دالر سقوط كرد.هر قطعه سكه طالي تمام بهار 
آزادي با افزايشي 500 هزار توماني نسبت به روز گذشته، به 
قيمت 11 ميليون تومان فروخته شد. بهاي سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز افزايش قابل توجهي داشت و به قيمت 
10 ميليون و 500 هزار تومان افزايش يافت. نيم سكه پنج 
ميليون و 450 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 100 هزار 
تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و 750 هزار 
تومان تعيين قيمت شد.بازار طال هم بر خالف دو روز گذشته 
با افزايش قيمت همراه بود و يك گرم طالي خام 18عيار نيز 
به ارزش يك ميليون و 60 هزار تومان فروخته شد و هر مثقال 

طال نيز با بهاي 4 ميليون و 595 هزار تومان به فروش رسيد. 
اين در حالي است كه بهاي اونس جهاني با كاهش قيمت 
شديدي همراه بود و به قيمت يك هزار و 988 دالر معامله 
شد. سكه 140 هزار تومان و دالر 1080 تومان افزايش قيمت 
را تجربه كردند.هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
در ب��ازار با افزايش 140 هزار توماني، به 10 ميليون و 640 
هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نسبت به روز گذشته افزايش 300 هزار توماني 
را تجربه كرد و به 10 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. بنا بر 
اعالم اتحاديه طال و جواهر تهران، هر قطعه نيم سكه پنج 
ميليون و 450 هزار تومان است كه افزايش 200 هزار توماني 
را نشان مي دهد. هر قطعه ربع سكه هم 80 هزار تومان گران 
شده و سه ميليون و 100 هزار تومان قيمت دارد. هر قطعه 
سكه يك گرمي يك ميليون و 750 هزار تومان است كه 50 
هزار تومان افزايش قيمت را نشان مي دهد. در طالفروشي ها 
هم هر گرم طالي 18 عيار با نرخ يك ميليون و 45 هزار تومان 
خريد و فروش مي شود كه 9000 تومان افزايش قيمت دارد. 
با توجه به كاهش نرخ ارز و تاكيد رييس كل بانك مركزي 
بر اينكه نرخ كنوني واقعي نيست و مردم شاهد كاهش نرخ 
ارز در روزهاي آينده خواهند بود، يك كارشناس اقتصادي 
ضمن بيان اينكه بانك مركزي بايد نرخي كه براي ارز واقعي 
مي داند را اعالم كند، به بررسي اينكه چگونه دالر مي تواند 
كمتر از 20 تومان باش��د، پرداخت. تيرماه سال جاري بود 
كه بازار ارز ميزبان نرخ  هاي قابل توجهي شد كه رييس كل 
بانك مركزي علت آن را كاهش صادرات در پي بسته شدن 
مرزها به دليل شيوع ويروس كرونا اعالم كرد تا اينكه سرانجام 
براي مدتي اين بازار آرام گرفت. اما مجدد در اين روزها بازار 
ارز روند كاهش��ي به خود گرفته و روز گذش��ته نرخ دالر با 
كاهش قيمت چشمگيري مواجه شد و به كانال 20 هزار 
تومان برگشت. وضعيت بازار ارز در شرايطي با اين نوسانات 
مواجه شده است كه همتي به تازگي نرخ واقعي ارز را رقمي 

بسيار پايين تر از قيمت فعلي آن در بازار دانسته و از تالش 
براي به كارگيري همه ابزارها براي متعادل سازي نرخ ارز خبر 
داده است. رييس كل بانك مركزي همچنين معتقد است 
كه مساله ارز تنها جنبه اقتصادي ندارد و داراي ابعاد امنيتي، 
سياسي و اقتصادي نيز است كه ساير نهادهاي كشور بايد 
ما را در كنترل نرخ ارز حمايت كنند. عالوه براين، همتي به 
مردم وعده داده كه در روزهاي آينده شاهد كاهش قيمت ها 
در بازار ارز خواهند بود. در اين زمينه كامران ندري به عنوان 
يك تحليلگر اقتصادي در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: نرخ 
ارز گرچه در كنترل تورم موثر است اما كنترل آن به دليل 
تحريم  ها با سختي مواجه شده است، زيرا پيش از تحريم  ها 
عمده توان بانك مركزي براي كنترل ب��ازار ارز به ارزهاي 
صادرات نفتي مربوط بود كه اكنون اين توان كم شده است. 
بايد از يك ابزار جايگزين در اين زمينه استفاده شود كه آن 
نرخ بهره بانكي است و به اعتقاد من تاكنون بانك مركزي از 

اين ابزار براي كنترل نرخ ارز استفاده مناسبي نكرده است.

    كاهش نرخ ارز مقطعي است 
وي افزود: صعود مجدد نرخ ارز تا 23 هزار تومان نشان دهنده 
اين است كه آن كاهش مقطعي بوده و مشخص نيست كه 
كاهش  هاي اخير در بازار ارز ناشي از عرضه ارز توسط بانك 
مركزي بوده يا متاثر از جو رواني ناشي از صحبت هاي اخير 
رييس كل بانك مركزي بوده است. اين كارشناس اقتصادي 
با بيان اينكه كارشناسان براساس نشانه هاي دريافتي از 
علل نوس��انات بازار ارز صحبت مي كنند، گفت: نرخ 20 
هزار تومان در بازار ارز سطح مقاومت خيلي بااليي از طريق 
بازارهاي مالي ايجاد كرده است كه با رسيدن دالر به 20 هزار 
تومان، ميزان زيادي تقاضا به بازار منتقل مي  شود. زماني 
كه تقاضا افزايش پيدا مي   كند، عرضه ارز بايد پاسخگوي 
آن باشد كه در حال حاضر با وجود تحريم ها امكان تامين 

ارز دشوار شده است.

 بيت كوين، هر روز 
جذا ب تر مي شود

در شرايطي به سبب تشديد بيماري مرگبار كرونا 
در كشورهاي مختلف، اقتصاد جهاني در كما فرو 
رفته، بهاي محبوب ترين ارز ديجيتال جهان يعني 
بيت كوين رو به افزايش است و هر روز بر جذابيت 

آن افزوده مي شود.
قيمت بيت كوين در هفته گذشته با ركوردشكني 
تاريخي از ميانگين قيمت چند ماه گذشته خود 
فراتر رفت و مس��ير را براي حركت به سوي مرز 
معامله هر بيت كوي��ن ب��ه ارزش 13 هزار دالر 

هموارتر كرد.
به گزارش راشا تودي، بيت كوين در هفته گذشته 
ركورد سال 2019 ميالدي را شكست و به باالتر 

از 12 هزار دالر صعود كرد.
اين ارز ديجيتالي محبوب در ماه گذشته ميالدي 
نيز 24 درصد افزايش بها را تجربه كرده بود. بهاي 
بيت كوين در ماه جوالي )تير-مرداد( بيشترين 
بهاي ماهانه براي اين ارز مجازي از 2017 يعني 
زماني ك��ه قيمت بيت كوين به بيش��ترين رقم 

رسيده بود.
بر اساس شاخص هاي قيمتي بيت كوين، در حال 
حاضر بيت كوين در بيشترين سطح دامنه قيمتي 

خود در ماه هاي اخير قرار گرفته است.
پيش از اين بيت كوين پس از چندين هفته معامله 
با قيمت هاي نزولي، در 6 م��رداد ماه جاري مرز 
10 هزار دالر را براي اولين بار از ابتداي ماه ژوئن 

)خرداد-تير( شكست.
به باور كارشناسان بهاي بيت كوين تا پايان 2020 

به حدود 20 هزار دالر افزايش خواهد يافت.
چرا قيمت بيت كوين ناگهان صعودي شد؟ آمارها 
نشان مي دهد ميزان تقاضا براي خريد بيت كوين 
و س��اير ارزهاي ديجيتال ديگر در 6 ماه نخست 
سال جاري ميالدي در ميان ساير فلزات گرانبها 
مانند طال، نقره و پالتين با افزايش بيشتري روبرو 
شده است. در نيمه نخست سال جاري ميالدي، 

بيت كوين بيش از 27 درصد رشد داشت.
اگر چه ط��ال در مدت زمان مذكور با رش��د 15 
درصدي روبرو ش��ده بود و موفق شد به باالترين 
سطح خود در مدت زمان 8 سال گذشته برسد، 
ولي عملكردي ضعيف تر از بيت كوين داش��ت. 
اين در حالي است كه نقره و پالتين در اين نيمه 

نخست 2020 رشد منفي داشتند.
ارز ديجيتال در ايران: استخراج ارزهاي ديجيتال 
به خصوص ن��وع بيت كوين نياز به مصرف باالي 
برق دارد به گونه اي كه براي اس��تخراج هر واحد 
بيت كوين نياز به 72 مگاوات ساعت برق است و 
بسياري از س��ودجويان در ايران به استخراج ارز 
ديجيتال با برق ارزان اقدام مي كنند. اين در حالي 
است كه ارز ديجيتال توليد شده با اين شيوه به 

باالترين نرخ در جهان خريد و فروش مي شود.

 تقويت ارزش دالر 
در برابر ساير ارزها

شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
امروز ب��ا 0.28 درص��د افزايش نس��بت به روز 
چهارشنبه در س��طح 93.459 واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.093 
دالر اعالم شد.  در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.28 درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و 
به ازاي 1.308 دالر مبادله شد. يورو 0.26 درصد 
پايين رفت و با عقب رفتن از كانال 1.18 به 1.175 
دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر 
دالر با 0.3 درصد افزايش به 105.876 ين رسيد. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.396 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 

معادل 6.961 يوان چين اعالم شد.
به گزارش رويترز، داده هاي منتشر شده توسط 
وزارت كار امريكا نش��ان مي ده��د نرخ بيكاري 
بزرگ ترين اقتصاد جهان تا پايان ماه جوالي باز 
هم كاهشي شده و رقم 10.2 درصد را ثبت كرده 
است. اين نرخ بيكاري كه 0.9 درصد كمتر از ماه 
قبل است باعث افزايش اميدها به تك رقمي شدن 

نرخ بيكاري در ماه جاري شده است.
انتظار نمي رود دست كم در كوتاه مدت وضعيت 
اقتصاد امريكا به سرعت به حالت قبل برگردد و 
همانطور كه انتظار مي رفت، سه ماهه دوم امسال 
شاهد ثبت پايين ترين رشد فصلي ثبت شده در 
طول تاريخ امريكا تاكنون بود و طبق اعالم وزارت 
بازرگاني امريكا، نرخ رش��د اقتصادي اين كشور 
منف��ي 32.9 درصد اندازه گيري ش��ده كه اين 
رقم 24.5 درصد كمتر از رش��د سه ماهه قبل و 
2.2 درصد بيش��تر از نرخ رشد پيش بيني شده 

قبلي بوده است.
ادوارد مويا- تحليلگر بازار ارز در موسسه اواندا 
گفت: به نظر مي رسد شاهد روزهايي هستيم كه 
تاج پادشاهي از س��ر دالر افتاده است و با تداوم 
اين وضع، انتظار ما اين اس��ت كه بانك مركزي 
امريكا براي توقف روند فعلي دست به كار شود. 
اخبارهاي رسيده، احتماال بيانگر اين هستند كه 
خبري از يك احياي رشد اقتصادي سريع هم در 
سطح اتحاديه اروپا و هم در امريكا نخواهيم بود. 
اخبار مربوط به پيش��رفت در س��اخت واكسن 
 كرونا نيز ديگر خبر مه��م در صدر كانون توجه 
معامله گران بوده است. دانشگاه آكسفورد اعالم 
كرده كه واكس��نش با موفقيت، س��طح ايمني 
افراد آزمايش شده در آفريقاي جنوبي، انگليس 
و برزي��ل را افزايش داده و حاال قرار اس��ت كار 
آزمايش روي يك نمونه نسبتا بزرگ در امريكا 
انجام شود كه در صورت موفقيت آميز بودن آن، 
احتماال از اواخر امسال ش��اهد توليد انبوه اين 
محصول براي عرضه جهان��ي آن خواهيم بود. 
تاكنون انگليس، هلند، فرانسه و امريكا خواستار 

دريافت اين واكسن شده اند.

گشايش اقتصاد، جذب 
نقدينگي و خرج پول نيست

 بدهي سنگيني كه به تامين اجتماعي و پيمانكاران و 
شركت ها و مردم و بانك ها و شهرداري ها دارد، بازهم 
بدهي س��نگين ديگري را از محل فروش نفت ايجاد 
خواهد كرد و در سال هاي آينده دولت با حجم بدهي 
سنگين باالي 1000 تريليون تومان، عمال پولي براي 
مخارج جاري و عمراني خود نخواهد داش��ت و يك 
دولت به ش��دت بدهكار خواهيم داشت كه به اندازه 
بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي كشور به مردم 
بدهكار است و كساني از دولت طلبكار خواهند بود كه 
عمال بيش از 80 درصد سپرده ها و درآمد و توليد كشور 
را در اختيار دارند و اين موضوع فقر و نابرابري و توزيع 
نامتناسب درآمد را نيز تشديد خواهد كرد و عده اي از 
محل طلب هاي خود از دولت، سود سرشار خواهند 
برد و هزينه ماليات تورم��ي آن را بايد مردم از طريق 
گران شدن قيمت ها بپردازند. يعني دولتي بدهكار به 
ديگران خواهيم داشت كه اين بدهي را بايد با چاپ پول 
بيشتر بپردازد و ماليات تورمي آن را بايد مردم به دوش 
بكشند.  برخي كارشناسان مي گويند كه دولت اكنون 
با نرخ س��ود اوراق كمتر از تورم، بدهي ايجاد مي كند 
اما حجم اين نقدينگي فزاينده و با رشد 34 درصدي، 
در آينده تورم بااليي ايجاد مي كند كه حداقل دو برابر 
سود اوراق دولت است و لذا با هر تورم و سطح قيمتي، 
دولت مي تواند كاالها و خدمات را با نرخ باالتر بفروشد 
يا ماليات بيشتري دريافت كند يا قيمت ها را باال ببرد 
و در نتيج��ه با ماليات و عوارض و كارمزد بيش��تري، 
مي تواند سطح درآمد باالتري را ايجاد كرده و در نتيجه 
بدهي هاي خود را پرداخت كند.  اما واقعيت اين است 
كه اوال اين سطح بدهي بسيار باالست و همين حاال 
فشار سنگيني بر دولت و بانك ها و بانك مركزي ايجاد 
كرده است كه هزينه آن رشد پايه پولي و نقدينگي و 
تورم بيشتري را ايجاد كرده است. دوما پرداخت بدهي 
در آينده، عمال مخارج جاري و عمراني دولت را تحت 
تاثير قرار مي دهد و كارايي دولت و برنامه هاي دولت را 
تحت تاثير قرار خواهد داد. سوم آنكه براساس سابقه 
تاريخي، قرار بوده كه درآمد نفت براي عمران كشور 
هزينه شود يا در صندوق توسعه ملي ذخيره شود و 
به كار عمران و توس��عه خرج شود اما اين نوع فروش 
اوراق، عمال به معناي استفاده از درآمد نفت در بخش 
جاري بودجه و از محل درآمد نفت آينده است و نه تنها 
درآمدهاي توسعه اي و عمراني سال هاي اخير عمال در 
بخش جاري هزينه شده، بلكه درآمدهاي آينده را نيز 
صرف امور جاري مي كند.  همچنين بر مبناي سهم 
باالي 10 درصد از 85 درصد سپرده هاي كشور، قابل 
پيش بيني است كه اين اوراق عمدتا توسط شركت هاي 
دولتي، ش��به دولتي، گروه ه��اي پردرآمد، بيمه ها و 
بانك ها و موسسات مالي، صندوق هاي سرمايه گذاري 
خريداري خواهد شد تا با درآمد مطمئني از محل اوراق 
دولتي، كسب درآمد كنند. به عبارت ديگر، با توجه به 
رشد منفي اقتصاد در 10 سال اخير كه توليد ناخالص 
داخلي كشور را كاهش داده و عمال يك دهه از دست 
رفته در س��ال هاي 1390 را به همراه داش��ته، عمال 
دهه آينده را نيز با بدهي سنگين دولت همراه خواهد 
كرد. رش��د بدهي ها در تمام كشورهاي روبه توسعه 
دنيا، تجربه خوبي نبوده و عامل رشد و توسعه اقتصاد 
نبوده است. سهم بدهي هاي دولت از توليد ناخالص 
داخلي و بودجه دولت بايد رقم معقولي باشد اما دولت 
در ايران عمال به سمتي رفته كه به اندازه كل بودجه 
س��االنه خود بدهكار است و سال هاست كه بر حجم 
بدهي دولت به بانك ها، مردم، شبه دولتي ها وتامين 
اجتماعي و پيمانكاران... افزوده شده است و رشد اين 
بدهي ها، عمال بدهي دولت بانك ها به بانك مركزي، 
بدهي مردم به بانك ها، را تشديد كرده است و با وجود 
انواع تهاتر مالي و پرداخت بدهي به تامين اجتماعي 
و... همچنان كل اقتصاد از اين وضعيت تورم و رش��د 
نقدينگي و بدهي ها رنج مي برد. براين اساس روشن 
است كه سال هاي آينده سال هاي تشديد بدهي ها 
و انتش��ار پول و نقدينگي و تورم است و همچنان بر 
مخارج دول��ت و بودجه و بدهي ه��اي دولت افزوده 
مي شود. در حالي كه صاحب نظران توسعه انتظار دارند 
كه راه ديگري پيش گرفته شود و آن كاهش مداخله 
دولت، كنترل نقدينگي وتورم، آزادي عمل اجتماعي 
و اقتصادي، ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري، بهبود 
فضاي كسب وكار، رشد سرمايه گذاري، ايجاد نشاط 
در جامعه، حفظ ارزش پول ملي، گشايش در فضاي 

سياسي داخلي و سياست خارجي و... است. 

مداخله ناكارآمد مالياتي
در بازار مسكن

به اعتقاد من سياست سازندگان مسكن اين است كه 
هر چه زودتر واحد توليد شده خود را به فروش برسانند 
تا پروژه جديدي را شروع كنند.حال در شرايطي كه 
هزينه هاي زمين و مصالح ساختماني افزايش يافته 
است، اگر س��ازندگان را مجبور كنيد كه واحدهاي 
ساخته شده خود را در شرايط بي ثباتي اقتصادي در 
بازار مسكن عرضه كنند، آيا پس اين اجبار، آنها دوباره 
سراغ ساخت و ساز خواهند رفت؟ از اين رو، اين مساله 
ماليات بر خانه هاي خالي مي تواند روي توليد مسكن 
نيز اثر منفي بگذارد و سازندگان را دلسرد كند. از اين 
جهت، ماليات بر خانه هاي خالي حركت درس��تي 
نيست و ما بايد به بخش توليد مسكن كمك و تسهيل 
كنيم. در همين حال، كساني كه ملكي را مي خرند، آن 
را خالي نمي گذارند و تمايل دارند از محل دريافت اجاره 
نيز منتفع شوند و حتي گفته مي شود كه خانه بدون 
سكنه به مرور مستهلك مي شود. من به عنوان يك 
شهروند، اگر مشمول اين مصوبه شوم، از آن تبعيت 
خواهم كرد. اما نسبت به اينكه اين مصوبه در كليت 
بازار مسكن و اجاره كمكي مي كند، من خوش بين 
نيستم.اگرچه مساله وجود 1000 واحد خالي متعلق 
به يك بانك تكذيب شد، اما اگر مساله قانون گذار اين 
است، چرا براي مردم عادي قانون نوشته شده است 
كه دو واحد مسكوني بيشتر نمي توانيد داشته باشيد 
و سومي مشمول ماليات مي شود. از اين رو، اگر مساله 
دانه درشت ها هستند، بايد براي آنها راهكار پيدا شده 

و قانون وضع شود.

همتي: طرح گشايش اقتصادي در جلسه سران قوا بايد در ارتباط با مديريت نقدينگي و تامين مالي باشد
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با ريزش 65261  واحدي تحت تاثير لغو عرضه دارا دوم صورت گرفت

سقوط  بي سابقه شاخص بورس
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز 
سه شنبه تحت تأثير جو رواني و صف هاي فروش با 65 هزار 
و 261 واحد كاهش همراه شد. به گزارش فارس، شاخص 
كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت سه ش��نبه 
21 مرداد 99 تحت تأثير جو رواني ايجاد ش��ده در بازار كه 
عمدتا ناشي از خبر روز گذشته مبني بر لغو عرضه دارا دوم 
در رشته پااليشي بود شكل گرفت و شاخص كل در پايان 
معام��الت 65 هزار 261 واحد كاه��ش يافته و به رقم يك 
ميليون و 999 هزار و 853 واحد رسيد. همچنين شاخص 
كل با معيار هم وزن با كاهش 10 هزار و 412 واحدي به رقم 
415 هزار و 417 واحد رسيد. ارزش روز بازار در بورس اوراق 
بهادار به بيش از 7 ميليون و 483 هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران امروز در بورس تهران بيش از 7.6ميليارد سهام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب 1.1 ميليون نوبت معامله و به 
ارزش 12 هزار ميليارد تومان داد و ستد كردند. امروز گرچه 
عرضه اوليه كش��اورزي مالرد در نماد زمالرد در فرابورس 
ايران انجام شد كه به عنوان اولين شركت زراعي كه در سال 
جاري وارد فرابورس مي شود شناخته شد اما اين عرضه اوليه 
هم نتوانست از ريزش شاخص جلوگيري كند. امروز عمده 
شاخص هاي بورس قرمز پوش و كاهشي بود به طوري كه 
شاخص كل بورس نسبت به گذشته 3.16درصد كاهش 
يافت. ش��اخص قيمت با معيار وزني ارزش��ي 3.16درصد 
افت كرد. ش��اخص كل با معيار هم وزن 1.9 درصد كاهش 
يافت. شاخص قيمت با معيار هم وزن 1.9درصد افت كرد. 
شاخص آزاد شناور 3.26 درصد كاهش يافت. شاخص بازار 
اول بورس 3.27درصد افت كرد و شاخص بازار دوم بورس 
3 درصد نس��بت به روز قبل كاهش يافت. امروز نمادهاي 
مهم پتروش��يمي خليج فارس، ملي مس، فوالد مباركه، 
پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت تهران، هلدينگ نفت 
و گاز و پتروشيمي تأمين و سرمايه گذاري غدير به ترتيب 
بيشترين اثر كاهشي در شاخص بورس را داشته اند. امروز 
نمادهاي پربيننده در بورس تهران شامل ملي مس، پااليش 
نفت بندرعباس، س��رمايه گذاري غدير، بان��ك صادرات، 
فوالد مباركه، گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو و 
سرمايه گذاري شاهد و بانك تجارت بوده اند. امروز در فرابورس 
ايران نيز شاخص كل كاهشي بوده و با افت 522 واحد به رقم 
20 هزار و 655 واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس 
ايران به بيش از يك ميليون و 343 هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران امروز بيش از 1.7 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب 451 هزار نوبت معامله و به ارزش 7 هزار و 870 

ميليارد تومان داد و ستد كردند.
امروز نماد بيمه پاسارگاد بيشترين اثر تقويتي در شاخص 
فرابورس را داشته و برعكس نمادهاي سنگ آهن گوهرزمين، 

پتروش��يمي تندگويان، ذوب آهن اصفه��ان، صباتأمين، 
پتروشيمي مارون و پتروشيمي زاگرس به ترتيب بيشترين 
اثر كاهشي در ش��اخص فرابورس را داش��ته  اند. نمادهاي 
پربيننده در فرابورس ايران امروز شامل بانك دي، پتروشيمي 
تندگويان، ذوب آهن اصفهان، توسعه و عمران استان كرمان، 
ماش��ين هاي اداري ايران، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
و كارخانجات تبرك بوده ان��د. گرچه از زمان اعالم منتفي 
شدن عرضه صندوق پااليشي موسوم به دارا دوم در فضاي 
مجازي و كانال هاي تلگرامي و گروه هاي بورسي جوي به راه 
افتاد و اكثر سهامداران خرد تحت تأثير اين خبر در صف هاي 
فروش براي سهام خود قرار گرفتند اما امروز خوشبختانه 
وزير اقتصاد اعالم كرد در هماهنگي كه جديداً با وزير نفت 
داشته است قرار شده صندوق پااليش��ي با عنوان دارا دوم 
مركب از باقي مانده س��هام دولت در پااليشگاه هاي تهران، 
اصفهان، تبريز و بندرعباس در قالب صندوق قابل معامله 
بورسي در روز چهارشنبه 5 شهريور به عموم مردم ايران از 
طريق بورس و بانك ها ارايه شود. كارشناسان همواره تأكيد 
كردند سرمايه گذاري در بورس الزاماً  همراه با ريسك است و 
حضور در بورس به هيچ وجه به منزله سود تنها نيست و هيچ 

كس نمي تواند تعهد بدهد كه معامله گر در بورس فقط سود 
كند. بنابراين همواره توصيه شده است براي سرمايه گذاري 
در بورس از پس انداز استفاده كنيد و همچنين از جو رواني و 
فضاي مجازي و سيگنال ها دوري كنيد و سهام شركت هاي 
ارزنده و هلدينگ ها و شركت هاي سرمايه گذاري سهام عرضه 
اولي��ه و ETFهاي دولتي را خريداري كنيد و جداً از پيروي 
كانال هاي تلگرامي و فضاهاي مجازي و رفتار هيجاني پرهيز 
كنيد، به گونه اي كه در روز گذشته و امروز رفتار هيجاني ناشي 
از عدم عرضه دارا دوم باعث شد صف هاي ميليوني سهامداران 
حقيقي براي فروش سهام تشكيل شود كه اين امر باعث افت 
قيمت سهام و در نتيجه افت شاخص بازار شد و كساني كه 
از اين فضا پيروي كرده اند بيشترين زيان را ديده اند. بنابراين 
فرهنگ سهامداري بايد همراه با تحليل و دوري از هيجانات 
و با چش��م باز باشد و در خريد س��هام از افراد خبره و امين 
مشورت بگيرند ميثم رادپور، تحليل گر اقتصادي در گفت وگو 
با تجارت نيوز، در رابطه با عرضه شدن دارا دوم در شهرويور 
گفت: عرضه نشدن سهام در بازار خبر بهتري نسبت به عرضه 
شدن آن مي توانست باشد، حداقل در صورت عرضه نشدن 
فشار از روي بازار كمتر مي شد. وي ادامه داد: بازار بورس و بازار 

ارز تاثيرات متقابلي بر روي يكديگر دارند ولي اينكه عرضه 
شدن يا نشدن دارا دوم به تنهايي بتواند باعث ريزش يا خيزش 
دالر شود مساله محتملي نيست. اما قيمت ها در بورس بايد 
اصالح ش��ود. در حال حاضر بورس در حالتي قرار دارد كه 
قيمت سهام بيشتر از ارزش واقعي آنها به نظر مي رسد كه اين 
مساله ريزش شاخص بورس را محتمل مي كند. رادپور اضافه 
كرد: دولت مي خواهد با خبر گشايش اقتصادي و فروش اوراق 
نفتي و همچنين عرضه دارا دوم تامين مالي كند و اين خبر 
جو بازار ارز را متاثر كرده و قيمت دالر در چند روز اخير ريزش 
قابل توجهي داشته است. اينكه مي گويند دولت با خبر عرضه 
نكردن دارا دوم بي اعتمادي را در مردم تقويت كرده موضوع 
جديدي نيست، اصال از چه زماني مردم در مسائل اقتصادي 
به دولت اعتماد داشتند؟ هر تصميم و اقدام اقتصادي دولت 
با مكث مردم همراه است. وي تصريح كرد: در رابطه با آينده 
قيمت دالر وضعيت قابل پيش بيني نيست اما قيمت سهام 
در بازار سرمايه به طور متوسط نسبت به دالر گران تر است، 
اگر بخواهد اصالح و تنظيمي در اين حوزه در نظر گرفته شود 
يا بايد شاخص بورس پايين بيايد يا قيمت دالر باالتر برود يا 

هردو به تناسب يكديگر دستخوش تغييراتي  شوند..
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اخبار

ورود كميسيون امنيت ملي به 
تحوالت بازار بورس

س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با اشاره به حضور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در جلسه اين كميسيون گفت 
كه در اين جلسه تاكيد شد در دستورالعمل هاي 

صدور مجوز كارگزاري ها بازنگري شود.
ابوالفضل عمويي، در توضيح جلسه صبح امروز 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
گفت: كميسيون امنيت ملي در جلسات گذشته 
خود به بررسي فعاليت هاي بازار سرمايه در كشور 
پرداخته بود. پيش از اين جلس��اتي با سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان 
غذا و دارو برگزار شد و امروز ميزبان رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار بوديم. وي افزود: آقاي قاليباف 
رييس سازمان بورس گزارشي از روند تحوالت و 
فعاليت در ب��ازار بورس ارايه كرد، توضيح داد كه 
بازار سرمايه با سرعت خوبي رو به رشد است و در 
اين چارچوب سرمايه هاي مردم بيش از قبل وارد 
بازار سرمايه شده و مشاركت مردم افزايش پيدا 
كرده است. به گزارش ايسنا، عمويي خاطرنشان 
كرد: در اين جلس��ه تاكيد ش��د كه بايد درباره 
آموزش مردم براي حضور در بازار سرمايه اقداماتي 
صورت گيرد. اين كار از طريق س��ازمان بورس و 
رسانه ها دنبال شود. در عين حال به مردم توصيه 
شد از طريق شركت هاي واسطه سرمايه گذاري 
كنند تا امنيت سرمايه آنها حفظ شود. سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ادام��ه داد: اعضاي كميس��يون امنيت ملي نيز 
ديدگاه هايشان درباره توسعه فعاليت بازار سرمايه 
را مطرح كردند. اينكه بازار سرمايه فرصت خوبي 
براي جذب نقدينگي در كشور است تاكيد شد كه 
تعداد كارگزاري هاي بورس افزايش پيدا كرده و 
درباره مجوز تاس��يس كارگزاري ها هم بازنگري 
ص��ورت گي��رد. در نهايت اعضاي كميس��يون 
بيان كردند كه رصدهاي خ��ود در بازار بورس را 
ادامه مي دهند. وي بررس��ي گزارش كميته مرز 
كميس��يون امنيت ملي را از ديگ��ر موارد كاري 
جلسه كميسيون امروز برشمرد و گفت: كميته 
مرز جلساتي با دستگاه هاي مربوطه در موضوع 
مرز داشته كه جمع بندي خود را ارايه كرد مبني 
بر اينكه جمهوري اسالمي با 15 كشور مرزهاي 
آبي و خاكي دارد و بايد از اين ظرفيت بي نظير به 
عنوان يك فرصت اس��تفاده شود. عمويي ادامه 
داد: تاكيد شد كه بايد از فرصت مرز براي توسعه 
همكاري ها و ارتباطات با همسايگان كشور بهره 
برد و فعاليت هاي م��رزي را تقويت كرد كه اين 
منوط به تعامل بهتر با همسايگان است. همچنين 
تاكيد شد كه بايد قوانين مربوط به بازارچه هاي 

مرزي كشور مورد بازنگري قرار گيرد.

خبر

راه اندازي بورس بين الملل تا 
دو ماه آينده

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: 
با راه اندازي تمام زير س��اخت هاي مورد نياز، بورس 
بين الملل تا دو ماه ديگ��ر در جزيره كيش راه اندازي 
مي شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضي 
بانك دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در 
خصوص راه اندازي بورس بين الملل در كشور اظهار 
كرد: زمينه جديدي از معامالت در بورس تحت عنوان 
بورس بين الملل در كشور در جزيره كيش راه اندازي 
خواهد شد كه با تمام مكانيزم هاي جهاني و بين المللي 
همكاري دارد. وي افزود: سامانه جداگانه اي براي انجام 
معامالت در بازار بورس بين الملل راه اندازي خواهد شد 
كه تمام تسويه حساب ها، زبان و قوانين آن مرتبط با 
اصول بين المللي است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي بيان كرد: شرايط حقوقي كه در اين 
زمينه رعايت مي شود با قوانين حقوقي بين المللي 

ارتباط دارد.
بانك ادامه داد: نحوه فعاليت و سرمايه گذاري در بورس 
بين الملل به ش��وراي عالي بورس ارايه شده است و 
مجوز اوليه آن پس از مشخص شدن تمام سهامداران 
داخلي و خارجي منتش��ر مي شود. وي تصريح كرد: 
اميدواريم حداكثر تا دو ماه آينده زير ساخت هاي الزم 
راه اندازي شود تا در همان زمان انجام معامالت در اين 
بازار كليد بخورد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي ابراز كرد: تمام افراد خارجي و ايراني  مقيم در 
خارج از كش��ور مي توانند در اين بازار با استفاده از ارز 
بين الملل سهام هاي مربوط به بخش هاي مناطق آزاد را 
خريداري كنند. بانك مطرح كرد: با استفاده از اين بازار 
سرمايه هاي جديدي كه به بورس كشور وارد مي شود 
از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي تقويت مي شود.

 دو عرضه اوليه 
در راه بورس+ جزييات

امروز و ف��ردا به ترتيب نماد »زمالرد« در فرابورس و 
نماد »شبهساز« در بورس عرضه اوليه خواهند شد. به 
گزارش ايسنا،  15 درصد از كل سهام شركت امروز 
)سه شنبه( عرضه مي ش��ود كه حداكثر سهام قابل 
خريداري توس��ط هر شخص حقيقي و حقوقي 20 
سهم است. ثبت سفارش اين نماد ساعت 13 تا 17 
امروز خواهد بود و دامنه قيمت در ثبت سفارش نيز از 

2000 تا 2100 تومان است.
همچنين در روز چهارشنبه، 4 ميليارد و 26 ميليون 
و157 هزارو 400 س��هم معادل 20 درصد از سهام 
شركت بهساز كاشانه تهران در فهرست نرخ هاي بازار 
دوم و در نماد »ثبهساز« به شيوه ثبت سفارش جهت 
كشف قيمت عرضه خواهد شد. بر اين اساس، حداكثر 
سهميه هر كد حقيقي و حقوقي 1000 سهم و سقف 
و كف قيمت نيز به ترتيب 2200 و 2090 ريال است

بازار سرمايه

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت فوالد خوزستان با 
حضور 76/24 درصدي سهامداران برگزار شد.

به گ��زارش خبرن��گار رواب��ط   عمومي، اين جلس��ه 
روز چهارش��نبه 15 م��رداد 1399 ب��ا حضور اعضاي 
هيات مديره، مديرعامل، حسابرس مستقل و بازرس 
قانوني، نماينده س��ازمان خصوصي س��ازي، نماينده 
سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان 76/24 درصد از 
كل سهام شركت با توجه به رعايت شيوه نامه جلوگيري 
از شيوع ويروس كرونا، به صورت زنده براي سهامداران 

در سايت آپارات بخش شد.
بر پايه اين گزارش، در ابتداي جلسه مهران عباس  زاده 
معاون منابع انساني و امور اجتماعي گزارشي از عملكرد 

شركت فوالد خوزستان در سال 1398 ارايه كرد. 
عب��اس زاده گفت: تولي��د 3 ميلي��ون و 689 هزار تن 
شمش فوالدي، توليد 5 ميليون و 852 هزار تن گندله 
س��نگ آهن، تولي��د 3 ميليون و 724 ه��زار تن آهن 
اسفنجي، فروش 3 ميليون و 766 هزار تن محصول در 
بازارهاي داخل��ي و صادراتي، ثبت ركوردهاي روزانه و 
ماهانه توليد، اجراي طرح هاي توسعه اي، بهينه سازي 
و زيس��ت محيطي و حمايت از مناطق محروم و كمتر 
توس��عه يافته از جمله مهم ترين برنامه هاي اجرا شده 

شركت فوالد خوزستان در سال 1398 بود.
 وي افزود: ش��ركت فوالد خوزس��تان ب��ا هدف توليد 
3 ميليون و 800 هزار تن و ص��ادرات 2 ميليون تني، 
بزرگ ترين عرضه كننده شمش فوالدي كشور است و 
نقش محوري در تامين مواد اوليه با كيفيت شركت هاي 
ن��وردي ايفا مي كن��د و اقبال بازار ب��ه محصوالت اين 
مجموعه، باعث ش��د صادرات به كشورهاي مختلف 

انجام شود.
معاون منابع انساني و امور اجتماعي، رشد 6 درصدي 
سود خالص سال 1398 را ناشي از تغيير تركيب فروش 
داخلي به صادرات و نرخ محصوالت دانس��ت و افزود: 
توس��عه و بهره برداري از شبكه آب به واحدهاي احيا و 
فوالدسازي، راه اندازي اسكله آبگير تصفيه خانه، ادامه 
توسعه پست هاي برق، تكميل و بهره برداري از پروژه هاي 
زيس��ت محيط��ي، بهره ب��رداري از تصفيه خانه هاي 
بهداشتي، پس��اب صنعتي و بازيافت پساب و استفاده 

از گاز طبيعي در فرآيند توليد به منظور كاهش انتشار 
گازه��اي آالين��ده از مهم ترين طرح هاي اجرا ش��ده 
مجموعه فوالد خوزستان در س��ال 1398 بود. توزيع 
بسته هاي معيشتي و بهداشتي در مناطق محروم، كمك 
به سيل  زدگان استان و كشور، كمك به دانشگاه علوم 
پزش��كي اهواز در راستاي پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا و توزيع اقالم آموزشي بخشي از فعاليت ها در قالب 

مسووليت اجتماعي را شامل مي شود. 
عب��اس  زاده يكپارچگي در ط��ول زنجي��ره ارزش از 
معدن تا محصول نهايي را از عوامل موفقيت ش��ركت 
فوالد خوزس��تان دانس��ت و ادامه داد: تامين پايدار و 
اقتصادي اقالم اس��تراتژيك )كنس��انتره سنگ آهن، 
الكترود گرافيتي، قراضه و...(، نوس��ازي فناوري هاي 
تولي��د در راس��تاي تعال��ي عمليات��ي و افزاي��ش 
رقابت  پذي��ري )كاهش هزينه هاي تولي��د و پايداري 
 در كيفي��ت محص��والت(، ظرفيت اقتص��ادي توليد

)Scale-Efficient Plants(، بازاريابي استراتژيك و 
حضور در بازارهاي بين المللي در جهت توسعه صادرات 
غير نفتي، زير ساخت هاي مناسب حمل و نقل با اولويت 
حمل دريايي و ريلي، متنوع سازي سبد محصوالت با 
افزايش س��هم توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر، 
تامين پاي��دار ان��رژي و آب و انطباق اس��تانداردهاي 
زيست محيطي، فضاي مناس��ب كسب و كار و قوانين 
حمايتي تج��ارت بين المللي از ديگ��ر موارد موفقيت 

مجموعه فوالد خوزستان است.
محمد مهدي مومن زاده رييس مجمع عمومي عادي 
ساليانه فوالد خوزس��تان رويكرد اين شركت را خلق 
ارزش براي ذينفعان به جاي سهامداران دانست و افزود: 
ذينفعان مجموعه خوزس��تان را سهامدار، كاركنان و 
خانواده  آنان، جامعه و محيط اطراف تشكيل مي دهند. 
در فوالد خوزس��تان مديران و سيس��تم مدون دو بال 
شركت فوالد خوزس��تان براي پرواز به سوي موفقيت 

است.
وي افزود: در مجموعه فوالد خوزس��تان متخصصان 
زبده اي مش��غول به خدمت هس��تند كه ركوردهاي 
غرورآفرين��ي را در فصل بهار 1399 رق��م زدند و اين 
مهم مرهون تالش مجدانه مدي��ران و كاركنان فوالد 

خوزستان است. انتخاب ش��ركت فوالد خوزستان به 
عنوان صادركننده نمونه در شرايط تحريمي، نشان از 
فائق آمدن بر تحريم ها و شرايط سخت اقتصادي است. 
مومن زاده گريزي هم به وضعيت گروه فوالد خوزستان 
در بازار سرمايه كشور داشت و ادامه داد: در روزهايي كه 
بازار بورس به شدت مورد توجه جامعه قرار گرفته است، 
سهم فوالد خوزس��تان مورد تحليل فعاالن بازار است 
و از اين سهم به عنوان يك س��هم كم ريسك نام برده 
مي شود. از سال گذشته چهار هزار فعال بورسي به جمع 
سهامداران اضافه شد كه بخش عمده اي از آنها حقوقي 
هستند. مطمئنًا در آينده رشد سهم فوالد خوزستان 
ادامه  دار است. راه اندازي كارخانه گندله سازي با ظرفيت 

2 ميليون و 500 هزار تن شركت سيميدكو و فعاليت 
مستمر شركت هاي تابعه، باعث تقويت بنيان شركت 

فوالد خوزستان مي شود.
رييس مجمع عمومي عادي ساليانه فوالد خوزستان 
اظهار داش��ت: ش��ركت ف��والد خوزس��تان در بحث 
مس��ووليت هاي اجتماعي در كش��ور س��رآمد است. 
مسووليت اجتماعي تنها يك عمل خير نيست، بلكه يك 
اقدام راهبردي و استراتژيكي است كه در شركت هاي 
بزرگ جهان دنبال مي شود و با توجه به عملكرد مثبت 
فوالد خوزستان در اين حوزه، انتظار مي رود اين روند 
به صورت مستمر ادامه داشته و در سال آينده گزارش 

جامعي در اين راستا در مجمع عمومي ارايه شود.

در ادامه اين جلس��ه ب��ا قرائت گزارش حس��ابرس در 
مورد صورت  ه��اي مالي، دبير مجمع به س��هامداران 

توضيحاتي داد.
گزارش خبرن��گار ما حاكي اس��ت مجم��ع عمومي 
از محل س��ود خالص س��ال جاري ش��ركت اصلي به 
مبلغ 33/395/871 ميليون ري��ال مقرر نمود، مبلغ 
10/095/809/410/000 ري��ال )ب��ه ازاء هر س��هم 
530 ري��ال ( ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد 239 و 
240 اليحه اصالح��ي قانون تجارت مصوب 1347 به 
س��هامداران و مبلغ 5000 ميليون ريال )ناخالص( به 
عنوان پاداش هيات مديره در وجه اش��خاص حقوقي 

عضو هيات مديره پرداخت گردد. 

در پايان علي محمدي مديرعامل فوالد خوزستان ضمن 
تشكر از سهامداران و اعضاي هئيت مديره اظهار داشت: 
موفقيت هاي روزافزون گروه فوالد خوزستان مرهون 
سياست گذاري مديران و تالش بي وقفه كاركنان است. 
توليد محصوالت جديد و ايجاد تنوع در سبد محصوالت، 
استفاده از فناوري  هاي نوين در جهت پايداري توليد و 
ارتقاي رقابت  پذيري محصوالت، بهره وري كل منابع، 
اجراي طرح هاي توس��عه و متوازن  سازي ظرفيت ها، 
تكميل زنجيره توليد و حضور در صنايع باال دستي )توليد 
كنسانتره سنگ آهن( و پايين دستي )توليد محصوالت 
نوردي(، توس��عه بومي  س��ازي و فن��اوري مهم ترين 

برنامه هاي توسعه اين شركت است.

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت فوالد خوزستان برگزار شد
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در پي برق گرفتگي منجر به فوت يك نوجوان در پارك الله، شهردار پايتخت تذكر گرفت

رانندگان به وعده نافرجام نوسازي كاميون هاي فرسوده واكنش نشان دادند

انتقاد از نقص در ايمني پارك هاي تهران

امكان استفاده از ارز صادراتي براي واردات كاميون دست دوم

گروه راه و شهرسازي|
»ايمني« فضاهاي عمومي و شهري در اين روزها به دغدغه 
اصلي اعضاي شوراي شهر تهران بدل شده است. اگر شيوع 
كرونا در پايتخت، مساله ضعف و توسعه نيافتگي خطوط مترو 
و اتوبوس را بار ديگر به رخ كشيد و انفجار در انبارهاي بندري 
بيروت، نقص در ايمني انبارهاي نفتي شهران را يادآور شد، 
برق گرفتگي يك نوج��وان در پارك الله و فوت او، بار ديگر 
حوادث رخ داده در فضاهاي عمومي شهري را تداعي كرد و 
زبان انتقاد اعضاي شوراي شهر نسبت به ايمن نبودن پارك ها 

و بوستان هاي پايتخت را گشود.

     انتقاد به عملكرد شهرداري 
در همين رابطه، زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون 
س��امت، محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي شهر 
تهران ديروز در نشس��ت علني اين شورا در تذكري با بيان 
اينكه متأسفانه در شامگاه شنبه ۱۸ مرداد ماه با خبر شديم 
كه مهدي پسري نوجوان، در پارك الله دچار برق گرفتگي 
ش��د و جان خود را از دس��ت مي دهد، گفت: در سال هاي 
اخير متأسفانه ش��اهد حوادث تلخ و ناگواري از اين دست 
در بوستان ها و فضاهاي عمومي تهران يا كشور هستيم كه 
داغي جان سوز بر دلمان گذاشته است، از خبر فوت فاطمه 
كودكي پنج س��اله بر اثر سقوط در آبنماي پارك كوهسار 
شهرك خاوران تا كشته شدن كودك ۶ ساله عماد صفياري 
در استاديوم آزادي بر اثر برق گرفتگي، فوت نوجوان ۱3 ساله 
در حوضچه بوس��تان الغدير، فوت كودك ديگري در يكي 
از بوستان هاي مجاور بيمارستان شهيد فهميده به دليل 
برق گرفتگي در درون حوضچه بوس��تان يا فوت دو تن از 
عابران پياده در حادثه واژگوني يك دستگاه جرثقيل سنگين 
در پياده رو و خيابان اطراف شهربازي پارك بسيج و حاال فوت 
نوجوان ۱۴ ساله در پاك الله. او اضافه كرد: در حال حاضر 
نارسايي در آگاهي و ضعف در تخصيص بودجه كافي براي 
دستيابي به اهداف مديريت سامت، ايمني و محيط زيست، 
وج��ود مراكز متعدد تصميم گيري و فقدان هماهنگي در 
ساختار مديريتي موجود، فقدان روشي كارآمد جهت نظارت 
منطقي بر نحوه عملكرد پيمانكاران و مهم تر از همه ضعف 
در بازرسي ها و پايشهاي ادواري از وضعيت بهداشت، ايمني 

و محيط زيست، از عمده ترين چالش هاي پيشرو است.

    شهرداري مسوول است
اين نماينده شوراي شهر تهران با بيان اينكه در سند برنامه 
پنج ساله س��وم توسعه شهر تهران، ش��هرداري به عنوان 
مسوول اصلي حفظ ايمني در فضاهاي عمومي شهر است، 
تاكيد كرد: شهرداري موظف است به منظور پيشگيري از 
وقوع حوادث و افزايش ايمني تردد شهروندان در فضاهاي 
عمومي شهر، ساختار مديريت ايمني و بحران و HSE شهر 
تهران را بازنگري و شيوه نامه نظام مديريت و بازرسي و نظارت 
بر عملكرد و فعاليت كليه پيمانكاران را با هدف پيشگيري 
و كاه��ش حوادث تدوين كند. او گفت: متأس��فانه به  رغم 
پيگيري هاي مستمر كميسيون و برگزاري جلسات بسيار 
با شهردار محترم، معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور 
شورا و اداره كل تشكيات و بهبود روش ها اين مهم همچنان 
مغفول مانده است. نوري اضافه كرد: در نتيجه بررسي هاي به 
عمل آمده و خروجي جلسات برگزار شده، ضرورت دارد كه 
در ساختار شهرداري تهران، واحدي مجزا به صورت يكپارچه 
و تخصصي به مقوله سامت، ايمني و محيط زيست بپردازد و 
به اين نكته توجه شود كه قرار گرفتن HSE در زير مجموعه 
يكي از واحدهاي مرتبط با سامت، ايمني يا محيط زيست 
كارايي و اثرگذاري الزم و كافي را در اجرايي شدن الزامات و 
ضوابط HSE نخواهد داشت. اين عضو شورا با بيان اينكه در 
جلسات كميسيون برنامه و بودجه با شهردار تهران بنا شده 
س��اختار HSE زيرنظر اداره كل محيط زيست شهرداري 
تهران اداره شود، گفت: اين كار خبط و اشتباهي و HSEبايد 

واحدي مستقل براي اثرگذاري هرچه بيشتر باشد.

    انتقاد از بي توجهي به ايمني بوستان ها 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران نيز در جريان صحن علني شوراي شهر تهران 

طي تذكري كه تقديم هيات رييسه شد، نوشت: در نخستين 
دقايق صبح روز يكشنبه ۱۹ مردادماه، نوجوان ۱۴ ساله اي 
كه در حال بازي سرمس��تانه پينگ پون��گ با پدرش بود، 
هيچ گاه تصور نمي كرد كه قرار است تا دقايقي ديگر كابوس 
مرگ برشانه هايش بنشيند و قهقه هاي كودكانه اش جايش 
را به ضجه هاي پدر و مادر و خانواده اش بدهند. اين ضايعه 
دلخراش را به خانواده داغدار اين فرزند تهران تسليت عرض 
مي كنم و از حادثه پيش آمده متأثر و از ش��هرداري تهران 
گايه مندم! فراهاني تاكيد كرد: متأس��فانه در سال هاي 
گذشته ما ش��اهد بروز حوادثي همچون مرگ دلخراش 
فاطمه عزيز در پارك كوهس��ار منطقه ۱۵ تا شكس��تن 
دست پسر بچه اي در پاركي ديگر و اخباري تلخ تر بوده ايم، 
حادثه هايي كه علت��ش را مي توان در كوتاهي و كم كاري، 
ضعف نظارت و كنترل عملكرد پيمانكاران توسط واحدهاي 
اجرايي شهرداري مناطق و نواحي دانست. او تصريح كرد: با 
عنايت به اهميت فراهم كردن فضايي امن و ايمن براي حضور 
شهروندان معزز تهراني در بوستان ها و پارك هاي محلي در 
اجراي بند 3 ماده ۸۰ قانون شوراهاي اسامي كشور، درباره 
»لزوم توجه به ايمني بوستان ها، پارك هاي محلي و فراهم 
آوردن زمينه حضور امن و ايمن خانواده ها« براي سومين بار 
به شهردار محترم تهران تذكر مي دهم. فراهاني تاكيد كرد: 
الزم است تمهيدات الزم براي پيشگيري از بروز حوادث و 
سوانح ناشي از عدم ايمني تجهيزات و فضاهاي موجود در 
بوس��تان ها و پارك ها از طريق تشديد نظارت بر عملكرد 

پيمانكاران مورد توجه جدي قرار گيرد.

    فراموشي رعايت نكات ايمني در شهر 
افش��ين حبيب زاده، رييس كميته نظارت ش��وراي 
اسامي شهر تهران نيز در دويست و سي امين جلسه 
شوراي شهر تهران و در تذكر پيش از دستور خود گفت: 

متأسفانه چندي پيش عدم رعايت مسائل حفاظت و 
ايمني محيط كار و عدم نظارت دقيق بر اين موارد منجر 
به آتش س��وزي كلينيك درماني در منطقه يك شد. 
پس از آن شاهد بوديم كه بخش هاي مختلف نظارتي 
در گزارش هاي خود بر لزوم برخورد با قصور كنندگان 
در رعايت مسائل ايمني تاكيد كردند تا بار ديگر شاهد 
بروز مسائل اينچنيني نباشيم. وي افزود: اما متأسفانه با 
گذشت چند روز از اين حادثه حساسيت به رعايت نكات 
ايمني فروكش كرده و شاهد بروز حوادث مختلفي در 
سطح شهر تهران بوده ايم. بامداد يكشنبه ۱۹ مرداد ماه 
نيز يك پس��ر نوجوان در پارك الله به دليل تكيه دادن 
به چراغ برق دچار برق گرفتگي ش��ده و جان خود را از 
دست داده است. در اين خصوص سهل انگاري پيمانكار، 
قصور در رعايت نكات ايمني، عدم رسيدگي به موقع به 
تجهيزات، همچنين قصور در نظارت ناظر مستقيم فضاي 
سبز و مدير بوستان مشهود است. رييس كميته نظارت 
شوراي شهر تصريح كرد: هفته گذشته نيز شاهد جان 
باختن يكي از كارگران شهري منطقه ۷ در يك رفت و 
روب بزرگراهي روي پل سيد خندان بوديم . حبيب زاده 
تاكيد كرد: آبان ماه ۹۷ نيز حادثه مشابه اي رخ داد و در 
آن زمان از سوي شهردار منطقه مربوطه بر رعايت نكات 
ايمني از سوي پيمانكاران تاكيد شد اما متأسفانه شاهد 
نتيجه دلخواه نبوديم و اين حوادث براي چندين بار تكرار 
شده است. از اين رو، اين موضوع به عنوان تذكر به شهردار 
محترم و جهت بررسي به شوراي شهر نيز اعام مي شود.

    مخزن انبار نفت بايد از شهران خارج شود
محسن هاش��مي، رييس شوراي ش��هر تهران نيز در 
حاشيه صحن شوراي شهر در جمع خبرنگاران درباره 
نگراني درباره وجود انبار نفت در محدوده شهران گفت: 

اين موضوع سال هاست مطرح اس��ت، به خصوص از 
زماني كه پيش بيني وقوع زلزله بزرگي در تهران شد، 
مكاتبات متعددي در مجموعه ش��هرداري و سازمان 
مديريت بحران تهران با وزارت نفت ش��ده و گفته اند 
اگر انتقال انجام دهيم، هزينه هاي بس��ياري دارد اما 
اس��تحكاماتي ايجاد شده  هنوز موضوع مطرح است و 
تقاضاي طرح جامعي داده شده است. رييس شوراي 
شهر گفت: بايد مخزن در جاي امني قرار گيرد و از طريق 
لوله كشي توزيع سوخت صورت گيرد، به اين ترتيب 
ديگر هزار تانكر در همه شهر تردد نمي كنند و جلوي 
بروز خطرات احتمالي گرفته مي شود به خصوص اينكه 
تهران داراي شيب است و ممكن است اين تانكرها در 
شيب تهران دچار حادثه شوند. وي افزود: از وزارت نفت، 
شركت توزيع و پااليش نفت مي خواهم به اين موضوع 
توجه كنند. اما متأسفانه طرح اين مساله در زمان انفجار 
بيروت باعث ايجاد انحراف شد ولي بايد اين مساله جدي 

گرفته شود و شاهد طرح جديدي در تهران باشيم.

    تغيير انبار سوخت اولويت منطقه ۵ است
امير قاسمي، رابط شوراياران منطقه ۵ نيز كه ديروز در صحن 
شوراي شهر تهران حضور يافته بود، ضمن ارايه گزارشي از 
فرصت ها و چالش ها اين منطقه، با اشاره به فعاليت انبارهاي 
نفت در شهران گفت: در گذشته همتي براي جابه جايي اين 
انبارها وجود نداش��ت اما اكنون اين اميد به وجود آمده كه 
در اين شورا تصميمي براي جابه جايي آنها را شاهد باشيم. 
البته اگر مسير تردد تانكرهاي حمل بنزين از اين منطقه در 
كوتاه مدت تغيير كند امنيت خاطر شهروندان تأمين خواهد 
شد. وي افزود: متاسفانه در منطقه ۵، ۱3۹۹ ساختمان ناايمن 
شناسايي شده كه با مكاتبه كاري نمي شود براي آن كرد و بايد 

جلوي فعاليت آنها را گرفت.

درحالي كه ۷۵ روز از رونمايي سامانه نوسازي كاميون هاي 
فرس��وده مي گذرد، در عمل اقدامي در اين  زمينه صورت 
نگرفته و رانندگان خواستار شفاف سازي درخصوص داليل 
اين تأخير هس��تند. در همين حال، يك مقام مسوول در 
وزارت راه و شهرس��ازي از امكان استفاده از ارز بازگشتي از 
صادرات براي واردات كاميون هاي دست دوم خبر داده است.

به گزارش تسنيم، به گفته دبير كانون كاميون داران كشور 
اين طرح هنوز روي كاغذ مان��ده و اقدام عملي هنوز براي 
نوسازي ناوگان صورت نگرفته است. احمد كريمي با بيان 
اينكه طرح نوسازي ناوگان كاميون كشور هنوز در پيچ و خم 
مسائل اداري گير كرده است، افزود: ظاهرا يك سري مسائل 
را وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كرده است كه دنبال 
حل و فصل آن هستند و در واقع هنوز اتفاق خاصي در اين 
رابطه نيفتاده است. وي يادآور شد: در جلسه  با مشاور رييس 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي داشته ايم موضوع 
عدم نظرخواهي از صنف كاميون داران براي نوسازي ناوگان 
را مطرح كرديم كه اتفاقي نيفتاد. در جلسه هفته گذشته با 
رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي نيز اين گايه 
را عنوان كرديم كه وي دستور دادند نماينده صنف به عنوان 
كارگروه اضافه شود. تداوم اين وضعيت، صداي كاميون داران 
و رانندگان را در آورده و برخي از فعاالن اين بخش با مراجعه 
به صفحه وزير راه و شهرس��ازي در شبكه هاي اجتماعي 

اعتراض خود را به باتكليفي سه ماه اخير اعام كرده اند.

    واردات كاميون دست دوم
در همين حال، مش��اور نوس��ازي ناوگان رييس سازمان 

راهداري از موافقت رييس كل بانك مركزي با اس��تفاده از 
ارز بازگشت از صادرات براي واردات كاميون هاي دست دوم 
اروپايي خبر داد. صدراهلل بمانا مشاور رييس سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي در امور نوسازي ناوگان در گفت وگو با 
مهر درباره آخرين وضعيت ثبت نام متقاضيان نوسازي ناوگان 
جاده اي پس از ۷۶ روز از گذشت شروع ثبت نام در سامانه 
سازمان راهداري اظهار كرد: ما در سامانه ثبت نام سازمان 
راهداري، در حال نام نويسي از متقاضيان واردات كاميون 
هستيم اما چون در سامانه ثبت س��فارش )سامانه جامع 
تجارت( قرار است تغييراتي ايجاد شود، هنوز سفارش وارداتي 
ثبت نشده است. وي افزود: تاكنون تقاضاي واردات بيش از 
۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه كاميون دست دوم و جايگزيني آن با 
كاميون هاي فرسوده در سامانه سازمان راهداري ثبت شده 
است كه اين افراد بايد مراحلي را طي كنند مثًا برخي از آنها 
بايد كارت بازرگاني دريافت كنند. بمانا ادامه داد: شركت هاي 
حمل و نقلي تاكنون ۴۰ دستگاه، خودروسازان داخلي ۱۰ 
دستگاه و مابقي مالكان خودروهاي سنگين فرسوده هستند 
كه در اين سامانه نام نويسي كرده اند. اين افراد بايد در سامانه 
حامع تجارت مراحل درخواست خود را ثبت كنند در اين 
سامانه، كدي به نام كد شناسه كاال به متقاضي داده مي شود 
كه سازمان راهداري بايد آن را تأييد كرده و سپس اطاعات 

متقاضي وارد سامانه سازمان راهداري مي شود.

    صورتجلسه ارزي واردات كاميون
عضو كميته نوس��ازي ناوگان جاده اي درباره تأمين ارز 
واردات كاميون هاي دست دوم اروپايي نيز تصريح كرد: 

صورت جلسه اي ميان رييس كل بانك مركزي، سرپرست 
وزارت صمت و وزير راه و شهرسازي امضا شده كه در اين 
صورت جلسه اعام ش��د، ارز كاميون هاي وارداتي بايد 
منشأ خارجي داشته باش��د ولي از محل ارز بازگشت از 
صادرات و همچنين تهاتر كاال نيز امكان تأمين ارز واردات 
اين كاميون ها وجود دارد؛ بنابراين سه روش براي تأمين 
ارز واردات كاميون هاي اروپايي، كره اي و ژاپني در اين 

صورت جلسه تعيين شده است.

     قيمت كاميون نو و فرسوده در بازار
وي درب��اره آثار اجراي اين طرح در كاهش قيمت كاميون 
در بازارهاي داخلي يادآور ش��د: اقداماتي كه تاكنون انجام 
شده در كاهش قيمت كاميون هاي فرسوده تأثير داشته 
اس��ت قيمت هايي كه در حال حاضر در ب��ازار وجود دارد، 
به دليل آنكه توليد داخل متوقف شده است، قيمت تمام 
شده كاميون نيست و در بازار بسيار باالتر از ارزش واقعي آن 
خريد و فروش مي شود اميدواريم با واردات قيمت كاميون 
تعديل شود؛ چون حتي اگر توليد كاميون در خودروسازان 
داخلي هم فعال شود، قدرت خريد وجود ندارد و بين ۲ تا 
3.۵ ميليارد تومان قيمت كاميون هاي توليد داخل اعام 
مي شود بعضاً به ۴ ميليارد تومان هم رسيد درنتيجه قدرت 
خريد كاهش مي يابد. بمانا درباره قيمت كاميون هاي وارداتي 
گفت: قيمت كاميون هاي خارجي تابع نرخ ارز است و چون 
قرار نيست كاميون نوساز وارد شود و كاميون هاي وارداتي، 
كاركرده هستند، نرخ ثابت و مشخصي ندارند حتي كرونا 
روي قيمت كاميون در اروپا تأثيرگذار بوده و حجم جابه جايي 

كاال در اين قاره نيز در تعيين قيمت ها موثر بوده است. در 
كشورهاي اروپايي نرخ كاميون در شرايط مختلف، متفاوت 
است. وي با بيان اينكه هنوز به كس��ي مجوز واردات داده 
نشده، گفت: اميدواريم تا چند روز آينده مجوزهاي واردات 
صادر ش��ود؛ ضمن اينكه طرح واردات كاميون هاي دست 
دوم، جزو احكام دايمي قانون بودجه سال گذشته است و 

محدوديت زماني ندارد.

    تسهيالت بانكي خريد كاميون نو
بمانا در خصوص امكان استفاده از تسهيات بانكي در اجراي 
طرح نوسازي ناوگان جاده اي اظهار داشت: در حال حاضر 
تسهيات بانكي براي خريد كاميون هاي توليد داخل وجود 
دارد اما كاميون ه��اي وارداتي خير و تأمين مالي آنها تابع 
شرايط واردكننده است؛ مثًا برخي واردكنندگان به سازمان 
راهداري اعام كرده اند كه به مالكان كاميون هاي فرسوده 
در قبال خريد كاميون هاي دست دوم وارداتي، تسهيات 

نيز پرداخت مي كنند.
مشاور رييس سازمان راهداري درباره تسهيات بانكي كه به 
خريد محصوالت خودروسازان داخلي با هدف نوسازي داده 
مي شود، گفت: بر اساس قانون تسهيات سازمان راهداري 
براي خريد كاميون هاي داخلي ش��امل ۵۰ درصد قيمت 
محصول، وام يارانه اي باعوض داده مي شود 3۰ درصد آن با 
تسهيات ۱۸ درصد و ۲۰ درصد مابقي هم با آورده متقاضي 
تسويه مي شود. اما حتماً بايد يك دستگاه كاميون فرسوده، 
اسقاط شود؛ اين طرح، همان طرح رياست جمهوري است كه 
فعًا به دليل توقف توليد داخل، اجراي آن متوقف شده است.

 پلمب بنگاه هاي امالك
با نوشتن اجاره نامه صوري 

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه اماك گفت: 
اگر متوجه شويم كه مشاوران اماك براي يك واحد 
مس��كوني خالي اجاره نامه صوري نوشته اند دفتر 
فرد خاطي را پلم��ب و پروانه اش را باطل مي كنيم. 
خس��روي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي كه از سوي مجلس مصوب 
ش��ده الزم االجرا اس��ت و ما نيز به نوبه خود منافذ 
فرار از قانون را مي بنديم. وي افزود: بر اين اس��اس 
به تمامي مش��اوران اماك بخشنامه كرده ايم كه 
چنانچه محرز شود مش��اوري اقدام به انعقاد اجاره 
نامه صوري براي واحدهاي خالي كرده است، دفتر 
مذكور پلمب و پروانه صاحب اماك باطل مي شود. 
خسروي گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا، دريافت كد رهگيري براي كليه قراردادهاي 
اجاره الزامي اس��ت و از طرفين معامله مي خواهيم 
اين موضوع را حتم��ًا از دفاتر اماك مطالبه كنند.  
رييس اتحاديه مشاوران اماك تاكيد كرد: موجران 
و مستاجراني كه مي خواهند از وام كمك وديعه اجاره 
مسكن يا ديگر تسهيات دولتي استفاده كنند حتمًا 
بايد دريافت كد رهگيري را جدي بگيرند. خسروي 
همچنين درباره وضعيت بازار مسكن گفت: پس از 
آنكه دستگاه قضايي ممنوعيت درج قيمت مسكن 
در سايت هاي اينترنتي را اعام كرد، شاهد آرامش 
نسبي در بازار هستيم و معامات رونق گرفته است. 
وي با بيان اينكه مخالف تكنولوژي نيستيم،  افزود: در 
برخي كشورها سايت هايي هستند كه قيمت مسكن 
را بر اساس معامات نشان مي دهند. در كشور ما هم 
سامانه كد رهگيري همين نقش را دارد. مشاوران 
اماك مي توانند به اين سامانه مراجعه كنند و در هر 
منطقه يا محله كه مد نظر دارند آخرين قيمت را بر 
اساس معامله اي كه انجام شده ببينند. اگر رويه بر 
اين اساس باشد ديگر شاهد اعام قيمت هاي دلخواه 
از طرف برخي مالكان كه به نابساماني بازار مسكن 

منجر مي شود نخواهيم بود.

طرح مجدد جداسازي مسكن 
از راه

تفكيك بخش مسكن و راه از يكديگر كه در سال هاي 
گذشته مطرح و با مخالفت مسووالن سابق وزارتخانه 
همراه بود مجدداً از سوي نمايندگان مجلس مطرح 

شده است.
به گزارش ايسنا، جداسازي بخش مسكن از بخش 
راه در مجموعه وزارت راه و شهرسازي يك بار ديگر 
روي ميز بهارستان نش��ينان قرار گرفت. اين طرح 
پيش از اين هم در مجلس دهم مطرح شد كه عباس 
آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي و برخي معاونان 

او با اين تفكيك مخالف بودند.
استدالل مسووالن س��ابق وزارتخانه اين بود كه با 
ادغام دو حوزه راه و شهرس��ازي شاهد انسجام در 
تصميم گيري براي اين دو بخش هس��تيم. به طور 
مثال در زماني كه دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن 
از يكديگر ج��دا بودند بعضًا جاده ها، خطوط ريلي، 
ايستگاه هاي راه آهن يا فرودگاه ها كيلومترها دورتر 
از ش��هرها احداث مي ش��د؛ زيرا پروژه محوري در 
تصميم سازي ها ارجحيت داشت. در سوي مقابل، 
موافقان تفكيك حوزه راه از حوزه مسكن، حجيم 
و س��نگين بودن وزارت راه و شهرس��ازي را مانعي 
براي پيشبرد برنامه ها مي دانند. عقب ماندگي حوزه 
مس��كن از جمله عوارض ادغام بخش راه با بخش 
مسكن عنوان مي شود. به هر ترتيب برنامه جداسازي 
يك بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده 
است. رييس كميسيون عمران مجلس در اين باره 
گفته است: در ش��رايط فعلي نمايندگان مجلس 
موافق اين تفكيك هستند تا دو وزارتخانه بتوانند 
به وظايف ش��ان به درستي عمل كنند. محمدرضا 
رضايي كوچي با بيان اينكه با وجود ۱۵ معاون وزير و 
مديرعامل در وزارت راه و شهرسازي، مديريت تمام 
اين بخش ها توسط وزير امكان پذير نيست بيان كرده 
است: در ش��رايط كنوني شهرداري ها و دهياري ها 
زيرنظر وزارت كشور هستند حال پيشنهاد ما اين 
است كه اين دو بخش به همراه حوزه مسكن، وزارت 
مسكن را تش��كيل دهند و از سوي ديگر وزارت راه 
نيز تشكيل شود. هنوز مسووالن وزارتخانه از جمله 
محمد اس��امي وزير راه و شهرس��ازي نسبت به 
طرح تفكيك حوزه راه از حوزه مسكن كه از سوي 

نمايندگان مطرح شده واكنشي نشان نداده اند.

برقراري مجدد پروازهاي 
مسافري هما به وين

هواپيمايي جمهوري اسامي ايران »هما« از تاريخ 
۲۵ مردادماه سال جاري، براساس برنامه در روزهاي 
شنبه هر هفته از تهران به فرودگاه وين پرواز مي كند.

به گزارش ايس��نا، با گس��ترش ويروس كوويد ۱۹، 
بسياري از پروازهاي برنامه اي هما به مقاصد پروازي 
از جمله كشور اتريش متوقف شد كه اين وقفه چند 
ماهه همچنان ادامه داشت  و به دنبال رفع محدوديت 
بهداشتي هاي اعمال شده از سوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري اتريش و صدور مجوز براي شروع مجدد 
پروازهاي هما به مقصد وين، از روز ۲۵ مردادماه سال 
جاري، پرواز برنامه اي هم��ا از فرودگاه حضرت امام 
خميني )ره( به مقصد فرودگاه وين انجام مي شود. 
اين پرواز در روزهاي ش��نبه هر هفته، با پرواز شماره 
۷۱۷ در س��اعت ۸ و ۴۰ دقيقه بامداد فرودگاه امام 
خميني )ره( ترك و در ساعت ۱۰ و 3۰ دقيقه )به وقت 
محلي( در فرودگاه وين به زمين مي نشيند.  بازگشت 
اين پرواز در همان روز، با پرواز شماره ۷۱۶ در ساعت 
۱۱ و ۵۰ دقيقه به وقت محلي از فرودگاه وين پرواز 
مي كند و در س��اعت ۱۸ و ۴۰ دقيق��ه وارد فرودگاه 

امام خميني)ره( مي شود.
هم اكنون پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسامي 
ايران به مقاصد آمستردام، پاريس، ميان، رم و لندن 

براساس برنامه پروازي انجام مي شود.

درخواست از پدافند غيرعامل 
براي بررسي انبار نفت شهران

رحمت اهلل حافظي، رييس كميس��يون س��امت 
شوراي چهارم شهر تهران از سازمان پدافند غير عامل 
خواست كه به مساله ايمني انبار نفت شهران ورود 
كند. حافظي در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت 
انبارهاي نفت شهران با تاكيد بر اينكه در كميسيون 
س��امت ش��وراي ش��هر چهارم بارها در خصوص 
وضعيت انبارهاي نفت شهران تذكر داده و موضوع 
را از نظر ايمني بررس��ي كرديم، گف��ت: انبارهاي 
ش��هران روي بلندي قرار دارد و در صورت بروز هر 
گونه حادثه و تخريب ديوارها، امكان جاري ش��دن 
نفت و مشتقات آن به سمت پايين دست كه مناطق 
مسكوني هستند، وجود دارد. وي با بيان اينكه عاوه 
بر وجود انبارهاي نفت شهران، شاهد لوله هاي چند 
كيلومتري انتقال نفت از شهر ري تا شهران هستيم، 
گفت: براساس اطاعات آن زمان، لوله هاي انتقال 
نفت از زير مناطق مسكوني و شهري عبور مي كرده 
و انتظار مي رود مسووالن وزارت نفت توضيح دهند 
كه وضعيت اين لوله ها چگونه است. رييس پيشين 
كميسيون سامت شوراي اسامي شهر تهران با بيان 
اينكه در دوره چهارم در خصوص وضعيت انبارهاي 
نفت شهران با وجود آنكه مكاتبات زيادي داشتيم 
اما به نتيجه نرسيديم و كسي پاسخگو نبود، ادامه 
داد: مساله وجود انبارهاي نفت شهران يك مساله 
پدافندي است و مطالبه ما حاال به عنوان يك شهروند 
از سازمان پدافند غير عامل اين است كه اين انبارها 
را بررس��ي كنند و در خصوص خطر پذيري يا عدم 
خطر پذيري اين انبارها به مردم يك گزارش دهند. 
اگر اين انبارها مشكلي ندارد به اطاع مردم برسانند 
و اين طور نباشد كه اجازه دهيم اتفاق رخ دهد و بعد 
بگوييم كسي به حرف هايمان گوش نكرد. وي افزود: 
مطالبه ما از سازمان پدافند غير عامل اين است كه 
موقعيت اين انبارها كه در باالدست مناطق مسكوني 
قرار دارد درباره ايمني آنها به مردم اطمينان بدهند.

تلفات تصادفات برون شهري 
تهران يك سوم درون شهري

حيدر نوروزي، مديركل راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي استان تهران با بيان اينكه در ديگر استان ها 
نس��بت جان باختگان تصادفات برون ش��هري به 
درون شهري ۴ به يك است، گفت: در استان تهران 
جان باختگان سوانح رانندگي برون شهري يك سوم 

آمار درون شهري است.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
تهران در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت تلفات 
انساني ناشي از تصادفات در جاده هاي اين استان 
گفت: »خطاي انس��اني«، »ج��اده«، »خودرو«، 
»شرايط محيطي و جوي« و »قوانين و مقررات« پنج 
عامل تأثيرگذار در سوانح معرفي شده اند كه 3 عامل 
اول )خطاي انساني، جاده و خودرو( بيشترين تأثير 
را در بروز تصادفات رانندگي دارند و براساس اعام 
پليس راه بيش از ۷۵ درصد عامل وقوع تصادفات 

رانندگي، خطاي انساني است.
او افزود: نتيجه بروز تصادف »خس��ارات«، »جرح 
و مصدوميت« و »فوت« اس��ت، سرعت باال يكي 
از عوامل اصلي بروز س��وانح رانندگي اس��ت و در 
سرعت هاي زياد امكان وقوع مصدوميت سخت و 
فوت بسيار بيشتر است، در اين راستا هيچ چاره اي 
نداريم جز اينكه به قواني��ن راهنمايي و رانندگي 
احترام بگذاريم؛ در آزادراه ها حداكثر سرعت ۱۲۰ 
كيلومتر بر ساعت، در بزرگراه ها ۱۱۰ كيلومتر در 
راه هاي اصلي ۹۰ كيلومت��ر، در راه هاي فرعي ۶۰ 
كيلومتر و راه هاي روستايي ۵۰ كيلومتر بر ساعت 
است، نبايد از اين سرعت هاي مجاز اعام شده عبور 
كنيم. نوروزي تصريح كرد: وقتي در محور روستايي 
تأكيد ش��ده اس��ت كه س��رعت نبايد بيش از ۵۰ 
كيلومتر بر ساعت باشد بايد توجه كرد در حالي كه 
عده اي بدون توجه به تعيين رقم حداكثر سرعت در 
محورهاي روستايي با سرعت باال حركت مي كنند 
كه به بروز حادثه مي انجامد، در محور روستايي قوِس 
محور براس��اس يك سرعت مشخص تعيين شده 
است و وقتي در يك قوس كه حداكثر سرعت نبايد 
بيش از ۲۰ كيلومتر باشد با سرعت ۷۰ كيلومتر بر 
ساعت حركت مي كنيد، قطعًا حادثه رخ مي دهد.  
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
تهران اظهار كرد: در كشور ساالنه حدود ۱۸ هزار 
نفر فوتي به دليل وقوع سوانح رانندگي داريم و اين 
رقم بااليي است، وقتي يك هواپيما با ۱۵۰ نفر مسافر 
سقوط مي كند، بازتاب خبري بسيار بااليي دارد در 
حالي كه در كشور ما به صورت متوسط روزانه ۵۰ 
نفر بر اثر سوانح رانندگي جان مي بازند، بايد به اين 
موضوع توجه كنيم كه تابلوها و عائم راهنمايي و 
رانندگي زبان گوياي راه ها هستند. او افزود: استان 
تهران از نظر تصادفات فوتي، جرحي و خس��اراتي 
نس��بت به ديگر استان هاي كش��ور تفاوت هايي 
دارد، در اس��تان هاي ديگر جان باخته هاي سوانح 
رانندگي برون ش��هري چهار برابر جان باخته هاي 
س��وانح رانندگي درون  شهري است، يعني نسبت 
تلفات تصادفات درون شهري به برون شهري يك 
به چهار است، اما در اس��تان تهران جان باختگان 
سوانح رانندگي برون شهري كمتر از درون شهري 
است و يك سوم آمار درون شهري است.  نوروزي در 
پاسخ به اينكه در برخي سال ها شاهد افزايش آمار 
تصادفات و تلفات  س��وانح رانندگي در محورهاي 
روستايي هس��تيم. در محورهاي روستايي استان 
تهران با توجه به پرتردد بودن و آسفالت بودن اغلب 
جاده هاي روستايي، اين آمار چگونه است؟ گفت: 
بله،   در اس��تان تهران محورهاي روستايي با ديگر 
استان هاي كشور تفاوت زيادي دارد زيرا بار ترافيكي 
سنگيني روي محورهاي روستايي وجود دارد، يك 
محور روستايي در استان تهران ممكن است به اندازه 
يك محور بزرگراهي در يكي از استان هاي ديگر بار 
ترافيكي داش��ته باشد اما با اين حال در آمار تلفات 

سوانح رانندگي روستايي افزايشي نداشته ايم.
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افزايش روند توسعه اقتصاد ديجيتال با نفوذ زنجيره هاي بلوكي

بالك چين، ابزار كارآمد دنياي تجارت
گروه دانش و فن|

محبوبيت بالك چين در طول س��ال گذشته، فراتر 
از حد انتظار بوده و اين فن��اوري را به ابزاري واقعي و 
كارآمد در دني��اي تجارت تبديل كرده، همانطور كه 
نفوذ بالك چين، همزمان با آغاز روند توسعه اقتصاد 
ديجيتال، در حوزه صنعت بازي سازي رشد فزاينده اي 
يافته اس��ت. در معامالت مس��تغالت، ثبت زمين و 
امالك نيز از آنجا كه بالك چين مناسب استفاده در 
بازارهاي خصوصي اس��ت، نياز به واسطه ها را كامال 
برطرف مي كند. از طرفي دو فناوري نوين بالك چين 
و اينترنت اش��يا، در حال ايجاد تغيير و تحولي بديع 
در زمينه عرضه مواد غذايي هس��تند و مي توانند در 

آينده اي نزديك، كليد امنيت غذايي جهان باشند.
در حالي ك��ه رمزارزها ي��ا ارزهاي رمزنگاري ش��ده 
همچنان در حال رقابت براي جا باز كردن در دنياي 
ارز هستند، فناوري پشتيبان آن يعني »بالك چين« 
گام هاي گسترده اي در مسير پذيرش جهاني برداشته 
اس��ت. اين فناوري مي تواند امكان انتقال مطمئن و 
معتبر داده ه��ا و همچنين يك ش��بكه قابل رديابي 
ناگسستني را فراهم كند كه اين ويژگي ها تنها براي 

امور بانكي نيست.
 شركت »KPMG«، غول خدمات مديريتي، اعالم 
كرد كه محبوبيت بالك چين در طول سال گذشته، 
فراتر از حد انتظار بوده و همين امر، فناوري ياد شده 
را به ابزاري واقعي و كارآمد در دنياي تجارت تبديل 

كرده است. 
پژوهش��گاه فضاي مجازي اعالم كرد كه هوآوي طي 
تحقيقي با همكاري پژوهشگاه اقتصادي آكسفورد، 
پيش بيني كرده اس��ت كه اقتصاد ديجيتال، تا سال 
۲۰۲۵، حدود ۲۴.۳ درصد از توليد ناخالص جهاني 
را تشكيل خواهد داد كه در مجموع رقمي حدود ۲۳ 

تريليون دالر محسوب مي شود. 
بالك چين در ميان فناوري هاي نوظهور كه منجر به 
اين رشد مي شوند، مهم ترين تاثير را خواهد داشت. 
در حالي ك��ه كاربرد برخ��ي برنامه هاي بالك چين، 
مانند اتصال اخير شركت هاي آي بي ام و اي تي آي اي 
در نروژ به اين فناوري در راستاي اطمينان از كيفيت 
غذاهاي دريايي بهتر و ايمن تر و موفقيت پلتفرم حمل 
و نقل تريدلنسدر بندر اسپانيا كه از اين فناوري براي 
تسهيل عمليات حمل و نقل استفاده مي كند، استفاده 
از آن در امور مالي، رديابي و كنترل زنجيره تامين را 
شامل مي شود، برنامه هاي ديگري نيز وجود دارند كه 
با وجود اجرايي شدن از سوي بالك چين كمتر مورد 

توجه قرار گرفته اند.

بالكچيندرصنعتبازيسازي
نفوذ بالك چين، همزمان با آغاز روند توسعه اقتصاد 
ديجيتال، در حوزه صنعت  بازي سازي رشد فزاينده اي 
يافته است. محبوبيت بازي هاي آنالين چند نفره در 
ماه هاي اخير به ش��دت افزايش يافته است، از سوي 
ديگر شيوع كرونا و تش��ديد محدوديت هاي رفت  و 
آمد و در نتيجه، قرنطينه خانگي ميليون ها نفر نيز، بر 
سرعت رشد اين نوع جديد از سرگرمي افزوده است. 
بازي هاي آنالين مشهوري چون ورلد آف واركرفت، 
فاينال فنتس��ي و الدر اس��كرول آنالي��ن، زمينه به 
هم پيوس��تن جوامع گوناگون، ايجاد تيم  و كس��ب 
درآمدهاي ارزي را براي بازيكنان در يك اكوسيستم 
مشترك فرآهم مي آورند. فناوري بالك چين مي تواند 
با هدف شبيه س��ازي خدمات مالي دنياي واقعي، در 
توسعه اين سيس��تم هاي توكن محور نقش موثري 

داشته باشد. 
شركت بازي هاي ويديويي بالك چين هورايزن طي 
پروژه اي جديد به بازتعري��ف ايده مالكيت در دنياي 
نوظهور دفتر كل توزيع ش��ده پرداخته است. شركت 
يادش��ده در حال برنامه ريزي ب��راي ايجاد تغييرات 
اساسي در بخش اقالم قابل معامله در بازي با استفاده 
از يك سيستم عامل اتريوم به نام آركاديوم است. اين 

پلتفرم بالك چين محور، ام��كان مالكيت يك آيتم 
خاص را براي بازيكن تامي��ن مي كند و هنگام انجام 
معامالت بي��ن بازيكنان، خريد و ف��روش اجناس را 
تسهيل مي بخش��د. اين شركت قصد دارد با ثبت نام 
بازيكنان در دفتر كل توزيع شده مرتبط با رمزارزها، 
ويژگي ه��اي ابتكاري و به دنب��ال آن تجربي بازي را 

ارتقا دهد.

بالكچيندرامالكومستغالت
در س��ال ۱۸۶۲ دولت انگلس��تان براي پشتيباني و 
محافظت از حقوق مالكيت، در سراسر انگليس و ولز، 
اداره ثبت اچ ام لند را تاسيس كرد. اين اداره تا به امروز 
ح��دود ۲۵ ميليون عنوان ملكي را به ثبت رس��انده 
اس��ت. اما در حال حاضر ب��ا روي كار آمدن و امكان 
بهره گيري از فن��اوري بالك چين روياي فرآيندهاي 
بدون كاغذ بازي محقق شده است. به عقيده بسياري 
از كارشناسان، ماموريت اين اداره ثبت به پايان رسيده 
است. رقابت براي تبديل شدن به سرآمدترين پلتفرم 
ثبت جهاني زمين بر اساس معيارهاي سرعت، سادگي 
و رويكرد باز نس��بت به داده ها، رسما آغاز شده است. 
امروزه دولت هاي بيشتري در حال اقدام براي استفاده 
از فناوري بالك چين براي امور مربوط به ثبت و تامين 

سوابق هستند.
 اوكراين، گرجس��تان و س��وئد از جمله كشورهايي 
هس��تند كه همگي معامالت مستغالت، ثبت زمين 
و امالك را با اس��تفاده از بالك چين انجام مي دهند. 
نشانه گذاري امالك و مس��تغالت تجاري موضوعي 
است كه در زمان حاضر بسيار جدي تر از گذشته مورد 
بررسي قرار مي گيرد. در اين ميان، معامالت مبتني بر 
بالك چين نياز به واسطه ها را كامال برطرف مي كند. 
اين ويژگي نش��ان مي دهد كه فن��اوري بالك چين 
مناسب استفاده در بازارهاي خصوصي مانند امالك و 
مستغالت است. زمين و ملك يكي از قديمي ترين انواع 
سرمايه گذاري به شمار مي رود، اما هزينه باالي ثبت و 
مشكالت مربوط به نقدينگي از بزرگ ترين موانع پيش 

روي سرمايه گذاران اين حوزه محسوب مي شود.
 بنابراين روش هاي نوين تايي��د و پرداخت از طريق 
ارايه مدل ه��اي جدي��د، كمك ش��ايان توجهي به 
خريداران است. از سوي ديگر، مقرون به صرفه نبودن 
خريد كل يك مل��ك نبايد مانع ورود اف��راد به بازار 

امالك و مستغالت ش��ود. مالكيت گسترده و فروش 
كس��ري امالك نيز بازار جهاني جديدي را به وجود 
مي آورد. همين امر، سبب شكل گيري موج راه اندازي 
شركت هاي امالك و مستغالت مبتني بر بالك چين 
شده است كه تمامي مسائل و چالش هاي پيش روي 

را با راه حل هاي نوآورانه حل مي كنند.

بالكچيندرصنعتاتومبيل
صنع��ت اتومبيل ني��ز مي تواند از طري��ق اين دفاتر 
ديجيتالي و فناوري مبتني بر بالك چين، سود و ارزش 
زيادي ايجاد كند. بر اساس گزارش آي بي ام، ۶۲ درصد 
از مديران شركت هاي بزرگ خودروسازي معتقدند 
كه بالك چين تا سال ۲۰۲۱ به نيرويي تاثيرگذار در 

بخش خودرو بدل خواهد شد.
 از سوي ديگر، خودروسازان پيشرو در حال برنامه ريزي 
براي اجراي پروژه هاي مبتني بر بالك چين هستند. 
شركت بي ام دبليو قصد دارد از دفاتر كل توزيع شده، 
براي كمك به رديابي مسير توليد مواد اوليه و قطعات 
يدكي در س��طح جهاني اس��تفاده كند. اين فناوري 
در ح��ال ظهور، اف��ق وس��يع تري را در زنجيره هاي 
تامين بين المللي ايجاد و رديابي و نظارت را به شكل 

محسوسي تسهيل مي كند.

كليدامنيتغذاييجهان
از طرفي دو فناوري نوين بالك چين و اينترنت اشيا، در 
حال ايجاد تغيير و تحولي بديع در زمينه عرضه مواد 
غذايي هستند و مي توانند در آينده اي نزديك، كليد 
امنيت غذايي جهان باشند. صنعت عرضه و توليد غذا 
يكي از مهم ترين و ضروري ترين امور در جهان امروز به 
شمار مي  رود. با اين حال، ايمني مواد غذايي همچنان 
به عنوان يك چالش بزرگ و عامل مرگ و مير حدود 

نيم ميليون نفر در هر سال شناخته مي شود. 
طبق گزارش پژوهش��گاه فضاي مجازي، دو فناوري 
نوين بالك چين و اينترنت اشيا، در حال ايجاد تغيير 
و تحولي بدي��ع در زمينه عرضه مواد غذا هس��تند و 
بر اس��اس مطالعات انجام شده از سوي متخصصان، 
مي توانند در آينده اي نزدي��ك، كليد امنيت غذايي 

جهان باشند. 
ارزش كل زنجيره تولي��د و توزيع مواد غذايي، بيش 
از ۸۱ تريليون دالر اس��ت و باعث جذب و استخدام 

صدها ميليون نفر در اقصي نقاط جهان ش��ده است. 
با وجود اين مس��ائل مربوط به آس��يب هاي ناشي از 
عدم سالمت مواد غذايي همچنان به قوت خود باقي 
هستند. بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته، هر ساله، 
بيش از ۶۰۰ ميليون نفر در جهان بر اثر خوردن مواد 
غذايي فاسد و ناسالم، بيمار مي شوند كه از اين تعداد 
۴۲۰ هزار نفر زندگي خود را از دست مي دهند. يك 
مطالعه جديد نشان داده است كه ادغام فناوري هاي 
بالك چي��ن و اينترنت اش��يا، مي تواند بس��ياري از 
نقاط ضع��ف در تامين ايمني مواد غذاي��ي را از بين 
ببرد. پژوهش يادش��ده كه توسط شركت هاي كوين 
تلگراف و وي چين انجام شده، نشان مي دهد كه سهم 
فناوري اينترنت اشيا، در توليد مواد غذايي طي پنج 
س��ال آينده، از ۱۴ ميليارد دالر ب��ه ۲۵ ميليارد دالر 
در س��ال ۲۰۲۵ خواهد رسيد. بهره گيري از اينترنت 
اشيا فوايد بسياري در صنعت توليد مواد غذايي غذا 
دارد. از جمله اين فوايد مي ت��وان به نظارت جامع از 
طريق حسگرهاي هوش��مند، اتوماسيون فرآيندها 
با اس��تفاده از ربات ها، هواپيماهاي بدون سرنشين و 
ساير تجهيزات خودمختار جهت حمل ونقل و ظهور 
مدل هاي جديد براي مبادالت تجاري اش��اره كرد. 
عالوه بر اين، فناوري ياد شده، به واسطه مكانيزه شدن 
فرايند توليد و توزيع، وفاداري مش��تري هاي نگران 
كيفيت و سالمت غذا را افزايش مي دهد. بالك چين 
نيز نقش بسيار مهمي را در آينده زنجيره تامين مواد 
غذايي ايفا خواهد كرد. پيش بيني ها حاكي از آن است 
كه اين فناوري تا سال ۲۰۲۳، قابليت رديابي حداقل 
۱۰ درصد از محصوالت توليدي صنايع غذايي جهان 
را خواهد يافت. بالك چين مزاياي فراواني براي صنايع 
غذايي جهان در بر دارد. اين مزايا، افزايش اعتماد در 
نتيجه يك فرآيند اثبات ش��ده، تعامل مصرف كننده 
از طريق يك مكانيسم ش��فاف، التزام دولت در مورد 
قابليت رديابي و كاهش تحريف اطالعات در زنجيره 

تامين را شامل مي شود. 
ادغام بالك چين و اينترنت اش��يا يك عامل تحول زا 
و انقالب��ي در فرايند عرضه م��واد غذايي خواهد بود. 
شركت نروژي يونيسات به عنوان يك موسسه پيشرو 
در اين حوزه، سامانه جديدي موسوم به سي فودچين 
را به صورت آزمايشي افتتاح كرده است. اين سامانه 
در حوزه صنعت مواد غذايي دريايي فعاليت  مي كند.

ادامه از صفحه اول

تاثيرناهماهنگيهايمديريتي
برريزششاخصهايبورسي

در ط��رف مقابل زيرمجموعه ه��اي وزارت اقتصاد به 
شكل ديگري اظهارنظر مي كنند و بعد روز ديگر آقاي 
وزير مي آيد و مي گويد كه افرادي هس��تند كه به اين 
حرف ها بال و پر مي دهند و... اين فضاي آشوبناك در 
شرايطي پيش روي ميليون هاي ايراني تصويرسازي 
مي ش��ود كه ۸۳ميلي��ون ايراني منتظ��ر عرضه اين 
سهام هستند تا در آن مش��اركت كنند. بدون ترديد 
اين فضاي متناقض به بازار س��رمايه آسيب مي زند و 
جلوي پويايي بازار را مي گيرد. مس��ووالن بايد بدانند 
كه بازار سرمايه عميق ش��ده؛ فعاالن بازار سرمايه كه 
دامنه وس��يعي از جمعيت ايراني را شامل مي شوند، 
حرف ها را مي شنوند و رصد مي كنند و در خصوص آن 
دست به قضاوت ميزنند و واكنش نشان مي دهد. چه 
خوب است كه قبل از هر اقدامي بصورت كارشناسي 
بحث هاي آن پيش برود؛ گروه هاي مختلف درباره ان 
صحبت كنند. به يك پروتكل اجرايي برسند. در اين 
پروتكل نقشه راه مش��خص شود، زمان بندي تعيين 
شود، بر اساس زمان بندي صحبت ها مشخص شود. 
اين صحبت ها هم توسط يك جايگاه كه وظيفه روابط 
عمومي را به عهده دارند، اطالع رساني عمومي شود. با 
مورد توجه قرار دادن اين ضرورت هاي اجرايي خواهيم 
ديد كه بازار واكنش هاي روش��ني نش��ان مي دهد و 
ديگر ش��اهد ريزش هاي بيهوده در بازار نخواهيم بود. 
ريزش ش��اخص ها طي دو روز گذش��ته به دليل بروز 
ناهماهنگي هايي بود كه ميان ساختار هاي اجرايي در 
خصوص عرضه ش��ركت هاي وعده داده شده، انجام 
گرفت. ضمن اينكه بس��ياري از افرادي ك��ه وارد بازار 
بورس شده اند هنوز محافظه كاري هايي دارند و با بروز 
هر نشانه نگران كننده اي بازار را ترك مي كنند. موضوع 
ديگري هم روي ريزش شاخص ها اثر گذاشت؛ سخنان 
رييس كل بانك مركزي بود كه اعالم كردند قيمت ارز 
را پايين خواهند آورد. كه اين هم يك جمله كلي است؛ 
چه خوب بود كه سياست گذاري ها مشخص شود؛ شاهد 
بوديم كه با ريزش بورس شاهد افزايش قيمت ارز بوديم 
كه خودش نشان دهنده تاثير متقابل بازارهاست. براي 
روزهاي پاياني هفته كه چهارشنبه و پنجشنبه را شامل 
مي شود؛ چنانچه اين رويكردهاي متناقض پايان بپذيرد 
و اظهارنظرها خبر از هماهنگي ميان بخش هاي مختلف 
بدهد مي توانيم اميدوار باشيم كه بورس دوباره در داالن 

رشد قرار بگيرد. 

انتخابوزيرصمتودرونماي
رشدصادراتغيرنفتي

 مي ت��وان بازارچه هاي مرزي را به مرزهاي رس��مي 
صادراتي ارتق��ا داد، چرا كه تجارت با ع��راق در حال 
حاضر يكي از سودآورترين حوزه هاي بازرگاني است 
كه بايد از اين ظرفيت به نفع بهبود وضعيت معيشتي 
مردم منطقه و كل كش��ور بهره برد. در ساير استان ها 
هم يك چنين ظرفيت هايي وجود دارد؛ مثال استان 
گلستان با تركمنستان مرز مشترك دارد. استان هاي 
شمالي با روسيه و جمهوري آذربايجان و...مرز مشترك 
دارند. سيستان و بلوچستان با پاكستان و...بايد از اين 
ظرفيت هاي اقتصادي كه ميان ايران و همسايگانش 
وجود دارد به درستي بهره  برد. در كنار اين موضوعات، 
موضوع جهش توليد هم يك راهبرد كلي اقتصادي 
است كه وزارت صمت به عنوان نقطه كانوني راهبرد 
جهش در توليد، وظيفه ساماندهي و بسترسازي براي 
اين جهش را به عه��ده دارد و بايد زمينه تحقق آن را 
فراهم كند. مجموعه اين عوامل و عوامل ديگر مهم ترين 
موضوعاتي است كه در جريان جلسه راي اعتماد به وزير 

پيشنهادي صمت به آنها توجه خواهد شد.

شناساييحفرههايموجود
دريكطرحاقتصادي

مكانيس��مي كه در بورس وجود دارد، بسيار دشوار 
اس��ت. اگر دولت واقعا به جمع آوري نقدينگي براي 
پيگيري طرح هاي توسعه اي خود به ويژه در بخش 
نفت، گاز و پتروشيمي، اعتقاد دارد؛ مي تواند شركت 
ملي نفت ايران را كه ش��ركتي مهم و بزرگ است را 
وارد بورس كند؛ س��هام آن را به م��ردم واگذار كند؛ 
س��رمايه آن را افزايش دهد و در نهايت اين شركت 
را به تشكيالتي مانند ش��ركت آرامكوي عربستان 
بدل كند كه امروز در بازارهاي اقتصادي بين المللي 
قيمت آن بيش از ۱.7تريليون دالر اس��ت. معتقدم 
كه اين روش معقول تري براي ايجاد ارزش افزوده در 
بخشس هاي مولد است؛ نكته مهمي كه در بطن تمام 
اين ارزيابي هاي تحليلي و تصميم سازي ها بايد مورد 
توجه قرار بگيرد، اين است كه بايد بدانيم؛ قشري كه 
بار اصلي اشتباهات اقتصادي مديران و مسووالن را 
به دوش مي كشند؛ اقشار كمتربرخوردار و طبقات 
محروم جامعه هستند؛ بنابراين بهترين حميات از 
اين اقش��ار اخذ تصميمات درست اقتصادي است؛ 
تصميماتي كه با استفاده از ذخيره دانايي كشور در 

بخش هاي اقتصادي بايد عملياتي شوند.

اخبار

ويژه

حلمشكالتفنيشبكهعلمي
نماين��ده وي��ژه رياس��ت جمهوري در ام��ور دولت 
الكترونيك از اتصال بخش اعظمي از دانش��گاه هاي 
بزرگ كشور تا ۱۵ شهريور به شبكه علمي خبر داد. به 
گزارش مهر، نصراهلل جهانگرد در همايش ملي تبادل 
تجربيات دانشگاه ها در اجراي آموزش الكترونيكي در 
بحران كوييد ۱۹ به تشريح روند پيشرفت شبكه علمي 
و مشكالت و چالش هاي آن در تكميل شبكه پرداخت 
و اظهار كرد: »در برنامه پنجم و ششم توسعه، پروژه 
شبكه علمي به وزارت ارتباطات واگذار شده است. در 
حال حاضر تعداد كمي از دانشگاه هاي تهران به اين 
شبكه متصل هستند و دانشگاه هاي خارج از تهران 
به ندرت به اين شبكه متصل شده اند.« نماينده ويژه 
رياست جمهوري در امور دولت الكترونيك با بيان اينكه 
در حال حاضر نمي توان گفت اين پروژه اجرايي شده و 
نه مي توان گفت اجرا نشده است، افزود: »در سال هاي 
اخير اين پروژه بين س��ازمان هاي مختلف دست به 
دست شد و در نهايت مجدد به سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ايران و يك شركت خصوصي محول 
شد. در دوره آقاي جهرمي در وزارت ارتباطات، ايشان 
بر تكميل اين پروژه تاكيد كردند و گفتند اگر مشكلي 
وجود دارد، خودمان براي حل مشكل اقدام كنيم.« 
جهانگرد ب��ا بيان اين مطلب كه در همين راس��تا با 
مخابرات گفت وگوها شروع ش��ده و اميدواريم طي 
روزهاي آينده مشكالت فني اين پروژه حل و فصل 
ش��ود، تصريح كرد: » تا ۱۵ شهريور بخش اعظمي 
از دانش��گاه هاي بزرگ به شبكه علمي وصل شوند و 
تجهيزات الزم براي تكميل آن نيز فراهم خواهد شد.« 
نماينده ويژه رياست جمهوري در امور دولت الكترونيك 
با بيان اينكه در اجرايي كردن پروژه شبكه علمي، بحث 
بهره برداري حائز اهميت است، افزود: »اميدواريم اين 
موضوع با هم��كاري وزارت ارتباطات، وزارت علوم و 

رياست جمهوري به سرانجام برسد.«

واگذاريرايگاناشتراكگاز
بهافرادتحتپوشش

 شركت گاز اس��تان ايالم در راستاي انجام تكاليف 
قانوني و مسووليت هاي اجتماعي، تاكنون۱7۰۰۰ 
اشتراك رايگان به خانوارهاي تحت پوشش واگذار 
كرده اس��ت. به گ��زارش روابط عموم��ي؛ عباس 
شمس اللهي مديرعامل شركت گاز استان ايالم گفت: 
شركت گاز استان ايالم بر اساس تكاليف قانوني و در 
راستاي عمل به مسووليت هاي اجتماعي، در ۴ ماهه 
اول سال جاري ۶۰۰ اشتراك رايگان به خانوارهاي 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي )بهزيستي، كميته 
امداد، بنياد ش��هيد و امور ايثارگران( واگذار نموده 
است. وي تعداد اش��تراك رايگان واگذار شده را در 
سال ۹۸ بالغ بر ۲7۰۰ اشتراك اعالم نمود و افزود: 
در مجموع از ابتداي فعاليت ش��ركت گاز اس��تان 
تاكنون ۱7۰۰۰ اشتراك به خانوارهاي تحت پوشش 

بصورت رايگان واگذار شده است.

۴۴هزارمدرسهتاپايان
شهريورهوشمندميشوند

وزارت ارتباطات از اتصال ۴۴ هزار مدرسه جديد به 
شبكه هوشمندس��ازي مدارس تا پايان شهريورماه 
امسال خبر داد. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، تاكنون ۴۰ هزار مدرسه به شبكه مستقل 
هوشمندسازي مدارس متصل شده اند كه تا پايان 
شهريور سال جاري اين عدد ۸۴ هزار مدرسه مي رسد. 
طرح هوشمندسازي مدارس در راستاي تحقق شعار 
»ايران هوش��مند« و تحقق عدال��ت ارتباطي براي 
كاهش ش��كاف آموزش��ي ميان دانش آموزان شهر 
و روستا توسط بخش توس��عه ارتباطات روستايي 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجرايي مي شود. 
در اين طرح، ش��بكه مس��تقلي تحت عنوان شبكه 
هوشمندسازي مدارس در سراسر كشور ايجاد شده 
تا دانش آموزان روستايي با س��رعت باال و به صورت 
رايگان به محتواي آموزشي دسترسي داشته باشند. 
اين شبكه مستقل قرار است بار انتشار هر محتوايي 
را، بدون محدوديت حجم��ي و به صورت رايگان در 
سراسر كشور به دوش بكشد كه تا امروز بيش از ۴۰ 
هزار مدرسه به شبكه هوشمندسازي مدارس متصل 
شده اند و تا پايان شهريور سال جاري اين عدد به ۸۴ 

هزار مدرسه مي رسد.

اتصالاينترنتدرروستاها
برايآموزشمجازي

معاون فن��اوري و نوآوري وزير ارتباط��ات از اتصال 
اينترنت روس��تاها با اولويت آموزش مجازي در ترم 
تحصيلي آينده خبر داد. به گزارش مهر، ستار هاشمي 
در هماي��ش تب��ادل تجربيات دانش��گاه ها و مراكز 
آموزش��ي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران 
كوييد ۱۹ كه به صورت مجازي برگزار ش��د، اظهار 
كرد: »اوايل اسفند ماه به دليل اينكه فكر مي كرديم 
شيوع كرونا در كشور ناپايدار باشد، به بحث آموزش 
مجازي خيلي توجهي نشد.« وي با بيان اينكه وزارت 
ارتباطات براساس ليست اعالمي وزارت علوم اقدام به 
رايگان كردن اينترنت آموزش مجازي دانشگاه ها كرد، 
افزود: »رايگان سازي اينترنت آموزش مجازي در ترم 
گذشته فراز و فرودهايي داشت؛ در يك بازه زماني ۴-۳ 
ماهه ليست دانشگاه ها به صورت تدريجي به وزارت 
ارتباطات ارايه شد. در ترم گذشته ما مجموعا بيش از 
۱۸۵۲ سامانه آموزشي را در دانشگاه هاي زير مجموعه 
وزارت علوم، وزارت بهداش��ت و حوزه علميه رايگان 
كرديم البته نقدهايي وجود داشت و اعالم شد برخي 
ترافيك ها را كه وزارت ارتباطات اعالم كرده، رايگان 
نيست. در اين زمينه الزم اس��ت برخي دانشگاه ها 
پيكر بندي هاي سامانه هاي خود را بازنگري كنند و 

دقت نظر داشته باشند.« 
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حملهسايبريهكرها
بهكاربرانتور

حريمكاربران
دربرنامهمشاورهپزشكيامريكايي

روسيه
گوگلراجريمهكرد

شكايتشركتهايفناوري
ازدولتترامپ

يك گروه هك ناشناس از دي ماه سال قبل با اضافه 
 كردن س��رور به ش��بكه Tor در حال انجام حمله

 SSL stripping عليه كاربراني است كه با استفاده 
از مرورگر Tor به سايت هاي ارز ديجيتال دسترسي 
پيدا كرده اند. به گزارش ديجياتو، بر اساس گزارش 
 ،Nusenu يكي از محققان امنيتي با نام مس��تعار
اين گروه هكري ۳۸۰ س��رور خروجي مخرب را در 

شبكه Tor ايجاد كرده است. 

تعدادي از كاركنان س��ابق برنامه مش��اوره پزشكي 
امريكايي آنالين تاك اسپيس مي گويند، اطالعات 
خصوصي اين افراد و مطالب بيان شده توسط آنها در 

اختيار اشخاص ثالث قرار مي گرفت. 
به گزارش ف��ارس به نقل از انگجت، تاك اس��پيس 
از طريق برنامه ه��اي آي او اس و اندرويد به كاربران 
نيازمند مشاوره پزشكي مش��اوره مي داد و طراحان 
اين برنامه و مديران تاك اسپيس بدون اجازه كاربران 
مت��ن صحبت هاي آنها را بررس��ي ك��رده و عبارات 
پرتكرار و مورد اس��تفاده مشترك اكثر بيماران را در 

اختيار گروه بازاريابي تاك اسپيس قرار مي دادند. 
تيم بازاريابي از اين اطالعات براي شناسايي مشتريان 
جديد و طراحي تبليغات بهتر و تاثيرگذارتر استفاده 

مي كردند.
 پيش از اين موسسان تاك اسپيس مدعي شده بودند 
كه به شدت به حريم ش��خصي كاربران خود احترام 
مي گذارند و اطالعات آنها را در اختيار اشخاص ثالث 
قرار نمي دهند. اما حاال مشخص شده كه اين ادعاها 
صحيح نيست و تخلفات زيادي صورت گرفته است. 
به گفته يكي از پزشكان همكار تاك اسپيس كه كريسا 
برنان نام دارد، مديران اين برنامه با وي تماس گرفته 
و خواهان كسب اطالعات در مورد منبعي بودند كه 
وي با بيماران خود به اشتراك گذاشته بود. همچنين 
از وي خواس��ته شده بود تا بيماران خود را به هر نحو 
ممكن مقيد به اس��تفاده از تاك اس��پيس نگه دارد. 
شركت يادشده هنوز در زمينه اتهامات وارده واكنشي 

از خود نشان نداده است.

دادگاهي در مس��كو گوگل را به دليل فيلتر نكردن 
محتواي ممنوع در روسيه ۱.۵ ميليون روبل معادل 
بيش از ۲۰ هزار دالر جريمه كرد. به گزارش ايسنا، 
طبق قانون روس��يه، موتورهاي جس��ت وجو ملزم 
هستند لينك هاي مربوط به صفحات اينترنتي كه 
حاوي اطالعات ممنوع هستند را از نتايج جست وجو 
حذف كنند. براي س��ومين بار اس��ت كه گوگل در 
روس��يه بر س��ر اين موضوع جريمه مي ش��ود. اين 
ش��ركت پيش از اين در ژوييه سال ۲۰۱۹ به ميزان 
7۰۰ هزار روبل و در دس��امبر سال ۲۰۱۸ به ميزان 
۵۰۰ هزار روبل جريمه شده بود. در اين بين، رويترز 
در خبر جداگانه ديگري گزارش كرد دانمارك كه از 
سانس��ور محتواي دانماركي مربوط به يك اختالف 
درباره كپي رايت توس��ط گوگل به خش��م آمده، به 
دنبال گفت وگو با ش��ركت آلفابت در اين خصوص 
است. گوگل اوايل اوت تمامي آهنگ هاي هنرمندان 
دانمارك��ي را در نس��خه دانمارك��ي پلتفرم پخش 
ويديوي يوتيوب پس از اينكه مذاكرات در خصوص 
كپي رايت با س��ازمان صادركننده مجوز موس��يقي 
كدا به نتيجه نرس��يد، حذف كرد. جوي موگنسن، 
وزير فرهنگ دانم��ارك در بيانيه اي اظهار كرد اين 
چالش عظيمي براي نش��ر موسيقي دانمارك است 
كه پلتفرمي مانند يوتيوب گوگل عناوين دانماركي 
را به دليل اختالفات كپي رايت حذف مي كند. گوگل 
بايد مشخص كند كه هنرمندان چقدر پول گرفته اند 
و اين ش��ركت فناوري چه اقدامات��ي براي تضمين 

حقوق آنها انجام مي دهد.

برخي از بزرگ ترين ش��ركت هاي فن��اوري اياالت 
متحده با موضع گيري علي��ه ترامپ از توقف صدور 
ويزاي كار موق��ت انتقاد كردند. به گزارش ديجياتو، 
شركت هاي فناوري امريكا از جمله اپل، فيس بوك، 
توييتر و مايكروسافت با انتشار بيانيه اي اعالم كردند 
توقف ص��دور ويزاي كار موقت ب��ه آنها، كارفرمايان 
و اقتص��اد ضرب��ه مي زن��د. اواي��ل تير ماه امس��ال 
رييس جمهوري امريكا با صدور فرمان اجرايي، صدور 
ويزاي كار موقت را به دليل بيكاري بي سابقه ناشي از 
دنياگيري ويروس كرونا تا پايان سال ۲۰۲۰ متوقف 
كرد. مدت كوتاهي پس از اين فرمان ش��ركت هاي 
بزرگ فناوري از جمل��ه اپل و گوگل به اتخاذ چنين 
تصميمي انتقاد كردند. به دنبال اين تصميم به اداره 
مهاجرت امريكا دس��تور داده شد تا از ورود كاركنان 
 ۱B-H ميهمان با ويزاهاي موقت��ي از جمله ويزاي
جلوگيري شود كه بسياري از كاركنان حوزه فناوري 
بوسيله آن مجوز كار كردن در اين كشور را به دست 
مي آورند. تير ماه امسال اتاق بازرگاني اياالت متحده 
امريكا با پش��تيباني گروه ه��اي بازرگاني مختلف از 
دولت ترامپ به خاطر جلوگي��ري از ورود كاركنان 
موقتي به امريكا ش��كايت كرد. ح��ال نزديك به ۵۰ 
ش��ركت، كمپاني، سازمان و انجمن هاي بازرگاني از 
اين ش��كايت اعالم پشتيباني كرده اند. شركت هايي 
همچ��ون فيس ب��وك، نتفليكس، ادوب��ي، رديت، 
گيت هاب، پي پ��ال و آمازون اع��الم كردند »توقف 
غيرمسووالنه برنامه هاي غيرمهاجرتي منفعتي براي 

اياالت متحده نخواهد داشت.«

دنياي فناوري



اخبار توليد  7اخبار

شانس باالي »مدرس خياباني« براي عبور از فيلتر مجلس يازدهم

گام آخرتا  وزارت
تعادل|فرشته فريادرس|

»گام آخر تا وزيرش��دن حس��ين مدرس خياباني.« او كه 
پيش تر براي معرفي به مجلس از رقباي خود سبقت گرفته 
بود، امروز در نخستين رويايي نمايندگان مجلس يازدهم 
با دولت دوازدهم در صورت كسب راي اعتماد، مي تواند بر 
صندلي وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت تكيه بزند و برنده 
ماراتن انتخاب وزير صمت پس از ماه ها انتظار لقب بگيرد. 
هرچند شنيده ها حكايت از فضاي مثبت مجلس نسبت به 
گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت صمت دارد، 
اما غيرقابل پيش بيني بودن نمايندگان اين دوره از مجلس 
ممكن است هر اتفاقي ديگري را نيز رقم بزند. البته اخبار 
دريافتي »تعادل« حكايت از اين دارد كه مجلس اصولگراي 
يازدهم دست رد به سينه وزير پيشنهادي دولت دوازدهم 
نخواهد زد. با اين حال، مدرس خياباني، بايد بداند مخالفاني 
دارد كه ممكن اس��ت عملك��رد كاري او را در بازه 3 ماهه 

فعاليتش در وزارت صمت، زير سوال ببرند. 

    پايان ماراتن انتخاب وزير جديد
چهاردهم مردادماه ۹۹ سرانجام رييس دولت دوازدهم پس 
از سه ماه از بركناري »رضا رحماني« وزير سابق صمت، از 
گزينه نهايي و پيش��نهادي وزارت صمت رونمايي كرد. او 
كسي نبود، جز »حسين مدرس خياباني«. فردي كه توانست 
به راحتي و بدون رقابت س��خت، س��اير رقبايش از جمله 
»عليرضا رزم حسيني« اس��تاندار خراسان رضوي را كنار 
بزند و نامش را در معرفي نامه دولت به مجلس به عنوان وزير 
پيشنهادي وزارت صمت به ثبت برساند. حال از روزي كه 
معاون پارلماني رييس جمهور از منتفي شدن طرح تفكيك 
وزارت صمت و معرفي »مدرس خياباني« براي تصدي اين 
وزاتخانه خبر داد، هش��ت روز مي گذرد و حاال او ميهمان 
نمايندگان ساختمان هرمي شكل مجلس است تا بلكه با 

راي مثبت آنها براي اولين بار بر صندلي وزارت تكيه بزند. 
۲۲ مردادماه ۹۹ و حضور »مدرس خياباني« در بهارستان را 
مي توان نخستين تقابل دولت حسن روحاني و نمايندگان 
مجلس يازدهم عنوان كرد. يك رويايي كه برنده و بازنده اش، 
كسي نيست، جز »مدرس خياباني« . اما مجلسي ها از گزينه 
پيشنهادي دولت براي س��كانداري وزارت صمت چگونه 
استقبال خواهند كرد؟ قطعا امروز براي مدرس خياباني هم 
روز مهمي خواهد بود؛ آيا او خواهد توانست پارلمان تقريبا 
يكدس��ت اصولگرا را متقاعد و با گرفتن راي اعتماد از آنها، 
نام خود را بر تابلوي راي دهندگان بهارستان به عنوان وزير 

صنعت، معدن وتجارت حك كند يا خير؟ 
هر چند هنوز مشخص نيست، چه تعداد راي موافق يا 
مخالف به كانديداي پيشنهادي رييس جمهور به صندوق 
راي مجلس ريخته خواهد شد، اما بررسي ها حكايت از جو 
مثبت مجلس نسبت به مدرس خياباني دارد و شنيده ها 
نيز حاكي از اين است كه مجلسي ها به مدرس خياباني 
چراغ سبز نشان داده اند. از اين رو، به نظر مي رسد، او در 
حالي راهي بهارستان مي شود، كه چندان نگران گرفتن 
راي اعتماد از خانه ملت نباشد. آنطور كه سخنگوي هيات 
رييس��ه مجلس نيز گفته است: احتماال رييس جمهور 
در جلس��ه رأي اعتماد وزير پيشنهادي صمت حضور 
نخواهد داشت. اين عدم حضور مي تواند بر راحتي كار 
مدرس خياباني در گرفتن راي اعتماد از مجلسي ها، نيز 
گواهي دهد. همچنين براساس توضيحات محمدحسين 
فرهنگي، در جلسه بررسي صالحيت وزير پيشنهادي 
صمت، يك ساعت وقت براي دفاع رييس جمهور از وزير 
پيشنهادي پيش بيني شده سپس دو نماينده مخالف 
و دو نماينده موافق وزير پيش��نهادي هر كدام به مدت 
۱۵ دقيقه فرصت صحبت دارن��د. البته آنها مي توانند 
بخش��ي از وقت خود را به نماينده ديگري بدهند. او با 
بيان اينكه وزير پيشنهادي نيز به مدت 3۰ دقيقه براي 
ارايه  برنامه ها و دفاع از صالحيت خود فرصت دارد، نيز 
بيان كرده كه پس از استماع سخنان تمام سخنرانان، 
صالحيت وزير پيش��نهادي صمت به راي نمايندگان 

مجلس گذاشته مي شود. 

     موافقان چه نظري دارند؟ 
با وجود نظر مساعد مجلس به معرفي گزينه پيشنهادي 
رييس دولت دوازدهم، اما بازهم شاهد تقابل دو ديدگاه در 
اين باره هستيم. برخي مدرس خياباني را گزينه مناسبي 
براي تصدي بر وزارتخانه صمت مي دانند و درتحليل ديدگاه 
خود مي آورند كه سرپرس��ت فعل��ي وزارت صمت تالش 
زيادي در تنظيم بازار و تثبيت قيمت ها در سه ماه گذشته 
داشته و هم اين را نقطه قوت كار او عنوان مي كنند. چراكه 
به گفت��ه آنها، »بازار خودرو و ديگ��ر بازارها« پيش از ورود 
مدرس خياباني به ساختمان سميه، با چالش هاي زيادي 
هم��راه بود، اما با انتصاب او به عنوان سرپرس��ت، اقدامات 
خوبي براي كنترل و مهار نوسانات بازار صورت گرفته است. 
موافقان همچنين در تاييد گزينه پيشنهادي دولت، او را 
فردي باانگيزه، پرتالش ودر عين حال باتجربه در سمت هاي 
قبلي اش معرفي مي كنند. برخي ديگر اما جلسه امروز راي 
اعتماد مجلس به گزينه پيشنهادي وزارت صمت را نخستين 
رويارويي دولت با مجلس يازدهم و نمايندگان آن با دولت 
مي دانند. به گفته آنها، اما از آنجايي كه چهره هاي اصولگرا 
زيادي با مدرس خياباني همراه شده اند، اين احتمال بسيار 
قوي است كه بهارستان نشينان امروز دست رد به سينه اين 
كانديداي جوان نزنند. با اين حال برخي هم معتقدند كه 
مجلس يازدهم به عنوان يكي از غيرقابل پيش بيني ترين 
نهادهاي كشور در چهل سال گذشته شناخته مي شود و 
عملكرد ساختاري آن تاكنون نش��ان داده كه هيچ يك از 
اقدامات نمايندگان مجلس يازدهم قابل پيش بيني نيست. 
اين صحبت ها مي تواند به اين معنا باشد كه امروز مي تواند 
هر اتفاقي ديگري نيز رقم بخورد. اما اخبار دريافتي »تعادل« 
از مجلس، گوياي اين است كه مدرس خياباني مي تواند رأي 
اعتماد مشروطي را از نمايندگان خانه ملت دريافت كند. 
ناگفته نماند كه طي روزهاي گذشته برخي فعاالن اقتصادي، 
صنعتگران، توليدكنندگان از بدنه بخش خصوصي و برخي 
اصنافي ها نيز، از گزينه جديد وزارت صمت حمايت كرده 
و او را فردي مناس��ب براي برعهده گرفتن س��كان توليد 

وتجارت دانستند. 

    دفاع رييس دفتر از گزينه پيشنهادي
اما در اين ميان دفاع روز گذشته »محمود واعظي« رييس 
دفتر روحاني، از مدرس خياباني نيز در نوع خود جالب بود. 
به طوري كه تلويحا اين گماني زني كه او در معرفي مدرس 

خياباني به عنوان وزير پيشنهادي به رييس جمهور نقش 
داشته است، را تاييد كرد. موضوعي كه »تعادل« در گزارش 
پيش��ين خود با عنوان »برنده دوئل واعظي - جهانگيري 
كيست« نيز بدان پرداخت و از نظر مساعد روحاني نسبت 
به مدرس خياباني خبر داده بود. حال، واعظي در اظهارات 
روز گذش��ته ودر دفاع از گزينه پيشنهادي دولت صراحتا 
اعالم كرد، كه گزينه مورد تاييد او، كسي نبوده، جز مدرس 
خياباني. البته او دليل اصلي معرفي اين گزينه پيشنهادي 
به رييس دولت، را موفقيت مدرس خياباني در ساماندهي 
بازارها عنوان كرد. رييس دفتر روحاني، همچنين در توصيف 
مدرس خياباني او، را »جواني پركار باسالمت عملكرد وتدين 
و انقالبي بودن« معرفي كرد و تخصص و اشراف بر دو بخش 
بازرگاني و صنعت را از ويژگي هاي برجسته وزير پيشنهادي 
صمت به مجلس عنوان كرد. او در عين حال ابراز اميدواري 
كرد كه مجل��س با يك راي خوب مدرس خياباني را تاييد 
كند تا ايش��ان بتواند با قوت اين وزارتخانه بس��يار بزرگ و 

مهم را اداره كند.

    مخالفان سرسخت اما اندك چه مي گويند؟ 
اما راي اعتماد گرفتن از مجلس هم به اين آساني ها نيست؛ 
چراكه قطعا هستند كساني كه ساز مخالف بزنند يا به دنبال 
امتياز گيري باشند. البته برخي هم با نگاهي كارشناسانه 
به موضوع نگاه مي كنند و ازداليل مخالفتشان مي گويند. 
به طور نمونه آن دسته از كساني كه مخالف حضور مدرس 
خياباني در وزارت صمت هستند، معتقدند، با توجه به اينكه 
وزارت صمت با زندگي و معيشت مردم سر و كار دارد، ارايه 
برنامه هاي مناسب و راهگشا از سوي مدرس خياباني براي 
دوران وزارت از اهميت قابل توجهي برخوردار اس��ت كه 
بايد نمايندگان مجلس با حساسيت زيادي اين موضوع را 
بررسي كنند. آنها همچنين مي گويند: سوابق اجرايي مدرس 
خياباني نشان مي دهد، او پيش از آنكه گزينه مناسبي براي 
تصدي پست وزارت صمت به عنوان سكاندار اصلي توليد 
در دولت باشد، بهترين گزينه براي مديريت امور بازرگاني 
و تجارت اس��ت. از نگاه آنه��ا، رييس جمهور بايد با نگاهي 
به سابقه سياست گذاري هاي اقتصادي، مديريت نهادي 
همچون گمرك را به او واگذار مي كرد. برخي ديگر اما پا را 
از اين فراتر گذاشته و مي گويند كه عملكرد تقريبًا ضعيف 
مدرس خياباني به عنوان سرپرست وزارت صمت در سه ماه 
گذشته حاكي است كه وي برنامه جدي و بلندمدت براي 

بهبود وضعيت كنوني بازار خودرو كه به يكي از معضالت 
اصلي جامعه تبديل شده و مهارنشدني به نظر مي رسد ندارد 
و براي مديريت قيمت اقالم اساسي و كاالهاي مصرفي مهم 
مردم كه با كوچك ش��دن سفره شان افزايش قيمت قابل 
توجهي داشته سياست گذاري دقيقي نكرده است. بنابراين 
نمايندگان مجلس با علم به اين موضوعات، موافق انتخاب 

مدرس خياباني نيستند و به او رأي اعتماد نخواهند داد.

      اگر مدرس خياباني راي اعتماد نگيرد؟
در س��وي ديگر مخالفت با گزينه پيشنهادي دولت، 
برخي جريانات نوش��تند كه چون مدس خياباني در 
زمينه مديريت بازرگاني در دولت هاي حسن روحاني 
و حتي اصالحات، فعاليت داش��ته، پس او را بايد يك 
كانديداي نزديك به اصالح طلب بدانيم ونزديك ترين و 
كليدي ترين مهره به محمد شريعتمداري وزير مستعفي 
صمت. از اي��ن رو، انتظار مي رود منتخبان مجلس كه 
مدعي دفاع از منافع مردم و نظام و كشور هستند، بايد به 
فردي راي بدهند كه هم مورد اعتماد بدنه اين وزارتخانه 
باشد، هم كهنه كار در صنعت وتجارت. حال اگر مجلس 
به گزينه پيش��نهادي دولت ب��راي وزارت صمت راي 
اعتماد ندهد، چه اتفاقي مي افتد؟ در صورتي كه مجلس 
يازدهم دست رد به سينه وزير پيشنهادي وزارت صمت 
بزند و به او راي اعتماد ندهد، روابط دولت با اين مجلس 
كه از ابتداي شكل گيري اش با ابهامات فراواني همراه 
بوده وارد فاز جديد از چالش هاي سياسي خواهد شد 
و به تبع آن اغلب بازارهاي مهم و نوس��ان پذير كشور 
با موج جديدي از نوس��انات همراه مي شوند تا كارنامه 
دولت دوازدهم رييس جمهور كه اكنون به نظر نمي رسد 
گزينه ديگري براي پيشنهاد به مجلس داشته باشد، در 

وضعيت بدتري قرار بگيرد. 
با همه اينها، رص��د اخبار حكاي��ت از فضاي مجلس 
نسبت به وزير پيشنهادي دولت براي ساختمان سميه 
دارد. حال چنانچه ام��روز مدرس خياباني بتواند نظر 
نمايندگان خانه ملت را جلب كند، او مي ماند با ليستي از 
توقعات و انتظارات برجاي مانده در عرصه توليد، تجارت 
ومعدن.  البته ناگفته نماند كه علي بابايي كارنامي سخنگوي 
كميسيون اجتماعي مجلس عصر روز گذشته از مخالفت اين 
كميسيون با طرح تفكيك وزارت صمت از وزارت بازرگاني و 

مخالفت با تشكيل اين وزارتخانه خبر داد.

عضو شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق تهران عنوان كرد

حمايت حداكثري اتاق بازرگاني تهران از تشكل ها
حسين جعفري، عضو ش��وراي مشورتي تشكل هاي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران بر اين باور است 
كه بهبود جايگاه بخش خصوصي در مراجع تصميم گيري به 
دو دليل مقاومت بدنه دولت و نيز افول باور بخش خصوصي به 
قابليت هايي كه دارد، با كندي مواجه شده است.  عضو شوراي 
مشورتي تشكل هاي اتاق بازرگاني تهران و رييس انجمن 
سازندگان خودروهاي سنگين و نيمه سنگين عملكرد اتاق 
بازرگاني تهران حمايت از تشكل ها را مطلوب ارزيابي و عنوان 
كرد اتاق تهران با اقداماتي كه در بحران كرونا به انجام رساند، 

سرمايه اجتماعي بخش خصوصي را ارتقا داد.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران، حس��ين 
جعفري افزود: عملكرد اتاق بازرگاني تهران در حمايت 
از تش��كل ها با اقداماتي از قبيل آموزش، خدمات خانه 
تشكل ها، عضويت تشكل ها در كميسيون هاي مشورتي، 
حمايت مالي، حمايت جهت تامي��ن دفتركار كه براي 
توانمندسازي تشكل ها به انجام رسانده، عملكردي بسيار 
مطلوب بوده است. اگرچه، قابليت هاي اتاق بازرگاني تهران 
به مراتب بيشتر است و هرچه سهم بخش خصوصي از 
اقتصاد بيشتر ش��ود، به طور قطع اتاق تهران تمهيدات 
بيشتري براي ارايه خدمت به تشكل ها  مي انديشد. اما 
آنچه اكنون شاهد هستيم، يك حمايت حداكثري است. 
او افزود: اتاق تهران از ساير ارگان هاي بخش خصوصي 
كمي جلوتر اس��ت و در واقع به عن��وان پارلمان بخش 
خصوصي پايتخت، راهبري بخش خصوصي را در استان 
تهران برعه��ده دارد.  جعفري در ارزيابي عملكرد دولت 
در اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار براي 
جلب مشاركت حداكثري تشكل ها در تصميم گيري ها و 
سياست گذاري هاي نيز به روابط عمومي اتاق تهران گفت: 
تاكنون مقررات مترقي بسياري براي مشاركت و اثرگذاري 

تشكل هاي اقتصادي در تصميم سازي و تصميم گيري ها 
وضع شده است. اما اين قوانين در دو بخش متوقف شده 
يا از سرعت اجراي آن كاسته شده است؛ نخست در بدنه 
دولت كه تصور  مي شود، بخش خصوصي رقيب دولت 
است و به همين س��بب در مواردي طي حكمي ناگفته 
و نانوش��ته در برابر اينكه تشكل ها بتوانند طبق قانون، 
ماموريت خود را انجام دهند، ممانعت ايجاد  مي شود. افزون 
بر اين، بخش خصوصي هم تا حدودي اين باور را از دست 
داده كه  مي تواند در مراجع تصميم گيري موثر واقع شود. 
بنابراين موانع بخش دولتي و نااميدي بخش خصوصي 
براي مشاركت در تصمميات اقتصادي، اجراي قانون بهبود 
محيط كسب و كار را با كندي مواجه كرده است. از اين رو 
الزم است، باورپذيري تشكل ها در مورد قابليت هايشان 
ارتقا يافته و همچنين كارمندان و مديران مياني دولت 
نيز بايد نس��بت به اين قابليت ها آگاهي پيدا كنند تا با 
دخالت تشكل ها، بهبود محيط كسب و كار محقق شود.  
جعفري همچنين در تحليل نقش عملكردي تشكل ها 
در شرايط اقتصادي پيش رو و احياي سرمايه اجتماعي 
بخش خصوصي توضيح داد: با همه گيري ويروس كرونا، 
اتاق تهران پويش عظيمي را براي كمك به بيمارستان ها 
و كادر درمان به وجود آورد و به واسطه اعتباري كه كسب 
كرده بود، توانست ميلياردها تومان پول را از مردم و بخش 
خصوصي جذب كند. البته گزارش دهي هر روزه از نحوه 
هزينه كرد اين مبالغ نيز به انباشت بيشتر سرمايه اجتماعي 
اتاق كمك كرد. در واقع به واسطه اتاق بازرگاني تهران، 
كانالي ايجاد شد كه مردم بتوانند كمك هاي خود را به 
كادر درمان برسانند. به نظر  مي رسد اتاق بازرگاني تهران 
در جذب كمك ها و متعاقب آن تقويت سرمايه اجتماعي 

بخش خصوصي بسيار موفق ظاهر شد.

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد

ثبت قيمت حدود 130 قلم كاال به صورت روزانه
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
بيان كرد: در سه ماهه امسال بيش از ۵ هزار فقره شكايت 
مردمي راجع به تخلفات صنفي و غير صنفي از طريق سامانه 
۱۲4 استان ها دريافت شده است كه از اين تعداد 4 هزار و 
348 مورد شكايت مورد رسيدگي قرار گرفته است و مابقي 
تحت بررسي كارشناسي از سوي مراجع ذي ربط مي باشد.

به گزارش شاتا، عباس تابش در خصوص عملكرد و نحوه 
كاركرد و فعاليت سامانه ۱۲4 در سه ماهه اول سال جاري 
و نيز دو هفته پاياني ۱6 تير تا دوم مرداد ماه سال جاري 
بيان كرد: براساس اين گزارش؛ آمار تعداد شكايات ثبت 
شده در سه ماهه اول س��ال جاري حاكي از آن است كه 
اس��تان تهران با ۱7۰7 فقره، از بيشترين ميزان دريافت 
شكايت مردمي در خصوص تخلفات صنفي و غيرصنفي از 
طريق تلفن ۱۲4 برخوردار بوده كه تاكنون به ۱447 مورد 
شكايت در اين استان رسيدگي شده است. وي ادامه داد: 
همچنين استان ايالم با ۲۰ مورد، كمترين تعداد گزارش و 
شكايات مردمي ثبت  شده را طي اين مدت، داشته است، 
كه از اين تعداد، به ۱۲ مورد آن رس��يدگي ش��ده است. 
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اضافه كرد: سامانه ۱۲4 شامل كاالها و خدمات ضروري 
و پرمصرف مردم مي باشد و از تاريخ دوم مرداد ماه ۹8 به 
صورت رسمي ثبت قيمت به صورت روزانه در اين سامانه 
آغاز شده است. تابش ادامه داد: سامانه چهار بخش مهم 
ش��امل بخش ثبت قيمت حدود ۱3۰ قلم كاال توس��ط 
كاربران استان ها به صورت روزانه، بخش نمايش عمومي 
قيمت كاالها و خدمات پرمصرف براي عموم مردم، بخش 
ثبت شكايات مردمي و رسيدگي به شكايات و بخش ثبت 
قيمت هاي خوداظهاري بنگاه هاي توليدي است. رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح 

كرد: به صورت روزانه قيمت حدود ۱3۰ قلم كاال توسط 
3۱ اس��تان و جنوب كرمان از سطح بازار مراكز استان ها 
جمع آوري و در اين بخش از سامانه ثبت مي شود. و سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان به صورت 
مستمر و روزانه گزارش مقايسه اي قيمت را با استفاده از 
اين اطالعات تهيه و براي دستگاه ها و مراجع مختلف ارسال 
مي نمايد. تابش با اعالم اينكه در اين سامانه 6 گروه كاال و 
بيش از ۱6۰ قلم كاالس��ت، افزود: طبق داده هاي آماري 
موجود، لوازم خانگي ش��امل تلويزيون، فريزر، يخچال، 
ماشين لباسش��ويي، اجاق گاز، الستيك پرايدي و شكر 
سفيد فله پربازديدترين كاالها در سه ماهه اول سال جاري 
بوده اند. وي اضافه كرد: اين در حالي اس��ت كه، مطالعه 
آماري كاالهاي ثبت شده در سامانه ۱۲4 طي بازه زماني 
۱6 تا 3۱ تيرماه سال جاري نشانگر آن  است كه به ترتيب 
محصوالتي از قبيل تلويزيون، الستيك پرايدي، يخچال 
فريزر، ماشين لباسش��ويي و در نهايت شكر از كاالهاي 
اساسي بيشترين تعداد بازديدكننده را به خود اختصاص 
داده است. رييس سازمان حمايت بيان كرد: با توجه به آمار 
و گزارشات ارايه شده، طي مدت سه ماهه اول سال ۱3۹۹، 
بيشترين شكايت هايي كه از مردم از طريق سامانه ۱۲4 
دريافت شده است، مربوط به گوشت مرغ تازه، شكر، برنج 
هندي، نان، ماسك سه اليه كشدار و بعد از آن تخم مرغ، 
الستيك و دس��تكش التكس پرشكايت ترين كاالهاي 
مورد نياز مردم هستند. تابش گفت: اين در حالي است كه 
مطابق اين آمار، طي تاريخ ۱6 تير تا 3۱ تيرماه سال جاري، 
بيشترين شكايات واصله در حوزه كااليي ماسك سه اليه 
صنعتي، گوشت مرغ تازه، تخم مرغ، برنج هندي، شكر 
سفيد فله و بعد از آن يخچال فريزر، نان سنگك، سيمان 

خاكستري و شير كم چرب قرار گرفته است.
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ارايه 43 هزار خودرو به بازار 
در هفته هاي آينده

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: 
با ترخيص محموله قطعات مورد نياز ش��ركت 
ايران خ��ودرو، ميزان خودرو هاي دپو ش��ده در 
پاركينگ ها حدود ۵۰ درص��د كاهش مي يابد 
و هفته هاي آينده 43 هزار خ��ودرو به بازار ارايه 
مي شود. به گزارش شاتا، حسين مدرس خياباني 
گفت: نبود قطعات بهانه نيس��ت، از لحاظ آمار و 
ارقام تقريب��ًا در اين چهار ماهه بالغ بر 36۰ هزار 
دستگاه خودرو س��واري توليد كرديم كه حدود 
۱۹ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته 
اس��ت. وي افزود: تحويل خ��ودرو نيز حدود 3۵ 
درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل بيشتر 
شده است. سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گفت: ميزان خودروهاي داراي ناقصي 
قطعات يا همان خودروهاي كف پاركينگ سال 
گذشته همين موقع حدود ۱8۰ هزار دستگاه بود، 
در حالي كه اكنون تقريبًا 8۰ هزار دستگاه است و 
به مرور قطعات آن در حال تكميل است. مدرس 
خياباني تصريح كرد: فكر مي كنم در همين هفته 
يا هفته هاي آينده اين 43 هزار خودرو به سرعت 

آزاد شود، چون قطعات آن رسيده است.

 معرفي استان هاي كم كار
 در حوزه احياي معادن غيرفعال

بخشي از اختيارات شوراي عالي معادن با هدف 
رونق بخش��ي به توليد و احيا و ايجاد تحرك در 
معادن غيرفعال مس��تقر در سراس��ر كشور، به 
شوراي معادن اس��تان ها واگذار شد. با تصويب 
ش��وراي عالي معادن و با تاييد حس��ين مدرس 
خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بخشي از اختيارات شوراي عالي معادن به شوراي 
معادن استان ها واگذار مي ش��ود. بر اين اساس 
بخش��ي از مفاد اختيارات ش��وراي عالي معادن 
از جمله كاه��ش يا افزايش موج��ودي معادن، 
بهره ب��رداري، كيفيت و كمي��ت ذخاير، ميزان 
برداشت ها و مشوق هاي در اختيار اين شورا جهت 
بهره برداري بهينه از ذخاير معدني به شوراهاي 
معادن استان ها واگذار شد. هدف از اين تصميم، 
رونق بخش��ي به توليد محصوالت معدني و نيز 
ايجاد تحرك و احياي معادن غيرفعال اعالم شده 
است. شوراي عالي معادن در جلسه روز گذشته 
خود تاكيد كرد كه شوراهاي معادن استان ها بايد 
مراقبت هاي الزم از حيث محيط زيست و ايمني 
در معادن را به خوبي صورت دهند. بر اين اساس، 
با تفويض بخشي از اختيارات شوراي عالي معادن 
به ش��وراي معادن استان ها، بعد نظارتي تقويت 
شده و هر اس��تان مكلف است نس��بت به ارايه 
گزارش هاي مستند به صورت مرتب و ماهانه به 
شوراي عالي معادن اقدام نمايد. همچنين مقرر 
شد تا استان هاي كم كار در حوزه احياي معادن 
غيرفعال معرفي ش��ده و نسبت به عملكرد خود 

پاسخگو باشند.

تحقق جهش توليد در 
آلومينيوم با رشد 67 درصدي

ميزان توليد محصوالت زنجيره فوالد شركت هاي 
بزرگ در چهار ماه ابتداي سال ۹۹ افزايش يافته 
و در اي��ن مدت توليد كنس��انتره، گندله،  آهن 
اس��فنجي و فوالد خام به ترتيب با يك، ۲، ۱۱ 
و 8 درصد افزايش نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته همراه شده است. بنابر گزارش ايميدرو، 
در اين مدت توليد كنسانتره و گندله به ترتيب 
به بيش از ۱6 ميليون و ۱4.7 ميليون تن رسيده 
و ميزان توليد آهن اس��فنجي و فوالد خام نيز از 
۱۰.۵ ميليون و 7.4 ميليون تن عبور كرده است. 
آمارها حاكي از آن است ميزان توليد كنسانتره 
آهن شركت هاي بزرگ در تيرماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته، ۱۲ درصد رشد 
يافته و. شركت هاي ميدكو با )67درصد رشد(، 
س��ناباد )33درص��د( و چادرمل��و )۲7درصد( 
بيشترين ميزان توليد در بين شركت ها را ثبت 
كرده اند. مجموع توليد كنسانتره آهن شركت ها 
در تيرماه امس��ال، بيش از چهار ميليون و ۱3۰ 
هزار تن است. ميزان توليد گندله شركت هاي 
بزرگ نيز با 4 درصد رش��د همراه بوده اس��ت و 
شركت هاي فوالد خراس��ان و ميدكو به ترتيب 
36 و ۲۱ درصد رشد توليد را رقم زدند. مجموع 
توليد گندله ش��ركت ها در تيرماه، بيش از سه 
ميليون و ۵۵۹ هزار تن بوده اس��ت. همچنين 
در تيرماه امس��ال، ميزان توليد آهن اسفنجي 
زنجي��ره فوالد از رش��د 6 درص��دي برخوردار 
بوده اس��ت و ش��ركت هاي فوالد خوزس��تان 
)رش��د ۱7درصدي( و فوالد مباركه )۵درصد( 
بيش��ترين ميزان توليد اين محصول در مدت 
ياد ش��ده را ثبت كردند. مجموع آهن اسفنجي 
توليد ش��ده در اين مدت، بي��ش از ۲ ميليون و 
36۹ هزار تن است. شركت هاي بزرگ در تيرماه 
۹۹، با توليد يك ميليون و8۱۵ هزار تن شمش 
فوالد، رشد 8 درصدي اين محصول را رقم زدند. 
توليد آلومينيوم در 4 ماه نخست سال ۹۹ براي 
اولين بار به حدود ۱3۹ هزار تن رس��يد. در اين 
گزارش آمده اس��ت؛ مجموع توليد آلومينيوم 
شركت هاي ايرالكو، المهدي، هرمزآل، جاجرم 
و آلومينيوم جن��وب به ۱38 ه��زار و 78۱ تن 
رسيد كه اين رقم بيش از 67 درصد از عملكرد 
توليد مدت مشابه سال گذشته است. توليد تير 
ماه امس��ال هم در مجموع به 37 هزار ۵8۰ تن 
رس��يد كه اين رقم در برابر توليد ۲۱ هزار و 6۱ 
تن رشد 78 درصدي را به ارمغان آورده است. در 
 اين گزارش اعالم شده است توليد كاتد مس در

 4 ماه امس��ال نسبت به مدت مش��ابه پارسال 
)۱3۹8( افزايش يك درصدي داشته است.

افزايش ۵۵  برابري توليد 
ماسك تنفسي

دبير كارگروه مقابله با كرونا وزارت صمت )ستاد 
لجس��تيك كرونا(، ضمن ارايه جديدترين آمار 
توليد تجهيزات و اقالم بهداشتي مقابله با كرونا از 
افزايش ۵۵ برابري توليد ماسك تنفسي از زمان 
شيوع ايپدمي كرونا خبر داد. جمشيد گلپور اظهار 
كرد: در راستاي توليد اقالم و محصوالت بهداشتي 
براي مقابله با كرونا و با برنامه ريزي هاي انجام شده 
توسط اين وزارتخانه، توليد الكل نيز افزايش دو 
برابري داشته اس��ت. وي با اشاره به افزايش ۱.۵ 
برابري توليد مايع دس��ت ش��ويي، بيان كرد: از 
ابتداي امسال توليد ديگر اقالم شوينده مرتبط با 
پيشگيري از كرونا نيز افزايش داشت كه از جمله 
آن به افزايش 33 درصدي توليد صابون مي توان 
اشاره كرد. رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت 
صم��ت در ادامه گفت: همچني��ن در اين مدت 
توليد انواع دستكش افزايش ۲.۵ برابري و توليد 

مواد ضدعفوني كننده افزايش 8 برابري داشت.
گلپور با اشاره به ديگر آمار و ارقام توليد محصوالت 
مرتبط با پيش��گيري و درمان كرونا اضافه كرد: 
توليد محافظ صورت افزاي��ش ۱۰۰۰ برابري و 
توليد گان لمينت شده و لباس يكسره نيز افزايش 

86۰ برابري داشت

 3۲ تفاهم نامه در امور مرتبط 
با معادن منعقد شد

ايس�نا|مديرعامل ش��ركت تهي��ه و توليد مواد 
معدني ايران ضمن اعالم اينك��ه تاكنون اقدامات 
كلينيكي ب��راي ۱۰۲۰ معدن انجام ش��ده، گفت 
كه 3۲ تفاهم نام��ه در فعاليت هاي مرتبط با حوزه 
معدن نيز منعقد ش��ده اس��ت. وجيه اهلل جعفري 
با اش��اره به اينكه ۲۱3۰ معدن مورد بررسي قرار 
گرفت، گفت: 44۹4 معدن غيرفعال شناس��ايي 
و براي ۲۱ اس��تان برنامه پايش انجام شده و ۱۵4 
بلوك معدني معرفي ش��ده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه احيا و توسعه ۱۰۲۰ معدن و احداث ۲۵ 
واحد فرآوري در دستور كار و در برنامه ها و اهداف 
سال ۱3۹۹ قرار گرفته است. وي با بيان اينكه 3۲ 
تفاهم نامه در فعاليت ه��اي مرتبط با حوزه معدن 
منعقد شده اس��ت، گفت: اين تفاهم نامه ها شامل 
۱6 تفاهم نامه س��رمايه گذاري، هشت تفاهم نامه 
پژوهشي و آموزشي، شش تفاهم نامه تامين مالي 
و دو تفاهم نامه مرتبط با توس��عه اس��تارت آپ ها 
مي شوند. جعفري از برگزاري دو همايش در سطح 
ملي و شركت در جشنواره و نمايشگاه هاي تخصصي 
به عنوان ديگر اقدامات در راستاي اهداف اينترنت 
نام برده و خاطرنش��ان كرد: يك اليه تحت عنوان 
 WebGIS معادن كوچ��ك مقياس در س��امانه
شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ايجاد و تنظيم 
شده . همچنين در اين راستا وب سايت طرح احيا 
معادن كوچك مقياس نيز راه اندازي ش��ده است. 
 ضمن اينكه درگاه اينترنتي س��طام نيز به آدرس

جه��ت   ssmines.impasco.gov.ir  
مكانيزه ش��دن فرآيند پيگيري هاي متقاضيان و 
سرمايه گذاران در دسترس آنها قرار گرفته است. 
جعفري افزود: از نمايندگان سازمان صمت استان ها 
دعوت شده و همايشي طي دو مرحله براي آشنايي 
با طرح و سامانه سطام با حضور نمايندگان سازمان 
صمت استان ها برگزار شده است. همچنين 3۰6 
پرسشنامه مش��كالت معدني توس��ط دارندگان 
مجوزهاي معدني نيز تكميل شده كه طي برنامه اي 
مجزا با مشاركت سازمان نظام مهندسي معدن ايران 
براي تكميل پرسشنامه هاي معادن غيرفعال با هدف 

تسريع در فرآيند بررسي، در دست اقدام است.

 پيشنهاد ستاد تنظيم بازار 
براي تعادل بازار شير

شاتا|دبير س��تاد تنظيم بازار گفت: حفظ تعادل 
عرضه و تقاض��ا و تنظيم ب��ازار كاالهاي مختلف 
نيازمند ابزارهاي متناس��ب اس��ت و در اين مسير 
بايد ابزار متناس��ب با هر كاال براي ايجاد تعادل به 
كار گرفته شود. محمدرضا كالمي با اشاره به اخبار 
مطرح شده در رسانه ها درباره افزايش قيمت لبنيات 
گفت: بايد توجه داشت در شرايط فعلي قيمت ارز در 
محدوده ۲۰ هزار تومان قرار دارد، از اين رو صادرات 
سودآوري بااليي دارد. وي با اشاره به اينكه دولت با 
هدف تامين لبنيات مصرفي مردم به قيمت  مناسب، 
يارانه اي بابت تامين نهاده ها پرداخت مي كند، گفت: 
در عمل اما به دليل س��ودآوري ص��ادرات به جاي 
متعادل ماندن قيمت ها در س��بد مصرفي مردم، 
با صادرات نامتعارف چربي و كره و شيرخش��ك از 
كشور روبه رو هستيم و همين امر سبب شده است 
تقاضاي نامتعارفي به بازار ش��ير ايران وارد شود . 
وي با اشاره به اينكه تحت تاثير شرايط فوق قيمت 
مصوب شير در سطح كشور رعايت نمي شود، اضافه 
كرد: براي محافظت از س��فره مردم الزم اس��ت از 
ابزارهاي مختلف اس��تفاده كني��م و در اين حوزه 
ابزار مناسب تعيين عوارض صادراتي براي صدور 
خامه و شيرخشك از كشور است. معاون بازرگاني 
داخلي وزارت صمت گفت: از سوي ديگر تغيير نرخ 
ارز واردات ك��ره از ارز 4۲۰۰ توماني به ارز نيمايي 
باعث شده مصارف كره داخلي افزايش يابد. او ادامه 
داد: در نهايت ستاد تنظيم بازار با پيش بيني اينكه 
كره وارداتي با ارز 4۲۰۰ رو به اتمام است و مصارف 
كره داخلي با افزايش روبه روس��ت، پيشنهاد كرد: 
كارگروه هماهنگي و ساماندهي عوارض صادراتي 
نسبت به تعيين عوارض صادراتي براي شيرخشك 
و خامه بس��ته بندي به گونه اي كه رانت افزايش 
قيمت دالر و سهم ارز 4۲۰۰ توماني به بيت المال 
و خزانه كشور بازگرداندن اقدام نمايد. وي تاكيد 
كرد: انشاهلل با ابالغ مصوبه در خصوص اختيارات 
اين كارگروه بازار شير از عدم هماهنگي كه فاصله 

گرفته و به تعادل نزديك خواهد شد.

مدرس خياباني براي گرفتن راي اعتماد از نمايندگان راهي بهارستان شد

صنعت،معدن و تجارت
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مرزپرگهر

چهرهروز

در آستانه زندگي نباتي هستيم
حميدرضا نعيمي با نگارش نمايشنامه تازه خود به مردم و دولتمردان درباره يك معضل بزرگ هشدار مي دهد. اين هنرمند تئاتر مي گويد: 
فاجعه بزرگي است كه در كشور 80 ميليوني ما شمارگان كتاب به هزار و حتي 500 برسد در صورتي كه تركيه كه همسايه پهلو به پهلوي 
ماست، چاپ اول بسياري از كتاب هايش با شمارگان يك ميليون انجام مي شود و جالب است كه همين كتاب ها در يك سال به نوبت چاپ 
سوم هم مي رسد. اين تفاوت دردناك است. او مي افزايد: بعد از بحران كرونا در بسياري از كشورهاي پيشرفته، آمار كتاب خواني باال رفت و مردم 
به حمايت از كتاب فروشي هاي محلي پرداختند تا چراغ آنها روشن بماند. بسياري از آنان در فضاي مجازي، خواندن يكسري از كتاب ها را به 
يكديگر پيشنهاد مي كردند ولي متاسفانه در همين بحران، ضربه هاي اساسي به فرهنگ ما وارد شد و كتاب فروشي هاي ما مدام متضرر شدند.

شاه، نامه بركناري مصدق را محرمانه امضا كرد
بيس��ت و دوم م��رداد ۱۳۳۲ محمدرضا 
ش��اه نام��ه بركن��اري دكتر مص��دق از 
نخس��ت وزيري ايران را امضا كرد و خود 
با همسرش ثريا به رامسر و از آنجا به كالردشت رفت تا 
اگر در بركناري مصدق شكست خورد، بتواند از آنجا به 
خارج از كشور بگريزد. نامه بركناري دكتر مصدق و نامه 
انتصاب سرلشكر بازنشسته زاهدي به نخست وزيري 
كه هر دو مغاير قانون اساسي بود، به اصرار دول خارجي 
و به صورت محرمانه امضا ش��ده بود و مردم از آن آگاه 
نبودند. قانون اساسي آن زمان، بركناري نخست وزير 
را در دس��ت مجلس ش��وراي ملي و پ��س از راي عدم 
اعتماد مجلس به او قرارداده بود و انتصاب نخست وزير 
تازه نيز بايد پس از ابراز تمايل مجلس به فرد مشخص 
صورت مي گرفت. نظام حكومت��ي ايران بر پايه قانون 
اساسي سابق، نظامي »پارلماني« بود. بنابراين بركناري 
دكتر مصدق مخصوصا پس از كناره گيري بسياري از 
نمايندگان مجلس و تاييد انحالل آن دوره مجلس )دوره 
هفدهم( در رفراندوم، عملي مغاير قانون اساسي بود و 
شاه با امضاي بركناري نخست وزير قانوني مرتكب نقض 
قانون اساسي و كودتا )براندازي دولت منتخب مردم( 
شده بود و قاعدتا خودش بايد بركنار و مجازات مي شد. 
فرمان عزل دكتر مص��دق و همچنين فرمان انتصاب 
سرلش��كر فضل اهلل زاهدي هر دو مخ��دوش بود؛ زيرا 
فرامين ابتدا نوشته مي شوند و سپس شاه امضا مي كند. 
حال آنكه اين دو فرمان روي سركاغذهاي سفيد دربار 
كه شاه به صورت »سفيد مهر« امضا كرده بود، نوشته 
شده بود. هنگامي كه ابتدا متن نوشته مي شود، نويسنده 

با آسودگي خيال، تمام كلمات را - با فاصله مساوي از 
يكديگر- مي نويسد و در هرجا كه متن تمام شد، شاه 
امضا مي كند. حال آنكه در فرمان نصب سرلشكر زاهدي، 
چون شاه ابتدا امضا كرده و سپس متن بر باالي آن نوشته 
شده، همين طور كه در عكس مالحظه مي كنيد فاصله 
كلمات در دو سطر اول مساوي است. ولي وقتي نويسنده 
به سطر سوم و به خصوص به سطر چهارم رسيده، چون 
ديده است كه جا كم آورده، كلمات سطر سوم و به ويژه 
كلمات آخر سطر را - بس��يار فشرده و نزديك به هم - 
نوشته است تا متن از امضا تجاوز نكند يا از آن بدتر: متن 
فرمان روي امضاي شاه نوشته نشود. حتي تاريخ فرمان 

هم مشكوك و مخدوش است. آنچه به واقعيت نزديك تر 
به نظر مي رسد اين است كه تاريخ ۲۲ را كس ديگري و 
با قلم ديگري، به متن فرمان اضافه كرده است. چون اوال 
طرز نوشتن عدد ۲، با طرزي كه نويسنده فرمان، عدد 
۱۳۳۲ را نوش��ته به كلي متفاوت است، و ثانيا عدد ۲۲ 
بسيار كلفت تر و درشت تر از عدد ۱۳۳۲ است و نكته آخر 
اينكه هركس تاريخ اين فرمان را نوشته - اعم از شاه يا 
هركس ديگر - گويا با دستپاچگي و اضطراب آن را نوشته 
زيرا »مرداد« را »مراداد« نوشته و بعدا هم متوجه اشتباه 
خود نشده و حتي با همين غلط در كتاب روايت خاطرات 

اردشير زاهدي به چاپ رسيده است. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تجانس تعزيه و تئاتر در ايران 

دقيقًا مشخص نيست س��ابقه تئاتر در ايران به 
چه موقع بازمي گردد. ولي تئاترهاي اوليه ايراني 
پيوند عميقي با واقعه كربال و ساير وقايع و زندگي 
پيامبران دارد كه عمومًا تعزيه ناميده مي ش��ود. 
تئاتر جديد و مدرن اروپايي همچون بس��ياري 
ديگ��ر از مظاهر غربي در زمان ناصرالدين ش��اه 
به ايران آمد. تا قبل از س��فرهاي سه گانه شاه به 
اروپا تئاتر غيرتعزيه اي ايران تنها به يك س��ري 
نمايش هاي سبك كوچه بازاري خالصه مي شد. 
روحوض��ي و تقلي��دكاري نمون��ه اي از آن بود. 
اشخاصي چون شيخ شيپور، شيخ كرنا يا كريم 
شيره اي تئاترهايي في البداهه اجرا مي كردند و 
خاطر شاه منبسط مي شد. ولي سفر شاه به اروپا و 
ديدن عظمت و شكوه اپراها و سالن هاي نمايشي 
آنجا دل ش��اه را برد. وي كه شيفته ظاهرسازي 
بود و قبل از آن تكيه دولت را براي اجراي تعزيه 
تأسيس كرده بود، براي اجراي تئاتر مدرن فرمان 
به تأسيس سالني در تهران داد. از سوي ديگر، به 
گفته »الول ساتن« نيز، اولين كسي كه به نضج و 
پيدايش نهضت تئاتر ايران كمك كرد، ناصرالدين 
شاه قاجار بود كه در سال ۱۲90 هجري كه وي 
سفري به فرنگستان كرد. او تئاتر اروپايي را اندكي 
ديده بود و چون به ايران بازگشت، مسبب تحولي 
در اجراي تعزيه هاي درباري شد. در اين دوره بود 
كه تكيه دولت ساخته شد و بدعت ديگر، وجود 
تعزيه گردان بود كه معادل ناظم نمايش يا رژيسور 
است. مقارن اين احوال بود كه نخستين رشته از 
نمايش هاي غير مذهبي به زبان فارسي نوشته و 
بازي شد. با طلوع مش��روطيت در ايران به سال 
۱۳۲4 هجري قمري، جوش و خروش عجيبي 
در زمينه ادبي��ات و فرهنگ به وجود آمد و تئاتر 
مانند هر شعبه ديگري از ش��عب ادبي و ذوقي، 
از اين تحول عظيم بهره من��د گرديد. جماعات 
هنرپيش��گان و تئاترهاي متعددي در اين دوره 
پديد آمد. اولين اينه��ا، تئاتر فرهنگ بود كه در 
عمارت مسعوديه نمايش مي داد. يعني بنايي بود 
كه به اسم مسعود ميرزا ظل السلطان معروف بود و 
بعدها شد وزارت فرهنگ. تا پيش از تاسيس »تئاتر 
ملي« انجمن ه��ا و مراكز مختلف تحت عناوين 
گوناگون از تئاتر براي پيشبرد هدف هاي سياسي 
و تبليغاتي خود اس��تفاده مي كردند، اما »تئاتر 
ملي« كه رياس��ت آن را عبدالكريم خان محقق 
الدوله به عهده داش��ت، امكانات و بودجه خود را 
از محل خيريه آموزش و پرورش تامين مي كرد و 
مستقاًل در اختيار نمايش و اجراي تئاتر قرار داد. 
فعاليت هاي چند ساله »تئاتر ملي«موجب شد كه 
تئاتر همچون هنري مستقل كه حتي قادر است 
از نظر مالي خ��ود را تامين كند از طرف مقامات 
رسمي و مردم شناخته شود و شوق و شوري در 
ميان مردم نسبت به تئاتر بر انگيخته شود. حتي 
عده اي از دانشجويان كه براي تحصيل به خارج 
رفته بودند، در رش��ته تئاتر تحصيل كردند و با 
دست هاي پر علمي و هنري به ايران بازگشتند و 
بناي تئاتر نوين ايران را طرح ريزي كردند. شرايط 
تئاتر ايران در س��ال ها فاصله س��ال هاي ۱۳۲0 تا 
۱۳۲۲ را شماري پژوهندگان به سبب گستردگي 
اجراي صحنه و رشد تئاتر )دوران صحنه( ناميده اند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

روز توافق هاي تجاري 
بيس��ت و دوم مرداد ۱۳5۲ و در مجلس بيست و سوم 
شوراي ملي موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران 
به ص��ورت جداگانه با دولت پادش��اهي مغرب، دولت 
جمهوري فرانسه، دولت جمهوري اسالمي پاكستان، 
دولت جمهوري دموكراتيك سودان، دولت جمهوري 
س��نگال، دولت جمهوري تونس و دول��ت اردن اردن 
هاشمي به تصويب نمايندگان رسيد. اين قوانين كه در 
مجلس سنا نيز تصويب شد پنجم شهريور همان سال 
به توشيخ محمدرضا پهلوي رسيد.  بر اساس موافقنامه 
با دولت اردن، نظر به اينكه دولت شاهنشاهي ايران و 
دولت اردن هاشمي عالقه مند به بسط و توسعه روابط 
تجاري و اقتصادي بين دو كش��ور هستند دولت هاي 
طرف اين قرارداد موافقت كرده اند دولت شاهنشاهي 
ايران اعتباري معادل دويست ميليون ريال ايراني در 
اختيار دولت اردن هاشمي قرار خواهد داد. اعتبار فوق 
براي تأمين مالي فقط 90 درصد ارزش ) فوب( خريد 
كاالها و تولي��دات ايراني مورد اس��تفاده قرار خواهد 
گرفت.  همچنين به پيروي از منويات عاليه رهبران دو 
كشور ايران و مغرب مبني بر بسط و توسعه همكاري 
اقتصادي و فني بين دو كش��ور و ب��ا توجه به اولويتي 
كه دولت شاهنش��اهي ايران و دولت پادشاهي مغرب 
براي طرح هاي كشاورزي قائلند و نظر به اينكه دولت 
شاهنشاهي ايران مايل است كه در تأمين هزينه ارزي 
طرح هاي مذكور ش��ركت كند، بنا بر اين، طرفين اين 
موافقتنامه توافق كردند كه مبلغ ۳0 ) سي( ميليون دالر 

وام دولت شاهنشاهي ايران طبق شرايط اين موافقتنامه 
براي تأمين قسمتي از هزينه طرح هاي مندرج در اين 
موافقتنامه در اختيار دولت پادشاهي مغرب قرار دهد.  
همين طور، نظر به عالقه اي كه نس��بت به پيشبرد و 
توس��عه روابط اقتصادي في مابين دارن��د و با توجه به 
پروتكل نخستين اجالسيه كميسيون مشترك ايران 
و سودان در زمينه همكاري هاي بازرگاني و اقتصادي 
مورخ ۱4 مارس ۱974 توافق كردند.  بر اساس  ماده اول 
اين توافقنامه، طرف ايراني اعتباري به دالر امريكايي 
در اختيار طرف س��وداني قرار مي دهد تا تس��هيالت 
الزم را براي خريدهايي كه ظرف يك سال از تاريخ اول 
آوريل ۱974 طرف سوداني در زمينه نفت خام ايران 
از صادركنندگان س��نتي خود به عمل مي آورد فراهم 
س��ازد. خريدهاي مذكور از يكصد هزار تن متر مكعب 
يك نفت خام ايران در هر ماه تجاوز نخواهد كرد.  ماده 
دوم نيز آورده اس��ت: اعتبار مذك��ور در ماده اول فوق، 
هيچگاه نبايد از دو سوم ارزش فوب هر محموله نفت خام 
ايران كه از اول آوريل ۱974 توسط سودان خريداري 
مي شود تجاوز كند.  يك سوم باقيمانده ارزش فوب هر 
محموله، توسط سودان از محل منابع خود كه خارج از 
اين موافقتنامه است، پرداخت خواهد شد.  ماده سوم: به 
اعتبار مذكور بهره اي به نرخ پنج درصد در سال نسبت 
به مانده بازپرداخت نشده اعتبار تعلق خواهد گرفت كه 
از اول آوريل۱975 ساالنه توسط طرف سوداني به دالر 

امريكايي پرداخت خواهد شد.

۲۵هزار امضا در حمايت از دوچرخه سواري زنان
دوچرخه س��واري زن��ان اي��ن روزه��ا 
ب��ه موضوعي پيچي��ده تبديل ش��ده 
اس��ت. با اينكه هيچ قانون��ي براي منع 
دوچرخه س��واري زنان وجود ندارد در 
بس��ياري از ش��هرهاي ايران همچنان 
دوچرخه سواري زنان با موانع و مشكالت 
زيادي مواجه است.  در هفته هاي گذشته 
اس��تعفاي هي��ات دوچرخه س��واري 

س��بزوار در اعتراض به موانعي كه سر راه زنان براي 
دوچرخه س��واري وجود دارد خبر س��از ش��د. پس 
از آن اخب��اري درباره ممنوعيت دوچرخه س��واري 
زنان در مش��هد منتش��ر شد كه دادس��تان مشهد 
آن را تكذيب كرد. در پي اين ن��وع رفتارهاي ضد و 
 نقيض و سليقه اي با دوچرخه سواري زنان كارزاري 
به راه افتاده كه خواستار رفع موانع دوچرخه سواري 
زنان است. نويسندگان اين كارزار كه تا امروز نزديك 
به ۲5هزار امضا جمع آوري كرده اس��ت با اشاره به 
اينكه هيچ منع قانوني براي دوچرخه س��واري زنان 
وجود ندارد از مسووالن خواسته اند با تعيين تكليف 
حقوقي و قانوني براي اين موض��وع از برخوردهاي 
سليقه اي با دوچرخه سواري زنان جلوگيري كنند. 

در اين نامه به گفته هاي غالمحس��ين 
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه ايران 
در ارديبهشت سال ۱۳98 اشاره شده كه 
در واكنش به دستور دادستان اصفهان 
مبني بر ممنوعيت دوچرخه س��واري 
زنان اعالم كرده بود دوچرخه س��واري 
زنان »هي��چ منع��ي قانوني ن��دارد.« 
برگزاركنندگان اي��ن كارزار به اتفاقات 
اخير در شهرستان هايي نظير سبزوار، زرند و طبس 
اشاره كرده اند كه در آنها دوچرخه سواري زنان ممنوع 
اعالم ش��ده و حتي در برخي شهرها مانند طرقبه و 
شانديز، ستاد امر به معروف و نهي از منكر اين شهرها 
اعالم كرده اين فعاليت »از منظر شرع حرام است.« 
اين در حالي است كه به نظر امضاكنندگان اين نامه 
كارزار، در هيچ جاي قانون مجازات كيفري و مدني 
اشاره اي نشده است كه زنان نمي توانند سوار دوچرخه 
شوند.  امضاكنندگان اين كارزار در نهايت از نهادهاي 
مربوطه خواسته اند هرچه سريع تر براي تعيين تكليف 
حقوقي دوچرخه سواري زنان اقدام كنند. اين كارزار 
 )karzar.net/women-cycling در آدرس(

همچنان در حال جمع آوري امضاست.

وزير بهداشت: رويكرد جديدمان، فشار و جريمه است
حاال وزارت بهداش��ت، شش ماه پس از 
شيوع كرونا در كش��ور از رويكرد فشار 
و جريمه ب��راي رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي مي گويد؛ رويكردي است كه 
از چند ماه پيش در بسياري از كشورها 
اجرا ش��د و آمار ابتال و مرگ و مير بر اثر 
كرون��ا را كاهش داد. وزير بهداش��ت با 
تاكيد بر ل��زوم پرهيز از عادي انگاري ها 

در ش��رايط كرونا و اهميت اعتالي رفتار بهداشتي 
م��ردم در اين دوران، گف��ت: در كنار خواهش هاي 
مستمر، رويكرد جديدمان فش��ار و جريمه است و 

اگر كسي حريم بش��كند و پروتكل ها و 
شيوه نامه ها را شكس��ت، بايد برخورد 
سنگين كرد. سعيد نمكي گفت: در كنار 
خواهش هاي مستمر، رويكرد جديدمان 
فشار و جريمه است و اگر كسي حريم و 
قانون شكني كند و زيان و ضرر وارد كند، 
قطعا بايد به شكل محكم با او برخورد كرد 
و اگر پروتكل ها و شيوه نامه ها را شكست، 
بايد برخورد سنگين كرد. كسي كه مي گويد خسته 
شدم و نمي توانم ماسك بزنم، پس آن پزشك و پرستار 

ساعت ها اين شرايط را چگونه بايد تحمل كنند؟ 

میراثنامه

مرمت موزه هنرهاي معاصر در گام آخر
بيش از دو سال از آغاز پروژه بازسازي موزه هنرهاي معاصر تهران مي گذرد و حاال 
به گفته مديركل دفتر هنرهاي تجسمي 9۱ درصد از كار انجام شده و مراحل پاياني 
فرآيند بازسازي اين موزه در حال انجام است تا در اوايل پاييز بازگشايي شود. نهم 
ارديبهشت سال 97 اعالم ش��د كه موزه هنرهاي معاصر تهران نياز به بازسازي 
دارد و به دليل تعميرات گسترده تا آخر تابستان همان سال تعطيل است كه البته 
وعده بازسازي شش ماهه اين موزه به بيش از دو سال افزايش يافت. موضوعي كه 
علت آن از سوي مسووالن پروژه اهميت اين پروژه و تمركز بر انجام كار با كيفيت 

عنوان شده است. 
هادي مظفري، مديركل دفتر هنرهاي تجسمي در جريان بازديد خبرنگاران از 
فرآيند باسازي موزه و تكميل فضاي گنجينه درباره علل طوالني شدن فرآيند 
مرمت و بازس��ازي با بي��ان اينكه »هم اكنون در مرحله پيش��رفت 9۱ درصدي 
هستيم«، اظهار كرد: آخرين وعده تكميل پروژه تا پايان تابستان بود كه تالش 
شبانه روزي همكاران باعث شد تا به اين مهم نزديك شويم. حدود دو سال پيش 
كار مرمت موزه شروع شد كه به مرور جزييات و اهميت پروژه بيشتر مشخص شد. 
طوالني شدن اين فرآيند به دليل خلف وعده نبود، بلكه به دليل اهميت كار و انجام 
كار كيفي بود. او توضيح داد كه فرآيند بازسازي و مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران 
در ۱۲ جبهه اصلي و در دو فاز آغاز شد كه در فاز دوم پيشرفت 98 درصدي و در 
مجموع پيشرفت 9۱ درصدي حاصل شده است. مديركل دفتر هنرهاي تجسمي 
انتقال آثار گنجينه و انجام تست هاي الزم را از جمله مراحل پاياني پروژه بازسازي 
موزه عنوان و اظهار كرد: س��خت ترين بخش اين پروژه بازسازي گنجينه بود كه 
تازگي به پايان رسيده است. هر سه بخش گنجينه مرمت شده و عالوه بر آن فضاي 
امنيتي اين بخش نيز ارتقا پيدا كرده است. همچنين تعداد ريل هاي بخش اول 
گنجينه از 8۶ به ۱0۶ ريل افزايش پيدا كرده است. او همچنين حفظ اصالت موزه 
را از مهم ترين اولويت هاي فرآيند بازسازي برشمرد و يادآور شد: شايد در ظاهر به 

نظر برسد كه كاري انجام نشده، اما در زيرساخت ها كارهاي بسيار مهمي صورت 
گرفته اس��ت كه در ماه هاي آينده فيلم هاي آن منتشر مي شود. در واقع يكي از 
مهم ترين اهداف ما اين بود كه اگر كسي قبال موزه را ديده و بعد از بازسازي، دوباره 
از موزه بازديد مي كند، احساس نكند كه كال موزه تغيير پيدا كرده است. در ادامه 
صحبت هاي مديركل دفتر هنرهاي تجسمي، مجيد حبيبي نژاد � مدير كنترل 
پروژه � نيز در سخناني از اقدامات صورت گرفته در پروژه بازسازي و مرمت گنجينه 
موزه هنرهاي معاصر تهران سخن گفت. او خاطرنشان كرد كه گنجينه موزه به سه 
بخش اصلي، آثار كاغذي و مجسمه تقسيم مي شود كه در بخش اصلي كه تابلوها 
در آن نگهداري مي شدند، ظرفيت براي ورود آثار جديد و تعداد قفسه هاي ريلي 
افزايش پيدا كرد. هم اكنون ۱0۶ قفسه ريلي وجود دارد كه ۱۳ قفسه ريلي متحرك 

دارد و باقي قفسه ها ثابت هستند.

كتابخانه

مشاركت عمومي- خصوصي 
كتاب مشاركت عمومي -  خصوصي از دو منظر براي خوانندگان آن مي تواند مفيد فايده باشد. دانشجويان و كساني كه قصد دارند 
با مشاركت عمومي خصوصي آشنا شوند، نمونه هاي اجرايي اشاره شده در كتاب به همراه مباني نظري آن، فرصت بسيار مناسبي 
را براي آنها جهت دستيابي به اين هدف فراهم نموده است. صاحب نظران و افرادي هم كه قصد دارند زيربناهاي مورد نياز جهت 
استفاده از روش مشاركت عمومي خصوصي در راستاي اجرايي شدن پروژه هاي زيرساختي دولت را فراهم نمايند از طريق مطالعه 
اين كتاب و نمونه هاي اجرايي ارايه ش��ده مي توانند زمينه بهره گيري از آن را در كشور فراهم نمايند. به هر حال عالوه بر توسعه 
دانش كه هدف اصلي اين كتاب مي باشد، فراگيري استفاده از الگوي مشاركت عمومي خصوصي در بخش هاي مختلف به عنوان 

نتيجه اجتناب ناپذير دانش، مي تواند در حوزه كاربردي نيز منافعي را براي اقتصاد كشورمان فراهم كند.

هنر

هادي مرزبان نمايش مناسبي براي ماه محرم دارد
هادي مرزبان كه س��ال ها پيش نمايش »پايين گذر سقاخانه« نوشته زنده ياد 
اكبر رادي را در تاالر وحدت اجرا كرده اس��ت، آمادگي دارد تا اين نمايش را كه 
براي ماه محرم هم مناسب است، به صورت تله تئاتر ضبط كند. اين هنرمند تئاتر 
كه نمايشنامه »پايين زير گذر سقاخانه« را اثري مناسب براي ماه محرم و صفر 
مي داند، گفت: اگر اين نمايش به صورت تئاتر تلويزيوني پخش شود، اطمينان 
دارم كه برد زيادي خواهد داشت. او درباره تمايلش براي اجراي اين نمايش در 
فضاي باز، توضيح داد: چنين چيزي هم شدني است ولي به هر حال نگراني هايي 
وجود دارد اما در زمينه تله تئاتر هيچ گونه نگراني بابت س��المت تماش��اگران 
نخواهيم داشت و مي توانيم با آرامش، كار را آماده كنيم. مرزبان كه معتقد است 
مي توان اين نمايش را در كوتاه ترين زمان به صورت تله تئاتر ضبط كرد، افزود: 
امسال بسياري از برنامه هاي ماه محرم همچون تعزيه خواني با محدوديت روبه رو 
شده است ولي پخش چنين نمايش هايي از تلويزيون هم به مردم كمك مي كند تا 
آثار مناسب اين ايام را ببينند و هم سالمتي آنان با ماندن در خانه تضمين مي شود. 
او كه چندي پيش درباره از سرگيري توليد تله تئاتر، جلسه اي با مدير اداره كل 
هنرهاي نمايشي داشته است، درباره نتايج اين جلسه توضيح داد: در اين جلسه 
به آقاي آشنا مديركل هنرهاي نمايشي گفتم حاال كه كرونا با ماست، نمي توانيم 
دست روي دست بگذاريم و هيچ كاري نكنيم بلكه مي توانيم با تلويزيون صحبت 
كني��م و با راه اندازي دوباره توليد تله تئاتر، هم جاي خالي تئاتر را پر كنيم و هم 
به سرگرم كردن مردم و ارايه خوراك فرهنگي به آنان بپردازيم. او با ابراز تاسف 
از كم توجهي مديران تلويزيون به تئاتر و قابليت هاي آن به ايسنا گفت: مديران 
ما متوجه نيستند كه تئاتر چه پتانس��يل بااليي دارد و چگونه به عنوان هنري 
انسان ساز، مي تواند به اصالح جامعه كمك كند و حتي روابط خانوادگي را بهبود 
ببخشد. آنان از اين ويژگي ها غافل هستند و متاسفانه در پي اين غفلت ها، مردم 
هم از موهبت هاي تئاتر، كمتر بهره مند مي شوند. اين كارگردان تئاتر با يادآوري 
پخش تئاترهاي زنده تلويزيوني در دهه چهل اف��زود: در آن دوره نمايش هاي 

بس��يار خوبي پخش شد و مردم در سراسر كشور به تماشاي اين آثار پرداختند. 
هنرمندان بزرگ آن زم��ان مانند علي نصيريان، عزت اهلل انتظامي، محمد علي 
كشاورز، داود رشيدي، جعفر والي، جمشيد مشايخي و ... در اين نمايش ها بازي 
مي كردند. مرزبان اضافه كرد: تا ده سال پيش هم تله تئاترهاي مختلفي از شبكه 
چهار تلويزيون پخش مي شد و حاال هم مي توان سبك هاي گوناگون تئاتري را 
در اين رسانه اجرا كرد ولي نمي دانم چرا اراده اي از سوي مديران تلويزيون ديده 
نمي شود. او با اشاره به مشكالت اقتصادي كه در تمام بخش ها وجود دارد، ادامه 
داد: ش��رايط را درك مي كنيم و محدوديت هاي مالي را مي دانيم ولي توليد تله 
تئاتر، هزينه آنچناني ندارد. در صورتي كه در همين شرايط دشوار هم سريال هايي 
با بودجه هاي آنچناني ساخته مي شود. مي توان با بودجه يك سريال نه چندان 

پر هزينه، ۲0 تله تئاتر درست كرد.
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