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انتقاد صريح رهبر انقالب
از برخي برخوردها با دولت:

نيـازاقتـصادايـران

هتك حرمت
حرام است
صفحه 2

فشار مضاعف هزينهاي
بر خانوارهاي كمدرآمد

تورم ماهانه
ركورد زد

صفحه 2

علي ربيعي مصوبات ستاد ملي كرونا
براي محدوديتهاي مشاغل را تشريح كرد

احتمال تداوم
محدوديتدو هفتهاي
صفحه 2

يادداشت1 -

دولتيها و مسووالن بر عدم مداخله در بورس كاال توافق كردند

«نه»برقيمتگذاريدستوريفوالد
صفحه 4

فعاالن اقتصادي ميگويند

تغيير
نگاه دولت
به شيوه
تهاتركاال

رييس كل با اشاره به وجودشوك منفي عرضه
ناترازي بانكها و نياز مالي دولت اعالم كرد

انصراف
بانك مركزي از
افزايش نرخ سود

صفحه 7

نهادينه شدن خشونت در جامعه
زنگ خطري بيخ گوش ما

طفلي
به نام شادي
ديري است
گم شده

همتي :افزايش نرخ سود بانكي
در اين شرايط توفيق قطعي ندارد

صفحه 8

يادداشت2-

احساس تعلق به جامعه و
نظارت براي بهبود اقتصاد

ﻣﻌﻠﻢ خيلي خوبي داش��تيم.
سنيازشگذشتهوحاالﺍﻭﺍﺧﺮ
ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮﺩ .ع�لاوه بر
تجربه ،بس��يار خوشاخالق،
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖداشتني
بود .ما با تمام بچگيمون هرگز
نميخواستيم ناراحتيش رو
بهمن آرمان
ببيني��م .وق��ت كالس ،ﻫﻤﻪ
ﺳﺎﮐﺖمينشستيمﻭﺑﻪﺣﺮﻓﺎﺵﮔﻮﺵميداديمهميشه
ميگفت :ﻫﺮ ﺳﻮﺍﻟﯽ داريد بپرس��يد ،اگ��ه ﺑﻠﺪ هم ﻧﺒﺎﺷﻢ،
ميرم مطالعه ميكنم و جواب ميدم .رس��يديم ﺑﻪ قضيه
ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻛﺮﻳﺎي ﺭﺍﺯي قصد س��اختنش را
داشتند .زكريايﺭﺍﺯﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ تيكه ﮔﻮﺷﺖ
ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ بگذاري��د ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ديرتر ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ،
هم��وﻧﺠﺎ ﺩﺭﻣاﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ كني��د .ﺑﻌﺪ ﺳﻮاله��اي ﻣﺎ
ﺍﺯ ﺁﻗﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ .بچ��ه ها :س��گها ﮔﻮش��تها ﺭﻭ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ؟معلم:ﻧﻪﺣﺘﻤﺎروييكجايبلنديامحفوظﺑﻮﺩﻩ؛
نميدونم!بچهها:ﺩﺯﺩﺍيافقيرهاﮔﻮشتهاﺭﻭﻧﺒﺮﺩﻥ؟معلم:
نميدونم؛ ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﻮﺩﻩ؛ بچهها :ﮔﻮشتهايي
ﻛﻪ ﺑﺮﺍي ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ،ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻧﺒﻮﺩ؟معل��م :ﺑﺮﺍﯼ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ،ﭼﻬﺎﺭ تيك��ه ﮔﻮﺷﺖ اي��رادي ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻛﻪ
ﻓﺎﺳﺪ بشه؛ بچهها :ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮔﻮشتها ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ،
ﮐﺠﺎ ﺩﺭﻣﻮﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭ ميسازند؟ معلم :ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ
ﺻﺒﺮميكننببينندﮐﺪﻭﻡﺗﻴﻜﻪﮔﻮﺷﺖزودترفاسدميشه؛
بچهه��ا :ﺍﻭﻥ ﮔﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻧﺪ ﺭﻭ ﺁﺧﺮﺵ ميخورند؟
معلم:نميدونم،ﭘﺴﺮﺟﺎﻥﺣﺘﻤﺎميخوردنﺩﻳﮕﻪ...؛ بچهها
از اين دست س��والها پرسيدند تا اينكه معلم عصباني و
ناراحت شد .از جايش بلند شد و رفت بيرون كالس قدم
زد .يه ﮐﻢ ﻛﻪ آﺭوﻡ ﺷﺪ ،برگش��ت و س��رجايش ﻧﺸﺴﺖ ﻭ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺪﻣﺘﻢ تموﻡ ميشه .ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﻡ
ﻫﻢ چيز زيادي نموﻧﺪه! ﻭﻟﯽ ﺩﻟﻢ ميسوزه ،ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﻢ!
ﮐﻪ ﺫﻫﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ كوچيك��ش ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺳﺖ!...همهاش
ﻧﮕﺮﺍﻥ گوش��ت ﻫﺴﺘﻨﺪ .از بين اين همه سوال كه درباره
گوشت پرس��يديد يك نفر نپرس��يد درمانگاه چي شد؟
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟ ﻧﺸﺪ؟ ﺍﺻﻼ اون زم��ان ﭼﻄﻮﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎه��ي
ميساختهاند؟ چه سبكي داشته؟ چه بخشهايي براش
درس��ت كردند؟ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺗﻮي ذهنايي ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ،جايي ﻭﺍﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ آينده ﻭﻃﻦ نميمونه
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ اينكه ﺯﻧﮓ ﺑﺨﻮﺭه ﺳﺮﺵ ﺭا ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﺎﺵ
ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺁﺭوﻡ بريد ﺗﻮ حياط!...ولي ﻣﺎ نرفتيم .آن روز خيلي
ﻧﻤﯽ فهميدي��م ﭼﯽ ﮔﻔﺖ ﻭ ﭼﯽ ﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ب��ه احترام او،
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ساكت سرجامون نشستيم ﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ كرديم ،ﺗﺎ
ﺯﻧﮓﺧﻮﺭد.حكايتاينروزهايمملكتهمينه.هيچكي
دنبال سازندگي ،راهكاري براي عمران و گشايش نيست.
تويهيچجمعيبرايبرونرفتازاينبنبستوخالصي
از مشكالت بحثي نيست! فقط ذهنمون درگير دالر ،ارز،
سكه،بورسوجديدامرغوتخممرغوروغنهستو...
ادامهدرصفحه3

يادداشت3-

خداحافظي
با وعده كاهش تورم

چن��د م��اه قب��ل ك��ه بانك
مرك��زي اع�لام ك��رد
ميخواهد ن��رخ ت��ورم را به
 22درص��د كاه��ش ده��د،
بس��ياري از كارشناس��ان و
متخصصان اقتصادي به اين
علياكبرنيكواقبال سوال مش��ترك رسيدند كه
اين ه��دف بناس��ت در چه
چارچوبي اجرايي ش��ود؟ وقتي صحب��ت از نرخ تورم
ميكنيم ابتدا بايد تعريف درس��تي از اين نرخ به دست
دهيم و س��پس بگوييم چگونه بناست اين نرخ كاهش
پيدا كند .بديهي است كه تورم از اضافه بودن تقاضاي
كل نسبت به عرضه كل حاصل ميشود .بنابراين هدف
تورمي  ۲2درصد به اين معني اس��ت كه تقاضاي كل
در سال  ۱۳۹۹به ميزان  22درصد بيشتر از عرضه كل
خواهد بود .اين يعني اگر ما ميخواهيم نرخ تورم را كم
كنيم بايد ش��رايط را براي مديريت اي��ن تقاضا فراهم
كنيم يا عرضه به شكلي انجام شود ،كه پاسخ نيازهاي
موجود در جامعه را بدهد .در اين بس��تر ،بانك مركزي
از زمان اعالم هدفگذاري خود ،هيچ برنامهاي را در اين
زمينه ارايه نكرد و به همين دليل بسياري از كارشناسان
معتقد بودند دستيابي به اين برنامه اگر نشدني نباشد،
ادامه در صفحه6
الاقل بسيار دشوار خواهد بود.

يادداشت4-

سناريوهاياحتمالي
انتخاباتامريكا

آنچ��ه ك��ه اي��ن روزه��ا از
نظرس��نجيها و مجموع��ه
قرائن برآمده از اتمس��فر كلي
انتخاب��ات اي��االت متح��ده
بازتاب پيدا ميكن��د ،حاكي
از پيش��ي گرفتن باي��دن بر
مهديمطهرنيا ترامپ اس��ت .نظرسنجيها
ني��ز از پي��روزي قريبالوقوع
بايدن خب��ر ميدهند .اما هنوز هم اي��ن نگراني در ميان
عقالي دموكرات وجود دارد كه عليرغم نظرس��نجيها
كه باي��دن را حداقل 10درصد نس��بت ب��ه ترامپ جلو
ميدانند ،روند انتخابات در روزه��اي منتهي به 3نوامبر
و روزهاي بعد از آن (در برخ��ي ايالتهاي دورتر در غرب
امريكا ،انتخابات با تاخير برگزار ميشود) به گونهاي ديگر
رقم بخورد.اكنون انتخابات امريكا با دو سناريوي متفاوت
روبهروست كه ميتوان هر كدام از سناريوها را «كابوس
ترامپ» يا «كابوس بايدن» ،تحليل و تفسير كرد.كابوس
ترامپ اينگونه اس��ت كه او عليرغ��م همه تالشهايي
كه براي ارايه يك تصوير كاريزماتيك و مقتدر از خود در
افكار عمومي با اختالف فاحشي به بايدن ببازد.به عبارت
روش��نتر پيروزي بايدن در گروي ايج��اد يك اختالف
فاحشباترامپاستتاترامپنتواندنتايجنهاييانتخابات
ادامه در صفحه6
رادرمسيربازبينيآراقراردهد.

يادداشت5-

درسي كه يك لولهكش
به نوبليست اقتصاد داد

يكي از مهمترين ويژگيهاي
جوامع توسعه يافته ،استفاده
مناس��ب از تجربيات و دانايي
رس��وب ش��ده در بخشهاي
مختلف است.بعد از مشخص
ش��دن ش��مايل افراد برنده از
محمدعليمختاري نوبليستهاي اقتصاد 2020
مطال��ب ارزن��ده متع��ددي
منتشر شده است .در اين نوشته ماجرايي كوتاه را به نقل
ازيكيازهمكارانپلميلگراممينويسمكهحاويدوپيام
مهم براي اقتصاد امروز ما و عالقهمندان علوم اقتصادي
اس��ت .اين داس��تان كوتاه اوال بيان ميكند كه چگونه
يك اقتصاددان از يك اتفاق ع��ادي روزمره الهام گرفته
و يك ايده طاليي ميس��ازد .ثانيا يك��ي از بزرگترين و
ماندگارترين آثار مشترك ميلگرام با هولمشتروم1991
را معرفي ميكند .اگرچه حتي كميته نوبل اشارهاي به
اين اثر عميق نكرده ،اما به نظر ميرس��د اين مقاله يك
انقالبدرنظريهقراردادهابودهوميتوانددردنيايواقعي
نحوه تعيين دس��تمزد در قراردادهاي كارفرما-كارپذير
را بهشدت تحت تاثير قرار دهد .اما خالصه ماجرا؛ روزي
ميلگراملولهكشيرابرايطراحيآشپزخانهاشاستخدام
ميكندوازويتخمينزمانبندياتمامكارراميخواهد.
ادامهدرصفحه3

يادداشت6-

قصهمتفاوت
از ويروس كرونا

س��الهاي آينده هر فردي
در گوش��هاي از اين جهان
هستي قصه متفاوتي از اين
روزهاي كروناي��ي خواهد
داشت؛ ممكن است برخي
او را ي��ك وي��روس مرموز
فرشته فريادرس كشنده به نسلهاي آينده
خود معرفي كنند كه حيات
هستي را نش��انه گرفته بود .برخي ديگر هم امكان
دارد بگويند يك بيماري آمد تا ب��ه همه ما بياموزد
ك��ه دني��اي پيرامونم��ان را در محدوديتها گونه
ديگري ببينيم .قطعا بعدها درباره كرونا زياد خواهند
نوشت وچه قصههايي كه با مضمون تلخ روانه بازار
خواهد شد يا چه فيلمهايي كه با به تصوير كشيدن
اين روزهاي سخت ودلهره آور ،راهي جشنوارههاي
ملي يا فرا ملي ميش��وند .اما ش��ايد بهترين قصه
كرونا؛ قص��ه پدري باش��د كه س��الهاي بعد براي
فرزندش اينگونه روايت ميكند؛ وقتي كه فرزندش
به او اصرار ميورزد ك��ه قصه ويروس را يكبار ديگر
برايش بخواند تا او به خواب برود .اما پدرش ميگويد
با گفتن اين قصه ذهنت آشفته خواهد شد .اما فرزند
ميگويد كه اين قصه مورد عالقه من اس��ت؛ فقط
ادامه در صفحه4
يكبارديگر.

گزارش روز

آينده بورس در گرو اصالحات نهادي

پس از ريزشهاي اخير بازار
ب��ورس؛ بس��ياري از فعاالن
داخل و خارج بازارهاي مالي
اين امي��د را به دفعات مطرح
كردهان��د كه بازار ب��ه تعادل
خواهد رس��يد و ب��ا فروكش
ايماناسالميان نوس��انها ش��اهد مس��يري
عقاليي در حركت بازارهاي
مالي به س��مت بازدهي خواهيم بود .بعضي ديگر نيز
آغاز تعادل و بازدهي بورس را عبور از انتخابات امريكا
و كاهش هيجان��ات و اضطرابهاي روزانه ناش��ي از
تاثيرات احتمالي نامزد پيروز انتخابات امريكا بر فضاي
اقتصاديكشورمانميدانند.اماگذشتهازميزان تاثير
رويدادهاي بين المللي بر بازارهاي مالي كشور بايد در
نظر داشت كه برخي جنبههاي نهادي موجب خواهد
ش��د تا نتوان با قاطعي��ت فضاي عقالي��ي و متعادل
را براي آينده بازار ترس��يم كرد و بايد نگ��ران آينده
بورس باشيم .به هرروي به دليل پررنگ بودن نقش
بدنه عمومي و دولتي و تاثيرپذيري وسيع شريانهاي
اقتص��ادي از تصميمات عمومي؛ طراح��ي و كاركرد
نهادهاي حاكميتي در حوزه اقتصاد ميتواند بس��يار

كارساز باشد .يكي از موضوعاتي كه در اين خصوص
ميتوان در نظر گرفت نب��ود حكمراني اقتصادي در
كش��ور ما به عنوان وجود اركان تصميم گير و جامع
و قاطع اقتصادي در اين زمينه است .نبود حكمراني
اقتصادي باعث ميش��ود ت��ا فرمانده��ي همگراي
اقتصادي براي تصميمات كليدي وجود نداشته باشد
و گذشته از امكان همفرسايي در تصميمات اقتصادي؛
عمال مسووليتها لوث ش��ده و نتوان فرد يا بخشي را
براي ناكام��ي و موفقيت اقتصادي تش��ويق يا تنبيه
نمود .بيترديد براي كشورما به عنوان كشوري مبتال
به كمبود منابع؛ افزايش بهره وري و اتخاذ تصميمات
اثربخش صرفا با وجود حكمراني اقتصادي مهياست.
كم��ال درويش در س��ال  2001با ايج��اد حكمراني
اقتصادي؛ كش��ور در آستانه فروپاش��ي را به سرعت
به س��مت ثبات و رش��د هدايت كرد اما در مقابل در
ايران شاهد پراكندگي تصميمات اقتصادي هستيم.
فراموش نكنيم كه ناهماهنگي عرض��ه دارا دوم ،نرخ
گذاريهاي س��يال و بيثباتكننده ،اظهارنظر متضاد
افراد مس��وول ،الزام به كاهش سهام در صندوقهاي
با بازدهي ثابت ،كاهش حد اعتب��اري كارگزاران و...
موجب آغ��از دومينوي ري��زش ب��ورس در ماههاي

گذش��ته ش��د و بيترديد تا اصالح نهادي در ايجاد و
فعاليت حكمراني اقتصادي ص��ورت نپذيرد؛ التهاب
مجدد دوراز انتظار نخواهد بود .از س��وي ديگر رفتار
احساسي و سهامداري مس��تقيم اما هيجاني برخي
از س��هامداران نيز موجب برخ��ي از كژكاركرديها
در فعاليت اقتصادي كشور ش��د .بدين ترتيب تا عدم
تالش براي اصالحات نهادي به هيچ تعادل بازاري در
كوتاهمدت نميتوان دل بست .به هرروي ميتوان دو
اصالح نهادي ناگزير و فوري را بصورت زير جمعبندي

نمود تا بتوان به عب��ور از دوران عدم قطعيت و ايجاد
تعادل باثبات دل بست.
در نتيجه :اي��ران ناگزير به حركت به س��مت ايجاد
حكمراني اقتصادي براي متمركزس��ازي تصميمات
با مشاركت همه بخشهاي عمومي اعم از انتخابي و
غيرانتخابي,بخشخصوصيوتعاونيهاخواهدبود.
بخش ديگ��ري از اصالح��ات نهادي ميبايس��ت به
برنامهري��زي براي ارتقاء س��واد مالي و بهب��ود رفتار
شهروندانوسرمايهگذارانمتمركزشود.

تبعاتعقبنشيني
بانك مركزي
در ش��رايطي كه بانك
مركزي اعالم كرده بود
كه نرخ س��ود بانكي را
افزايش خواه��د داد ،اما
بع��د از انتقاداتي كه در
خص��وص تبع��ات اين
كمالسيدعلي تصميم در رس��انهها و
محافل اقتصادي مطرح
شد و در واكنش به اين انتقادات اعالم شد كه بانك
مرك��زي از تصميم قبلي براي افزايش نرخ س��ود
بانكي صرف نظر كرده و اين موضوع را كان لم يكن
تلق��ي خواه��د كرد.اصل اي��ن فراز و نش��يب در
تصميمگيريهايپوليوبانكي،خروجيمناسبي
نخواهد داش��ت .به هر حال اگر بان��ك مركزي بر
اس��اس يك راهبرد معقول و علمي تصميماتش
را اخذ ميكن��د ،بايد بدون توجه ب��ه مخالفتها
و موافقتها برنامههايش را دنب��ال كند.بنابراين
وجه اول اين موض��وع به نظام مديريتي اقتصادي
باز ميگردد كه بايد استحكام الزم را داشته باشد.
با عبور از اين س��طح اما از منظر اقتصادي و اصول
علمي بايد ببينيم كه هر ك��دام از اين تصميمات
چه تاثيري را در فضاي كلي اقتصاد به جاي خواهد
گذاشت.به نظر ميرسد از زماني كه دولت تصميم
به كاهش نرخ سود بانكي گرفت ،وضعيت ترازنامه
بانكها تا به امروز بهتر شده باشد .به اين ترتيب كه
هزينه اداره بانكها به علت عدم تعادل در هزينهها
و درآمدها به گون��هاي بود كه هم��واره بانكها را
ناگريز از استقراض از بانك مركزي ميكرد.وقتي
سود بانكي كاهش پيدا كرد ،سپردههاي بلندمدت
ديگر جذابيتي براي س��رمايهگذاران نداش��ت و
صاحبان س��رمايه به دنبال كلونيهاي اقتصادي
تازهاي ميگشتند .هرچند بخشي از اين سپردهها
از بانكه��ا خارج و راه��ي بازارهاي پر س��ودتري
چون بازار سرمايه و ...ش��دند ،اما خروج نقدينگي
از بانكها تكانههاي ش��ديدي را در وضعيت مالي
بانكها ايجادنكرد.بنابراينكاهشنرخ سودبانكي
باعث ش��د تا ترازنامه بانكها با تعادل بيش��تري
همراه ش��ود.اما اين وضعيت در بطن خود از يك
تناقض جدي حكايت ميك��رد و آن اينكه چطور
ميتواندراقتصاديكهنرختورمبيشاز40درصد
است،بهداراييهايعموميسود15تا18درصدي
تخصيص داد.اتفاقي كه در اين شرايط رخ ميدهد
آن است كه نظام تسهيالتدهي اهميت بيشتري
پيدا ميكند .چرا كه اخذ تسهيالت بانكي با نرخ
پايينتر از تورم و س��رمايهگذاري اين س��پردهها
در بازارهاي پر س��ودي مثل ارز ،مسكن ،سكه و...
ارزش افزوده مال��ي فراواني را براي آن دس��ته از
افرادي كه امكان دسترس��ي به تسهيالت بانكي
را دارند ،ايجاد ميكند.فرد با ارتباطاتي كه با افراد
بانفوذ دارد ،ميتواند تسهيالت كالني از سيستم
بانكي درياف��ت كند.بعد اين تس��هيالت را وارد
بازارهاي سوداگرانه ميكند و سودهاي چندين
برابري را به دست ميآورد .مثال فردي تسهيالت
ميگيرد تا در ساختوس��از سرمايهگذاري كند،
اين فرد وقتي ميبيند كه قيمت مس��كن با رشد
بااليي روبه روست ،اساس��ا اقساط تسهيالت هم
برايشبياهميتميشودچراكهملكشرشدچند
برابري را تجربه ميكند و با س��ود كالني كه از اين
كاسبي ميكند ،ميتواند جرايم تاخير در اقساط
را نيز پرداخت كند .بنا براين اصل اين واقعيت كه
نرخ س��ود و تورم بايد با هم يك همخواني داشته
باش��ند ،يك اصل غير قابل انكار است .مساله اين
اس��ت كه براي ايجاد تعادل به جاي مه��ار تورم از
طريق روشه��اي اقتصادي ت�لاش ميكنند تا
نرخ س��ود بانكي را افزايش دهند.چرا؟چون بانك
مركزي احساس ميكند كه در كنترل تورم ناتوان
است ،بنابراين تالش ميكند تا با افزايش نرخ سود
بانكي اين عدم تع��ادل را جبران كند.متاس��فانه
نحوه تصميم س��ازيهاي اقتصادي كشور ،زياد با
مدلهاي اقتصادي همخوان نيس��ت ،هر تصميم
و اتفاقي ممكن است رخ بدهد ،بدون اينكه دليل
منطقي براي اجراي آن ارايه شود .مثال در همين
چند ماه اخي��ر 25درصد روي نرخ اضافه ش��د در
صورتي كه س��اير متغيره��اي كالن اقتصادي ما
به گونهاي نبود ك��ه يك چنين رش��دي را بتوان
متصور ش��د.اين س��ورپرايزهاي اقتص��ادي از آن
جهت در اقتصاد ما رخ ميدهد كه ما اصول علمي
و مدله��اي اقتصادي قابل تحلي��ل و پيشبيني
را به كار نميگيريم.موض��وع افزايش تقاضا براي
تسهيالت در ش��رايطي كه نرخ تسهيالت پايين
است ،يك فرآيند رانتزا و مخرب است.وقتي سود
نرخ بانكي پايين است براي دريافت وام صف ايجاد
ميشود .هر كس كه ارتباط بيشتري با افراد داراي
نفوذ،مديرانبانكيوامضاهايطالييداشتهباشد،
امكان بيش��تري براي درياف��ت وام و تبديل آن به
ارزشافزودهبيشتررادارد.درواقعتسهيالتتبديل
به يك بازار كاذب ميش��ود ،در حالي كه از منظر
اقتصادينظامتسهيالتدهياساسابازارنيست.
ادامه در صفحه3

دريچه
بيانات رهبر انقالب
فصلالخطاب است

رييسدفتررييسجمهورباقدردانيازحمايتاخير
مقام معظم رهبري از دولت ،فرمايش��ات ايشان را
فصلالخطابدولتوهمهگروههايسياسيدانست.
محمودواعظيدرگفتوگوباايسنا،بااشارهبهبيانات
روز گذشته رهبر انقالب اسالمي در زمينه ضرورت
حفظ حرمت و جايگاه رييسجمهور و دولت ،گفت:
بياناتمعظملهمثلهميشهبسيارروشنگر،صريحو
راهگشا بود .با توجه به اينكه متاسفانه فضاي توهين
و هت��ك حرمت دول��ت و ش��خص رييسجمهور
در س��كوت و انفعال مراجع مس��وول در حال باب
شدن بود ،بيانات ايشان بسيار به موقع بود و از رويه
شدن اين رفتار ناصواب جلوگيري كرد .وي افزود:
اگرچه خطاب مس��تقيم رهبر انقالب اسالمي در
بيانات روز گذش��ته به هتاكان و توهينكنندگان
به رييسجمهور بود ،اما در حقيقت تذكر ايش��ان،
فصلالخطاب��ي براي هم��ه گروههاي سياس��ي و
مس��ووالن اس��ت تا در روزهايي كه كشور بيش از
هميشهبهوحدتوانسجاممحتاجاست،ذهنمردم
را با حاشيهسازيهاي بيمورد نيازاريم و در مسير
اداره كش��ور-كه اين روزها به دليل ابتالء به بحران
كرونا و تحريمهاي بيس��ابقه ،دشوارتر از هميشه
است-اخاللايجادنكنيم.رييسدفتررييسجمهور
اداره كشور در شرايط بسيار دشوار فعلي را نيازمند
مشاركت و ياري همه اركان و نيروها دانست و ابراز
اميدواري كرد كه همه ما اعم از مسووالن ،صاحبان
تريبون ،گروه هاو كنشگران عرصه سياست و فعاالن
رسانهايباسرلوحهقراردادنبياناتاخيرمقاممعظم
رهبريدرگفتاروكردار؛درراستايوحدتوانسجام
مليحركتوبهدستگاهاجراييدرادارهكشوركمك
كنند .واعظي در پايان خاطرنش��ان ك��رد :با توجه
حداكثري به منويات رهبر انقالب و عمل به توصيه
ايشان در زمينه وحدت و انس��جام ملي ،انشاءاهلل
خواهيم توانست با همافزايي ،همفكري و همدلي از
شرايط خطير فعلي با مشكالت كمتري عبور كنيم
و راستاي حل مسائل مردم بكوشيم.

احتمال تداوم دو هفتهاي
محدوديتهاي كرونايي

س��خنگوي دولت گفت :تعطيل مشاغل و اماكني كه
اعالم شده و در  ۴۳شهرس��تان اعمال ميشود ،فعال
يك هفتهاي است اما الزم باشد تا دوهفته هم ميتوان
اين محدوديتها را افزايش داد .علي ربيعي در تشريح
مصوبات ستادمليمقابلهباكرونابرايمحدودسازيهاي
مشاغلاظهاركرد:امروزتصميمگرفتيمكهكارمندان
شهر تهران به صورت ۵۰درصدي سر كار بروند و البته
مديران ادارات باي��د مراقبت كنند كه كار مردم انجام
شودوالبتهكهدولتالكترونيكهممابقيامورراپيش
ميبرد .وي با بيان اينكه تعطيل مشاغل و اماكني كه
فهرست شدهاند ،فعال يك هفتهاي است اما الزم باشد
تا دوهفته هم ميتوان محدوديته��ا را افزايش داد،
گفت:درتهرانهمينكهنيميازكارمندانراكاستيم
بهخلوتشدنخيابانهاووسايلنقيلهعموميمنجر
ميشود كه اگر اين اقدامات هم كافي نباشد ،مقررات
س��ختگيرانهتري را پيش خواهيم گرفت .سخنگوي
دولتتاكيدكرد:ماقطعاًدرسختگيريجريمههابيشتر
اهتمام خواهيم داشت .البته ما قصدمان از جريمهها
پيشگيريوبازدارندگياستنهمجازاتچراكهبرخي
واقعاًنميخواهندرعايتكنندومابايدجلوياينافراد
را بگيريم .ربيعي يادآور شد :در اين زمينه و نظارت بر
رعايتپروتكلهانيرويانتظاميوبسيجوسايرنهادها
بهماكمكخواهندكردكهكاربهخوبيانجامشود.وي
درباره انتخاب سخنگو براي ستاد ملي مقابله با كرونا،
اظهار كرد :ام��روز رهبري نكتهاي گفتند كه حرفها
مياناعضايستادچندگانهنباشدتامردمميانحرفها
س��رگردان ش��وند با اين تذكر ممكن است كه نياز به
بازنگري وجود داشته باشد كه ما بتوانيم در بازآفريني
تشكيالتي ستاد ملي كرونا موضوعات اين چيني را در
نظر داشته باش��يم .سخنگوي دولت گفت ۶:ميليون
شغل رس��مي و غيررسمي بعد از كرونا و از ماه اسفند،
در معرض تهديد قرار گرفته است كه از اين ميان ۳.۵
ميليونشغلرسميو ۲.۵شغلغيررسميبود.ربيعي
يادآور شد :ما  ۱۴هزار ميليارد تومان وام براي  ۵هزار و
 ۴۴۴كارگاهپيشبينيكرديمونهايتاً ۱ميليونو۶۰۰
هزارنفر از شاغالنبر اثركرونا آسيب ديدند و ازبازاركار
خارج شدند كه از اين ميان ۸۵۰هزار نفر به عالوه۲۴۰
هزارنفرازمشاغلرسمي،تحتپوششبيماريبيكاري
قرارگرفتندودرمجموعنزديكبه ۱ميليونو ۱۰هزار
نفرتحتپوششبيمهبيكاريقرارگرفتند.سخنگوي
دولت ادامه داد :در دور جديد شيوع كرونا ۱۶۹هزار نفر
بيشتر به ما رجوع نكردند كه نشان از نوعي برگشت به
كار دارد .آنچهكه رهبري مورد تاكيد داشتند ،شاغالن
غيررسمياستكهبيكارشدندكهدرمجموع ۶ميليون
شغلرادركشوردربرميگيرد.ويبابياناينكهمشاغل
غيررسميدركشورپوششبيمهنداشتند،اظهاركرد:
ما در مرحله اول از صندوق توسعه ملي  ۳۰۰ميليارد
تومانبهاينموضوعاختصاصداديم.امروزبعدازظهر
همدروزارتكاركهمتكلفانجاماينكاربودجلسهاي
برگزارشدكهچگونهافرادبيكاروآنانيكهبيكارشدندرا
تحتپوششبيمهقراردهيم.البتهماقب ً
ال ۳ميليوننفر
راپيشازايندرچهارمرحلهسبدمعيشتيدادهبوديم
و تعدادي از آنان هم وام  ۶ميليون توماني گرفتند كه
قابليتتعميمدارد.ربيعيدرپايانبابياناينكهتشكيل
قرارگاه مورد نظر رهبري تصميم بهجايي است ،گفت:
با اين كار تصميمات ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا
رويزميننميماند.مايكهماهنگيهايميانبخشي
بيش��تري را در اين زمينه نيازمند بوديم و اين قرارگاه
هم از تصميمات ستاد ملي پشتيباني ميكند و هم بر
اجرايآنهانظارتدارد.اگرموانعيهمدراجراباشدآنها
رابرطرفميكند،ضمناينكههمافزاييبخشيراهم
اينقرارگاهبيشترميكندوتصورميكنمبهزودينيز
رييسآنازسويآقايروحانيمعرفيخواهدشد.
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اقتصادكالن

ايـران

انتقاد صريح رهبر انقالب از برخي برخوردها با دولت:

هتك حرمت حرام است

حضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباسالميصبح
روز (شنبه) در ديدار حضوري با رييسجمهور و اعضاي
س��تاد ملي مقابله با كرونا ،ضمن قدرداني از عملكرد اين
ستاد،توصيههايمهميرابيانوبرلزوماتخاذتصميمهاي
قاطع و حاكميتي ،اقناع اف��كار عمومي و همكاري همه
دس��تگاهها و آحاد مردم براي مقابله با وضعيت تأسفبار
ويروس عالمگير كرونا تأكيد كردند .به گزارش ايس��نا،
رهبر انقالب اسالمي همچنين با انتقاد شديد و صريح از
اقدام برخيها در برخورد با دولت و رييسجمهور و هتك
حرمت ايشان ،گفتند :هتك حرمت حرام است و انتقاد با
هتكحرمتتفاوتداردضمناينكهامروزكشوربيشاز
هرزمانديگريبههمكاريواتحادوانسجامنيازدارد.
رهبرانقالباسالميدرابتدايسخنانشان،هدفازتشكيل
اين جلس��ه را كه به دعوت ايشان تشكيل شد ،وضعيت
تأسف بار بيماري كرونا در كشور و لزوم تالش مضاعف و
بهكارگيري ابتكارات جديد براي مواجهه با اين ويروس،
بيان كردند و افزودند :البته اصل اين موضوع و همچنين
اوج پاييزي آن در همه دنيا فراگير است و فقط مخصوص
ايران نيس��ت .حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به نحوه
مديريت مقابل��ه با اين ويروس در كش��ورهاي مختلف،
خاطرنشانكردند:دربرخيكشورهاهمانندامريكابدترين
مديريت اعمال شده است ولي ما بايد تالش كنيم از اين
حادثه كه با جان و سالمت مردم و امنيت و اقتصاد آنها در
ارتباط است ،با بهترين مديريت عبور كنيم .ايشان الزمه
اِعمال مديريت صحيح و مناسب را «اتخاذ تصميمهاي
قاطعحاكميتي»«،اقناعافكارعمومي»و«همكاريهمه
دستگاههاوهمچنينهمكاريمردم»دانستندوافزودند:
البتهاينهمكاريفقطمختصمقابلهباكرونانيستبلكه
بايددرهمهمسائلبهخصوصمسائلسياسيوجودداشته
باشد زيرا كش��ور كه داراي ملتي قدرتمند ،نظام نوپديد
و س��خن جديد است ،بهطور طبيعي با مسائل مهمي در
عرصهجهانيوداخليمواجهاست.رهبرانقالباسالميبا
تأكيدبرلزوماتحادوانسجامدرونيدركشور،بهاقداماخير
برخيهادرمواجههبادولتوشخصرييسجمهوراشاره
كردندوگفتند:اگرچهدرمياناينبرادران،افرادخوبيهم
هستند ،اما اين كار غلط بود و اين موضوع را بهطور صريح
اعالم ميكنم .حضرت آيتاهلل خامنهاي ،انتقاد را غير از
هتك حرمت دانس��تند و افزودند :هتك حرمت در ميان
مردم حرام است و نسبت به مسووالن بيشتر ،به خصوص
در ميان مسووالن باالي كشور .ايشان خاطرنشان كردند:
ممكن اس��ت انتقاد درستي داش��ته باشيد ،انتقاد كنيد
اشكاليندارداماانتقادبااهانتوهتكحرمتمتفاوتاست
اينگونهرفتارهاوهتكحرمت،روشامريكاييهااستكه
در مناظرهها و كارهاي مطبوعاتي ،خود را در دنيا رس��وا
كردهاند تا جايي كه يك شخصيت برجسته سياسي آنها
ميگويد،دنياباهراسوتحقيربهمانگاهميكند.
رهب��ر انق�لاب اس�لامي تأكي��د كردن��د :روش
م��ا اس�لامي و قرآن��ي اس��ت ،يعن��ي انتق��اد بي��ان
ميش��ود ام��ا هت��ك حرم��ت انج��ام نميگي��رد.
حضرتآيتاهللخامنهايدرجمعبندياينموضوعگفتند:
بايدحرمتروسايسهقوهومسووالنكشوركهدرعرصه
خدمترسانيبهمردمهستند،حفظشود.
ايشان بعد از بيان اين نكته مهم ،به بحث كرونا بازگشتند
و با اشاره به جنبههاي سالمتمحور ،امنيتي و اقتصادي
تصميمگيريها درباره اين بيم��اري ،و احتمال تعارض
اينجنبههابايكديگر،تأكيدكردند:ازآنجاكهجنبههاي
امنيتيواقتصادينيزنشأتگرفتهازهمينبيمارياست،
بنابراين اصل و اولويت در تصميمگيريها ،سالمت مردم
است.رهبرانقالباسالميباقدردانيازاقداماتستادملي
مقابله با كرونا و كميتههاي وابس��ته به آن ،عملكرد كادر
درمان و سالمت را بسيار درخشان و جهاد في سبيلاهلل

خواندندودرادامهتوصيههايمهميرابيانكردند«.لزوم
راهاندازيفورييكعقبهقرارگاهيوعملياتيبراياجراي
تصميماتستادمليمقابلهباكروناونظارتبراجرا»اولين
توصيهحضرتآيتاهللخامنهايبود.
توصيهبعديايشاندرباره«محوريتوزارتبهداشتبراي
تعيينمصاديقمحدوديتها»بود.
رهبرانقالباسالميگفتند:هنگاميكهوزارتبهداشت،
مصاديقمحدوديتراتعيينكرد،بقيهدستگاههابايدبدون
درنظرگرفتنمالحظاتديگر،آنهارارعايتواجراكنند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند :كنترل دقيق مبادي
وروديكشور،محدوديتترددهايغيرضروربينشهري
بههمراهاقناعمردمواِعمالسختگيرانهضوابطدرناوگان
حملونقلشهريومحيطهايعمومي،ازجملهمصاديق
محدوديتها است كه مسووليت اصلي اجرا و نظارت ،با
شوراي امنيت كش��ور و نيروي انتظامي است« .آموزش
همگاني درباره راههاي شيوع و شيوههاي پيشگيري به
صورتمحلهمحوروبااستفادهازظرفيتمساجدوبسيج
والبتهبامحوريتوزارتبهداشتوهمكاريوزارتارشاد
و صداوس��يما» و «لزوم تصويب جرايم سختگيرانه براي
افرادي كه مرتكب تخلفات بزرگ از ضوابط بهداش��تي
ميش��وند» توصيههاي ديگر رهبر انقالب اس�لامي به
مسووالنبرايمقابلهباكرونابود.
حضرتآيتاهللخامنهايبااشارهبهسختترشدنشرايط
زندگيبرخيافرادومشاغلبااجرايجرايمسختگيرانه،
خاطرنش��ان كردند :در اين زمينه دولت بايد بستههاي
حمايتي را در نظر بگيرد ،ضمن آنكه خيرين و مردم نيز
بايدواردميدانشوندوبهكمكاينافرادبيايندچراكهاين
كارجزوبهترينكارهاوبرترينوسايلنزديكشدنبهخدا
است.ايشانهمچنينبااشارهبهاهميتمقابلهبابيماري
در روزهاي اول آن ،گفتند :بر اساس گفته متخصصان اگر
در يكي ،دو روز اول ،مبتاليان شناس��ايي و براي معالجه
آنها اقدام شود ،تلفات كاهش جدي خواهد يافت كه اين
كار بسيار الزم است .رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر «به
حداقلرساندنمراجعاتبهدستگاههاياجراييباافزايش
خدمات الكترونيك» ،مس��ووالن را به رعايت حداكثري
ضوابطبهداشتيتوصيهكردندوافزودند:متأسفانهگاهي

برخي از مسووالن در رعايت مواردي مثل ماسك زدن به
شيوه صحيح يا رعايت فاصله ،كوتاهي ميكنند كه اين
بياعتناييها ب��ر رعايتهاي عمومي مردم هم اثر منفي
ميگذارد.ايشانهمچنينباتأكيدبرلزوماستخدامنيروي
انسانيموردنيازوزارتبهداشت،ازتحقيقاتپژوهشگران
واكسن مقابله با كرونا صميمانه و
براي دستيابي به دارو و
ِ
عميقاًتقديركردند.
«شنيدهشدنيكحرفواحدازجلسهستادمليمقابلهبا
كرونا»توصيهبعديوموكدحضرتآيتاهللخامنهايبود.
رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به حضور پر شمار
نيروهايداوطلبدرماههاياولشيوعبيماريوخدمات
موثر آنان همانند كمك به پرس��تاران ،ضدعفوني كردن
دس��تگاهها و معابر ،راهنمايي خانوادهها و كمك به افراد
سالمند ،استمرار اين فعاليتها را مورد تأكيد قرار دادند
داوطلب مخلص و جوان��ان مومن و صالح
و از نيروه��اي
ِ
خواس��تند بار ديگر وارد ميدان ش��وند .حضرت آيتاهلل
خامنهاي با اش��اره ب��ه اينكه برخي افراد بيكار ش��ده در
اثر كرونا ،بيمه بي��كاري ندارند ،گفتند :تأمين اجتماعي
موظف است براي حل اين مشكل اقدام كند كه البته در
اين قضيه نيز ورود خيرين از برترين انفاقها است .رهبر
انقالب اسالمي در پايان سخنانشان ،اهميت معجزهوار
دعا ،توسلواستغفاررابرايدفعبال مورد تأكيد قراردادند
و افزودند :همه آنچه گفته شد در حكم ابزار است و آنچه
به اين ابزارها ،جان و روح ميبخشد پروردگار متعال است
كه بايد با دعا و تضرع ،نظر لطف الهي را كه همواره شامل
حالملتايرانبودهاست،برايعبورازاينگردنهنيزجلب
كرد .ايشان خاطرنشان كردند :كارهاي بزرگي در كشور
در جريان است و به توفيق الهي هيچ حادثهاي نتوانسته
جمهوري اسالمي را متوقف كند اما بايد اين موانع را كه
موجب كند شدن حركت ميشود ،هر چه زودتر برطرف
كرد .پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي ،آقاي روحاني
رييسجمهوربابيانگزارشيازفعاليتهايمقابلهباكرونا
در هشت ماه گذش��ته ،گفت :براي مقابله با اين ويروس
فع ً
الراهيجزرعايتضوابطبهداشتيوپيشگيريوجود
ندارد .رييسجمهور افزود :همانند دوران جنگ كه اجازه
خريد تجهيزات جنگي به ما نميدادند ،در ابتداي شيوع

كرونا نيز تقريباً هيچكس تجهيزات مورد نياز مثل كيت
تشخيص،دستگاهتنفس،امكاناتوتجهيزاتآيسييو
و حتي ماس��ك را به ما نداد ولي با اتكاء به ش��ركتهاي
دانشبنيان،اينتجهيزاترابهسرعتتوليدكرديمواكنون
هيچ مشكلي نداريم .آقاي روحاني ادامه داد :در ماجراي
كرونا براي ما روشن شد كه تكيه بر توان و امكانات داخلي
ونگاهنكردنبهدستديگرانتاچهحدبرايمامهماست
و ما فهميديم كه در روزهاي مبادا بايد روي پاي خودمان
بايس��تيم چرا كه ديگران ما را حتي در مسائل مربوط به
حقوق بشر ،بهداشت و درمان و نجات جان انسانها ياري
نميكنند ،اگرچه ش��عارش را ميدهند .آقاي روحاني با
اش��اره به تفاوت ماهيت ويروس كروناي فعلي با ويرس
زمان اسفند ماه كه كشور را درگير كرد ،افزود :هم وزارت
بهداشتوهممتخصصانميگويندويروسماههاياخير
ويروس جهشيافته اروپايي اس��ت كه س��رعت و قدرت
انتقالآن ۹برابرشدهاست.رييسجمهورباگاليهازجدي
نگرفتن توصيههاي قانوني از طرف برخي از مردم ،گفت:
محدوديتهايشديددرمناطقپرخطر،مراقبتهايالزم
براي جلوگيري از نقض قرنطينه مبتاليان و جريمههاي
قانوني براي متخلفان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.آقاي
روحانيگفت:برايكمكبهتهيهوتوزيعمايحتاجافراددر
قرنطينهبهكمكمساجدوبسيجمردمينيازمندهستيم.
رييسجمهورهمچنيندرخصوصتأمينماليتحقيقات
دارووواكسن،كمكهايدولتبهخانوادههاينيازمنددر
دوران كرون��ا و پرداخت بخشهايي از كارانه كادر درمان
گزارش داد .در ادامه دكتر نمكي وزير بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزش��كي با تش��كر از حمايتهاي بيبديل و
دلگرمكنندهرهبرانقالباسالميوزحماتكليهمسووالن
و جهاد كادر درمان براي مقابله ب��ا كرونا ،گفت :نيمي از
تختهاي آيسييو بيمارستانها را به بيماران كرونايي
اختصاصداديماماهيچبيمارغيركرونايينيازمن ِدتخت
آيسييورانيزمعطلنگذاشتيم.
وزير بهداشت افزود :در هيچ جاي دنيا نميتوان بيماري
همهگير را با خواهش و توصيه كنترل كرد و بايد با اِعمال
ضوابط و تش��ديد محدوديتهاي قانوني ،اين بيماري را
مهاركنيم.

فشار مضاعف هزينهاي بر خانوارهاي كمدرآمد

تورم ماهانه ركورد زد
جديدترين نرخ تورم اعالم شده از سوي مركز آمار نشان
ميدهد كه حركت صعودي ت��ورم در ماههاي قبل ادامه
پيدا كرده و به عدد  27.2درصد رسيده است ،عددي كه
ي نرخ تورم در سالهاي قبل
هرچند نس��بت به ركوردزن 
هنوز فاصل��هاي قابل توجه دارد اما زنگ خطري بس��يار
ب��زرگ و مهم را به صدا درآورده اس��ت ،زنگ خطري كه
حاكيازآناستكهتورمبارديگردراقتصادايرانصعودي
شده است .اقتصاد ايران در سالهاي گذشته با مشكالت
و محدوديتهاي جدي دست و پنجه نرم كرده است اما
آنچه كه بيشترين تاثير را بر زندگي اقشار مختلف مردم
داش��ته و البته حركت اقتصاد ايران در سالهاي آينده را
تحت تاثير قرار داده ،درگيري همزمان با ركود و تورم بوده
است.آمارهاميگويدكهازسال،97نرخرشداقتصاديدر
ايران منفي شده كه بخش قابل توجهي از آن تحت تاثير
تحريمهاياقتصاديامريكاوكاهشفروشنفتبودهاست.
برآوردهايبينالمللينشانميدهدكهدرسالهاي 97و
98نرخرشداقتصاديحتيتامنفيهشتدرصدنيزپيش
رفته كه تداوم آن به معني كوچك شدن اقتصاد ايران در
دورهايچندسالهاست.
هرچنددولتتالشكرددرسال 98وبااتكابردرآمدهاي
غيرنفتي بخشي از اين زيان را جبران كند كه نتيجهاش
مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي ايران در بخش غيرنفتي
بود اما شوك حاصل از شيوع كرونا اين برنامه را نيز بر هم
ريخت تا جايي كه برآوردها نش��ان ميدهد ،در ماههاي
ابتدايي سال جاري نيز اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه
كرده اس��ت .آخرين گزارش بانك جهاني نشان ميدهد
كهاقتصادايرانحتيباوجودكرونا،درسالآيندهاحتماال
رشديمثبترابهثبتخواهدرساند.هرچنداينرشددر
قياسبافرصتهايازدسترفتهدرسالهايقبلناچيز
است اما در عمل ،ميتوان به بهبود نسبي شرايط در اين

حوزه اميدوار باقي ماند .در كنار ركود ،معضل ديگري كه
تاثيري بسيار جدي بر وضعيت اقتصادي اقشار مختلف
مردم گذاش��ته ،باال بودن نرخ تورم است .هرچند دولت
روحاني در دوره نخست خود توانست به وعده تك رقمي
ش��دن تورم جامه عمل بپوشاند اما شوك تحريمها و باال
رفتن تورم انتظاري باعث شد خيلي زود از ماههاي پاياني
سال ،97نرخ تورم روند افزايشي جديد به خود بگيرد و در
تابستان 98با اوجگيري كم سابقه حتي از عدد 40درصد
نيز عبور كند .در چنين بس��تري سياستهاي انقباضي
دولتواردكارشدندتابابرخيسختگيريهابارديگرتورم
كاهشي شود و سرانجام حتي به مرز 25درصد نيز برسد.
اينروندمثبتدرتابستانامسالمتوقفشدوباعبورنرخ
تورم ماهانه تير ماه از مرز 6درصد نشان داد كه شرايط بار
ديگربهسمتباالرفتنتورمدرحالحركتاست.هرچند
ايننرخدرماههايبعدقدريتعديلشدامادرنهايتآمار
مهر ماه حاكي از به وقوع پيوستن نگرانيهايي است كه
كارشناسانپيشازاينسخنازآنميگفتند.
قله دو ساله تورمي
مركزآماردرجديدترينگزارشخودبهبررسيوضعيت
تورم ماهانه مهر ماه پرداخته است ،گزارشي كه نشان از
تشديددوبارهحركتتورميدرنخستينماهپاييزدارد.
اين گزارش نشان ميدهد كه تورم نقطه به نقطه از 40
درصد گذشته است .منظور از نرخ تورم نقطهاي ،درصد
تغيير عدد ش��اخص قيمت ،نسبت به ماه مشابه سال
قبل ميباشد .نرخ تورم نقطهاي در مهر ماه  ١٣٩٩به
عدد ٤١,٤درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور
بهطور ميانگين  ٤١.٤درصد بيشتر از مهر  ١٣٩٨براي
خريد يك «مجموعه كاالها و خدمات يكسان» هزينه
كردهاند .نرخ تورم نقطهاي مهر ماه  ١٣٩٩در مقايسه

با ماه قبل  ٧,٠واحد درصد افزايش يافته اس��ت .نرخ
تورم نقطهاي گروه عمده «خوراكيها ،آشاميدنيها و
دخانيات» با افزايش ٩,٠واحد درصدي به ٤٠.٥درصد
و گروه «كاالهاي غير خوراكي و خدمات» با افزايش٦.٠
واحددرصديبه ٤١.٩درصدرسيدهاست.ايندرحالي
اس��ت كه نرخ تورم نقطهاي براي خانوارهاي شهري
 ٤١,٣درصد ميباشد كه نسبت به ماه قبل  ٦,٨واحد
درصد افزايش داشته اس��ت .همچنين اين نرخ براي
خانوارهاي روستايي ٤٢,٢درصد بوده كه نسبت به ماه
قبل ٨,١واحد درصد افزايش داشته است .بررسي تورم
ماهانهمهرماهنشانميدهدكهپسازمهر،97كهتورم
ماهانه باالي هفت درصد بوده است ،در هيچ ماهي اين
ركوردبهثبتنرسيدهواينزنگخطريبزرگبهشمار
ميآيد .ت��داوم تورم ماهانه باال ،در نهايت به اوجگيري
نرخ تورم ساالنه منجر ميشود .موضوعي كه نمونه آن
در تير ماه امسال مشاهده شد و پس از ثبت تورم باالي
 6درصد در ابتداي تابستان ،حاال نرخ تورم ساالنه نيز
باال رفته است .منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغيير
عدد شاخص قيمت ،نسبت به ماه قبل ميباشد .نرخ
تورم ماهانه مهر  ١٣٩٩به  ٧,٠درصد رس��يده كه در
مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل ٣.٤ ،واحد درصد
افزايش داشته است .تورم ماهانه براي گروههاي عمده
«خوراكيها ،آشاميدنيهاو دخانيات»و «كاالهايغير
خوراكي و خدمات» به ترتيب  ٥.٧درصد و  ٧.٦درصد
بوده است .اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي
خانوارهاي شهري ٧,١درصد ميباشد كه نسبت به ماه
قبل ٣.٥ ،واحد درصد افزايش داشته است .همچنين
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي  ٦.٩درصد بوده كه
نسبت به ماه قبل ٣.٤واحد درصد افزايش داشته است.
منظور از نرخ تورم س��االنه ،درصد تغيير ميانگين اعداد

شاخصقيمتدريكسالمنتهيبهماهجاري،نسبتبه
دورهمشابهقبلازآناست.نرختورمساالنهمهرماه١٣٩٩
براي خانوارهاي كشور به ٢٧,٢درصد رسيده كه نسبت
بههميناطالعدرماهقبل ١,٢،واحددرصدافزايشنشان
ميدهد.همچنيننرختورمساالنهبرايخانوارهايشهري
و روستايي به ترتيب ٢٧,٣درصد و ٢٦.٧درصد ميباشد
كه براي خانوارهاي ش��هري  ١,٢واحد درصد افزايش و
برايخانوارهايروستايي ١.٣واحددرصدافزايشداشته
است.درگروهعمده«خوراكيها،آشاميدنيهاودخانيات»
بيشترينافزايشقيمتنسبتبهماهقبلمربوطبهگروه
«روغنها و چربيها» (كره پاس��توريزه حيواني و روغن
جامد) ،گروه «ش��ير ،پنير و تخممرغ» (تخم مرغ و خامه
پاستوريزه) ،گروه «س��بزيجات» (فلفل دلمهاي ،كاهو،
نخود،پيازوقارچ)،گروه«چاي،قهوهوسايرنوشيدنيها»
(انواع نوشابه و آبميوه) ميباشد .در گروه عمده «كاالهاي
غيرخوراكيوخدمات»،گروه«حملونقل»(قيمتانواع
خودرو) ،گروه «مبلم��ان و لوازم خانگي» (بخاري گازي،
فرشماشيني،لوازمپالستيكيآشپزخانه،يخچالفريزر
و ظروف شيشهاي آشپزخانه) ،گروه «تفريح و فرهنگ»
(لپتاپ ،قطعات كامپيوتر ،دوربين عكاسي و دوچرخه
بچهگانه) بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل
داش��تهاند .اوجگيري دوباره نرخ تورم باعث ش��ده ،فشار
معيشتي كه بر اقشار مختلف مردم وجود داشته افزايش
پيداكندودراينبينباالتربودننرختورمكاالهايخوراكي
كه اصليترين س��بد خريد اقشار كم درآمد است نيز اين
موضوعراتاييدميكند.هرچندبهنظرميرسدباپيگيري
مجلس،احتماالبهزوديكمكيمعيشتيجديديبراي
تامينكاالهاياساسي مردم تصويب ميشوداما تازماني
كهتورمباالباشد،تماماينكمكهادرمدتيكوتاهاثرخود
راازدستميدهند.

نميتوان با تعيينچارچوب بودجه
برايدولت تعيينتكليفكرد

اگرچ��ه رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس
ميگويد مجلس طبق قانون نميتواند با تعيين
چارچوب كلي بودجه ،براي دولت تعيين تكليف
كند اما كارش��ناس ش��وراي نگهب��ان ميگويد
مجلس چنين اختياري را دارد .اصالح س��اختار
بودجه س��نواتي بهرغم وعدههاي متعدد دولت
طي چند سال گذشته به س��رانجام نرسيده و به
اعتقاد كارشناسان در صورتي كه منابع و مصارف
يك سال كشور به صورت واقعي ديده شده باشد،
دولت ميتواند در كنترل تورم موثرتر ظاهر شود.
مجلس يازدهم كه با ش��عار اصالحات اقتصادي
روي كار آمد اصالح س��اختار بودجه را به عنوان
يكي از اهداف خود معرفي كرده اس��ت بهطوري
كه محمد باقر قاليباف ،رييس مجلس ش��وراي
اس�لامي در نامهاي به رييسجمهور اعالم كرد
كه بودج��ه  ۱۴۰۰بايد با اصالحات س��اختاري
همراه باش��د .در اين باره ،محسن زنگنه ،رييس
كميته اصالح س��اختار بودج��ه مجلس پيشتر
گفته بود :از آنجا كه اصالح ساختار بودجه زمان بر
است اما كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي
شروع حركت اصالحي ،طرحي را با توافق دولت
تحت عنوان «طرح احكام كلي قانون بودجه سال
 »۱۴۰۰اعالم وصول كرده است .وي در اين باره
گفت :اكنون كه مجلس سه ماه از آغاز فعاليتش
ميگذرد با كمك دوس��تان مركز پژوهشهاي
مجلس تصميم گرفتيم با تعامل با دولت ،اصالح
ساختار بودجهريزي را (با طرح احكام كلي قانون
بودجه سال  )۱۴۰۰شروع كنيم ،البته فع ً
ال فقط
در اين حد اس��ت كه بگوييم ما اصالح را ش��روع
كرديم .يعني سطح انتظارات را باال نبرديم .ما فقط
اصالح را شروع كرديم و بخش عمدهاي از اصالحي
ك��ه در بودج��ه  ۱۴۰۰در نظر داري��م در حوزه
شفافيت و عدالت است .زنگنه با اشاره به طرحي
در زمينه احكام بودجه سال آتي ،گفت :در طرح
احكام كلي بودجه  ۱۴۰۰در حوزه هزينه و درآمد
مسائل مربوط به ش��فافيت را در نظر گرفتهايم.
يكي از اقدامات��ي كه بايد مجلس محكم روي آن
بايستد ،اين است كه همه هزينهها و پرداختهاي
دولت بر اساس شناسه پرداخت به ذينفع نهايي
انجام ش��ود .اين تحول بزرگ ،جلوي بسياري از
انحرافات بودجهاي را ميگيرد .اين بيانات محسن
زنگنه در حالي است كه بنا بر اظهارات محمدرضا
پورابراهيمي به نظر ميرسد بين كميسيون برنامه
و بودجه و كميسيون اقتصادي بر سر اينكه مجلس
حق تعيي��ن چارچوبي براي اراي��ه اليحه دولت
دارد يا خير ،اختالف نظر وجود دارد .محمدرضا
پورابراهيمي ،رييس كميسيون اقتصادي مجلس
در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس ميتواند كليات
اليحه بودجه دول��ت را تعيين كند يا خير ،اظهار
داشت :اين كار مغاير اصل تفكيك قواست .دولت
در ارايه اليحه اختيار دارد و شوراي نگهبان معتقد
است ،مجلس نبايد اختيارات دولت را سلب كند
بلكه بايد اجازه دهد خود آنان تشخيص دهند كه
چه چيزي ميخواهند بياورند .البته زماني كه در
اليحه دولت يك حكم قانوني نيامده و تخطي كرده
است ،ميتوانيم تكليف كنيم كه كار انجام شود اما
اينگونه نيست كه ما به دولت بگوييم به چه روشي
اليحه بياورد .اگر اينگونه باش��د ،عم ً
ال ما به جاي
دولت اليحه را مينويسيم .جاي دولت و مجلس
نبايد عوض شود .وي ادامه داد :بعيد است شوراي
نگهبان بپذيرد كه مجل��س در طرحي به دولت
بگوييد كه اليحه چنين و چنان باشد بلكه ميتوان
توصيه كرد يا اينكه ما ميتوانيم يك حكم قانوني
تحت عن��وان ماليات بر عايدي بياوريم و تصويب
كنيم كه در آن صورت دولت مكلف است ماليات بر
عايدي را در منابع خودش بياورد .اما اينكه بگوييد
دولت بايد در اليحه بودجه اين عدد را با اين روش
اعمال كند شدني نيس��ت ،دولت اختيار دارد كه
خودش اليحه را ارايه دهد و مجلس نميتواند به
جاي دولت اليحه دهد.
كارش�ناس پژوهشكده ش�وراي نگهبان:
مجلس ميتواند چارچ�وب كلي بودجه
راتعيينكند
ب��ا توجه ب��ه اخت�لاف اي��ن دو دي��دگاه درباره
اختيارات مجلس مرتضي خمس��ه ،كارش��ناس
پژوهشكده شوراي نگهبان گفت :مجلس ميتواند
چارچوبهاي كلي بودجه را تعيين كند و دولت
نيز مكلف اس��ت اليحه را در آن چارچوب تنظيم
كند مانند قانون برنامه و بودجه كه مصوب سال۵۱
است اما از آن موقع تاكنون تغييري نكرده است.
وي با اش��اره به متن قانون اساس��ي بيان داشت:
بودجه ساالنه كشور طبق اصل  ۵۲قانون اساسي
بايد «به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف
دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس
فرستاده ش��ود» .ذيل اين اصل قانون اساسي نيز
آمده اس��ت« ،هرگونه تغيير در ارقام بودجه تابع
مقررات قانوني اس��ت» .پژوهش��گر پژوهشكده
شوراي نگهبان تاكيد كرد :مجلس هميشه مدعي
است كه براي اجراي اصالح ساختار بودجه اجازه
تغيير زياد در اليحه بودجه س��االنه را ندارد اين
درحالي است كه بر اساس اصل  ۵۲قانون اساسي
ميتواند چارچوبهاي اصلي را تعيين كند .وي در
پايان خاطرنشان كرد :اساساً به نظر ميرسد اينكه
مجلس چارچوبي كلي كه از نوع خط مشيگذاري
و روح حاكم بر تهيه و تنظيم اليحه باشد را مصوب
كند م��ورد اش��كال نخواهد بود اما باي��د در نظر
داش��ت كه اگر مصوبه مجلس ،تغييراتي جزئي
مانند جزييات نحوه تعيين بودجه يك دس��تگاه
خاص را در نظر داش��ته باش��د و بخواهد اختيار
دولت را محدود كند مورد ايراد ش��وراي نگهبان
قرار خواهد گرفت.

ادامهازصفحهاول
احساس تعلق به جامعه و
نظارت براي بهبود اقتصاد
زمانيكهملتينخواهدبهوظيفهاجتماعيومليخود
پايبندباشدانتظاربهبوديشرايطغيرممكناست.
درخواستكردهبودمنامهايدررابطهباپايمالكردن
حقوقسهامدارانشركتهايفوالديبنويسيمحتي
يك واكنش هم ديده نشد بنابراين در كشوري با اين
مردم منفعل و بيتفاوت انتظار معجزه كه نميتوان
داشت.جريانيباقدرتبسياردرمراكزتصميمگيري
عليه صنعت فوالد عمل كرده است ودست در جيب
س��هامداران خرد ميكند .اين جري��ان پول خرج
ميكند آدمها را ميخرد رسانه در اختيار دارد همه
كار ميكند وبيشترين خسارت را به دو توليدكننده
اصليفوالدايرانيعنيمباركهوخوزستانواردكرده
استوليدستگاههاينظارتيسكوتكردهاندوتنها
تماشاگر اين فاجعه هستند گويي دوچرخهسواري
يكدختردرنجفآباداهميتبيشتريدارد.انجمن
توليدكنندگانفوالدفقطبيانيهصادرميكندوكانون
نهادهاي س��رمايهگذاري كه براي دف��اع از حقوق
سهامدارانخردبهوجودآورديممعلومنيستبهچه
كاري مشغول است!؟ رييس سازمان بورس واوراق
بهادار تنها در اين مورد موضعگيري قاطع كرد ولي
سازمان بورس كه به تنهايي نميتواند با مافياي پر
قدرت فوالد آنهم زمانيكه فقط فروش فوالد مباركه
حدود ۴ميليارددالردرسالجارياستكاريبكند.
همهساكتنشستهاندوانتظاردارندبورسجلويك
رانتي كه برابر ارزش فوالد مباركه برآورد ميشود را
از دالالن بيرون بگيرد .براين اساس الزم است توجه
داشته باشيم كه براي ساختن اقتصاد بايد عمران و
آبادانيوتوليدداشتبايدطرحهايعمرانيبزرگدر
كشور به پيش برود .براي آنكه طرحها و شركتهاي
بزرگخوبكاركنند،بايدموانعتوليدبرداشتهشود
بايدبارانتوفساد ودالليودزديمقابلهشود.
برايآنكهبافسادمقابلهكنيمبايداحساسمسووليت
نسبت به كشور داشته باشيم بايد احساس تعلق به
جامعهداشتهباشيموبايدازنهادهاينظارتيبخواهيم
در كنار مردم باشند و نظارت را بيشتر كنند تا اجازه
فسادورانتراندهيم.
بايد پرس��يد چه اتفاقي افتاده كه نظارت و مقابله با
فسادواحساسمسووليتتضعيفشدهاستوچرا
به مسائل حاشيهاي بيش از توليد و سرمايهگذاري
بها دادهايم و به دنبال عمران و گشايش در صنعت و
سرمايهگذاريهانيستيمواحساستعلقنميكنيم؟
كارشناسان بايد از حقوق سهامداران دفاع كنند و
سهامدارانبايدنسبتبهسهامشركتخوداحساس
تعلقكنندودرشركتبمانندوازفعاليتهايبورس
و رشد توليد دفاع كنند و سهام خود را حفظ كنند
و نظارت خود را تقويت كنند .مديران شركتها نيز
بايد اطالعرساني دقيق داشته باشند تا مردم زيان
نكنندو...

تبعاتعقبنشيني
بانك مركزي
ام��ا وقتي كه عرضه و تقاضاي مبتن��ي بر رانت در
اقتصاد شكل بگيرد ،حتي تسهيالت هم به كااليي
براي خريد و فروش بدل ميشوند .طبيعي است كه
در يك چنين شرايطي فش��ار اصلي بر روي مردم
محرومي ميآيد كه نه هيچكدام از اين ارتباطات
را دارند و نه به امضاهاي طاليي و...دسترسي دارند.
مردمي كه تنها نظارهگر ثروتاندوزي سوداگران
هستند و امكاني براي رشد و نمو در اين اقتصاد پر
فراز و نشيب را ندارند.

درسي كه يك لولهكش
به نوبليست اقتصاد داد

لوله ك��ش زمانبندي تخمين��ي را اعالم ميكند.
بالفاصله ميلگرام ياد مساله معروف انگيزه كارپذير
افتاده ،پاداش��ي براي اتمام ب��ه موقع و جريمهاي
سنگين براي تاخير در اتمام كار وضع ميكند اما
لول��ه كش كار را به دليل همين جريمه س��نگين
نميپذيرد.ميلگرامكهدرمكانيزمانگيزشيقرارداد
پيشنهادي خود شك كرده به گفتوگو با لوله كش
ميپردازد و متوجه ميش��ود كه دليل نپذيرفتن
لولهكش عدم توانايي او در تحويل به موقع نيست
بلكه لولهكشبيم آن راداردكه مكانيزم ايجاد شده،
كيفيت باالي كار او را به دليل عجله كاهش دهد.
در واقع لوله كش به كيفيت كارش حساس است و
مكانيزم طرح شده ،انگيزه او را از بعد كيفيت به بعد
زمان ميبرد و در نهايت ميتواند اعتبار كاري او را
مخدوش كند .اين الهامگيري ميلگرام از لولهكش
منجر ش��د به نوش��تن يكي از مهمترين مقاالت
موجود در حوزه نظري��ه قراردادها .جزئيات مقاله
مفصل است ولي جان كالم مقاله اين حرف است:
« در قراردادهايي كه وظيفه محول شده چند بعد
دارد( ،بع��د كيفيت و بعد زمان در مثال لوله كش)
پوليكردنانگيزهدريكبعدقابلمشاهده(جريمه
زماني در مثال لوله كش) ،ميتواند انگيزه را در ساير
ابعاد (كيفيت در همان مثال) مخدوش كرده و در
نهايت باعث افت ابعاد غير قابل مشاهده كار شود».
اين همان دليلي است كه نميتوان دستمزد معلم و
پرستاروبسياريازمشاغلرابهعملكردآنهامتصل
كرد و دستمزدهاي ثابت را تا اين حد در دنيا رواج
داد.در اقتصادي كه همه ابعاد و زواياي آن مبتني
بر ش��روط و بايدها و نبايدهاي غي��ر اصولي و غير
علمي بنا شده باشد ،نميتوان توقع داشت تا فعاالن
اقتصادي و مخاطبان اقتصادي با باالترين ميزان
انگيزه اقدام به ايج��اد ارزش افزوده و فعاليتهاي
مولد اقتصادي كنند.نكتهاي كه اس��تاد لوله كش
هم در مواجهه با مس��ير ارايه شده توسط ميلگرام
به آن اشاره كرد ،نمونهاي مثالي از وضعيتي است
كه در مجموعه نظام اقتصادي و فضاي كسب و كار
ميتواند رخ دهد.

بانك و بيمه
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طي شش ماهه ابتدايي سال جاري  700هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخشهاي اقتصادي پرداخت شد

ضرورت افزايش سرمايه بانكها
افزايش  82درصدي تسهيالت بانكي در يكسال اخير

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
تس��هيالت بانكها در نيمه نخست سال  99تحت
تاثير ش��رايط كرونا و تعطيلي واحدهاي اقتصادي
و ركود حاك��م بر اقتصاد ،افزاي��ش قابل توجه 82
درصدي داش��ته و اين موضوع نش��اندهنده رشد
هزينه واحدهاي اقتصادي و درخواس��ت بيش��تر
آنها براي دريافت تسهيالت بوده است .تسهيالت
پرداخت��ي بانكها طي ش��ش ماهه ابتداي س��ال
 1399به بخشهاي اقتصادي مبلغ  6967.2هزار
ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال
قبل مبلغ  3145.8هزار ميليارد ريال (معادل 82.3
درصد) افزايش داشته است.
بخشهاي اقتصادي مختل��ف به خصوص بخش
توليد كه به صورت هفتگي با رشد هزينهها و قيمت
مواد اوليه مواجه بوده است به دنبال ادامه فشارهاي
اقتص��ادي و تحريمها ،افزايش ش��ديد قيمتها و
هزينههاي توليد ،دو برابر شدن نرخ ارز در اين دوره
از  15هزار تومان به باالي  30هزار تومان ،با مشكل
كمبود نقدينگي مواجه ش��ده و براي ادامه حيات
خود و تامين سرمايه در گردش و همچنين تامين
نيازهاي ديگر ،درخواست وام بيشتري داشتهاند.
برخي بخشه��اي اقتصادي نيز به دنبال ش��دت
گرفتن كرونا و لزوم رعايت مالحظات و پروتكلهاي
بهداشتي ،براي بس��تهبندي بهتر ،فروش آنالين و
شبكه توزيع بهتر ،نيازمند دريافت تسهيالت براي
ايجاد واحدهاي جديد يا توسعه و تعميرات بودهاند
تا واحدهاي خود را متناس��ب ب��ا نيازهاي جديد
اصالح كنند .اي��ن تحوالت و رش��د هزينه توليد،
هزين��ه بنگاهه��اي اقتصادي را بهش��دت افزايش
داده ،و همه اين موارد موجب شده كه درخواست
دريافت تسهيالت بانكي بيشتري داشته باشند تا
هم هزينه تعطيلي و ركود را تحمل كنند و هم رشد
هزينه توليد را پوش��ش داده و متناس��ب با رعايت
مالحظات بهداشتي و پروتكلهاي مقابله با كرونا،
عمل كنند .براين اس��اس بانكها با رشد تقاضاي
دريافت وام مواجه شدهاند و از سوي ديگر استمهال
بدهي سالهاي قبل ،تهاتر بدهيها ،و نياز روز افزون
اقتصاد براي مقابله با رش��د هزينهها ،شبكه بانكي
را با رش��د نقدينگي ،خلق پول و رش��د تسهيالت
مواجه كرده است.
اين موضوع موجب ش��ده كه كارشناسان در كنار
رش��د  82درصدي تس��هيالت بانكي در سال ،99
ضرورت افزايش س��رمايه بانكها و بهبود كفايت
س��رمايه آنها را مطرح كنند .زيرا در ش��رايطي كه
حجم نقدينگي و مانده تسهيالت بانكها بهشدت
رش��د ميكند ،س��رمايه بانكها بايد متناس��ب با
ريس��كهاي موج��ود دراقتصاد و عدم بازگش��ت
اصل و فرع وامهاي بانكي باش��د و نس��بت سرمايه
به مجموع بدهيها و سپردههاي بانكها و نسبت
سرمايه به طلبهاي بانكها از بخشهاي اقتصادي
و مانده تس��هيالت بانكها متناسب باشد .برخي
كارشناس��ان نيز معتقدن��د كه با اين روند رش��د

تسهيالتدهي ،عمال رشد تورم و نقدينگي و خلق
پول را دامن ميزند و از سوي ديگر ،نياز سالهاي
آينده واحدهاي اقتصادي به تس��هيالت را بيشتر
ميكند و هر سال بايد به مانده تسهيالت و استمهال
بدهيها بيش��تر اضافه ش��ود و اين دور و تسلسل
همچنان ادامه يافته و تورم بيشتر را دامن ميزند.
لذا براي كاهش ريسك و خطر بانكها ،حداقل بايد
سرمايه آنها افزايش يابد.
هدف از دريافت تسهيالت
هدف از دريافت تسهيالت پرداختي در بخشهاي
اقتصادي طي شش ماهه ابتداي سال  1399نشان
ميدهد كه س��هم تس��هيالت پرداختي در قالب
س��رمايه در گردش در كليه بخشهاي اقتصادي
طي اين مدت مبلغ  4226هزار ميليارد ريال معادل
 60.7درصد كل تس��هيالت پرداختي است كه در
مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ  2114.3هزار
ميليارد ريال معادل  100.1درصد افزايش داشته
اس��ت .س��هم ايجاد در وامهاي بخش كشاورزي
نزديك به  19درص��د ،صنعت و معدن بيش از 15
درصد ،مسكن و س��اختمان نزديك به  15درصد،
در بازرگاني بي��ش از  4درصد ،در خدمات بيش از
 12درصد بوده اس��ت .همچنين سهم سرمايه در
گ��ردش در وامهاي بخش كش��اورزي  68درصد،
صنعت و معدن  75درصد ،مس��كن و س��اختمان
 24درص��د ،در بازرگاني  44درص��د ،در خدمات
 63درصد بوده اس��ت .سهم توس��عه واحدها نيز

در وامهاي بخش كشاورزي  7.7درصد ،صنعت و
معدن  7درصد ،مسكن و س��اختمان  3درصد ،در
بازرگاني  6درصد ،در خدمات  11درصد بوده است.
همچنين سهم خريد مس��كن در بخش مسكن و
س��اختمان  30درصد ،و در بقيه بخشها زير نيم
درصد بوده است .س��هم خريد كاالي شخصي نيز
كه به رش��د تقاضا در بخشه��اي اقتصادي كمك
ميكند در وامه��اي بخش كش��اورزي  1درصد،
صنعت و معدن  1.1درصد ،مسكن و ساختمان 1
دهم درصد ،در بازرگاني  45درصد ،در خدمات نيم
درصد بوده است.
سهم  45درصدي خريد كاالي شخصي در بخش
بازرگاني ،سهم  75درصدي سرمايه در گردش در
بخ��ش صنعت و معدن ،س��هم  30درصدي خريد
مس��كن در بخش مسكن و س��اختمان ،سهم 26
درصدي تعمير در مس��كن و س��اختمان ،س��هم
 11.5درصدي توسعه در بخش خدمات ،سهم 19
درصدي ايجاد در بخش كشاورزي و  15درصدي
ايجاد در صنعت و معدن و مسكن و ساختمان ،نشان
ميدهد كه هر بخش اقتصاد متناس��ب با نيازهاي
خود ،اهداف خاصي را در دريافت تسهيالت دنبال
كرده است و برخي بخشها به دنبال حفظ شرايط
كنون��ي و ادامه حيات خود به س��رمايه درگردش
بيش��تر نياز دارند برخي بخشها به تعمير ،برخي
بخشها به ايجاد واحدهاي جديد ،برخي بخشها
به توسعه واحدها تمايل بيشتري داشتهاند.
تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش

بخش صنعت و معدن طي ش��ش ماه نخست سال
جاري معادل  1613.4هزار ميليارد ريال بوده كه
حاكي از تخصيص  38.2درصد از منابع تخصيص
يافته به سرمايه درگردش تمام بخشهاي اقتصادي
(مبلغ  4226هزار ميليارد ريال) اس��ت .مالحظه
ميش��ود از  2128.4هزارميليارد ريال تسهيالت
پرداختي در بخش صنع��ت و معدن معادل 75.8
درصد آن (مبلغ 1613.4ه��زار ميليارد ريال) در
تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر
توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش
توسط بانكها در سال جاري است.
افزايش سرمايه بانكها
بانك مركزي تاكيد ك��رده همچنان بايد در تداوم
مس��ير جاري ،مالحظات مربوط به كنترل تورم را
نيز در نظر گرفت و هم��واره مراقب قدرت گرفتن
پتانس��يل تورمي ناش��ي از فش��ار تقاضاي كل در
اقتص��اد نيز بود .بر اين اس��اس ضروري اس��ت به
افزايش توان مالي بانكها از طريق افزايش سرمايه
و بهبود كفايت سرمايه بانكها ،كاهش تسهيالت
غيرج��اري و بازگردان��دن آنها به مس��ير صحيح
اعتباردهي بانكه��ا ،افزايش به��ره وري بانكها
در تامين س��رمايه در گردش تولي��دي ،پرهيز از
فش��ارهاي مضاعف ب��ر دارايي بانكه��ا و ترغيب
بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان
يك ابزار مهم درتامين مال��ي طرحهاي اقتصادي
(ايجادي) توجه ويژهاي شود.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به وجودشوك منفي عرضه ،ناترازي بانكها و نياز مالي دولت اعالم كرد

انصراف بانك مركزي از افزايش نرخ سود

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
در هفتههاي اخير موضوع افزايش نرخ س��ود بانكي،
در محافل اقتصادي و رسانهاي به شكلهاي مختلفي
زمزمه ش��د و گمانهزنيهاي مختلفي ني��ز در مورد
احتمالافزايشنرخ سودبانكيدر شورايپولواعتبار
با هدف كنترل نقدينگي و همچنين افزايش جذابيت
اوراق بدهي ،و اوراق مشاركت مطرح بود .در اين زمينه
عدهاي از كارشناسان افزايش نرخ سود بانكي را براي
طرحهاي اقتص��ادي و طرحهاي جذب نقدينگي در
شركتهايپروژهمحوردربورساوراقبهادار،مناسب
ارزيابي كردند ام��ا عدهاي از صاحب نظران معتقدند
كه با توجه به رشد منفي سرمايهگذاري و رشد منفي
اقتص��اد ،و نرخ باالي تورم ،افزايش نرخ س��ود بانكي
نميتواندبهرشدتوليدوكاهشتورمكمككندوتنها
موجبرشدهزينهبانكها،رشدهزينهتوليد،افزايش
نرخ سود تسهيالت بانكي ميشود و در جهت كنترل
تورم و جذب نقدينگي موفق نخواهد بود زيرا نرخ تورم
باال ،عمال خريد و فروش ارز و طال و خودرو ،مسكن و
سهام را جذابتر از نرخ سود سپردههاي بانكي مطرح
كرده اس��ت و لذا به هر ميزان كه نرخ سود بانكي باال
برود ،نميتواند جذابيت بازار دارايي را كاهش داده و
به جذابيت سپردهها بيفزايد و تنها ميتواند در برخي
زمينهها ،فروش اوراق را جذابتر كند.
براين اساس ،رييس كل بانك مركزي عصر يكشنبه4
آبان  99اعالم كرد كه بانك مركزي با تأكيد بر كنترل
تورم بانك مركزي به خوبي واقف است كه ،باتوجه به
وجودشوك منفي عرضه ،ناترازي بانكها و نياز مالي
دولت ،امروز افزايش نرخ سود بانكي سياستي نيست
كه توفيق قطعي داش��ته باش��د و برهمين اساس به
دنبال روشهاي ديگري براي كاهش فشار تورمي در
بازارهاست .البته با ابزارهاي در اختيار ،روند نرخ سود
بين بانكي نيز تعديل خواهد شد.
همتيبااشارهبه«اهدافوابزاربانكمركزي»افزود:در
طول حدود دو سال گذشته ،بانك مركزي تحت فشار
فزايندهاي بوده است كه دليل اصلي آن ،شدت گرفتن
تحريمها و ش��وك منفي عرضه ،آنهم درشرايطي

كه نيروي انباشته شده نقدينگي هم در حال تخليه
ش��دن روي قيمتها بود .مش��كالت ديگر ،از جمله
كرونا و كس��ري بودجه نيز به تشديد اجتنابناپذير
رشدنقدينگي منجر شده است.
رييس ش��وراي پول و اعتبار افزود :سياستگذاري
پوليبرايمقابلهباشوكمنفيعرضهحتيدرشرايط
معمول هم دشوار اس��ت تا چه برسد به اقتصاد ايران
كه با انبوهي از مشكالت ساختاري نيز مواجه است.
وظيفه اساسي بانك مركزي ثبات قيمتها و پس از
آنجلوگيريازركودوكاهشتوليداست.واضحاست،
مطابق نظريه اقتصادي ،امكان دستيابي به هدفهاي
زياد با تعداد محدودي ابزار وجودندارد.
همتي ي��ادآور ش��د :نظر ب��ه خطري كه تش��ديد
نگرانكنن��ده تورم به صورت آس��يبهاي جدي به
دهكه��اي متوس��ط و پايين جامع��ه و ايجاد عدم
اطمينان و نيز ممانعت از تداوم فعاليتهاي توليدي
دارد ،منطقي اس��ت كه توقع جامعه بر تمركز بانك
مركزي بر كنترل تورم باشد.
وي تأكيد ك��رد :با وجود درد و رنج��ي كه ملت ما از
تحريمها ديده است ،اقتصاد ايران ،آنطور كه امريكا
تصور ميكرد دچار فروپاشي نشده و نشانههاي فاصله
گرفتن از عمق ركود را نمايان س��اخته است و تمام
تالش بانك مركزي بايستي معطوف به كنترل تورم
به هر طريق ممكن و تداوم وضعيت روبه بهبود بخش
حقيقيباشد.
كارشناس��ان با توجه به باال بودن نرخ تورم و اثر آن بر
بياثر شدن نرخ سود بانكي ميگويند :اگر هدف اين
استكهباافزايشنرخسودبانكيجلويكاهشارزش
پول ملي را بگيريم و پول جذب بانك شود و در بازار ارز
به صورت سرگردان عامل افزايش نرخ ارز نشود ،بايد
در نظر داشت كه حتي با افزايش  5درصدي نرخ سود
بانكي نيز انگيزه و جذابيت براي سپرده گذاران ايجاد
نميشود زيرا نرخ تورم باالي  30درصد است و قيمت
برخيداراييهاهرهفتهافزايشداردولذااينسياست
به تنهايي جواب نميدهد و نميتواند نظر صاحبان
منابع را به خود جلب كند تا سوداگري و افزايش نرخ

ارز كاهش يابد و پول جذب حسابهاي بانكي شود
اين سياس��ت به عنوان يك سياس��ت ت��ك متغيره
جواب نميدهد و اگر هدف به ثبات رس��يدن اقتصاد
در شرايط تحريمي شديد است بايد گفت كه نسخه
افزايش نرخ سود بانكي ،به تنهايي كارآمد نيست و در
كنار آن بايد يك بسته سياستي شامل شناور كردن
نرخ ارز و سياس��تهاي انقباض مالي و پولي نيز اجرا
شود تا كمك بيش��تري به ايجاد ثبات كند.از سوي
ديگر ،بايد توجه داش��ت كه افزايش نرخ سود بانكي
با توجه به نرخ رشد نقدينگي  36درصدي آثار منفي
بلندمدتي ايجاد ميكند و بانكها بايد هزينه اين سود
سپرده را پرداخت كنند و در ميان مدت نيز باعث خلق
پول ميشود و مشكالتبيشتريبراي بانكها و دولت
ايجاد خواهد كرد و عالو بر هزينه سنگيني كه براي
بانكها دارد ،عامل رشد اضافه برداشت بانكها و پايه
پولي و نقدينگي و تورم ميشود.
سياستدولتبايدارايهيكبستهسياستماليوپولي
و ارزي انقباضي باش��د تا بتواند به هدف كوتاهمدت و
ميان مدت خود در ايجاد ثبات و كاهش التهاب بازار ارز
و رشد قيمتها برسد .بايد در بودجه ،و سياستهاي
مالي و سياس��تهاي پولي بانك مركزي سياس��ت
انقباضي داشته باش��د .بايد رژيم ارزي نيز متناسب
با آنها باشد و اگر يك بسته سياست انقباضي نداشته
باشد نميتواند تنها بايد يك متغير مثل افزايش نرخ
سود بانكي به نتيجه برسد و اين سياست تك متغيره
در چنين شرايطي كه اقتصاد مشكالت عديده دارد،
جوابگو نيس��ت  .بايد عمليات بازار باز بانك مركزي
دنبال شود و بانك مركزي فروش اوراق بدهي دولتي
را براي كاهش كس��ري بودجه ادامه دهد و نرخ سود
آن متناسب با انتظار مردم باشد و افزايش يابد تا پول
بيشتري را براي تامين كس��ري بودجه جذب كند.
بازنگريها بايد به صورت همزمان انجام شود .ا زجمله
بايد ورود كاال مثل ممنوعيت واردات خودرو و ...لغو
شود زيرا افزايش قيمت خودرو بيشتر به خاطر كمبود
عرضه و ممنوع شدن واردات خودرو و عدم دسترسي
مردم به اين كاالها است .به عبارت ديگر ،تنها مشكل

افزايش نرخ دالر نيس��ت بلكه بيش��تر به خاطر عدم
دسترسي مردم به اين كاالهاست.
ع��دهاي موضوع عمليات رواني و اث��ر رواني نرخ ارز و
تحريم و ...را مطرح ميكنند .ولي موضوع فقط رواني
نيس��ت برخي افراد مانند رييسجمهور ،رييس كل
بانك مركزي و برخي مس��ووالن ،تنها به بحث رواني
اشاره دارند و سوء مديريتها را پشت اين كلمه پنهان
ميكنند.آنهابااينكلماتمباحثومبانيعلماقتصاد
را زير سوال ميبرند .لذا بايد ديد كه انتظارات تورمي و
انتظارات مردم و نگرانيها و نااميديها را چه عواملي
شكلميدهند.
بايد در قدم اول سياس��تهاي مالي ،پول��ي ،ارزي،
بودجهها و ..به صورت انقباضي باشد و سياستهاي
مسكن ،صنعت ،معدن ،خودرو ،صنايع غذايي و ...در
همينراستاسياستگذاريشود.وسياستهايپولي
و ارزي نيز متناس��ب با آنها باشد.بايد يك هارموني و
هماهنگيبينشاخصهايكالنومتغيرهاوبخشها
و سياس��تهاي كالن مالي ،پولي و ارزي ايجاد كرد و
برآن اساس تصميمگيري كرد.لذا اعالم افزايش نرخ
ارز به تنهايي كافي نيس��ت بايد يك تيم اقتصادي از
دولت ،سازمان برنامه ،وزارت دارايي ،بانك مركزي و
اقتصاد دانان مستقل به صورت همسو عمل كنند و در
جهت كنترل نقدينگي و رشد نقدينگي عمل كنند و
به پايدارسازي اقتصادي توجه كنند.
اگر قرار باش��د هر چند وقت يكبار يك سياس��ت را
دنبال كنيم و جو نااطميناني را گس��ترش دهيم به
جاي اثرگذار باش��د به تخريب بيشتر منجر خواهد
شد.نااطميناني از جنگ و ركود مخربتر است وقتي
جنگ داريم تكليف مشخص است وقتي ركود داريم
تكليف مشخص است اما وقتي نااطميناني را دنبال
كنيم و مسووالن نااطميناني را ترويج ميدهند باعث
ميشود كه سرمايهگذاري و توليد شكل نگيرد و جو
بازار ملتهب باش��د .بايد يك خانه تكاني اساس��ي در
دولت و تيم اقتصادي دولت انجام شود زيرا آنها همان
سياستهاي قديمي را به كار ميگيرند و روشهايي
را دنبال ميكنند كه راهگشا نيست

رويداد
آخرين وضعيت منابع بلوكه شده
ايران در كره ،چين و عراق
بانك مركزي در كنار تيم ديپلماس��ي سياس��ي
كشور در حال مذاكره با كش��ورهاي هدف براي
آزادسازي منابع مالي بلوكه شده ايران است و به
موفقيتهايي هم در اين زمينه دست يافته است.
به گ��زارش ايبِنا ،بعد از ش��دت گرفتن تحريمها
فهرست منابع بلوكه شده ايران در برخي كشورها
طويلتر ش��د و هرچند تاكنون مقداري به كشور
بازگشته اما در حال حاضر با اعمال محدوديتهاي
سنگين امريكا عليه ايران ،پولهاي قابل توجهي از
ايران كه عمدتا ناشي از صادرات نفت و انرژي بود
در كشورهاي كره جنوبي ،عراق و تا حدودي هم
چين و ژاپن ماندگار شده و بانكهاي اين كشورها
به دليل ترس از امريكا و روابط اقتصادي كه با اين
كشور دارند حاضر نيستند ايران را به اياالت متحده
ترجيح دهند ،بنابراين بايد به دنبال راهكارهايي
بود كه بتوان به هر نحوي اين منابع را به كش��ور
بازگردان��د تا تاثي��ر قطعي آن را در ب��ازار ارز و به
آرامش رسيدن و ثبات آن شاهد باشيم.
به همين دليل اس��ت كه اين روزها بانك مركزي
در كنار تيم ديپلماسي سياسي كشور ،با شركاي
تجاري هدف وارد مذاكره ش��ده تا بتواند با اتخاذ
راهكارهاي مختلف ،پولهاي بلوكه ش��ده ايران
را بازگرداند .به تازگ��ي عبدالناصر همتي رييس
كل بانك مركزي در س��فر اخير خود به عراق به
توافق��ات خوبي در اين باره رس��يد كه نتيجه آن
بازگشت منابع مالي به صورت اسكناس و در قالب
واردات از كشورهاي ديگر بود .او با بيان اينكه يكي
از اقدامات مهم ما مذاكره با كش��ورهايي بود كه
پولهاي ما در آنجا مسدود است به سفر اخير خود
به عراق اشاره كرد و گفت :خوشبختانه سفر خوبي
بود و اميدواري��م بتوانيم از منابع خود كه بيش از
 ۵ميليارد دالر در اين كشور است استفاده كنيم.
هفته گذش��ته نيز ،محمود واعظي رييس دفتر
رياس��تجمهوري ايران درباره ن��رخ ارز و منابع
مالي بلوكه شده در كشورهاي ديگر گفت :همواره
از روز اول گفتي��م كه اين قيمتهاي باالي دالر،
قيمت واقعي در ايران نيس��ت و مس��ووالن بايد
براي كاهش قيم��ت دالر و واقعي كردن نرخ ارز
برنامهريزي كنند.
وي با اشاره به محدوديتها و كمبود منابع ارزي
ادامه داد :به دليل بروز كرونا ،از اس��فند تا خرداد
عمال صادرات ما به دنيا متوقف ش��ده بود و بعد از
آن هم هر صادراتي كه انجام ش��د ارز آن چند ماه
زمان ميبرد كه به بازار وارد شود در نتبجه در اين
مقطع فشار مضاعفي به بازار وارد شد.
واعظي همچنين با اش��اره به مي��زان قابل توجه
ارزي كه هفته گذشته به نيما عرضه شد ،تصريح
كرد :از سوي ديگر بخشي از پولهاي مسدود شده
ايران در كشورهاي ديگر باز شده و اقدامات الزم
را آغاز كرديم.
حس��ين تنهايي ،رييس اتاق مشترك بازرگاني
ايران و كره جنوبي از آزادسازي منابع بلوكه شده
كشورمان در آيندهاي نزديك خبر داد و گفت۸.۵ :
ميليارد دالر در كره جنوبي داريم كه با مذاكراتي
كه ش��كل گرفت مقرر شد بخش��ي از اين ميزان
به صورت اسكناس وارد كش��ور شود.هنوز مورد
قطعي وجود ندارد و صحبتي است كه با اين كشور
داشتيم و بايد منتظر ماند و ديد آيا وعده آنها واقعي
اس��ت يا خير .اما به هر حال اگر اين اتفاق محقق
شود بهطور قطع تاثير خوبي بر اقتصاد و البته بازار
ارز خواهد داشت.اين منابع بلوكه شده قرار بود در
قالب دارو و تجهيزات پزشكي وارد كشورمان شود
اما هنوز ميزان آن قابل توجه نبوده و فقط مقدار
اندكي دارو وارد شده است.

مپنا مقداري از طلب خود را
از عراق گرفت
يحيي آل اس��حاق ،رييس اتاق مشترك بازرگاني
ايران و عراق نيز از دريافت بخش��ي از منابع بلوكه
شده ايران در عراق توسط ش��ركت مپنا خبر داد
و گفت :عمده طلب م��ا از عراق متعلق به صادرات
نفت و انرژي اس��ت كه صادركننده آن دولت بود.
وي با اشاره به سفر دكتر همتي به عراق اظهار كرد:
براساس توافق انجام شده بين دو كشور مقرر شد
منابع مسدود شده ما كه حدود ۵ميليارد دالر است
در قالب خريد كاال برگردانده شود اما بخشي از اين
منابع هم به صورت فيزيكي وارد كشور شده است.
در چين ذخاير ارزي داريم
نه منابع بلوكه شده
برخي خبره��ا حاكي از وجود مناب��ع مالي بلوكه
ش��ده ايران در چين است كه به تازگي سخنگوي
وزارت امور خارجه گفت :اين مس��اله اساساً غلط
است و اص ً
ال پولي در چين بلوكه نيست .ما با چين
مشكالتمان را داريم و هيچ دو كشوري نيستند كه
در دنيا مشكل نداشته باشند .ما منافعي در چين
داريم كه اتفاقاً براي چرخش چرخ اقتصادي و براي
استفادهازبرخياقالممصرفميشودكهاينجداي
از بلوكه ش��دن منابع در عراق و ژاپن و كره جنوبي
است؛ موضوع چين متفاوت اس��ت .در اين ميان
مجيدرضا حريري رييس اتاق مشترك بازرگاني
ايران و چين نيز با تاييد اين خبر اعالم كرد :ما منابع
بلوكه شدهاي در چين نداريم كه مانند موارد مشابه
دركره جنوبي و عراق نتوانيم وارد كشور كنيم.ما دو
نوعپولدركشورهايمختلفدنياداريم،بخشيكه
در عراق و كره جنوبي است منابع حاصل از فروش
نفت و انرژي و كاالست كه فعال امكان بازگشت آن
به كشور وجود ندارد و برخي هم ذخاير ارزي ما در
كشورهايي مانند چين است كه به نوعي پشتوانه
پولي مملكت است.

دريچه
عرضه اوليه چيست؟
آموزش| عرضهاوليهسهامشركتهايكيازگزينههاي
بسيار جذاب براي سرمايهگذاران ،به ويژه افراد تازهوارد
در بورس به شمار ميرود .چون سهامهايي كه در اين
عرضه به فروش ميرس��ند در بيش��تر مواقع سودآور
هس��تند و به همين دليل ،طرفداران زيادي دارند .در
اين قسمت از خانه سرمايه ،خريد عرضه اوليه را مورد
بررس��ي قرار ميدهيم ..تجربه نش��ان داده كه بيش از
 %۹۰از عرضههاي اوليهاي كه در بورس انجام ميشوند
سودآور هستند .توجه داش��ته باشيد كه عرضه اوليه
يك ش��ركت در بورس ب��ه اين معني نيس��ت كه آن
ش��ركت ،تازه كار خودش را شروع كرده است .بلكه به
اين معني است كه به تازگي اجازه خريد و فروش سهام
آن در بورس صادر شده است .حتي گاهي شركتهاي
دولتي با سالها سابقه كار در اين عرضه شركت كنند.
شرايطخريدوفروشسهامدرعرضههاياوليهكميبا
سهامهايعاديمتفاوتاست.تاهمينچندوقتپيش،
عرضههاياوليهايكهدربورسانجامميشدندبهروش
حراج با اولويت زمان صورت ميگرفتند .به اين ترتيب
كهسهمهاطيفرآينديكهسرمايهگذارانحقيقيدر
آن نقش��ي نداشتند ،ابتدا كشف قيمت ميشد؛ يعني
قيمتي كه سرمايهگذاران براي اولين بار ميتوانستند
آنسهامراخريداريكنند،مشخصميگشت.سپس
باتوجهبهتعدادسهامشركتوتعدادسهاميكهقراربود
عرضهشود،سهميههرفردبرايخريدسهامعرضهاوليه
مشخصوساعتسفارشگذاريتعيينميگرديد.مثال
بورس اعالم ميكرد كه عرضه س��هام شركت « »aدر
ساعت ۱۲:۳۰آغاز ميشود و هر سرمايهگذار ميتواند
 ۱۰۰۰سهم را در قيمت  ۱۰۰تومان سفارش بگذارد.
پسدر اين روش ،قيمتخريد ،ساعتخريدوحداكثر
حجمخريدازقبلكامالمشخصميشدوشمابايددر
ساعت مشخص شده سفارش خود را در سيستم ثبت
ميكرديد .اگر هم تعداد سهمهاي تقاضا شده از تعداد
سهمهاي عرضه شده بيشتر ميشد ،اولويت با افرادي
بود كه سفارش خود را زودتر ثبت كرده بودند .اما مدتي
استكهروشخريدعرضهاوليهبهروشبوكبيلدينگ
تغييرپيداكردهاست.براساسيكباورقديميدرميان
فعاالن بازار ،خريد عرضه اوليه سودآور است .تجربه نيز
بر اين باور ُمهر تاييد ميزند .چون تاكنون بيش از%۹۰
عرضههاي اوليه بورس حداقل بين %۳۰-۲۰س��ود را
براي خري��داران آن به ارمغان آوردهاند .حتي در برخي
موارد اين س��ود به بيش از %۱۰۰نيز رسيده است .اين
موضوع باعث شده كه تقاضا براي سهمهايي كه براي
اولين بار عرضه ميشوند افزايش پيدا كند .اين افزايش
تقاضادركنارمحدوديتهايخريديكهدرزمانعرضه
اوليه وجود دارند ،باعث ميش��ود كه تقاضا براي سهم
عرضه شده نس��بت به تعداد سهامي كه در بازار عرضه
ميشود ،بيشتر باشد .در نتيجه ،اگر سهام ارايه شده در
زماناولينعرضهراخريداريكنيدبهدليلموارديكه
گفته شد ،به احتمال زياد چند روزي شاهد صف خريد
درسهمتانخواهيدبود.البتههمانطوركهگفتهشداين
اتفاقدربيشترمواقعرخميدهدوهميشگينيست.پس
نميتوانازقبلبااطمينانگفتكهقيمتآنسهمحتما
درروزهايآيندهرشدميكند.همانطوركهباهمگفتيم،
يكي از علتهاي رشد قيمت سهم بعد از اولين عرضه،
وجوددومحدوديتاست؛محدوديتدرتعدادسهامقابل
خريداريومحدوديتدرتعدادسهامعرضهشده.گذشته
از اينها معموال در اين جور مواقع ،سهام شركت كمي
ارزانترازارزشذاتيكهتوسطتحليلگرانبرآوردشده،
عرضهميشودتابرايسرمايهگذارانجذابيتبيشتري
داشته باشد .اين كار باعث افزايش تقاضا براي آن سهم
ميشود.اينجذابيتقيمتيدركنارعوامليكهتوضيح
داده شد ،باعث ميشود تا قيمت سهام شركتها بعد از
عرضهاوليهرشدكند.بعدازمدتيباافزايشقيمتسهم
وهمچنينعرضهسهامدارانعمدهوسرمايهگذارانيكه
درابتداسهمراخريداريكردهاندكمكمتقاضابرايسهم
كاهش پيدا ميكند .در اين هنگام ميگويند كه سهم،
متعادل شده است .پس از اين ماجرا ،سرمايهگذاران با
آن سهم نيز مثل ساير سهمهاي بازار برخورد ميكنند.
از اين به بعد رش��د و افت قيمت س��هم به عملكرد آن
شركتبستگيپيداميكند.حتياگرآنسهمبهشكل
هيجاني رشد كرده باشد ،باز هم اين احتمال وجود دارد
كهافتزياديراتجربهكند.بازارسهاممانندهرفعاليت
اقتصاديديگر،دورههايمتفاوتيازركود،رشد،رونقو
درنهايتنزولراتجربهميكند.اينسيكلدرطولزمان
بهصورتمتوالياتفاقميافتد.اگرسهاميكشركتدر
زمانركوديانزولبازارعرضهشودمعموالبهدليلخروج
سرمايه،حجمتقاضابراياولينعرضهافتپيداميكند.
درچنينشرايطيبهدليلجومنفيحاكمبربازار،تعداد
روزهاي مثبت در س��هام عرضه اوليه پايينتر از دوران
رونق خواهد بود .ولي در دوران رونق و صعود شديد بازار،
قضيهبرعكساست.ازآنجاييكهحجمنقدينگيبزرگي
در بازار در جريان است معموال تقاضاي سنگيني براي
سهام ايجاد ميش��ود .در نهايت ،اين موضوع ميتواند
برايمدتيباعثتشكيلصفهايخريدسنگيندرآن
سهم شود .يكي از مهمترين نشانههاي خروج از سهم
تازهوارد به بازار ،برچيدن صفهاي خريد است .از آنجا
كهدرروزنخستعرضه،تعدادباالييازسهامدارانبراي
خريداقدامميكنند،تعدادسهممحدودينصيبهركد
معامالتي ميشود .بنابراين سهامداران در روزهاي آتي
به خريد سهم اقدام ميكنند .اين ماجرا باعث ميشود
كه تش��كيل صف خريد به صورت روزانه انجام ش��ود.
شايد سهامدار عمده شركت با عرضه سهم بتواند صف
خريدراكوتاهتركندامااينصفدوبارهتشكيلميشود.
هنگاميكهديگرصفخريديبرايسهمباقينماندوبه
تعادل برسد ،ميتوان آن را نشانهاي براي فروش در نظر
گرفت .به تازگي در بورس تهران از روش جديدي به نام
«بوك بيلدينگ» براي خريد عرضه اوليه رونمايي شده
است.مهمترينمزيتاينروش،امكانثبتسفارشبه
قيمتهاي متفاوت است .در روش بوك بيلدينگ ،هر
س��فارش با توجه به حداكثر حجم مشخص شده و در
قيمتيكهخريدارتعيينميكنددرسامانهمعامالتثبت
خواهدشد.بهاينترتيب،درتخصيصسهام،بيعدالتي
ايجادنميشود.
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اخبار

بازارسرمايه

توافق دولتيها و مسووالن بر عدم مداخله در بورس كاال

«نه» بر قيمتگذاري دستوري فوالد

رقيهندايي|
ط��ي چند روز گذش��ته بود كه خب��ر قيمتگذاري
دس��توري فوالد در بورس كاال اعالم ش��د و اين خبر
اغلب مخالفاني را در پي داشت و افرادي مانند؛ رييس
كميسيون اقتصادي مجلس ،رييس سازمان بورس و
اوراق به��ادار و ...مخالفت خود را با اين قيمتگذاري
اع�لام نمودند و در نهاي��ت اين موضوع در جلس��ه
غيرعلني مجلس لغو ش��د اما؛ اين موضوع باعث شد
كه كمي بورس به س��مت و س��وي قرمزپوش شدن
روانه ش��ود .بهطور كلي بورس بر روي اخبار حساس
اس��ت و با كوچكترين خبري به سوي سرخ پوشي
روانه ميشود.
مهمترين علت اين قيمتگذاري دستوري اين بود كه
فوالدبهنرخمنطقيخودنزديكشوداما؛طيروزهاي
اخير بدون دخالت دولت بازار فوالد روند نزولي به خود
گرفته است و به سوي منطقي شدن قيمتها پيش
ميرود .مدتي بود كه وزارت صنعتيها به دنبال راهي
براي ورود به نحوه قيمتگذاري فوالد با هدف كنترل
قيمتها بود ولي با روند نزولي نرخ دالر در بازار قيمت
فوالد نيز وارد سراشيبي شد و كاهش قيمت خوبي را
تجربه كرد .وزارت صعنت و معدن نتوانست از طريق
مجلس قيمتگ��ذاري دس��توري را در حوزه فوالد
عملي كن��د و اين موضوع باعث ش��د كه محمدرضا
پورابراهيمي ،رييس كميس��يون اقتصادي مجلس
شوراي اس�لامي تاكيد كند كه مجلس و كميسيون
اقتصادي اساس��ا با قيمتگذاري دستوري مخالف
هستند زيرا؛ اين موضوع موجبات ايجاد رانت و فساد را
در كشور فراهم ميسازد .در اين ميان سفتهبازان نيز
از حاش��يههاي ايجاد شده به نفع خود در بورس كاال
استفادهكردندوباعثشدندبهايهركيلوگرمشمش
نسبتبههفتهاخيرخودبيشازهزارتومانافتقيمت
داشته باشد .باوجود حاشيههاي فراوان درخصوص
بورس كاال و قيمتگذاري فوالد اما؛ بورس كاال روند
معقولي را پش��ت سر گذاشت و نوس��ان عمدهاي را
تجرب ه نكرده است.
درست است كه فاصله قيمتي ميان ارز نيمايي و ارز در
بازار آزاد ديده ميشود و اين فاصله تاثير عمده بر روي
معامالت در ب��ورس كاال دارد ولي تنها راهكار تعادل
در ب��ازار و تاثير كم اين موضوع كنترل بر روي عرضه
و تقاضا است اگر ميان عرضه و تقاضا كنترلي صورت
گيرد ديگر س��فته بازان نميتوانند به صورت عمده
فعاليت كنند و در نهايت ب��ازار نياز به قيمتگذاري
دستوري نخواهد داش��ت .هفته اخير كاهش بهاي
ش��مش و مقاطع فوالدي را در بازار داش��تيم و اين
كاهش قيمت در كوتاهمدت براي بازار مفيد است اما؛
در بلندمدت با توجه به ش��رايط بازار و ركود مصرفي
به دليل شروع فصل بارندگي ميتواند تاثير عمدهاي
بر روي محصوالت نهايي و توليد ش��ده داشته باشد
و در نتيجه انتظ��ار ميرود كه مس��ووالن و مديران
ميزان صادرات اين بخش را توس��عه دهند تا اينگونه
مش��كالت در بازار پيشبيني نشود .در روز سهشنبه
 29مهرماه بود كه بورس كاال ش��اهد عرضه  80هزار
تن ش��مش فوالد بود و براس��اس پيش��ه اين عرضه
پيشبيني ميشد كه تا  130هزار تن تقاضا از سوي
خريداران ثبت شود ولي با توجه به حاشيههاي ايجاد
در خصوص قيمتگذاري دس��توري در بورس كاال
اين افزايش عرضه و استقبال در بازار رخ نداد .درست
اس��ت كه در آخرين هفته مهرماه نرخ شمش فوالد
افزايش  300توماني را داشت اما؛ ميزان استقبالها
در مقايسه با هفتههاي اخير كاهشي بود .در نهايت با
سفتهبازيهايايجادشدهوشكافعمدهمياننرخارز
نيمايي و نرخ ارز بازار آزاد قيمت شمش فوالد در روز
 29مهرماه كاهش 900توماني را تجربه كرد و نسبت
بهروزهايابتدايهفتهباكاهشاستقبالونرخمواجه
شد .در آخرين روز مهرماه بورس كاال با كاهش نرخ ارز
و قيمت ش��مش فوالد خريد و فروش اين محصول
تقاضاي 23هزارتنيراتجربهكرددرمقايسهباهفتهها
وروزهايپيشينتقاضاينسبتاكميديدهميشوددر
نتيجه 13هزارو 700تنمحصوالتمختلفدربورس
كاال معامله شد البته با نرخ پايه محصوالت.
اگربهقيمتهايمقاطعفوالديازابتدايسالتاكنون
نگاهكنيممتوجهميشويمكهرشديچندبرابرازنرخ
ارز را تجربه كرده است و اين موضوع باعث ميشود كه
ريزش اين بازار كمي عميقتر و با شيب بيشتر باشد.

ادامهازصفحهاول

اگر ب�ه قيمتهاي مقاطع ف�والدي از ابتداي
سال تا كنون نگاه كنيم متوجه ميشويم كه
رش�دي چند برابر از ن�رخ ارز را تجربه كرده
اس�ت و اين موضوع باعث ميشود كه ريزش
اين بازار كمي عميقتر و با شيب بيشتر باشد.
حاشيههاي ايجاد شده اين روزها افت قيمت
روندي طبيعي تلق�ي ميش�ود و باتوجه به
كاهش نرخ ارز اين روند بيش از پيش تقويت
حاشيههاي ايجاد شده اين روزها افت قيمت روندي
طبيعي تلقي ميشود و باتوجه به كاهش نرخ ارز اين
روند بيش از پيش تقويت ميشود .ميتوان گفت اين
محصول روز شنبه روند افزايشي به خود نميگيرد و
با توجه به تعطيليهاي اخير و روزهاي گذشته ،اين
روند كاهشي ادامهدار ميشود و در نتيجه هفته خوبي
براي بورس كاال و همچنين ش��مش فوالد نميتوان
متصور بود و نزول اين ب��ازار را بايد روندي طبيعي و
معقول دانست.
بررس��يهاي اين روزها نش��ان ميدهد كه خريد و
فروشها در بازار فوالد طبيعي است و اين بازار روندي
معقول همراه با افزايش و كاهشهاي معمول را طي
ميكن��د و قيمتگذاري در اين اوضاع تنها نوس��ان
را به بازار و فرصت را به س��فته بازان هديه ميدهد و
قيمتگذاري دستوري تنها رانت را پديد ميآورد كه
اين رانت زيان عمده براي خريداران را طي ميان مدت
و بلندمدت پديد ميآورد.

مثال قيمتگذاري در حوزه س��نگ آهن ،ش��مش،
گندلهسازي و  ...بايد انجام شود .سيد رضا شهرستاني،
عضو هيات مدي��ره انجمن توليدكنندگان در نهايت
بيانداشت:درجلسهغيرعلنيمجلسباوزيرصنعت،
دس��تورالعمل وزارت صنع��ت ب��راي قيمتگذاري
دستوري فوالد و تعيين سقف قيمتي در بورس كاال
منتفي شد .وي با بيان اينكه وزارت صنعت نميداند
كه ب��ازار فوالد را بايد به چه ص��ورت هدايت كند ،به
همين دليل دستورالعملي تدوين كرد كه بر اساس
آن به صورت دس��توري قيمت مصرفكننده نهايي
پايين باشد گفت :در حالي كه اين دستورالعمل فقط
رانتبينفروشفوالددربورسوقيمتمصرفكننده
نهايي را به همراه دارد .ضمن اينكه تجربه نشان داده
كه افرادي كه فوالد را بي��ش از  ۲۵درصد پايينتر از
قيمتهاي واقعي از ب��ورس خريداري كردهاند فقط
 ۶درص��د آن را به صورت محص��ول در بورس عرضه
كردهاند .شهرستاني در مورد زمان مقرر براي عرضه
همه محصوالت ف��والدي در بورس ني��ز گفت :بايد
اين موضوع در كميس��يونهاي مربوطه بررس��ي و
برنامهريزي شود.
حسن قاليباف اصل ،رييس س��ازمان بورس و اوراق
بهادارگفت:برخيازتصميماتاحتماليآتيدرحوزه
قيمتگذاري و تعيين سقف رقابت براي محصوالت
فوالدي در بورس كاال حاكي از تكرار اقدامات اشتباه
س��ال  ۹۷و دخالت در فرآيند ذاتي اقتصاد است .وي
ادامه داد :بر اساس تجربه قبلي اين اقدام هيچ نتيجه
مفيدي در بر نخواهد داش��ت و تنها به توزيع رانت در
ميان عدهاي خاص منجر ميشود.
رييس س��ازمان بورس افزود :با توج��ه به تاثير قابل
توجه سهام ش��ركتهاي فوالدي در بازار سهام اين
اقدام تضييع حقوق  ۵۰ميليون س��هامدار به شمار
ميرود و عالوه بر كاهش درآمد شركتها كه سود آن
متعلق به سهامداران حقيقي ،حقوقي و سهامداران
سهام عدالت اس��ت ،روند كلي بازار را نيز دستخوش
تغيي��رات نامطلوب ميكند.رييس س��ازمان بورس
ضمندرخواستازتصميمگيرانبرايتوجهبهنظرات
كارشناسانوافرادباتجربهاضافهكرد:اميدوارماقتصاد
ملي ش��اهد تكرار اين تجربه نامناسب نباشد و بهتر

است براي حمايت از صنايع كشور و مصرف كنندگان
از روشهاي بهين��ه ،منطقي ،اثر بخش و هدفمندتر
استفادهكنيم.
سعيد اسالمي بيدگلي ،حسين سالح ورزي ،شاهين
چراغ��ي اعضاي ش��وراي عالي ب��ورس در خصوص
قيمتگذاري دستوري فوالد واكنش نشان دادند.
سعيد اس�لامي بيدگلي در اين خصوص بيان كرد:
قيمتگذاري محصوالت شركتهاي بورسي ،يعني
ازجيبسهامداربرداشتنوبهجيبواسطههاريختن.
تجربه نشان داده كه اينگونه قيمتگذاري ،تاثيري در
كنترل قيمت محصوالت نهايي هم ندارد.
حسين س�لاحورزي درباره قيمتگذاري دستوري
اظهار كرد :افت اخير ارزش بازار سرمايه بابت تصميم
غيراصول��ي در مورد قيمتگذاري دس��توري فوالد
حدود  ۳۵۰هزار ميليارد تومان و معادل يك مجتمع
توليد فوالد مانند فوالد مباركه اس��ت .دستاورد اين
زيان چه بوده؟ توزيع چند ميليون تن فوالد يارانهاي
وقتي حتي مش��خص نيس��ت چقدر از اين يارانه به
مصرفكننده نهايي ميرسد!؟
ش��اهين چراغي ،در خص��وص اينكه با اج��راي اين
قيمتگذاري دس��توري در بورس كاال بهطور تقريبي
چقدر رانت ايجاد ميشود ،گفت :در حال حاضر قيمت
ورق فوالد در بورس كاال ح��دود  ۱۲تا  ۱۳هزار تومان
است و در بازار آزاد اين ورقها با نرخهاي حداقل ۲۲هزار
تومانفروختهميشود.عضوشورايعاليبورسدرادامه
با اش��اره به اين روند قيمتگذاري افزود :شركتهايي
مثل فوالد مباركه  ۵۰ميليون سهامدار عدالت دارند و
با اين تصميم حق اين سهامداران تضييع شده و رانت
بزرگيدراختيارافراديقرارميگيردكهنهتنهاسهامدار
عدالت نيستند بلكه در گروه واس��طهها و دالالن قرار
دارند .وي با اشاره به اينكه اين رانت چند هزار ميلياردي
به جيب داللها و واسطهها ميرود ،گفت :چنين رانتي
ميتواند پروژههاي قضايي زيادي را به وجود بياورد.
درنهايتبااعالماينمخالفتهاوحاشيههايايجاددر
فضايمجازيوخريدوفروشبازارسهامقيمتگذاري
دستوري در بازار سهام لغو شد اما؛ در حال حاضر بالغو
ش��دن اين موضوع هنوز نيز تاثير عم��ده اين اعالم
قيمتگذاري دستوري در بورس ديده ميشود.

     افزايش مخالفتها
محمدرضا پورابراهيمي ،رييس كميسيون اقتصادي
مجل��س گفت :با توجه ب��ه ايجاد مش��كالت درباره
قيمتگذاري زنجيره فوالد؛ مقرر ش��د «قيمتهاي
دستوري» از دستور كار خارج شود.قيمت دستوري به
جزايجادرانتوفساددركشورهيچنتيجهايبهدنبال
ندارد ،مجلس و كميسيون اقتصادي با قيمتگذاري
دستوريمخالفاست.ويتصريحكرد:براساسقانون
در صورت ورود يك كاال به بورس ،آن كاال بايد از چرخه
قيمتگذاريخارجشودونكت هدومسقفقيمتهايي
است كه بايد براي رعايت حقوق مصرف كنندگان در
كش��ور مورد توجه قرار گيرد .بهطور مثال؛ اگر ما در
كشور از مزيتهاي سنگ آهن برخوردار هستيم بايد
محصوالت نهايي فوالدي كه مردم استفاده ميكنند
هم قيمت كمتر يا به اندازه قيمتهاي جهاني باشد.
نماينده مردم كرم��ان و راور در مجلس با بيان اينكه
فرآين��د قيمتگذاري هم در نشس��ت ام��روز مورد
توافق قرار گرفت ،اظهار كرد :ما نميتوانيم بخشي از
عمليات قيمتگذاري در حوزه فرايند عرضه و تقاضا
رامشخصكنيموسايرفرايندهاراانجامندهيمبهطور

قصه متفاوت از ويروس كرونا
پدر در براب��ر اصرار فرزند تصميم ميگي��رد كه قصه را
يكبار ديگر براي فرزندش بخواند هرچند او همه داستان
را ميداند و قصه او اينگونه شروع ميشود« :دنيا بود پر از
زباله وشگفتي؛ انباشته از فقر و در عين حال وفور نعمت.
پيش از آنكه تصوري از ۲۰۲۰داش��ته باش��يم و بدانيم
چه اتفاقي در راه اس��ت .مردمي را مش��اهده ميكرديم
كه مش��غول كار در بنگاههاي بزرگ پراكنده در سراسر
جهان دنيا بودند و هر روز درگير تورم .ما هميشه دنبال
خواستههايشخصيمانبوديموليحاالخيليسريعتر
ميتوانستيم هر چيزي را كه ميخواهيم و هرچيزي را
كه آرزو داش��تيم ،در يك روز و ب��ا يك كليك كردن در
اختيار بگيريم؛ اما ديديم كه خانوادهها ديگر باهم حرف
نميزنند .نه اينكه هيچوقت ح��رف نميزدند؛ بلكه به
اين معني كه صحبتهايشان عميق نبود .تعادل كار و
زندگي بهم خورده بود و چشمهاي بچهها به قاب مربعي
دوختهشدهبود.همهبچههاتلفنهمراهداشتندواينگونه
كمبودهايش��ان را فيلتر ميكردند .اما با اينهمه هياهو
احساستنهاييميكردند.آسمانهرروزآلودهترميشد

برش

ميشود.ميتوانگفتاينمحصولروزشنبه
روند افزايش�ي به خود نميگيرد و با توجه به
تعطيليهاياخيروروزهايگذشته،اينروند
كاهشي ادامهدار ميش�ود و در نتيجه هفته
خوبيبرايبورسكاالوهمچيننشمشفوالد
نميتوان متصور بود و ن�زول اين بازار را بايد
روندي طبيعي و معقول دانست .بررسيهاي
اين روزها نشان ميدهد كه خريد و فروشها

در بازار فوالد طبيعي است و اين بازار روندي
معقول همراه با افزايش و كاهشهاي معمول
را طي ميكند و قيمتگ�ذاري در اين اوضاع
تنهانوسانرابهبازاروفرصترابهسفتهبازان
هديه ميدهد و قيمتگذاري دستوري تنها
رانت را پديد ميآورد كه اين رانت زيان عمده
براي خريداران را طي ميان مدت و بلندمدت
پديد ميآورد.

تا جايي كه ديگر نميتوانستند ستارهها را ببيند .ما تمام
روز بيهوده رانندگي ميكرديم و دويدن يادمان رفته بود
و س��بزهها ،پاركها ،جنگلها را كم كم از بين برديم .ما
درياها را پر از پالستيك كرديم؛ چون زباله هايمان هرگز
تمامي نداشت .تا جايي كه هر روز ماهيهاي بيشتري
گرفتار در پالستيك ميديديم و.»...
«اما باالخره در سال  ۲۰۲۰با يك ويروس جديد مواجه
شديم ،دولتها واكنش نشان دادند و هشدار دادند كه
پنهان ش��ويم .وقتي كه همه از ترس پنهان شده بودند
و در تمام مدتي كه مدام روي اميال هايش��ان سرپوش
گذاشتند ،به ياد آوردند كه چگونه لبخند بزنند .شروع
به ش��كرگزاري كردند .با مادرانش��ان تماس گرفتند و
درست زماني كه س��وييچ ماشينهايشان غبار گرفته
بود ،مشتاقانه ش��روع به دويدن كردند؛ و زير آسماني
كه از آلودگي و س��فرهاي هوايي خالي شده بود .زمين
شروع به نفس كشيدن كرد و سواحل درياها ،تولدهاي
نو را ميديدند؛ با سرعت زياد وقدمهاي كوچك به سوي
دريا؛ بعضي از مردم شروع كردند به آواز خواندن .بعضي

ديگر هم آشپزي كردند .ما به اخبار بد عادت كرديم اما
خبرهاي خوب هم كم كم پديدار ش��دند .و زماني كه
درمان (ويروس كرون��ا) را پيدا كرديم و اجازه دادند كه
از خانه هايمان بي��رون برويم؛ همه ما اين دنياي تازه را
به جهاني كه پشت سر گذاش��ته بوديم ترجيح داديم.
عادتهاي قديمي از بين رفت و با راههاي تازه جايگزين
شد.وهرمهربانيسادهحاالديگردليلداشت».اماوقتي
پسر از پدر پرسيد « :چرا اينگونه شد؛ حتما بايد ويروسي
ميآم��د تا مردم دوباره دور هم جمع ش��وند؟ ».پدر در
پاسخشگفت«:خبگاهيوقتهاكهمريضميشوي،
آن موقع است كه قدر حال خوب را ميداني پسرم .حاال
دراز بكش و خواب فردا را ببين و همه آن چيزهايي كه
ميتوانيم انجام بدهيم .چه كس��ي ميداند اگر روياي
بزرگداشتهباشي،شايدبهواقعيتتبديلشوند.چيزي
كه ما اكنون به آن ميگوييم «درك عميق» ،بله درست
است كه بيشتر از قبل شده ،اما اين قصه شروع اين ماجرا
بود و هم��ه تصورات ما از س��ال  ».۲۰۲۰آري هر كس
قصه خودش را خواهد گفت .يكي خواهد گفت كه يك

ويروس آمد ومادرش را از او س��تاند و ديگري ميگويد؛
يك بيماري مرموز كه پدرش را امان نداد .برخي نيز قصه
از دس��ت دادن برادر ،خواهر يا فرزن��دان خود را روايت
خواهند كرد وتنها چيزي كه برايش��ان مانده حسرت
است و پشيماني .اما واقعيت اين است كه االن در سال
 ۲۰۲۰هستيموهنوزباويروسمنحوسكرونادرگيريم.
ويروسيكهخيليهاراراهيخانهابديكردهوخيليهاي
ديگرراخانهنشينوفقيرتر.روزهايخوبينيستوهمه
مادربرابرمرگهرانسانيكهتنهابهفاصله ۶دقيقهاتفاق
ميافتد مسووليم؛ با ماسك نزدنمان ،با خانه نماندمان و
با رعايت نكردن همه پروتكلهاي بهداشتي« .دوشنبه
سياه» هم در تقويم روزهاي كرونايي رقم خورد؛ تلخ بود
خيلي تلخ اما اگر جدياش نگيريم دير نيس��ت كه هم
روزهاي هفته سياه كرونايي شود .بياييد ديگر اين جمله
كليش��هاي گول زنك را كه ما كرونا نميگيريم را تكرار
نكنيم و اجازه دهيم سالهاي آينده قصه همه ما مرگ
كرونا باشد نه قصه مرگ كساني كه دوستشان داريم؛ به
اميد روزهاي خوب در سالهاي پس از كرونا.

زمان اعطايكارت اعتباري
سهام عدالت مشخص شد

عليرضاماهيارمعاونفناوريوتوسعهنوآوريشركت
سپرده گذاري مركزي ،در رابطه با واريز سود حاصل از
سهام عدالت افرادي كه روش غير مستقيم را انتخاب
كردهاند ،گفت :پس از آنكه شركتهاي سرمايهگذار
اس��تاني درج نمادش��ان صورت گرفت و مجمعشان
برگزار شد ميتوانند براي دريافت سود يا فروش اقدام
كنندماتالشمانايناستسهامداراناينروشتاپايان
اس��فند ماه به سودشان از طريق سامانه سجام دست
پيداكنند.اودربارهآشفتگيسهامورابطهباافتارزش
سهام عدالت ،گفت :ارزش سهام عدالت قطع به يقين
باالتر از مبلغي است كه افراد ميبينند اكنون شركت
سپردهگذاريمركزيبرايجلوگيريازكاهشارزش
اين س��هام با وزارت اقتصاد ،بانك مركزي ،بانكهاي
مربوط و وزارت اقتصاد جلسات خوبي را برگزار كرده
اس��ت كه به همين منظور ميت��وان به تصميمات
گرفته ش��ده در رابطه با اعطاي كارت اعتباري سهام
عدالتاشارهكرد.ماهياربيانكرد:روشاعطايكارت
اعتباري س��هام عدالت بهطور مكانيزه انجام ميشود
يعني س��هامداران ميتوانند با مراجعه به درگاههاي
بانكهايعاملدرخواستوثيقهگذاريسهامعدالت
را داشته باش��ند قاعدتا در اين روش كارتهايشان به
نسبت ارزش سهامشان ش��ارژ ميشود ،اكنون چند
بانك اين فرآيند را به صورت مكانيزم انجام دادند و در
حالحاضرمابهدنبالتقويتزيرساختارهايحقوقي
براي عملكرد بهتراين امر هس��تيم.او در پاسخ به اين
س��وال كه آيا اين نويد را ميدهيد كه اين كارتهاي
اعتباري تا پايان آبان ماه به دست مردم برسد يا خير؟
تصريحكرد:بانكمركزيابالغيهايرابهمنظوراعطاي
كارتهاي اعتباري س��هام عدالت صادر كرده ،اينكه
بعضي از بانكها عملكردش��ان درست نيست به زير
ساختحقوقيشانمربوطميشود،اميدواريمباتوجهبه
اقداماتصورتگرفتهتاپايانآباهماهكارتهاياعتباري
به دست سهامداران برس��د .معاون فناوري و توسعه
نوآوري شركت س��پرده گذاري مركزي در خصوص
مشكالت تغيير روش فروش سهام عدالت از بلوكي به
تجميعيگفت:اينسهامهابهروشدستوريخريديا
فروشنميشوند،درگذشتهكهروشتجميعيبودپول
افرادخردخردبهحسابشانواريزاماروشبلوكيسبب
شدتامبالغبهطوريكجاواريزشودهمچنينافراديكه
از فروش سهام خود تا قبل از واريز مبلغ به حسابشان
پشيمان شده باشند ميتوانند تغيير رويه دهند .او در
خصوص اينكه آيا كارتهاي اعتباري سهام عدالت به
اشخاصي كه روش غير مستقيم را هم انتخاب كردند
اختصاص مييابد يا خير؟ اظهار كرد :ما درصدد اين
هستيم كه هيچ فرقي بين روش مديريت مستقيم و
غيرمستقيم براي اين امر نباشد و اميدواريم كه تمام
سهامهايحاضردربازارسرمايهرادربرگيرد.

اجراي مصوبات هيات وزيران
در بورس انرژي

سيد علي حس��يني مديرعامل بورس انرژي ايران در
ابالغيهايبهتمامشركتهايكارگزاريعضواينبازار،
با اشاره مصوبه اخير هيات وزيران پيرامون تامين برق
در بورس انرژي عنوان كرده اس��ت« :كليه مشتركين
صنعتي برق با قدرت ب��االي  ۵مگاوات موظفند برق
(انرژي الكتريكي) مورد ني��از را از طريق قراردادهاي
دوجانبه و يا س��اير روشهاي متداول در بورس انرژي
ايران تامين كنند ».بر اس��اس اين ابالغيه مديرعامل
بورس انرژي از مديران عامل ش��ركتهاي كارگزاري
درخواستكردهاستباتوجهبهاهميتموضوع،نسبت
بهانجامامورمربوطبهبازاريابيوجذبمشتريانبالقوه
در اين بازار اقدام شود .گفتني است ،هيات وزيران در
 ۲۰مهرماهامسالدرمصوبهايكليهمشتركانصنعتي
برقباقدرتباالي ۵مگاواتراموظفبهكردهبود،برق
مورد نياز خود را از طريق قراردادهاي دوجانبه و يا ساير
روشهاي متداول در بورس انرژي تامين كنند .در اين
مصوبه همچنين وزارت نيرو و ب��ورس انرژي موظف
شدهاند كه زير س��اختهاي الزم براي تامين بر ساير
مشتركين از طريق قراردادهاي دوجانبه يا روشهاي
متداولبورسانرژيرافراهمكنند.

طرح جاماندگان سهام عدالت
در نوبت بررسي است

محمدرضا پور ابراهيمي ،رييس كميسيون اقتصادي
مجلسگفت:درآخرينجلسهايكهبارييسكلبانك
مركزي داشتيم ،قرار ش��د اين بانك محدوديتهاي
ناشي از صادرات را براي شركتهاي صادراتي به ويژه
شركتهايي كه فعاليتهاي بورس��ي دارند ،بردارد.
پورابراهيميافزود:اينكارامكانصادراتدربرابرواردات
را عملياتي خواهد كرد و با ارايه حوالههاي صادراتي به
صادركنندگانيكهازطريقثبتسفارشاقدامميكنند،
انگيزه صادراتي را افزايش ميدهد .رييس كميسيون
اقتصادي مجلس ابراز امي��دواري كرد اين اقدامات در
تنظيم بازار و افزايش ظرفيتهاي توليد و سودآوري
شركتها و ظرفيتهاي صادراتي موثر واقع شود تا به
زودي شاهد ثبات مناسبي در حوزه اقتصادي باشيم.
پورابراهيمي همچنين با اشاره به ضرورت ساماندهي
سيستمهاينظارتبرقيمتكاالهاازسويدولتگفت:
در صورتي كه در اين زمينه بي توجهي ش��ود ،ساالنه
بيش از 100هزار ميليارد تومان رانت در اقتصاد كشور
توزيعخواهدشد.رييسكميسيوناقتصاديمجلس
درباره سهام عدالت و افرادي كه موفق به در يافت اين
سهامنشدهاندنيزگفت:طرحجاماندگانسهامعدالت
در نوبت بررسي در صحن علني است و منابع مالي آن
هممشخصشدهاست.ويافزود:براساساطالعاتما
حدود 20ميليوننفرازكسانيكهدرزمانعرضهسهام
عدالتدرسالهاي 1384و 1385مالكسهامعدالت
شدند،جزوششدهكپاييندرآمديكشورمحسوب
نميشدند،يعني20ميليونازجمعيتكمدرآمدكشور
همازسهامعدالتمحرومشدهاند.

درشهر

راهوشهرسازي

آلودگي مجدد هوا
در تهران و كرج از فردا
مديرپيشبينيوهشدارسازمانهواشناسيبابيان
اينكه روزسهشنبه ششم آبان تا پنجشنبه هشتم
آبان ۵ ،تا  ۸درجه كاهش دما در شمال شرق كشور
خواهيم داش��ت ،گفت :تا چهارشنبه  ۴تا  ۶درجه
كاهشدمادرسواحلخزرداريم.صادقضيايياندر
گفتوگو با فارس در تشريح آخرين وضعيت جوي
كشور بيان كرد :تا پنجشنبه هشتم آبان در اغلب
مناطق كشور جوي پايدار حاكم است .از سهشنبه
ششم آبان تا پنجشنبه با توجه به افزايش شرايط
پايداري و سكون نسبي امكان كاهش كيفيت هوا
در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت به ويژه تهران و
كرج وجود دارد .مدير پيشبيني و هشدار سازمان
هواشناسي ادامه داد :روزهاي دوشنبه و سهشنبه
پيشرو در س��واحل مركزي و غرب��ي خزر بارش
پراكندهخواهيمداشتواينشرايطروزچهارشنبه
هفتم آب��ان در اس��تانهاي گي�لان ،مازندران و
گلستان و همچنين ارتفاعات البرز مركزي حاكم
خواهد بود .او گفت :از بعد از ظهر چهارشنبه و روز
پنجش��نبه در خراسان جنوبي ،شمال سيستان و
بلوچستان ،شرق كرمان و شمال و شرق هرمزگان
وزش باد شديد با گردوخاك پيشبيني ميشود.

خطرناكترين گود تهران
در منطقه 6
رييس كميته عمران ش��وراي ش��هر تهران در مور
آخرين وضعيت گوده��اي پايتخت توضيحاتي را
ارايه كرد .افشين حبيبزاده در گفتوگو با ايسنا ،در
مورد وضعيت گودهاي پايتخت با بيان اينكه تهران
شهر گودها است ،گفت :تاكنون معاونت شهرسازي
شهرداري تهران  ۴۸۵گود با خطر خيلي باال ،باال و
متوسط در سطح شهر را شناسايي كرده كه در اين
ميان  ۲۷۵گود پرخطر در تهران شناس��ايي شده
است .وي با بيان اينكه  ۲۰درصد گودهاي پايتخت
درجه خطرپذيري بسيار باال دارند ،افزود :بررسيها
نشاندادهاستكهمنطقه ۲۲ويك،دارايبيشترين
تعداد گود پرخطر در تهران هستند به گونهاي كه
صرفا در منطقه يك ۳۱ ،گ��ود پرخطر وجود دارد
كه  ۱۱گود آن به حال خود رها شده وتنها  ۲۰گود
فعاليت س��اختماني دارند .ريي��س كميته عمران
شورايشهرافزود:بررسيهادرمنطقهيكنشانداد
كه همچنين  ۴۶گود نيز داراي خطرپذيري نسبي
متوسط هستند كه از ميان آنها نيز ۲۰گود رها شده
و تنها  ۲۶گود فعال هستند كه در مجموع ميتوان
گفت كه  ۱۰هزار مترمربع مساحت گودهاي بسيار
خطرناك منطقه يك است .حبيبزاده با تاكيد بر
اينكه يكي از خطرناكترين گودها در منطقه ۶قرار
دارد كه متعلق به يكي از بانكها است و شش سال
است به حال خود رها شده ادامه داد :البته شهرداري
تهرانبرايحلمشكلگودهايموجودوجلوگيري
از ايجاد گودهاي جديد اليحهاي را تنظيم كرده كه
اميدواريم با بررسي راهكارهاي اين برنامه ،گودهاي
فعليرهاشدهتعيينتكليفشوندوازايجادگودهاي
جديد كه احتمال رها شدگي آنها به داليل مختلف
وجود دارد ،جلوگيري شود.

ميرسليم :مشكالت تهران
در سطح ملي پيگيري و رفع شود
سيد مصطفي ميرس��ليم ،نماينده مردم تهران در
مجلس گفت :پايتخت درگير معضالت متعددي
است كه از گذشته به ارث رسيده كه بايد بسياري از
مشكالت تهران در سطح ملي پيگيري و رفع شود.
ميرس��ليم در گفتوگو با ايرنا ،تمركز بيش از ۵۰
درصدگردشماليكشوردرتهران،افزايشجمعيت
بدون رعايت معيارهاي آمايشي و گسترش بيرويه
ساخت و س��ازها بدون توجه به طرح جامع و طرح
تفصيلي و ضوابط مصوب شوراي عالي معماري و
شهرسازي براي پهنهها و زير پهنههاي مختلف را از
مشكالت تهران برشمرد .وي افزود :آلودگي هوا به
ويژه ناشي از شيوه اتخاذ شده براي ترابري و استفاده
نامناسبازوسائلشخصيبهجايتوسعهواستفاده
از حمل و نقل عمومي به خصوص راه آهن (مترو)
سبببروزمعضالتزيستمحيطيكنونيدرتهران
شده است .وي تخريب كوهپايه و بلندمرتبهسازي
در كوهپايه به جاي ساماندهي آن به عنوان يكي از
ظرفيتهاي تنفسي شهر ،اداره ناپايدار امور شهر
به دليل ادامه وابس��تگي به درآمد حاصل از فروش
تراكم و فروش تخلف ،امنيت شكننده شهر به ويژه
در حواش��ي تهران بر اثر افزايش جرايم ،نابساماني
فرهنگي و اجتماعي بر اثر گسترش طالق و فحشا و
اعتياد را از ديگر مسائل تهران عنوان كرد.

شركت ملي نفت ایران
شرکتملی مناطقنفتخيزجنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری (سهامی خاص)
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كارنامه ضعيف وام ساخت در پوشش دهي هزينهها در نيمه اول 99

افت تورمي و غيرتورمي وام مسكن

گروه راه و شهرسازي|
تامي��ن مالي س��اخت و خريد مس��كن ب��ه عنوان
بزرگتري��ن و گرانبهاترين كااليي ك��ه هر خانوار
ميخرد ،به واس��طه جهشهاي قيمتي س��الهاي
اخير ،بيش از هميشه دش��وار شده است .از سويي،
سازندگان براي شروع پروژههاي جديد خود نيازمند
منابع مالي بسيار بيشتر از سطح سرمايه در گردش
خود هس��تند و از س��وي ديگر ،خانوار براي خريد
مسكن مناسب خود با شكاف بزرگي ميان درآمد و
هزينه خريد ملك رو به رو شده است .در اين ميان،
نقش بانكها در تامين بخشي از هزينههاي ساخت
يا خريد مسكن نيز كم رنگتر از هميشه شده است.
از سويي ،سقف وامهاي س��اخت و خريد همگام با
افزايش هزينهها رش��د نكرده و ميزان پوشش دهي
اين وام بهشدت كاهش يافته است به گونهاي كه هم
اينك با توجه به متوس��ط قيمت هر متر مربع واحد
مسكوني در تهران ( 24ميليون و  290هزار تومان
در شهريور )99با يك وام  200ميليون توماني حدود
 8متر از يك واحد مس��كوني را ميتوان خريد .اما از
سوي ديگر ،آمارهاي منتشر شده درباره سهم مسكن
از كل تسهيالتي اعطاي بانكها حاكي از مهجوري
اين صنعت است.
در ش��رايطي كه  20درصد از تولي��د ناخالص ملي
متعلق به بخش مس��كن اس��ت اما اي��ن حوزه تنها
از  5.6درصد تس��هيالت بانكي به��ره ميگيرد .در
حقيق��ت منابع داخلي بانكه��ا در  6ماهه ابتدايي
س��ال پاس��خگوي تنها  4درصد از تقاضاي ساخت
مسكن بوده است.
حال آنكه در نيمه نخس��ت س��ال جاري به واسطه
جهش قيمت دالر از حدود  15هزار تومان به حدود
 30هزار تومان و در پي آن ،افزايش شديد نرخ انواع
مصالح ساختماني به ويژه آهن و فوالد مورد استفاده
در ساختمان سازي ،هزينههاي ساخت مسكن را با
جهش مواجه كرده است.
به گزارش فارس ،اقتصاد يك كش��ور از چهار بخش
كش��اورزي ،صنعت ،مس��كن و خدمات تش��كيل
ميشود .در اين ميان حوزه مسكن با توجه به نقش
گسترده در سبد هزينه خانوار و ارتباط با اساسيترين
نياز خانوارهاي كشور از اهميت بيشتري نسبت به 3
بخش ديگر برخوردار است.
پيش از اين ،محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي در
بيان آمار ارقام مرتبط با تاثيرگذاري بخش مسكن
در شاخصهاي اقتصاد كالن كشور ،تاكيد كرده بود:
«سهم حوزه مسكن  40درصد از توليد خالص ملي
و  20درصد از توليد ناخالص ملي را در بر ميگيرد،
همچنين اشتغال ناشي از ساخت مسكن نزديك به
 13درصد اس��ت ».اسالمي با اشاره به اينكه جريان

پايدار توليد مس��كن بهطور كامل در كش��ور قابل
بررسي و اجراست ،گفته بود« :تمامي مراحل ساخت
و عرضه مس��كن از تهيه زمين و نقش��ه تا ساخت،
تحويل و واگذاري ،جزو جريان پايدار توليد مسكن
اس��ت كه وزارت راه و شهرسازي با همكاري بخش
خصوصي آن را انجام ميدهد».
تخصيص تنها 5.6درصد از منابع به مسكن
بر اساس اين گزارش ،عمده تامين مالي مسكن در
سالهاي اخير از محل منابع مالي بانكها و در قالب
ارايه تسهيالت انجام شده است .در همين خصوص،
بررس��ي تس��هيالت پرداختي بانكها طي  6ماهه
ابتداي سال جاري به بخشهاي اقتصادي بيانگر اين
امر اس��ت كه تنها  5.6درصد از تسهيالت پرداختي
بانكها به حوزه مسكن اختصاص پيدا كرده است.
در حقيقت ميزان تسهيالت پرداختي از محل منابع
داخلي در فصلهاي بهار و تابس��تان سال 696 ،99
هزار ميليارد تومان برآورد ميشود اما تنها  39هزار
ميليارد تومان از اين تسهيالت به بخش مسكن تعلق
گرفته است.
به منظور بررسي دقيقتر ميزان تسهيالت اعطايي
به حوزه مسكن ،س��راغ حميد احمدي ،كارشناس

حوزه اقتصاد و مس��كن رفتيم .حمي��د احمدي با
اشاره رقم تس��هيالت تعلق گرفته به بخش مسكن
در اقتصاد ،گفت « :همه انواع تس��هيالت مس��كن
نميتواند زمينه بهبود بازار اين بخش را ايجاد كند.
براي مثال تسهيالت خريد به واسطه تحريك تقاضا
بدون افزايش عرضه زمينه افزايش قيمت را هم فراهم
ميكند .بنابراين تنها تسهيالتي منجر به بهبود بازار
مسكن ميش��ود كه زمينه افزايش عرضه و ساخت
را فراهم كند».
اين كارش��ناس حوزه اقتصاد و مسكن در بيان آمار
مرتبط با تس��هيالت بخش مس��كن گف��ت « :اگر
تسهيالت خريد مسكن را به واسطه تاثيرگذاري كم
بر بازار از رقم تسيهالت تعلق گرفته به حوزه مسكن
كسركنيم ،متوجه ميش��ويم كه تنها  3.9درصد از
تس��هيالت اعطايي از منابع داخلي بانكها به حوزه
مسكن تعلق گرفته است».
وي با اشاره به عالقه بانكهاي دنيا نسبت به پرداخت
تس��هيالت مس��كن ،افزود« :در يك اقتصاد سالم
بانكها تمايل دارند تس��هيالت بيشتري به بخش
مسكن بدهند زيرا عالوه بر تضامين رايج ،سند يك
واحد مسكوني نيز به عنوان تضمين در نزد بانك قرار
ميگيرد و همين امر ميزان نكول اين تس��هيالت را

پيشبيني افزايش  ۵۰درصدي مراجعه بهگرمخانهها

سرپرست س��ازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي شهرداري تهران از مراجعه كمتر از هزار زن
به گرمخانههاي پايتخت در يك سال گذشته خبر داد
و گفت :در هفت ماه نخست سال جاري بانوان بيش
از  ٢٧هزار نفر شب از گرمخانهها استفاده كردند كه
نس��بت به مدت مشابه سال قبل  ۲۰درصد افزايش
داشته است.
سيدمالكحسيني،سرپرستسازمانرفاه،خدماتو
مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران در گفتوگو
با ايلنا درب��اره آم��ار مراجعه زن��ان كارتنخواب به
گرمخانهها گفت :مراجعه زنان كارتنخواب در  7ماه
نخستامسالنسبتبهمدتزمانمشابهسالگذشته
 ۲۰درصد افزايش داشته است.
او ضمن توضي��ح علت افزايش اين آم��ار افزود :آمار
مراجعه به گرمخانهها به صورت «نفر شب» محاسبه
ميشود؛يعنيبهازايهرنفر،درهرشبخدماتيارايه
ميشود.درهفتماهنخستسال،۹۸بيشاز ۲۲هزار
نفر شب ،به زنان بيسرپناه خدمات داديم.
حسيني با بيان اينكه اين رقم در سال جاري به بيش
از  ۲۷هزار نفر ش��ب رسيده اس��ت ،افزود :اين بدين
معناست كه اگر فردي طي هفت ماه گذشته ،هر شب
به گرمخانهاي مراجعه كرده باشد ،اين يك نفر در آمار
معادل « ۲۱۰نفر شب» محاسبه ميشود ،لذا وقتي
گفته ميشود  ۲۱۰نفر شب ،يعني ممكن است يك
نفر در تمام اين هفت ماه ،هر شب به گرمخانه مراجعه
كرده باشد .بنابراين اين رقم تعداد دفعات مراجعه را و
نه تعداد افراد مراجعهكننده را نشان ميدهد.

سرپرس��ت س��ازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي ش��هرداري تهران اظهار كرد :آمارها نشان
ميدهددر ۴گرمخانه زنان،دريكسالگذشتهكمتر
از هزار نفر بهطور جداگانه مراجعه داشتند.
او با بيان اينكه در گرمخانهها براي افزايش احساس
امنيت ،مدارك هويتي از كس��ي دريافت نميشود،
افزود :به اين ترتيب براس��اس خوداظهاري اطالعات
مراجعهكنندگان را ثبت ميكنيم ،چرا كه عموما افراد
كارتنخواب و بيخانمان يا مدارك هويتي ندارند يا
از آنجايي كه اغلب آنها سوءمصرف مواد مخدر دارند،
درخواست مدارك هويتي سبب ميشود كه احساس
ترس كرده و به گرمخانهها مراجعه نكنند؛ به همين
دليل هماكنون اعتماد نس��بتا خوبي به گرمخانهها
ايجاد شده است.
حسيني با بيان اينكه نميتوانيم اين آمار را به عنوان
تعداد كل زنان كارتنخواب در شهر تهران تاييد يا رد
كنيم،افزود:بخشياززنانكارتنخوابمصداقمعتاد
متجاهر هستند و ممكن است به دليل مصرف دايمي
موادمخدربهگرمخانههامراجعهنكنند؛بههميندليل
تعداد افرادي كه برايشان پرونده مددكاري تشكيل
شده ،كمتر از هزار نفر است.
حسيني در پاسخ به اينكه آيا همه اين افراد هر شب به
گرمخانههامراجعهميكنند،گفت:خير،برخياززنان
مراجعهكننده،كارتنخوابوبرخيبيسرپناههستند.
گروه دوم ممكن است به دليل سوءمصرف مواد مخدر
يا اختالفات خانوادگي از خانه خارج ش��ده و يكي دو
ش��ب به گرمخانهها مراجعه كنند .همچنين ممكن

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحلهاي
تأمين كاال /057ت ك آج99/

است ،محل زندگي برخي از اين زنان خارج از تهران
باشدودرسفربهتهرانبامشكالتيچونسرقتدارايي
يا مدارك هويتي مواجه شده و در ساير مراكز اقامتي
پذيرش نشوند ،از اين رو ،به گرمخانهها مراجعه كنند.
او درباره آمار ثابت زنان مراجعهكننده به گرمخانهها
تصريح كرد :تعدادي از اين اف��راد به صورت ثابت به
گرمخانهها مراجعه ميكنند كه  ۴۰درصد مراجعان
را شامل ميشود.

افزايش مراجعات در نيمه دوم سال
سرپرس��ت س��ازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي درباره ظرفيت پذيرش گرمخانههاي بانوان
نيزتصريحكرد:ظرفيتگرمخانههايبانواناكنونبين
 ۲۵۰تا  ۳۰۰تخت است كه در برخي روزها و به ويژه
همزمان با سرد شدن هوا ،ظرفيت كفخواب هم به آن
اضافه ميشود .در هفت ماه نخست امسال به صورت
متوسطشبي ۱۳۰نفرپذيرشدرگرمخانههايبانوان
داشتيم كه اين رقم معموال در شش ماهه دوم سال به
دنبال برودت هوا ،تا  ۵۰درصد افزايش مييابد.
او در خصوص مراجعه مردان به گرمخانهها نيز گفت:
در سال گذش��ته كل مراجعات به گرمخانهها حدود
 ۴۹۰هزار نفر شب بوده است كه شامل بيش از۴۵۰۰
نفر ميشود و از اين تعداد بيش از  ۳۵۰۰نفر را مردان
تشكيلميدهند.
حسيني با بيان اينكه ماندگاري زنان به نسبت مردان
در گرمخانهها پايينتر اس��ت ،گفت :مردان معموال
دورههاي طوالنيتري را در گرمخانهها ميمانند ،اما

نوبت دوم

شماره مجوز 1399.4070 :

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تأمين كننده داخلي خريداري نمايد :
 -1شرح مختصر كاالي مورد نياز :
تعداد 100بشکه روغن Shell turbo- Oil- CC46جهت استفاده در توربو کمپرسور زیمنس مدلSGT 500
اطالعاتتكميليمتعاقب َا به همراهفرممناقصه ارسالمي گردد.
 -2محل تحويل كاال  :شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  -اداره تداركات و امور كاال
 -3نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :ضمانتنامه بانكي به مبلغ000/-ر000ر 500ريال
 -4شرايط متقاضي  :توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران ،داشتن شخصيت حقيقي /حقوقي ،شماره اقتصادي،
تواناييمالي ،ارائهسوابق كاريو همچنينمداركوگـواهـينامه هايمرتبطومتناسبباموضوعمناقصه.
متقاضيانميتوانندپسازانتشارآگهينوبتدومبامراجعهحضوريوياپايگاهاطالعرسانيزيرنسبتبهتهيهوتكميلاطالعاتموردنيازاقدامنمودهوتقاضايكتبيخودرابههمراهمدارك
درخواستي حداكثر ظرف مدت 14روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تأمين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
شركتبهرهبردارينفتوگازآغاجاريپسازبررسياسنادومداركواصلهوارزيابيكيفيمناقصهگرانطبققانونبرگزاريمناقصاتازشركتهايواجدشرايطجهتشركتدرمناقصهدعوت
بعمل خواهد آورد .ضمنا" ارائه مداركو سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است.
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شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان کرمانشاه ( سهامي خاص)

نسبت به ساير وامهاي بانكي كاهش خواهد داد».
احمدي با مقايس��ه ميزان تسهيالت در نظر گرفته
شده با نقش فعلي مسكن در اقتصاد گفت « :ميزان
تسهيالت ارايه شده توس��ط بانكها هيچ قرابتي با
نقش مس��كن در اقتصاد كالن ن��دارد و ميزان اين
تسهيالت بايد افزايش يابد».
به استناد بررس��يهاي انجام شده ،در شرايطي كه
تمامي تس��هيالت اعطايي بانكها به بخش مسكن
به اس��تثناي پرداختهاي مرتبط با وامهاي خريد
در  6ماهه ابتدايي سال جاري منجر به ساخت واحد
مسكوني شده باشد ،تنها شاهد تامين مالي ساخت
 6ميليون  886هزار مترمربع مسكن با هزينه ساخت
 4ميليون براي هر مترمربع بوديم.
با فرض اينكه متراژ هر واحد مس��كوني  75متر در
نظر گرفته شود ،تسهيالت اعطايي بانكها به حوزه
ساخت در  6ماه ابتدايي س��ال جاري براي ساخت
نزديك به  92هزار واحد مسكوني كافي بوده است.
اين در حالي است كه نياز به ساخت مسكن معادل
 2.2ميليون مس��كن در هر س��ال برآورد ميشود.
بنابراين با گذش��ت نيمي از س��ال ج��اري بانكها
نقدينگي الزم براي ساخت تنها  4درصد از واحدهاي
مسكوني مورد تقاضا را تامين كردهاند.

بخش قابل مالحظهاي از بانوان دورههاي كوتاهتري را
در گرمخانهها به عنوان سرپناه ميمانند .سرپرست
س��ازمان رفاه ،خدمات و مش��اركتهاي اجتماعي
شهرداريتهراندربارهشرايطآمادهسازيگرمخانهها
براي فصول سرد سال نيز توضيح داد :اصالحات مورد
نيازدرفصلتابستانشاملتأمينسيستمگرمايشي،
اصالحات ايمني و نوسازي برخي گرمخانهها انجام
ش��د و به اين ترتي��ب آمادگي كامل ب��راي پذيرش
مراجعهكنندگان همزمان با آغاز فصول س��رد سال
را داريم.
او با بيان اينكه س��ال گذشته ش��يوع كرونا در فصل
زمستانآغازشد،افزود:امسالنيزاجرايدستورالعمل
مراقبتهاي جديتر بهداش��تي به گرمخانهها ابالغ
شده است .همچنين گرمخانهها از زمان شيوع كرونا
روزانه سه بار ضدعفوني و حداقل يكبار شست و شو
ميشوند.
خروج  ۱۰۴نفر از چرخه كارتنخوابي
حسيني با بيان اينكه امس��ال تمركز در گرمخانهها
بيشتر روي حوزه مددكاري است ،گفت :كمك براي
خروج اف��راد از چرخه كارتنخواب��ي بهطور ويژه در
دستور كار قرار دارد.
او در پاسخ به اينكه اين سازمان در سال گذشته چند
كارتن خواب را از اين چرخه خارج كرده است؟ گفت:
در سال گذشته توانستيم  ۱۰۴نفر را بهطور كامل از
چرخه كارتنخواب��ي خارج كنيم .اين افراد به كانون
خانوادهبازگشتندوديگربهگرمخانههامراجعهنكردند.

ايرانشهر
درخواست ايرالينها
از ستادكرونا
دبير انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي ايران ،خواستار
تجديد نظر وزارت بهداش��ت در اج��راي محدوديت
 ۶۰درص��دي فروش ظرفيت پروازهاي داخلي ش��د.
به گزارش مهر ،مقصود اس��عدي س��اماني با اشاره به
دستورالعملوزارتبهداشتمبنيبرالزامشركتهاي
هواپيماي��ي ب��راي اس��تفاده از  ۶۰درص��د ظرفيت
هواپيماهاي خود ،افزود :با وجود اينكه ش��ركتهاي
هواپيمايي (ايرالينها) ايران��ي موظف به رعايت اين
دستورالعمل هس��تند ،اما نرخ بليتها تغيير نخواهد
نكردوبليتهاهمچنانبانرخقبليبهفروشميرسند.
وي ب��ا بيان اينكه ش��ركتهاي هواپيماي��ي در دنيا،
محدوديتي براي پذيرش مسافر در هواپيماهاي خود
ندارند ،اضافه ك��رد :هيچ اس��تانداردي براي كاهش
ظرفيت هواپيما در دنيا وجود ندارد و فقط در كشور ما،
به دليل شيوه نامهاي كه وزارت بهداشت تكليف كرده
اس��ت ،اين محدوديت اجرا ميشود .اسعدي ساماني
تاكيد ك��رد :اكنون ش��ركتهاي هواپيماي خارجي
كه از ايران عبور ميكنند شامل اين طرح نميشوند.
دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي گفت :در شرايط
فعلي،شركتهايهواپيماييافزايشنرخينخواهند
داشتوچنانچهدولتبتواندتسهيالتيرادراختياراين
شركتها قرار دهد و هزينه آنها را جبران كند ،نرخها
به همين صورت باقي خواهند ماند ،در غير اين صورت
شركتهاي هواپيمايي (ايرالينها) مجبور به افزايش
قيمتخواهندشد.ويبايادآوريازاينكهتاكنونهيچ
شركتهواپيماييبليتهايكالساكونومياشراباالتر
ازنرختعيينشدهاعالمنكردهاست،گفت:افزايشنرخ
بليت،صرفاًدركالسهايبيزنسبهدليلخدماتيكه
ارايهميدهندرخدادهاست.امادركالسهاياكونومي،
شركتهايهواپيماييموظفبهارايهبليتدردامنهنرخ
تعيينشدههستند.اسعدي سامانيبرضرورتتغيير
نرخبليت سفرهايهوايي تاكيدكردوافزود:باايننرخ
تعيين شده ،شركتهاي هواپيمايي فقط ميتوانند
هزينه كاركنان خود را تأمين كنند و در نتيجه امكان
جايگزينيتجهيزاتوامكاناتخودرابرايپايداريدر
اينصنعتندارند.ويباانتقادازرويكردوزارتبهداشت
دركاهشظرفيتهواپيماهايكشور،ادامهداد:مطابق
آمارازيكميلياردو۲۰۰ميليونمسافرهواييدرجهان،
تاكنونفقط ۴۴نفربهكرونامبتالشدهاند.يعنيازهر۲۷
ميليونمسافرهوايي،فقطيكنفربهكرونامبتالشده
است و با توجه به اين موضوع ،شركتهاي هواپيمايي
كش��ور منتظر تجديد نظر وزارت بهداشت در زمينه
محدوديتهايهواييهستند.

افزايش  ۱۷درصدي
سفرهاي جادهاي در آخر هفته
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��ادهاي اعالم كرد:
سفرهاي بين اس��تاني در تعطيالت آخر هفتهاي كه
گذشتدرمقايسهباهفتهقبلآن ۱۷.۶،درصدافزايش
يافت .به گزارش صدا و سيما ،علي اكبر آشوري افزود:
براساساطالعاتثبتشدهدرسامانههايترددشمار
منصوبه در سطح شبكه جادهاي كش��ور ،در روزهاي
پنجشنبه و جمعه اول و دوم آبان بيش از سه ميليون و
 ۵۴۱هزارخودرو،ترددبيناستانيداشتهاند.وياضافه
كرد:اينميزان،نشاندهندهرشد ۱۷و ۶دهمدرصدي
س��فرها در اين هفته در مقايسه با مدت مشابه هفته
قبل است .رييس مركز مديريت راههاي كشور گفت:
همچنين اين عدد نسبت به تعطيالت دو هفته قبل
 7.5درصد افزايش نشان ميدهد ،اما ميزان ترددهاي
بيناستانيدرمقايسهبا ۳هفتهقبل ۴ونيمدرصدودر
مقايسهباهفتهاولمهر ۹.۱درصدكاهشداشتهاست.
بهگفتهآشوريدرمجموع،ميزانترددهايبيناستاني
درمقايسهبادوهفتهقبلرشدداشته،اماسفرهانسبت
بهيكماهقبل،كاهشيافتهاست.

كاهش  ۲۶درصدي
پروازهاي فرودگاه مهرآباد
پروازهاي فرودگاه مهرآباد در ۶ماه نخس��ت امسال،
درمقايسهبامدتمشابهسالقبل ۲۶درصدكاهش
داشت .به گزارش مهر ،فرودگاه بينالمللي مهرآباد
اعالم كرد :در  ۶ماه اول س��ال  ،۹۹در اين فرودگاه با
بي��ش از ۴۵هزار و ۸۰۰پرواز ۴،ميليون و ۵۵۰هزار
مسافر جابهجا شدهاند .بر اساس اعالم اين فرودگاه،
با توجه به ش��رايط ناشي از انتشار ويروس كرونا در۶
ماه اول سال ،نسبت به مدت مشابه در سال گذشته،
 ۲۶درصد كاهش در نشست و برخاست و ۲۸درصد
كاهشدرجابهجاييمسافرداشتهايم.درحوزهحمل
ب��ار نيز بيش از ۳۱هزار تن بار در ۶ماه اول س��ال در
مهرآبادجابهجاشدهاستكهنسبتبهمدتمشابهدر
سالگذشته ۲۱درصدكاهشداشتهايم.

فراخوان ارزیابیکیفی

نوبت دوم

شماره مجوز1399-4088:
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ضخامت 0/172به شماره 2099001339000062را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
شرایطمناقصهگر:داشتنشخصیتحقوقی،تجربهمرتبط،تواناییرعایتاستانداردهایشرکتملیگاز،داشتنامکاناتونیرویمتخصصبهتعدادکافی،توانایی
تهیه و تسلیم ضمانتنامه ،داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام
خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی باید مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  99/07/29می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت :ساعت16روز پنج شنبه مورخ . 99/08/10
مهلت زمانی ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  16روز یکشنبه مورخ . 99/08/25
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه ،میدان آزادی ،ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق215
یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی ( )WWW.NIGC-KSh.irمراجعه نمایند و یا با تلفن 083-34283283تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

اخبار
حمله به مرورگرهاي موبايلي

يك آس��يبپذيري در مرورگرهاي موبايل شناسايي
شده كه منجربه نمايش آدرس اشتباه و بازديد كاربر
از س��ايت آلوده ميش��ود؛ بنابراين الزم است كاربران
هرچه س��ريعتر مرورگر خود را بهروزرساني كرده يا از
مرورگرهاي فاقد اين آسيبپذيري استفاده كنند .به
گزارشايسنا،درمرورگرهايدسكتاپيچندينقابليت
و ويژگي براي شناس��ايي تغييرات در  URLموجود
است؛ اما اين امكانات امنيتي در مرورگرهاي موبايلي
به دليل ان��دازه كوچك صفحهنماي��ش و عدم وجود
برخي از ويژگيهاي امنيتي ،موجود نيست .حمالت
 ADDRESS BAR SPOOFINGبه مرورگرهاي
موبايليشناساييشدهودرگزارشمركزماهر(مديريت
امدادوهماهنگيرخدادهايرايانهاي) ۱۰،موردازاين
آسيبپذيريكهبهوبسايتآلودهاينامكانراميدهد
تا URLجايگزينيرابهجاي URLواقعيوبسايتبه
كاربرنمايشدهد،درهفتمرورگرموبايلينامآشنا،از
قبيل AppleSafari،OperaTouchوOpera
 MiniومرورگرهايديگريمانندBolt،RITS،UC
 Browserو  Yandex Browserديده ميشود.
در اوايل سال جاري ميالدي اين موارد شناسايي و در
ماهاگوستبهسازندگانمرورگرهااعالنشد.سازندگان
نامآشنا بهصورت آني وصلههاي الزم را ارايه دادند ولي
س��ازندگان ديگر هيچ اقدامي در اين خصوص انجام
ندادند.درپيوستليستآسيبپذيريجهتمطالعه
بيش��تر ،آورده ش��ده اس��ت .منظور از آسيبپذيري
 ADDRESS BAR SPOOFINGضعف��ي در
مرورگراستكهبهوبسايتآلودهاينامكانراميدهد
تا  URLجايگزيني را به جاي  URLواقعي وبسايت
بهكاربرنمايشدهد.درمرورگرهايدسكتاپيچندين
قابليت و ويژگي براي شناس��ايي تغيي��رات درURL
موجود است؛ اما اين امكانات امنيتي در مرورگرهاي
موبايلي به دلي��ل اندازه كوچك صفحه نمايش و نبود
برخ��ي از ويژگيهاي امنيتي ،موجود نيس��ت .بنا به
مطالعات انجامش��ده ميتوان نتيج��ه گرفت كه اين
آس��يبپذيري با ايجاد تداخل مابين زمان بارگذاري
صفحه و زم��ان رف��رش ( )Refreshآدرس ،URL
منجربهنمايشآدرساشتباهبهكاربرميشود.بنابراين
بهرهبرداريازاينباگ،مستلزماستفادهكاربرازمرورگر
منسوخشدهوبازديدكاربرازسايتآلودهاست.باتوجه
بهاينمواردميتواننتيجهگرفتكهاجراياينحمالت
بسيار س��اده و راحت است .پس پيشنهاد ميشود كه
كاربرانهرچهسريعترمرورگرخودرابهروزرسانيكرده
ياازمرورگرهايفاقداينآسيبپذيرياستفادهكنند.

برقراري ارتباطات در مناطق
بحرانزده با بالن ارتباطي
بالن ارتباطي در زمان بح��ران ،منطقه بحرانزده را
تحت پوش��ش ق��رار ميدهد و ام��كان اتصال بيش
از  ۱۰۰۰نف��ر را بهصورت همزم��ان و  ۱۰هزار نفر را
بهصورت غيرهمزمان با سرعت يك گيابيتبرثانيه
فراهم ميكند .به گزارش ايس��نا ،اگر زلزله يا سيلي
اتفاق بيفتد ،نخستين اثرش قطع آب ،برق ،گاز ،جاده
و ارتباطات تلفني اس��ت .البته ممكن اس��ت قطعي
موقت بعضي از خدمات ب��راي مردم بحرانزده قابل
تحملباشد ،اما قطع ارتباطات تلفني يعنيبيخبري
نيروهايامدادي،يعنيمشخصنيستكهكجاآسيب
جديتري ديده ،يا كجا مردم نياز فوري به امداد دارند.
پژوهشگرانايرانيپژوهشگاهفضاييوزارتارتباطات
و فناوري اطالعات در س��الهاي اخي��ر با طراحي و
ساخت يك نوع بالن ارتباطي مشكل قطع ارتباطات
در مواقع بحراني را حل كردهاند؛ بالني كه با تجهيزات
بيسيم بر فراز مناطق آسيبديده ،ارتباطات شبكه را
برايتعداديازمردمونيروهايامداديبرقرارميكند.
اي��ن بالن با قابليت حم��ل  ۳۰۰كيلوگرم تجهيزات
ارتباطي تا ارتفاع  ۵۰۰متري پرواز ميكند و منطقه
بحرانزده را تحت پوشش قرار ميدهد و امكان اتصال
بيش از  ۱۰۰۰نفر را بهصورت همزمان و  ۱۰هزار نفر
را بهصورت غيرهمزمان با سرعت يك گيابيتبرثانيه
فراهم ميكند .همچنين با دوربيني كه قابليت زوم
 ۳۰برابريداردامكانرصدمناطق اطرافوپيداكردن
نقاط نيازمند به امدادرساني را محقق ميكند.

ادامهازصفحهاول
خداحافظي
با وعده كاهش تورم
بررسيحركتتورمياقتصادايراندرماههايگذشته
نش��ان ميدهد كه نه تنها ما به سمت كاهش حركت
نميكنيمكهحتيبايددرماههايآيندهانتظارافزايش
دوباره ايننرخ رانيزداشت.
از ديگرس��و ،براي مديريت تقاضاي فعال در جامعه،
كاهش انتظارات تورمي نيز اهميت فراواني دارد .براي
بهبود اين ش��اخص بايد فضاي كل��ي جامعه را رصد
كرد .در دورههايي كه مردم اميدوار به ايجاد تغييرات
مثبت جديد بودهاند و مثال در فضاي سياسي ،خبر از
گشايشهاي جديدبوده،نرخ تورمنيزبه دليلكاهش
انتظارات ،پايي��ن آمده و بالعكس ،هرگاه ش��رايط به
بنبست رسيده و راهكاري براي برونرفت از آن وجود
نداشته،شرايطدرمديريتتورمنيزدشوارشدهاست.
در ماههاي گذش��ته ،تداوم شيوع ويروس كرونا از يك
سوومشكالتتحريميوسياسيازسويديگر،باعث
شدهجامعهدركوتاهمدتاميديبهبهبودنداشتهباشد
وهمينامردرحوزهتورمنيزتاثيراتمنفيخودرانشان
دادهاست.بهاينترتيببهنظرميرسدالاقلدرشرايط
فعلي نميتوان اميدوار بود ناگهان شرايط تغيير كرده
واوضاعبهشكلجديتغييركندوبههميندليلنرخ
تورمدرماههايگذشتهصعوديشدهوبهنظرميرسد
الاقلدرشرايطفعلينميتوانبهتحققوعده 22درصد
اميدداشت،هرچندكهدرعملحتياينعددنيزفاصله
بسيارزياديبااستانداردهاياقتصاديدارد.

6

دوشنبه  5آبان  9 1399ربيعاالول  1442سال هفتم شماره Mon. Oct 26. 2020 1786

دنيايفناوري

دانش و فن

مديرعامل يك سرويسدهنده خدمات اينترنتي ،به دليل آپلود ويديويي توسط يكي از كاربران محكوم شده است

ترس دوباره بهجانكسبوكارهاي اينترنتي

مديرعامل يك س��رويسدهنده خدم��ات اينترنتي ،به
دليلآپلوديكويديوتوسطيككاربر،به ۱۰سالحبس
محكوم شده اس��ت .اگرچه اين حكم راي بدوي دادگاه
بودهوتجديدنظرخواهيازايندادنامهتوسطاينشركت
صورت گرفته است ،اما اتفاقي كه رخ داده نشان ميدهد
كه دس��تگاههاي نظارتي همچنان در خصوص اتهام به
توليدكننده محتوا يا ارايهدهنده س��رويس به اتفاق نظر
نرسيدهاندوسرويسدهندههمچنانفارغازارتباطيكهبا
بارگذاركننده محتوا دارد يا نه ،محكوم و برايش حبس در
نظرگرفتهميشود.
بهگزارش«تعادل»،درسالهايگذشتهچندينباربهاين
مسالهاشارهشدهبودكهدرصورتيكهيكبرنامه،نرمافزار
ياسرويسدهندهمحتواييرارويخروجيخودقراردهد،
قراردهندهمحتوامسوولآناستياارايهدهندهسرويس؟
ايندرحالياستكهبهتازگيمحمدجوادشكوريمقدم،
مديرعامل آپارات به خاطر آپلود يك ويديو توس��ط يك
كاربر ،طبق حكم دادگاه بدوي به ۱۰سال حبس محكوم
شده است .اين حكم شامل هفت متهم ديگر هم ميشود
كهدرتهيهگزارشمذكورهمكاريداشتهاند.البتهروابط
عموميآپاراتدرواكنشبهاينخبردربيانيهاياعالمكرد:
«رايصادرشدهازشعبه ۲۸دادگاهانقالببهرياستقاضي
مقيسهرايبدوي(نخستين)بوده،تجديدنظرخواهيازاين
دادنامهصورتپذيرفتهودراليحهاعتراضيهبااشارهبهماده
 ۲۳قانونجرايمرايانهايومصوباتحمايتيشورايعالي
فضايمجازيازپلتفرمهاكهبهصورترويهثابتدرآمده،
استناد شده و اميدواريم بر اين مبادي محكمه تخصصي
رايمناسبراصادركنند».خبراينحكمكهبهعلتآپلود
يكويديوتوسطكاربريدرپلتفرمآپاراتبرايمديرعامل
اين پلتفرم صادر شده اس��ت ،واكنشهاي مختلفي را از
سمت كاربران شبكههاي اجتماعي بهخصوص فعاالن
اكوسيستم استارتآپي همراه داشت .پويا پيرحسينلو،
ت خدمات ابري ،در حساب كاربري
مديرعامل يك شرك 
خود در توييتر در واكنش به اين حكم از دولت و نهادهايي
چون شوراي فضاي مجازي خواست در برابر حكم حبس
مديرعامل آپ��ارات اقدامي انجام دهند .همچنين ميالد
منشيپور ،از ديگر فعاالن كس��بوكارهاي اينترنتي در
توييتي اين حكم را مورد انتقاد خود قرار داد و آن را نشان
ضعف كشور در ش��ناخت كاركرد و مسووليت پلتفرمها
دانست و براي تغيير حكم ابراز اميدواري كرد .همچنين
س��جاد بنابي نايبرييس هياتمديره شركت ارتباطات
زيرس��اخت ،در واكنش به اين موضوع در توييتر نوشت:
«قرار بود صاحب پلتف��رم تنها درصورت عدم تمكين به
دستورقضايي،مسوولمحتوايتوليدشدهتوسطكاربران
باشد.نهاديكهمسوولدادنمجوزبهپلتفرمهايصوتو
تصويراست،مسوولحمايتازآنهاهمهست؟»
توافقجدي
دردستگاههاينظارتيوجودندارد
در اين راس��تا رضا الفتنسب ،عضو هياتمديره اتحاديه
بوكارهايمجازي،دربارهايناتفاقبه«تعادل»گفت:
كس 
«هنوزكامالمشخصنشدهكهمجموعهآپاراتتهيهكننده
اينبرنامهبودهيااينكهاينبرنامهصرفادراينپلتفرممنتشر
شدهاست،اماهنوزدرخصوصاينمسالهتوافقجديدر
دستگاههاينظارتيوجودنداردوهمچنانخودپلتفرمرا
مسوولميدانيم.قانونبايددرمورداينموضوعتصحيح
ش��ود و درباره آن تعيين تكليف شود .هرچند با توجه به
اينكه خيلي فضا از لحاظ بحث مسووليت قانوني شفاف
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نيست،خودپلتفرمهمبايدمراقبتبيشتريدراينزمينه
داشته باشد براي اينكه بتواند از محتوايي كه احتمال آن
ميرودشايدمشكلقانونيداشتهباشدومنجربهاتفاقات
اينچنينيشود،جلوگيريكند.البتهكهكارسادهاينيست،
اما در ش��رايط فعلي كار واجب و الزمي است براي اينكه
پلتفرمدچاراينمشكالتنشود».
مسووليتقضاييسرويسدهنده
درصورتبروزجرم
محمدج��واد آذري جهرمي ،وزير ارتباط��ات و فناوري
اطالعات،زمانيكههنوزبهسمتوزارتمنصوبنشدهو
مديرعاملشركتارتباطاتزيرساختبود،درمناظرهاي
باعبدالصمدخرمآبادي،دبيروقتكارگروهتعيينمصاديق
محتواي مجرمانه ،به اين موضوع اشاره كرده بود كه اگر
محتواييدرپلتفرمهابارگذاريشود،خصوصاپيامرسانها
كهآنزمانبحثدربارهآنهابودواينكهحكمهاييكهدرباره
محتواهايمجرمانهصادرميشود،گريبانسرويسدهنده
را ه��م ميگيرد .او گفت��ه بود« :پيامرس��ان يك فضاي
اقتصادي است كه س��االنه  3000ميليارد تومان درآمد
براي بخش داخلي خواهد داشت .در قوانين موضوعه ما
اگر امروز محت��واي مجرمانهاي روي س��رويس داخلي
بارگذاريشد،مسووليتقضاييبابارگذاريكنندهاستيا
باسرويسدهنده؟قوانينامروزما،كسيكهاينسرويس
را ارايه داده را به زندان مياندازد يا احضارش ميكند .اگر
اين مسائل حل ش��ود ،سرويسدهنده داخلي هم شكل
ميگي��رد ».آذري جهرمي همچنين با بيان اينكه امروز
س ويديوي معروف دنيا يعني يوتيوب در
كاربرد س��روي 
كشور ما به وسيله تلگرام انجام ميشود ،گفته بود« :مردم
هماننيازيكهازاينسرويسدارندراازطريقتلگرامرفع
ميكنند.ماشركتهاوسرويسهايداخليدرحوزهويديو
داريم كه خوب هم رشد كردند .سرويس ويديويي آپارات
محتواتوليدميكنداماهمانويديوييكهدرآپاراتهست،

سناريوهاي احتمالي انتخابات امريكا
از س��وي ديگر كابوس بايدن به عنوان يك س��ناريوي
احتماليدرجاييشكلميگيردكهبايدنبافاصلهآرايي
اندك به ترامپ ببازد .اين براي بايدن بزرگترين كابوس
است ،چرا كه وضعيت بهتر ترامپ در كارتهاي الكترال
به گونهاي اس��ت كه با كمي لغزش از سوي دموكراتها
ميتواند ترامپ را به عنوان پيروزي در انتخابات معرفي
كند .نتيج��هاي كه بدون ترديد از س��وي تحليلگران و
صاحبنظران به عنوان ش��گفتي بزرگ معرفي خواهد
شد.اماآنچهدربابايراندراينفضامطرحاست،تفاوتي
استكهترامپوبايدندرخصوصگرهگشاييازپرونده
ايران دنبال ميكنند .برخي معتقدند اگر ترامپ پيروز
شود،مسيرفعليباسرعتبيشتريازسويامريكادنبال
خواهدشد.بالطبعروشترامپدربرخوردباايرانآشكارا

ويژه

در مسير رويارويي مستقيم قرار خواهد گرفت و پرونده
ايران به مرحله تعيين تكليف نهايي خواهد رس��يد .در
مقابل اين گروه از تحليلگران ،دسته ديگري نيز هستند
كه به اين نكته اشاره ميكنند ترامپ در صورت پيروزي
در دور دوم انتخاب��ات ،پرونده اي��ران را با محافظهكاري
بيشتريدنبالخواهدكردوبهدنبالتوافقباايرانخواهد
رفت .اما س��ناريوي محتمل در ميان اين تحليلها آن
است كه پيروزي ترامپ فشار بيشتري را بر بخشهاي
مختلف كشورمان وارد خواهد ساخت .اما در صورت برد
بايدن در انتخابات برخي معتقدند بايدن فشار بر ايران را
همهجانبهتر و فشارهاي حداكثري دوره ترامپ را حفظ
وباتغييرنامآنبهطورمثالبهتحريمهايهوشمندبنابر
نظريات جوزف ناي و آرميتاژ كه در زمان اوباما نيز دنبال

توزيع يك ميليارد و۵۶۰هزارليتر فرآورده نفتي

مدير ش��ركت ملي پخش فرآوردهه��اي نفتي منطقه
س��اري گفت :بيش از يك ميليارد و۵۶۰هزارليتر انواع
فرآورههاي نفتي در ش��ش ماهه اول س��ال  ۱۳۹۹در
سطحاستانمازندرانتوزيعشدهاست.سبحانرجبپور
گفت :بنزين سوپر ،بنزين معمولي ،نفت سفيد ،نفتگاز
و نفتكوره از فرآوردههاي توزيعشده در سال  ۹۹است
كه با توزيع بيش از يك ميليارد و  ۳۰۰هزار ليتر درسال
 ،۹۸حدود  ۱۸درصد افزايش مصرف به دنبال داش��ته
است .رجبپور به بخشهاي مصرف اشاره و اظهار كرد:
در بخش خانگي ،كشاورزي ،صنفي و صنعتي در شش
ماهه اول سال  ۹۹مقدار مصرف نفت سفيد حدود ۱۵
ميليون ليتر بوده كه در مقايسه با سال  ۳۱ ،۹۸درصد
كاهشمشاهدهميشودويكيازعلتهايكاهشدراين
بخش ،گازرساني به مناطق روستايي است .پيشبيني
ميشود مصرف سوخت در بخش كشاورزي با كاهش
قابل توجهي در سال  ۱۴۰۰مواجه شود كه اين كاهش
به دليل گازرس��اني به تع��دادي از مرغداريها و ديگر
مصرفكنندگان بخش كشاورزي است .مدير منطقه

ساري با اشاره به افزايش ۱۲۲درصدي مصرف نفتكوره
در نيروگاه شهيد سليمي نكا در شش ماهه اول سال،۹۹
اذعان كرد :مصرف نفتكوره در نيروگاه شهيد سليمي
نكا در سال  ۹۹حدود  ۵/۷ميليون ليتر بوده كه در سال
 ۹۸مقدار مصرف بيش از  ۳ميليون ليتر بود .رجبپور
درباره كاهش  ۲۴درصدي مصرف بنزين در شش ماهه
اول سال  ۹۹اظهار كرد :با توجه به مصرف مقدار حدود
 ۷۰۰ميليون ليتر بنزين در شش ماهه اول سال  ۹۸به
نظر ميرسد كاهش مصرف به دليل تردد محدود مردم
با توجه به ش��يوع ويروس كرونا و جايگزيني آن با گاز
سيانجي بوده است .در ش��ش ماهه اول سال ۱۳۹۸
مقدار ۲۱درصد رشد در مصرف گاز سيانجي مشاهده
ميشود ۳،درصدكاهشنيزدرمصرفنفتگازدرشش
ماهه اول سال ۹۹مشاهده ميشود .اين مسوول از توزيع
حدود ۳۶ميليون تن گاز مايع در بخشهاي مختلف در
شش ماهه اول سال  ۹۹گفت و افزود :در سال  ۹۸مقدار
بيش از  ۳۶ميليون تن گاز مايع توزيع شد كه با مقايسه
اين دو سال  ۱درصد كاهش مصرف مشاهده ميشود.

دريوتيوببيشتربازديددارد.مانهمشكالتسرويسهاي
داخليرابرطرفكرديمونهباسرويسهايخارجيخوب
برخوردكرديموآنهااكنونبهقطبتبديلشدند.مقررات
ما براي س��رويسهاي داخلي ۶۶مصداق مجرمانه دارد.
ما اين مصاديق را تنها براي س��رويسهاي داخلي اعمال
ميكنيم.امابرايسرويسهايخارجيكهسرويسدهنده
بينالمللي هستند ،اين مقررات اعما ل نميشود .مسائل
فرهنگي ما الزاماتي دارد كه براي ما محترم است و بايد به
آنهاپايبندباشيمامابرايآنهامسالهنيستووقتيباآنهاوارد
تعاملميشويم،يكخألايجادميكند.شمااينمقررات
رابرايسرويسهايداخليباحداكثرزوراعمالميكنيد
كهنابودميشونداماسرويسهايخارجيبهزندگيخود
ادامهميدهندوهيچمشكليهمبرايشانايجادنميشود،
زيرانهايتاقداميكهميكنيمفيلتراست».
ايجاد فضاييكهسرمايهگذارها
تمايليبهسرمايهگذاري ندارند
با وجود اين در شرايط فعلي ،مشكالت اينچنيني باعث
ميشود كسبوكارها دست به عصا راه بروند و همچنين
س��رمايهگذارها تمايلي به س��رمايهگذاري در اين حوزه
نداشته باشند و اين مساله بر رشد كسبوكارهاي داخلي
نيز تاثير ميگذارد .الفتنسب درباره اين موضوع توضيح
داد« :وقتي كه شفافيت الزم وجود نداشته باشد ،از لحاظ
مباحثقانونيوبحثهايحقوقي،فضابرايسرمايهگذار
پرريسكخواهدبودونميتوانتوقعداشتكهسرمايهگذار
بهاينحوزهورودپيداكند.مايكسريقوانيننانوشتهدر
كشورداريم،تقريباهمهماآنهارارعايتميكنيم.شرايط
ما با بسياري از كش��ورهاي ديگر متفاوت است ،ما دچار
چنددس��تگي و دوگانگيهاي زيادي در مس��ائل كشور
هستيم و با تناقضات مختلفي هم روبرو هستيم ،نمونه
اينتناقضاتاينكهتوييتررافيلترميكنيموامامسووالن
ما در اين پلتفرم حاضر ميش��وند .اين دس��ت اتفاقات،

ميشد،باايجادهمگراييبيشتربااروپاازيكسوومجاب
كردن چين و روسيه از س��وي ديگر ،ايران را به پاي ميز
مذاكره ميكشاند و برجامهاي تازهاي را به ايران ديكته
ميكند.به اين ترتيب كش��اكشهاي ارتباطي مجدد
ايران و امريكا در قالب نشس��تها و جلسات مذاكراتي
مختلف تداوم مييابد و اين موضوع روند تعيين پرونده
ايران را طوالنيتر ميكند .در نهايت دو مس��ير در برابر
ايران قرار ميگيرد؛ اينكه ايستاده به مسير مذاكره پاي
بگذارد يا تحت فشار شديد و با مجموعهاي از مشكالت
بهجلسهتعيينتكليفپروندهورودكند.لذاامريكاييها
اين احس��اس را دارند كه براي شكل دادن به نظم آينده
جهاني نياز اس��ت كه از پرونده پل ميان شرق و غرب و
ش��مال و جنوب را كه در جنگ جهاني دوم پل پيروزي

وضعيت كشورمان را بهنوعي متفاوت كرده است .اندك
سرمايهگذاري هم كه بخواهد به اين حوزه وارد شود ،بايد
به اين مسائل توجه كند .با وجود اين به نظر نميرسد كه
اينفضابهسرعتتسهيلشود.امابازهماميداستكهيك
جاييفرايوزارتخانهوسازمان،بهاينمواردرسيدگيكند
و اين مسائل را حل و فصل كند و به نتيجهاي برساند كه
همكسبوكارضربهنخوردوهمكاربرد.عضوهياتمديره
بوكارهايمجازيهمچنينخاطرنشانكرد:
اتحاديهكس 
«درنهايتهمپلتفرمبايدتوجهداشتهباشدكهنميتواند
چش��مانش را ببندد و بگويد وظيفهاي ندارد و اين حرف
حداقل در شرايط فعالي درست نيست .بايد به اين موارد
توجه الزم ش��ود ،با اين هدف كه حداقل حقي از پلتفرم
ضايعنشود،درشرايطيكهفضاشفافنيستوقانونهم
بهصورت شفاف اين مساله را بررسي نكرده ،خود پلتفرم
هم بايد احتياط كند و در شرايط فعلي نميتواند از خود
سلبمسووليتكند».
پيشتر نيز ش��كوري مقدم بهعلت انتش��ار محتوا روي
پلتفرم به دادسرا فرهنگ و رسانه احضار شده بود .در آذر
ماه س��ال ،۹۸مديرعامل آپارات به اتهام اشاعه فحشا دو
ساعت بازداشت و بعد با قيد وثيقه  ۵۰۰ميليون توماني
آزادشد.صدوراينحكمباعثايجادنگرانيبرايبسياري
از پلتفرمهاي مشابه نيز شده است كه در صورت تخطي
يك كاربر كه ممكن است به سرعت ديده نشود ،صاحب
پلتفرم بازخواست شده و آن پلتفرم مسدود شود .گفتني
اس��ت طبق ماده  ۲۳قانون جرايم رايانهاي شركتهاي
ارايهدهنده خدمات دسترس��ي وظيفه دارند تا محتواي
موجوددرفضايخودرارصدوازانتشارمحتوايمجرمانه
جلوگيريكنند.درغيراينصورتاينشركتهامشمول
مجازاتهاي ذكرشده ذيل اين قانون خواهند بود .برخي
مس��ووالن ش��وراي فضاي مجازي معتقدند كه تعيين
هويتكاربرانباعثحلشدناينمشكل(برايصاحبان
پلتفرم)ميشود.

نامگرفتهدرابتدايدههتازهميالديتعيينتكليفشود.
اينكه آيا امريكاييها به خواسته خود خواهند رسيد يا
نه؟ به راهبردهايي بازميگردد كه ايران در مواجهه با اين
شرايطتازهدرپيشخواهدگرفت.البتهعلمميگويدكه
درمسائلبينالمللنميتوانبهصورتمطلقموضوعات
را تحليل و بررسي كرد .بدون ترديد ايران هم با استفاده
از همه ظرفيت خود بايد تالش كند تا در راستاي تحقق
منافعمليخودومطالباتمردمشحركتكند.واقعآن
استكهايرانطيسالهايگذشتهبامشكالتعديدهاي
روبهرو شده است و در حوزه مسائل اقتصادي ،معيشتي،
اجتماعي و ...نيازمند رويكردهاي تازهاي است كه رفاه و
رشد بيش��تري را براي مردم فراهم كند.اين ضرورتها
نشاندهندهآناست

سرويسرايگانموتورخانههاي مسكونيوتجاري

ب��ا آغ��از اج��راي ط��رح بهينهس��ازي مص��رف انرژي،
موتورخانههاي واحدهاي مس��كوني و تجاري به صورت
رايگانسرويسميشوند.جعفراحمدپورمديرعاملشركت
گازمازندرانگفت:باآغازاجرايطرحبهينهسازيمصرف
انرژي موتورخانهها با هدف صرفهجويي در مصرف انرژي
وگازطبيعي،موتورخانههايواحدهايمسكونيوتجاري
به صورت رايگان سرويس ميشود .وي افزود :مشتركان
گازي كه داراي موتورخانه مركزي هس��تند ميتوانند با
مراجعه به سايت شركت ملي گاز ايران به نشانيwww.
 nigc.irو انتخ��اب گزين��ه طرح بهينهس��ازي مصرف
انرژي اقدام به ثبت درخواست خود كنند .احمدپور اظهار
كرد :طرح بهينهس��ازي مصرف انرژي در بخش گاز براي
مشتركرايگانبودهوهزينههايبهينهسازي موتورخانه
شامل تنظيم مشعلهاي موتورخانه ،نصب رسوبگير و
عايقكاري پس از انجام اصالحات به وسيله شركتهاي
مجري و كنترلهاي الزم توسط ش��ركت ملي گاز ايران
پرداختخواهدشد.مديرعاملشركتگازمازندرانافزود:
شركتهاي مجري كه داراي رتبه يك تا پنج تاسيسات از

س��ازمان برنامه و بودجه و يا تاييديه از صنف شوفاژ كاران
هس��تند ميتوانند با مراجعه به س��ايت شركت ملي گاز
ايران به نش��اني  www.nigc.irو انتخاب گزينه طرح
بهينهس��ازي مصرف انرژي نس��بت به ثبت درخواست
خود اقدام كنند .وي تاكيد كرد :بهينهسازي سوخت جز
اولويتهاياصليشركتمليگازاستوتالشميكنيمكه
موتورخانههايمنازلراكهمصرفزياديدارند،بدوناعمال
هزينهاضافيبرايمردمبهگونهاياصالحكنيمكهمصرف
گاز تا ۱۰درصدكاهشپيداكند .احمدپور تصريحداشت:
اين طرح براي مجتمعهاي مسكوني بزرگ كه سيستم
حرارت مركزي دارند قابليت ،صرفه اقتصادي بيش��تر و
نتيجهخيليمطلوبتريدارد.بهگفتهكارشناسان،سيستم
كنونيموتورخانهها،حدود ٥٠درصدتلفاتانرژيداردكه
اجراي برخي راهكارها در موتورخانهها ،حداقل ٣٠درصد
صرفهجوييبههمراهخواهدداشت؛باقيتلفاتانرژينيز
مربوط به راندمان بسيار پايين احتراق و انتقال حرارت در
مشعل و بويلر اس��ت كه با جايگزيني فناوريهاي جديد
مانندبويلرچگالشي،اينميزاناتالفنيزكاهشمييابد.

ناكامي دوباره دولت امريكا
براي حذف ويچت

قاضي امريكايي در سانفرانسيس��كو درخواس��ت
وزارت دادگس��تري براي بازنگري در حكم ادامه
عرضه دانلود اپليكيش��ن پيامرس��ان ويچت از
فروش��گاههاي برنامه گوگل و اپ��ل را رد كرد .به
گزارش ايس��نا به نقل از رويترز ،قاضي لورل بيلر
اعالم كرد كه ش��واهد جديد دولت نظر وي درباره
برنامه ويچت شركت چيني تنست هولدينگز را
تغيير نداده است .وزارت دادگستري امريكا مدعي
است اپليكيش��نهاي چيني ويچت و تيكتاك
تهديدي براي امنيت ملي هستند .ويچت بهطور
ميانگين ۱۹ميليون كاربر روزانه در امريكا دارد و در
مياندانشجويانچيني،امريكاييهاييكهدرچين
زندگي ميكنند يا روابط تجاري و شخصي در اين
كشوردارد،محبوباست.اپليكيشنويچتمانند
فيسبوك ،واتساپ ،اينستاگرام و ونمو خدمات
متعددي را يكجا عرضه ميكند و بخش ضروري از
زندگي مردم چين به ش��مار ميرود و بيش از يك
ميليارد كاربر در جهان دارد .وزارت دادگس��تري
امريكا درباره تصميم قاضي بيلر براي ادامه استفاده
از اپليكيشن ويچت درخواست تجديدنظر كرده
اما حكم دادگاه تجديدنظر احتماال تا دسامبر اعالم
نميشود .كاربران ويچت ماه گذشته در شكايتي
از قاضي بيلر درخواس��ت كرده بودند مانع اجراي
دستور وزارت بازرگاني امريكا براي مسدود شدن
دانلود ويچت در فروش��گاههاي برنامه شود .در
پرونده مش��ابه يك دادگاه تجديدنظ��ر در امريكا
موافقت كرد روند رس��يدگي به درخواست دولت
برايتجديدنظردرحكمجلوگيريازاجرايدستور
ممنوعيت دانلود اپليكيشن ويديويي تيكتاك در
فروشگاههاي برنامه امريكايي تسريع شود.

توافق  5Gهواوي چين
در ايتاليا وتو شد

ايتاليا از امضاي قرارداد گروه مخابراتي فست وب با
ش��ركت هواوي چين براي تامين تجهيزات شبكه
 5Gجلوگي��ري كرد .به گزارش ايس��نا ب��ه نقل از
رويترز ،اين تصميم در نشست هيات دولت ايتاليا
گرفته شد و از رويكرد س��ختگيرانهتر اين كشور
در قب��ال گروه چيني هواوي حكاي��ت دارد .مايك
پمپئو ،وزير خارجه امريكا در سفري كه در سپتامبر
به ايتاليا داشت ،هواوي را تهديدي براي امنيت ملي
اين كش��ور توصيف كرده بود .هواوي اين اتهامات
را قويا رد كرده و واحد ايتاليايي اين ش��ركت براي
هرگونه تفحص اعالم آمادگي كرده تا نشان دهد كه
فناورياش مطمئن است .با اين حال منابع آگاه به
رويترز اظهار كردند كه دولت ايتاليا در نشست خود
از قدرت وتو براي جلوگيري از قرارداد فستوب كه
واحد ايتاليايي شركت سوييسكام است ،استفاده
كرد تا مانع استفاده از تجهيزات شركت هواوي در
نسل پنجم شبكه موبايل اين كش��ور شود .دولت
ايتالي��ا از فس��توب خواس��ت از تامينكنندگان
ديگري استفاده كند .فستوب هواوي را به عنوان
تنها تامينكننده تجهيزات شبكه 5Gخود انتخاب
كرده بود .در حالي كه برخي از متحدان امريكا نظير
انگليس ممنوعيت استفاده از تجهيزات هواوي را در
زيرساختهايمخابراتيآتياعالمكردهانداماايتاليا
تاكنونازانجامچنينكاريامتناعكردهبودامامنابع
دولتي و صنعتي ميگوين��د رم در قراردادهاي5G
رويكرد نزديك به امريكا را در پيش گرفته اس��ت.
دولت براي شركتهايي كه از تجهيزات 5Gهواوي
در شبكههاي نس��ل پنجم خود استفاده ميكنند،
محدوديتهايي قائل شده اس��ت .تلكام ايتاليا كه
بزرگترين گروه مخابراتي اين كش��ور اس��ت ،در
جواليهواويراازدعوتبهمناقصهتامينتجهيزات
 5Gحذف كرد .شركتهاي مخابراتي در ايتاليا در
قراردادهايشان با هواوي بندي را قيد كردهاند تا در
صورت الزامات س��نگين دولت در قبال موافقت با
توافقشان،ازقراردادبااينشركتچينيكناربكشند.
سازمان پس��ت و مخابرات سوئد هم هفته گذشته
استفاده از محصوالت ساخت شركتهاي هواوي و
 ZTEچين براي شركتهايي كه در مناقصه امواج
هوايي 5Gش��ركت ميكنند را ممنوع اعالم كرد.
اين سازمان اعالم كرد شرايط صدور مجوز بهدنبال
ارزيابيهايي كه توسط نيروهاي مسلح و سرويس
امنيت سوئد انجام گرفته ،تعيين شدهاند.

شهادت مديران فيسبوك
و توئيتر در سناي امريكا

قرار اس��ت مديران شبكههاي اجتماعي فيس بوك و
توئيتربعدازبرگزاريانتخاباترياستجمهوريامريكا
در س��ناي اين كش��ور در مورد عملكرد خود شهادت
بدهند.بهگزارشفارسبهنقلازانگجت،بخشعمده
ش��هادت مديران فيسبوك و توئيتر مربوط به نحوه
مديريت خب��ر جنجالي روزنامه نيويورك پس��ت در
مورد فساد مالي پسر جو بايدن نامزد حزب دموكرات
در انتخابات رياس��تجمهوري امريكاس��ت .مديران
فيسبوكوتوئيتردرجلسهكميتهقضاييسنايامريكا
حضورمييابندكهقراراستدرتاريخ ۱۷نوامبربرگزار
شود.شبكههاياجتماعيمذكورجلويانتشارگسترده
اينخبرراگرفتند،زيرامعتقدبودندمحتوايآندرست
ودقيقنيستوازسويستادانتخاباتيدونالدترامپبا
هدفتخريببايدنمنتشرشدهاست.درمقابلاعضاي
جمهوري خواه س��ناي امريكا ميگويند فيسبوك و
توئيتربامحدودكردنانتشاراينخبردستبهسانسور
زدهاند.استداللشبكههاياجتماعيمذكورايناست
كهاطالعاتيادشدهباهككردنلپتاپپسرجوبايدن
بهدستآمدهوشواهدقابلاتكاييمحسوبنميشود.
آنها ام��كان باز توزيع و به اش��تراكگذاري اين خبر را
محدودكردهاندو توئيتربهطوركامللينك اينخبررا
درنيويوركپستمسدودكردهاست.

اخبار
پرداخت بيش از  ۳۹هزار
ميليارد ريال تسهيالت

شاتا|معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از تامين
مالي  ۱۵۳۵بن��گاه توليدي كوچك ،متوس��ط و
طرحهاي نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي بااليي
۶۰درصد خبر داد .دفتر آم��ار و فرآوري دادههاي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم كرد :در 6ماهه
اول امس��ال 6 ،هزار و  301بنگاه توليدي كوچك،
متوسط همچنين طرحهاي نيمه تمام با پيشرفت
فيزيكي باالي  ۶۰درصد ،درخواست تامين مالي
از ش��بكه بانكي كش��ور داش��تند كه پس از طي
مراحل مرتبط  ۳هزار و  ۲۳۶واحد و طرح صنعتي
به بانكهاي عامل سراسر كشور معرفي شدهاند.
ميزان تس��هيالت مصوب براي اي��ن تعداد طرح
معرفي شده به بانكها ،بالغ بر  ۱۱۳هزار ميليارد
ريال بوده است .بر اساس اين گزارش۱۵۳۵ ،بنگاه
توليدي كوچك ،متوس��ط و طرح نيم��ه تمام با
پيش��رفت فيزيكي باالي��ي در  ۶ماهه اول س��ال،
مجموعاً  ۹۹درص��د به ميزان  ۳۹ه��زار ميليارد
ريال تامين مالي شدهاند .در اين مدت استانهاي
خراس��ان رضوي ،سمنان ،اصفهان و قم به ترتيب
بيش��ترين تعداد ثبت نامي جهت تامين مالي از
شبكهبانكيكشورداشتهاند.بيشترينواحدوطرح
معرفي شده به بانكهاي عامل نيز به ترتيب شامل
استانهاي خراسان رضوي ،س��منان ،اصفهان و
گيالن بوده است .در مجموع تسهيالت پرداختي
به بنگاههاي توليدي كوچك ،متوسط و طرحهاي
نيمه تمام با پيش��رفت باالي  ۶۰درصد ،اس��تان
سمنان با ۲۹۹طرح ،گيالن با 143مورد و خراسان
رضوي با  ۱۳۱طرح باالترين رتبه را احراز كردهاند.

وضعيت توليد خودرو
در شهريورماه

شاتا| بر اساس آخرين گزارش ارزيابي كيفي انجام
ش��ده ،در شهريورماه امس��ال در گروه خودروهاي
سبك ،پنج خودرو س��واري توانستند چهار ستاره
كيفي همچنين ۲۸خودرو سواري و وانت سه ستاره
كيفي به خود اختصاص دهند .براس��اس گزارش
ارزيابي و ارزش��يابي خودروهاي ساخت داخل كه
توسط اداره كل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت و
معدن و تجارت منتشر شده در شهريور ماه امسال
در گروه خودروهاي سبك و در بخش وانت و ليست
قيمتي يك وانت نيو پيكاپ فوتون ديزلي ش��ركت
ايران خودرو ديزل با دريافت ستاره كيفي باالترين
كيفي��ت خودروهاي توليدي س��اخت داخل را در
اين بخش به خود اختصاص داده است .در فهرست
قيمتي دو گروه خودروهاي سبك و در بخش وانت
نيز وانتهاي كارا ۲۰۰۰تك كابين تيپ ،۳مزدا كارا
 ۲۰۰۰تك كابين و وانت كارا  ۲۰۰۰دو كابين تيپ
 ۳از توليدات شركت بهمن موتور همچنين خودرو
سايپا  ۱۵۱شركت سايپا بن رو موفق به كسب سه
ستاره كيفي شدهاند.
در همين گروه وانت آريس��ان شركت ايران خودرو
ديزل و وانت مزدا كارا ۲۰۰۰دو كابين شركت بهمن
موتور با كس��ب دو ستاره كيفي در رده بعدي جاي
گرفته و وانت نيسان تك سوز و دوگانه سوز شركت
زاميادتوانستنديكستارهراازآنخودكنند.درگروه
سبك بخش سواري در ليست قيمتي يك ،خودرو
تيگو ،۷توليد شده در ش��ركت مديران خودرو سه
ستاره كيفي دريافت و در ليست قيمتي ،۲هايماS۷
اتوماتيك ايران خودرو خراسان چهار ستاره كيفي را
از آن خود كرده است JAC-S۵ .و  JAC-S۵كرمان
موتور در اين ليس��ت قيمتي سه س��تارهاي شدند
و  SWM G۰۱س��يف خودرو و تيگ��و  ۵مديران
خودرو نيز سه ستاره به دست آوردند .در اين گروه و
اين كالس قيمتي  MVM X۳۳Sمديران خودرو
نيز دو ستاره كسب كرد .همچنين در سطح قيمتي
چهار ،خودروهاي پژو ۲۰۷و پژو ،۲۰۷SDدنا پالس
از اي��ران خودرو و برليانس  H۲۳۰ش��ركت پارس
خودرو هر كدام چهار ستاره كيفي به دست آوردند.
در اين ليست قيمتي ،رانا ،پژو  ،۲۰۶SDپژو  ۲۰۶و
دناهمگيازمحصوالتايرانخودروسهستارهكيفي
را از آن خود كردند و خودروهاي پژو پارس اتوماتيك
ايران خودرو كرمانشاه نيز سه ستارهاي شدند .در اين
ليست ،سمند تبريز ايرانخودرو تبريز ،خودروهاي
پژو پارس تهران ايران خودرو ،پژو پارس خراس��ان
ايران خودرو خراسان ،پژو پارس اتوماتيك كرمانشاه
ايرانخودروكرمانشاه،پژوپارسايرانخودروفارس،
پژو پارس ايران خودرو مازندران و پژو پارس صنايع
خودروس��ازي فردا همگي سه ستاره كيفي را از آن
خود كردند .پژو  ۴۰۵ايران خودرو خراس��ان نيز دو
ستاره كيفي را از آن خود كرد .در سطح قيمتي پنج
نيز كوييك Rپارس خودرو و كوييك و تيبا  ۲سايپا،
ساينا و تيباي سايپا سيتروئن نيز موفق به دريافت
 ۳ستاره كيفي شدند .در بخش كاميونت ،كاميونت
ايسوزو NRMR۸۵بهمن ديزل و كاميونت ايسوزو
 NPR۷۵Kبهمنديزلخودرويهايسنگينچهار
ستاره كيفي ش��دند و كاميونت الوند شركت سايپا
ديزل و ش��يلر بهمن ديزل سه ستاره كيفي را از آن
خود كردند .در بخش كاميون نيز كاميون ايس��وزو
 NPR۷۵Mبهم��ن ديزل چهار س��تاره كيفي به
دست آورد .كاميون بنز WHايران خودرو ديزل نيز
سه ستاره كيفي به دست آوردند .در بخش كشنده،
خودرويكشندهفوتون ۴AumanHشركتايران
خودرو ديزل توانست چهار ستاره كيفي را به دست
آورد و كشنده  FAW J۶سيباموتور نيز سه ستاره
به دست آورد .در بخش ميني بوس نيز ميني بوس
ايس��وزو س��حر ش��ركت بهمن ديزل چهارستاره
كيفي به دس��ت آورد و ش��يلر بهمن ديزل نيز در
ليست چهار ستارهها قرار گرفت .در بخش اتوبوس
بين شهري نيز اتوبوس بين شهري اسكانيا ۴۲۱۲
مارال از توليدات عقاب افشان ۴ستاره به دست آورد.

صنعت،معدنوتجارت
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فعاالن اقتصادي ميگويند

نگاه دولت بهشيوه تهاتركاال بايد تغييركند
تعادل |
دولت ب��ه منظور تامين كاالهاي اساس��ي مورد نياز
داخل ،برنامه تهاتر با نفت را كليد زده اس��ت. .بر اين
اساس،باتوجهبهمشكالتيكهبرايدريافتارزحاصل
از صادرات نفت وجود دارد ،بايد در مقابل پول حاصل از
فروش نفت كاالهاي اساسي و مورد نياز به كشور وارد
شود .اين برنامه در دو مرحله اجرا ميشود كه مرحله
نخست آن ش��امل تامين كاالهاي اساسي و مرحله
دوم آن شامل كاالهاي ضروري و مواد اوليه مورد نياز
واحدهاي توليدي خواهد بود.وي با اشاره به افت 15
تا  30درصدي تجارت جهاني به علت شيوع ويروس
كرونا بيان داش��ت :در حال حاضر بسيار از كشورها
بخشي از صادرات خود را به علت پيامدهاي ناشي از
شيوعويروسكروناازدستدادهاندبنابراينبسيارياز
كشورهاخواهانصادراتكاالهستندبنابراينميتوان
براي برقراري روابط تجاري از ش��يوه تهاتر كاال بهره
گرفت .البته به گفته فعاالن اقتصادي ،هرچند اجراي
اين شيوه داراي مزايايي است ،اما محدوديتهايي نيز
به همراه خواهد داشت .مزيت نخست تهاتر كاال اين
است كه محدوديتهاي نقل و انتقال پول ديگر وجود
نخواهد داشت و دوم آن كشورهايي كه خريدار نفت ما
هستند ،ترغيب ميشوند كه نفت بيشتري خريداري
كنند و در مقابل ميتوانيم كاال وارد كنيم .البته نطقه
ضع��ف اين روش اين اس��ت كه تنها از كش��ورهايي
ميتوانيم واردات كاال داشته باشيم كه نفت بيشتري
به آنها صادر كرديم .در حقيقت دايره انتخاب محدود
ميش��ود و اين باعث ميش��ود كه ق��درت چانهزني
براي قيمت و كيفيت كاهش يابد .از اين رو ،به گفته
كارشناس��ان ،در اين ش��رايط براي رسيدن به نقطه
مطلوب و مفيد در بحث تأمين نياز واحدهاي توليدي،
بايدنگاهدولتيبهموضوعتهاترتغييركندونبايدفقط
نگاه تأمين كاال مطرح باشد .از سوي ديگر بايد روش
واردات در مقابل صادرات مد نظرقرار گيرد.

نگاه دولت به بحث تهاتر تغيير كند
به منظور افزاي��ش حجم تجارت خارجي كش��ور و
بهرهبرداري بهت��ر از امكانات توليدي داخل ،در كنار
روشهايجاري،استفادهازروشتهاترنفتباكاالهاي
اساسي و ضروري كشور در دستور كار تيم اقتصادي
دولتقرارگرفتهاست.تامينكاالهايموردنيازكشور
اعم از كاالهاي اساسي و ضروري همچنين مواد اوليه
موردنيازبخشتوليد،اولويتنخستتهاتركاالبانفت
است .در همين راستا ،عبدالناصر همتي رييس كل
بانك مركزي در اظهاراتي گفته است كه روش تهاتر
يكيازشيوههايكالسيكمقابلهباتحريمهاوتوسعه
تجارت خارجي كشورهاس��ت و در شرايط حاضر كه
امريكا براي جلوگيري از مبادالت پولي و بانكي ايران
انواع تصميمات را مد نظر قرار داده ،تهاتر كاال با نفت
ميتواند گرهگشا باشد.
درهمينرابطه،يكعضوهياتنمايندگاناتاقبازرگاني
تهران معتقد است براي رسيدن به نقطه مطلوب و مفيد
در بحث تأمين نياز واحدهاي توليدي ،بايد نگاه دولتي
به موضوع تهاتر را تغيير دهيم .عباس آرگون ميگويد:
بحث تهاتر قطعاً ميتواند كمككننده باشد ،زيرا چند
مزيتدارد:اوالًمحدوديتهاينقلوانتقالپولرانداريم
و ثانياً آن كشورهايي كه خريدار نفت ما هستند ،ترغيب
ميشوندكهنفتبيشتريخريداريكنندودرمقابلكاال
واردكنيم.هرچندايننقطهضعفراهمداردكهدرنهايت
ازكشورهاييميتوانيموارداتكاالداشتهباشيمكهنفت

بيشتري به آنها صادر كرديم .در حقيقت دايره انتخاب
محدود ميش��ود؛ وقتي شما از يك س��ري كشورهاي
خاصبتوانيدكاالواردكنيد،كارمحدودميشودوقدرت
چانهزني براي قيمت و كيفيت كاهش مييابد.
آرگون در ادامه به موضوع مطرح شده در خصوص واردات
كاالهاي ضروري و مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق
صادركنندگان منتخب بخش خصوصي اشاره داشت و
افزود :در اين شرايط بايد فضاي كلي و قواعد را تسهيل
كنيم كه صادرات و واردات به شكل مطلوب در آن فضا
صورت بگي��رد .اما صادركنندهاي كه به عنوان نمونه در
حوزهايهمچونخشكبار،قويوموفقاست،آياميتواند
در حوزه واردات لوازم ديگر هم موفق و كارآمد باشد.
اين كارش��ناس اقتصادي افزود :به نظر ميرس��د در
اين شرايط براي رسيدن به نقطه مطلوب و مفيد در
بحث تأمين نياز واحدهاي توليدي ،بايد نگاه دولتي
به موضوع تهاتر را تغيير دهيم .نبايد فقط نگاه تأمين
كاال مطرح باشد ،بايد نگاه اقتصادي هم داشته باشيم.
آيا صادركننده ميتواند كاالهاي با كيفيت و با قيمت
مناسب وارد كند يا فقط كاال وارد ميكند؟ بايد منتظر
ماند و ديد كه چه آيين نامهاي براي اين موضوع نوشته
خواهد ش��د .اما هرچقدر دولت به اين سازوكار ورود
بيشتري كند ،كار را نه تنها تسهيل نميكند ،بلكه كار
را سخت و سختتر هم ميكند.
وي اف��زود :واردات در مقابل صادرات در گذش��ته هم
داشتيم ،اما ارز صادراتي در اختيار واردكننده متخصص
و حرفهاي قرار ميگرفت .در نتيجه اگر در اين ش��رايط،
صادركنن��دهاي صادرات داش��ته باش��د و ارز حاصل از
صادرات را به كس��ي بدهد كه تخص��ص كار واردات را
دارد ،ميتوان ش��اهد اثرگذاري مثب��ت تهاتر و تأمين
نيازهاي اساسي واحدهاي توليدي باشيم .ولي اگر خود
صادركننده برود واردات انجام دهد و كاالهايي كه مدنظر
است را بياورد ،اوال يكسري افراد را از چرخه اقتصادي
خارج كرده است ،يعني يك سري واردكننده حذف و كار
يكسريازصادركنندههادوبرابرميشودوثانياًتخصص

الزم را ندارد .آرگون در پايان با تاكيد بر اثرگذاري مثبت
روش تهاتر در شرايط كنوني اظهار كرد :براي رسيدن به
اهداف مورد نظر كه تأمين كاالهاي اساس��ي و ضروري
واحدهاي توليدي است ،نيازمند يك نگاه همهجانبه و
سيستمي به همه ابعاد صادرات و واردات در بحث تهاتر
هستيم اما اگر نگاه جامعي نداشته باشيم ،ممكن است
يكمشكلراحلكنيموليمشكالتديگريايجادشود.
مزيت تهاتر كاال
از س��وي ديگر ،رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و
عراق با اشاره به شيوه بهكارگيري تهاتر كاال در تجارت
ايران با برخي كشورها ميگويد :حتي در زمينه فروش
نفت نيز بايد در شرايط فعلي از اين روش استفاده كرد
و با توجه به مش��كالتي كه براي دريافت ارز حاصل از
صادرات نفت وجود دارد بايد در مقابل پول حاصل از
فروش نفت كاالهاي اساسي و مورد نياز به كشور وارد
شود .وي با اش��اره به افت  15تا  30درصدي تجارت
جهانيبهعلتشيوعويروسكرونابيانداشت:درحال
حاضر بسياري از كشورها بخشي از صادرات خود را به
علت پيامدهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا از دست
دادهاند بنابراين بسياري از كشورها خواهان صادرات
كاال هس��تند بنابراين ميتوان براي برقراري روابط
تجاري از شيوه تهاتر كاال بهره گرفت.
آل اسحاق با تاكيد بر لزوم تغيير برخي رويكردها در نظام
مديريت ارزي كشور بيان داشت :نظام مديريت ارز كشور
صرفا نبايد نظام مديريت اسكناس و مديريت فيزيكي
پول و ارز باشد.
اوافزود:اگر ديپلماسياقتصادما با دپيلماسي سياسي
هماهنگ باش��د و ه��دف اولي��ه وزارت امور خارجه
حل گرههاي اقتصادي باش��د ،بس��ياري از مسائل و
مشكالت اقتصادي كشور حل خواهد شد .رييس اتاق
مش��ترك بازرگاني ايران و عراق بيان كرد :همچنين
براي توسعه تجارت با كشورها نبايد يك نوع سياست
ارزي را اجرا كرد بلكه با توجه به شرايط قطعا سياست

و نحوه بازگشت ارز از كشورهايي مانند افغانستان يا
عراق با كش��ورهاي اروپايي متف��اوت خواهد بود لذا
سياستهاي بازگشت ارز بايد براساس واقعيتهاي
اقتصادي تعيين شود.
مزيت روش واردات كاال در مقابل صادرات
رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك اي��ران و عراق در
بخش ديگري از صحبتهاي خود با اش��اره به لزوم
بهكارگي��ري روش واردات كاال در مقابل صادرات،
به «فارس»گفت :اگرچه بايد ارز حاصل از صادرات
به اقتصاد كشور بازگردانده شود و در اين باره شكي
نيس��ت ،اما روش بانك مركزي نيز ب��راي كنترل و
مديري��ت ارز حاصل از صادرات نبايد فقط مديريت
فيزيكي ارز باشد و الزم است كه براساس واقعيتهاي
موجود اقتصادي در اين خصوص برنامهريزي كند.
او افزود :در شرايط فعلي اقتصاد مالك مديريت ارز
حاصل از صادرات براي بانك مركزي بايد اثرات ارز
حاصل از صادرات در اقتصاد باشد نه اينكه مديريت
ارز حاصل از صادرات و تخصي��ص ارز به واردات بر
عهده بانك مركزي باشد .وي با بيان اينكه كاالهاي
مورد نياز وارداتي بايد بهصورت كامال دقيق توسط
وزارت سمت مشخص و ليست شود ،گفت :لذا براي
واردات در مقابل صادرات بايد صادركنندگان مجاز
باش��ند فقط كاالها و مواد اوليه مورد نياز كش��ور را
وارد كنن��د و اين كار كامال تحت نظارت و به صورت
دقيق بايد انجام شود .آل اسحاق با بيان اينكه بهرغم
افزايش قيمت ارز از فرصت طاليي توسعه صادرات
اس��تفاده نكردهاي��م ،گفت :افزايش قيم��ت ارز آن
هم به بيش از  30هزار تومان بهترين مش��وق براي
توسعه صادرات است در حالي كه به علت مشكالت
مختلف و بروكراس��يهاي دس��ت و پاگير و برخي
سياس��تگذاريهاي ارزي ،صادركنندگان از اين
فرصت طاليي اس��تفاده نكردهاند و به رغم افزايش
شديد قيمت ارز شاهد رونق صادراتي نبوديم.

چرا از هويت  12هزار صادركننده بدون كارت بازرگاني حرفي زده نميشود؟

واكنش بخش خصوصي به سخنان «همتي»

تعادل|
تيرماه س��ال جاري ،رييسكل بانك مركزي اعالم كرد
 27ميليارد دالر از ارزهاي صادراتي به كشور بازنگشته و
اينگونه،هجمهايبهسويصادركنندگانروانهشدوحتي
عنوانخائننيزدرموردآنهامطرحشد.درهمانمقطعبود
كهرييساتاقبازرگانيتهراندرجلسههياتنمايندگان
تيرماهباانتقادازاينرويكرددر قبال صادركنندگاناعالم
كرد كه از دولتميخواهيم مشخصات كساني كه ارز را
بازنگرداندهاند بهصورت شفاف معلوم و با آن طيف خاص
برخورد شودوهمهرادريكصف قرارندهيم.البتهپساز
پيگيريهاياتاقتهرانمشخصشدكهرقم 27ميليارد
دالر براي ارزهايي كه بازنگش��تهاند ،رقم واقعي نيس��ت
و بخش عمدهاي از اين رقم مربوط ب��ه صادرات خارج از
حوزه بخش خصوصي همچنين بخش ديگري مربوط
به اشخاصي اس��ت كه فاقد كارت بازرگاني هستند يا در
رده ش��ركتهاي دولتي و شبهدولتي قرار دارند .حال بار
ديگر،رييسكلبانكمركزي،صادركنندگانراباسخنان
مش��ابهي مورد عتاب قرار داده و اعالم كرده كه بر اساس
اعالم وزارت اطالعات ۷۰نف��ر از ۲۵۰صادركنندهاي كه
به قوه قضاييه ارجاع داده شدهاند ،كارتنخواب ،روستايي
و از افراد ضعيف جامعه هستند .اين صحبتها ،واكنش
فعاالن اقتصادي را به همراه داشته است .بهطوريكه آنها
درخواست كردند كه سوءاستفادهكنندگان از كارتهاي
بازرگاني به اتاقها معرفي شوند .در همين حال ،حسين
سالحورزي ،نايبرييس اتاق ايران اين پرسش را مطرح
ميكند كه چرا كس��ي در مورد هويت  12ه��زار و 205
صادركنندهبدونكارتبازرگانيسخنينميگويد.
چرا صادركنندگان ب�دون كارت بازرگاني
معرفينميشوند؟
حس��ين س�لاح ورزي با بيان اينكه ضوابط صدور كارت

بازرگاني ،ضوابطي است كه در هيات دولت تصويب شده
و بر اساس اين مصوبات ،كارت صادرميشود ،گفت :آنچه
جايتاملداردايناستكهاگراينافرادواقعاكارتنخواب
هستند چطور براي آنها كد مالياتي صادر شده ،يا حساب
بانكي به نامش��ان گشوده ش��ده ،چگونه آنها كد تامين
اجتماعي دريافت ك��رده و مهمتر از آن ،بعد از بررس��ي
اتاقهايبازرگاني،وزارتصمتنيزصدوركارتاينافراد
را تاييد كرده اس��ت .او در گفتوگو با روابط عمومي اتاق
بازرگانيتهرانافزود:اگرآنهاكارتنخوابهستند،بهطور
دقيق بايد اعالم ش��ود كه اين افراد چه كساني بوده و چه
مشخصاتيدارندوكداماتاقوكدامسازمانصمتاستاني
برايشانكارتصادركردهاست.
به گفته او ،تا اواخر شهريور و اوايل مهرماه بر اساس اعالم
بانكمركزي،رفعتعهدارزيحدود 15هزارو 366شناسه
مربوط به صادركنندگان در حد صفر بوده كه  3161نفر
از شناس��هها داراي كارت بازرگاني فع��ال بودهاند .اما به
مابهالتفاوت اين دو رقم ،يعني حدود  12هزار و  205نفر
كهكارتمعتبرنداشتهاند،اصالپرداختهنميشودكهرقم
 70كارتنخواب در مقابل اين 12هزار صادركننده بسيار
ناچيزاست.بنابراينبهنظرميرسد،اصلموضوعفراموش
شده و تنها برخي اعداد و ارقام بزرگنماييميشود .نكته
حائزاهميتاينكه،گوييقراراستايننابسامانيبهوجود
آمدهكهعمدتاًناشيازسياستگذاريغلطاستمتوجه
اين 70نفر شود كه البته در مورد دقت عبارات به كاربرده
شدهدرموردآنهانيزابهاموجوددارد.
فرار رو به جلوي بانك مركزي
رييسكميسيوناقتصادسالمتاتاقبازرگانيتهرانهم
بر اين عقيده است كه اتاقهاي بازرگاني بايد فعاالنهتر در
اينزمينهظاهرشوندومواضعخودرابهطورصريحوشفاف
بيانكنند.محمودنجفيعربميگويد:رييسكلبانك

مركزيميتوانست به جاي انتشار اين مطالب در فضاي
عمومي ،اين مس��اله را به اتاقهاي بازرگاني منتقل كند
و بهطور طبيعي اينگونه نيست كه اتاقها بخواهند براي
افرادخطاكاركارتصادركنند.بههرحالضوابطيوجود
دارد و اتاق در چارچوب اين ضوابط كارت صادرميكند.
حال اگر در اين مسير سوداگري و سوء استفاده هم اتفاق
افتاده ،آقاي همتيميتواند اتاقها را به همكاري دعوت
كندواتاقهاپسازاطمينانحاصلكردنازاينمسالهنيز
نسبت به تعليق و ابطال اين كارتها اقدام كنند .او افزود:
به نظرميرسد ،مساله كارتنخواب بودن صادركنندگان
نيزبيشباهتبهموضوععدمبازگشت 27ميليارددالرارز
صادراتي نيست .چنانكه بررسيها نشان داد مستنداتي
كه ثابت كند ارز حاصل از صادرات تجار شناس��نامهدار
بازنگشته وجود نداشته و بخش خصوصي واقعي ،مبراي
ازايناتهاماتبودهاست.اوبابياناينكهسخنانمسووالن
بانكمركزيدرموردصادركنندگاننوعيفراربهجلوست،
ادام��ه داد :بانك مركزي به جاي تعامل ب��ا اتاقها و حل
اين مس��ائل در فضاي خصوصي ،آن را به فضاي عمومي
ميكشاندومردمرابدونآنكههنوزچيزيثابتشدهباشد،
مضطربميكند.
ازسويديگر،رييسكميسيونتسهيل تجارتو توسعه
صادراتاتاقبازرگانيتهرانمعتقداستكهبخشيازاين
اتفاقات ناشي از اين اس��ت كه افراد بدون اهليتسنجي
واردحوزهتجارتميشوندوهيچگونهنظارتيبرعملكرد
آنهاصورتنميگيرد.محمدالهوتيدرگفتوگوباروابط
عمومي اتاق بازرگاني تهران نيز بيان كرد :در گذشته فرار
مالياتي در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان
پيرزني است كه 700پورش��ه وارد كرده .در واقع همواره
پشت اين افراد كساني هستند كه پوششي كارميكنند
و اين مساله به ضعف اجراي قوانين بازميگردد .او با بيان
اينكه«اينمسائلبهدليلنبودشفافيتدرشناساييافراد

توس��ط ابزارهاي مدرن و عدم ايجاد بسترهاي مناسب
براي اظهار درآمد فردي آحاد جامعه رخميدهد» ،ادامه
داد :ضعف در بخش نظارت ،منجر به وارد آوردن فشار به
فعاالناقتصاديشناسنامهداركشورنيزميشود.نكتهاي
كهوجودداردايناستكهپديدهفرارمالياتيدروارداتبه
يكبارهدربخشصادراتظهورميكند.امابهمحضآنكه
كارتها در بخش واردات ،رتبهبندي شده و از كارتها با
رتبهپايين 4درصدمالياتعملكردبهصورتعليالحساب
مالياتدرگمركدريافتميشود،بهشدتفرارمالياتيو
سوءاستفادهازكارتهايبازرگانيدربخشوارداتكاسته
ميشود.الهوتيافزود:درمقابلاماافراددربخشصادرات
بدونرتبهبندي،تنهابايكتعهدآناليندرگمركوالبته
بدون اهليتس��نجي آزادانه فعاليتميكنند و كارتها
بدون سقف ارزش صادراتي در اختيار آنها قرارميگيرد.
طبيعياستكهباچنينشرايطيسوءاستفادهرخميدهد.
اوادامهداد:مسائلمربوطبهصادراتازدوجنبهبايدمورد
توجهقرارگيرد؛نخست،تقديروتشكرازصادركنندگاني
كه 26ميليارددالرارزبهكشورواردكردهاندوبعدبرخوردبا
متخلفان.جنبهديگر،اعمالسياستهايصحيحونظارت
دقيقمانندآنچهدربخشوارداترخداد.يعنيرتبهبندي
كارته��ا توس��ط وزارت صمت و تاييد اهليت توس��ط
تش��كلهاي بخش خصوصي نيز بايد اعمال شود .نكته
جالبتوجهاينكهاز 22فروردينماهسال 1397كهدولت
سياس��تهاي ارزي جديدي را اعمال كرد ،كميته ارزي
اتاق ايران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از كارتهاي
يكبارمصرفواجارهايدربخشصادراتبهدستگاههاي
مختلف اعم از معاون اول محت��رم رييسجمهور ،بانك
مركزي و وزارت صمت به واس��طه اعمال سياستهاي
جديد را اعالم كرد اما متاس��فانه مورد توجه قرار نگرفت.
ضمن آنكه سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني در بخش
صادرات،يكشبهرخندادهاست.

رويداد
رشد توليد لوازمخانگي
در نيمه نخست امسال
ايرنا| وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم كرد:
توليد انواع لوازمخانگي در نيمه نخس��ت امسال با
يك ميليون و  ۹۶۴هزار و  ۲۰۰دس��تگاه ،افزايش
 ۵۲.۸درصدي در مقايس��ه با مدت مشابه پارسال
داشته اس��ت .در  ۶ماهه نخست امسال  ۵۹۰هزار
و  ۵۰۰دستگاه انواع تلويزيون در كشور توليد شد.
اين آمار در مقايس��ه با  ۶ماهه نخس��ت  ۹۸رشد
 ۸۴درصدي نش��ان ميدهد .در مدت ياد ش��ده،
توليدكنندگان داخلي  ۹۱۹هزار و  ۶۰۰دس��تگاه
يخچال و فريزر توليد كردند كه در همس��نجي با
پارسال رش��د  ۳۷.۱درصدي داشته است .توليد
ماشين لباسش��ويي نيز در نيمه نخست امسال
رش��د  ۵۴.۵درصدي در مقايس��ه با مدت مشابه
پارس��ال تجربه كرد و به  ۴۵۴هزار و  ۱۰۰دستگاه
رسيد .پيشتر سخنگوي انجمن توليدكنندگان
لوازمخانگي يادآور شد :با وجود افزايش توليد ،اما از
آنجايي كه تا پارسال ۶۰درصد بازار لوازمخانگي در
اختيارخارجيهابودوامروزآنهامتاثرازتحريمهاي
امريكا از كشورمان خارج شدهاند ،هنوز آن فاصله پُر
نشده است« .حميدرضا غزنوي» ،مشكالت كنوني
تامينمواداوليه همچنينمشكالتقيمتيراناشي
از خروج يكباره خارجيها از بازار ايران برشمرد ،اما
تاكيدكرد :پُر شدن اين فاصله و بازگرداندن تعادل
به عرضه و تقاضا ،نيازمند حمايت هرچه بيش��تر
از توليد داخل اس��ت.وي ادامهداد :در مقابل رشد
تولي��د ،اما كاهش واردات م��واد اوليه و قطعات به
ثبت رس��يد؛ اين به معناي باال رفتن عمق ساخت
داخل است .غزنوي خاطرنشانكرد :در صورتي كه
اين روند ادامه يابد ،حتي اگر در سياستها و روابط
اقتصاديمان با ديگر كش��ورها تغييري هم ايجاد
نشود،وابستگيارزيمانكاهشوامنيتاقتصادي
در حوزه صنعت لوازمخانگي ارتقاء خواهد يافت.
پيش از اي��ن ،دبيركل انجمن صنايع لوازمخانگي
ايران در گفتوگو با ايرنا با اش��اره به داخليسازي
 ۲۲۰ميليون دالري در صنعت لوازمخانگيدر سال
گذشته ،ابراز اميدواري كرد امسال بتوانيم حدود
 ۵۰ميليون دالر بيش از پارس��ال به داخليسازي
اختصاص دهيم.

قيمت كاالهاي اساسي
در شهريورماه

ايسنا|جديدترينآمارمنتشرشدهازسويوزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان ميدهد كه
از بين  ۹كاالي اساسي كه وضعيت قيمت آنها در
شهريورماه امسال منتشر شده ،قيمت هفت كاال
بين  ۱۶تا  ۹۰درصد نس��بت به شهريور سال قبل
افزايش داشته اس��ت .بر اساس اين آمار بيشترين
افزايش قيمت در ش��هريور امسال مربوط به برنج
پاكستاني باسماتي درجه يك بوده كه قيمت آن
ب��ا  ۹۰.۳درصد افزايش از  ۱۰ه��زار و  ۸۰۰تومان
در مرداد سال قبل به  ۲۰هزار و  ۵۰۰تومان در ماه
مشابه سال جاري رسيده است.البته قيمت برنج
تايلندي ،طارم اعال و داخلي هاش��مي درجه يك
در اين مدت به ترتيب  ۱۷.۱ ،۳۶.۵و  ۱۶.۶درصد
افزايش داشته و در شهريورامسالبهحدود ۱۰هزار
و ۳۰۰تومان ۲۶ ،ه��زار و  ۸۰۰تومان و  ۲۶هزار و
 ۲۰۰تومان رسيده است .قيمت شكر سفيد و شكر
بسته  ۹۰۰گرمي نيز در شهريور امسال به ترتيب
 ۵۷.۶و  ۵۱.۴درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل
افزايش يافته ،بهطوريكه قيمت هر كيلوگرم شكر
سفيد و هر بسته  ۹۰۰گرمي شكر در مرداد امسال
به حدود ۸۲۰۰و ۸۱۰۰تومان رسيده است .قيمت
گوشت مرغ هم با  ۲۸.۶درصد افزايش از  ۱۳هزار
و  ۴۰۰تومان در شهريور سال قبل به حدود از ۱۷
هزار و  ۳۰۰تومان در شهريور امسال رسيده است.
اما قيمت گوش��ت گوساله و گوس��فندي در اين
م��دت  ۸.۳و  ۱.۵درصد كاهش يافته و قيمت آنها
در آخرين ماه تابستان امس��ال به حدود  ۷۹هزار
تومان و  ۹۷هزار تومان رسيده است .اين در حالي
اس��ت كه قيمت اين دو محصول در شهريور سال
قبل به ترتيب حدود  ۸۶ه��زار و  ۱۰۰و  ۹۸هزار و
 ۵۰۰تومان بوده است .البته به جز برنج طارم اعال
و داخلي هاشمي درجه يك ،قيمت همه اقالم ياد
شده در مرداد امسال نسبت به ماه قبلش كاهش
يافته و ميزان كاهش قيمتها طي يك ماه هم بين
 ۰.۳درص��د (برنج تايلندي) تا  ۶.۷درصد (ش��كر
سفيد) بوده است.

افزايش تعداد بازرسيها
در نيمه اول سال ۹۹

شاتا |دفتر آمار و فرآوري دادههاي معاونت طرح
و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم كرد:
در شش ماهه اول امسال تعداد بازرسيهاي انجام
ش��ده از واحدهاي تولي��دي ،خدماتي و صنفي
افزايش  10.5درصدي داش��ته اس��ت .بنابراين
گزارش در نيمه اول سال  ،۹۹بيش از يك ميليون
و  ۹۰۰ه��زار مورد بازرس��ي از ان��واع واحدهاي
توليدي ،خدماتي و صنفي در سراسر كشور توسط
بازرسان س��ازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت
انجام ش��ده است .براس��اس اين گزارش ،در اين
بازه زماني تعداد پروندههاي متشكله  122هزار
مورد بوده و رشد  6.1درصدي داشته است .تعداد
تخلفات كشف ش��ده در  ۶ماهه اول  ،۹۹بيش از
 ۱۵۷ه��زار مورد بوده كه افزايش  0.3درصدي را
نش��ان ميدهد .بنا بر گزارش ارايه شده از سوي
دفتر آمار و فرآوري دادههاي معاونت طرح و برنامه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعداد رسيدگي به
شكايات مردمي در نيمه اول امسال  ۷۴هزار مورد
بوده كه رشد  4.3درصدي را ثبت كرده است.
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پوشاندنتصويربانوانازرويسنگقبرهايآرامگاهشهررويانبهصورتخودسرانهوبدوناطالعدادنبهخانوادههايايندرگذشتگانسبب
نارضايتيوانتقادهايتعداديازشهرونداناينشهرشدهاست.عصرپنجشنبهگذشتهكهتعداديازشهروندانرويانبرايزيارتاهلقبور
وفاتحهخوانيبرمزاردرگذشتگانخودبهآرامگاهاينشهررفتند،باسنگقبرهايمخدوششدهايمواجهشدندكهتصويررويآنبارنگ
پوشاندهشدهومشخصنبودچهفردياافرادياقدامبهحذفتصويرازرويآنهاكردهبودند.ايناتفاقفقطدرموردسنگقبرهاييديدهشد
كهتصويرصورتبانواندرگذشتهرويآنهاحكاكيشدهبود.خانوادهايندرگذشتگانپسازمشاهدهايناتفاق،بهايناقداممعترضشدندو
ازهياتامنايآرامگاهومسووالنشهردرخواستپيگيريموضوعبرايروشنشدندليلايناقدامرامطرحكردند.

نهادينه شدن خشونت در جامعه؛ زنگ خطري بيخ گوش ما

طفلي بهنام شادي ديري است گم شده است

گلي ماندگار| اين همه خش��م از كجا
گزارش سرچشمه ميگيرد؟ هيچ فرقي نميكند
اين خش��ونت بي��ن دو ف��رد معمولي در
خيابانهايشهراتفاقبيفتديابينزنوشوهريدرحريم
خانهياحتيبينكودكانونوجوانان،اماوقتياينخشونت
در افرادي كه قرار است برقراركننده امنيت مردم باشند،
بروزميكند،ماجرامتفاوتميشود.نميتوانيمبگوييمكه
ايناتفاقيكباررخدادهوديگرهمتكرارنميشود،چراكه
طيماههاوسالهاياخيربرخوردخشونتآميزماموران
برقراركننده امنيتبا مردم معمولي رابارها وبارها شاهد
بوديم.دربرخيمواقعماجرابههمانتوبيخكالميختم
شدهوحاالمعلومنيستبعدازكشتهشدنيكجواندر
مشهد به دست ماموران كه براي برقراري نظم و احتماال
حمايتاززنيكهدراينبينموردظلمقرارگرفتهبودفرا
خواندهشدندوناگهانفردبازداشتيبراثررفتارهايغير
حرفهاي اين افراد جان خود را از دس��ت ميدهد .ماجرا
چيس��ت؟ كجاي راه را اشتباه رفتهايم كه امروز به اينجا
رسيدهوگرفتارچنيناتفاقاتنگرانكنندهايميشويم؟
اينكه ديدن خشونت در سطح جامعه هم براي مردم به
امري عادي بدل شده خود مساله ديگري است كه بايد
جداگانه به آن پرداخته ش��ود .مثال اينك��ه دو نفر بر اثر
تصادفكارشانبهدرگيريفيزيكيميكشد،سالهاي
نهچنداندوراوليناقدامافرادحاضردرصحنهجداكردن
افراد از يكديگر بود و حاال اولين اقدام فيلم گرفتن از اين
صحنههايخشونتباراست.اينكهحاالبيشازهرزمان
ديگري در مورد قتل به وسيله سالح گرم ميشنويم هم
ميتواندبسيارنگرانكنندهباشد.ايناتفاقهادرحاليرخ
ميدهد كه ما هميشه به داشتن امنيت در جامعه خود
ميباليديم .اما اكنون پايههاي اين امنيت بسيار سست
و شكننده به نظر ميرسد .حاال ديگر هر كسي ميتواند
با سالح گرم به شخص ديگري شكليك كند ،حاال ديگر
در نزاعهاي خياباني كسي ميانجي نميشود و گاه كار به
زخميشدنوحتيمرگيكيازطرفينميانجامد.حاال
ديگر تماشا كردن خشونتهايي از اين دست براي مردم
يكسرگرميبهشمارميرودوهيچكسهمنميپرسد
چراوچگونهبهاينجارسيدهايم.
خبر

تعدادجانباختگانكرونا
به  ۳۲هزار و  ۶۱۶نفر رسيد

س��خنگوي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��كي درباره آخرين آمار مبتاليان قطعي به
ويروسكروناومواردفوتناشيازابتالبهكوويد۱۹
در كش��ور بيان كرد :تا  ۴آبان  ۱۳۹۹و بر اس��اس
معيارهاي قطعي تشخيصي ۶ ،هزار و  ۱۹۱بيمار
جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد
كه 2041نفر از آنها بستري شدند .با اين حساب،
مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۵۶۸هزار
و  ۸۹۶نفر رس��يد .سيما س��ادات الري ادامه داد:
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۹۶ ،بيمار
كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع
جان باختگان اين بيماري به  ۳۲هزار و  ۶۱۶نفر
رس��يد .او افزود :خوشبختانه تاكنون  ۴۵۵هزار و
 ۵۴نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها
ترخيص شدهاند .همچنين چهار هزار و  ۹۶۹نفر
از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت ش��ديد
اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند .معاون وزير
بهداشت گفت :تاكنون چهار ميليون و  ۷۱۹هزار
و  ۵۹۷آزمايش تش��خيص كوويد ۱۹در كش��ور
انجامشدهاست.الريبيانكرد:استانهايتهران،
اصفهان ،قم ،آذربايجان شرقي ،خراسان جنوبي،
س��منان ،قزوين ،لرس��تان ،اردبيل ،خوزستان،
كرمانش��اه ،كهگيلوي��ه و بويراحم��د ،گي�لان،
بوشهر ،زنجان ،ايالم ،خراسان رضوي ،مازندران،
چهارمحال و بختياري ،الب��رز ،آذربايجان غربي،
مركزي ،كرمان ،خراسان شمالي ،همدان ،يزد و
كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند .همچنين
استانهايهرمزگان،فارس،گلستانوسيستانو
بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.
سخنگوي وزارت بهداشت اظهار كرد :در شرايط
همهگيري بيماري كرونا در كش��ور ،لزوم رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در مراكز صنفي و كارگاهي
به عن��وان يكي از محلهاي پر رفت و آمد مردم از
اهميت خاص و ويژهاي برخوردار اس��ت .او افزود:
بنابراين ضروري است كه صاحبان مراكز ياد شده
استفاده از ماسك را در دستور كار جدي خود قرار
دهند و از هرگونه ارايه خدمت به افراد فاقد ماسك
جدا خودداري كنند .همچنين نسبت به استفاده
از كارتخوان به جاي دريافت وجه نقد ،گندزدايي
مرتب سطوح ،رعايت بهداشت دستها ،استفاده
از مواد ضد عفونيكننده و در دسترس قرار دادن
آن براي مراجعان و رعايت اصول فاصلهگذاري به
ميزان يك و نيم تا دو متر اقدام كنند.الري گفت:
ضمنا مردم ميتوانن��د هرگونه تخلف در رعايت
اصول ياد ش��ده را از طريق س��امانه تلفني ۱۹۰
يا از طريق پاس��خ به س��واالت پيش بيني شده،
پس از اس��كن  Qrكد واحد متخلف با استفاده از
دوربين تلفن همراه هوشمند خود ،جهت انجام
پيگيريهايبعديتوسطهمكارانمااعالمكنند.

خشونت معلولي از علتهاي فراوان
متاسفانهاينميزانپرخاشگريوخشونتدرجامعهاصال
عادينيستوميتواندنشانگربدترشدنشرايطهمباشد.
دكتر مصطفي اقليم��ا در اين باره به «تعادل» ميگويد:
پرخاشگري و خشونت ،معلولي از علتهاي فراوان است
و نتيجه سياستهايي است كه در دستگاههاي دولتي
انجامميشود.درشرايطكنونيوقتيبهوضعيتمعيشت
مردم نگاه ميكنيم ،آنقدر اوضاع بد است كه ديگر كسي
به دنبال خوشي نيست ،همين كه بتواند مايحتاج يك
روزش را فراهم كند و سفرهاش خالي نماند برايش كافي
است.شرايطبداقتصاديبرهمهچيزازجملهرفتارهاي
اجتماعيتاثيراتفراوانيدارد.اينكهماميبينيمماموراني
كهخودحافظامنيتهستند،دستبهچنينخشونتي
ميزنند،دليلهايزياديميتواندداشتهباشد.البتهكه
اينداليلتوجيهخطايانجامشدهتوسطآنهانيست.اما
اينرادرنظربگيريدكهآنمامورنيرويانتظاميهميكي
ازافرادهمينجامعهاست،بامشكالتيازشكلمشكالت
مردم همين جامعه و ممكن اس��ت كنترلش را از دست
بدهد.اينجاايرادبهآنسرپرستومسوولچنينماموراني
وارد است كه شرايط روحي و رواني افراد تحت استخدام
خودرابسنجندوبعدآنهارابرايانجامماموريتبفرستند.

افزايش فشار رواني بر مردم
دكتر اقليما در بخش ديگري از سخنانش ميگويد:
در حال حاضر فش��ار رواني بر مردم بسيار زياد است.
ما نميتوانيم منكر اين قضيه باشيم .اينكه فردي به
ناگاه دست به اعمالي خش��ونت بار ميزند كه منجر
به مرگ يك انس��ان ديگر ميشود ،نشاندهنده اين
واقعيت است كه فشارهاي ناشي بر فرد باعث شده تا
قوه تشخيص او مختل شود .سالها پيش من در مورد
چنين اتفاقاتي در جامعه هش��دار داده بودم .همان
سالهابودكهگفتماگروضعيتبههمينمنوالپيش
برود ش��اهد افزايش خشونت در جامعه خواهيم بود.
سالهاست كه بيشتر مردم موقع حرف زدن عادي هم
فرياد ميزنند ،اين اتفاق عادي نيست .مردم ما بر اثر
فشارهاياقتصاديدچارفروپاشيشخصيتيشدهاند.

آستانه تحمل افراد پايين آمده
رييس انجمن مددكاري ايران ميافزايد :در حال حاضر
آستانهتحملافرادجامعهبهپايينترينحدخودرسيده
و به اين ترتيب ما ه��ر لحظه بايد منتظر رفتارهاي غير
منتظره باشيم .حال اگر در اين شرايط ظلم و بيعدالتي
همبهمردمرواداشتهشود،شرايطبغرنجترهمخواهدشد.
همينبيعدالتياقتصاديبهاندازهكافيميتواندمردم
راتحتتاثيرقراردادهوشالودهزندگيآنهاراازهمبپاشد.
چرا بايد آمار طالق در كشور ما اينقدر باال باشد ،چرا بايد
ايران كه زماني يكي از جوانترين كشورهاي جهان بود
حاالبهكشوريتبديلشودكهروبهپيريگذاشتهاست؟
تماماينهابهمشكالتاقتصاديجامعهبازميگردد.وقتي
معيشت مردم در خطر باشد ،آمار طالق باال ميرود ،آمار
ازدواج پايين ميآيد ،آمار فرزند آوري به پايينترين حد
خود ميرسد و بعد خشونت جاي رفتارهاي درست را در
جامعهميگيرد.

خشم فرو خورده ويرانگر است
تازمانيكهاقتصادكشوريدرشرايطبحرانيقرارداشته
باشدومردمنگرانمعيشتخودباشند،نميتوانيمازنظر
اجتماعي از آنها توقع داشته باشيم كه رفتارهاي معقول
ازخودبروزبدهند.
اماناهلل قرايي جامعهشناس ضمن بيان مطلب فوق به
«تعادل»ميگويد:اقتصادپايهواساسيكجامعهسالم
است .مردم بايد از نظر معيشت در رفاه باشند تا بتوانيم از
آنهاتوقعداشتهباشيمرفتارهاياجتماعيدرستيازخود
بروز دهند .وقتي معيشت مردم در خطر باشد ،بزههاي
اجتماعي ،فساد ،فحشا ،قتل و ...به امري عادي در جامعه
بدل خواهد شد .زماني مساله بسيار بغرنجتر ميشود كه
فرديازقانونخوددستبهعملغيرقانونيوغيرانساني
بزند.چرابايديكفردازموقعيتقانونيخوداستفادهكند
و دختر جواني را مورد آزار و اذيت قرار دهد .چرا بايد يك
فرد از موقعيت قانوني خود استفاده كند و با خشونت هر
چه تمامتر ش��رايط مرگ يك فرد ديگر را رقم بزند .اين
رفتارهاجامعهرابيشترازپيشخشمگينميكندوهيچ
چيزماننديكخشمفروخوردهنميتواندويرانگرباشد.

جامعه

صدور بيش از ۲ميليون كارت هوشمند ملي توليد داخل

سخنگوي سازمات ثبت احوال كشور از صدور۲
ميليون و  ۶۰۱هزار و  ۲۱۱قطعه كارت هوشمند
ملي توليد داخل خبر داد .سيفاهلل ابوترابي گفت:
تاكن��ون  ۴۸ميليون و  ۷۹۸ه��زار و  ۸۹۹كارت
هوشمند ملي براي ايرانيان واجد شرايط صادر و
به آنها تحويل داده ش��ده و از ابتداي صدور كارت
هوش��مند ملي تاكنون  ۵۸ميليون و  ۷۰۳هزار و
 ۷۳۶نفر نسبت به تكميل ثبت نام براي دريافت
كارت هوش��مند ملي تكميل ثبت ن��ام كردهاند.
سخنگوي س��ازمان ثبت احوال گفت :در كشور
 ۶۲ميليون نفر واجد ش��رايط (همه اتباع ايراني
باالي  ۱۵سال تمام) دريافت كارت هوشمند ملي
هستند و هر ساله يك تا يك و نيم ميليون نفر هم
به تعداد اضافه ميشود .ابوترابي تاكيد كرد :كارت
هوشمند ملي توليد داخل ،مشابه نمونه خارجي

است و همه نكات ايمني و فني در توليد آن رعايت
ش��ده اس��ت و چاپخانه دولتي متولي توليد آن
است .كارت هوشمند ملي با هدف تسهيل فرآيند
شناسايي ،تصديق هويت و حفظ امنيت اطالعات
فردي هر ش��هروند براي ورود به فضاي مجازي و
مبادل ه خدمات الكترونيكي و استفاده در مجامع
اداري ارايه شده است.

خروج ۱۰۴نفر از چرخه كارتنخوابي

سرپرست س��ازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي شهرداري تهران از مراجعه كمتر از هزار
زن به گرمخانههاي پايتخت در يك سال گذشته
خبر داد .سيدمالك حس��يني گفت :در هفت ماه
نخست سال جاري بانوان بيش از  ٢٧هزار نفر شب
از گرمخانهها اس��تفاده كردند كه نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۰درصد افزايش داشته است .او
درباره آمار مراجعه زنان كارتنخواب به گرمخانهها
گف��ت :مراجعه زن��ان كارتنخ��واب در هفت ماه
نخست امسال نس��بت به مدت زمان مشابه سال
گذشته  ۲۰درصد افزايش داشته است .حسيني
ضمن توضي��ح علت افزايش اين آم��ار افزود :آمار
مراجعهبهگرمخانههابهصورت«نفرشب»محاسبه
ميشود؛ يعني به ازاي هر نفر ،در هر شب خدماتي
ارايه ميشود .در هفت ماه نخست سال ،۹۸بيش از
 ۲۲هزار نفر شب ،به زنان بيسرپناه خدمات داديم.
او با بيان اينكه اين رقم در س��ال جاري به بيش از

عدمرضايتاززندگيعاملمهمخشونت
اين جامعهشناس درباره راهكارهاي كنترل خشم در
جامعه ميگويد :از نظر جامعهشناسي در حال حاضر،
فضا به دليل عوامل متعددي كه در جامعه وجود دارد
به نظر من غيرقابل كنترل شده .يعني از حد گذشته.
هر فردي ن��گاه ميكند به زندگي خودش به خصوص
اقشار محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند.
هيچ كس از زندگي كه دارد راضي نيس��ت و اين عدم
رضايت خود عامل مهمي براي خشم به حساب ميآيد.
شما نگاه كنيد به مردمي كه به مناطق مرزي ميروند
و به تماشاي جنگ ميان دو كشور ديگر ميايستند ،به
نظرشمااينرفتارعادياست؟مسلمانه!چنينافرادي
قطعا از مشكالت و مسائلي رنج ميبرند .اينكه فردي به
آن درجه از خشونت ميرس��د كه سر دختر خود را با
داس ميبرد ،يك فرد عادي نيست و متاسفانه هر روز
هم بر ش��مار چنين افرادي در جامعه افزوده ميشود.
نميتوانيمهمهاينهارابهگردنموادمخدرو...بيندازيم.

جامعه به سمت خشونت بيشتر ميرود
قرايي مقدم ميافزايد :در چنين ش��رايط نابسماني
جامعه خود به خود به سمت پرخاشگري ميرود ،اين
پرخاشگري از يك جا نيست ،از صدا و سيما و اخبار
تلويزيونبگيريدتافحشهاوناسزاهاييكهدرمحافل
رسمي هم گفته ميشود ،همه اينها مجموعا فضا را
خشونتباروخشونتزاكردهاست.درنتيجهخشونت
گراييدرجامعهيكامرعاديومعموليتلقيميشود
يعني ديگر جواناني مثل شما ميدانند كه اين عادي
اس��ت كه مردم عصباني بش��وند .در ح��ال حاضر،
س��ي -چهل درصد اين نزاعها و قتلها و جنايتها
به دليل اين اس��ت كه چرا تو به من نگاه كردي ،چرا
جلوي من پيچيدي ،چ��را جاي من پارك كردي و...
اينها ريشه خشونت است .به هر حال بايد بپذيريم كه
خشونت كه بيخود به وجود نميآيد ،در جامعهاي
كه شادي نيست ،نشاط نيست ،بيكاري و فقر هست،
طالق زياد ميشود ،گراني و تورم وجود دارد ،هرروز

چه كسي يا كساني مسوولند؟!
امااينسوالهمچنانباقيميماندكهچهكسيياكساني
مس��وول چنين رفتارهايي در جامعه هستند .چرا يك
مامور نيروي انتظامي بايد به خود اين حق را بدهد يك
فردبازداشتشدهراكههنوزمعلومنيستمجرماستيا
نهاينقدرموردآزارواذيتقراربدهدكهجانشگرفتهشود
ودردناكتراينكهچرامردمبايدبهنظارهچنينمنظرهاي
بايستندوفيلمبگيرندوالبتهلبخندهمبزنندوهيچكس
ازخودشنپرسدچهاتفاقيدرجامعهمادرحالرخدادن
است؟ شايد دليلش همان گم شدن شادي در جامعهاي
باشدكهمردمشعجيبباآنمانوسبودند.

ميراثنامه

 ۹اثر منقول فرهنگي و تاريخي اصفهان ثبت ملي شد

مدي��ركل ميرا ثفرهنگ��ي ،گردش��گري و
صنايعدس��تي اصفهان از ثبت ملي  ۹اثر منقول
فرهنگ��ي و تاريخ��ي در اين اس��تان خب��ر داد.
فريدون الهياري گف��ت :قدمت اين آثار از حدود
 ۶هزار سال گذشته تا اوائل ورود اسالم به كشور
است .او افزود :اين آثار ش��امل  ۲منبر چوبي در
حسينيههاي حضرت ابوالفضل(ع) باالده و امام
حس��ين(ع) توده در شهرس��تان آران و بيدگل،
در مسجد س��يد محمديه نايين و كاسه سفالي،
جام سفالي ،كاسه پايهدار سفالي ،ليوان سفالي،
مهر سنگي اس��توانهاي و خمره تدفين مربوط به
محوطه باستاني اريسمان نطنز است.
اريس��مان به عنوان نخس��تين منطقه تاريخي
ذوب فلز و يكي از قديميترين شهرهاي صنعتي
تمدن بش��ري با پيش��ينه حدود  ۶هزار سال در
 ۱۵كيلومت��ري ش��هر نطنز در اس��تان اصفهان
واقعاس��ت .در اين محوطه تاريخ��ي آثاري از ۶
هزار س��ال گذشته تا دوره ساساني و  ۲هزار سال
گذشته كش��ف شده اس��ت .در محدوده نطنز تا
شمال اصفهان تاكنون حدود  ۶هزار اثر تاريخي،

شناس��ايي ش��ده و اين محدوده از پيشينه غني
زندگي اجتماعي برخوردار است .الهياري با اشاره
به اينكه تاكنون حدود يكهزار و  ۹۶۰اثر ملموس

هنر

 ۲۷هزار نفر شب رسيده اس��ت ،افزود :اين بدين
معناست كه اگر فردي طي هفت ماه گذشته ،هر
شب به گرمخانهاي مراجعه كرده باشد ،اين يك نفر
در آمار معادل « ۲۱۰نفر شب» محاسبه ميشود،
لذا وقتي گفته ميشود ۲۱۰نفر شب ،يعني ممكن
اس��ت يك نفر در تمام اين هفت ماه ،هر ش��ب به
گرمخانهمراجعهكردهباشد.بنابرايناينرقمتعداد
دفعات مراجعه را و نه تعداد افراد مراجعهكننده را
نشان ميدهد.

كه مردم از خواب بيدار ميشوند با افزايش قيمتها
روبرو ميشوند ،به چه دليل بايد آرام باشند و بخندند؟
در نتيجه خشونت از لحاظ جامعهشناسي يك پديده
تام است يعني دهها عامل در آن دخيل است ،از لحظه
تولد شروع ميشود تا آخر عمر ادامه پيدا ميكند.

«عاشقشماوينسنت»؛
رونمايي از نامههاي ديدهنشده ونگوگ

و غير ملموس در استان اصفهان در فهرست آثار
ملي ثبت شده است ،افزود :حدود  ۳۵۰اثر از ميان
آنها ،منقول است.

هنر

هوگوي نقرهاي جشنواره شيكاگو
براي «جنايت بيدقت»

نقش ماسك در پيشگيري از گسترش كرونا

پزش��كان در يك مطالعه جديد تاكيد كردند :سرفه
ميتواند ابري از كروناويروس را در فضاي اتاق پخش
كند و به همين دليل اس��تفاده از ماسك در كوچك
شدن بزرگي و ميزان گسترش اين ابر ويروسي ،تاثير
چش��مگيري دارد .در اين بررسي آمده است :حجم
اين اب��ر كروناويروس به هنگامي كه فرد ماس��ك به
صورت خود نداشته باشد هفت برابر بزرگتر از هنگام
استفاده از ماسك جراحي و ۲۳برابر بزرگتر از هنگام
استفادهازماسك N۹۵است.متخصصانهندياظهار
داشتند:دربررسيهايخوددريافتيمهرآنچهمسافت
ابر كروناوي��روس را كاهش دهد همچون ماس��ك،
دستمال يا س��رفه كردن در آرنج ميتواند ناحيهاي
را كه در آن ترش��حات تنفسي هنگام سرفه پراكنده

ميشود كاهش دهد و بنابراين احتمال ابتال به عفونت
كمتر ميشود .به گفته محققان  ۵تا  ۸ثانيه نخست
پسازسرفهدرتعليقترشحاتتنفسيموجوددرهوا
و گسترش بيماري بسيار مهم است .پس از اين زمان،
ابري از كروناويروس شروع به پخش شدن ميكند.

موزه ونگوگ در آمستردام ،نمايش��گاهي از نامههاي اين نقاش معروف قرن
نوزدهم شامل برخي نامههاي ديدهنشده را با عنوان «عاشق شما وينسنت» بر
پا كرده است .ونگوگ پس از بريدن بيشتر گوشش به شكلي كامال ناعادالنه،
برايديگرانخطرناكدانستهميشد.اومجبور شدخانهمحبوبخودمشهور
به خانه زرد را ترك كند .وينسنت به تئو از تنهايي و اسارت در سلول انفرادي
شكايت كرد و اصرار داشت ش��بيه ديوانهها نيست بلكه همان برادري است
كه خانوادهاش ميشناسند .اين يادداشت غيرمعمول در نمايشگاه عاشق تو
ويسنت؛ نامههايي ارزشمند از ونگوگ به نمايش درآمده است ،نمايشگاهي
كه ت��ا  ۱۰ژانويه  ۲۰۲۱ادامه دارد .در اين نمايش��گاه  ۴۰مورد از جالبترين
نامههاي اين هنرمند در دسترس عموم قرار گرفته كه برخي از آنها با طرحهاي
كوچك و اوليه از تابلوهاي او مزين شدهاند و در كنار آنها ،نسخه اصلي تابلوها
به نمايش درآمده است.

جايزه هيات داوران (هوگوي نقرهاي) پنجاه و ششمين جشنواره بينالمللي
فيلم ش��يكاگو به فيلم «جنايت بيدقت» ساخته شهرام ُمكري رسيد .فيلم
«جنايتبيدقت»ساختهجديدشهرام ُمكرييكيازفيلمهايبخشمسابقه
بينالمللي جشنواره فيلم شيكاگو بود و در نهايت موفق به كسب جايزه هيات
داوران (هوگوي نقرهاي) از اين رويداد سينمايي شد« .جنايت بيدقت» اولين
نمايش جهاني خود را در بخش افقهاي جشنواره فيلم ونيز تجربه كرد .بابك
كريمي ،راضي��ه منصوري ،ابوالفضل كاهاني ،محمد س��اربان ،عادل يراقي،
محمد بهرازنيا و بهزاد دوراني بازيگران فيلم جديد و  ۱۳۹دقيقهاي ش��هرام
ُمكري هستند .در خالصه داستان اين فيلم كه پخش بينالمللي آن را نسرين
ميرشب برعهده دارد ،آمده است« :فيلم مضموني مرتبط با سينما دارد و درباره
تماشاگراني است كه قبل از شروع اكران فيلمي درباره آن حرف ميزنند و با
ن آنها و قصه فيلم با هم يكي ميشود».
شروع ماجراها بر پرده سينما ،داستا 

