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يادداشت- 1

 تبعات عقب نشيني
 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 
تصميم در رس��انه ها 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 
تصميم گيري هاي پولي و بانكي، خروجي مناسبي 
نخواهد داش��ت. به هر حال اگر بان��ك مركزي بر 
اس��اس يك راهبرد معقول و علمي تصميماتش 
را اخذ مي كن��د، بايد بدون توجه ب��ه مخالفت ها 
و موافقت ها برنامه هايش را دنب��ال كند.بنابراين 
وجه اول اين موض��وع به نظام مديريتي اقتصادي 
باز مي گردد 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 مي رسد از زماني كه دولت تصميم 
به كاهش نرخ سود بانكي گرفت، وضعيت ترازنامه 
بانك ها تا به امروز بهتر شده باشد. به اين ترتيب كه 
هزينه اداره بانك ها به علت عدم تعادل در هزينه ها 
و درآمدها به گون��ه اي بود كه هم��واره بانك ها را 
ناگريز از استقراض از بانك مركزي مي كرد.وقتي 
سود بانكي كاهش پيدا كرد، سپرده هاي بلندمدت 
ديگر جذابيتي براي س��رمايه گذاران نداش��ت و 
صاحبان س��رمايه به دنبال كلوني هاي اقتصادي 
تازه اي مي گشتند. هرچند بخشي از اين سپرده ها 
از بانك ه��ا خارج و راه��ي بازارهاي پر س��ودتري 
چون بازار سرمايه و... ش��دند، اما خروج نقدينگي 
از بانك ها تكانه هاي ش��ديدي را در وضعيت مالي 
بانك ها ايجاد نكرد.بنابراين كاهش نرخ سود بانكي 
باعث ش��د تا ترازنامه بانك ها با تعادل بيش��تري 
همراه ش��ود.اما اين وضعيت در بطن خود از يك 
تناقض جدي حكايت مي ك��رد و آن اينكه چطور 
مي توان در اقتصادي كه نرخ تورم بيش از 40درصد 
است، به دارايي هاي عمومي سود 15تا 18درصدي 
تخصيص داد.اتفاقي كه در اين شرايط رخ مي دهد 
آن است كه نظام تسهيالت دهي اهميت بيشتري 
پيدا مي كند. چرا كه اخذ تسهيالت بانكي با نرخ 
پايين تر از تورم و س��رمايه گذاري اين س��پرده ها 
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 مي كند.فرد با ارتباطاتي كه با افراد 
بانفوذ دارد، مي تواند تسهيالت كالني از سيستم 
بانكي درياف��ت كند.بعد اين تس��هيالت را وارد 
بازارهاي سوداگرانه مي كند و سودهاي چندين 
برابري را به دست مي آورد. مثال فردي تسهيالت 
مي گيرد تا در ساخت وس��از سرمايه گذاري كند، 
اين فرد وقتي مي بيند كه قيمت مس��كن با رشد 
بااليي روبه روست، اساس��ا اقساط تسهيالت هم 
برايش بي اهميت مي شود چرا كه ملكش رشد چند 
برابري را تجربه مي كند و با س��ود كالني كه از اين 
كاسبي مي كند، مي تواند 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 روش ه��اي اقتصادي ت��الش مي كنند تا 
نرخ س��ود بانكي را افزايش دهند.چرا؟چون بانك 
مركزي احساس مي كند كه در كنترل تورم ناتوان 
است، بنابراين تالش مي كند تا با افزايش نرخ سود 
بانكي اين عدم تع��ادل را جبران كند.متاس��فانه 
نحوه تصميم س��ازي هاي اقتصادي كشور، زياد با 
مدل هاي 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 گونه اي نبود ك��ه يك چنين رش��دي را بتوان 
متصور ش��د.اين س��ورپرايزهاي اقتص��ادي از آن 
جهت در اقتصاد ما رخ مي دهد كه ما اصول علمي 
و مدل ه��اي اقتصادي قابل تحلي��ل و پيش بيني 
را به كار نمي گيريم.موض��وع افزايش تقاضا براي 
تسهيالت در ش��رايطي كه نرخ تسهيالت پايين 
است، يك فرآيند رانت زا و مخرب است.وقتي سود 
نرخ بانكي پايين است براي دريافت وام صف ايجاد 
مي شود. هر كس كه ارتباط بيشتري با افراد داراي 
نفوذ، مديران بانكي و امضاهاي طاليي داشته باشد، 
امكان بيش��تري براي درياف��ت وام و تبديل آن به 
ارزش افزوده بيشتر را دارد.در واقع تسهيالت تبديل 
به يك بازار كاذب مي ش��ود، در حالي كه از منظر 

اقتصادي نظام تسهيالت دهي اساسا بازار نيست. 
 ادامه در صفحه 3

كمال سيدعلي

دولتي ها و مسووالن بر عدم مداخله در بورس كاال توافق كردند

»نه« برقيمت گذاري دستوري فوالد

 فشار مضاعف هزينه اي
 بر خانوارهاي كم درآمد

فعاالن اقتصادي مي گويند

نهادينه شدن خشونت در جامعه
 زنگ خطري بيخ گوش ما

تورم ماهانه 
ركورد  زد

 تغيير
  نگاه دولت
  به شيوه 
تهاتركاال

 طفلي
 به نام شادي 
ديري است 

گم شده

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

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

 انصراف
 بانك مركزي از 

افزايش نرخ سود

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 خداحافظي
 با وعده كاهش تورم

 سناريوهاي احتمالي 
انتخابات امريكا

 درسي كه يك لوله كش
 به نوبليست اقتصاد داد

 قصه متفاوت
 از ويروس كرونا 

احساس تعلق به جامعه و 
نظارت براي بهبود اقتصاد 

چن��د م��اه قب��ل ك��ه بانك 
ك��رد  اع��الم  مرك��زي 
مي خواهد ن��رخ ت��ورم را به 
22 درص��د كاه��ش ده��د، 
بس��ياري از كارشناس��ان و 
متخصصان اقتصادي به اين 
سوال مش��ترك رسيدند كه 
اين ه��دف بناس��ت در چه 
چارچوبي اجرايي ش��ود؟ وقتي صحب��ت از نرخ تورم 
مي كنيم 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 مي شود. بنابراين هدف 
تورمي 22 درصد به اين معني اس��ت كه تقاضاي كل 
در سال 1۳۹۹ به ميزان 22 درصد بيشتر از عرضه كل 
خواهد بود. اين يعني اگر ما مي خواهيم 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 هدف گذاري خود، هيچ برنامه اي را در اين 
زمينه ارايه نكرد و به همين دليل بسياري از كارشناسان 
معتقد بودند دستيابي به اين برنامه اگر نشدني نباشد، 
الاقل بسيار دشوار خواهد بود.   ادامه در صفحه 6

آنچ��ه ك��ه اي��ن روزه��ا از 
نظرس��نجي ها و مجموع��ه 
قرائن برآمده از اتمس��فر كلي 
انتخاب��ات اي��االت متح��ده 
بازتاب پيدا مي كن��د، حاكي 
از پيش��ي گرفتن باي��دن بر 
ترامپ اس��ت. نظرسنجي ها 
ني��ز از پي��روزي قريب الوقوع 
بايدن خب��ر مي دهند. اما هنوز هم اي��ن نگراني در ميان 
عقالي دموكرات وجود دارد كه علي رغم نظرس��نجي ها 
كه باي��دن را حداقل 10درصد نس��بت ب��ه ترامپ جلو 
ميدانند، روند انتخابات در روزه��اي منتهي به ۳نوامبر 
و روزهاي بعد از آن )در برخ��ي ايالت هاي دورتر در غرب 
امريكا، انتخابات با تاخير برگزار مي شود( به گونه اي ديگر 
رقم بخورد.اكنون انتخابات امريكا با دو سناريوي متفاوت 
روبه روست كه مي توان هر كدام از سناريوها را »كابوس 
ترامپ« يا »كابوس بايدن«، تحليل و تفسير كرد.كابوس 
ترامپ اين گونه اس��ت كه او علي رغ��م همه تالش هايي 
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 
فاحش با ترامپ است تا ترامپ نتواند نتايج نهايي انتخابات 
را در مسير بازبيني آرا قرار دهد.   ادامه در صفحه 6

يكي از مهم ترين ويژگي هاي 
جوامع توسعه يافته، استفاده 
مناس��ب از تجربيات و دانايي 
رس��وب ش��ده در بخش هاي 
مختلف است.بعد از مشخص 
ش��دن ش��مايل افراد برنده از 
نوبليست هاي اقتصاد 2020 
مطال��ب ارزن��ده متع��ددي 
منتشر شده است. در اين نوشته ماجرايي كوتاه را به نقل 
از يكي از همكاران پل ميلگرام مي نويسم كه حاوي دوپيام 
مهم براي اقتصاد امروز ما و عالقه مندان علوم اقتصادي 
اس��ت. اين داس��تان كوتاه اوال بيان مي كند كه چگونه 
يك اقتصاددان از يك اتفاق ع��ادي روزمره الهام گرفته 
و يك ايده طاليي مي س��ازد. ثانيا يك��ي از بزرگ ترين و 
ماندگار ترين آثار مشترك ميلگرام با هولمشتروم 1۹۹1 
را معرفي مي كند. اگرچه حتي كميته نوبل اشاره اي به 
اين اثر عميق نكرده، اما به نظر مي رس��د اين مقاله يك 
انقالب در نظريه قراردادها بوده و مي تواند در دنياي واقعي 
نحوه تعيين دس��تمزد در قراردادهاي كارفرما-كارپذير 
را به شدت تحت تاثير قرار دهد. اما خالصه ماجرا؛ روزي 
ميلگرام لوله كشي را براي طراحي آشپزخانه اش استخدام 
مي كند و از وي تخمين زمانبندي اتمام كار را مي خواهد.   
ادامه در صفحه 3

س��ال هاي آينده هر فردي 
در گوش��ه اي از اين جهان 
هستي قصه متفاوتي از اين 
روزهاي كروناي��ي خواهد 
داشت؛ ممكن است برخي 
او را ي��ك وي��روس مرموز 
كشنده به نسل هاي 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 محدوديت ها گونه 
ديگري ببينيم. قطعا بعدها درباره كرونا زياد خواهند 
نوشت وچه قصه هايي كه با مضمون تلخ روانه بازار 
خواهد شد يا چه فيلم هايي كه با به تصوير كشيدن 
اين روزهاي سخت ودلهره آور، راهي جشنواره هاي 
ملي يا فرا ملي مي ش��وند. اما ش��ايد بهترين قصه 
كرونا؛ قص��ه پدري باش��د كه س��ال هاي بعد براي 
فرزندش اينگونه روايت مي كند؛ وقتي كه فرزندش 
به او اصرار مي ورزد ك��ه قصه ويروس را يك بار ديگر 
برايش بخواند تا او به خواب برود. اما پدرش مي گويد 
با گفتن اين قصه ذهنت آشفته خواهد شد. اما فرزند 
مي گويد كه اين قصه مورد عالقه من اس��ت؛ فقط 
يك بار ديگر.   ادامه در صفحه 4

معلم خيلي خوبي داش��تيم. 
سني ازش گذشته و حاال اواخر 
دوره خدمتش بود. ع��الوه بر 
تجربه، بس��يار خوش اخالق، 
حسابی آروم و دوست داشتني 
بود. ما با تمام بچگيمون هرگز 
نمي خواستيم ناراحتيش رو 
ببيني��م. وق��ت كالس، همه 
ساکت مي نشستيم و به حرفاش گوش مي داديم هميشه 
مي گفت: هر سوالی داريد بپرس��يد، اگ��ه بلد هم نباشم، 
ميرم مطالعه مي كنم و جواب ميدم. رس��يديم به قضيه 
درمانگاهی که در زمان زكريا ي راز ي 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 سوال ه��اي ما 
از آقا معلم شروع شد. بچ��ه ها: س��گ ها گوش��ت ها رو 
نخوردن؟معلم: نه حتما روي يكجاي بلند يا محفوظ بوده؛ 
نميدونم! بچه ها: دزدا يا فقيرها گوشت ها رو نبردن؟ معلم: 
نميدونم؛ شايد کسی مواظب بوده؛ بچه ها: گوشت هايي 
كه براي فاسد شدن گذاشتن، اسراف نبود؟معل��م: برای 
ساختن درمانگاه، چهار تيك��ه گوشت اي��رادي نداره كه 
فاسد بشه؛ بچه ها: اگه دو تا از گوشت ها، سالم مونده باشن، 
کجا درمونگاه رو مي سازند؟ معلم: سوال خوبی بود حتما 
صبر ميكنن ببينند کدوم تيكه گوشت زودتر فاسد ميشه؛ 
بچه ه��ا: اون گوشته که سالم موند رو آخرش مي خورند؟ 
معلم: نميدونم، پسرجان حتما مي خوردن ديگه...؛  بچه ها 
از اين دست س��وال ها 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 مي سوزه، واسه مملکتم! 
که ذهن بچه های كوچيك��ش، گرسنه است...!همه اش 
نگران گوش��ت هستند. از بين اين همه سوال كه درباره 
گوشت پرس��يديد يك نفر نپرس��يد درمانگاه چي شد؟ 
ساخته شد؟ نشد؟ اصال اون زم��ان چطور درمانگاه��ي 
مي ساخته اند؟ چه سبكي داشته؟ چه بخش هايي براش 
درس��ت كردند؟ معلومه توي ذهنايي که فقر و گرسنگی 
پر شده، جايي واسه ساختن و رشد و آينده وطن نمي مونه 
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 
زنگ خورد. حكايت اين روزهاي مملكت همينه. هيچكي 
دنبال سازندگي، راهكاري براي عمران و گشايش نيست. 
توي هيچ جمعي براي برون رفت از اين بن بست و خالصي 
از مشكالت بحثي نيست! فقط ذهنمون درگير دالر، ارز، 
سكه، بورس و جديدا مرغ و تخم مرغ و روغن هست و...   
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

فرشته  فريادرسمحمد علي مختاريمهدي مطهرنياعلي اكبر نيكواقبال بهمن  آرمان 

آينده بورس در گرو اصالحات نهادي 
پس از ريزش هاي اخير بازار 
ب��ورس؛ بس��ياري از فعاالن 
داخل و خارج بازارهاي مالي 
اين امي��د را به دفعات مطرح 
كرده ان��د كه بازار ب��ه تعادل 
خواهد رس��يد و ب��ا فروكش 
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 اضطراب هاي روزانه ناش��ي از 
تاثيرات احتمالي نامزد پيروز انتخابات امريكا بر فضاي 
اقتصادي كشورمان مي دانند. اما گذشته از ميزان تاثير 
رويدادهاي بين المللي بر بازارهاي مالي كشور بايد در 
نظر داشت كه برخي جنبه هاي 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 مي تواند بس��يار 

كارساز باشد. يكي از موضوعاتي كه در اين خصوص 
مي توان 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 مي ش��ود ت��ا فرمانده��ي همگراي 
اقتصادي براي تصميمات كليدي وجود نداشته باشد 
و گذشته از امكان همفرسايي در تصميمات اقتصادي؛ 
عمال مسووليت ها لوث ش��ده و نتوان فرد يا بخشي را 
براي ناكام��ي و موفقيت اقتصادي تش��ويق يا تنبيه 
نمود. بي ترديد 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 2001 با 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 بي ثبات كننده، اظهارنظر متضاد 
افراد مس��وول، الزام به كاهش سهام در صندوق هاي 
با بازدهي ثابت، كاهش حد اعتب��اري كارگزاران و... 
موجب آغ��از دومينوي ري��زش ب��ورس در ماه هاي 

گذش��ته ش��د و بي ترديد 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 كژكاركردي ها 
در فعاليت اقتصادي كشور ش��د. بدين ترتيب تا عدم 
تالش براي اصالحات نهادي به هيچ تعادل بازاري در 
كوتاه مدت نمي توان دل بست. به هرروي مي توان دو 
اصالح نهادي ناگزير و فوري را بصورت زير جمع بندي 

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 بخش هاي عمومي اعم از انتخابي و 

غيرانتخابي, بخش خصوصي و تعاوني ها خواهد بود. 
بخش ديگ��ري از اصالح��ات نهادي مي بايس��ت به 
برنامه ري��زي براي ارتقاء س��واد مالي و بهب��ود رفتار 

شهروندان و سرمايه گذاران متمركز شود. 

ايمان اسالميان 



حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
روز )شنبه( در ديدار حضوري با رييس جمهور و اعضاي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا، ضمن قدرداني از عملكرد اين 
ستاد، توصيه هاي مهمي را بيان و بر لزوم اتخاذ تصميم هاي 
قاطع و حاكميتي، اقناع اف��كار عمومي و همكاري همه 
دس��تگاه ها و آحاد مردم براي مقابله با وضعيت تأسف بار 
ويروس عالم گير كرونا تأكيد كردند. به گزارش ايس��نا، 
رهبر انقالب اسالمي همچنين با انتقاد شديد و صريح از 
اقدام برخي ها در برخورد با دولت و رييس جمهور و هتك 
حرمت ايشان، گفتند: هتك حرمت حرام است و انتقاد با 
هتك حرمت تفاوت دارد ضمن اينكه امروز كشور بيش از 

هر زمان ديگري به همكاري و اتحاد و انسجام نياز دارد.
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان، هدف از تشكيل 
اين جلس��ه را كه به دعوت ايشان تشكيل شد، وضعيت 
تأسف بار بيماري كرونا در كشور و لزوم تالش مضاعف و 
به كارگيري 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 آيت اهلل خامنه اي با اشاره به نحوه 
مديريت مقابل��ه با اين ويروس در كش��ورهاي مختلف، 
خاطرنشان كردند: در برخي كشورها همانند امريكا بدترين 
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 تصميم هاي 
قاطع حاكميتي«، »اقناع افكار عمومي« و »همكاري همه 
دستگاه ها و همچنين همكاري مردم« دانستند و افزودند: 
البته اين همكاري فقط مختص مقابله با كرونا نيست بلكه 
بايد در همه مسائل به خصوص مسائل سياسي وجود داشته 
باشد زيرا كش��ور كه داراي ملتي قدرتمند، نظام نوپديد 
و س��خن جديد است، به طور طبيعي با مسائل مهمي در 
عرصه جهاني و داخلي مواجه است. رهبر انقالب اسالمي با 
تأكيد بر لزوم اتحاد و انسجام دروني در كشور، به اقدام اخير 
برخي ها در مواجهه با دولت و شخص رييس جمهور اشاره 
كردند و گفتند: اگرچه در ميان اين برادران، افراد خوبي هم 
هستند، اما اين كار غلط بود و اين موضوع را به طور صريح 
اعالم مي كنم. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 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 
اشكالي ندارد اما انتقاد با اهانت و هتك حرمت متفاوت است 
اينگونه رفتارها و هتك حرمت، روش امريكايي ها است كه 
در مناظره ها و كارهاي مطبوعاتي، خود را در دنيا رس��وا 
كرده اند تا جايي كه يك شخصيت برجسته سياسي آنها 

مي گويد، دنيا با هراس و تحقير به ما نگاه مي كند.
رهب��ر انق��الب اس��المي تأكي��د كردن��د: روش 
م��ا اس��المي و قرآن��ي اس��ت، يعن��ي انتق��اد بي��ان 
 مي ش��ود ام��ا هت��ك حرم��ت انج��ام نمي گي��رد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي اين موضوع گفتند: 
بايد حرمت روساي سه قوه و مسووالن كشور كه در عرصه 

خدمت رساني به مردم هستند، حفظ شود.
ايشان بعد از بيان اين نكته مهم، به بحث كرونا بازگشتند 
و با اشاره به جنبه هاي سالمت محور، امنيتي و اقتصادي 
تصميم گيري ها درباره اين بيم��اري، و احتمال تعارض 
اين جنبه ها با يكديگر، تأكيد كردند: از آنجا كه جنبه هاي 
امنيتي و اقتصادي نيز نشأت گرفته از همين بيماري است، 
بنابراين اصل و اولويت در تصميم گيري ها، سالمت مردم 
است. رهبر انقالب اسالمي با قدرداني از اقدامات ستاد ملي 
مقابله با كرونا و كميته هاي وابس��ته به آن، عملكرد كادر 
درمان و سالمت را بسيار درخشان و جهاد في سبيل اهلل 

خواندند و در ادامه توصيه هاي مهمي را بيان كردند. »لزوم 
راه اندازي فوري يك عقبه قرارگاهي و عملياتي براي اجراي 
تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا و نظارت بر اجرا« اولين 

توصيه حضرت آيت اهلل خامنه اي بود.
توصيه بعدي ايشان درباره »محوريت وزارت بهداشت براي 

تعيين مصاديق محدوديت ها« بود.
رهبر انقالب اسالمي گفتند: هنگامي كه وزارت بهداشت، 
مصاديق محدوديت را تعيين كرد، بقيه دستگاه ها بايد بدون 
در نظر گرفتن مالحظات ديگر، آنها را رعايت و اجرا كنند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: كنترل دقيق مبادي 
ورودي كشور، محدوديت ترددهاي غيرضرور بين شهري 
به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گيرانه ضوابط در ناوگان 
حمل و نقل شهري و محيط هاي عمومي، از جمله مصاديق 
محدوديت ها است كه مسووليت اصلي اجرا و نظارت، با 
شوراي امنيت كش��ور و نيروي انتظامي است. »آموزش 
همگاني درباره راه هاي شيوع و شيوه هاي پيشگيري به 
صورت محله محور و با استفاده از ظرفيت مساجد و بسيج 
و البته با محوريت وزارت بهداشت و همكاري وزارت ارشاد 
و صداوس��يما« و »لزوم تصويب جرايم سختگيرانه براي 
افرادي كه مرتكب تخلفات بزرگ از ضوابط بهداش��تي 
مي ش��وند« توصيه هاي ديگر رهبر انقالب اس��المي به 

مسووالن براي مقابله با كرونا بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سخت تر شدن شرايط 
زندگي برخي افراد و مشاغل با اجراي جرايم سخت گيرانه، 
خاطرنش��ان كردند: در اين زمينه دولت بايد بسته هاي 
حمايتي را در نظر بگيرد، ضمن آنكه خيرين و مردم نيز 
بايد وارد ميدان شوند و به كمك اين افراد بيايند چرا كه اين 
كار جزو بهترين كارها و برترين وسايل نزديك شدن به خدا 
است. ايشان همچنين با اشاره به اهميت مقابله با بيماري 
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 
حداقل رساندن مراجعات به دستگاه هاي اجرايي با افزايش 
خدمات الكترونيك«، مس��ووالن را به رعايت حداكثري 
ضوابط بهداشتي توصيه كردند و افزودند: متأسفانه گاهي 

برخي از مسووالن در رعايت مواردي مثل ماسك زدن به 
شيوه صحيح يا رعايت فاصله، كوتاهي مي كنند كه اين 
بي اعتنايي ها ب��ر رعايت هاي عمومي مردم هم اثر منفي 
مي گذارد. ايشان همچنين با تأكيد بر لزوم استخدام نيروي 
انساني مورد نياز وزارت بهداشت، از تحقيقات پژوهشگران 
براي دستيابي به دارو و واكسِن مقابله با كرونا صميمانه و 

عميقاً تقدير كردند.
»شنيده شدن يك حرف واحد از جلسه ستاد ملي مقابله با 
كرونا« توصيه بعدي و موكد حضرت آيت اهلل خامنه اي بود.

رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به حضور پر شمار 
نيروهاي داوطلب در ماه هاي اول شيوع بيماري و خدمات 
موثر آنان همانند كمك به پرس��تاران، ضدعفوني كردن 
دس��تگاه ها و معابر، راهنمايي خانواده ها و كمك به افراد 
سالمند، استمرار اين فعاليت ها را مورد تأكيد قرار دادند 
و از نيروه��اي داوطلِب مخلص و جوان��ان مومن و صالح 
خواس��تند بار ديگر وارد ميدان ش��وند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي 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 انفاق ها است. رهبر 
انقالب اسالمي در پايان سخنانشان، اهميت معجزه وار 
دعا، توسل و استغفار را براي دفع بال مورد تأكيد قرار دادند 
و افزودند: همه آنچه گفته شد در حكم ابزار است و آنچه 
به اين ابزارها، جان و روح مي بخشد پروردگار متعال است 
كه بايد با دعا و تضرع، نظر لطف الهي را كه همواره شامل 
حال ملت ايران بوده است، براي عبور از اين گردنه نيز جلب 
كرد. ايشان خاطرنشان كردند: كارهاي بزرگي در كشور 
در جريان است و به توفيق الهي هيچ حادثه اي نتوانسته 
جمهوري اسالمي را متوقف كند اما بايد اين موانع را كه 
موجب كند شدن حركت مي شود، هر چه زودتر برطرف 
كرد. پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، آقاي روحاني 
رييس جمهور با بيان گزارشي از فعاليت هاي مقابله با كرونا 
در هشت ماه گذش��ته، گفت: براي مقابله با اين ويروس 
فعاًل راهي جز رعايت ضوابط بهداشتي و پيشگيري وجود 
ندارد. رييس جمهور افزود: همانند دوران جنگ كه اجازه 
خريد تجهيزات جنگي به ما نمي دادند، در ابتداي شيوع 

كرونا نيز تقريبًا هيچ كس تجهيزات مورد نياز مثل كيت 
تشخيص، دستگاه تنفس، امكانات و تجهيزات آي سي يو 
 و حتي ماس��ك را به ما نداد ولي با اتكاء به ش��ركت هاي 
دانش بنيان، اين تجهيزات را به سرعت توليد كرديم و اكنون 
هيچ مشكلي نداريم. آقاي روحاني ادامه داد: در ماجراي 
كرونا براي ما روشن شد كه تكيه بر توان و امكانات داخلي 
و نگاه نكردن به دست ديگران تا چه حد براي ما مهم است 
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 انسان ها ياري 
نمي كنند، اگرچه ش��عارش را مي دهند. آقاي روحاني با 
اش��اره به تفاوت ماهيت ويروس كروناي فعلي با ويرس 
زمان اسفند ماه كه كشور را درگير كرد، افزود: هم وزارت 
بهداشت و هم متخصصان مي گويند ويروس ماه هاي اخير 
ويروس جهش يافته اروپايي اس��ت كه س��رعت و قدرت 
انتقال آن ۹ برابر شده است. رييس جمهور با گاليه از جدي 
نگرفتن توصيه هاي قانوني از طرف برخي از مردم، گفت: 
محدوديت هاي شديد در مناطق پر خطر، مراقبت هاي الزم 
براي جلوگيري از نقض قرنطينه مبتاليان و جريمه هاي 
قانوني براي متخلفان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.آقاي 
روحاني گفت: براي كمك به تهيه و توزيع مايحتاج افراد در 
 قرنطينه به كمك مساجد و بسيج مردمي نيازمند هستيم.
رييس جمهور همچنين در خصوص تأمين مالي تحقيقات 
دارو و واكسن، كمك هاي دولت به خانواده هاي نيازمند در 
دوران كرون��ا و پرداخت بخش هايي از كارانه كادر درمان 
گزارش داد. در ادامه دكتر نمكي وزير بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي با تش��كر از حمايت هاي بي بديل و 
دلگرم كننده رهبر انقالب اسالمي و زحمات كليه مسووالن 
و جهاد كادر درمان براي مقابله ب��ا كرونا، گفت: نيمي از 
تخت هاي آي سي يو بيمارستان ها را به بيماران كرونايي 
اختصاص داديم اما هيچ بيمار غير كرونايي نيازمنِد تخت 

آي سي يو را نيز معطل نگذاشتيم.
وزير بهداشت افزود: در هيچ جاي دنيا نمي توان بيماري 
همه گير را با خواهش و توصيه كنترل كرد و بايد با اِعمال 
ضوابط و تش��ديد محدوديت هاي قانوني، اين بيماري را 

مهار كنيم.
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بيانات رهبر انقالب 
فصل الخطاب است

رييس دفتر رييس جمهور با قدرداني از حمايت اخير 
مقام معظم رهبري از دولت، فرمايش��ات ايشان را 
فصل الخطاب دولت و همه گروه هاي سياسي دانست. 
محمود واعظي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بيانات 
روز گذشته رهبر انقالب اسالمي در زمينه ضرورت 
حفظ حرمت و جايگاه رييس جمهور و دولت، گفت: 
بيانات معظم له مثل هميشه بسيار روشنگر، صريح و 
راهگشا بود. با توجه به اينكه متاسفانه فضاي توهين 
و هت��ك حرمت دول��ت و ش��خص رييس جمهور 
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 توهين كنندگان 
به رييس جمهور بود، اما در حقيقت تذكر ايش��ان، 
فصل الخطاب��ي براي هم��ه گروه هاي سياس��ي و 
مس��ووالن اس��ت تا در روزهايي كه كشور بيش از 
هميشه به وحدت و انسجام محتاج است، ذهن مردم 
را با حاشيه سازي هاي بي مورد نيازاريم و در مسير 
اداره كش��ور-كه اين روزها به دليل ابتالء به بحران 
كرونا و تحريم هاي بي س��ابقه، دشوارتر از هميشه 
است- اخالل ايجاد نكنيم. رييس دفتر رييس جمهور 
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 
رسانه اي با سرلوحه قراردادن بيانات اخير مقام معظم 
رهبري در گفتار و كردار؛ در راستاي وحدت و انسجام 
ملي حركت و به دستگاه اجرايي در اداره كشور كمك 
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، ان شاءاهلل 
خواهيم توانست با هم افزايي، هم فكري و همدلي از 
شرايط خطير فعلي با مشكالت كمتري عبور كنيم 

و راستاي حل مسائل مردم بكوشيم.

احتمال تداوم دو هفته اي 
محدوديت هاي كرونايي

س��خنگوي دولت گفت: تعطيل مشاغل و اماكني كه 
اعالم شده و در ۴۳ شهرس��تان اعمال مي شود، فعال 
يك هفته اي است اما الزم باشد تا دوهفته هم مي توان 
اين محدوديت ها را افزايش داد. علي ربيعي در تشريح 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا براي محدودسازي هاي 
مشاغل اظهار كرد: امروز تصميم گرفتيم كه كارمندان 
شهر تهران به صورت ۵۰ درصدي سر كار بروند و البته 
مديران ادارات باي��د مراقبت كنند كه كار مردم انجام 
شود و البته كه دولت الكترونيك هم مابقي امور را پيش 
مي برد. وي با بيان اينكه تعطيل مشاغل و اماكني كه 
فهرست شده اند، فعال يك هفته اي است اما الزم باشد 
تا دوهفته هم مي توان محدوديت ه��ا را افزايش داد، 
گفت:در تهران همين كه نيمي از كارمندان را كاستيم 
به خلوت شدن خيابان ها و وسايل نقيله عمومي منجر 
مي شود كه اگر اين اقدامات هم كافي نباشد، مقررات 
س��ختگيرانه تري را پيش خواهيم گرفت. سخنگوي 
دولت تاكيد كرد: ما قطعاً در سختگيري جريمه ها بيشتر 
اهتمام خواهيم داشت. البته ما قصدمان از جريمه ها 
پيشگيري و بازدارندگي است نه مجازات چرا كه برخي 
واقعاً نمي خواهند رعايت كنند و ما بايد جلوي اين افراد 
را بگيريم. ربيعي يادآور شد: در اين زمينه و نظارت بر 
رعايت پروتكل ها نيروي انتظامي و بسيج و ساير نهادها 
به ما كمك خواهند كرد كه كار به خوبي انجام شود. وي 
درباره انتخاب سخنگو براي ستاد ملي مقابله با كرونا، 
اظهار كرد: ام��روز رهبري نكته اي گفتند كه حرف ها 
ميان اعضاي ستاد چندگانه نباشد تا مردم ميان حرف ها 
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 
ميليون شغل رسمي و ۲.۵ شغل غيررسمي بود. ربيعي 
يادآور شد: ما ۱۴ هزار ميليارد تومان وام براي ۵ هزار و 
۴۴۴ كارگاه پيش بيني كرديم و نهايتاً ۱ ميليون و ۶۰۰ 
هزار نفر از شاغالن بر اثر كرونا آسيب ديدند و از بازار كار 
خارج شدند كه از اين ميان ۸۵۰ هزار نفر به عالوه ۲۴۰ 
هزار نفر از مشاغل رسمي، تحت پوشش بيماري بيكاري 
قرار گرفتند و در مجموع نزديك به ۱ ميليون و ۱۰ هزار 
نفر تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتند. سخنگوي 
دولت ادامه داد: در دور جديد شيوع كرونا ۱۶۹ هزار نفر 
بيشتر به ما رجوع نكردند كه نشان از نوعي برگشت به 
كار دارد. آنچه كه رهبري مورد تاكيد داشتند، شاغالن 
غيررسمي است كه بيكار شدند كه در مجموع ۶ ميليون 
شغل را در كشور در بر مي گيرد. وي با بيان اينكه مشاغل 
غيررسمي در كشور پوشش بيمه نداشتند، اظهار كرد: 
ما در مرحله اول از صندوق توسعه ملي ۳۰۰ ميليارد 
تومان به اين موضوع اختصاص داديم. امروز بعد از ظهر 
هم در وزارت كار كه متكلف انجام اين كار بود جلسه اي 
برگزار شد كه چگونه افراد بيكار و آناني كه بيكار شدند را 
تحت پوشش بيمه قرار دهيم. البته ما قباًل ۳ ميليون نفر 
را پيش از اين در چهار مرحله سبد معيشتي داده بوديم 
و تعدادي از آنان هم وام ۶ ميليون توماني گرفتند كه 
قابليت تعميم دارد. ربيعي در پايان با بيان اينكه تشكيل 
قرارگاه مورد نظر رهبري تصميم به جايي است، گفت: 
با اين كار تصميمات ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا 
روي زمين نمي ماند. ما يك هماهنگي هاي ميان بخشي 
بيش��تري را در اين زمينه نيازمند بوديم و اين قرارگاه 
هم از تصميمات ستاد ملي پشتيباني مي كند و هم بر 
اجراي آنها نظارت دارد. اگر موانعي هم در اجرا باشد آنها 
را برطرف مي كند، ضمن اينكه هم افزايي بخشي را هم 
اين قرارگاه بيشتر مي كند و تصور مي كنم به زودي نيز 

رييس آن از سوي آقاي روحاني معرفي خواهد شد.

نمي توان با تعيين چارچوب بودجه 
براي دولت تعيين تكليف كرد

اگرچ��ه رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
مي گويد مجلس طبق قانون نمي تواند با تعيين 
چارچوب كلي بودجه، براي دولت تعيين تكليف 
كند اما كارش��ناس ش��وراي نگهب��ان مي گويد 
مجلس چنين اختياري را دارد.  اصالح س��اختار 
بودجه س��نواتي به رغم وعده هاي 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 مي تواند 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 به طوري 
كه محمد باقر قاليباف، رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي در نامه اي به رييس جمهور اعالم كرد 
كه بودج��ه ۱۴۰۰ بايد با اصالحات س��اختاري 
همراه باش��د. در اين باره، محسن زنگنه، رييس 
كميته اصالح س��اختار بودج��ه مجلس پيش تر 
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 
۱۴۰۰« اعالم وصول كرده است. وي در اين باره 
گفت: اكنون كه مجلس سه ماه از آغاز فعاليتش 
مي گذرد با كمك دوس��تان مركز پژوهش هاي 
مجلس تصميم گرفتيم با تعامل با دولت، اصالح 
ساختار بودجه ريزي را )با طرح احكام كلي قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰( شروع كنيم، البته فعاًل 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 عمده اي از اصالحي 
ك��ه در بودج��ه ۱۴۰۰ در 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 ۱۴۰۰ در حوزه هزينه و درآمد 
مسائل مربوط به ش��فافيت را در نظر گرفته ايم. 
يكي از اقدامات��ي كه بايد مجلس محكم روي آن 
بايستد، اين است كه همه هزينه ها و پرداخت هاي 
دولت بر اساس شناسه پرداخت به ذي نفع نهايي 
انجام ش��ود. اين تحول بزرگ، جلوي بسياري از 
انحرافات بودجه اي را مي گيرد. اين بيانات محسن 
زنگنه در حالي است كه بنا بر اظهارات محمدرضا 
پورابراهيمي به نظر مي رسد 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 مي تواند 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 مي خواهند بياورند. البته زماني كه در 
اليحه دولت يك حكم قانوني نيامده و تخطي كرده 
است، مي توانيم تكليف كنيم كه كار انجام شود اما 
اينگونه نيست كه ما به دولت بگوييم به چه روشي 
اليحه بياورد. اگر اينگونه باش��د، عماًل ما به جاي 
دولت اليحه را مي نويسيم. 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 مي توان 
توصيه كرد يا اينكه ما مي توانيم 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 نمي تواند به 

جاي دولت اليحه دهد.

  كارش�ناس پژوهشكده ش�وراي نگهبان: 
مجلس مي تواند چارچ�وب كلي بودجه 

را تعيين كند  
ب��ا توجه ب��ه اخت��الف اي��ن دو دي��دگاه درباره 
اختيارات مجلس مرتضي خمس��ه، كارش��ناس 
پژوهشكده شوراي نگهبان گفت: مجلس مي تواند 
چارچوب هاي 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 سال ۵۱ 
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 ۵۲ قانون اساسي 
بايد »به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود 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 ۵۲ قانون اساسي 
مي تواند چارچوب هاي اصلي را تعيين كند. وي در 
پايان خاطرنشان كرد: اساسًا به نظر مي رسد اينكه 
مجلس چارچوبي كلي كه از نوع خط مشي گذاري 
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.

انتقاد صريح رهبر انقالب از برخي برخوردها با دولت: 

فشار مضاعف هزينه اي بر خانوارهاي كم درآمد

هتك حرمت حرام است

تورم ماهانه ركورد زد
جديدترين نرخ تورم اعالم شده از سوي مركز آمار نشان 
مي دهد كه حركت صعودي ت��ورم در ماه هاي قبل ادامه 
پيدا كرده و به عدد ۲7.۲ درصد رسيده است، عددي كه 
هرچند نس��بت به ركوردزني  نرخ تورم در سال هاي قبل 
هنوز فاصل��ه اي قابل توجه دارد اما زنگ خطري بس��يار 
ب��زرگ و مهم را به صدا درآورده اس��ت، زنگ خطري كه 
حاكي از آن است كه تورم بار ديگر در اقتصاد ايران صعودي 
شده است. اقتصاد ايران در سال هاي گذشته با مشكالت 
و محدوديت هاي 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 سال هاي آينده را 
تحت تاثير قرار داده، درگيري همزمان با ركود و تورم بوده 
است. آمارها مي گويد كه از سال ۹7، نرخ رشد اقتصادي در 
ايران منفي شده كه بخش قابل توجهي از آن تحت تاثير 
تحريم هاي اقتصادي امريكا و كاهش فروش نفت بوده است. 
برآوردهاي بين المللي نشان مي دهد كه در سال هاي ۹7 و 
۹۸ نرخ رشد اقتصادي حتي تا منفي هشت درصد نيز پيش 
رفته كه تداوم آن به معني كوچك شدن اقتصاد ايران در 

دوره اي چند ساله است.
هرچند دولت تالش كرد در سال ۹۸ و با اتكا بر درآمدهاي 
غيرنفتي بخشي از اين زيان را جبران كند كه نتيجه اش 
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 مي دهد، در ماه هاي 
ابتدايي سال جاري نيز اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه 
كرده اس��ت. آخرين گزارش بانك جهاني نشان مي دهد 
كه اقتصاد ايران حتي با وجود كرونا، در سال آينده احتماال 
رشدي مثبت را به ثبت خواهد رساند. هرچند اين رشد در 
قياس با فرصت هاي از دست رفته در سال هاي قبل ناچيز 
است اما در عمل، مي توان 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 تحريم ها و باال 
رفتن تورم انتظاري باعث شد خيلي زود از ماه هاي پاياني 
سال ۹7، نرخ تورم روند افزايشي جديد به خود بگيرد و در 
تابستان ۹۸ با اوج گيري كم سابقه حتي از عدد ۴۰ درصد 
نيز عبور كند. در چنين بس��تري سياست هاي انقباضي 
دولت وارد كار شدند تا با برخي سخت گيري ها بار ديگر تورم 
كاهشي شود و سرانجام حتي به مرز ۲۵ درصد نيز برسد. 
اين روند مثبت در تابستان امسال متوقف شد و با عبور نرخ 
تورم ماهانه تير ماه از مرز ۶ درصد نشان داد كه شرايط بار 
ديگر به سمت باال رفتن تورم در حال حركت است.هرچند 
اين نرخ در ماه هاي بعد قدري تعديل شد اما در نهايت آمار 
مهر ماه حاكي از به وقوع پيوستن نگراني هايي است كه 

كارشناسان پيش از اين سخن از آن مي گفتند.

    قله دو ساله تورمي
مركز آمار در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت 
تورم ماهانه مهر ماه پرداخته است، گزارشي كه نشان از 
تشديد دوباره حركت تورمي در نخستين ماه پاييز دارد. 
اين گزارش نشان مي دهد كه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ 
درصد گذشته است.  منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد 
تغيير عدد ش��اخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي در مهر ماه ١٣٩٩ به 
عدد ٤١.٤ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور 
به طور ميانگين ٤١.٤ درصد بيشتر از مهر ١٣٩٨ براي 
خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه 
كرده اند. نرخ تورم نقطه اي مهر ماه ١٣٩٩ در مقايسه 

با ماه قبل ٧.٠ واحد درصد افزايش يافته اس��ت. نرخ 
تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« با افزايش ٩.٠ واحد درصدي به ٤٠.٥ درصد 
و گروه »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« با افزايش ٦.٠ 
واحد درصدي به ٤١.٩ درصد رسيده است. اين در حالي 
اس��ت كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري 
٤١.٣ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ٦.٨ واحد 
درصد افزايش داشته اس��ت. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي ٤٢.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه 
قبل ٨.١ واحد درصد افزايش داشته است. بررسي تورم 
ماهانه مهر ماه نشان مي دهد كه پس از مهر۹7، كه تورم 
ماهانه باالي هفت درصد بوده است، در هيچ ماهي اين 
ركورد به ثبت نرسيده و اين زنگ خطري بزرگ به شمار 
مي آيد. ت��داوم تورم ماهانه باال، در نهايت به اوج گيري 
نرخ تورم ساالنه منجر مي شود. موضوعي كه نمونه آن 
 در تير ماه امسال مشاهده شد و پس از ثبت تورم باالي

 ۶ درصد 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 مي باشد. نرخ 
تورم ماهانه مهر ١٣٩٩ به ٧.٠ درصد رس��يده كه در 
مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل، ٣.٤ واحد درصد 
افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« به ترتيب ٥.٧ درصد و ٧.٦ درصد 
بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي 
خانوارهاي شهري ٧.١ درصد مي باشد كه نسبت به ماه 
قبل، ٣.٥ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين 
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٦.٩ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٣.٤ واحد درصد افزايش داشته است.

منظور از نرخ تورم س��االنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 

شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به 
دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه مهر ماه ١٣٩٩ 
براي خانوارهاي كشور به ٢٧.٢ درصد رسيده كه نسبت 
به همين اطالع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزايش نشان 
مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري 
و روستايي به ترتيب ٢٧.٣ درصد و ٢٦.٧ درصد مي باشد 
كه براي خانوارهاي ش��هري ١.٢ واحد درصد افزايش و 
براي خانوارهاي روستايي ١.٣ واحد درصد افزايش داشته 
است. در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»روغن ها و چربي ها« )كره پاس��توريزه حيواني و روغن 
جامد(، گروه »ش��ير، پنير و تخم مرغ« )تخم مرغ و خامه 
پاستوريزه(، گروه »س��بزيجات« )فلفل دلمه اي، كاهو، 
نخود، پياز و قارچ(، گروه »چاي، قهوه و ساير نوشيدني ها« 
)انواع نوشابه و آبميوه( مي باشد. در گروه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات«، گروه »حمل و نقل« )قيمت انواع 
خودرو(، گروه »مبلم��ان و لوازم خانگي« )بخاري گازي، 
فرش ماشيني، لوازم پالستيكي آشپزخانه، يخچال فريزر 
و ظروف شيشه اي آشپزخانه(، گروه »تفريح و فرهنگ« 
)لپ تاپ، قطعات كامپيوتر، دوربين عكاسي و دوچرخه 
بچه گانه( بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل 
داش��ته اند. اوج گيري دوباره نرخ تورم باعث ش��ده، فشار 
معيشتي كه بر اقشار مختلف مردم وجود داشته افزايش 
پيدا كند و در اين بين باالتر بودن نرخ تورم كاالهاي خوراكي 
كه اصلي ترين س��بد خريد اقشار كم درآمد است نيز اين 
موضوع را تاييد مي كند. هرچند به نظر مي رسد با پيگيري 
مجلس، احتماال به زودي كمكي معيشتي جديدي براي 
تامين كاالهاي اساسي مردم تصويب مي شود اما تا زماني 
كه تورم باال باشد، تمام اين كمك ها در مدتي كوتاه اثر خود 

را از دست مي دهند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
تس��هيالت بانك ها در نيمه نخست سال 99 تحت 
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��ان دهنده رشد 
هزينه واحدهاي اقتصادي و درخواس��ت بيش��تر 
آنها براي دريافت تسهيالت بوده است. تسهيالت 
پرداخت��ي بانك ها طي ش��ش ماهه ابتداي س��ال 
1399 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 6967.2 هزار 
ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 3145.8 هزار ميليارد ريال )معادل 82.3 

درصد( افزايش داشته است.
 بخش هاي اقتصادي مختل��ف به خصوص بخش 
توليد كه به صورت هفتگي با رشد هزينه ها و قيمت 
مواد اوليه مواجه بوده است به دنبال ادامه فشارهاي 
اقتص��ادي و تحريم ها، افزايش ش��ديد قيمت ها و 
هزينه هاي توليد، دو برابر شدن نرخ ارز در اين دوره 
از 15 هزار تومان به باالي 30 هزار 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 داشته اند. 

برخي بخش ه��اي اقتصادي نيز به دنبال ش��دت 
گرفتن كرونا و لزوم رعايت مالحظات و پروتكل هاي 
بهداشتي، براي بس��ته بندي بهتر، فروش آنالين و 
شبكه توزيع بهتر، نيازمند دريافت تسهيالت براي 
ايجاد واحدهاي جديد يا توسعه و تعميرات بوده اند 
تا واحدهاي خود را متناس��ب ب��ا نيازهاي جديد 
اصالح كنند. اي��ن تحوالت و رش��د هزينه توليد، 
هزين��ه بنگاه ه��اي اقتصادي را به ش��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 پروتكل هاي مقابله با كرونا، 
عمل كنند.  براين اس��اس بانك ها با رشد تقاضاي 
دريافت وام مواجه شده اند و از سوي ديگر استمهال 
بدهي سال هاي قبل، تهاتر بدهي ها، و نياز روز افزون 
اقتصاد براي مقابله با رش��د هزينه ها، 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 82 درصدي تس��هيالت بانكي در سال 99، 
ضرورت افزايش س��رمايه بانك ها و بهبود كفايت 
س��رمايه آنها را مطرح كنند. زيرا در ش��رايطي كه 
حجم نقدينگي و مانده تسهيالت بانك ها به شدت 
رش��د مي كند، س��رمايه بانك ها بايد متناس��ب با 
ريس��ك هاي موج��ود دراقتصاد و عدم بازگش��ت 
اصل و فرع وام هاي بانكي باش��د و نس��بت سرمايه 
به مجموع بدهي ها و سپرده هاي بانك ها و نسبت 
سرمايه به طلب هاي بانك ها از بخش هاي اقتصادي 
و مانده تس��هيالت بانك ها متناسب باشد.  برخي 
كارشناس��ان نيز معتقدن��د كه با اين روند رش��د 

تسهيالت دهي، عمال رشد تورم و نقدينگي و خلق 
پول را دامن مي زند و از سوي ديگر، نياز سال هاي 
آينده واحدهاي اقتصادي به تس��هيالت را بيشتر 
مي كند و هر سال بايد به مانده تسهيالت و استمهال 
بدهي ها بيش��تر اضافه ش��ود و اين دور و تسلسل 
همچنان ادامه يافته و تورم بيشتر را دامن مي زند. 
لذا براي كاهش ريسك و خطر بانك ها، حداقل بايد 

سرمايه آنها افزايش يابد.

    هدف از دريافت تسهيالت
هدف از دريافت تسهيالت پرداختي در بخش هاي 
اقتصادي طي شش ماهه ابتداي سال 1399 نشان 
مي دهد كه س��هم تس��هيالت پرداختي در قالب 
س��رمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي 
طي اين مدت مبلغ 4226 هزار ميليارد ريال معادل 
60.7 درصد كل تس��هيالت پرداختي است كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2114.3 هزار 
ميليارد ريال معادل 100.1 درصد افزايش داشته 
اس��ت. س��هم ايجاد در وام هاي بخش كشاورزي 
نزديك به 19 درص��د، صنعت و معدن بيش از 15 
درصد، مسكن و س��اختمان نزديك به 15 درصد، 
در بازرگاني بي��ش از 4 درصد، در خدمات بيش از 
12 درصد بوده اس��ت. همچنين سهم سرمايه در 
گ��ردش در وام هاي بخش كش��اورزي 68 درصد، 
صنعت و معدن 75 درصد، مس��كن و س��اختمان 
24 درص��د، در بازرگاني 44 درص��د، در خدمات 
63 درصد بوده اس��ت.  سهم توس��عه واحدها نيز 

در وام هاي بخش كشاورزي 7.7 درصد، صنعت و 
معدن 7 درصد، مسكن و س��اختمان 3 درصد، در 
بازرگاني 6 درصد، در خدمات 11 درصد بوده است. 
همچنين سهم خريد مس��كن در بخش مسكن و 
س��اختمان 30 درصد، و در بقيه بخش ها زير نيم 
درصد بوده است. س��هم خريد كاالي شخصي نيز 
كه به رش��د تقاضا در بخش ه��اي اقتصادي كمك 
مي كند در وام ه��اي بخش كش��اورزي 1 درصد، 
صنعت و معدن 1.1 درصد، مسكن و ساختمان 1 
دهم درصد، در بازرگاني 45 درصد، در خدمات نيم 

درصد بوده است.
سهم 45 درصدي خريد كاالي شخصي در بخش 
بازرگاني، سهم 75 درصدي سرمايه در گردش در 
بخ��ش صنعت و معدن، س��هم 30 درصدي خريد 
مس��كن در بخش مسكن و س��اختمان، سهم 26 
درصدي تعمير در مس��كن و س��اختمان، س��هم 
11.5 درصدي توسعه در بخش خدمات، سهم 19 
درصدي ايجاد در بخش كشاورزي و 15 درصدي 
ايجاد در صنعت و معدن و مسكن و ساختمان، نشان 
مي دهد كه هر بخش اقتصاد متناس��ب با نيازهاي 
خود، اهداف خاصي را در دريافت تسهيالت دنبال 
كرده است و برخي بخش ها به دنبال حفظ شرايط 
كنون��ي و ادامه حيات خود به س��رمايه درگردش 
بيش��تر نياز دارند برخي بخش ها به تعمير، برخي 
بخش ها به ايجاد واحدهاي جديد، برخي بخش ها 

به توسعه واحدها تمايل بيشتري داشته اند. 
 تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش 

بخش صنعت و معدن طي ش��ش ماه نخست سال 
جاري معادل 1613.4 هزار ميليارد ريال بوده كه 
حاكي از تخصيص 38.2 درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي 
)مبلغ 4226 هزار ميليارد ريال( اس��ت. مالحظه 
مي ش��ود از 2128.4 هزارميليارد 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 اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش 

توسط بانك ها در سال جاري است.

    افزايش سرمايه بانك ها
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 بانك ها از طريق افزايش سرمايه 
و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت 
غيرج��اري و بازگردان��دن آنها به مس��ير صحيح 
اعتباردهي بانك ه��ا، افزايش به��ره  وري بانك ها 
در تامين س��رمايه در گردش تولي��دي، پرهيز از 
فش��ارهاي مضاعف ب��ر دارايي بانك ه��ا و ترغيب 
بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان 
يك ابزار مهم درتامين مال��ي طرح هاي اقتصادي 

)ايجادي( توجه ويژه اي شود.

رويدادادامه از صفحه اول 3  دوشنبه  5   آبان 1399   9 ربيع االول 1442  سال هفتم    شماره   Mon. Oct 26. 2020  1786  بانك و بيمه

احساس تعلق به جامعه و 
نظارت براي بهبود اقتصاد 

زماني كه ملتي نخواهد به وظيفه اجتماعي وملي خود 
پايبند باشد انتظار بهبودي شرايط غيرممكن است.

درخواست كرده بودم نامه اي در رابطه با پايمال كردن 
حقوق سهامداران شركت هاي فوالدي بنويسيم حتي 
يك واكنش هم ديده نشد بنابراين در كشوري با اين 
مردم منفعل و بي تفاوت انتظار معجزه كه نمي توان 
داشت. جرياني با قدرت بسيار در مراكز تصميم گيري 
عليه صنعت فوالد عمل كرده است ودست در جيب 
س��هامداران خرد مي كند. اين جري��ان پول خرج 
مي كند آدم ها را مي خرد رسانه در اختيار دارد همه 
كار مي كند وبيشترين خسارت را به دو توليد كننده 
اصلي فوالد ايران يعني مباركه و خوزستان وارد كرده 
است ولي دستگاه هاي نظارتي سكوت كرده اند وتنها 
تماشاگر اين فاجعه هستند گويي دوچرخه سواري 
يك دختر در نجف آباد اهميت بيشتري دارد. انجمن 
توليد كنندگان فوالد فقط بيانيه صادر مي كند وكانون 
نهادهاي س��رمايه گذاري كه براي دف��اع از حقوق 
سهامداران خرد به وجود آورديم معلوم نيست به چه 
كاري مشغول است!؟ رييس سازمان بورس واوراق 
بها دار تنها در اين مورد موضع گيري قاطع كرد ولي 
سازمان بورس كه به تنهايي نمي تواند با مافياي پر 
قدرت فوالد آنهم زمانيكه فقط فروش فوالد مباركه 
حدود 4 ميليارد دالر در سال جاري است كاري بكند. 
همه ساكت نشسته اند و انتظار دارند بورس جلو يك 
رانتي كه برابر ارزش فوالد مباركه برآورد مي شود را 
از دالالن بيرون بگيرد. براين اساس الزم است توجه 
داشته باشيم كه براي ساختن اقتصاد بايد عمران و 
آباداني و توليد داشت بايد طرح هاي عمراني بزرگ در 
كشور به پيش برود. براي آنكه طرح ها و شركت هاي 
بزرگ خوب كار كنند، بايد موانع توليد برداشته شود 

بايد با رانت و فساد و داللي و دزدي مقابله شود. 
براي آنكه با فساد مقابله كنيم بايد احساس مسووليت 
نسبت به كشور داشته باشيم بايد احساس تعلق به 
جامعه داشته باشيم و بايد از نهادهاي نظارتي بخواهيم 
در كنار مردم باشند و نظارت را بيشتر كنند تا اجازه 

فساد و رانت را ندهيم. 
بايد پرس��يد چه اتفاقي افتاده كه نظارت و مقابله با 
فساد و احساس مسووليت تضعيف شده است و چرا 
به مسائل حاشيه اي بيش از توليد و سرمايه گذاري 
بها داده ايم و به دنبال عمران و گشايش در صنعت و 
سرمايه گذاري ها نيستيم و احساس تعلق نمي كنيم؟

كارشناسان بايد از حقوق سهامداران دفاع كنند و 
سهامداران بايد نسبت به سهام شركت خود احساس 
تعلق كنند و در شركت بمانند و از فعاليت هاي بورس 
و رشد توليد دفاع كنند و سهام خود را حفظ كنند 
و نظارت خود را تقويت كنند. مديران شركت ها نيز 
بايد اطالع رساني دقيق داشته باشند تا مردم زيان 

نكنند و...

 تبعات عقب نشيني
 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 مي شوند. طبيعي است كه 
در يك چنين شرايطي فش��ار اصلي بر روي مردم 
محرومي مي آيد كه نه هيچكدام از اين ارتباطات 
را دارند و نه به امضاهاي طاليي و...دسترسي دارند. 
مردمي كه تنها نظاره گر ثروت اندوزي سوداگران 
هستند و امكاني براي رشد و نمو در اين اقتصاد پر 

فراز و نشيب را ندارند. 

 درسي كه يك لوله كش
 به نوبليست اقتصاد داد

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 
موفقيت هايي هم در اين زمينه دست يافته است.

به گ��زارش ايِبنا، بعد از ش��دت گرفتن تحريم ها 
فهرست منابع بلوكه شده ايران در برخي كشورها 
طويل تر ش��د و هرچند تاكنون مقداري به كشور 
بازگشته اما در حال حاضر با اعمال محدوديت هاي 
سنگين امريكا عليه ايران، پول هاي 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 بانك هاي 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، پول هاي 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 
پول هاي 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 
5 ميليارد دالر در اين كشور است استفاده كنيم.

هفته گذش��ته نيز، محمود واعظي رييس دفتر 
رياس��ت جمهوري ايران درباره ن��رخ ارز و منابع 
مالي بلوكه شده در كشورهاي ديگر گفت: همواره 
از روز اول گفتي��م كه اين قيمت هاي باالي دالر، 
قيمت واقعي در ايران نيس��ت و مس��ووالن بايد 
براي كاهش قيم��ت دالر و واقعي كردن نرخ ارز 

برنامه ريزي كنند.
وي با اشاره به محدوديت ها 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 مي برد 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 پول هاي 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 آينده اي نزديك خبر داد و گفت: 8.5 
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 به طور 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 5 ميليارد 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 اساسًا غلط 
است و اصاًل 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 اتفاقًا براي چرخش چرخ اقتصادي و براي 
استفاده از برخي اقالم مصرف مي شود كه اين جداي 
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 شده اي در چين نداريم كه مانند موارد مشابه 
دركره جنوبي و عراق نتوانيم وارد كشور كنيم.ما دو 
نوع پول در كشورهاي مختلف دنيا داريم، بخشي كه 
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.

طي شش ماهه ابتدايي سال جاري 700 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش هاي اقتصادي پرداخت شد

افزايش 82 درصدي تسهيالت بانكي در يك سال اخير 
ضرورت افزايش سرمايه بانك ها 

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

انصراف  بانك مركزي از افزايش نرخ سود
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

در هفته هاي اخير موضوع افزايش نرخ س��ود بانكي، 
در محافل اقتصادي و رسانه اي به شكل هاي مختلفي 
زمزمه ش��د و گمانه زني هاي مختلفي ني��ز در مورد 
احتمال افزايش نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار 
با هدف كنترل نقدينگي و همچنين افزايش جذابيت 
اوراق بدهي، و اوراق مشاركت مطرح بود. در اين زمينه 
عده اي از كارشناسان افزايش نرخ سود بانكي را براي 
طرح هاي اقتص��ادي و طرح هاي جذب نقدينگي در 
شركت هاي پروژه محور در بورس اوراق بهادار، مناسب 
ارزيابي كردند ام��ا عده اي از صاحب نظران معتقدند 
كه با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري و رشد منفي 
اقتص��اد، و نرخ باالي تورم، افزايش نرخ س��ود بانكي 
نمي تواند به رشد توليد و كاهش تورم كمك كند و تنها 
موجب رشد هزينه بانك ها، رشد هزينه توليد، افزايش 
نرخ سود تسهيالت بانكي مي شود 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 جذاب تر از نرخ سود سپرده هاي بانكي مطرح 
كرده اس��ت و لذا به هر ميزان كه نرخ سود بانكي باال 
برود، نمي تواند جذابيت بازار دارايي را كاهش داده و 
به جذابيت سپرده ها بيفزايد و تنها مي تواند در برخي 

زمينه ها، فروش اوراق را جذاب تر كند.
براين اساس، رييس كل بانك مركزي عصر يكشنبه 4 
آبان 99 اعالم كرد كه بانك مركزي با تأكيد بر كنترل 
تورم بانك مركزي به خوبي واقف است كه، باتوجه به 
وجودشوك منفي عرضه، ناترازي بانك ها و نياز مالي 
دولت، امروز افزايش نرخ سود بانكي سياستي نيست 
كه توفيق قطعي داش��ته باش��د و برهمين اساس به 
دنبال روش هاي ديگري براي كاهش فشار تورمي در 
بازارهاست. البته با ابزارهاي در اختيار، روند نرخ سود 

بين بانكي نيز تعديل خواهد شد.
همتي با اشاره به »اهداف و ابزار بانك مركزي« افزود: در 
طول حدود دو سال گذشته، بانك مركزي تحت فشار 
فزاينده اي بوده است كه دليل اصلي آن، شدت گرفتن 
تحريم ها و ش��وك منفي عرضه، آن هم درشرايطي 

كه نيروي انباشته شده نقدينگي هم در حال تخليه 
ش��دن روي قيمت ها بود. مش��كالت ديگر، از جمله 
كرونا و كس��ري بودجه نيز به تشديد اجتناب ناپذير 

رشدنقدينگي منجر شده است.
رييس ش��وراي پول و اعتبار افزود: سياست گذاري 
پولي براي مقابله با شوك منفي عرضه حتي در شرايط 
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 قيمت ها و پس از 
آن جلوگيري از ركود و كاهش توليد است. واضح است، 
مطابق نظريه اقتصادي، امكان دستيابي به هدف هاي 

زياد با تعداد محدودي ابزار وجودندارد.
همتي ي��ادآور ش��د: نظر ب��ه خطري كه تش��ديد 
نگران كنن��ده تورم به صورت آس��يب هاي جدي به 
دهك ه��اي متوس��ط و پايين جامع��ه و ايجاد عدم 
اطمينان و نيز ممانعت از تداوم فعاليت هاي 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 
تحريم ها ديده است، اقتصاد ايران، آن طور كه امريكا 
تصور مي كرد دچار فروپاشي نشده و نشانه هاي 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 

حقيقي باشد.
كارشناس��ان با توجه به باال بودن نرخ تورم و اثر آن بر 
بي اثر شدن نرخ سود بانكي مي گويند: اگر هدف اين 
است كه با افزايش نرخ سود بانكي جلوي كاهش ارزش 
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 5 درصدي نرخ سود 
بانكي نيز انگيزه و جذابيت براي سپرده گذاران ايجاد 
نمي شود زيرا نرخ تورم باالي 30 درصد است و قيمت 
برخي دارايي ها هر هفته افزايش دارد و لذا اين سياست 
به تنهايي جواب نمي دهد و نمي تواند نظر صاحبان 
منابع را به خود جلب كند تا سوداگري و افزايش نرخ 

ارز كاهش يابد و پول جذب حساب هاي بانكي شود
اين سياس��ت به عنوان يك سياس��ت ت��ك متغيره 
جواب نمي دهد 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��ت هاي 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 36 درصدي آثار منفي 
بلندمدتي ايجاد مي كند و بانك ها بايد هزينه اين سود 
سپرده را پرداخت كنند و در ميان مدت نيز باعث خلق 
پول مي شود و مشكالت بيشتري براي بانك ها و دولت 
ايجاد خواهد كرد و عالو بر هزينه سنگيني كه براي 
بانك ها دارد، عامل رشد اضافه برداشت بانك ها و پايه 

پولي و نقدينگي و تورم مي شود.
سياست دولت بايد ارايه يك بسته سياست مالي و پولي 
و ارزي انقباضي باش��د تا بتواند به هدف كوتاه مدت و 
ميان مدت خود در ايجاد ثبات و كاهش التهاب بازار ارز 
و رشد قيمت ها برسد. بايد در بودجه، و سياست هاي 
مالي و سياس��ت هاي 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 نمي تواند 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. 
بازنگري ها 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��ده اي موضوع عمليات رواني و اث��ر رواني نرخ ارز و 
تحريم و... را مطرح مي كنند. ولي موضوع فقط رواني 
نيس��ت برخي افراد مانند رييس جمهور، رييس كل 
بانك مركزي و برخي مس��ووالن، تنها به بحث رواني 
اشاره دارند و سوء مديريت ها را پشت اين كلمه پنهان 
مي كنند. آنها با اين كلمات مباحث و مباني علم اقتصاد 
را زير سوال مي برند. لذا بايد ديد كه انتظارات تورمي و 
انتظارات مردم و نگراني ها و نااميدي ها را چه عواملي 

شكل مي دهند.
بايد در قدم اول سياس��ت هاي مالي، پول��ي، ارزي، 
بودجه ها و.. به صورت انقباضي باشد و سياست هاي 
مسكن، صنعت، معدن، خودرو، صنايع غذايي و... در 
همين راستا سياست گذاري شود. و سياست هاي پولي 
و ارزي نيز متناس��ب با آنها باشد.بايد يك هارموني و 
هماهنگي بين شاخص هاي كالن و متغيرها و بخش ها 
و سياس��ت هاي كالن مالي، پولي و ارزي ايجاد كرد و 
برآن اساس تصميم گيري 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 يك بار 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 مخرب تر است وقتي 
جنگ داريم تكليف مشخص است وقتي ركود داريم 
تكليف مشخص است اما وقتي نااطميناني را دنبال 
كنيم و مسووالن نااطميناني را ترويج مي دهند باعث 
مي شود كه سرمايه گذاري 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 
سياست هاي قديمي را به كار مي گيرند و روش هايي 

را دنبال مي كنند كه راهگشا نيست

لوله ك��ش زمانبندي تخمين��ي را اعالم مي كند. 
بالفاصله ميلگرام ياد مساله معروف انگيزه كارپذير 
افتاده، پاداش��ي براي اتمام ب��ه موقع و جريمه اي 
سنگين براي تاخير در اتمام كار وضع مي كند اما 
لول��ه كش كار را به دليل همين جريمه س��نگين 
نمي پذيرد. ميلگرام كه در مكانيزم انگيزشي قرارداد 
پيشنهادي خود شك كرده به گفت وگو با لوله كش 
مي پردازد و متوجه مي ش��ود كه دليل نپذيرفتن 
لوله كش عدم توانايي او در تحويل به موقع نيست 
بلكه لوله كش بيم آن را دارد كه 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 مي برد و در نهايت مي تواند اعتبار كاري او را 
مخدوش كند. اين الهام گيري ميلگرام از لوله كش 
منجر ش��د به نوش��تن يكي از مهم ترين 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( 
پولي كردن انگيزه در يك بعد قابل مشاهده )جريمه 
زماني در مثال لوله كش(، مي تواند 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 نمي توان دستمزد معلم و 
پرستار و بسياري از مشاغل را به عملكرد آنها متصل 
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، نمي توان توقع داشت تا فعاالن 
اقتصادي و مخاطبان اقتصادي با باالترين ميزان 
انگيزه اقدام به ايج��اد ارزش افزوده و فعاليت هاي 
مولد اقتصادي كنند.نكته اي كه اس��تاد لوله كش 
هم در مواجهه با مس��ير ارايه شده توسط ميلگرام 
به آن اشاره كرد، نمونه اي مثالي از وضعيتي است 
كه در مجموعه نظام اقتصادي و فضاي كسب و كار 

مي تواند رخ دهد. 



رقيه ندايي| 
ط��ي چند روز گذش��ته بود كه خب��ر قيمت گذاري 
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 قيمت گذاري 
اع��الم 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. به طور كلي بورس بر روي اخبار حساس 
اس��ت و با كوچك ترين خبري به سوي سرخ پوشي 

روانه مي شود. 
مهم ترين علت اين قيمت گذاري دستوري اين بود كه 
فوالد به نرخ منطقي خود نزديك شود اما؛ طي روزهاي 
اخير بدون دخالت دولت بازار فوالد روند نزولي به خود 
گرفته است و به سوي منطقي شدن قيمت ها پيش 
مي رود. مدتي بود كه وزارت صنعتي ها به دنبال راهي 
براي ورود به نحوه قيمت گذاري فوالد با هدف كنترل 
قيمت ها 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 قيمت گ��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��المي تاكيد كند كه مجلس و كميسيون 
اقتصادي اساس��ا با قيمت گذاري دستوري مخالف 
هستند زيرا؛ اين موضوع موجبات ايجاد رانت و فساد را 
در كشور فراهم مي سازد. در اين ميان سفته بازان نيز 
از حاش��يه هاي ايجاد شده به نفع خود در بورس كاال 
استفاده كردند و باعث شدند بهاي هر كيلوگرم شمش 
نسبت به هفته اخير خود بيش از هزارتومان افت قيمت 
داشته باشد. باوجود حاشيه هاي فراوان درخصوص 
بورس كاال و قيمت گذاري فوالد اما؛ بورس كاال روند 
معقولي را پش��ت سر گذاشت و نوس��ان عمده اي را 

تجربه  نكرده است. 
درست است كه فاصله قيمتي ميان ارز نيمايي و ارز در 
بازار آزاد ديده مي شود 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 نمي توانند به صورت عمده 
فعاليت كنند و در نهايت ب��ازار نياز به قيمت گذاري 
دستوري نخواهد داش��ت. هفته اخير كاهش بهاي 
ش��مش و مقاطع فوالدي را در بازار داش��تيم و اين 
كاهش قيمت در كوتاه مدت براي بازار مفيد است اما؛ 
در بلندمدت با توجه به ش��رايط بازار و ركود مصرفي 
به دليل شروع فصل بارندگي مي تواند تاثير عمده اي 
بر روي محصوالت نهايي و توليد ش��ده داشته باشد 
و در نتيجه انتظ��ار مي رود كه مس��ووالن و مديران 
ميزان صادرات اين بخش را توس��عه دهند تا اينگونه 
مش��كالت در بازار پيش بيني نشود. در روز سه شنبه 
29 مهرماه بود كه بورس كاال ش��اهد عرضه 80 هزار 
تن ش��مش فوالد بود و براس��اس پيش��ه اين عرضه 
پيش بيني مي شد كه تا 130 هزار تن تقاضا از سوي 
خريداران ثبت شود ولي با توجه به حاشيه هاي ايجاد 
در خصوص قيمت گذاري 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 300 توماني را داشت اما؛ ميزان استقبال ها 
در مقايسه با هفته هاي اخير كاهشي بود. در نهايت با 
سفته بازي هاي ايجاد شده و شكاف عمده ميان نرخ ارز 
نيمايي و نرخ ارز بازار آزاد قيمت شمش فوالد در روز 
29 مهرماه كاهش 900 توماني را تجربه كرد و نسبت 
به روزهاي ابتداي هفته با كاهش استقبال و نرخ مواجه 
شد. در آخرين روز مهرماه بورس كاال با كاهش نرخ ارز 
و قيمت ش��مش فوالد خريد و فروش اين محصول 
تقاضاي 23 هزارتني را تجربه كرد در مقايسه با هفته ها 
و روزهاي پيشين تقاضاي نسبتا كمي ديده مي شود در 
نتيجه 13 هزار و 700 تن محصوالت مختلف در بورس 

كاال معامله شد البته با نرخ پايه محصوالت.
اگر به قيمت هاي مقاطع فوالدي از ابتداي سال تا كنون 
نگاه كنيم متوجه مي شويم كه رشدي چند برابر از نرخ 
ارز را تجربه كرده است و اين موضوع باعث مي شود كه 
ريزش اين بازار كمي عميق تر و با شيب بيشتر باشد. 

حاشيه هاي ايجاد شده اين روزها افت قيمت روندي 
طبيعي تلقي مي شود و باتوجه به كاهش نرخ ارز اين 
روند بيش از پيش تقويت مي شود. مي توان گفت اين 
محصول روز شنبه روند افزايشي به خود نمي گيرد و 
با توجه به تعطيلي هاي اخير و روزهاي گذشته، اين 
روند كاهشي ادامه دار مي شود و در نتيجه هفته خوبي 
براي بورس كاال و همچنين ش��مش فوالد نمي توان 
متصور بود و نزول اين ب��ازار را بايد روندي طبيعي و 

معقول دانست.
بررس��ي هاي اين روزها نش��ان مي دهد كه خريد و 
فروش ها در بازار فوالد طبيعي است و اين بازار روندي 
معقول همراه با افزايش و كاهش هاي معمول را طي 
مي كن��د و قيمت گذاري در اين اوضاع تنها نوس��ان 
را به بازار و فرصت را به س��فته بازان هديه مي دهد و 
قيمت گذاري دستوري تنها رانت را پديد مي آورد كه 
اين رانت زيان عمده براي خريداران را طي ميان مدت 

و بلندمدت پديد مي آورد.

افزايشمخالفتها
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س گفت: با توجه ب��ه ايجاد مش��كالت درباره 
قيمت گذاري زنجيره فوالد؛ مقرر ش��د »قيمت هاي 
دستوري« از دستور كار خارج شود.قيمت دستوري به 
جز ايجاد رانت و فساد در كشور هيچ نتيجه اي به دنبال 
ندارد، مجلس و كميسيون اقتصادي با قيمت گذاري 
دستوري مخالف است. وي تصريح كرد: براساس قانون 
در صورت ورود يك كاال به بورس، آن كاال بايد از چرخه 
قيمت گذاري خارج شود و نكته  دوم سقف قيمت هايي 
است كه بايد براي رعايت حقوق مصرف كنندگان در 
كش��ور مورد توجه قرار گيرد. به طور مثال؛ اگر ما در 
كشور از مزيت هاي سنگ آهن برخوردار هستيم بايد 
محصوالت نهايي فوالدي كه مردم استفاده مي كنند 

هم قيمت كمتر يا به اندازه قيمت هاي جهاني باشد.
 نماينده مردم كرم��ان و راور در مجلس با بيان اينكه 
فرآين��د قيمت گذاري هم در نشس��ت ام��روز مورد 
توافق قرار گرفت، اظهار كرد: ما نمي توانيم بخشي از 
عمليات قيمت گذاري در حوزه فرايند عرضه و تقاضا 
را مشخص كنيم و ساير فرايندها را انجام ندهيم به طور 

مثال قيمت گذاري در حوزه س��نگ آهن، ش��مش، 
گندله سازي و ... بايد انجام شود. سيد رضا شهرستاني، 
عضو هيات مدي��ره انجمن توليدكنندگان در نهايت 
بيان داشت: در جلسه غيرعلني مجلس با وزير صنعت، 
دس��تورالعمل وزارت صنع��ت ب��راي قيمت گذاري 
دستوري فوالد و تعيين سقف قيمتي در بورس كاال 
منتفي شد. وي با بيان اينكه وزارت صنعت نمي داند 
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 مصرف كننده نهايي 
پايين باشد گفت: در حالي كه اين دستورالعمل فقط 
رانت بين فروش فوالد در بورس و قيمت مصرف كننده 
نهايي را به همراه دارد. ضمن اينكه تجربه نشان داده 
كه افرادي كه فوالد را بي��ش از 2۵ درصد پايين تر از 
قيمت هاي واقعي از ب��ورس خريداري كرده اند فقط 
۶ درص��د آن را به صورت محص��ول در بورس عرضه 
كرده اند. شهرستاني در مورد زمان مقرر براي عرضه 
همه محصوالت ف��والدي در بورس ني��ز گفت: بايد 
اين موضوع در كميس��يون هاي مربوطه بررس��ي و 

برنامه ريزي شود.
حسن قاليباف اصل، رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: برخي از تصميمات احتمالي آتي در حوزه 
قيمت گذاري و تعيين سقف رقابت براي محصوالت 
فوالدي در بورس كاال حاكي از تكرار اقدامات اشتباه 
س��ال 97 و 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 عده اي خاص منجر مي شود. 
رييس س��ازمان بورس افزود: با توج��ه به تاثير قابل 
توجه سهام ش��ركت هاي فوالدي در بازار سهام اين 
اقدام تضييع حقوق ۵0 ميليون س��هامدار به شمار 
مي رود و عالوه بر كاهش درآمد شركت ها كه سود آن 
متعلق به سهامداران حقيقي، حقوقي و سهامداران 
سهام عدالت اس��ت، روند كلي بازار را نيز دستخوش 
تغيي��رات نامطلوب مي كند.رييس س��ازمان بورس 
ضمن درخواست از تصميم گيران براي توجه به نظرات 
كارشناسان و افراد با تجربه اضافه كرد: اميدوارم اقتصاد 
ملي ش��اهد تكرار اين تجربه نامناسب نباشد و بهتر 

است براي حمايت از صنايع كشور و مصرف كنندگان 
از روش هاي بهين��ه، منطقي، اثر بخش و هدفمند تر 

استفاده كنيم.
سعيد اسالمي بيدگلي، حسين سالح ورزي، شاهين 
چراغ��ي اعضاي ش��وراي عالي ب��ورس در خصوص 

قيمت گذاري دستوري فوالد واكنش نشان دادند.
سعيد اس��المي بيدگلي در اين خصوص بيان كرد: 
قيمت گذاري محصوالت شركت هاي بورسي، يعني 
از جيب سهامدار برداشتن و به جيب واسطه ها ريختن. 
تجربه نشان داده كه اينگونه قيمت گذاري، تاثيري در 

كنترل قيمت محصوالت نهايي هم ندارد.
حسين س��الح ورزي درباره قيمت گذاري دستوري 
اظهار كرد: افت اخير ارزش بازار سرمايه بابت تصميم 
غيراصول��ي در مورد قيمت گذاري دس��توري فوالد 
حدود 3۵0 هزار ميليارد تومان و معادل يك مجتمع 
توليد فوالد مانند فوالد مباركه اس��ت. دستاورد اين 
زيان چه بوده؟ توزيع چند ميليون تن فوالد يارانه اي 
وقتي حتي مش��خص نيس��ت چقدر از اين يارانه به 

مصرف كننده نهايي مي رسد!؟
ش��اهين چراغي، در خص��وص اينكه با اج��راي اين 
قيمت گذاري دس��توري در بورس كاال به طور تقريبي 
چقدر رانت ايجاد مي شود، گفت: در حال حاضر قيمت 
ورق فوالد در بورس كاال ح��دود 12 تا 13 هزار تومان 
است و در بازار آزاد اين ورق ها با نرخ هاي حداقل 22 هزار 
تومان فروخته مي شود. عضو شوراي عالي بورس در ادامه 
با اش��اره به اين روند قيمت گذاري افزود: شركت هايي 
مثل فوالد مباركه ۵0 ميليون سهامدار عدالت دارند و 
با اين تصميم حق اين سهامداران تضييع شده و رانت 
بزرگي در اختيار افرادي قرار مي گيرد كه نه تنها سهامدار 
عدالت نيستند بلكه در گروه واس��طه ها و دالالن قرار 
دارند. وي با اشاره به اينكه اين رانت چند هزار ميلياردي 
به جيب دالل ها و واسطه ها مي رود، گفت: چنين رانتي 

مي تواند پروژه هاي قضايي زيادي را به وجود بياورد.
در نهايت با اعالم اين مخالفت ها و حاشيه هاي ايجاد در 
فضاي مجازي و خريد و فروش بازار سهام قيمت گذاري 
دستوري در بازار سهام لغو شد اما؛ در حال حاضر بالغو 
ش��دن اين موضوع هنوز نيز تاثير عم��ده اين اعالم 

قيمت گذاري دستوري در بورس ديده مي شود.
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عرضهاوليهچيست؟
آموزش| عرضه اوليه سهام شركت ها يكي از گزينه هاي 
بسيار جذاب براي سرمايه گذاران، به ويژه افراد تازه  وارد 
در بورس به شمار مي رود. چون سهام هايي كه در اين 
عرضه به فروش مي رس��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 مي دهيم.. تجربه نش��ان داده كه بيش از 
90% از عرضه هاي اوليه اي كه در بورس انجام مي  شوند 
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 شركت هاي 
دولتي با سال ها سابقه كار در اين عرضه شركت كنند. 
شرايط خريد و فروش سهام در عرضه هاي اوليه كمي با 
سهام هاي عادي متفاوت است. تا همين چند وقت پيش، 
عرضه هاي اوليه اي كه در بورس انجام مي شدند به روش 
حراج با اولويت زمان صورت مي گرفتند. به اين ترتيب 
كه سهم ها طي فرآيندي كه سرمايه گذاران حقيقي در 
آن نقش��ي نداشتند، ابتدا كشف قيمت مي شد؛ يعني 
قيمتي كه سرمايه گذاران براي اولين بار مي توانستند 
آن سهام را خريداري كنند، مشخص مي گشت. سپس 
با توجه به تعداد سهام شركت و تعداد سهامي كه قرار بود 
عرضه شود، سهميه هر فرد براي خريد سهام عرضه اوليه 
مشخص و ساعت سفارش گذاري تعيين مي گرديد. مثال 
بورس اعالم مي كرد كه عرضه س��هام شركت »a« در 
ساعت 12:30 آغاز مي شود و هر سرمايه گذار مي تواند 
1000 سهم را در قيمت 100 تومان سفارش بگذارد. 
پس در اين روش، قيمت خريد، ساعت خريد و حداكثر 
حجم خريد از قبل كامال مشخص مي شد و شما بايد در 
ساعت مشخص شده سفارش خود را در سيستم ثبت 
مي كرديد. اگر هم تعداد سهم هاي تقاضا شده از تعداد 
سهم هاي عرضه شده بيشتر مي شد، اولويت با افرادي 
بود كه سفارش خود را زودتر ثبت كرده بودند. اما مدتي 
است كه روش خريد عرضه اوليه به روش بوك بيلدينگ 
تغيير پيدا كرده است. بر اساس يك باور قديمي در ميان 
فعاالن بازار، خريد عرضه اوليه سودآور است. تجربه نيز 
بر اين باور ُمهر تاييد مي زند. چون تاكنون بيش از %90 
عرضه هاي اوليه بورس حداقل بين 20-30% س��ود را 
براي خري��داران آن به ارمغان آورده اند. حتي در برخي 
موارد اين س��ود به بيش از 100% نيز رسيده است. اين 
موضوع باعث شده كه تقاضا براي سهم هايي كه براي 
اولين بار عرضه مي شوند افزايش پيدا كند. اين افزايش 
تقاضا در كنار محدوديت هاي خريدي كه در زمان عرضه 
اوليه وجود دارند، باعث مي ش��ود كه تقاضا براي سهم 
عرضه شده نس��بت به تعداد سهامي كه در بازار عرضه 
مي شود، بيشتر باشد. در نتيجه، اگر سهام ارايه شده در 
زمان اولين عرضه را خريداري كنيد به دليل مواردي كه 
گفته شد، به احتمال زياد چند روزي شاهد صف خريد 
در سهمتان خواهيد بود. البته همانطور كه گفته شد اين 
اتفاق در بيشتر مواقع رخ مي دهد و هميشگي نيست. پس 
نمي توان از قبل با اطمينان گفت كه قيمت آن سهم حتما 
در روزهاي آينده رشد مي كند. همانطور كه با هم گفتيم، 
يكي از علت هاي رشد قيمت سهم بعد از اولين عرضه، 
وجود دو محدوديت است؛ محدوديت در تعداد سهام قابل 
خريداري و محدوديت در تعداد سهام عرضه شده. گذشته 
از اين ها معموال در اين جور مواقع، سهام شركت كمي 
ارزان تر از ارزش ذاتي كه توسط تحليل گران برآورد شده، 
عرضه مي شود تا براي سرمايه گذاران جذابيت بيشتري 
داشته باشد. اين كار باعث افزايش تقاضا براي آن سهم 
مي شود. اين جذابيت قيمتي در كنار عواملي كه توضيح 
داده شد، باعث مي شود تا قيمت سهام شركت ها بعد از 
عرضه اوليه رشد كند. بعد از مدتي با افزايش قيمت سهم 
و هم چنين عرضه سهامداران عمده و سرمايه گذاراني كه 
در ابتدا سهم را خريداري كرده اند كم كم تقاضا براي سهم 
كاهش پيدا مي كند. در اين هنگام مي گويند كه سهم، 
متعادل شده است. پس از اين ماجرا، سرمايه گذاران با 
آن سهم نيز مثل ساير سهم هاي بازار برخورد مي كنند. 
از اين به بعد رش��د و افت قيمت س��هم به عملكرد آن 
شركت بستگي پيدا مي كند. حتي اگر آن سهم به شكل 
هيجاني رشد كرده باشد، باز هم اين احتمال وجود دارد 
كه افت زيادي را تجربه كند. بازار سهام مانند هر فعاليت 
اقتصادي ديگر، دوره هاي متفاوتي از ركود، رشد، رونق و 
در نهايت نزول را تجربه مي كند. اين سيكل در طول زمان 
به صورت متوالي اتفاق مي افتد. اگر سهام يك شركت در 
زمان ركود يا نزول بازار عرضه شود معموال به دليل خروج 
سرمايه، حجم تقاضا براي اولين عرضه افت پيدا مي كند. 
در چنين شرايطي به دليل جو منفي حاكم بر بازار، تعداد 
روزهاي مثبت در س��هام عرضه اوليه پايين تر از دوران 
رونق خواهد بود. ولي در دوران رونق و صعود شديد بازار، 
قضيه برعكس است. از آنجايي كه حجم نقدينگي بزرگي 
در بازار در جريان است  معموال تقاضاي سنگيني براي 
سهام ايجاد مي ش��ود. در نهايت، اين موضوع مي تواند 
براي مدتي باعث تشكيل صف هاي خريد سنگين در آن 
سهم شود. يكي از مهم ترين نشانه هاي خروج از سهم 
تازه وارد به بازار، برچيدن صف هاي خريد است. از آنجا 
كه در روز نخست عرضه، تعداد بااليي از سهامداران براي 
خريد اقدام مي كنند، تعداد سهم محدودي نصيب هر كد 
معامالتي مي شود. بنابراين سهامداران در روزهاي آتي 
به خريد سهم اقدام مي كنند. اين ماجرا باعث مي شود 
كه تش��كيل صف خريد به صورت روزانه انجام ش��ود. 
شايد سهامدار عمده شركت با عرضه سهم بتواند صف 
خريد را كوتاه تر كند اما اين صف دوباره تشكيل مي شود. 
هنگامي كه ديگر صف خريدي براي سهم باقي نماند و به 
تعادل برسد، مي توان آن را نشانه اي براي فروش در نظر 
گرفت. به تازگي در بورس تهران از روش جديدي به نام 
»بوك بيلدينگ« براي خريد عرضه اوليه رونمايي شده 
است. مهم ترين مزيت اين روش، امكان ثبت سفارش به 
قيمت هاي متفاوت است. در روش بوك بيلدينگ، هر 
س��فارش با توجه به حداكثر حجم مشخص شده و در 
قيمتي كه خريدار تعيين مي كند در سامانه معامالت ثبت 
خواهد شد. به اين ترتيب، در تخصيص سهام، بي عدالتي 

ايجاد نمي شود.

زماناعطايكارتاعتباري
سهامعدالتمشخصشد

عليرضا ماهيار معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت 
سپرده گذاري مركزي، در رابطه با واريز سود حاصل از 
سهام عدالت افرادي كه روش غير مستقيم را انتخاب 
كرده اند، گفت: پس از آنكه شركت هاي سرمايه گذار 
اس��تاني درج نمادش��ان صورت گرفت و مجمعشان 
برگزار شد مي توانند براي دريافت سود يا فروش اقدام 
كنند ما تالشمان اين است سهامداران اين روش تا پايان 
اس��فند ماه به سودشان از طريق سامانه سجام دست 
پيدا كنند. او درباره آشفتگي سهام و رابطه با افت ارزش 
سهام عدالت، گفت: ارزش سهام عدالت قطع به يقين 
باالتر از مبلغي است كه افراد مي بينند اكنون شركت 
سپرده گذاري مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش 
اين س��هام با وزارت اقتصاد، بانك مركزي، بانك هاي 
مربوط و وزارت اقتصاد جلسات خوبي را برگزار كرده 
اس��ت كه به همين منظور مي ت��وان به تصميمات 
گرفته ش��ده در رابطه با اعطاي كارت اعتباري سهام 
عدالت اشاره كرد. ماهيار بيان كرد: روش اعطاي كارت 
اعتباري س��هام عدالت به طور مكانيزه انجام مي شود 
يعني س��هامداران مي توانند با مراجعه به درگاه هاي 
بانك هاي عامل در خواست وثيقه گذاري سهام عدالت 
را داشته باش��ند قاعدتا در اين روش كارت هايشان به 
نسبت ارزش سهامشان ش��ارژ مي شود، اكنون چند 
بانك اين فرآيند را به صورت مكانيزم انجام دادند و در 
حال حاضر ما به دنبال تقويت زير ساختار هاي حقوقي 
براي عملكرد بهتراين امر هس��تيم.او در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا اين نويد را مي دهيد كه اين كارت هاي 
اعتباري تا پايان آبان ماه به دست مردم برسد يا خير؟ 
تصريح كرد: بانك مركزي ابالغيه اي را به منظور اعطاي 
كارت هاي اعتباري س��هام عدالت صادر كرده، اينكه 
بعضي از بانك ها عملكردش��ان درست نيست به زير 
ساخت حقوقيشان مربوط مي شود، اميدواريم با توجه به 
اقدامات صورت گرفته تا پايان آباه ماه كارت هاي اعتباري 
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 
تجميعي گفت: اين سهام ها به روش دستوري خريد يا 
فروش نمي شوند، در گذشته كه روش تجميعي بود پول 
افراد خرد خرد به حسابشان واريز اما روش بلوكي سبب 
شد تا مبالغ به طور يكجا واريز شود همچنين افرادي كه 
از فروش سهام خود تا قبل از واريز مبلغ به حسابشان 
پشيمان شده باشند مي توانند تغيير رويه دهند. او در 
خصوص اينكه آيا كارت هاي اعتباري سهام عدالت به 
اشخاصي كه روش غير مستقيم را هم انتخاب كردند 
اختصاص مي يابد 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 

سهام هاي حاضر در بازار سرمايه را در برگيرد.

اجرايمصوباتهياتوزيران
دربورسانرژي

سيد علي حس��يني مديرعامل بورس انرژي ايران در 
ابالغيه اي به تمام شركت هاي كارگزاري عضو اين بازار، 
با اشاره مصوبه اخير هيات وزيران پيرامون تامين برق 
در بورس انرژي عنوان كرده اس��ت: »كليه مشتركين 
صنعتي برق با قدرت ب��االي ۵ مگاوات موظفند برق 
)انرژي الكتريكي( مورد ني��از را از طريق قرارداد هاي 
دوجانبه و يا س��اير روش هاي متداول در بورس انرژي 
ايران تامين كنند.« بر اس��اس اين ابالغيه مديرعامل 
بورس انرژي از مديران عامل ش��ركت هاي كارگزاري 
درخواست كرده است با توجه به اهميت موضوع، نسبت 
به انجام امور مربوط به بازاريابي و جذب مشتريان بالقوه 
در اين بازار اقدام شود. گفتني است، هيات وزيران در 
20 مهرماه امسال در مصوبه اي كليه مشتركان صنعتي 
برق با قدرت باالي ۵ مگاوات را موظف به كرده بود، برق 
مورد نياز خود را از طريق قرارداد هاي دوجانبه و يا ساير 
روش هاي متداول در بورس انرژي تامين كنند. در اين 
مصوبه همچنين وزارت نيرو و ب��ورس انرژي موظف 
شده اند كه زير س��اخت هاي الزم براي تامين بر ساير 
مشتركين از طريق قرارداد هاي دوجانبه يا روش هاي 

متداول بورس انرژي را فراهم كنند.

طرحجاماندگانسهامعدالت
درنوبتبررسياست

محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: در آخرين جلسه اي كه با رييس كل بانك 
مركزي داشتيم، قرار ش��د اين بانك محدوديت هاي 
ناشي از صادرات را براي شركت هاي صادراتي به ويژه 
شركت هايي كه فعاليت هاي بورس��ي دارند، بردارد. 
پورابراهيمي افزود: اين كار امكان صادرات در برابر واردات 
را عملياتي خواهد كرد و با ارايه حواله هاي صادراتي به 
صادركنندگاني كه از طريق ثبت سفارش اقدام مي كنند، 
انگيزه صادراتي را افزايش مي دهد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ابراز امي��دواري كرد اين اقدامات در 
تنظيم بازار و افزايش ظرفيت هاي توليد و سودآوري 
شركت ها و ظرفيت هاي صادراتي موثر واقع شود تا به 
زودي شاهد ثبات مناسبي در حوزه اقتصادي باشيم.

پورابراهيمي همچنين با اشاره به ضرورت ساماندهي 
سيستم هاي نظارت بر قيمت كاال ها از سوي دولت گفت: 
در صورتي كه در اين زمينه بي توجهي ش��ود، ساالنه 
بيش از 100 هزار ميليارد تومان رانت در اقتصاد كشور 
توزيع خواهد شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
درباره سهام عدالت و افرادي كه موفق به در يافت اين 
سهام نشده اند نيز گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت 
در نوبت بررسي در صحن علني است و منابع مالي آن 
هم مشخص شده است. وي افزود: براساس اطالعات ما 
حدود 20 ميليون نفر از كساني كه در زمان عرضه سهام 
عدالت در سال هاي 1384 و 138۵ مالك سهام عدالت 
شدند، جزو شش دهك پايين درآمدي كشور محسوب 
نمي شدند، يعني 20 ميليون از جمعيت كم درآمد كشور 

هم از سهام عدالت محروم شده اند.

توافق دولتي ها و مسووالن بر عدم مداخله در بورس كاال 

»نه« بر قيمت گذاري دستوري فوالد

قصهمتفاوتازويروسكرونا
پدر در براب��ر اصرار فرزند تصميم مي گي��رد كه قصه را 
يك بار ديگر براي فرزندش بخواند هرچند او همه داستان 
را مي داند و قصه او اينگونه شروع مي شود: »دنيا بود پر از 
زباله وشگفتي؛ انباشته از فقر و در عين حال وفور نعمت. 
پيش از آنكه تصوري از 2020داش��ته باش��يم و بدانيم 
چه اتفاقي در راه اس��ت. مردمي را مش��اهده مي كرديم 
كه مش��غول كار در بنگاه هاي بزرگ پراكنده در سراسر 
جهان دنيا بودند و هر روز درگير تورم. ما هميشه دنبال 
خواسته هاي شخصي مان بوديم ولي حاال خيلي سريع تر 
مي توانستيم هر چيزي را كه مي خواهيم و هرچيزي را 
كه آرزو داش��تيم، در يك روز و ب��ا يك كليك كردن در 
اختيار بگيريم؛ اما ديديم كه خانواده ها ديگر باهم حرف 
نمي زنند. نه اينكه هيچ وقت ح��رف نمي زدند؛ بلكه به 
اين معني كه صحبت هايشان عميق نبود. تعادل كار و 
زندگي بهم خورده بود و چشم هاي بچه ها به قاب مربعي 
دوخته شده بود. همه بچه ها تلفن همراه داشتند و اينگونه 
كمبودهايش��ان را فيلتر مي كردند. اما با اينهمه هياهو 
احساس تنهايي مي كردند. آسمان هر روز آلوده تر مي شد 

تا جايي كه ديگر نمي توانستند ستاره ها را ببيند. ما تمام 
روز بيهوده رانندگي مي كرديم و دويدن يادمان رفته بود 
و س��بزه ها، پارك ها، جنگل ها را كم كم از بين برديم. ما 
درياها را پر از پالستيك كرديم؛ چون زباله هايمان هرگز 
تمامي نداشت. تا جايي كه هر روز ماهي هاي بيشتري 

گرفتار در پالستيك مي ديديم و...«. 
»اما باالخره در سال 2020 با يك ويروس جديد مواجه 
شديم، دولت ها 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 ماشين هايشان 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 مي ديدند؛ با سرعت زياد وقدم هاي 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. 
عادت هاي قديمي از بين رفت و با راه هاي تازه جايگزين 
شد. و هر مهرباني ساده حاال ديگر دليل داشت.« اما وقتي 
پسر از پدر پرسيد: » چرا اينگونه شد؛ حتما بايد ويروسي 
مي آم��د تا مردم دوباره دور هم جمع ش��وند؟.« پدر در 
پاسخش گفت: »خب گاهي وقت ها كه مريض مي شوي، 
آن موقع است كه قدر حال خوب را ميداني پسرم. حاال 
دراز بكش و خواب فردا را ببين و همه آن چيزهايي كه 
مي توانيم انجام بدهيم. چه كس��ي مي داند اگر روياي 
بزرگ داشته باشي، شايد به واقعيت تبديل شوند. چيزي 
كه ما اكنون به آن مي گوييم »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 2020.« آري هر كس 
قصه خودش را خواهد گفت. يكي خواهد گفت كه يك 

ويروس آمد ومادرش را از او س��تاند و ديگري مي گويد؛ 
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 
2020 هستيم و هنوز با ويروس منحوس كرونا درگيريم. 
ويروسي كه خيلي ها را راهي خانه ابدي كرده و خيلي هاي 
ديگر را خانه نشين و فقيرتر. روزهاي خوبي نيست و همه 
ما در برابر مرگ هر انساني كه تنها به فاصله ۶ دقيقه اتفاق 
مي افتد مسووليم؛ با ماسك نزدنمان، با خانه نماندمان و 
با رعايت نكردن همه پروتكل هاي بهداشتي. »دوشنبه 
سياه« هم در تقويم روزهاي كرونايي رقم خورد؛ تلخ بود 
خيلي تلخ اما اگر جدي اش نگيريم دير نيس��ت كه هم 
روزهاي هفته سياه كرونايي شود. بياييد ديگر اين جمله 
كليش��ه اي گول زنك را كه ما كرونا نمي گيريم را تكرار 
نكنيم و اجازه دهيم سال هاي آينده قصه همه ما مرگ 
كرونا باشد نه قصه مرگ كساني كه دوستشان داريم؛ به 

اميد روزهاي خوب در سال هاي پس از كرونا. 

ادامه از صفحه اول

اگر ب�ه قيمت هاي مقاطع ف�والدي از ابتداي 
سال تا كنون نگاه كنيم متوجه مي شويم كه 
رش�دي چند برابر از ن�رخ ارز را تجربه كرده 
اس�ت و اين موضوع باعث مي شود كه ريزش 
اين بازار كمي عميق تر و با شيب بيشتر باشد. 
حاشيه هاي ايجاد شده اين روزها افت قيمت 
روندي طبيعي تلق�ي مي ش�ود و باتوجه به 
كاهش نرخ ارز اين روند بيش از پيش تقويت 

مي شود. مي توان گفت اين محصول روز شنبه 
روند افزايش�ي به خود نمي گيرد و با توجه به 
تعطيلي هاي اخير و روزهاي گذشته، اين روند 
كاهشي ادامه دار مي ش�ود و در نتيجه هفته 
خوبي براي بورس كاال و همچينن شمش فوالد 
نمي توان متصور بود و ن�زول اين بازار را بايد 
روندي طبيعي و معقول دانست. بررسي هاي 
اين روزها نشان مي دهد كه خريد و فروش ها 

در بازار فوالد طبيعي است و اين بازار روندي 
معقول همراه با افزايش و كاهش هاي معمول 
را طي مي كند و قيمت گ�ذاري در اين اوضاع 
تنها نوسان را به بازار و فرصت را به سفته بازان 
هديه مي دهد و قيمت گذاري دستوري تنها 
رانت را پديد مي آورد كه اين رانت زيان عمده 
براي خريداران را طي ميان مدت و بلندمدت 

پديد مي آورد.

برش



گروه راه و شهرسازي|
تامي��ن مالي س��اخت و خريد مس��كن ب��ه عنوان 
بزرگ تري��ن و گرانبهاترين كااليي ك��ه هر خانوار 
مي خرد، به واس��طه جهش هاي قيمتي س��ال هاي 
اخير، بيش از هميشه دش��وار شده است. از سويي، 
سازندگان براي شروع پروژه هاي 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 بانك ها در تامين بخشي از هزينه هاي ساخت 
يا خريد مسكن نيز كم رنگ تر از هميشه شده است. 
از سويي، سقف وام هاي س��اخت و خريد همگام با 
افزايش هزينه ها رش��د نكرده و ميزان پوشش دهي 
اين وام به شدت كاهش يافته است به گونه اي كه هم 
اينك با توجه به متوس��ط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران )24 ميليون و 290 هزار تومان 
در شهريور99( با يك وام 200 ميليون توماني حدود 
8 متر از يك واحد مس��كوني را مي توان خريد. اما از 
سوي ديگر، آمارهاي منتشر شده درباره سهم مسكن 
از كل تسهيالتي اعطاي بانك ها حاكي از مهجوري 

اين صنعت است.
در ش��رايطي كه 20 درصد از تولي��د ناخالص ملي 
متعلق به بخش مس��كن اس��ت اما اي��ن حوزه تنها 
از 5.6 درصد تس��هيالت بانكي به��ره مي گيرد. در 
حقيق��ت منابع داخلي بانك ه��ا در 6 ماهه ابتدايي 
س��ال پاس��خگوي تنها 4 درصد از تقاضاي ساخت 

مسكن بوده است. 
حال آنكه در نيمه نخس��ت س��ال جاري به واسطه 
جهش قيمت دالر از حدود 15 هزار تومان به حدود 
30 هزار تومان و در پي آن، افزايش شديد نرخ انواع 
مصالح ساختماني به ويژه آهن و فوالد مورد استفاده 
در ساختمان سازي، هزينه هاي 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 
مي شود. در اين ميان حوزه مسكن با توجه به نقش 
گسترده در سبد هزينه خانوار و ارتباط با اساسي ترين 
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 شاخص هاي اقتصاد كالن كشور، تاكيد كرده بود: 
»سهم حوزه مسكن 40 درصد از توليد خالص ملي 
و 20 درصد از توليد ناخالص ملي را در بر مي گيرد، 
همچنين اشتغال ناشي از ساخت مسكن نزديك به 
13 درصد اس��ت.« اسالمي با اشاره به اينكه جريان 

پايدار توليد مس��كن به طور 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 مي دهد.«

     تخصيص تنها 5.6 درصد از منابع به مسكن 
بر اساس اين گزارش، عمده تامين مالي مسكن در 
سال هاي اخير از محل منابع مالي بانك ها و در قالب 
ارايه تسهيالت انجام شده است. در همين خصوص، 
بررس��ي تس��هيالت پرداختي بانك ها طي 6 ماهه 
ابتداي سال جاري به بخش هاي اقتصادي بيانگر اين 
امر اس��ت كه تنها 5.6 درصد از تسهيالت پرداختي 
بانك ها به حوزه مسكن اختصاص پيدا كرده است. 
در حقيقت ميزان تسهيالت پرداختي از محل منابع 
داخلي در فصل هاي بهار و تابس��تان سال 99، 696 
هزار ميليارد تومان برآورد مي شود اما تنها 39 هزار 
ميليارد تومان از اين تسهيالت به بخش مسكن تعلق 

گرفته است.
به منظور بررسي دقيق تر 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 
نمي تواند 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 
مي كند. بنابراين تنها تسهيالتي منجر به بهبود بازار 
مسكن مي ش��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 مي ش��ويم كه تنها 3.9 درصد از 
تس��هيالت اعطايي از منابع داخلي بانك ها به حوزه 

مسكن تعلق گرفته است.«
وي با اشاره به عالقه بانك هاي دنيا نسبت به پرداخت 
تس��هيالت مس��كن، افزود: »در يك اقتصاد سالم 
بانك ها 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 
مي گيرد و همين امر ميزان نكول اين تس��هيالت را 

نسبت به ساير وام هاي 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 بانك ها هيچ قرابتي با 
نقش مس��كن در اقتصاد كالن ن��دارد و ميزان اين 

تسهيالت بايد افزايش يابد.«
به استناد بررس��ي هاي انجام شده، در شرايطي كه 
تمامي تس��هيالت اعطايي بانك ها به بخش مسكن 
به اس��تثناي پرداخت هاي مرتبط با وام هاي خريد 
در 6 ماهه ابتدايي سال جاري منجر به ساخت واحد 
مسكوني شده باشد، تنها شاهد تامين مالي ساخت 
6 ميليون 886 هزار مترمربع مسكن با هزينه ساخت 

4 ميليون براي هر مترمربع بوديم.
با فرض اينكه متراژ هر واحد مس��كوني 75 متر در 
نظر گرفته شود، تسهيالت اعطايي بانك ها به حوزه 
ساخت در 6 ماه ابتدايي س��ال جاري براي ساخت 
نزديك به 92 هزار واحد مسكوني كافي بوده است. 
اين در حالي است كه نياز به ساخت مسكن معادل 
2.2 ميليون مس��كن در هر س��ال برآورد مي شود. 
بنابراين با گذش��ت نيمي از س��ال ج��اري بانك ها 
نقدينگي الزم براي ساخت تنها 4 درصد از واحدهاي 

مسكوني مورد تقاضا را تامين كرده اند.
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آلودگي مجدد هوا
در تهران و كرج از فردا

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه روزسه شنبه ششم آبان تا پنجشنبه هشتم 
آبان، 5 تا 8 درجه كاهش دما در شمال شرق كشور 
خواهيم داش��ت، گفت: تا چهارشنبه 4 تا 6 درجه 
كاهش دما در سواحل خزر داريم. صادق ضياييان در 
گفت وگو با فارس در تشريح آخرين وضعيت جوي 
كشور بيان كرد: تا پنجشنبه هشتم آبان در اغلب 
مناطق كشور جوي پايدار حاكم است. از سه شنبه 
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 پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي ادامه داد: روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
پيش رو در س��واحل مركزي و غرب��ي خزر بارش 
پراكنده خواهيم داشت و اين شرايط روز چهارشنبه 
هفتم آب��ان در اس��تان هاي گي��الن، 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 پيش بيني مي شود.

درخواست ايرالين ها
از ستاد كرونا

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ايران، خواستار 
تجديد نظر وزارت بهداش��ت در اج��راي محدوديت 
60 درص��دي فروش ظرفيت پروازهاي داخلي ش��د. 
به گزارش مهر، مقصود اس��عدي س��اماني با اشاره به 
دستورالعمل وزارت بهداشت مبني بر الزام شركت هاي 
هواپيماي��ي ب��راي اس��تفاده از 60 درص��د ظرفيت 
هواپيماهاي خود، افزود: با وجود اينكه ش��ركت هاي 
هواپيمايي )ايرالين ها( ايران��ي موظف به رعايت اين 
دستورالعمل هس��تند، اما نرخ بليت ها تغيير نخواهد 
نكرد و بليت ها همچنان با نرخ قبلي به فروش مي رسند. 
وي ب��ا بيان اينكه ش��ركت هاي 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 نامه اي كه وزارت بهداشت تكليف كرده 
اس��ت، اين محدوديت اجرا مي شود. اسعدي ساماني 
تاكيد ك��رد: اكنون ش��ركت هاي هواپيماي خارجي 
كه از ايران عبور مي كنند شامل اين طرح نمي شوند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: در شرايط 
فعلي، شركت هاي هواپيمايي افزايش نرخي نخواهند 
داشت و چنانچه دولت بتواند تسهيالتي را در اختيار اين 
شركت ها قرار دهد و هزينه آنها را جبران كند، نرخ ها 
به همين صورت باقي خواهند ماند، در غير اين صورت 
شركت هاي هواپيمايي )ايرالين ها( مجبور به افزايش 
قيمت خواهند شد. وي با يادآوري از اينكه تاكنون هيچ 
شركت هواپيمايي بليت هاي كالس اكونومي اش را باالتر 
از نرخ تعيين شده اعالم نكرده است، گفت: افزايش نرخ 
بليت، صرفاً در كالس هاي بيزنس به دليل خدماتي كه 
ارايه مي دهند رخ داده است. اما در كالس هاي اكونومي، 
شركت هاي هواپيمايي موظف به ارايه بليت در دامنه نرخ 
تعيين شده هستند. اسعدي ساماني بر ضرورت تغيير 
نرخ بليت سفرهاي هوايي تاكيد كرد و افزود: با اين نرخ 
تعيين شده، شركت هاي هواپيمايي فقط مي توانند 
هزينه كاركنان خود را تأمين كنند و در نتيجه امكان 
جايگزيني تجهيزات و امكانات خود را براي پايداري در 
اين صنعت ندارند. وي با انتقاد از رويكرد وزارت بهداشت 
در كاهش ظرفيت هواپيماهاي كشور، ادامه داد: مطابق 
آمار از يك ميليارد و 200 ميليون مسافر هوايي در جهان، 
تاكنون فقط 44 نفر به كرونا مبتال شده اند. يعني از هر 27 
ميليون مسافر هوايي، فقط يك نفر به كرونا مبتال شده 
است و با توجه به اين موضوع، شركت هاي هواپيمايي 
كش��ور منتظر تجديد نظر وزارت بهداشت در زمينه 

محدوديت هاي هوايي هستند.

افزايش ۱۷ درصدي
سفرهاي جاده اي در آخر هفته

س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي اعالم كرد: 
سفرهاي بين اس��تاني در تعطيالت آخر هفته اي كه 
گذشت در مقايسه با هفته قبل آن، 17.6 درصد افزايش 
يافت. به گزارش صدا و سيما، علي اكبر آشوري افزود: 
بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه هاي تردد شمار 
منصوبه در سطح شبكه جاده اي كش��ور، در روزهاي 
پنجشنبه و جمعه اول و دوم آبان بيش از سه ميليون و 
541 هزار خودرو، تردد بين استاني داشته اند. وي اضافه 
كرد: اين ميزان، نشان دهنده رشد 17 و 6 دهم درصدي 
س��فرها در اين هفته در مقايسه با مدت مشابه هفته 
قبل است. رييس مركز مديريت راه هاي كشور گفت: 
همچنين اين عدد نسبت به تعطيالت دو هفته قبل 
7.5 درصد افزايش نشان مي دهد، اما ميزان ترددهاي 
بين استاني در مقايسه با 3 هفته قبل 4 و نيم درصد و در 
مقايسه با هفته اول مهر 9.1 درصد كاهش داشته است. 
به گفته آشوري در مجموع، ميزان ترددهاي بين استاني 
در مقايسه با دو هفته قبل رشد داشته، اما سفرها نسبت 

به يك ماه قبل، كاهش يافته است.

كاهش ۲6 درصدي
پروازهاي فرودگاه مهرآباد

پروازهاي فرودگاه مهرآباد در 6 ماه نخس��ت امسال، 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 26 درصد كاهش 
داشت. به گزارش مهر، فرودگاه بين المللي مهرآباد 
اعالم كرد: در 6 ماه اول س��ال 99، در اين فرودگاه با 
بي��ش از 45 هزار و 800 پرواز، 4 ميليون و 550 هزار 
مسافر جابه جا شده اند. بر اساس اعالم اين فرودگاه، 
با توجه به ش��رايط ناشي از انتشار ويروس كرونا در 6 
ماه اول سال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 
26 درصد كاهش در نشست و برخاست و 28 درصد 
كاهش در جابه جايي مسافر داشته ايم. در حوزه حمل 
ب��ار نيز بيش از 31 هزار تن بار در 6 ماه اول س��ال در 
مهرآباد جابه جا شده است كه نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته 21 درصد كاهش داشته ايم.

خطرناك ترين 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 حبيب زاده در گفت وگو با ايسنا، در 
مورد وضعيت گودهاي پايتخت با بيان اينكه تهران 
شهر گودها است، گفت: تاكنون معاونت شهرسازي 
شهرداري تهران 485 گود با خطر خيلي باال، باال و 
متوسط در سطح شهر را شناسايي كرده كه در اين 
ميان 275 گود پرخطر در تهران شناس��ايي شده 
است. وي با بيان اينكه 20 درصد گودهاي پايتخت 
درجه خطرپذيري بسيار باال دارند، افزود: بررسي ها 
نشان داده است كه منطقه 22 و يك، داراي بيشترين 
تعداد گود پرخطر در تهران هستند به گونه اي كه 
صرفا در منطقه يك، 31 گ��ود پرخطر وجود دارد 
كه 11 گود آن به حال خود رها شده وتنها 20 گود 
فعاليت س��اختماني دارند. ريي��س كميته عمران 
شوراي شهر افزود: بررسي ها در منطقه يك نشان داد 
كه همچنين 46 گود نيز داراي خطرپذيري نسبي 
متوسط هستند كه از ميان آنها نيز 20 گود رها شده 
و تنها 26 گود فعال هستند كه در مجموع مي توان 
گفت كه 10 هزار مترمربع مساحت گودهاي بسيار 
خطرناك منطقه يك است. حبيب زاده با تاكيد بر 
اينكه يكي از خطرناك ترين گودها در منطقه 6 قرار 
دارد كه متعلق به يكي از بانك ها است و شش سال 
است به حال خود رها شده ادامه داد: البته شهرداري 
تهران براي حل مشكل گودهاي موجود و جلوگيري 
از ايجاد گودهاي جديد اليحه اي را تنظيم كرده كه 
اميدواريم با بررسي راهكارهاي اين برنامه، گودهاي 
فعلي رها شده تعيين تكليف شوند و از ايجاد گودهاي 
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 گفت وگو با ايرنا، تمركز بيش از 50 
درصد گردش مالي كشور در تهران، افزايش جمعيت 
بدون رعايت معيارهاي آمايشي و گسترش بي رويه 
ساخت و س��ازها بدون توجه به طرح جامع و طرح 
تفصيلي و ضوابط مصوب شوراي عالي معماري و 
شهرسازي براي پهنه ها و زير پهنه هاي مختلف را از 
مشكالت تهران برشمرد. وي افزود: آلودگي هوا به 
ويژه ناشي از شيوه اتخاذ شده براي ترابري و استفاده 
نامناسب از وسائل شخصي به جاي توسعه و استفاده 
از حمل و نقل عمومي به خصوص راه آهن )مترو( 
سبب بروز معضالت زيست محيطي كنوني در تهران 
شده است. وي تخريب كوهپايه و بلندمرتبه سازي 
در كوهپايه به جاي ساماندهي آن به عنوان يكي از 
ظرفيت هاي 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.

كارنامه ضعيف وام ساخت در پوشش دهي هزينه ها در نيمه اول 99

افت تورمي و غيرتورمي وام مسكن

پيش بيني افزايش 5۰  درصدي مراجعه به گرمخانه ها 
سرپرست س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران از مراجعه كمتر از هزار زن 
به گرمخانه هاي پايتخت در يك سال گذشته خبر داد 
و گفت: در هفت ماه نخست سال جاري بانوان بيش 
از ٢٧ هزار نفر شب از گرمخانه ها استفاده كردند كه 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزايش 

داشته است.
سيد مالك حسيني، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران در گفت وگو 
با ايلنا درب��اره آم��ار مراجعه زن��ان كارتن خواب به 
گرمخانه ها گفت: مراجعه زنان كارتن خواب در 7 ماه 
نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 

20 درصد افزايش داشته است.
او ضمن توضي��ح علت افزايش اين آم��ار افزود: آمار 
مراجعه به گرمخانه ها به صورت »نفر شب« محاسبه 
مي شود؛ يعني به ازاي هر نفر، در هر شب خدماتي ارايه 
مي شود. در هفت ماه نخست سال 98، بيش از 22 هزار 

نفر شب، به زنان بي سرپناه خدمات داديم.
حسيني با بيان اينكه اين رقم در سال جاري به بيش 
از 27 هزار نفر ش��ب رسيده اس��ت، افزود: اين بدين 
معناست كه اگر فردي طي هفت ماه گذشته، هر شب 
به گرمخانه اي مراجعه كرده باشد، اين يك نفر در آمار 
معادل 210 »نفر شب« محاسبه مي شود، لذا وقتي 
گفته مي شود 210 نفر 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 مراجعه كننده را نشان مي دهد.

سرپرس��ت س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري تهران اظهار كرد: آمارها نشان 
مي دهد در 4 گرمخانه زنان، در يك سال گذشته كمتر 

از هزار نفر به طور جداگانه مراجعه داشتند.
او با بيان اينكه در گرمخانه ها براي افزايش احساس 
امنيت، مدارك هويتي از كس��ي دريافت نمي شود، 
افزود: به اين ترتيب براس��اس خوداظهاري اطالعات 
مراجعه كنندگان را ثبت مي كنيم، چرا كه عموما افراد 
كارتن خواب و بي خانمان يا مدارك هويتي ندارند يا 
از آنجايي كه اغلب آنها سوءمصرف مواد مخدر دارند، 
درخواست مدارك هويتي سبب مي شود كه احساس 
ترس كرده و به گرمخانه ها مراجعه نكنند؛ به همين 
دليل هم اكنون اعتماد نس��بتا خوبي به گرمخانه ها 

ايجاد شده است.
حسيني با بيان اينكه نمي توانيم اين آمار را به عنوان 
تعداد كل زنان كارتن خواب در شهر تهران تاييد يا رد 
كنيم، افزود: بخشي از زنان كارتن خواب مصداق معتاد 
متجاهر هستند و ممكن است به دليل مصرف دايمي 
مواد مخدر به گرمخانه ها مراجعه نكنند؛ به همين دليل 
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 
گرمخانه ها مراجعه مي كنند، گفت: خير، برخي از زنان 
مراجعه كننده، كارتن خواب و برخي بي سرپناه هستند. 
گروه دوم ممكن است به دليل سوءمصرف مواد مخدر 
يا اختالفات خانوادگي از خانه خارج ش��ده و يكي دو 
ش��ب به گرمخانه ها مراجعه كنند. همچنين ممكن 

است، محل زندگي برخي از اين زنان خارج از تهران 
باشد و در سفر به تهران با مشكالتي چون سرقت دارايي 
يا مدارك هويتي مواجه شده و در ساير مراكز اقامتي 
پذيرش نشوند، از اين رو، به گرمخانه ها مراجعه كنند.

او درباره آمار ثابت زنان مراجعه كننده به گرمخانه ها 
تصريح كرد: تعدادي از اين اف��راد به صورت ثابت به 
گرمخانه ها مراجعه مي كنند كه 40 درصد مراجعان 

را شامل مي شود.

    افزايش مراجعات در نيمه دوم سال 
سرپرس��ت س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي درباره ظرفيت پذيرش گرمخانه هاي بانوان 
نيز تصريح كرد: ظرفيت گرمخانه هاي بانوان اكنون بين 
250 تا 300 تخت است كه در برخي روزها و به ويژه 
همزمان با سرد شدن هوا، ظرفيت كف خواب هم به آن 
اضافه مي شود. در هفت ماه نخست امسال به صورت 
متوسط شبي 130 نفر پذيرش در گرمخانه هاي بانوان 
داشتيم كه اين رقم معموال در شش ماهه دوم سال به 

دنبال برودت هوا، تا 50 درصد افزايش مي يابد.
او در خصوص مراجعه مردان به گرمخانه ها نيز گفت: 
در سال گذش��ته كل مراجعات به گرمخانه ها حدود 
490 هزار نفر شب بوده است كه شامل بيش از 4500 
نفر مي شود و از اين تعداد بيش از 3500 نفر را مردان 

تشكيل مي دهند.
حسيني با بيان اينكه ماندگاري زنان به نسبت مردان 
در گرمخانه ها پايين تر اس��ت، گفت: مردان معموال 
دوره هاي طوالني تري را در گرمخانه ها مي مانند، اما 

بخش قابل مالحظه اي از بانوان دوره هاي كوتاه تري را 
در گرمخانه ها به عنوان سرپناه مي مانند. سرپرست 
س��ازمان رفاه، خدمات و مش��اركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران درباره شرايط آماده سازي گرمخانه ها 
براي فصول سرد سال نيز توضيح داد: اصالحات مورد 
نياز در فصل تابستان شامل تأمين سيستم گرمايشي، 
اصالحات ايمني و نوسازي برخي گرمخانه ها انجام 
ش��د و به اين ترتي��ب آمادگي كامل ب��راي پذيرش 
مراجعه كنندگان همزمان با آغاز فصول س��رد سال 

را داريم.
او با بيان اينكه س��ال گذشته ش��يوع كرونا در فصل 
زمستان آغاز شد، افزود: امسال نيز اجراي دستورالعمل 
مراقبت هاي جدي تر بهداش��تي به گرمخانه ها ابالغ 
شده است. همچنين گرمخانه ها از زمان شيوع كرونا 
روزانه سه بار ضدعفوني و حداقل يك بار شست و شو 

مي شوند.

    خروج ۱۰۴ نفر از چرخه كارتن خوابي 
حسيني با بيان اينكه امس��ال تمركز در گرمخانه ها 
بيشتر روي حوزه مددكاري است، گفت: كمك براي 
خروج اف��راد از چرخه كارتن خواب��ي به طور 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 104 نفر را به طور كامل از 
چرخه كارتن خواب��ي خارج كنيم. اين افراد به كانون 
خانواده بازگشتند و ديگر به گرمخانه ها مراجعه نكردند.

ش�رکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید30000 متر لوله فوالدی 6 اینچ گرید بی 
ضخامت 0/172 به شماره 2099001339000062   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرایط مناقصه گر: داشتن شخصيت حقوقی، تجربه مرتبط، توانايی رعايت استانداردهای شرکت ملی گاز، داشتن امکانات و نيروی متخصص به تعداد کافی،توانايی 
تهيه و تسليم ضمانتنامه، داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و يا جامعه حسابداران رسمی.

الزم به ذکر است کليه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کيفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( انجام 
خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی بايد مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه      99/07/29     می 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  16 روز  یکشنبه  مورخ     99/08/25    .
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس:کرمانشاه، ميدان آزادی، ابتدای بلوار شهيد بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 

يا پايگاه اطالع رسانی الکترونيکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمايند  و يا با تلفن 34283283-083 تماس حاصل فرمايند.

شرکت ملي گاز  ایران فراخوان ارزيابی کيفی
شرکت گاز استان کرمانشاه ) سهامي خاص(

نوبت دوم

شماره مجوز: 1399-4088

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذیل را از طریق شركت هاي تأمین كننده داخلي خریداري نماید :
1- شرح مختصر كاالي مورد نیاز : 

SGT 500 جهت استفاده در توربو کمپرسور زیمنس مدل Shell turbo- Oil- CC46 تعداد 100 بشکه روغن
اطالعات تكمیلي متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.

2- محل تحویل كاال : شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تداركات و امور كاال   
3-  نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي به مبلغ-/000ر000ر500  ریال

4- شرایط متقاضي  : توانایي ارائه تضمین شركت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقي/ حقوقي، شماره اقتصادي،  
توانایي مالي، ارائه سوابق كاري و همچنین مدارك وگ�واه�ینامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و یا پایگاه اطالع رساني زیر نسبت به تهیه و تكمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك 
درخواستي حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزیابي كیفي و بررسي صالحیت تأمین كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزیابي كیفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرایط جهت شركت در مناقصه دعوت 
بعمل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد كرد و این شركت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 

))فقط مدارك ارزیابي ارسالي كه در دفتر خانه رسمي كپي برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((
آدرس پایگاه اطالع رساني:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشاني محل اعالم آمادگي و دریافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال 
فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
تأمين كاال ۰5۷/ت ك آج/99  شركت ملي نفت ایران

شرکت ملی  مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص( 

نوبت دوم
شماره مجوز :  1399.4070 

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري



مديرعامل يك س��رويس دهنده خدم��ات اينترنتي، به 
دليل آپلود يك ويديو توسط يك كاربر، به ۱۰ سال حبس 
محكوم شده اس��ت. اگرچه اين حكم راي بدوي دادگاه 
بوده و تجديدنظرخواهي از اين دادنامه توسط اين شركت 
صورت گرفته است، اما اتفاقي كه رخ داده نشان مي دهد 
كه دس��تگاه هاي نظارتي همچنان در خصوص اتهام به 
توليدكننده محتوا يا ارايه دهنده س��رويس به اتفاق نظر 
نرسيده اند و سرويس دهنده همچنان فارغ از ارتباطي كه با 
بارگذار كننده محتوا دارد يا نه، محكوم و برايش حبس در 

نظر گرفته مي شود.
به گزارش »تعادل«، در سال هاي گذشته چندين بار به اين 
مساله اشاره شده بود كه درصورتي كه يك برنامه، نرم افزار 
يا سرويس دهنده محتوايي را روي خروجي خود قرار دهد، 
قراردهنده محتوا مسوول آن است يا ارايه دهنده سرويس؟ 
اين در حالي است كه به تازگي محمدجواد شكوري مقدم، 
مديرعامل آپارات به خاطر آپلود يك ويديو توس��ط يك 
كاربر، طبق حكم دادگاه بدوي به ۱۰ سال حبس محكوم 
شده است. اين حكم شامل هفت متهم ديگر هم مي شود 
كه در تهيه گزارش مذكور همكاري داشته اند. البته روابط 
عمومي آپارات در واكنش به اين خبر در بيانيه اي اعالم كرد: 
»راي صادرشده از شعبه ۲۸ دادگاه انقالب به رياست قاضي 
مقيسه راي بدوي )نخستين( بوده، تجديدنظرخواهي از اين 
دادنامه صورت پذيرفته و در اليحه اعتراضيه با اشاره به ماده 
۲۳ قانون جرايم رايانه اي و مصوبات حمايتي شوراي عالي 
فضاي مجازي از پلتفرم ها كه به صورت رويه ثابت درآمده، 
استناد شده و اميدواريم بر اين مبادي محكمه تخصصي 
راي مناسب را صادر كنند.« خبر اين حكم كه به علت آپلود 
يك ويديو توسط كاربري در پلتفرم آپارات براي مديرعامل 
اين پلتفرم صادر شده اس��ت، واكنش هاي مختلفي را از 
سمت كاربران شبكه هاي اجتماعي به خصوص فعاالن 
اكوسيستم استارت آپي همراه داشت. پويا پيرحسينلو، 
مديرعامل يك شركت  خدمات ابري، در حساب كاربري 
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 
منشي پور، از ديگر فعاالن كس��ب وكارهاي اينترنتي در 
توييتي اين حكم را مورد انتقاد خود قرار داد و آن را نشان 
ضعف كشور در ش��ناخت كاركرد و مسووليت پلتفرم ها 
دانست و براي تغيير حكم   ابراز اميدواري كرد. همچنين 
س��جاد بنابي نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات 
زيرس��اخت، در واكنش به اين موضوع در توييتر نوشت: 
»قرار بود صاحب پلتف��رم تنها درصورت عدم تمكين به 
دستور قضايي، مسوول محتواي توليدشده توسط كاربران 
باشد. نهادي كه مسوول دادن مجوز به پلتفرم هاي صوت و 

تصوير است، مسوول حمايت از آنها هم هست؟«

  توافق جدي 
در دستگاه هاي نظارتي وجود ندارد

در اين راس��تا رضا الفت نسب، عضو هيات مديره اتحاديه 
كسب و كارهاي مجازي، درباره اين اتفاق به »تعادل« گفت: 
»هنوز كامال مشخص نشده كه مجموعه آپارات تهيه كننده 
اين برنامه بوده يا اينكه اين برنامه صرفا در اين پلتفرم منتشر 
شده است، اما هنوز در خصوص اين مساله توافق جدي در 
دستگاه هاي نظارتي وجود ندارد و همچنان خود پلتفرم را 
مسوول مي دانيم. قانون بايد در مورد اين موضوع تصحيح 
ش��ود و درباره آن تعيين تكليف شود. هرچند با توجه به 
اينكه خيلي فضا از لحاظ بحث مسووليت قانوني شفاف 

نيست، خود پلتفرم هم بايد مراقبت بيشتري در اين زمينه 
داشته باشد براي اينكه بتواند از محتوايي كه احتمال آن 
مي رود شايد مشكل قانوني داشته باشد و منجر به اتفاقات 
اينچنيني شود، جلوگيري كند. البته كه كار ساده اي نيست، 
اما در ش��رايط فعلي كار واجب و الزمي است براي اينكه 

پلتفرم دچار اين مشكالت نشود.«

    مسووليت قضايي سرويس دهنده 
درصورت بروز جرم

محمدج��واد آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، زماني كه هنوز به سمت وزارت منصوب نشده و 
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت بود، در مناظره اي 
با عبدالصمد خرم آبادي، دبير وقت كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه، به اين موضوع اشاره كرده بود كه اگر 
محتوايي در پلتفرم ها بارگذاري شود، خصوصا پيام رسان ها 
كه آن زمان بحث درباره آنها بود و اينكه حكم هايي كه درباره 
محتواهاي مجرمانه صادر مي شود، گريبان سرويس دهنده 
را ه��م مي گيرد. او گفت��ه بود: »پيام رس��ان يك فضاي 
اقتصادي است كه س��االنه ۳۰۰۰ ميليارد تومان درآمد 
براي بخش داخلي خواهد داشت. در قوانين موضوعه ما 
اگر امروز محت��واي مجرمانه اي روي س��رويس داخلي 
بارگذاري شد، مسووليت قضايي با بارگذاري كننده است يا 
با سرويس دهنده؟ قوانين امروز ما، كسي كه اين سرويس 
را ارايه داده را به زندان مي اندازد يا احضارش مي كند. اگر 
اين مسائل حل ش��ود، سرويس دهنده داخلي هم شكل 
مي گي��رد.« آذري جهرمي همچنين با بيان اينكه امروز 
كاربرد س��رويس  ويديوي معروف دنيا يعني يوتيوب در 
كشور ما به وسيله تلگرام انجام مي شود، گفته بود: »مردم 
همان نيازي كه از اين سرويس دارند را از طريق تلگرام رفع 
مي كنند. ما شركت ها و سرويس هاي داخلي در حوزه ويديو 
داريم كه خوب هم رشد كردند. سرويس ويديويي آپارات 
محتوا توليد مي كند اما همان ويديويي كه در آپارات هست، 

در يوتيوب بيشتر بازديد دارد. ما نه مشكالت سرويس هاي 
داخلي را برطرف كرديم و نه با سرويس هاي خارجي خوب 
برخورد كرديم و آنها اكنون به قطب تبديل شدند. مقررات 
ما براي س��رويس هاي داخلي ۶۶ مصداق مجرمانه دارد. 
ما اين مصاديق را تنها براي س��رويس هاي داخلي اعمال 
مي كنيم. اما براي سرويس هاي خارجي كه سرويس دهنده 
بين المللي هستند، اين مقررات اعمال  نمي شود. مسائل 
فرهنگي ما الزاماتي دارد كه براي ما محترم است و بايد به 
آنها پايبند باشيم اما براي آنها مساله نيست و وقتي با آنها وارد 
تعامل مي شويم، يك خأل ايجاد مي كند. شما اين مقررات 
را براي سرويس هاي داخلي با حداكثر زور اعمال مي كنيد 
كه نابود مي شوند اما سرويس هاي خارجي به زندگي خود 
ادامه مي دهند و هيچ مشكلي هم برايشان ايجاد نمي شود، 

زيرا نهايت اقدامي كه مي كنيم فيلتر است.« 

 ايجاد فضايي كه سرمايه گذارها 
تمايلي به سرمايه گذاري  ندارند

با وجود اين در شرايط فعلي، مشكالت اينچنيني باعث 
مي شود كسب وكارها دست به عصا راه بروند و همچنين 
س��رمايه گذارها تمايلي به س��رمايه گذاري در اين حوزه 
نداشته باشند و اين مساله بر رشد كسب وكارهاي داخلي 
نيز تاثير مي گذارد. الفت نسب درباره اين موضوع توضيح 
داد: »وقتي كه شفافيت الزم وجود نداشته باشد، از لحاظ 
مباحث قانوني و بحث هاي حقوقي، فضا براي سرمايه گذار 
پرريسك خواهد بود و نمي توان توقع داشت كه سرمايه گذار 
به اين حوزه ورود پيدا كند. ما يك سري قوانين نانوشته در 
كشور داريم، تقريبا همه ما آنها را رعايت مي كنيم. شرايط 
ما با بسياري از كش��ورهاي ديگر متفاوت است، ما دچار 
چنددس��تگي و دوگانگي هاي زيادي در مس��ائل كشور 
هستيم و با تناقضات مختلفي هم روبرو هستيم، نمونه 
اين تناقضات اينكه توييتر را فيلتر مي كنيم و اما مسووالن 
ما در اين پلتفرم حاضر مي ش��وند. اين دس��ت اتفاقات، 

وضعيت كشورمان را به نوعي متفاوت كرده است. اندك 
سرمايه گذاري هم كه بخواهد به اين حوزه وارد شود، بايد 
به اين مسائل توجه كند. با وجود اين به نظر نمي رسد كه 
اين فضا به سرعت تسهيل شود. اما باز هم اميد است كه يك 
جايي فراي وزارتخانه و سازمان، به اين موارد رسيدگي كند 
و اين مسائل را حل و فصل كند و به نتيجه اي برساند كه 
هم كسب وكار ضربه نخورد و هم كاربرد. عضو هيات مديره 
اتحاديه كسب و كارهاي مجازي همچنين خاطرنشان كرد: 
»درنهايت هم پلتفرم بايد توجه داشته باشد كه نمي تواند 
چش��مانش را ببندد و بگويد وظيفه اي 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 
ضايع نشود، در شرايطي كه فضا شفاف نيست و قانون هم 
به صورت شفاف اين مساله را بررسي نكرده، خود پلتفرم 
هم بايد احتياط كند و در شرايط فعلي نمي تواند از خود 

سلب مسووليت كند.«
پيش تر نيز ش��كوري مقدم به علت انتش��ار محتوا روي 
پلتفرم به دادسرا فرهنگ و رسانه احضار شده بود. در آذر 
ماه س��ال ۹۸، مديرعامل آپارات به اتهام اشاعه فحشا دو 
ساعت بازداشت و بعد با قيد وثيقه ۵۰۰ ميليون توماني 
آزاد شد. صدور اين حكم باعث ايجاد نگراني براي بسياري 
از پلتفرم هاي 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 ۲۳ قانون جرايم رايانه اي شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات دسترس��ي وظيفه دارند تا محتواي 
موجود در فضاي خود را رصد و از انتشار محتواي مجرمانه 
جلوگيري كنند. در غير اين صورت اين شركت ها مشمول 
مجازات هاي ذكرشده ذيل اين قانون خواهند بود. برخي 
مس��ووالن ش��وراي فضاي مجازي معتقدند كه تعيين 
هويت كاربران باعث حل شدن اين مشكل )براي صاحبان 

پلتفرم( مي شود.
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خداحافظي 
 با وعده كاهش تورم

بررسي حركت تورمي اقتصاد ايران در ماه هاي گذشته 
نش��ان مي دهد كه نه تنها ما به سمت كاهش حركت 
نمي كنيم كه حتي بايد در ماه هاي آينده انتظار افزايش 

دوباره اين نرخ را نيز داشت.
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 دوره هايي كه مردم اميدوار به ايجاد تغييرات 
مثبت جديد بوده اند و مثال در فضاي سياسي، خبر از 
گشايش هاي جديد بوده، نرخ تورم نيز به دليل كاهش 
انتظارات، پايي��ن آمده و بالعكس، هرگاه ش��رايط به 
بن بست رسيده و راهكاري براي برون رفت از آن وجود 
نداشته، شرايط در مديريت تورم نيز دشوار شده است.

در ماه هاي گذش��ته، تداوم شيوع ويروس كرونا از يك 
سو و مشكالت تحريمي و سياسي از سوي ديگر، باعث 
شده جامعه در كوتاه مدت اميدي به بهبود نداشته باشد 
و همين امر در حوزه تورم نيز تاثيرات منفي خود را نشان 
داده است. به اين ترتيب به نظر مي رسد الاقل در شرايط 
فعلي نمي توان اميدوار بود ناگهان شرايط تغيير كرده 
و اوضاع به شكل جدي تغيير كند و به همين دليل نرخ 
تورم در ماه هاي گذشته صعودي شده و به نظر مي رسد 
الاقل در شرايط فعلي نمي توان به تحقق وعده ۲۲ درصد 
اميد داشت، هرچند كه در عمل حتي اين عدد نيز فاصله 

بسيار زيادي با استانداردهاي اقتصادي دارد.

حمله به مرورگرهاي موبايلي
 يك آس��يب پذيري در مرورگرهاي موبايل شناسايي 
شده كه منجربه نمايش آدرس اشتباه و بازديد كاربر 
از س��ايت آلوده مي ش��ود؛ بنابراين الزم است كاربران 
هرچه س��ريع تر مرورگر خود را به روزرساني كرده يا از 
مرورگرهاي فاقد اين آسيب پذيري استفاده كنند. به 
گزارش ايسنا، در مرورگرهاي دسكتاپي چندين قابليت 
و ويژگي براي شناس��ايي تغييرات در URL موجود 
است؛ اما اين امكانات امنيتي در مرورگرهاي موبايلي 
به دليل ان��دازه كوچك صفحه نماي��ش و عدم وجود 
برخي از ويژگي هاي امنيتي، موجود نيست. حمالت 
ADDRESS BAR SPOOFING به مرورگرهاي 
موبايلي شناسايي شده و در گزارش مركز ماهر )مديريت 
امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي(، ۱۰ مورد از اين 
 آسيب پذيري كه به وب سايت آلوده اين امكان را مي دهد 
تا URL جايگزيني را به جاي URL واقعي وب سايت به 
كاربر نمايش دهد، در هفت مرورگر موبايلي نام آشنا، از 
 Opera و Apple Safari، Opera Touch قبيل
 Bolt، RITS، UC و مرورگرهاي ديگري مانند Mini
Browser و Yandex Browser ديده مي شود. 
در اوايل سال جاري ميالدي اين موارد شناسايي و در 
ماه اگوست به سازندگان مرورگرها اعالن شد. سازندگان 
نام آشنا به صورت آني وصله هاي الزم را ارايه دادند ولي 
س��ازندگان ديگر هيچ اقدامي در اين خصوص انجام 
ندادند. در پيوست ليست آسيب پذيري جهت مطالعه 
بيش��تر، آورده ش��ده اس��ت. منظور از آسيب پذيري 
ADDRESS BAR SPOOFING ضعف��ي در 
مرورگر است كه به وب سايت آلوده اين امكان را مي دهد 
تا URL جايگزيني را به جاي URL واقعي وب سايت 
به كاربر نمايش دهد. در مرورگرهاي دسكتاپي چندين 
 URL قابليت و ويژگي براي شناس��ايي تغيي��رات در
موجود است؛ اما اين امكانات امنيتي در مرورگرهاي 
موبايلي به دلي��ل اندازه كوچك صفحه نمايش و نبود 
برخ��ي از ويژگي هاي امنيتي، موجود نيس��ت. بنا به 
مطالعات انجام ش��ده مي توان نتيج��ه گرفت كه اين 
آس��يب پذيري با ايجاد تداخل مابين زمان بارگذاري 
 ،URL آدرس )Refresh( صفحه و زم��ان رف��رش
منجربه نمايش آدرس اشتباه به كاربر مي شود. بنابراين 
بهره برداري از اين باگ، مستلزم استفاده كاربر از مرورگر 
منسوخ شده و بازديد كاربر از سايت آلوده است. با توجه 
به اين موارد مي توان نتيجه گرفت كه اجراي اين حمالت 
بسيار س��اده و راحت است. پس پيشنهاد مي شود كه 
كاربران هرچه سريع تر مرورگر خود را به روزرساني كرده 

يا از مرورگرهاي فاقد اين آسيب پذيري استفاده كنند.

برقراري ارتباطات در مناطق 
بحران زده با بالن ارتباطي

بالن ارتباطي در زمان بح��ران، منطقه بحران زده را 
تحت پوش��ش ق��رار مي دهد و ام��كان اتصال بيش 
از ۱۰۰۰ نف��ر را به صورت هم زم��ان و ۱۰ هزار نفر را 
به صورت غيرهمزمان با سرعت يك گيابيت برثانيه 
فراهم مي كند. 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 بحران زده قابل 
تحمل باشد، اما قطع ارتباطات تلفني يعني بي خبري 
نيروهاي امدادي، يعني مشخص نيست كه كجا آسيب 
جدي تري ديده، يا كجا مردم نياز فوري به امداد دارند. 
پژوهشگران ايراني پژوهشگاه فضايي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در س��ال هاي اخي��ر با طراحي و 
ساخت يك نوع بالن ارتباطي مشكل قطع ارتباطات 
در مواقع بحراني را حل كرده اند؛ بالني كه با تجهيزات 
بي سيم بر فراز مناطق آسيب ديده، ارتباطات شبكه را 
براي تعدادي از مردم و نيروهاي امدادي برقرار مي كند. 
اي��ن بالن با قابليت حم��ل ۳۰۰ كيلوگرم تجهيزات 
ارتباطي تا ارتفاع ۵۰۰ متري پرواز مي كند و منطقه 
بحران زده را تحت پوشش قرار مي دهد و امكان اتصال 
بيش از ۱۰۰۰ نفر را به صورت هم زمان و ۱۰ هزار نفر 
را به صورت غيرهمزمان با سرعت يك گيابيت برثانيه 
فراهم مي كند. همچنين با دوربيني كه قابليت زوم 
۳۰ برابري دارد امكان رصد مناطق اطراف و پيدا كردن 

نقاط نيازمند به امدادرساني را محقق مي كند.

ناكامي دوباره دولت امريكا 
براي حذف وي چت

قاضي امريكايي در سانفرانسيس��كو درخواس��ت 
وزارت دادگس��تري براي بازنگري در حكم ادامه 
عرضه دانلود اپليكيش��ن پيام رس��ان وي چت از 
فروش��گاه هاي 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 وي چت شركت چيني تنست هولدينگز را 
تغيير نداده است. وزارت دادگستري امريكا مدعي 
است اپليكيش��ن هاي چيني وي چت و تيك تاك 
تهديدي براي امنيت ملي هستند. وي چت به طور 
ميانگين ۱۹ ميليون كاربر روزانه در امريكا دارد و در 
ميان دانشجويان چيني، امريكايي هايي كه در چين 
زندگي مي كنند يا روابط تجاري و شخصي در اين 
كشور دارد، محبوب است. اپليكيشن وي چت مانند 
فيس بوك، واتس اپ، اينستاگرام و ونمو خدمات 
متعددي را يكجا عرضه مي كند و بخش ضروري از 
زندگي مردم چين به ش��مار مي رود و بيش از يك 
ميليارد كاربر در جهان دارد. وزارت دادگس��تري 
امريكا درباره تصميم قاضي بيلر براي ادامه استفاده 
از اپليكيشن وي چت درخواست تجديدنظر كرده 
اما حكم دادگاه تجديدنظر احتماال تا دسامبر اعالم 
نمي شود. كاربران وي چت ماه گذشته در شكايتي 
از قاضي بيلر درخواس��ت كرده بودند مانع اجراي 
دستور وزارت بازرگاني امريكا براي مسدود شدن 
دانلود وي چت در فروش��گاه هاي برنامه شود. در 
پرونده مش��ابه يك دادگاه تجديدنظ��ر در امريكا 
موافقت كرد روند رس��يدگي به درخواست دولت 
براي تجديدنظر در حكم جلوگيري از اجراي دستور 
ممنوعيت دانلود اپليكيشن ويديويي تيك تاك در 

فروشگاه هاي برنامه امريكايي تسريع شود.

 توافق 5G هواوي چين 
در ايتاليا وتو شد

ايتاليا از امضاي قرارداد گروه مخابراتي فست وب با 
ش��ركت هواوي چين براي تامين تجهيزات شبكه 
۵G جلوگي��ري كرد. به گزارش ايس��نا ب��ه نقل از 
رويترز، اين تصميم در نشست هيات دولت ايتاليا 
گرفته شد و از رويكرد س��خت گيرانه تر 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 
هر گونه تفحص اعالم آمادگي كرده تا نشان دهد كه 
فناوري اش مطمئن است. با اين حال منابع آگاه به 
رويترز اظهار كردند كه دولت ايتاليا در نشست خود 
از قدرت وتو براي جلوگيري از قرارداد فست وب كه 
واحد ايتاليايي شركت سوييس كام است، استفاده 
كرد تا مانع استفاده از تجهيزات شركت هواوي در 
نسل پنجم شبكه موبايل اين كش��ور شود. دولت 
ايتالي��ا از فس��ت وب خواس��ت از تامين كنندگان 
ديگري استفاده كند. فست وب هواوي را به عنوان 
تنها تامين كننده تجهيزات شبكه ۵G خود انتخاب 
كرده بود. در حالي كه برخي از متحدان امريكا نظير 
انگليس ممنوعيت استفاده از تجهيزات هواوي را در 
زيرساخت هاي مخابراتي آتي اعالم كرده اند اما ايتاليا 
تاكنون از انجام چنين كاري امتناع كرده بود اما منابع 
 ۵Gدولتي و صنعتي مي گوين��د رم در قراردادهاي
رويكرد نزديك به امريكا را در پيش گرفته اس��ت. 
دولت براي شركت هايي كه از تجهيزات ۵G هواوي 
در شبكه هاي نس��ل پنجم خود استفاده مي كنند، 
محدوديت هايي قائل شده اس��ت. تلكام ايتاليا كه 
بزرگ ترين گروه مخابراتي اين كش��ور اس��ت، در 
جوالي هواوي را از دعوت به مناقصه تامين تجهيزات 
۵G حذف كرد. شركت هاي مخابراتي در ايتاليا در 
قراردادهايشان با هواوي بندي را قيد كرده اند تا در 
صورت الزامات س��نگين دولت در قبال موافقت با 
توافقشان، از قرارداد با اين شركت چيني كنار بكشند. 
سازمان پس��ت و مخابرات سوئد هم هفته گذشته 
استفاده از محصوالت ساخت شركت هاي هواوي و 
ZTE چين براي شركت هايي كه در مناقصه امواج 
هوايي۵G ش��ركت مي كنند را ممنوع اعالم كرد. 
اين سازمان اعالم كرد شرايط صدور مجوز به دنبال 
ارزيابي هايي كه توسط نيروهاي مسلح و سرويس 

امنيت سوئد انجام گرفته، تعيين شده اند.

 شهادت مديران فيس بوك
و توئيتر در سناي امريكا

قرار اس��ت مديران شبكه هاي اجتماعي فيس بوك و 
توئيتر بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در س��ناي اين كش��ور در مورد عملكرد خود شهادت 
بدهند. به گزارش فارس به نقل از انگجت، بخش عمده 
ش��هادت مديران فيس بوك 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��ت جمهوري امريكاس��ت. مديران 
فيس بوك و توئيتر در جلسه كميته قضايي سناي امريكا 
حضور مي يابند كه قرار است در تاريخ ۱۷ نوامبر برگزار 
شود. شبكه هاي اجتماعي مذكور جلوي انتشار گسترده 
اين خبر را گرفتند، زيرا معتقد بودند محتواي آن درست 
و دقيق نيست و از سوي ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ با 
هدف تخريب بايدن منتشر شده است. در مقابل اعضاي 
جمهوري خواه س��ناي امريكا مي گويند فيس بوك و 
توئيتر با محدود كردن انتشار اين خبر دست به سانسور 
زده اند. استدالل شبكه هاي اجتماعي مذكور اين است 
كه اطالعات يادشده با هك كردن لپ تاپ پسر جو بايدن 
به دست آمده و شواهد قابل اتكايي محسوب نمي شود. 
آنها ام��كان باز توزيع و به اش��تراك گذاري اين خبر را 
محدود كرده اند و توئيتر به طور كامل لينك اين خبر را 

در نيويورك پست مسدود كرده است.

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

ترس دوباره به جان كسب وكارهاي اينترنتي

توزيع يك ميليارد و۵۶۰هزارليتر فرآورده نفتي
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
س��اري گفت: بيش از يك ميليارد و۵۶۰هزارليتر انواع 
فرآوره هاي نفتي در ش��ش ماهه اول س��ال ۱۳۹۹ در 
سطح استان مازندران توزيع شده است. سبحان رجب پور 
گفت: بنزين سوپر، بنزين معمولي، نفت سفيد، نفت گاز 
و نفت كوره از فرآورده هاي توزيع شده در سال ۹۹ است 
كه با توزيع بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ هزار ليتر درسال 
۹۸، حدود ۱۸ درصد افزايش مصرف به دنبال داش��ته 
است. رجب پور به بخش هاي مصرف اشاره و اظهار كرد: 
در بخش خانگي، كشاورزي، صنفي و صنعتي در شش 
ماهه اول سال ۹۹ مقدار مصرف نفت سفيد حدود ۱۵ 
ميليون ليتر بوده كه در مقايسه با سال ۹۸، ۳۱ درصد 
كاهش مشاهده مي شود و يكي از علت هاي كاهش در اين 
بخش، گاز رساني به مناطق روستايي است. پيش بيني 
مي شود مصرف سوخت در بخش كشاورزي با كاهش 
قابل توجهي در سال ۱۴۰۰ مواجه شود كه اين كاهش 
به دليل گاز رس��اني به تع��دادي از مرغداري ها و ديگر 
مصرف كنندگان بخش كشاورزي است. مدير منطقه 

ساري با اشاره به افزايش ۱۲۲ درصدي مصرف نفت كوره 
در نيروگاه شهيد سليمي نكا در شش ماهه اول سال ۹۹ ، 
اذعان كرد : مصرف نفت كوره در نيروگاه شهيد سليمي 
نكا در سال ۹۹ حدود ۵/۷ ميليون ليتر بوده كه در سال 
۹۸ مقدار مصرف بيش از ۳ ميليون ليتر بود. رجب پور 
درباره كاهش ۲۴ درصدي مصرف بنزين در شش ماهه 
اول سال ۹۹ اظهار كرد: با توجه به مصرف مقدار حدود 
۷۰۰ ميليون ليتر بنزين در شش ماهه اول سال ۹۸ به 
نظر مي رسد كاهش مصرف به دليل تردد محدود مردم 
با توجه به ش��يوع ويروس كرونا و جايگزيني آن با گاز 
سي ان جي بوده است. در ش��ش ماهه اول سال ۱۳۹۸ 
مقدار ۲۱ درصد رشد در مصرف گاز سي ان جي مشاهده 
مي شود، ۳ درصد كاهش نيز در مصرف نفت گاز در شش 
ماهه اول سال ۹۹ مشاهده مي شود. اين مسوول از توزيع 
حدود ۳۶ ميليون تن گاز مايع در بخش هاي مختلف در 
شش ماهه اول سال ۹۹ گفت و افزود: در سال ۹۸ مقدار 
بيش از ۳۶ ميليون تن گاز مايع توزيع شد كه با مقايسه 

اين دو سال ۱ درصد كاهش مصرف مشاهده مي شود.

سرويس رايگان موتورخانه هاي  مسكوني و تجاري
 ب��ا آغ��از اج��راي ط��رح بهينه س��ازي مص��رف انرژي، 
موتورخانه هاي واحدهاي مس��كوني و تجاري به صورت 
رايگان سرويس مي شوند. جعفر احمدپور مديرعامل شركت 
گاز مازندران گفت: با آغاز اجراي طرح بهينه سازي مصرف 
انرژي موتورخانه ها با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي 
و گاز طبيعي، موتورخانه هاي واحدهاي مسكوني و تجاري 
به صورت رايگان سرويس مي شود. وي افزود: مشتركان 
گازي كه داراي موتورخانه مركزي هس��تند مي توانند با 
www. مراجعه به سايت شركت ملي گاز ايران به نشاني

nigc.ir و انتخ��اب گزين��ه طرح بهينه س��ازي مصرف 
انرژي اقدام به ثبت درخواست خود كنند. احمدپور اظهار 
كرد: طرح بهينه س��ازي مصرف انرژي در بخش گاز براي 
مشترك رايگان بوده و هزينه هاي بهينه سازي موتورخانه 
شامل تنظيم مشعل هاي موتورخانه، نصب رسوب گير و 
عايق كاري پس از انجام اصالحات به وسيله شركت هاي 
مجري و كنترل هاي الزم توسط ش��ركت ملي گاز ايران 
پرداخت خواهد شد. مديرعامل شركت گاز مازندران افزود: 
شركت هاي مجري كه داراي رتبه يك تا پنج تاسيسات از 

س��ازمان برنامه و بودجه و يا تاييديه از صنف شوفاژ كاران 
هس��تند مي توانند با مراجعه به س��ايت شركت ملي گاز 
ايران به نش��اني www.nigc.ir و انتخاب گزينه طرح 
بهينه س��ازي مصرف انرژي نس��بت به ثبت درخواست 
خود اقدام كنند. وي تاكيد كرد: بهينه سازي سوخت جز 
اولويت هاي اصلي شركت ملي گاز است و تالش مي كنيم كه 
موتورخانه هاي منازل را كه مصرف زيادي دارند، بدون اعمال 
هزينه اضافي براي مردم به گونه اي اصالح كنيم كه مصرف 
گاز تا ۱۰ درصد كاهش پيدا كند. احمدپور تصريح داشت: 
اين طرح براي مجتمع هاي مسكوني بزرگ كه سيستم 
حرارت مركزي دارند قابليت، صرفه اقتصادي بيش��تر و 
نتيجه خيلي مطلوب تري دارد. به گفته كارشناسان، سيستم 
كنوني موتورخانه ها، حدود ٥٠ درصد تلفات انرژي دارد كه 
اجراي برخي راهكار ها در موتورخانه ها، حداقل ٣٠ درصد 
صرفه جويي به همراه خواهد داشت؛ باقي تلفات انرژي نيز 
مربوط به راندمان بسيار پايين احتراق و انتقال حرارت در 
مشعل و بويلر اس��ت كه با جايگزيني فناوري هاي جديد 

مانند بويلر چگالشي، اين ميزان اتالف نيز كاهش مي يابد.

ويژه

ادامه از صفحه اول

سناريوهاي احتمالي  انتخابات امريكا
از س��وي ديگر كابوس بايدن به عنوان يك س��ناريوي 
احتمالي در جايي شكل مي گيرد كه بايدن با فاصله آرايي 
اندك به ترامپ ببازد. اين براي بايدن بزرگ ترين كابوس 
است، چرا كه وضعيت بهتر ترامپ در كارت هاي الكترال 
به گونه اي اس��ت كه با كمي لغزش از سوي دموكرات ها 
مي تواند ترامپ را به عنوان پيروزي در انتخابات معرفي 
كند. نتيج��ه اي كه بدون ترديد از س��وي تحليلگران و 
صاحب نظران به عنوان ش��گفتي بزرگ معرفي خواهد 
شد. اما آنچه در باب ايران در اين فضا مطرح است، تفاوتي 
است كه ترامپ و بايدن در خصوص گره گشايي از پرونده 
ايران دنبال مي كنند. برخي معتقدند اگر ترامپ پيروز 
شود، مسير فعلي با سرعت بيشتري از سوي امريكا دنبال 
خواهد شد. بالطبع روش ترامپ در برخورد با ايران آشكارا 

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 مي كنند ترامپ در صورت پيروزي 
در دور دوم انتخاب��ات، پرونده اي��ران را با محافظه كاري 
بيشتري دنبال خواهد كرد و به دنبال توافق با ايران خواهد 
رفت. اما س��ناريوي محتمل در ميان اين تحليل ها آن 
است كه پيروزي ترامپ فشار بيشتري را بر بخش هاي 
مختلف كشورمان وارد خواهد ساخت. اما در صورت برد 
بايدن در انتخابات برخي معتقدند بايدن فشار بر ايران را 
همه جانبه تر و فشارهاي حداكثري دوره ترامپ را حفظ 
و با تغيير نام آن به طور مثال به تحريم هاي هوشمند بنا بر 
نظريات جوزف ناي و آرميتاژ كه در زمان اوباما نيز دنبال 

مي شد، با ايجاد همگرايي بيشتر با اروپا از يك سو و مجاب 
كردن چين و روسيه از س��وي ديگر، ايران را به پاي ميز 
مذاكره مي كشاند و برجام هاي تازه اي را به ايران ديكته 
مي كند.به اين ترتيب كش��اكش هاي ارتباطي مجدد 
ايران و امريكا در قالب نشس��ت ها و جلسات مذاكراتي 
مختلف تداوم مي يابد و اين موضوع روند تعيين پرونده 
ايران را طوالني تر مي كند. در نهايت دو مس��ير در برابر 
ايران قرار مي گيرد؛ اينكه ايستاده به مسير مذاكره پاي 
بگذارد يا تحت فشار شديد و با مجموعه اي از مشكالت 
به جلسه تعيين تكليف پرونده ورود كند. لذا امريكايي ها 
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 

نام گرفته در ابتداي دهه تازه ميالدي تعيين تكليف شود. 
اينكه آيا امريكايي ها به خواسته خود خواهند رسيد يا 
نه؟ به راهبردهايي بازمي گردد كه ايران در مواجهه با اين 
شرايط تازه در پيش خواهد گرفت. البته علم مي گويد كه 
در مسائل بين الملل نمي توان به صورت مطلق موضوعات 
را تحليل و بررسي كرد. بدون ترديد ايران هم با استفاده 
از همه ظرفيت خود بايد تالش كند تا در راستاي تحقق 
منافع ملي خود و مطالبات مردمش حركت كند.واقع آن 
است كه ايران طي سال هاي گذشته با مشكالت عديده اي 
روبه رو شده است و در حوزه مسائل اقتصادي، معيشتي، 
اجتماعي و... نيازمند رويكردهاي تازه اي است كه رفاه و 
رشد بيش��تري را براي مردم فراهم كند.اين ضرورت ها 

نشان دهنده آن است



تعادل |
دولت ب��ه منظور تامين كاالهاي اساس��ي مورد نياز 
داخل، برنامه تهاتر با نفت را كليد زده اس��ت. .بر اين 
اساس، با توجه به مشكالتي 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. اين برنامه در دو مرحله اجرا مي شود 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 30 درصدي 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 
شيوع ويروس كرونا از دست داده اند بنابراين بسياري از 
كشورها خواهان صادرات كاال هستند بنابراين مي توان 
براي برقراري روابط تجاري از ش��يوه تهاتر كاال بهره 
گرفت. البته به گفته فعاالن اقتصادي، هرچند اجراي 
اين شيوه داراي مزايايي است، اما محدوديت هايي نيز 
به همراه خواهد داشت. مزيت نخست تهاتر كاال اين 
است كه محدوديت هاي نقل و انتقال پول ديگر وجود 
نخواهد داشت و دوم آن كشورهايي كه خريدار نفت ما 
هستند، ترغيب مي شوند كه نفت بيشتري خريداري 
كنند و در مقابل مي توانيم كاال وارد كنيم. البته نطقه 
ضع��ف اين روش اين اس��ت كه تنها از كش��ورهايي 
مي توانيم واردات كاال داشته باشيم كه نفت بيشتري 
به آنها صادر كرديم. در حقيقت دايره انتخاب محدود 
مي ش��ود و اين باعث مي ش��ود كه ق��درت چانه زني 
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، 
بايد نگاه دولتي به موضوع تهاتر تغيير كند و نبايد فقط 
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 
بهره برداري بهت��ر از امكانات توليدي داخل، در كنار 
روش هاي جاري، استفاده از روش تهاتر نفت با كاالهاي 
اساسي و ضروري كشور در دستور كار تيم اقتصادي 
دولت قرار گرفته است. تامين كاالهاي مورد نياز كشور 
اعم از كاالهاي اساسي و ضروري  همچنين مواد اوليه 
مورد نياز بخش توليد، اولويت نخست تهاتر كاال با نفت 
است. در همين راستا، عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي در اظهاراتي گفته است كه روش تهاتر 
يكي از شيوه هاي كالسيك مقابله با تحريم ها و توسعه 
تجارت خارجي كشور هاس��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 

مي تواند گره گشا باشد. 
در همين رابطه، يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
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 مي گويد: 
بحث تهاتر قطعًا مي تواند كمك كننده باشد، زيرا چند 
مزيت دارد: اواًل محدوديت هاي نقل و انتقال پول را نداريم 
و ثانيًا آن كشورهايي كه خريدار نفت ما هستند، ترغيب 
مي شوند كه نفت بيشتري خريداري كنند و در مقابل كاال 
وارد كنيم. هرچند اين نقطه ضعف را هم دارد كه در نهايت 
از كشورهايي مي توانيم واردات كاال داشته باشيم كه نفت 

بيشتري به آنها صادر كرديم. در حقيقت دايره انتخاب 
محدود مي ش��ود؛ وقتي شما از يك س��ري كشورهاي 
خاص بتوانيد كاال وارد كنيد، كار محدود مي شود و قدرت 

چانه زني براي قيمت و كيفيت كاهش مي يابد.
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 صادركننده اي كه به عنوان نمونه در 
حوزه اي همچون خشكبار، قوي و موفق است، آيا مي تواند 

در حوزه واردات لوازم ديگر هم موفق و كارآمد باشد. 
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: به نظر مي رس��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 مي تواند كاالهاي با كيفيت و با قيمت 
مناسب وارد كند يا فقط كاال وارد مي كند؟ بايد منتظر 
ماند و ديد كه چه آيين نامه اي براي اين موضوع نوشته 
خواهد ش��د. اما هرچقدر دولت به اين سازوكار ورود 
بيشتري كند، كار را نه تنها تسهيل نمي كند، بلكه كار 

را سخت و سخت تر هم مي كند. 
 وي اف��زود: واردات در مقابل صادرات در گذش��ته هم 
داشتيم، اما ارز صادراتي در اختيار واردكننده متخصص 
و حرفه اي قرار مي گرفت. در نتيجه اگر در اين ش��رايط، 
صادركنن��ده اي صادرات داش��ته باش��د و ارز حاصل از 
صادرات را به كس��ي بدهد كه تخص��ص كار واردات را 
دارد، مي توان 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 يك سري افراد را از چرخه اقتصادي 
خارج كرده است، يعني يك سري واردكننده حذف و كار 
يك سري از صادركننده ها دو برابر مي شود و ثانياً تخصص 

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 همه جانبه و 
سيستمي به همه ابعاد صادرات و واردات در بحث تهاتر 
هستيم اما اگر نگاه جامعي نداشته باشيم، ممكن است 
يك مشكل را حل كنيم ولي مشكالت ديگري ايجاد شود.

    مزيت تهاتر كاال 
از س��وي ديگر، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
عراق با اشاره به شيوه به كارگيري تهاتر كاال در تجارت 
ايران با برخي كشورها مي گويد: 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 15 تا 30 درصدي تجارت 
جهاني به علت شيوع ويروس كرونا بيان داشت: در حال 
حاضر بسياري از كشورها بخشي از صادرات خود را به 
علت پيامدهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا از دست 
داده اند بنابراين بسياري از كشورها خواهان صادرات 
كاال هس��تند بنابراين مي توان 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. 
او افزود: اگر ديپلماسي اقتصاد ما با دپيلماسي سياسي 
هماهنگ باش��د و ه��دف اولي��ه وزارت امور خارجه 
حل گره هاي 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 
سياست هاي بازگشت ارز بايد براساس واقعيت هاي 

اقتصادي تعيين شود.

    مزيت روش واردات كاال در مقابل صادرات
رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك اي��ران و عراق در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به لزوم 
به كارگي��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 واقعيت هاي 
موجود اقتصادي در اين خصوص برنامه ريزي 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 به صورت 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 به رغم 
افزايش قيمت ارز از فرصت طاليي توسعه صادرات 
اس��تفاده نكرده اي��م، گفت: افزايش قيم��ت ارز آن 
هم به بيش از 30 هزار تومان بهترين مش��وق براي 
توسعه صادرات است در حالي كه به علت مشكالت 
مختلف و بروكراس��ي هاي دس��ت و پاگير و برخي 
سياس��ت گذاري هاي ارزي، صادركنندگان از اين 
فرصت طاليي اس��تفاده نكرده اند و به رغم افزايش 

شديد قيمت ارز شاهد رونق صادراتي نبوديم. 
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پرداخت بيش از ۳۹ هزار 
ميليارد ريال تسهيالت

شاتا |معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از تامين 
مالي 1535 بن��گاه توليدي كوچك، متوس��ط و 
طرح هاي نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي بااليي 
۶0درصد خبر داد. دفتر آم��ار و فرآوري داده هاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: در۶ ماهه 
اول امس��ال، ۶ هزار و 301 بنگاه توليدي كوچك، 
متوسط  همچنين طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت 
فيزيكي باالي ۶0 درصد، درخواست تامين مالي 
از ش��بكه بانكي كش��ور داش��تند كه پس از طي 
مراحل مرتبط 3 هزار و ۲3۶ واحد و طرح صنعتي 

به بانك هاي عامل سراسر كشور معرفي شده اند.
ميزان تس��هيالت مصوب براي اي��ن تعداد طرح 
معرفي شده به بانك ها، بالغ بر 113 هزار ميليارد 
ريال بوده است. بر اساس اين گزارش، 1535بنگاه 
توليدي كوچك، متوس��ط و طرح نيم��ه تمام با 
پيش��رفت فيزيكي باالي��ي در ۶ ماهه اول س��ال، 
مجموعًا ۹۹ درص��د به ميزان 3۹ ه��زار ميليارد 
ريال تامين مالي شده اند. در اين مدت استان هاي 
خراس��ان رضوي، سمنان، اصفهان و قم به ترتيب 
بيش��ترين تعداد ثبت نامي جهت تامين مالي از 
شبكه بانكي كشور داشته اند. بيشترين واحد و طرح 
معرفي شده به بانك هاي عامل نيز به ترتيب شامل 
استان هاي خراسان رضوي، س��منان، اصفهان و 
گيالن بوده است. در مجموع تسهيالت پرداختي 
به بنگاه هاي توليدي كوچك، متوسط و طرح هاي 
نيمه تمام با پيش��رفت باالي ۶0 درصد، اس��تان 
سمنان با ۲۹۹ طرح، گيالن با 143 مورد و خراسان 
رضوي با 131 طرح باالترين رتبه را احراز كرده اند.

قيمت كاالهاي اساسي 
در شهريورماه

ايسنا |جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان مي دهد كه 
از بين ۹ كاالي اساسي كه وضعيت قيمت آنها در 
شهريورماه امسال منتشر شده، قيمت هفت كاال 
بين 1۶ تا ۹0 درصد 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 ۹0.3 درصد افزايش از 10 ه��زار و ۸00 تومان 
در مرداد سال قبل به ۲0 هزار و 500 تومان در ماه 
مشابه سال جاري رسيده است.البته قيمت برنج 
تايلندي، طارم اعال و داخلي هاش��مي درجه يك 
در اين مدت به ترتيب 3۶.5، 1۷.1 و 1۶.۶ درصد 
افزايش داشته و در شهريور امسال به حدود 10 هزار 
و 300تومان، ۲۶ ه��زار و ۸00 تومان و ۲۶ هزار و 
۲00 تومان رسيده است. قيمت شكر سفيد و شكر 
بسته ۹00 گرمي نيز در شهريور امسال به ترتيب 
5۷.۶ و 51.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزايش يافته، به طوري كه قيمت هر كيلوگرم شكر 
سفيد و هر بسته ۹00 گرمي شكر در مرداد امسال 
به حدود ۸۲00 و ۸100 تومان رسيده است. قيمت 
گوشت مرغ هم با ۲۸.۶ درصد افزايش از 13 هزار 
و 400 تومان در شهريور سال قبل به حدود از 1۷ 
هزار و 300 تومان در شهريور امسال رسيده است. 
اما قيمت گوش��ت گوساله و گوس��فندي در اين 
م��دت ۸.3 و 1.5 درصد كاهش يافته و قيمت آنها 
در آخرين ماه تابستان امس��ال به حدود ۷۹ هزار 
تومان و ۹۷ هزار تومان رسيده است. اين در حالي 
اس��ت كه قيمت اين دو محصول در شهريور سال 
قبل به ترتيب حدود ۸۶ ه��زار و 100 و ۹۸ هزار و 
500 تومان 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 قيمت ها طي يك ماه هم بين 
0.3 درص��د )برنج تايلندي( تا ۶.۷ درصد )ش��كر 

سفيد( بوده است.

افزايش تعداد بازرسي ها 
در نيمه اول سال ۹۹

شاتا |دفتر آمار و فرآوري داده هاي معاونت طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
در شش ماهه اول امسال تعداد بازرسي هاي انجام 
ش��ده از واحدهاي تولي��دي، خدماتي و صنفي 
افزايش 10.5 درصدي داش��ته اس��ت. بنابراين 
گزارش در نيمه اول سال ۹۹، بيش از يك ميليون 
و ۹00 ه��زار مورد بازرس��ي از ان��واع واحدهاي 
توليدي، خدماتي و صنفي در سراسر كشور توسط 
بازرسان س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
انجام ش��ده است. براس��اس اين گزارش، در اين 
بازه زماني تعداد پرونده هاي متشكله 1۲۲ هزار 
مورد بوده و رشد ۶.1 درصدي داشته است. تعداد 
تخلفات كشف ش��ده در ۶ ماهه اول ۹۹، بيش از 
15۷ ه��زار مورد بوده كه افزايش 0.3 درصدي را 
نش��ان مي دهد. بنا بر گزارش ارايه شده از سوي 
دفتر آمار و فرآوري داده هاي معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد رسيدگي به 
شكايات مردمي در نيمه اول امسال ۷4 هزار مورد 

بوده كه رشد 4.3 درصدي را ثبت كرده است.

رشد توليد لوازم خانگي 
در نيمه نخست امسال

ايرنا| وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
توليد انواع لوازم خانگي در نيمه نخس��ت امسال با 
يك ميليون و ۹۶4 هزار و ۲00 دس��تگاه، افزايش 
5۲.۸ درصدي در مقايس��ه با مدت مشابه پارسال 
داشته اس��ت. در ۶ ماهه نخست امسال 5۹0 هزار 
و 500 دستگاه انواع تلويزيون در كشور توليد شد. 
اين آمار در مقايس��ه با ۶ ماهه نخس��ت ۹۸ رشد 
۸4 درصدي نش��ان مي دهد. در مدت ياد ش��ده، 
توليدكنندگان داخلي ۹1۹ هزار و ۶00 دس��تگاه 
يخچال و فريزر توليد كردند كه در هم س��نجي با 
پارسال رش��د 3۷.1 درصدي داشته است. توليد 
ماشين لباس ش��ويي نيز در نيمه نخست امسال 
رش��د 54.5 درصدي در مقايس��ه با مدت مشابه 
پارس��ال تجربه كرد و به 454 هزار و 100 دستگاه 
رسيد. پيش تر سخنگوي انجمن توليدكنندگان 
لوازم خانگي يادآور شد: با وجود افزايش توليد، اما از 
آنجايي كه تا پارسال ۶0 درصد بازار لوازم خانگي در 
اختيار خارجي ها بود و امروز آنها متاثر از تحريم هاي 
امريكا از كشورمان خارج شده اند، هنوز آن فاصله ُپر 
نشده است. »حميدرضا غزنوي«، مشكالت كنوني 
تامين مواد اوليه  همچنين مشكالت قيمتي را ناشي 
از خروج يك باره خارجي ها از بازار ايران برشمرد، اما 
تاكيدكرد: ُپر شدن اين فاصله و بازگرداندن تعادل 
به عرضه و تقاضا، نيازمند حمايت هرچه بيش��تر 
از توليد داخل اس��ت.وي ادامه داد: 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 خاطرنشان كرد: در صورتي كه 
اين روند ادامه يابد، حتي اگر در سياست ها و روابط 
اقتصادي مان با ديگر كش��ورها تغييري هم ايجاد 
نشود، وابستگي ارزي مان كاهش و امنيت اقتصادي 
در حوزه صنعت لوازم خانگي ارتقاء خواهد يافت. 
پيش از اي��ن، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به داخلي سازي 
۲۲0 ميليون دالري در صنعت لوازم خانگي در سال 
گذشته، ابراز اميدواري كرد امسال بتوانيم حدود 
50 ميليون دالر بيش از پارس��ال به داخلي سازي 

اختصاص دهيم.

 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 ۲۸ خودرو 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 وانت هاي كارا ۲000 تك كابين تيپ 3، مزدا كارا 
۲000 تك كابين و وانت كارا ۲000 دو كابين تيپ 
3 از توليدات شركت بهمن موتور همچنين خودرو 
سايپا 151 شركت سايپا بن رو موفق به كسب سه 

ستاره كيفي شده اند.
در همين گروه وانت آريس��ان شركت ايران خودرو 
ديزل و وانت مزدا كارا ۲000 دو كابين شركت بهمن 
موتور با كس��ب دو ستاره كيفي در رده بعدي جاي 
گرفته و وانت نيسان تك سوز و دوگانه سوز شركت 
زامياد توانستند يك ستاره را از آن خود كنند. در گروه 
سبك بخش سواري در ليست قيمتي يك، خودرو 
تيگو۷، توليد شده در ش��ركت مديران خودرو سه 
 S۷ستاره كيفي دريافت و در ليست قيمتي ۲، هايما
اتوماتيك ايران خودرو خراسان چهار ستاره كيفي را 
از آن خود كرده است. JAC-S5 و JAC-S5 كرمان 
موتور در اين ليس��ت قيمتي سه س��تاره اي شدند 
و SWM G01 س��يف خودرو و تيگ��و 5 مديران 
خودرو نيز سه ستاره به دست آوردند. در اين گروه و 
اين كالس قيمتي MVM X33S مديران خودرو 
نيز دو ستاره كسب كرد. همچنين در سطح قيمتي 
چهار، خودروهاي پژو ۲0۷ و پژو ۲0۷SD، دنا پالس 
از اي��ران خودرو و برليانس H۲30 ش��ركت پارس 
خودرو هر كدام چهار ستاره كيفي به دست آوردند. 
در اين ليست قيمتي، رانا، پژو ۲0۶SD، پژو ۲0۶ و 
دنا همگي از محصوالت ايران خودرو سه ستاره كيفي 
را از آن خود كردند و خودروهاي پژو پارس اتوماتيك 
ايران خودرو كرمانشاه نيز سه ستاره اي شدند. در اين 
ليست، سمند تبريز ايران خودرو تبريز، خودروهاي 
پژو پارس تهران ايران خودرو، پژو پارس خراس��ان 
ايران خودرو خراسان، پژو پارس اتوماتيك كرمانشاه 
ايران خودرو كرمانشاه، پژو پارس ايران خودرو فارس، 
پژو پارس ايران خودرو مازندران و پژو پارس صنايع 
خودروس��ازي فردا همگي سه ستاره كيفي را از آن 
خود كردند. پژو 405 ايران خودرو خراس��ان نيز دو 
ستاره كيفي را از آن خود كرد. در سطح قيمتي پنج 
نيز كوييكR پارس خودرو و كوييك و تيبا ۲ سايپا، 
ساينا و تيباي سايپا سيتروئن نيز موفق به دريافت 
3 ستاره كيفي شدند. در بخش كاميونت، كاميونت 
ايسوزو NRMR۸5 بهمن ديزل و كاميونت ايسوزو 
NPR۷5K بهمن ديزل خودروي هاي سنگين چهار 
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 
NPR۷5M بهم��ن ديزل چهار س��تاره كيفي به 
دست آورد. كاميون بنز WH ايران خودرو ديزل نيز 
سه ستاره كيفي به دست آوردند. در بخش كشنده ، 
خودروي كشنده فوتون 4Auman H شركت ايران 
خودرو ديزل توانست چهار ستاره كيفي را به دست 
آورد و كشنده FAW J۶ سيباموتور 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 ستاره ها قرار گرفت. در بخش اتوبوس 
بين شهري نيز اتوبوس بين شهري اسكانيا 4۲1۲ 
مارال از توليدات عقاب افشان 4 ستاره به دست آورد.

فعاالن اقتصادي مي گويند

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

نگاه دولت به شيوه تهاتر كاال بايد تغيير كند

 واكنش بخش خصوصي به سخنان »همتي« 
تعادل |

تيرماه س��ال جاري، رييس كل بانك مركزي اعالم كرد 
۲۷ ميليارد دالر از ارزهاي صادراتي به كشور بازنگشته و 
اينگونه، هجمه اي به سوي صادركنندگان روانه شد و حتي 
عنوان خائن نيز در مورد آنها مطرح شد. در همان مقطع بود 
كه رييس اتاق بازرگاني تهران در جلسه هيات نمايندگان 
تيرماه با انتقاد از اين رويكرد در قبال صادركنندگان اعالم 
كرد كه از دولت  مي خواهيم مشخصات كساني كه ارز را 
بازنگردانده اند به صورت شفاف معلوم و با آن طيف خاص 
برخورد شود و همه را در يك صف قرار ندهيم. البته پس از 
پيگيري هاي اتاق تهران مشخص شد كه رقم ۲۷ ميليارد 
دالر براي ارزهايي كه بازنگش��ته اند، رقم واقعي نيس��ت 
و بخش عمده اي 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��ركت هاي دولتي و شبه دولتي قرار دارند. حال بار 
ديگر، رييس كل بانك مركزي، صادركنندگان را با سخنان 
مش��ابهي مورد عتاب قرار داده و اعالم كرده كه بر اساس 
اعالم وزارت اطالعات۷0 نف��ر از۲50 صادركننده اي كه 
به قوه قضاييه ارجاع داده شده اند، كارتن خواب، روستايي 
و از افراد ضعيف جامعه هستند. اين صحبت ها، واكنش 
فعاالن اقتصادي را به همراه داشته است. به طوري كه آنها 
درخواست كردند كه سوءاستفاده كنندگان از كارت هاي 
بازرگاني به اتاق ها معرفي شوند. در همين حال، حسين 
سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران اين پرسش را مطرح 
 مي كند كه چرا كس��ي در مورد هويت 1۲ ه��زار و ۲05 

صادركننده بدون كارت بازرگاني سخني نمي گويد.

   چرا صادركنندگان ب�دون كارت بازرگاني 
معرفي  نمي شوند؟ 

حس��ين س��الح ورزي با بيان اينكه ضوابط صدور كارت 

بازرگاني، ضوابطي است كه در هيات دولت تصويب شده 
و بر اساس اين مصوبات، كارت صادر  مي شود، گفت: آنچه 
جاي تامل دارد اين است كه اگر اين افراد واقعا كارتن خواب 
هستند چطور براي آنها كد مالياتي صادر شده، يا حساب 
بانكي به نام ش��ان گشوده ش��ده، چگونه آنها كد تامين 
اجتماعي دريافت ك��رده و مهم تر از آن، بعد از بررس��ي 
اتاق هاي بازرگاني، وزارت صمت نيز صدور كارت اين افراد 
را تاييد كرده اس��ت. او در گفت وگو با روابط عمومي اتاق 
بازرگاني تهران افزود: اگر آنها كارتن خواب هستند، به طور 
دقيق بايد اعالم ش��ود كه اين افراد چه كساني بوده و چه 
مشخصاتي دارند و كدام اتاق و كدام سازمان صمت استاني 

برايشان كارت صادر كرده است.
به گفته او، تا اواخر شهريور و اوايل مهرماه بر اساس اعالم 
بانك مركزي، رفع تعهد ارزي حدود 15 هزار و 3۶۶ شناسه 
مربوط به صادركنندگان در حد صفر بوده كه 31۶1 نفر 
از شناس��ه ها داراي كارت بازرگاني فع��ال بوده اند. اما به 
مابه التفاوت اين دو رقم، يعني حدود 1۲ هزار و ۲05 نفر 
كه كارت معتبر نداشته اند، اصال پرداخته نمي شود كه رقم 
۷0 كارتن خواب در مقابل اين 1۲ هزار صادركننده بسيار 
ناچيز است. بنابراين به نظر  مي رسد، اصل موضوع فراموش 
شده و تنها برخي اعداد و ارقام بزرگ نمايي  مي شود. نكته 
حائز اهميت اينكه، گويي قرار است اين نابساماني به وجود 
آمده كه عمدتاً ناشي از سياست گذاري غلط است متوجه 
اين ۷0 نفر شود كه البته در مورد دقت عبارات به كاربرده 

شده در مورد آنها نيز ابهام وجود دارد.

    فرار رو به جلوي بانك  مركزي 
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران هم 
بر اين عقيده است كه اتاق هاي بازرگاني بايد فعاالنه تر در 
اين زمينه ظاهر شوند و مواضع خود را به طور صريح و شفاف 
بيان كنند. محمود نجفي عرب مي گويد: رييس كل بانك 

مركزي  مي توانست به جاي انتشار اين مطالب در فضاي 
عمومي، اين مس��اله را به اتاق هاي بازرگاني منتقل كند 
و به طور طبيعي اينگونه نيست كه اتاق ها بخواهند براي 
افراد خطاكار كارت صادر كنند. به هر حال ضوابطي وجود 
دارد و اتاق در چارچوب اين ضوابط كارت صادر  مي كند. 
حال اگر در اين مسير سوداگري و سوء استفاده هم اتفاق 
افتاده، آقاي همتي  مي تواند اتاق ها را به همكاري دعوت 
كند و اتاق ها پس از اطمينان حاصل كردن از اين مساله نيز 
نسبت به تعليق و ابطال اين كارت ها اقدام كنند. او افزود: 
به نظر  مي رسد، مساله كارتن خواب بودن صادركنندگان 
نيز بي شباهت به موضوع عدم بازگشت ۲۷ ميليارد دالر ارز 
صادراتي نيست. چنانكه بررسي ها نشان داد مستنداتي 
كه ثابت كند ارز حاصل از صادرات تجار شناس��نامه دار 
بازنگشته وجود نداشته و بخش خصوصي واقعي، مبراي 
از اين اتهامات بوده است. او با بيان اينكه سخنان مسووالن 
بانك مركزي در مورد صادركنندگان نوعي فرار به جلوست، 
ادام��ه داد: بانك مركزي به جاي تعامل ب��ا اتاق ها و حل 
اين مس��ائل در فضاي خصوصي، آن را به فضاي عمومي 
 مي كشاند و مردم را بدون آنكه هنوز چيزي ثابت شده باشد، 

مضطرب  مي كند. 
از سوي ديگر، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه بخشي از اين 
اتفاقات ناشي از اين اس��ت كه افراد بدون اهليت سنجي 
وارد حوزه تجارت  مي شوند و هيچ گونه نظارتي بر عملكرد 
آنها صورت نمي گيرد.محمد الهوتي در گفت وگو با روابط 
عمومي اتاق بازرگاني تهران نيز بيان كرد: در گذشته فرار 
مالياتي در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان 
پيرزني است كه ۷00 پورش��ه وارد كرده. در واقع همواره 
پشت اين افراد كساني هستند كه پوششي كار  مي كنند 
و اين مساله به ضعف اجراي قوانين باز مي گردد. او با بيان 
اينكه »اين مسائل به دليل نبود شفافيت در شناسايي افراد 

توس��ط ابزارهاي مدرن و عدم ايجاد بسترهاي مناسب 
براي اظهار درآمد فردي آحاد جامعه رخ  مي دهد«، ادامه 
داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به 
فعاالن اقتصادي شناسنامه دار كشور نيز  مي شود. نكته اي 
كه وجود دارد اين است كه پديده فرار مالياتي در واردات به 
يك باره در بخش صادرات ظهور  مي كند. اما به محض آنكه 
كارت ها در بخش واردات، رتبه بندي شده و از كارت ها با 
رتبه پايين 4 درصد ماليات عملكرد به صورت علي الحساب 
ماليات در گمرك دريافت  مي شود، به شدت فرار مالياتي و 
سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني در بخش واردات كاسته 
 مي شود. الهوتي افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات 
بدون رتبه بندي، تنها با يك تعهد آنالين در گمرك و البته 
بدون اهليت س��نجي آزادانه فعاليت  مي كنند و كارت ها 
بدون سقف ارزش صادراتي در اختيار آنها قرار  مي گيرد. 
طبيعي است كه با چنين شرايطي سوءاستفاده رخ  مي دهد.

او ادامه داد: مسائل مربوط به صادرات از دو جنبه بايد مورد 
توجه قرار گيرد؛ نخست، تقدير و تشكر از صادركنندگاني 
كه ۲۶ ميليارد دالر ارز به كشور وارد كرده اند و بعد برخورد با 
متخلفان. جنبه ديگر، اعمال سياست هاي صحيح و نظارت 
دقيق مانند آنچه در بخش واردات رخ داد. يعني رتبه بندي 
كارت ه��ا توس��ط وزارت صمت و تاييد اهليت توس��ط 
تش��كل هاي بخش خصوصي نيز بايد اعمال شود. نكته 
جالب توجه اينكه از ۲۲ فروردين ماه سال 13۹۷ كه دولت 
سياس��ت هاي ارزي جديدي را اعمال كرد، كميته ارزي 
اتاق ايران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از كارت هاي 
يك بار مصرف و اجاره اي در بخش صادرات به دستگاه هاي 
مختلف اعم از معاون اول محت��رم رييس جمهور، بانك 
مركزي و وزارت صمت به واس��طه اعمال سياست هاي 
جديد را اعالم كرد اما متاس��فانه مورد توجه قرار نگرفت. 
ضمن آنكه سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني در بخش 

صادرات، يك شبه رخ نداده است.
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چهرهروز

حذف تصوير زنان از سنگ مزار در آرامگاه رويان
پوشاندن تصوير بانوان از روي سنگ قبرهاي آرامگاه شهر رويان به صورت خودسرانه و بدون اطالع دادن به خانواده هاي اين درگذشتگان سبب 
نارضايتي و انتقادهاي تعدادي از شهروندان اين شهر شده است. عصر پنجشنبه گذشته كه تعدادي از شهروندان رويان براي زيارت اهل قبور 
و فاتحه خواني بر مزار درگذشتگان خود به آرامگاه اين شهر رفتند، با سنگ قبرهاي مخدوش شده اي مواجه شدند كه تصوير روي آن با رنگ 
پوشانده شده و مشخص نبود چه فرد يا افرادي اقدام به حذف تصوير از روي آنها كرده بودند. اين اتفاق فقط در مورد سنگ قبرهايي ديده شد 
كه تصوير صورت بانوان درگذشته روي آنها حكاكي شده بود. خانواده اين درگذشتگان پس از مشاهده اين اتفاق، به اين اقدام معترض شدند و 

از هيات امناي آرامگاه و مسووالن شهر درخواست پيگيري موضوع براي روشن شدن دليل اين اقدام را مطرح كردند.

میراثنامه

مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي اصفهان از ثبت ملي ۹ اثر منقول 
فرهنگ��ي و تاريخ��ي در اين اس��تان خب��ر داد. 
فريدون الهياري گف��ت: قدمت اين آثار از حدود 
۶ هزار سال گذشته تا اوائل ورود اسالم به كشور 
است. او افزود: اين آثار ش��امل ۲ منبر چوبي در 
حسينيه هاي 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 پايه دار سفالي، ليوان سفالي، 
مهر سنگي اس��توانه اي و خمره تدفين مربوط به 

محوطه باستاني اريسمان نطنز است.
 اريس��مان به عنوان نخس��تين منطقه تاريخي 
ذوب فلز و يكي از قديمي ترين شهرهاي صنعتي 
تمدن بش��ري با پيش��ينه حدود ۶ هزار سال در 
۱۵ كيلومت��ري ش��هر نطنز در اس��تان اصفهان 
واقع  اس��ت. در اين محوطه تاريخ��ي آثاري از ۶ 
هزار س��ال گذشته تا دوره ساساني و ۲ هزار سال 
گذشته كش��ف شده اس��ت. در محدوده نطنز تا 
شمال اصفهان تاكنون حدود ۶ هزار 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 ۹۶۰ اثر ملموس 

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

آنها، منقول است.

۹ اثر منقول فرهنگي و تاريخي اصفهان ثبت ملي شد

هنر

موزه ونگوگ در آمستردام، نمايش��گاهي از نامه هاي اين نقاش معروف قرن 
نوزدهم شامل برخي نامه هاي ديده نشده را با عنوان »عاشق شما وينسنت« بر 
پا كرده است. ونگوگ پس از بريدن بيشتر گوشش به شكلي كامال ناعادالنه، 
براي ديگران خطرناك دانسته مي شد. او مجبور شد خانه محبوب خود مشهور 
به خانه زرد را ترك كند. وينسنت به تئو از تنهايي و اسارت در سلول انفرادي 
شكايت كرد و اصرار داشت ش��بيه ديوانه ها نيست بلكه همان برادري است 
كه خانواده اش مي شناسند. اين يادداشت غيرمعمول در نمايشگاه عاشق تو 
ويسنت؛ نامه هايي ارزشمند از ونگوگ به نمايش درآمده است، نمايشگاهي 
كه ت��ا ۱۰ ژانويه ۲۰۲۱ ادامه دارد. در اين نمايش��گاه ۴۰ مورد از جالب ترين 
نامه هاي اين هنرمند در دسترس عموم قرار گرفته كه برخي از آنها با طرح هاي 
كوچك و اوليه از تابلوهاي او مزين شده اند و در كنار آنها، نسخه اصلي تابلوها 

به نمايش درآمده است.

 »عاشق شما وينسنت«؛ 
رونمايي  از نامه هاي ديده نشده ونگوگ

هنر

جايزه هيات داوران )هوگوي نقره اي( پنجاه و ششمين جشنواره بين المللي 
فيلم ش��يكاگو به فيلم »جنايت بي دقت« ساخته شهرام ُمكري رسيد. فيلم 
»جنايت بي دقت« ساخته جديد شهرام ُمكري يكي از فيلم هاي بخش مسابقه 
بين المللي جشنواره فيلم شيكاگو بود و در نهايت موفق به كسب جايزه هيات 
داوران )هوگوي نقره اي( از اين رويداد سينمايي شد. »جنايت بي دقت« اولين 
نمايش جهاني خود را در بخش افق هاي 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 ۱۳۹ دقيقه اي ش��هرام 
ُمكري هستند. در خالصه داستان اين فيلم كه پخش بين المللي 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 مي زنند و با 

شروع ماجراها بر پرده سينما، داستان  آنها و قصه فيلم با هم يكي مي شود.«

هوگوي نقره اي جشنواره شيكاگو
 براي »جنايت بي دقت«

جامعه خبر

 تعداد جان باختگان كرونا 
به ۳۲ هزار و ۶۱۶ نفر رسيد

س��خنگوي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي درباره آخرين آمار مبتاليان قطعي به 
 ويروس كرونا و موارد فوت ناشي از ابتال به كوويد ۱۹ 
در كش��ور بيان كرد: تا ۴ آبان ۱۳۹۹ و بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ هزار و ۱۹۱ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۲۰۴۱نفر از آنها بستري شدند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵۶۸ هزار 
و ۸۹۶ نفر رس��يد. سيما س��ادات الري ادامه داد: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۹۶ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۳۲ هزار و ۶۱۶ نفر 
رس��يد. او افزود: خوشبختانه تاكنون ۴۵۵ هزار و 
۵۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين چهار هزار و ۹۶۹ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد 
اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. معاون وزير 
بهداشت گفت: تاكنون چهار ميليون و ۷۱۹ هزار 
و ۵۹۷ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور 
انجام شده است. الري بيان كرد: استان هاي تهران، 
اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، 
س��منان، قزوين، لرس��تان، اردبيل، خوزستان، 
كرمانش��اه، كهگيلوي��ه و بويراحم��د، گي��الن، 
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 
استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و 
بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند. 
سخنگوي وزارت بهداشت اظهار كرد: در شرايط 
همه گيري بيماري كرونا در كش��ور، لزوم رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در مراكز صنفي و كارگاهي 
به عن��وان يكي از محل هاي پر رفت و آمد مردم از 
اهميت خاص و ويژه اي 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 دست ها، استفاده 
از مواد ضد عفوني كننده و در دسترس قرار دادن 
آن براي مراجعان و رعايت اصول فاصله گذاري به 
ميزان يك و نيم تا دو متر اقدام كنند.الري گفت: 
ضمنا مردم مي توانن��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 Qr كد واحد متخلف با استفاده از 
دوربين تلفن همراه هوشمند خود، جهت انجام 
پيگيري هاي بعدي توسط همكاران ما اعالم كنند.

صدور بيش از ۲ ميليون كارت هوشمند ملي توليد داخل
سخنگوي سازمات ثبت احوال كشور از صدور۲ 
ميليون و ۶۰۱ هزار و ۲۱۱ قطعه كارت هوشمند 
ملي توليد داخل خبر داد. سيف اهلل ابوترابي گفت: 
تاكن��ون ۴۸ ميليون و ۷۹۸ ه��زار و ۸۹۹ كارت 
هوشمند ملي براي ايرانيان واجد شرايط صادر و 
به آنها تحويل داده ش��ده و از ابتداي صدور كارت 
هوش��مند ملي تاكنون ۵۸ ميليون و ۷۰۳ هزار و 
۷۳۶ نفر نسبت به تكميل ثبت نام براي دريافت 
كارت هوش��مند ملي تكميل ثبت ن��ام كرده اند. 
سخنگوي س��ازمان ثبت احوال گفت: در كشور 
۶۲ ميليون نفر واجد ش��رايط )همه اتباع ايراني 
باالي ۱۵ سال تمام( دريافت كارت هوشمند ملي 
هستند و هر ساله يك تا يك و نيم ميليون نفر هم 
به تعداد اضافه مي شود. 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 
مبادله  خدمات الكترونيكي و استفاده در مجامع 

اداري ارايه شده است.

خروج ۱۰۴ نفر از چرخه كارتن خوابي
سرپرست س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران از مراجعه كمتر از هزار 
زن به گرمخانه هاي پايتخت در يك سال گذشته 
خبر داد. سيدمالك حس��يني گفت: در هفت ماه 
نخست سال جاري بانوان بيش از ٢٧ هزار نفر شب 
از گرمخانه ها اس��تفاده كردند كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزايش داشته است. او 
درباره آمار مراجعه زنان كارتن خواب به گرمخانه ها 
گف��ت: مراجعه زن��ان كارتن خ��واب در هفت ماه 
نخست امسال نس��بت به مدت زمان مشابه سال 
گذشته ۲۰ درصد افزايش داشته است. حسيني 
ضمن توضي��ح علت افزايش اين آم��ار افزود: آمار 
مراجعه به گرمخانه ها به صورت »نفر شب« محاسبه 
مي شود؛ يعني به ازاي هر نفر، در هر شب خدماتي 
ارايه مي شود. در هفت ماه نخست سال ۹۸، بيش از 
۲۲ هزار نفر شب، به زنان بي سرپناه خدمات داديم. 
او با بيان اينكه اين رقم در س��ال جاري به بيش از 

۲۷ هزار نفر شب رسيده اس��ت، افزود: اين بدين 
معناست كه اگر فردي طي هفت ماه گذشته، هر 
شب به گرمخانه اي مراجعه كرده باشد، اين يك نفر 
در آمار معادل ۲۱۰ »نفر شب« محاسبه مي شود، 
لذا وقتي گفته مي شود ۲۱۰ نفر شب، يعني ممكن 
اس��ت يك نفر در تمام اين هفت ماه، هر ش��ب به 
گرمخانه مراجعه كرده باشد. بنابراين اين رقم تعداد 
دفعات مراجعه را و نه تعداد افراد مراجعه كننده را 

نشان مي دهد.

نقش ماسك در پيشگيري از گسترش كرونا
پزش��كان در يك مطالعه جديد تاكيد كردند: سرفه 
مي تواند 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 بزرگ تر از هنگام 
استفاده از ماسك جراحي و ۲۳ برابر بزرگ تر از هنگام 
استفاده از ماسك N۹۵ است. متخصصان هندي اظهار 
داشتند: در بررسي هاي خود دريافتيم هر آنچه مسافت 
ابر كروناوي��روس را كاهش دهد همچون ماس��ك، 
دستمال يا س��رفه كردن در آرنج مي تواند ناحيه اي 
را كه در آن ترش��حات تنفسي هنگام سرفه پراكنده 

مي شود كاهش دهد و بنابراين احتمال ابتال به عفونت 
كمتر مي شود. به گفته محققان ۵ تا ۸ ثانيه نخست 
پس از سرفه در تعليق ترشحات تنفسي موجود در هوا 
و گسترش بيماري بسيار مهم است. پس از اين زمان، 

ابري از كروناويروس شروع به پخش شدن مي كند.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

نهادينه شدن خشونت در جامعه؛ زنگ خطري بيخ گوش ما

طفلي به نام شادي ديري است گم شده است
گليماندگار| اين همه خش��م از كجا 
سرچشمه مي گيرد؟ هيچ فرقي نمي كند 
اين خش��ونت بي��ن دو ف��رد معمولي در 
خيابان هاي شهر اتفاق بيفتد يا بين زن و شوهري در حريم 
خانه يا حتي بين كودكان و نوجوانان، اما وقتي اين خشونت 
در افرادي كه قرار است برقرار كننده امنيت مردم باشند، 
بروز مي كند، ماجرا متفاوت مي شود. نمي توانيم بگوييم كه 
اين اتفاق يك بار رخ داده و ديگر هم تكرار نمي شود، چرا كه 
طي ماه ها و سال هاي اخير برخورد خشونت آميز ماموران 
برقرار كننده امنيت با مردم معمولي را بارها و بارها شاهد 
بوديم. در برخي مواقع ماجرا به همان توبيخ كالمي ختم 
شده و حاال معلوم نيست بعد از كشته شدن يك جوان در 
مشهد به دست ماموران كه براي برقراري نظم و احتماال 
حمايت از زني كه در اين بين مورد ظلم قرار گرفته بود فرا 
خوانده شدند و ناگهان فرد بازداشتي بر اثر رفتارهاي غير 
حرفه اي اين افراد جان خود را از دس��ت مي دهد. ماجرا 
چيس��ت؟ كجاي راه را اشتباه رفته ايم كه امروز به اينجا 
رسيده و گرفتار چنين اتفاقات نگران كننده اي مي شويم؟ 
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 
تصادف كارشان به درگيري فيزيكي مي كشد، سال هاي 
نه چندان دور اولين اقدام افراد حاضر در صحنه جدا كردن 
افراد از يكديگر بود و حاال اولين اقدام فيلم گرفتن از اين 
صحنه هاي خشونت بار است. اينكه حاال بيش از هر زمان 
ديگري در مورد قتل به وسيله سالح گرم مي شنويم هم 
مي تواند بسيار نگران كننده باشد. اين اتفاق ها در حالي رخ 
مي دهد كه ما هميشه به داشتن امنيت در جامعه خود 
مي باليديم. اما اكنون پايه هاي اين امنيت بسيار سست 
و شكننده به نظر مي رسد. حاال ديگر هر كسي مي تواند 
با سالح گرم به شخص ديگري شكليك كند، حاال ديگر 
در نزاع هاي خياباني كسي ميانجي نمي شود و گاه كار به 
زخمي شدن و حتي مرگ يكي از طرفين مي انجامد. حاال 
ديگر تماشا كردن خشونت هايي از اين دست براي مردم 
يك سرگرمي به شمار مي رود و هيچ كس هم نمي پرسد 

چرا و چگونه به اينجا رسيده ايم.

     خشونت معلولي از علت هاي فراوان
متاسفانه اين ميزان پرخاشگري و خشونت در جامعه اصال 
عادي نيست و مي تواند نشانگر بدتر شدن شرايط هم باشد. 
دكتر مصطفي اقليم��ا در اين باره به »تعادل« مي گويد: 
پرخاشگري و خشونت، معلولي از علت هاي فراوان است 
و نتيجه سياست هايي است كه در دستگاه هاي دولتي 
انجام مي شود. در شرايط كنوني وقتي به وضعيت معيشت 
مردم نگاه مي كنيم، آنقدر اوضاع بد است كه ديگر كسي 
به دنبال خوشي نيست، همين كه بتواند مايحتاج يك 
روزش را فراهم كند و سفره اش خالي نماند برايش كافي 
است. شرايط بد اقتصادي بر همه چيز از جمله رفتارهاي 
اجتماعي تاثيرات فراواني دارد. اينكه ما مي بينيم ماموراني 
كه خود حافظ امنيت هستند، دست به چنين خشونتي 
مي زنند، دليل هاي زيادي مي تواند داشته باشد. البته كه 
اين داليل توجيه خطاي انجام شده توسط آنها نيست. اما 
اين را در نظر بگيريد كه آن مامور نيروي انتظامي هم يكي 
از افراد همين جامعه است، با مشكالتي از شكل مشكالت 
مردم همين جامعه و ممكن اس��ت كنترلش را از دست 
بدهد. اينجا  ايراد به آن سرپرست و مسوول چنين ماموراني 
وارد است كه شرايط روحي و رواني افراد تحت استخدام 
خود را بسنجند و بعد آنها را براي انجام ماموريت بفرستند. 

   افزايش فشار رواني بر مردم 
دكتر اقليما در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
در حال حاضر فش��ار رواني بر مردم بسيار زياد است. 
ما نمي توانيم منكر اين قضيه باشيم. اينكه فردي به 
ناگاه دست به اعمالي خش��ونت بار مي زند كه منجر 
به مرگ يك انس��ان ديگر مي شود، نشان دهنده اين 
واقعيت است كه فشارهاي ناشي بر فرد باعث شده تا 
قوه تشخيص او مختل شود. سال ها پيش من در مورد 
چنين اتفاقاتي در جامعه هش��دار داده بودم. همان 
سال ها بود كه گفتم اگر وضعيت به همين منوال پيش 
برود ش��اهد افزايش خشونت در جامعه خواهيم بود. 
سال هاست كه بيشتر مردم موقع حرف زدن عادي هم 
فرياد مي زنند، اين اتفاق عادي نيست. مردم ما بر اثر 
فشارهاي اقتصادي دچار فروپاشي شخصيتي شده اند. 

  آستانه تحمل افراد پايين آمده
رييس انجمن مددكاري ايران مي افزايد: در حال حاضر 
آستانه تحمل افراد جامعه به پايين ترين حد خود رسيده 
و به اين ترتيب ما ه��ر لحظه بايد منتظر رفتارهاي غير 
منتظره باشيم. حال اگر در اين شرايط ظلم و بي عدالتي 
هم به مردم روا داشته شود، شرايط بغرنج تر هم خواهد شد. 
همين بي عدالتي اقتصادي به اندازه كافي مي تواند مردم 
را تحت تاثير قرار داده و شالوده زندگي آنها را از هم بپاشد. 
چرا بايد آمار طالق در كشور ما اينقدر باال باشد، چرا بايد 
ايران كه زماني يكي از جوان ترين كشورهاي جهان بود 
حاال به كشوري تبديل شود كه رو به پيري گذاشته است؟ 
تمام اينها به مشكالت اقتصادي جامعه باز مي گردد. وقتي 
معيشت مردم در خطر باشد، آمار طالق باال مي رود، آمار 
ازدواج پايين مي آيد، آمار فرزند آوري به پايين ترين حد 
خود مي رسد و بعد خشونت جاي رفتارهاي درست را در 

جامعه مي گيرد. 

    خشم فرو خورده ويرانگر است
تا زماني كه اقتصاد كشوري در شرايط بحراني قرار داشته 
باشد و مردم نگران معيشت خود باشند، نمي توانيم از نظر 
اجتماعي از آنها توقع داشته باشيم كه رفتارهاي معقول 

از خود بروز بدهند. 
امان اهلل قرايي جامعه شناس ضمن بيان مطلب فوق به 
»تعادل« مي گويد: اقتصاد پايه و اساس يك جامعه سالم 
است. مردم بايد از نظر معيشت در رفاه باشند تا بتوانيم از 
آنها توقع داشته باشيم رفتارهاي اجتماعي درستي از خود 
بروز دهند. وقتي معيشت مردم در خطر باشد، بزه هاي 
اجتماعي، فساد، فحشا، قتل و... به امري عادي در جامعه 
بدل خواهد شد. زماني مساله بسيار بغرنج تر مي شود كه 
فردي از قانون خود دست به عمل غيرقانوني و غير انساني 
بزند. چرا بايد يك فرد از موقعيت قانوني خود استفاده كند 
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 تمام تر ش��رايط مرگ يك فرد ديگر را رقم بزند. اين 
رفتارها جامعه را بيشتر از پيش خشمگين مي كند و هيچ 
چيز مانند يك خشم فروخورده نمي تواند ويرانگر باشد. 

    عدم رضايت از زندگي عامل مهم خشونت
اين جامعه شناس درباره راهكارهاي كنترل خشم در 
جامعه مي گويد: از نظر جامعه شناسي 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 مي كند به زندگي خودش به خصوص 
اقشار محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند. 
هيچ كس از زندگي كه دارد راضي نيس��ت و اين عدم 
رضايت خود عامل مهمي براي خشم به حساب مي آيد. 
شما نگاه كنيد به مردمي كه به مناطق مرزي مي روند 
و به تماشاي جنگ ميان دو كشور ديگر مي ايستند، به 
نظر شما اين رفتار عادي است؟ مسلما نه! چنين افرادي 
قطعا از مشكالت و مسائلي رنج مي برند. اينكه فردي به 
آن درجه از خشونت مي رس��د كه سر دختر خود را با 
داس مي برد، يك فرد عادي نيست و متاسفانه هر روز 
هم بر ش��مار چنين افرادي در جامعه افزوده مي شود. 
نمي توانيم همه اينها را به گردن مواد مخدر و... بيندازيم. 

    جامعه به سمت خشونت بيشتر مي رود
قرايي مقدم مي افزايد: در چنين ش��رايط نابسماني 
جامعه خود به خود به سمت پرخاشگري مي رود، اين 
پرخاشگري از يك جا نيست، از صدا و سيما و اخبار 
تلويزيون بگيريد تا فحش ها و ناسزاهايي كه در محافل 
رسمي هم گفته مي شود، همه اينها مجموعا فضا را 
خشونت بار و خشونت زا كرده است. در نتيجه خشونت 
گرايي در جامعه يك امر عادي و معمولي تلقي مي شود 
يعني ديگر جواناني مثل شما مي دانند كه اين عادي 
 اس��ت كه مردم عصباني بش��وند. در ح��ال حاضر، 
س��ي- چهل درصد اين نزاع ها و قتل ها و جنايت ها 
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 بي خود به وجود نمي آيد، در جامعه اي 
كه شادي نيست، نشاط نيست، بيكاري و فقر هست، 
طالق زياد مي شود، گراني و تورم وجود دارد، هرروز 

كه مردم از خواب بيدار مي شوند با افزايش قيمت ها 
روبرو مي شوند، به چه دليل بايد آرام باشند و بخندند؟ 
در نتيجه خشونت از لحاظ جامعه شناسي يك پديده 
تام است يعني ده ها عامل در آن دخيل است، از لحظه 

تولد شروع مي شود تا آخر عمر ادامه پيدا مي كند. 

    چه كسي يا كساني مسوولند؟!
اما اين سوال همچنان باقي مي ماند كه چه كسي يا كساني 
مس��وول چنين رفتارهايي در جامعه هستند. چرا يك 
مامور نيروي انتظامي بايد به خود اين حق را بدهد يك 
فرد بازداشت شده را كه هنوز معلوم نيست مجرم است يا 
نه اينقدر مورد آزار و اذيت قرار بدهد كه جانش گرفته شود 
و دردناك تر اينكه چرا مردم بايد به نظاره چنين منظره اي 
بايستند و فيلم بگيرند و البته لبخند هم بزنند و هيچ كس 
از خودش نپرسد چه اتفاقي در جامعه ما در حال رخ دادن 
است؟ شايد دليلش همان گم شدن شادي در جامعه اي 

باشد كه مردمش عجيب با آن مانوس بودند.

گزارش
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