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يادداشت- 1

 خطر برخوردهاي جناحي
 با موضوعات اقتصادي

ط��ي روزه��اي اخي��ر 
موض��وع ق��رار گرفتن 
شاخص كالن بورس در 
بسياري  داالن كاهشي 
از تحليلگران، رس��انه ها 
بدنبال يافتن پاس��خي 
پرس��ش هايي  ب��راي 
از اين دس��ت هس��تند 
كه دليل توقف رش��د ب��ورس چيس��ت؟ آيا اين 
روند كاهش��ي همچن��ان ادامه خواهد داش��ت يا 
اينكه نمودار بازارس��رمايه دوباره در وضعيت رشد 
فزاينده قرار مي گيرد؟ گزاره هاي موثر بر رش��د يا 
نزول بازار س��رمايه كدام موارد هس��تند؟ شخصا 
معتقدم خطر گس��ترش برخوردهاي سياس��ي و 
جناحي با موضوعات اقتصادي ب��ه اندازه اي مهم و 
كليدي است كه بررسي محتوايي مسير توسعه در 
كشورهاي مختلف نشان مي دهد؛ هر قلمرويي كه 
توانسته به توسعه دست پيدا كند، قبل از هر اقدامي 
مسووالن و مديرانش بر روي يك الگوي مشخص 
و ثابت براي پيش��رفت اقتصادي توافق كرده اند تا 
اين حوزه سرنوشت ساز را از برخوردهاي جناحي 
و سياس��ي روز، مصون نگه دارند و بر اس��اس يك 
نقشه راه مشخص در مسير توسعه گام بردارند. اما 
اين ضرورت مهم در اقتصاد كشورمان هرگز آنگونه 
كه بايد و شايد درك نشده است و متاسفانه در اغلب 
دوره ها شاهد اين موضوع هستيم كه منافع عمومي 
مردم بدليل گروكش��ي هاي جناحي و گروهي با 
خس��ارت هاي جبران ناپذيري مواجه مي ش��وند. 
در جريان اج��راي طرح گش��ايش هاي اقتصادي 
توسط رييس جمهوري ش��اهد هستيم كه برخي 
دستگاه ها و جريانات و افراد بجاي برخورد تخصصي 
و كارشناس��ي با يك تصميم اقتصادي، رويكردي 
جناحي و سياس��ي را در پيش گرفته ان��د. اين در 
حالي است كه رفتار معقوالنه و رويكرد عالمانه در 
يك چنين شرايطي آن است كه منتقدان و مخالفان 
طرح رييس جمهوري، ابت��دا از جزئيات طرح آگاه 
شوند، موضوع را بررس��ي كنند، اگر نقدي در اين 
زمينه دارن��د، مطرح كنند و با اس��تدالل منطقي 
تشريح كنند كه چرا با عملياتي ش��دن اين طرح 
مخالف هستند؛ ضمن اينكه مخالفان در نهايت بايد 
اعالم كنند كه اگر اين روش مورد پسندشان نيست، 
راهكار پيشنهادي آنها براي جبران كسري بودجه 
كشور در اين شرايط چيس��ت و دولت چگونه بايد 
رديف هاي تكليف شده قانوني در بودجه را تامين 
كند؟ واقع آن است كه روش��ي كه منتقدان براي 
مخالفت با اين طرح در پيش گرفته ش��ده است؛ 
بيشتر رنگ و بوي جناحي و سياسي دارد و طبيعي 
است كه در يك اتمسفر جناحي نمي توان بصورت 
تخصصي در خصوص يك طرح اقتصادي گفت وگو 
كرد. خسارت مواجهه جناحي با مقوالت اقتصادي 
آن اس��ت كه آرامش و ثبات را در بط��ن بازارهاي 
كش��ور از ميان مي برد و ردپاي نوعي آش��فتگي را 
در اتمس��فر اين بازارهاي اثرگذار بجاي مي گذارد. 
در شرايطي كه موضوع جذب سرمايه براي اقتصاد 
ايران يك ضرورت غير قابل انكار است، برخوردهاي 
سياس��ي و جناحي با موضوعات اقتص��ادي روند 
خروج سرمايه ها از بازارهاي رسمي و انتقال آنها به 
بازارهاي غيررسمي را تسريع مي بخشد.  موضوع 
بنظرم بسيار س��اده است؛ بر اس��اس روايت هاي 
مس��تند دولت بيش از 150ه��زار ميلياردتومان 
كسري بودجه دارد كه بدليل عدم فروش نفت بايد 
اين كسري بودجه را بوسيله روش هاي اقتصادي 
خاصي جبران كند. ديدگاه دولت اين اس��ت كه از 
طريق طرح فروش سلف نفتي هم مي تواند نيازهاي 
بودجه اي خود را سامان دهد و هم از اين طريق قادر 
است پويايي مناسبي در بازار سرمايه كشور ايجاد 
كند. اما مجل��س اگر مخالف اين طرح اس��ت بايد 
بالفاصله اعالم كند كه راهكار جايگزينش چيست. 
مهم ترين دليلي كه نماين��دگان و مخالفان اعالم 
مي كنند كه اين طرح نبايد اجرايي شود؛ بدهي هاي 
احتمالي است كه ممكن اس��ت براي دولت هاي 
آينده باقي بگ��ذارد؛ در حالي بده��ي دولت ها در 
اقتصاد يك امر طبيعي اس��ت. بسياري از كشورها 
كه اوراق قرضه منتش��ر مي كنند، بدهي هايي را از 
يك دولت به دولت بعدي منتقل مي كنند و اين امر 
پذيرفته شده اي در اقتصاد است. به هر حال بايد به 
نحوي تصميم گيري شود كه دولت بتواند نيازهاي 
بودجه اي خود را تامين كند؛ حقوق كاركنانش را 
بپردازد؛ صندوق هاي بازنشستگي را ساپورت كند؛ 
مشكالت معلمان را حل كند، پروژه هاي عمراني 
را پيش ببرد و يارانه هاي عمومي را پرداخت كند و 
ساير تكاليفش را انجام دهد. اتفاقا چنانچه مشكلي 
در روند خدمت رساني دس��تگاه هايي دولتي بروز 
كند يا تاخيري در پرداخت حقوق كاركنان ايجاد 
شود و مشكلي براي ساير تكاليف دولت رخ دهد، 
اولين گروهي كه فرياد اعتراضشان به آسمان بلند 
مي شود، نمايندگان مجلس هستند كه از دولت به 
خاطر عدم اجراي تكاليفش انتقاد مي كنند. بر اين 
اساس معتقدم در شرايط حساس فعلي كه كشور 
در يكي از گردنه هاي حس��اس خود قرار دارد و ...  
ادامه در صفحه 4  
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 آموزش مجازي
 نياز به بازتعريف دارد

بازخواني نقش سرمايه 
اجتماعي در اقتصاد

 تبعات اقتصادي
 شكست امريكا

 اختالف 
در شوراي سران قوا؟

پيش بيني ۲ ساله نرخ ارز 
امكان پذير نيست 

با ش��يوع كرونا، ش��تاب ما به 
س��مت اس��تفاده از آموزش  
مجازي و ابزارهايش تس��ريع 
ش��د. اين اتفاق ناگهاني بود و 
با وجود اين، همه بخش هاي 
آم��وزش ه��م در مدرس��ه و 
هم در دانش��گاه توانس��تند 
بدون پيش آگهي و با سرعت 
بااليي خود را با شرايط ايجادش��ده سازگاز كنند كه كار 
تحس��ين آميزي بود و البته اين كار در مدرس��ه روان تر 
از دانشگاه هم انجام ش��د. اگرچه انتطاري كه از مدرسه 
مي رفت ش��ايد كمتر بود اما معلم ها گل كاشتند و اين 
جريان را جلو بردن��د، در صورتي كه زيرس��اخت هايي 
كه در مدرسه اس��ت، از زيرس��اخت هاي تكنولوژيكي 
دانشگاه ها خيلي ناقص تر و محدودتر است. اما در نهايت 
سال تحصيلي معوق نماند و تمام ش��د و دانش آموزان و 
دانشجويان مجبور نش��دند يك سال تحصيلي عقب 
بمانند. از اين نظر، آموزش مج��ازي اتفاق خوبي بود 
كه در تاريخ آموزش��ي ما هم يك ركورد محس��وب 
مي ش��ود. با وجود اين، علي رغم تال ه��اي معلمان و 
دانشگاهيان و مجموعه آموزش، مشكالت زيادي هم 
در اين ميان وجود داشت.    ادامه در صفحه 6

موضوع��ي را بايد در خصوص 
ط��رح گش��ايش اقتص��ادي 
رييس جمهور و حاش��يه ها و 
موافقت ها و مخالفت هايي كه 
در خصوص آن ارايه مي شود؛ 
نكاتي را بايد م��ورد توجه قرار 
داد . منتقدان طرح اقتصادي 
دولت ب��ه اي��ن نكته اش��اره 
مي كنند كه دولت در جريان طراحي سازوكاري كه براي 
فروش نفت به مردم تدارك ديده، تنها موضوع و هدفي 
را كه مورد توجه قرار داده؛ مساله جبران كسري بودجه 
خود اس��ت و به اثر و اثرات احتمالي اين تصميم در ساير 
گزاره هاي اقتصادي بي توجه بوده است. ضمن اينكه اعالم 
مي شود كه در جريان اين طرح درآمدهاي دولت آينده 
هم قرار است پيشخور شود. اما دولت در اجراي اين طرح 
و اساسا هر طرح اقتصادي، نبايد فقط به درآمدزايي فكر 
كند؛ بلكه بايد به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي خود 
به عنوان مهم ترين ثروت و س��رمايه هر دولتي نيز توجه 
كند. به عبارت روش��نتر، اعتماد مردم ب��ه دولت بعد از 
اجراي هر طرحي بايد افزايش پيدا كند، و تصميماتي كه 
دولت درارتباط با موضوعاتي چون فروش نفت؛ كاهش يا 
افزايش نرخ سپرده...  ادامه در صفحه 5

اگر قرار باشد يك عنوان كلي 
و يك جمل��ه كلي��دي را در 
خصوص شكس��ت امريكا در 
تصويب قطعنام��ه تحريمي 
عليه كشورمان انتخاب كنيم؛ 
»پايان جه��ان تك قطبي« و 
آغاز دوران چندجانبه گرايي در 
مناسبات ارتباطي و اقتصادي 
بين المللي مي تواند انتخاب خوبي باشد. واقعيت آن است 
كه توهم دوره نظام تك قطبي كه بعد از فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي به وجود آمده بود مدت هاست كه از ميان 
رفته اس��ت و افكار عمومي جهاني متوجه دوران تازه اي 
ش��ده اس��ت كه در آن بازيگران متعددي در حال ايفاي 
نقش خود هستند. در اين ش��رايط تازه جهاني ايران نيز 
بايد با درك درست شرايط و با استفاده معقول از شكاف 
موجود ميان بازيگران عرصه بين المللي بايد منافع كالن 
خود را در بخش هاي اقتصادي، فرهنگ��ي، ارتباطي و...

دنبال كند. موضوع مهم ديگري كه به نظرم بعد از شكست 
تالش هاي اياالت متحده در شوراي امنيت جلوه بيشتري 
پيدا كرد اين واقعيت روشن است كه هر زمان كه اهداف 
و مطالبات كشورمان را با به كارگيري همه ظرفيت هاي 
ادامه در صفحه 4 دروني كشور دنبال كنيم...  

ب��ا توجه ب��ه ش��رايط خاص 
اقتصادي كش��ور، ب��ا موافقت 
مقام معظم رهبري، ش��ورايي 
از سران سه قوه تشكيل شده 
تا با اتخاذ تصميمات اقتصادي 
كالن، دس��ت يابي به اهداف 
مدنظر كش��ور را تسريع كند. 
صرف نظ��ر از موضوعاتي كه 
تاكنون در اين ش��ورا بررسي ش��ده، صرف وجود چنين 
ش��ورايي مي تواند براي اقتصاد ايران اهميت بس��ياري 
داشته باشد. با توجه به اينكه در شرايط تحريم و مسائل 
اقتصادي موجود، رس��يدن به تصميمات كالن و جامع 
اهميت زيادي دارد و نمي توان برخي مشكالت را در زمان 
طوالني بررسي كرد، اين شورا مي تواند در سرعت دادن به 
تصميمات، نقشي كليدي ايفا كند. از سوي ديگر بسياري 
از مسائل اقتصادي، صرفا به تصميم مسووالن اقتصادي 
و مديران دولتي محدود نمي شود و براي هماهنگي نياز 
به همراهي دو قوه قضاييه و مقننه دارد. از اين رو طرحي 
كه همزمان رييس جمهور، ريي��س قوه قضاييه و رييس 
مجلس آن را تاييد كند، پشتوانه اجرايي قوي تري خواهد 
داشت. در ماه هايي كه از عمر اين شورا گذشته، تصميماتي 
گرفته شده كه جنبه هاي مثبت خود را نشان داده است. 
چه تصميمات كالن كه امكان اختالف نظ��ر درباره آن 
وجود داشت و چه در تصميماتي كه مي تواند فضاي كالن 
اقتصادي كشور تاثير داشته باشد، مانند استقالل بانك 
مركزي، اين شورا توانسته مواهب خود را نشان دهد و از 
اين رو مي توان در آينده نيز نسبت به عملكرد آن اميدوار 
بود. در رابطه با مس��اله گش��ايش اقتصادي نيز اختالف 
نظر به وجود آمده، ارتباطي با ذات اين شورا ندارد. دولت 
گمان مي كرد طرح اعالم شده در شورا براي فروش نفت 
به مردم، نهايي شده اما اختالف نظرها در رابطه با جزييات 
آن ادامه دارد. اين طرح نوعي اس��تقراض از مردم است و 
شبيه به آن يا در قالب انتشار اوراق قرضه يا ديگر شيوه ها 
در ايران و ساير كشورهاي جهان تجربه شده است. آنچه 
كه در اصل اين طرح اختالف نظر ايج��اد كرده، در وهله 
نخست نحوه تعهد ايجاد ش��ده براي دولت است. اينكه 
سر رسيد تسويه نفت، به دولت بعدي برسد، اصلي ترين 
عامل اختالف نظر شده است. با توجه به اينكه نرخ نفت 
در آن دوره مش��خص نيست و معلوم نيست نفت عرضه 
شده به بازار داخلي خواهد رسيد يا در فضاي جهاني نيز 
امكان عرض��ه دارد و البته بايد به اوراق خريداري ش��ده 
از سوي مردم، س��ودي نيز تعلق گيرد و اگر تمام اينها به 
دولت بعد برسد، عمال بدهي اين دولت به آينده رسيده 
و دولت بعدي بايد آنها را تس��ويه كند و از اين رو مجلس 
و قوه قضاييه با آن موافق نيس��تند. چنين مس��ائلي در 
تصميم گيري چندان غيرطبيعي نيس��ت و بايد ديد در 
روزهاي آينده چه جمع بندي درباره آن صورت مي گيرد. 
اين شورا با هدف هماهنگ كردن نظر قوا تشكيل شده و 

پس از بررسي ها امكان جمع بندي نهايي وجود دارد.

 در ارتباط ب��ا گمانه زني هاي 
انجام ش��ده در خصوص نرخ 
ارز در سررس��يد اوراق سلف 
نفتي باي��د گفت ك��ه به رغم 
تم��ام پيش��رفت هايي كه در 
عل��م اقتص��اد رخ داده امكان 
اينكه اتفاقات دو س��ال آينده 
را به طور دقيق ب��رآورد كنيم 
وجود ندارد و اين كار شبيه بخت آزمايي و شانسي است.

در اقتصاد پيش بيني بلندمدت امكان پذير نيست، به رغم 
تمام پيشرفت هايي كه در حوزه مدل سازي در علم اقتصاد 
رخ داده امكان اينكه اتفاقات دو سال آينده را به طور دقيق 
برآورد كنيم وج��ود ندارد. در خصوص ن��رخ ارز هم بايد 
گفت كه نرخ ارز به عوامل مختلف اقتصادي و سياس��ي 
بستگي دارد لذا هرگونه ادعايي در خصوص نرخ ارز در يك 
يا دو سال آتي مبناي علمي ندارد.حتي پيش بيني هاي 
كوتاه مدت اقتصادي هم در صورتي ك��ه بر پايه مدل ها 
و تئوري هاي علمي و توس��ط متخصصين انجام شود تا 
حدودي قابل اتكاست. نمي توان از انتشار اخبار جعلي و 
ديدگاه هاي غيرعلمي در فضاي مجازي جلوگيري كرد 
اما افزايش سواد رسانه اي و اقتصادي مردم مي تواند سپر 
مناسبي براي جلوگيري از...   ادامه در صفحه 4

زهرا گويا

گزارش روز

»تعادل«ازواكنشكابرانبه
ريزشبورسگزارشميدهد

تعادل | درپي سقوط بي س��ابقه بازار بورس، هشتگ 
بورس در توييتر فارسي توسط كاربران ترند شد. بورس 
تهران ديروز با س��قوط ۸۸ هزار واحدي، ركورد كاهش 
شاخص بازار سرمايه را جابه جا كرد. شاخص كل بورس 
ايران ديروز در حال��ي عدد يك ميلي��ون و ۸13 هزار را 
ثبت كرد كه هفته گذش��ته تا عدد تاريخي دو ميليون و 
100 هزار واحد را تجربه كرده ب��ود. در پي اين كاهش، 
كاربران ش��بكه اجتماعي توييتر با داغ كردن هش��تگ 
بورس به اتفاق��ات روزهاي اخي��ر در اين ب��ازار واكنش 
نشان دادند. بس��ياري از كاربران توييتر با اين هشتگ از 

حسينعلي حاجي دليگانيسيدكمال سيدعلي كامران ندرييحيي آل اسحاق

  #  بورس 
ترند شد

تصميمات دولت ايران كه منجر به واكنش منفي بورس 
شده، انتقاد كردند. ارزيابي ها نش��ان مي دهد، بيشترين 
حجم جست وجوي واژه #بورس در گوگل، در استان هاي 
»زنجان، اردبي��ل، آذربايجان غربي، اي��الم و مركزي« و 
كمترين حجم جست وجو در اس��تان هاي »سيستان و 
بلوچس��تان، هرمزگان، گيالن، كرمان و مازندران« بوده 
است. همچنين عباراتي چون #سقوط_بورس، ريزش 
بورس و ... بيش��ترين حجم جس��ت وجو را داشته اند. در 
ادامه واكنش برخ��ي كاربران را كه با هش��تگ بورس در 
شبكه اجتماعي توئيتر منتشر شد، مي خوانيم: يك كاربر 

توئيتر نوشت: »س��نگين ترين س��قوط تاريخ #بورس 
تهران؛ ۸۸ هزار واحد در ي��ك روز!«. يكي ديگر از كابران 
به هش��تگ بورس واكنش نشان داد ونوش��ت: »به طرز 
باور نكردني و عجيب��ي #بورس ه��م در توييتر #ترند 
ش��د!.« كاربري ديگري اما ب��ا كنايه به طرح گش��ايش 
اقتصادي دولت، نوش��ت: »گوي��ا امروز رو باي��د روز ملي 
#گشاييدن_اقتصادي_بورس بناميم!« توئيت ديگري 
نيز با اين مضمون منتشر ش��د: »يه چيزي بگم به عمق 
فاجعه پي ببريد: ارزش بازاري كه #شستا امروز از دست 
داد اندازه كل ارزش بازار #خس��اپا بود تازه يكم بيش��تر؛ 

۸2 هزار ميليارد تومن امروز شس��تا ارزش بازار از دست 
داد س��ايپا با جاش كلش ۷۶ هزار ميليارده«. يكي هم با 
انتقاد از رفتار هيجاني حرفه اي هاي بورسي نوشت: »از 
تازه واردا انتظار ميره كه با دو  روز منفي ش��دن #بورس 
بيان آه و ناله س��ر بدن كه من اينجا نديدم خوشبختانه 
ولي اينكه حرفه اي ها )خودش��ون مدعي هستن( تاب 
تحمل ديدن منفي شدن #شاخص رو ندارن برام جاي 
سواله.« در ميان توئيت هاي منتشر شده، برخي كاربران 
ريزش ب��ورس را عاملي براي بي اعتماد ش��دن مردم به 
سياست گذاران وتحليلگران عنوان كردند. به طوري كه 
يك��ي از كابران نوش��ت: »اي��ن كاهش هاي س��نگين 
#بورس تتمه #اعتماد را نش��انه گرفته است.« يا يكي 
ديگر با همين مضمون نوشت: »با ادامه اين روند خيلي 
زود همه اين مستر اند ميسيز #تريدر ها و تحليل گرها 
و #س��يگنال_فروش هاي تلگرامي جم��ع مي كنند و 
مي روند و ما مي مانيم با عدم تعادل هاي عميق اقتصادي 
و سرمايه ها و انتظارات سوخت ش��ده و كلي اعتماد فرو 
ريخته!« يكي ديگر از كاربران هم با هشتگ #سرمايه_
اجتماع��ي نوش��ت: »از صب��ح چهارش��نبه پيش كه 
#رييس_جمهور به #مردم گفت »بورس و خريد نفت، 
جاي سرمايه گذاري مطمئن است.« تا همين االن يعني 
حوالي ساعت 12 روز يكشنبه شاخص #بورس بيش از۸ 

درصد طي تنها 3 روز كاري افت داشته است.« ...
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مجلس و قوه قضاييه با طرح دولت مخالفند

گشايش اقتصادي در اغما
دو هفته از وعده گشايش اقتصادي دولت گذشته اما 
نه تنها هنوز طرحي نهايي نشده كه به نظر مي رسد، 
شرايط پيچيده تر از تصوري اس��ت كه در روزهاي 
ابتدايي به وجود آمد. آنطور كه حس��ن روحاني در 
جلس��ه هيئت دولت گفت و س��پس حس��ام الدين 
آشنا، مشاور او در فضاي مجازي مخابره كرد، طرح 
دول��ت براي گش��ايش اقتصادي، طرح��ي بزرگ و 
تاثيرگذار بود كه مي توانست در شرايط فعلي براي 
اقتصاد اي��ران، فضاي تنفس جدي��دي ايجاد كند. 
وعده قدرتمند آغاز گش��ايش اقتصادي باعث ش��د 
برخي تحليلگران، حت��ي از آغاز مذاكرات براي لغو 
تحريم ها يا عضوي��ت نهايي ايران در اف اي تي اف به 
عنوان گزينه نهايي رييس جمهوري صحبت كنند 
اما در عمل آنچه رخ داد، هيچ ارتباطي با برنامه هاي 

بين المللي نداشت.
با توضيحاتي كه در روزهاي بعد مطرح شد، فروش 
نفت به مردم در سررسيدهاي دو ساله به عنوان طرح 
دولت براي گش��ايش اقتصادي مطرح ش��د. دولت 
در اين چارچوب به دنب��ال آن بود كه با جمع آوري 
نقدينگي موجود در جامعه در وهله اول بخش��ي از 
مشكل كسري بودجه خود را برطرف كند و از سوي 
ديگر با توجه به اينكه در شرايط فعلي امكان فروش 
نفت ايران در بازارهاي بين المللي به شكل گسترده 
وجود ندارد، ظرفيت توليد به شكل داخلي به فروش 
برس��د. بر اس��اس برنامه دولت، سررس��يد در نظر 
گرفته ش��ده براي اين اوراق دو ساله بود و از اين رو 
بازپرداخت پول و سود مردم، بايد از سوي دولت بعد 
انجام مي گرفت و همين موضوع به افزايش اختالف 
نظر ميان دستگاه هاي تصميم گير انجاميد. اين طرح 
گشايش اقتصادي بنا بود در جلسه شوراي اقتصادي 
سران س��ه قوه تصويب ش��ود و در روزهاي گذشته 
اعضاي حاضر در اين جلس��ه اعالم كردند كه با نظر 
دولت موافق نيستند. اشكال اصلي وارد شده به طرح 
دولت، ايجاد تعهدي گسترده براي دولت آينده بود.

به دنب��ال افزايش اي��ن گمانه زني ها، روز گذش��ته 
نماينده مردم نجف آباد از نامه مشترك روساي قواي 
قضاييه و مقننه به رهبري انقالب در مخالفت با طرح 
دولت خبر داد. ابوالفضل ابوترابي گفته: روساي قواي 
مقنن��ه و قضاييه در نامه اي ب��ه مقام معظم رهبري 
مخالفت خود را با تصميم دولت درباره فروش اوراق 
سلف نفتي در بورس اعالم كرده و تاكيد داشتند كه 
اين كار دولت خالف آن چيزي اس��ت كه در جلسه 

سران قوا مطرح شده است.
اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي توضيح داد: 
قرار بود طبق آنچه كه در جلس��ه س��ران قوا مطرح 
شده اوراق سلف نفتي به قيمت قطعي و قيمت روز 
به مردم داده شود و مردم مختار براي فروش آن در 
هر لحظه اي باشند اما دولت اين طرح را به گونه اي 
ديگر اج��را كرد، يعني پول را از م��ردم مي گيرد اما 
پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موكول كرده 
كه اين يعني موضوع بر گردن دولت بعدي مي افتد 
آن هم در دو سال بعد با سود 19 درصد داده مي شود.

ابوتراب��ي ادامه داد: با توجه به اين موضوع روس��اي 
ق��واي قضاييه و مقنن��ه در نامه اي ب��ه مقام معظم 
رهب��ري اق��دام دولت برخ��الف مصوب ش��وراي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا را اعالم كرده و تاكيد 
داشتند آنچه دولت اجرا مي كند مغاير با اين مصوبه 
است. هرچند خبر ارسال اين نامه سر و صداي زيادي 
به پا كرد و عم��ال از مخالفت دو قوه ب��ا طرح و نظر 
دولت حكايت مي كرد اما شب گذشته، قوه قضاييه 
در تكذيبيه اي رسمي، ارسال نامه مشترك رييسي 
و قاليباف خدمت رهبر انقالب را رد كرد. هرچند در 
تكذيبيه قوه قضاييه اشاره اي به مخالفت يا موافقت 
رييسي با طرح مدنظر دولت نشده اما به نظر مي رسد 
همچنان اختالف نظر ميان قوا پابرجاست و صرفا در 

اين زمينه ارسال نشده است.

    فراموشي گزينه هاي روي ميز
دولت در حالي به گش��ايش اقتص��ادي مدنظر خود 
اصرار دارد كه چند مولفه مهم در آن همچنان با ابهام 
مواجه هس��تند. از سويي مش��خص نيست ظرفيت 
توليدي در نظر گرفته ش��ده ب��راي عرضه به مردم تا 
چه حد با استقبال مواجه مي ش��ود. با توجه به تورم 
باال و س��ودآوري بازارهايي مانن��د بورس در ماه هاي 
گذش��ته معلوم نيست جامعه نسبت به خريد اوراقي 
كه احتماال سود آن در حد سود سپرده هاي بانكي در 
نظر گرفته مي ش��ود تا چه حد اقبال نشان مي دهند. 
از سوي ديگر به دس��ت آوردن بازاري كه در دو سال 
آينده، بتوان در آن نفت را فروخت و منابع حاصلش 
را با سود به س��رمايه گذاران بازگرداند تعيين تكليف 
نشده و بستگي به شرايط كشور در دوره تحريم دارد. 
در نهايت اين ابهام بر جاي خود باقي اس��ت كه آيا از 
نظر قانوني و هنجاري، انتقال مش��كالت مالي دولت 
فعلي به دولت آينده و ايجاد تعهدات اقتصادي براي آن 
امكان پذير است و دولت آينده چرا بايد بار مالي آن را 
به دوش بكشد. در شرايطي كه دولت روحاني، مخالف 
سرسخت طرح مسكن مهر بود و در اين سال ها بار ها از 
انتقال تعهدات دولت قبل به دولت جديد انتقاد كرده 
بود حاال خود به دنبال راهي براي انتقال مش��كالت 

خود به دولت بعدي است.
موافقان دول��ت اما مي گويند با توجه دش��واري هاي 
ايجاد شده تحت تاثير تحريم ها و شيوع ويروس كرونا 
و كسري بودجه ش��ديد دولت، چاره اي جز استفاده از 
همه گزينه هاي موجود نيس��ت. علي اكبر نيكواقبال 
– اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ته��ران – در گفت وگو با 
»تعادل« اين ديدگاه را رد مي كند. او معتقد اس��ت در 

دوران فعلي جهان، علم اساس حكومت داري است و 
استفاده از ظرفيت هاي علمي، تجارب بين المللي و نظر 

كارشناسان مي تواند شرايط را بهبود بخشد.
اين اقتص��اددان با بيان اينكه برطرف كردن مش��كل 
كسري بودجه گزينه هاي مختلفي دارد، توضيح داد: 
يكي از نظريات اين است كه بايد رابطه با جهان را بهبود 
بخشيد. امروز تمام مسائل اقتصادي و سياسي به هم گره 
خورده اند و همانطور كه نمي توان در داخل كشور اقتصاد 
را بدون توجه به سياس��ت اداره كرد، مس��ائل داخلي 
اقتصاد را نيز نمي توان بدون توجه به مسائل بين المللي 
برطرف كرد. امروز  اقتصاد جهاني در چارچوب تعامالت 
بين المللي شكل گرفته اس��ت. تجارت جهاني محور 
اصلي فعاليت اقتصادي بسياري از كشورهاست و جز با 
حفظ ارتباطات بين الملل نمي توان دستيابي به اهداف 

را محتمل دانست.
به گفت��ه نيكواقبال، اقتصاد ايران در تمام س��ال هاي 
گذش��ته از تعامالت جهاني جا مانده است و نتوانسته 
آنطور كه بايد خ��ود را در اين زنجيره قرار دهد. در اين 
بين تحريم ها نيز مزيد بر علت ش��ده اند تا مش��كالت 
اقتصادي ايران تشديد شوند. يكي از گزينه هاي موجود 
در چارچوب فعاليت هاي دولت تالش براي بهبود روابط 

جهاني است.
وي با اش��اره به گزينه هاي داخلي موجود براي عبور 
از ش��رايط كنوني بيان كرد: اقتصاد ايران در سال هاي 
گذشته همواره با وابستگي شديد به پول نفت مواجه 
بوده اس��ت. هرچه كارشناسان گفتند كه بايد بودجه 
جاري از نفت جدا ش��ود، گوش كسي بدهكار نبود. در 
شرايط فعلي كه با تحريم مواجهيم بار ديگر ديديم كه 

جز نفت گزينه هاي ديگر نيز وجود دارد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: امروز بسياري از كشورهاي 
توس��عه يافته، بخش قابل توجه��ي از درآمد خود را 
طريق ماليات به دست مي آورند اما ما در ايران نه تنها 
زيرس��اخت هاي اين امر مهم را فراه��م نكرده ايم كه 
حتي در نبود درآمدهاي نفتي نتوانستيم راهي براي 
ماليات س��تاني پيدا كنيم. امروز استفاده از اين منابع 
درآمدي پايدار ك��ه در بلندمدت هم كار اقتصاد ايران 
مي آيد، بيشترين اهميت را خواهد داشت. اينكه دولت 
تعهدات خود را گردن دولت بعد بيندازد نه اخالقي است 
و نه امكان پذير. بايد از شيوه هاي اينچنيني گذر كرد 
و با تحليل واقعي شرايط و استفاده از نظر كارشناسان 

راهكارهاي اجرايي ارايه داد.
شوراي هماهنگي سران سه قوه كه بنا بود در شرايط 
تحريم، با حذف مقدمات به تصميمات جدي و اجرايي 
برسد و در اين راستا اختيارات قابل توجهي نيز گرفته 
بود، خود به محلي براي اختالف نظرهاي جديد تبديل 
شده است. در شرايطي كه دو هفته قبل رييس جمهوري 
از نهايي شدن طرح گشايش اقتصادي سخن مي گفت، 
حاال نامه روساي دو قوه ديگر به رهبري انقالب نشان 
مي دهد كه در رسيدن به تصميمات نهايي، اختالفات 
جدي ب��ر جاي خود باقي اس��ت و حتي اگ��ر از طرح 
گشايش اقتصادي عبور كنيم نيز، در آينده مشخص 
نيس��ت تصميمات در اين شورا به شكل گرفته شده و 
اجرايي مي شوند. شوك حاصل از اين بي تصميمي در 
س��طح كالن، به بازار بورس ضرري جدي وارد كرده و 
اگر اين شرايط ادامه داشته باشد، شايد بازارهاي ديگر 
نيز تاثيراتي منفي بگيرند و عمال آنچه از آن به گشايش 
اقتصادي ياد مي شد خود به چالشي جديد براي اقتصاد 

ايران بدل مي شود.

محمدجواد ظريف: 

امريكا حق استفاده از مكانيزم ماشه را ندارد
 وزير امور خارجه كش��ورمان گفت: امريكا مي داند 
كه نمي تواند از اس��نپ بك استفاده كند. به گزارش 
ايس��نا، محمد جواد ظريف روز يكشنبه در مراسم 
توديع و معارفه س��خنگويان قبلي و جديد وزارت 
خارجه در س��خناني اظهار كرد: اس��نپ بك امريكا 
آنچنان غيرقانوني اس��ت كه قابل پذيرش نيست و 

امريكايي ها خود اين موضوع را مي دانند.
اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان تاكيد كرد: خيال 
نكنيد كه وقتي يك حرف را بلند زدند و تكرار كردند 
حق دارند، امريكا مي داند كه نمي تواند اس��نپ بك 
كند . وزير امور خارجه كشورمان در ادامه گفت: روز 
هش��ت مه  ۲۰1۸ آقاي بولتون در اوج سرخوشي از 
اينكه برجام را نابود كرده و ظرف سه ماه ايران را هم 
ناب��ود مي كند در يك مصاحب��ه مطبوعاتي در كاخ 
س��فيد اعالم كرد كه ما )امري��كا( ديگر عضو برجام 
نيس��تيم كه از اس��نپ بك اس��تفاده كنيم . ظريف 
افزود: هنوز صورت جلسه اين مصاحبه روي سايت 
كاخ سفيد است مگر اينكه االن كه من اين موضوع 
را مي گويم آنها برون��د و آن جمله را بردارند. وي در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود در اين نشس��ت 
اظه��ار كرد: وظيف��ه اصلي وزارت خارج��ه دفاع از 
جمهوري اسالمي ايران در سطح بين المللي است، 
يعني وزارت امور خارجه موظف اس��ت كه اگر يك 
وقتي تعارض پيدا شد بين دفاع از سياست هاي خود 
در داخل كشور و دفاع از منافع كشور در سطح بين 
المللي، خودش را فداي كش��ور كند، منافع صنفي 
و دس��تگاهي خود را فداي منافع ملي كند و اجازه 

بدهد در داخل كش��ور مورد هجمه ق��رار گيرد اما 
حرفي را مطرح نكند و توجيهي را براي سياست ها و 
اقناع افكار عمومي مطرح نكند كه به هزينه پيشبرد 
مناف��ع ملي در س��طح بين المللي تمام ش��ود. اين 
ديپلمات كش��ورمان در ادامه صحبت هاي خود به 
شكست بي سابقه دولت واش��نگتن در جلسه اخير 
شوراي امنيت جهت بررس��ي قطعنامه پيشنهادي 
امري��كا به منظ��ور تمديد تحريم هاي تس��ليحاتي 
ايران اش��اره كرد و گفت: فقط يك كش��ور همسو با 
امري��كا راي مثبت ب��ه اين قطعنام��ه داد و ما نبايد 
اهميت اتفاقي كه افت��اد را فراموش كنيم.  ظريف 

ادامه داد: در ش��رايط كنوني روش��ن ك��ردن افكار 
عموم��ي در ايران و چه در س��اير نق��اط جهان يك 
وظيفه بس��يار خطير براي ديپلماسي است. درواقع 
 اين موضوع قسمت عمده از ديپلماسي كشور را در

 بر مي گيرد.
 وي تصريح كرد: نبايد فراموش كرد كه ديپلماسي 
عمومي در شرايط كنوني نقش برجسته اي در روابط 
پيدا كرده اس��ت و س��اختن اذهان و شكل دادن به 
نگاه ها يكي از كارهاي اساس��ي در حوزه ديپلماسي 
اس��ت. ظريف همچنين در ادامه صحبت هاي خود 
در نشس��ت تودي��ع و معارفه س��خنگويان قديم و 

جدي��د وزارت خارجه اظهار كرد: اين س��وال براي 
مردم پيش مي آيد كه چط��ور برجامي كه چند بار 
در داخل كشور تش��ييع و دفن شد، توانست امريكا 
را 1۳ به ۲ در جلس��ه ش��وراي امنيت سازمان ملل 
شكست دهد ؟ چطور جس��د برجام توانست امريكا 
را در شوراي امنيت شكست دهد؟ براي مردم سوال 
پي��ش مي آيد كه نكند اين حرك��ت امريكا هدفش 
چيز ديگري بوده اس��ت، چون آنه��ا فكر مي كردند 
برجام مرده است و خاصيتي ندارد . ما نيز در داخل 
كش��ور چون هدف مان دفاع از خودمان نبود بلكه 
هدف مان دفاع از كش��ور بود نگفته بوديم كه اخبار 
مرگ زودرس برجام مبالغه آميز است، نگفته بوديم 
كه نه تنها مبالغه آميز اس��ت بلكه با حقيقت فاصله 
بس��يار دارد به همين دليل براي مردم از ديروز اين 
سوال وجود آمده اس��ت چطور يك جنازه توانست 
امريكا را شكست بدهد، اين چالشي است كه اكنون 
با آن روبرو هس��تيم. وزير امور خارجه كش��ورمان 
 همچنين اظهار كرد: همانطور كه امام خميني )ره( 
فرمودند همه چيز ما از مردم است، اقتدار ما از مردم 
اس��ت و اگر ما اقتدار بين المللي مي خواهيم، مردم 
بايد نسبت به سياست خارجي كشور توجيه باشند 
و حامي آن باشند.ظريف با تاكيد بر اينكه وظيفه ما 
در دس��تگاه ديپلماسي دفاع از منافع ملي كشور در 
سطح بين المللي است نه دفاع از خودمان ادامه داد: 
همانطور كه عرض ك��ردم دريافت حمايت عمومي 
براي سياس��ت خارجي، بزرگ تري��ن عامل اقتدار 

سياست خارجي است.

خبر

استفتاء جديد رهبر انقالب درباره 
»رانت اطالعاتي در بورس«

رهبر انقالب اسالمي به استفتايي درباره حكم رانت 
اطالعاتي در بورس پاسخ فرمودند. به گزارش ايسنا، 
كانال فقه و احكام رهبر معظم انقالب اسالمي در شبكه  
مجازي به  نشاني leader_ahkam@ جديدترين 
استفتائات معظم  له را درباره رانت اطالعاتي در بورس 

منتشر كرده است.
سوال: استفاده از رانت اطالعاتي در بورس 

چه حكمي دارد؟
جواب: اس��تفاده از اطالعات اقتص��ادي به صورت 
غيرقانوني يا به گونه اي ك��ه موجب تضييع حقوق 

ديگران شود، جايز نيست.

رييس جمهور: عرضه هاي متنوع 
به بورس ادامه مي يابد

رييس جمه��ور با بي��ان اينكه رون��ق و جهش 
اقتصادي در سايه مش��اركت و محوريت يافتن 
مردم در اقتصاد محقق خواهد شد، گفت: ثبات، 
آرامش و اطمينان نسبت به آينده اقتصاد كشور 
مي تواند به مشاركت هرچه بيشتر مردم در اين 
حوزه بينجامد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
روز يكشنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، اصلي ترين سياست دولت را ايجاد آرامش 
در اقتص��اد و همچنين ثب��ات در تصميمات و 
سياست ها و نبود ابهام و نگراني نسبت به آينده 
اقتصاد كشور دانست و تاكيد كرد: ايجاد فضايي 
مطمئن، آرام و با ثب��ات و دادن اطمينان خاطر 
به مردم نس��بت به آينده اقتصاد كشور همواره 
م��ورد تاكيد و توجه دولت بوده اس��ت. روحاني 
خاطرنشان كرد: دولت اجازه نداد كه بدخواهان 
اي��ران به اهداف خود در آس��يب زدن به اقتصاد 
كشور دس��ت يابند اگر چه ممكن است در اين 
جنگ ش��ديد اقتصادي، كندي هايي در تحقق 
اهداف و رون��د اجراي برنامه ه��اي دولت ايجاد 
شده باشد. رييس جمهور با تاكيد بر لزوم فراهم 
كردن زمينه افزايش مشاركت مردم در اقتصاد 
و كمك ب��ه جهش توليد، تقويت بازار س��رمايه 
را از جمله راه هاي تحقق اين هدف برش��مرد و 
افزود: بازار س��رمايه ظرفيت قابل توجهي براي 
هدايت نقدينگي جامعه به سمت توليد و افزايش 
سرمايه گذاري و اشتغال دارد. روحاني با اشاره به 
تصميم دولت در اجراي سياست تقويت بورس، 
اظهار داشت: عرضه هاي متنوع، سودآور و مطمئن 
از دارايي هاي دولت��ي و عمومي در بورس طبق 
برنامه ريزي هاي انجام گرفته با نظم و اس��تمرار 
تداوم خواهد ياف��ت و نبايد در اين موضوع هيچ 
كندي و تعللي صورت بگيرد. رييس جمهور گفت: 
كارشناسان بازار سرمايه نوسانات تصحيح كننده 
در بورس را امري عادي و طبيعي مي دانند اما در 
عين حال بايد از ناهماهنگ��ي در اظهارنظرها و 

اقدامات اجتناب شود.

 ماموريت  قاليباف 
براي سه كميسيون   مجلس

رييس مجلس شوراي اسالمي به كميسيون هاي 
انرژي، برنام��ه و بودجه و اقتص��ادي ماموريت 
بررس��ي موضوع نحوه فروش اوراق سلف نفتي 
را داد. به گ��زارش ايس��نا، محمدباقر قاليباف در 
ابتداي جلسه علني روز يكشنبه در توضيح جلسه 
غيرعلني مجلس براي بررسي س��از و كارهاي 
پيش فروش نفت گفت: با توجه به اينكه موضوع 
فروش اوراق س��لف نفتي در دستور كار شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي قرار دارد، الزم بود كه 
همه نمايندگان در مجلس در جريان اين موضوع 
قرار گرفته و در مجلس مورد بحث و بررسي  قرار 
گيرد. از اين رو نزديك به دو ساعت اين موضوع 
مورد بررسي قرار گرفت و روساي كميسيون هاي 
اقتصادي و برنامه و بودجه گزارشي ارايه كردند 
و نمايندگان هم نظرات خ��ود را مطرح كردند. 
وي افزود: جمع بندي اين جلس��ات مي تواند در 
تصميم گيري نهايي شوراي عالي اقتصادي موثر 
باشد. در نهايت مقرر شد سه كميسيون انرژي، 
برنامه بودجه و اقتصادي به ص��ورت جداگانه و 
در صورت ضرورت به صورت مش��ترك موضوع 
را رسيدگي و نهايي كنند. رييس مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به برگزاري كنكور سراسري در 
آخر هفته جاري گفت: اعضاي كميسيون هاي 
بهداشت و آموزش و ساير نمايندگان در حوزه هاي 
انتخابيه خود در كنار معاونت نظارت مجلس در 
روند اجراي پروتكل هاي بهداش��تي در كنكور 

سراسري نظارت دقيق داشته باشند.

 فشار نخست وزير عراق 
براي كاهش تحريم هاي امريكا

يك روزنامه عربي در تحليلي نوشت كه نخست وزير 
عراق در سفر قريب الوقوعش به امريكا به مسووالن 
اين كشور فشار خواهد آورد تا تحريم ها عليه تهران 
را كاهش دهند. روزنامه العربي الجديد در تحليلي 
به جنبه ها و اهداف س��فر قريب الوقوع مصطفي 
الكاظمي، نخس��ت وزير عراق به امريكا پرداخت. 
در بخش��ي از اين تحليل آمده است كه مصطفي 
الكاظمي در سفرش به امريكا تالش خواهد كرد 
كه به مقامات واشنگتن فشار بياورد تا در رابطه با 
ايران راه حل هاي متع��ادل را بپذيرند و تحريم ها 
عليه ايران را كاهش دهن��د. در اين تحليل آمده 
است: به سود عراق نيست كه به يك طرف متمايل 
شود و با طرف ديگر دشمني كند زيرا شرايط عراق 
نا بسامان است و توان تحمل فشار از هيچ طرفي را 
ندارد. در بخش ديگري از اين تحليل آمده است: 
اين فرصتي حقيقي براي امتحان مهارت نخست 
وزير عراق چه در زمان سفر و گفت وگو و چه بعد از 

سفر و اعالم نتايج آن به پارلمان است.

گزارش كوتاه 

جزييات بيمه بيكاري 
در ايام كرونا

رييس موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ضمن 
تبيين روند اجراي سياست حمايتي پرداخت بيمه 
بيكاري در ايام كرونا در ايران و ديگر كشورهاي جهان 
گفت: بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
در دوره همه گيري در بهترين حالت ۲.9 ميليون 
نفر و در بدترين حالت ۶.۴ ميليون نفر از كل شاغالن 
كشور كاسته مي ش��ود. به گزارش اقتصادآنالين، 
روزبه كردوني در نشس��ت خبري با اشاره به اينكه 
موسسه عالي پژوهش در تداوم انتشار گزارش هاي 
سياس��تي خود در زمينه تأثيرات كرونا بر حوزه 
تامين اجتماعي و با همكاري مركز فناوري اطالعات، 
ارتباطات و تحول اداري وزارت رفاه چهاردهمين 
گزارش سياستي خود را با موضوع »بيمه بيكاري در 
ايام كرونايي« تهيه كرده اس��ت گفت: با توجه  به 
اينكه پرداخت بيكاري جزو مهمي از سياست هاي 
حمايتي اعالم شده توسط ايران در مواجهه با كرونا 
بوده، اين گزارش با هدف بررس��ي نقش طرح هاي 
بيمه بيكاري در كش��ورهاي منتخ��ب و ايران در 
مقابله با بحران كنوني تهيه شده است. وي افزود: 
بدون داش��تن ش��ناخت اوليه از ماهيت و كاركرد 
طرح هاي بيمه بيكاري، استانداردهاي مرتبط با آن، 
ويژگي هاي اوليه طرح در ايران و كشورهاي منتخبي 
كه نمونه بررس��ي هس��تند و در نهايت وضعيت 
صندوق بيمه بيكاري قبل از وق��وع بحران كرونا، 
بحث درباره اثرگذاري و نقش اين طرح ها در بحران 
كرونا كامل نخواهد شد. كردوني با بيان اينكه مطابق 
با گزارش سازمان بين المللي كار، كرونا همچنان 
منجر به كاهش بي س��ابقه فعاليت هاي اقتصادي 
و ساعات كار مي ش��ود گفت: برآورد مي شود ۴.۸ 
درصد از س��اعات كار طي س��ه ماهه نخست سال 
۲۰۲۰ )معادل تقريبًا 1۳۵ ميليون شغل تمام وقت 
با فرض ۴۸ ساعت كار در هفته( نسبت به سه ماهه 
چهارم سال ۲۰19 از دس��ت رفته باشد. وي ادامه 
داد: برآوردها نش��ان مي دهند كه تا 1۷ مه ۲۰۲۰ 
س��اعات كار در سه ماهه جاري حدود 1۰.۷ درصد 
نسبت به آخرين س��ه ماهه ۲۰19 كاهش خواهد 
يافت كه معادل ۳۰۵ ميليون ش��غل تمام وقت )با 
فرض ۴۸ ساعت كار در هفته( است. رييس موسسه 
عالي پژوهش تأمين اجتماعي با اشاره به وضعيت 
بيكاري در كشورمان گفت: مطالعات در ايران نيز 
حاكي از اثرات گسترده همه گيري بر اشتغال كشور 
است. بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
در دوره همه گيري در بهترين حالت ۲.9 ميليون نفر 
و در بدترين حالت ۶.۴ ميليون نفر از كل شاغالن 
كشور كاسته مي ش��ود. وي ادامه داد: همچنين، 
بر اس��اس گزارش معاونت اقتص��ادي وزارت رفاه، 
كسب وكارهاي آسيب ديده از بحران كرونا بالغ بر 
۴.۸ ميليون شغل، كه معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال 

كل است، را به خود اختصاص داده اند. 

ويژه

بومي سازي محصول 
MBS دانش بنيان

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( گفت: 
طبق بررس��ي هاي علمي ۶۰ درصد اقتصاد دنيا در 
آينده نزديك ديجيتالي خواهد شد، بنابراين نخبگان و 
جوانان ماهر، خالق و مبتكر سرمايه اصلي هر كشوري 
محسوب مي شوند. به گزارش »تعادل«، صبح ديروز 
با حضور محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( و وزير علوم، تحقيقات و فناوري از 
محصول دانش بنيان MBS كه به تازگي از سوي يكي 
از شركت هاي دانش بنيان اين ستاد، بومي سازي شده 
است، رونمايي شد. رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره(، در اين مراسم ضمن تبريك سالروز بازگشت 
آزادگان س��رافراز به كشور، اكسير حالل مشكالت 
كشور و راه گشايش اقتصادي در عرصه هاي علمي و 
صنعتي، همانند دفاع مقدس در دستان مردم دانست 
كه مي توانند مثل هميشه مشكالت را مرتفع نمايند. 
مخبر با بيان اينكه جوانان باانگيزه و بااستعداد در كشور 
فراوان است، ادامه داد: خوش بختانه در دانشگاه هاي 
برتر كشور نخبگان باارزشي داريم اما نبايد چشم ما 
هميشه به دانشگاه هاي مطرح باشد، چون بنده در 
ده كوره هاي دورافتاده جواناني از زن و مرد را ديده ام 
كه در هيچ دانش��گاهي نمي توان استعداد و دانش و 
ظرفيت آنها را ارزيابي كرد. وي اضافه كرد: در گوشه اي 
از استان سيستان و بلوچستان يك خانم ۳۰ ساله را 
ديدم كه توليد كارگاهي خود را با كمترين دسترسي 
و امكانات به 9 كشور دنيا صادر مي كرد و اينها همان 
ظرفيت هاي عظيم سرمايه انساني هستند كه عامل 
اصلي رشد و پيشرفت كشورها شناخته مي شوند. 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( افزود: 
طبق بررس��ي هاي علمي ۶۰ درصد اقتصاد دنيا در 
آينده نزديك ديجيتالي خواهد شد، بنابراين نخبگان و 
جوانان ماهر، خالق و مبتكر سرمايه اصلي هر كشوري 
محسوب مي شوند. مخبر اضافه كرد: با توجه به اتفاقات 
خوبي كه جوانان تحصيلكرده در صنعت كشور رقم 
زده اند و كشور را در برابر تحريم هاي ظالمانه به جلو 
حركت مي دهند، بايد توجه داشت كه گره مشكالت 
كشور با اتصال نخبگان دانشگاهي و صنعت باز مي شود 
و بايستي بيش از پيش از آنها حمايت كرد. گفتني 
 MBS اس��ت در اين مراسم از محصول دانش بنيان
ساخت داخل كه مورد نياز صنايع بسته بندي دارويي 
و غذايي، توليد لوله و اتصاالت، پي وي سي، پروفيل، 
پنجره، لوازم خانگي، پوشش محافظ تلفن همراه و 
بسياري از حوزه هاي صنعتي و توليدي است، رونمايي 
شد. مهندس فرزادي مديرعامل شركت پتروشيمي 
قائد بصير كه در حوزه زيست بوم دانش بنيان فعاليت 
مي كند، در اين مراسم گفت: در حوزه پتروشيمي و 
محصوالت با فناوري باال، كارهاي بسيار بزرگي انجام 
شده است كه به دليل تخصصي بودن آنها مردم خيلي 

در جريان اين دستاوردها قرار نمي گيرند.

قاليباف ورييسي در مخالفت با اوراق سلف نفتي به رهبر انقالب  نامه نوشتند

ايـران   Mon. Aug 17. 2020  1732   دوشنبه  27 مرداد 1399   27 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره 

رییسی نامه ای به محضر رهبر انقالب در مورد فروش اوراق سلف نفتی ارسال نکرده  است
به دنبال اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درباره ارسال نامه ای مشترک از سوی ابراهیم رییسی – رییس قوه قضاییه – و محمد باقر قالیباف – رییس 

مجلس به محضر رهبر انقالب در مخالفت با طرح فروش اوراق سلف نفتی، قوه قضاییه رسما ارسال این نامه را تکذیب کرد.
قوه قضاییه رسما اعالم کرد: رییس قوه قضاییه نامه ای به محضر رهبر معظم انقالب درخصوص فروش اوراق سلف نفتی ارسال نکرده  و نامه مشترکی 

با رییس قوه مقننه هم ارسال نشده است.
در اطالعیه این قوه آمده است: در پی انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال نامه ای از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مقننه با 
موضوع فروش اوراق سلف نفتی محضر رهبر انقالب اسالمی، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب خبر منتشر شده اعالم می کند هیچ نامه ای چه از 

ناحیه رییس قوه قضاییه و چه نامه مشترک با رییس مجلس شورای اسالمی محضر رهبر انقالب اسالمی در این مورد ارسال نشده است.

برش



خبر 3ادامه از صفحه اول

داالن نرخ سود 22-14 درصد براي سپرده گذاري بانك ها نزد بانك مركزي و بازار بين بانكي است

نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش نداشته است
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|

در روزهاي اخير برخي كارشناسان و مردم افزايش نرخ 
داالن نرخ سود سپرده گذاري بانك ها در بانك مركزي 
و بازار بين بانكي را افزايش نرخ س��ود سپرده بانك ها 
ارزيابي ك��رده و عده اي آن را عامل كاهش ش��اخص 

بورس مي دانند. 
به دنبال افزايش كف داالن نرخ سود از 12 به 13 درصد 
در روز پنجش��نبه مورخ 12 تيرماه 1399 هيات عامل 
بانك مركزي كف اين نرخ را براي سپرده گذاري بانك ها 
و بازار بين بانكي، يك درص��د ديگر افزايش داد و به 14 
درصد رس��اند و اكنون نرخ س��ود در ب��ازار بين بانكي و 
س��پرده گذاري نزد بانك مركزي بين 14 تا 22 درصد 
انتخاب ش��ده و هدف آن كنترل نقدينگي و تسهيالت 
دهي بانك ها در جهت تحقق تورم 22 درصدي است و 
با اين هدف نرخ س��ود به سمت22 درصد افزايش يافته 
است. براين اساس هيات عامل بانك مركزي، با توجه به 
دستورالعمل »عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال 
اخذ وثيقه توسط بانك مركزي«، نرخ سود سپرده گذاري 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي 
را با 1 واح��د درصد افزايش، 14 درصد تعيين كرد . اين 
نرخ قبال نيز در دو مرحله به 12 و 13 درصد افزايش يافت 
و و بدين ترتيب دامنه نرخ س��ود در بازه 22-14 درصد 
قرار گرفت. اين تصميم با هدف كاهش دامنه داالن نرخ 
سود، افزايش نرخ سود در بازار بين بانكي و هدايت نرخ 
تورم به س��مت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز 
شنبه 25 مردادماه 1399 اجرايي شد و بانك مركزي براي 
دستيابي به تورم هدف از تمام ابزارهاي پولي در اختيار 

استفاده خواهد كرد.
برخي كارشناسان، اين افزايش نرخ سود سپرده گذاري 
را عاملي براي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي ارزيابي 
كرده و معتقدند كه كاهش شاخص بورس و قيمت هاي 
سهام در روزهاي اخير احتماال به دليل اين افزايش نرخ 
س��ود بوده است. اين در حالي است كه نرخ سود سپرده 
گذاري بانك ها نزد بانك مركزي، ارتباطي به نرخ س��ود 
سپرده مردم نزد بانك ها ندارد و نرخ سود سپرده گذاري 
نزد بانك مركزي، يك ابزار سياس��ت مالي براي تنظيم 
بازار بين بانكي، تسهيالت بين بانك ها، كنترل نقدينگي 
و تورم اس��ت و به معناي افزايش نرخ سود سپرده هاي 

مردم نيست. 
براين اساس، بايد اين اش��تباه اصالح شود و نبايد آن را 
عاملي براي جذب سپرده نزد بانك ها ارزيابي كرد. اين 
تصميم گيري ها ابزارهايي اس��ت تا وضعيت تسهيالت 
ده��ي در بازار بين بانكي و بين خ��ود بانك ها را تنظيم 
كند و نرخ س��ود را بين خود بانك ها و تس��هيالت دهي 
بين خودبانك ها نظارت كند.  برخي با برداشت اشتباه از 
تصميم اخير بانك مركزي از افزايش نرخ سود سپرده ها به 
22درصد مي گويند و اين مهم را ابزار تأثيرگذار در ريزش 
اخير بورس مي دانند كه بانك مركزي تغييري در نرخ سود 

سپرده هاي مردم در بانك ها نداشته است.
براين اساس در روزهاي اخير و همزمان با اعالم سياست 
جدي��د بانك مركزي ب��راي بانك ها مبني ب��ر افزايش 
نرخ س��ود س��پرده بانك ها نزد بانك مرك��زي از 13 به 
14 درصد برخي افراد با سوءبرداش��ت از اين سياس��ت 
پولي از افزايش نرخ سود س��پرده هاي مردم در بانك ها 
خبر دادند و لذا همين برداش��ت اشتباه را عامل ريزش 
ش��اخص س��هام ارزيابي كرده ان��د. اما افزايش س��ود 
س��پرده هاي بانكي به 22 درصد درحالي مطرح ش��ده 

اس��ت كه در بخش��نامه بانك مركزي تأكيد شده بود: 
نرخ سود س��پرده گذاري بانك ها و موسسات اعتباري 
 غيربانكي نزد بانك مرك��زي را با 1 واحد درصد افزايش 
14 درصد تعيين كرد و بدين ترتيب دامنه نرخ سود در 
بازه 22-14 درصد قرار گرفت. اين تصميم با هدف كاهش 
دامنه داالن نرخ سود، افزايش نرخ سود در بازار بين بانكي 
و هدايت نرخ تورم به س��مت نرخ تورم هدف اتخاذ شده 

است و از روز شنبه 25 مردادماه 1399 اجرا مي شود.
پيش از اين هيات عامل بانك مركزي در روز پنجشنبه 
مورخ 12 تيرماه 1399 كف داالن نرخ س��ود را از 12 به 

13 درصد افزايش داده بود.
گفتني اس��ت، طبق تصميم بانك مركزي، نرخ س��ود 
س��پرده هاي بانك ها ن��زد بانك مركزي ب��ه 14 درصد 
افزايش يافته و س��قف اعط��اي اعتبار ب��ه بانك ها 22 
درصد تعيين شده است. اما در برخي محافل ظاهراً نرخ 
سود س��پرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي با نرخ سود 
سپرده هاي مردم نزد بانك ها اشتباه گرفته و اعالم شده 

كه نرخ سود سپرده ها به 22 درصد افزايش يافته است.
كامران ندري، كارشناس پولي و بانكي در همين ارتباط 
اعالم كرد كه نرخ 22 درصد اعالم شده نرخ سود سپرده 
نيس��ت و فقط رقمي است كه بانك مركزي براي سقف 
نرخ بهره بانكي تعيين كرده است. بايد توجه داشت كه 
اين دو با هم فرق دارند. نرخ سود سپرده را خود بانك ها 

زير نظر بانك مركزي اعالم خواهند كرد.
ندري مي گويد: مردم توجه كنند كه اين 22 درصد نرخ 
سقف بهره بين بانكي و براي جبران كسري بانك هاست 
تا جلوي خلق پول توسط آنان را بگيرد و ربطي به سود 
سپرده ندارد. براي نرخ سپرده خود بانك ها بايد تصميم 
بگيرن��د اما هر نرخي كه انتخ��اب مي كنند بايد نتيجه 

فعاليت هاي آنان باشد.

فعاالن بازار مي گويند: يكي از داليل ريزش اخير بورس 
نيز اعالم خبر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي بوده 
است؛ هرچند اين خبر اساساً با برداشت هاي غلط همراه 
شده و نرخ سود بانكي حداقل تا امروز افزايشي نداشته و 
كسب اطالع از بانك مركزي نيز بيانگر آن است كه بانك 
مركزي فعاًل برنامه اي براي افزايش سود سپرده هاي 
بانكي ندارد بنابراين سقف نرخ سود سپرده هاي بانكي 

)2ساله( 18 درصد است.
طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، س��قف نرخ سود 
علي الحساب س��پرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت 
عادي: 10 درصد، سه ماهه: 12 درصد، شش ماهه: 14 
درصد، يك ساله: 16 درصد و دوساله: 18 درصد است.

ش��وراي پول و اعتبار تيرماه 99 تشكيل جلسه داد و 
درباره تغيير نرخ س��ود بانكي تصميم مهمي گرفت؛ 
ش��وراي پول و اعتبار ضمن موافقت با پيشنهاد بانك 
مركزي براي افزايش نرخ سود بانكي، سقف نرخ سود 
سپرده هاي بانكي )دو ساله( را 18 درصد تعيين كرد. 
افزايش نرخ سود به 18 درصد درحالي در شوراي پول 
و اعتبار به تصويب رس��يده كه در فروردين امس��ال، 
ش��بكه بانكي كش��ور تصميم گرفت كه س��قف نرخ 
 س��ود س��پرده هاي بانكي به 15 درصد محدود شود.

عالوه بر اين، ش��وراي پول و اعتبار س��قف نرخ س��ود 
علي الحساب سپرده هاي س��رمايه گذاري را به شرح 

زير تعيين كرد: 
 سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت عادي: 10 درصد 
سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه: 12 
درصد سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ويژه شش 
ماهه: 14 درصد سپرده سرمايه گذاري با سررسيد يك 
سال: 16 درصد سپرده سرمايه گذاري با سررسيد دو 

سال: 18 درصد

پيش از اين بانك مركزي به بانك ها مجوز افزايش نرخ 
سود گواهي سپرده را به 18 درصد داده بود؛ ، بانك مركزي 
خطاب به شبكه بانكي ضمن موافقت با افزايش انتشار 
گواهي س��پرده عام 18 درصدي توسط بانك ها، اعالم 
كرد: سقف انتشار »گواهي سپرده عام بانك ها« در سال 
جاري تا تاريخ 31 شهريور ماه 1399 حداكثر به ميزان 
20 درصد سپرده هاي بلندمدت آنها در پايان اسفند ماه 
1398 خواهد بود.گفتني است، اقتصاد ايران طي چهار 
دهه اخير سه شوك بزرگ ارزي را تجربه كرده كه در هر 
كدام نرخ ارز در بازار آزاد تقريبًا سه برابر شده است.شوك 
نخس��ت در س��ال هاي 71 تا 74 به دنبال سياست هاي 
تعديل اقتصادي و آزادسازي نرخ ارز رخ داد؛ شوك دوم 
در سال هاي 90 و 91 به دنبال تحريم هاي شوراي امنيت و 
شوك سوم در سال 1397 به دنبال خروج امريكا از برجام.. 
اما نكته مهم اينجاست كه در ابتداي هر سه شوك نسبت 
پول به نقدينگي بيشتر شده و در واقع تغيير جهت داده و از 
پايين خط روند نزولي به باالي آن رفته و در واقع نقدينگي 
سيال تر ش��ده اس��ت.ضمن اينكه، سياس��ت گذار در 
شوك هاي سال 72 و 91 براي كنترل اجزاي نقدينگي و 
نرخ ارز نسبت به افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي اقدام 
نموده لكن در شوك سال 97 از اين ابزار استفاده نشده 
است. همچنين طي هر سه شوك ارزي رشد اقتصادي 
كمتر از روند بلندمدت بوده و اقتصاد پس از شوك ارزي 

تورم بااليي را تجربه كرده است.
باتوجه به وضعيت موجود و شوك ارزي رخ داده، برخي 
از كارشناسان پيشنهاد كرده اند كه نرخ سود سپرده هاي 
بانكي افزايش يابد تا شايد كمي از آثار شوك ارزي كاسته 
شود. بنابراين تصميم امروز ش��وراي پول و اعتبار براي 
افزايش نرخ س��ود بانكي در راستاي مديريت نوسانات 

ارزي اتخاذ شده است.

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد

افزايش 150 هزار توماني سكه همزمان با كاهش 150 توماني دالر
گروه بانك و بيمه |

بازار ارز روز  يكشنبه با كاهش 150 توماني قيمت دالر و 
100 توماني يورو در صرافي هاي بانكي همراه شد. بر اين 
اساس فروش هر دالر در اين صرافي ها با قيمت 22 هزار 
و 900 تومان انجام مي شود. بازار ارز روندي آرام داشت، 
بهاي خريد و فروش هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي 
نسبت به روز كاري گذشته كاهشي 150 تومان را تجربه 
كرد و به بهاي 21 هزار و 800 تومان خريداري و به قيمت 
21 هزار و 900 تومان فروخته شد.  تابلوي صرافي هاي 
بانكي براي خريد و فروش يورو نيز كاهش ارزش 100 
تومان��ي را ثبت كرد. به اين ترتيب ف��روش يورو در اين 
صرافي ها با قيمت 25 هزار و 900 تومان انجام ش��د و 
عدد 25 هزار و 800 تومان نيز براي خريد هر يورو در اين 

صرافي ها مشاهده شد.
ارزيابي بازار غيررسمي ارز گوياي آن است كه نرخ خريد 
و ف��روش دالر در اين بازار پ��س از تجربه چند روز روند 
تدريجي كاهش قيمت، با شيب ماليمي افزايش داشت. 

بر اين اس��اس در اين بازار قيمت خريد و فروش هر دالر 
امريكا ابتدا با محدوده قيمت 22 هزار و 100 تومان آغاز 
شد و در محدوده قيمت 22 هزار و 300 تومان معامله 
مي شود. اين در حالي است كه در آخرين ساعات قيمت 
دالر تا آستانه 22 هزار تومان هم رسيده بود. همچنين 
در سامانه سنا نيز در روز 25 مرداد براي فروش هر يورو 
مبلغ ميانگين 26 هزار و 75 تومان و براي فروش دالر نيز 
رقم ميانگين 22 هزار و 67 تومان ثبت شده، تا نشان دهد 
آرامش بازار در اين سامانه همچنان برقرار است. عالوه بر 
اين، در سامانه نيما اعداد كاهش قيمت ها را نشان مي دهد 
و در روز معامالتي 25 مرداد، ميانگين بهاي فروش هر 
حواله يورو به قيم��ت 22 هزار و 482 تومان و هر حواله 
دالر با ميانگين قيمت 18 هزار و 818 تومان معامله شد. 
براين اساس اختالف قيمت دالر آزاد و صرافي نيمايي به 

حدود 3 هزار تومان رسيده است.
در بازار آزاد قيمت دالر با كاهش نس��بت به روز كاري قبل 
22 هزار تومان، يورو 26 هزار تومان و درهم امارات 6 هزار و 

100 تومان اعالم شده است. در بازار طال با عالم قيمت دالر 
22 هزار تومان و هر اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت 
1945 دالر قيمت طال و سكه كاهش يافت و البته برخي 
فعاالن بازار، دليل آن را نزديك شدن به ماه محرم مي دانند. 
در بازار داخلي قيمت طالي 18عيار هر گرم999 هزار تومان، 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و 300 هزار 
تومان و قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون تومان قيمت 
نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 3 ميليون تومان و س��كه گرمي يك ميليون و 
650 هزار تومان معامله شد. بسياري از بازاري ها پيش بيني 
مي كنند كه به زودي ريزش شديد قيمت ها در بازار ارز رخ 
خواه��د داد و اين موضوع حتي در كانال هاي داللي ارز نيز 
مطرح شده است و به خريداران هشدار مي دهند كه فعاًل در 
قيمت هاي باال خريد ارز نداشته باشند 5 صرافي بانكي در 
خيابان فردوسي با داشتن كارت ملي، كارت شتاب و شماره 
همراه به نام متقاضي از ساعت 10 تا 15 تا 2000 دالر امريكا 
به متقاضيان واجد شرايط عرضه مي كنند. اين صرافي ها 

در طول روز متناسب با نوسان قيمتي در بازار آزاد، خريد و 
فروش دالر و يورو را با قيمت هاي مختلفي انجام مي دهند.

     افزايش 150 هزار توماني بهاي سكه 
بهاي سكه در بازار داخلي  يكشنبه تحت تاثير افزايش قيمت 
ارز، ب��ا افزايش اندك مواجه بود و س��كه تمام بهار آزادي با 
افزايشي 150 هزار توماني نسبت به روز گذشته به قيمت 
10 ميليون و 500 هزار تومان معامله شد. بهاي سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز با افزايش 50 هزار توماني به عدد 
10 ميليون و 100 هزار تومان رسيد. همچنين نيم سكه به 
بهاي پنج ميليون و 280 هزار تومان، ربع سكه به قيمت سه 
ميليون تومان و هر قطعه سكه يك گرمي نيز با ارزش يك 
ميليون و 700 هزار تومان تعيين معامله شدند.بازار طال هم 
با افزايش اندك قيمت مواجه ب��ود و يك گرم طالي خام 
18عيار به ارزش يك ميليون و 18 هزار تومان فروخته شد و 
هر مثقال طال نيز با قيمت چهار ميليون و 413 هزار تومان 

به فروش رسيد. 

كاركرد اوراق سلف نفتي در عمليات بانكي 
دبير كميسيون حقوقي بانك ها و موسسات بانكي ضمن 
اعالم اينكه اوراق سلف نفتي موجب تامين هزينه هاي 
دولتي، جذب نقدينگي از م��ردم و جلوگيري از ورود 
نقدينگي به بازارهاي ارز و خودرو مي شود، كاركرد اين 

اوراق در عمليات بانكي را تشريح كرد.
علي نظافتيان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: دولت از 
طرف مجلس ماموريت دارد كه از طريق صادرات نفت 
يا ميعانات گازي حداقل تا سقف درآمدهاي پيش بيني 
شده در بودجه سال 1399 را تحصيل و به خزانه واريز 
كند ام��ا تحريم هاي خالف قان��ون دولت هاي بيگانه 
موجب ش��ده كه دولت موفق به وصول اي��ن مقدار از 
درآمد تا پايان سال جاري نشود. به همين جهت يكي 
از مناسب ترين شيوه هاي وصول درآمدهاي پيش بيني 
شده براي دولت، فروش نفت خام از طريق انتشار اوراق 

بهادار سلف نفتي است.

 وي درباره چيستي اوراق سلف نفتي گفت: طبق منطق 
بازار، فروش كاال بر نقدي بودن معامله و تحويل فوري 
كاالي مورد معامله است اما در پاره اي از موارد تحويل 
فوري كاالي خريداري شده در زمان انجام معامله مقدور 
نيست و در نتيجه خريدار بهاي معامله را به صورت نقدي 
پرداخت و قبول مي كند كه كاالي مورد نظر خود را در 
آينده تحويل بگيرد كه اين معامله پيش خريد مي گويند. 
دبير كميسيون حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري 
افزود: در اصطالح اهل فقه و بانكي نيز اينگونه معامالت 
را س��لف مي نامند كه براي تامين هزينه هاي جاري و 
مواد اوليه واحدهاي توليدي پرداخت مي شود و بانك با 
پرداخت تسهيالت سلف، مقداري از توليدات آن واحد 
توليدي را پيش خريد مي كند اما بهاي كاالي خريداري 
شده )مبلغ تسهيالت سلف( را به صورت نقدي در اختيار 
تس��هيالت گيرنده قرار مي دهد و موافقت مي كند كه 

كاالي خريداري شده را حداكثر به مدت يك سال ديگر 
يا يك دوره توليدي ديگر تحويل بگيرد.

نظافتيان درباره تفاوت اوراق س��لف با اوراق مشاركت 
توضيح داد: اوراق س��لف نوعي صكوك است و امنيت 
بيشتري نسبت به اوراق مشاركت دارد. در اوراق سلف 
نفتي رويدادهاي حقوق��ي روي مي دهد كه طبق آن، 
دولت توليد كننده و مالك نفت اس��تخراج شده است 
و از نظر مباني حقوقي مي تواند نفت توليدي خود را به 
دو روش تحويل فوري يا پيش فروش با تعهد به تحويل 
محصوالت نفتي بفروشد اما بهاي آن را به صورت نقدي 
دريافت كند. وي با بيان اينكه مكانيسم تعيين قيمت 
اسمي اوراق سلف چندان پيچيده نيست، گفت: قيمت 
دالري فروش هر بشكه نفت در سطح بين الملل مشخص 
است؛ بنابراين كافي است دولت قيمت ارزي آن را اعالم 
كند اما مشكل در اين زمينه نرخ تسعير قيمت ارزي نفت 

اس��ت. دولت بايد به وضوح مشخص كند كه هر بشكه 
نفت را چند ريال مي فروشد و نرخ آن را چگونه تسعير 
مي كند؟ اگر دولت بخواهد نرخ تسعير نفت را خيلي دور 
از نرخ بازار آزاد ارز تعيين كند، اين پديده موجب رانت 
عظيم ارزي خواهد شد كه نتيجه آن نيز ايجاد ثروت هاي 
باده آورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تس��عير اوراق 
سلف نفتي تا حدودي از نرخ بازار آزاد ارز تبعيت خواهد 
كرد. نظافتيان افزود: در اين معامله خريدار اوراق سلف، 
بهاي نفت خريداري شده را به صورت نقد مي پردازد و 
در ازاي آن اوراق بهادار سلف نفتي معادل بهاي پرداخت 
شده را دريافت مي كند و بدان معناست كه دارنده آن 
مالك قطعي مقداري نفت است؛ پس دارنده اوراق حق 
دارد كه اين اوراق بهادار را به هر شخصي كه مايل باشد 
واگذار كن��د و عرضه اين اوراق در ب��ورس مي تواند در 

شكوفايي بورس بسيار تاثيرگذار باشد.

انتشار اوراق وديعه
مشكل شرعي ندارد

عضو شوراي فقهي بانك مركزي ضمن تاييد انتشار 
اوراق وديعه توسط بانك مركزي گفت: با اين تصميم 
از سوي بانك مركزي بي شك گردش مالي بهبود يافته 
و اين سياست انقباضي آثار مثبتي را به دنبال خواهد 
داشت كه از نظر شرعي نيز مشكلي ندارد.به گزارش 
شوراي پول و اعتبار بانك مركزي، »مجيد رضايي« 
عضو ش��وراي فقهي اين بانك درباره مصوبه هفته 
گذشته ش��وراي پول و اعتبار درخصوص موافقت با 
انتشار اوراق وديعه توسط بانك مركزي گفت: موضوع 
اوراق وديعه از چندماه قبل مطرح و قرار بر اين بود تا 
به صورت وديعه پول از مردم جمع و فريز شود. با اين 
اقدام به نوعي بانك مركزي اجازه جريان و حركت به 
اين پول را نداده است. زيرا وديعه، قرض نبوده و هيچ 
استفاده اي هم از آن نمي شود. اين عضو شوراي فقهي 
بانك مركزي، اين تصميم را براي اقتصاد كشور اتفاق 
خوبي توصيف كرد و افزود: جذب نقدينگي، شيوه هاي 
مختلفي دارد كه يكي از اين راه ها، انتشار اوراق وديعه 
است. درباره وديعه مي توانيم بگوييم كه ارزش مالي 
وديعه مجدد به خريدار پرداخت ش��ده و حداكثر به 
ميزان تورم افزايش خواهد داش��ت. به عبارت ديگر 
براساس آنچه از س��وي بانك مركزي مطرح شده، 
اين بانك قصد دارد تا جري��ان نقدينگي مردم را به 
عنوان امانت نگهداري كرده تا به اين طريق از جريان 
نقدينگي خارج شود. اما هنگامي كه زمان بازگشت فرا 
مي رسد، به ميزان تورم به آن افزوده مي شود تا ارزش 
آن حفظ شده باشد.رضايي با تاكيد بر اينكه افرادي 
كه سرمايه قابل توجهي دارند، مي توانند با استفاده از 
اين طرح، دارايي خود را با حداكثر ميزان تورم حفظ 
كنند، خاطرنشان كرد: اين تصميم به نوعي به بانك 
مركزي در زمينه سياست گذاري كمك مي كند و با 
اين تصميم از س��وي بانك مركزي بي شك گردش 
مالي بهبود يافته و اين سياست انقباضي آثار مثبتي را 
به دنبال خواهد داشت كه از نظر شرعي نيز مشكلي 
ندارد.شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 21 مردادماه 
1399 بان��ك مركزي، با هدف مديريت نقدينگي با 

انتشار اوراق وديعه توسط اين بانك موافقت كرد.

معطلي افزايش سرمايه 
درگردش برخي شركت ها

در حالي تس��هيل امور توليد در سال جهش توليد 
نيازمند حمايت برخي نهادها و ارگان هاست كه تامين 
سرمايه در گردش برخي شركت هاي زير مجموعه 
دولت، چندين ماه معطل تصويب در شوراي پول و 
اعتبار است.به گزارش تسنيم، در حالي تامين سرمايه 
در گردش برخي شركت هاي دولتي چند ماه پيش در 
نهادهاي باالدستي آن تصويب شده و براي تصويب 
نهايي به ش��وراي پول و اعتبار بانك مركزي ارسال 
شده كه با گذش��ت چندين ماه اين مصوبات هنوز 
بالتكليف است.از آنجا كه حمايت از توليد و فعال كردن 
ظرفيت هاي كارخانه ها و صنعت كشور در گرو تامين 
سرمايه در گردش است، برخي شركت هاي دولتي 
درخواست هاي خود را از مجاري قانوني و رسمي به 
بانك مركزي ارس��ال كرده اند. به رغم اينكه در سال 
جهش توليد قرار داريم و نيازمند تسهيل امور توليد 
توسط برخي نهادها و ارگان ها هستيم، اما ماه هاست 
كه مصوبه تامين سرمايه در گردش برخي شركت هاي 
زير مجموعه دولت در ش��وراي پول و اعتبار معطل 
مانده است. اين در حالي است كه با تزريق نقدينگي 
به س��مت توليد مي توان جهش توليد را در صنعت 

كشور معنا كرد. 

ويژه

ارايه خدمات مطلوب
به بازنشستگان از سوي بانك رفاه 
بانك رفاه كارگران عالوه برخدمت رس��اني به اقشار 
مختلف جامعه، ارايه خدمات مطلوب به بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران س��ازمان تأمي��ن اجتماعي و 
خانواده هاي آنها را از رسالت هاي اصلي و مهم خود 
مي داند. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به بازنشستگان و 
مستمري بگيران س��ازمان تأمين اجتماعي يكي از 
برنامه هاي اصلي اين بانك است به طوري كه در سال 
جاري با حماي��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و س��ازمان تأمين اجتماعي و مصوبات هيات مديره 
بانك مبلغ اين تسهيالت از 200 ميليارد تومان به 2 
هزار و 230 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه اين 
رقم نزديك به 11 برابر سال گذشته است. بر اساس 
اين گ��زارش، بانك رفاه به منظ��ور ارتقاي وضعيت 
معيشتي و بهبود زندگي بازنشستگان و خانواده هاي 
آنها، برنامه هاي گوناگوني طراحي و در دس��ت اجرا 
دارد. مبلغ تس��هيالت پرداختي قرض الحس��نه از 
2 ميلي��ون تومان به 5 ميليون توم��ان بدون نياز به 
ضامن افزايش پيدا كرده است. طرح رفاه كاال تا مبلغ 
50 ميليون تومان ب��ا نرخ 15 درصد به مدت 36 ماه 
همچنين طرح كرامت از ديگر طرح هايي است كه 
بابت تعمير واحد هاي مسكوني، هزينه درمان، هزينه 
ازدواج فرزندان مستمري بگيران و ساير هزينه ها تا 
50 ميليون تومان به مستمري بگيران و بازنشستگان 
سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. از سوي 
ديگر، به منظوركمك به بازنشستگان و خانواده هاي 
آنها، بانك رفاه طرح پيوند را به اجرا گذاشته است كه 
به فرزندان مستمري بگيران و بازنشستگان به ازاي هر 
فرزند بازنشسته و مستمري بگير، 20 ميليون تومان 
تسهيالت خريد كاال عالوه بر تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج ب��ه مبلغ 50 ميليون تومان با نرخ يك درصد 
پرداخت مي شود. عالوه بر اين، خدمات ديگري نيز 
براي مس��تمري بگيران در نظرگرفته شده كه از آن 
جمله مي توان به صدور انواع بيمه نامه شخص ثالث، 

بدنه وساير بيمه نامه ها با نرخ 4 درصد اشاره كرد.

ويژه

 پيام تبريك مديرعامل
 بانك رفاه كارگران

بسمه تعالي
»من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«

هم وطنان فهيم و شريف ايران اسالمي
سالم عليكم

فرا رسيدن بيست و شش��م مرداد ماه، سالروز 
بازگشت ش��كوهمندانه و غرورانگيز فرزندان 
خلف انقالب، آزادگان هميشه سرافراز، راست 
قامتان ب��ا صالبت و ياران پير جماران به خاك 
پرگهر ايران اسالمي را صميمانه محضر يكايك 
ش��ما تبريك عرض مي نمايم. به راس��تي كه 
كالم عاجز است از توصيف صفات شيرمرداني 
 ك��ه بن��د و اس��ارت را رام خ��ود س��اختند و 
با شرافت، ش��جاعت، ايستادگي در مقابل رنج 
و محن��ت دوري از موطن، س��ترگ و س��تبر 
ايس��تادند و با ايس��تادگي خود وفاي به عهد، 
ميهن پرستي و مبارزه در مسير حق را معنايي 

دوباره بخشيدند. 
از درگاه خداون��د متعال اعتالي ميهن عزيزمان 
ايران اسالمي و عزت، س��المت و سعادت ملت 

سرافراز ايران را مسألت دارم.
اسماعيل لل�ه گاني

 #  بورس  ترند شد
يا اين توئيت كه اش��اره داشت به اينكه: »دستكاري 
سرمايه مردم دربازار سرمايه هر دليلي كه دارد، خير 
مردم را شامل نمي شود و بيشتر شبيه اهرم فشار به 

حاكميت است.« 
برخي كاربران هم خطاب به سياسيون طعنه آميز 
نوشتند: »اصال هر كدوم از سياسي ها نيان بگن بورس 
#حباب داره امتياز اون مرحله رو از دست ميدن !حاال 

تخصص داشتن و نداشتن مهم نيس.« 
برخي توئيت ها هم تلويحا به تقابل نگاه دولت ومجلس 
اشاره داشت. به طوريكه يكي نوشت: »در نشست غير 
رسمي پارلمان رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
در توضيحاتي عنوان كرد كه فروش اوراق سلف نفتي 
در #بورس موجب تحميل 190 هزار ميليارد تومان 
به دولت بعدي خواهد ش��د.« ي��ا در توئيت ديگري 
گفته ش��د كه »هفته قبل با اظهارنظر وزير اقتصاد 
در برابر وزير ديگر، بورس منفي شد. امروز هم با يك 
تصميم بانك مركزي، منفي تر شد.« يكي هم نوشت: 
»نوس��ان و ريس��ك در ذات #بورس است اما نه آن 
نوساني كه محصول تشتت سياست گذار و شكست 
هماهنگي باش��د.« يكي از كاربران هم در توئيتي با 
انتقاد از خبرنگاران نوش��ت: »خبرنگار ها هم بايد از 
تك سهم هاي سنگيني كه به شدت رشد كرده بودند 

انتقاد مي كردن.«
كاربراني هم بودند ك��ه نگاهي طنز آميز به موضوع 
داشتند و نوشتند: »رفتار #دولت در مديريت بازار 
#بورس مثل يك راننده ناشي است كه نه تنها گاز 
دادن بلد نيس��ت كه ترمز كردن هم بلد نيس��ت!«، 
»كاري كه وعده گش��ايِش روحاني با #بورس كرد، 
بايرن با بارسا نكرد؛ چنگيز با ايران نكرد؛ جهانگيري با 
دالر نكرد!«، »شيش ميليارد ريخته تو بورس و االن 
بعد از استوري من كه نوشتم صف پيش گشايش از 
چه قراره، دايركت اومده ميگه، پيش گشايش يعني 

چي ؟؟؟؟؟؟« 
 اما كاربر ديگري در يك توئيت جالبي نوشت: »شورِش 
شهريور« دليل مي خواهد؛ دلسوزان كشور بيشتر دقت 
كنند!«. واكنش اين كاربر هم جالب بود: »كس��اني 
كه فروردين ماه به توصيه آقاي همتي، رييس بانك 
مركزي از خريد ارز و طال منصرف شدند، تا االن نيمي 
از ارزش پولشان از دست رفته است اما كساني كه دو 
هفته پيش به توصيه آقاي آشنا از فروش سهامشان 
منصرف شدند تا االن نيمي از سرمايه شان پودر شده 

است. باز صد رحمت به همتي!« 
البته مجلسي ها هم از غافله هشتگ زدن درباره ريزش 
بورس، عقب نماندند. به طوريكه ناصر موسوي الرگاني، 
عضو هيئت رييسه مجلس توئيت زد: »اتفاقاتي كه 
در بازار #بورس در حال رقم خوردن اس��ت، عادي 
نيست.#دولت بايد جواب منطقي براي اين وضعيت 
داشته باشد. نمي شود سهامداران خرد را كه عمدتًا 
اقش��ار عادي مردمي هس��تند به بورس كشاند و تا 
30 درصد س��رمايه آنان را پودر كرد.« البته در ميان 
يكي از كاربران هم خطاب به بهارس��تاني ها نوشت: 
»#آقاي_مجلس يه كاري بكنيد ديگه پس به چه 

دردي ميخوريد شماها!!!؟«
در ادامه بازخواني هش��تگ هاي بورسي، به توئيتي 
رس��يديم كه نگاه تحليلي به ريزش بورس داش��ت 
ونوش��ت: »چه روزهايي كه بازار س��بز اس��ت و چه 
روزهايي كه بازار مثل امروز قرمز است، اصول ثابت 
است: »همه پول تان را وارد بازار #بورس نكنيد؛ نه 
هيجاني وارد بشويد و نه خارج بشويد؛ سطح انتظارات 
بازده را به ش��دت تعديل كنيد؛ كاهش 10 درصدي 
در طي چهار روز با آنكه شديد است اما هنوز اصالح 

است نه ريزش.«، 
توئيتي ديگر با اين مضمون منتش��ر شد كه »چند 
#خبر_مهم كه ش��ايد ش��اخص #بورس را فردا 
نجات دهد: پيش فروش نفت به تعويق افتاد، فرمول 
قيمت گذاري خوراك در پااليش��گاه ها تغيير كرد، 
اعالم حمايت دولت و مجلس از بازار سرمايه، وعده 
عرضه هاي دولتي سودآور در بورس )اعالم شده توسط 
رييس جمهور، واقعا اينها مي توانند اثرگذار باشند؟« 
در پايان توئيت برخي ديگر از كاربران را مي خوانيد: 
»حجم پولي كه تو #بورس وارد شده چندين برابر 
پوليه كه پارسال تو دالر و سكه سرمايه گذاري شد!«، 
»بابا ملت ماشين وخونه فروختن سهم خريدن!«، »اگه 
بورس باهمين فرمون پيش بره شمار بيماران بورسي 
بستري شده از بيماران كرونايي بيشتر ميشه!«، »هر 
چي  بورس مثل پارچه گاوبازها بيشتر قرمز ميشه، 

گاو ها بيشتر حمله مي كنند.«

در روزهاي اخير برخي كارشناسان و مردم افزايش نرخ داالن نرخ سود سپرده گذاري بانك ها در بانك مركزي و بازار بين بانكي را افزايش نرخ 
سود سپرده بانك ها ارزيابي كرده و عده اي آن را عامل كاهش شاخص بورس مي دانند
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افت ۸۹ هزار و ۶۹۳ واحدي شاخص کل در بازار بورس

سقوط شاخص ادامه دارد
ش��اخص کل در بازار بورس روز گذشته با  ۸۹ هزار و ۶۹۳ 
واحد افت به رق��م یک میلیون و ۸۱۳ هزار واحد رس��ید 
این درحالي اس��ت كه هفته گذشته ش��اخص به باالي 2 
میلیون واحد رس��یده بود.یكشنبه بیش از پنج میلیارد و 
۸۳۸ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۷ 
هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص 
کل )هم وزن( با ۱۰ هزار و ۶2۳ واحد کاهش به ۴۹۰ هزار و 
۵۶۳ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶ هزار و ۹۷۰ واحد 
افت به ۳2۱ هزار و ۸۷۶ واحد رسیدند.ش��اخص بازار اول 
۵۶ هزار و ۳۸۵ واحد و شاخص بازار دوم 2۱۸ هزار و ۵۵۵ 
واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد 
سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( با ۴۱۶ واحد، صنعتی 
زر ماکارون )غزر( ب��ا ۱۳۷ واحد، گروه صنایع کاغذ پارس 
)چکاپا( با ۱۰۹ واحد،  گروه بهمن )خبهمن( با ۹۰ واحد، 
تولید نیروی برق آبادان )آبادا( با ۸۶ واحد، سرمایه گذاری 
ملی ایران )ونیکی( با ۷۸ واحد، توسعه شهری توس گستر 
)وتوس( ب��ا ۷۵ واحد و معادن بافق )کباف��ق( با ۶۱ واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس برجای گذاردند.
نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2۱ هزار و 
۹۹2 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با پنج 
هزار و ۶۶۸ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با چهار هزار 
و 2۳۹ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با سه هزار و ۸۴۳ 
واحد،  پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با سه هزار و هشت واحد، 
پاالیش نفت تهران )شتران( با دو هزار و ۵۹۵ واحد، مخابرات 
ایران )اخابر( با دو هزار و ۴۶۶ واحد، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران )حکش��تی( با دو هزار و 2۶۱ واحد، سرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با دو ه��زار و ۵۶ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با دو هزار و ۱2 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید )وامید( با یک هزار و ۹۳۷ واحد، گسترش نفت و گاز 
پارسیان )پارس��ان( با یک هزار و ۸۹۱ واحد تاثیر منفی بر 
شاخص را موجب شدند.نماد فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، بانک پارسیان، بانک صادرات ایران، بانک 
تجارت، پاالیش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری غدیر در 
گروه نمادهای پربیننده قرار گرفتند.گروه فلزات اساسی هم 
در معامالت دیروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه ۸۵۳ میلیون و ۴2۱ هزار برگه سهم به ارزش 

۱۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.

  آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نیز ۵۶۸ واحد کاهش داشت و بر روی 
کانال ۱۹ هزار و ۳۴۱ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار 
یک میلیارد و ۳۸2 میلیون برگه س��هم به ارزش ۵۸ هزار و 
۶۶2 میلیارد ریال داد و ستد شد. تداوم افت شاخص بورس 
با عث نگراني خیل عظیمي از مردم ش��د كه در طول یك 
سال گذشته با جذابیت و سوددهي بي سابقه بورس به این 
بازار هجوم آوردند.كارشناسان هم هریك از نگاهي سعي در 
تحلیل این بازار براي مردم سرگردان و حیران دارند.افزایش 
بی رویه قیمت دالر نتیجه بی تدبیری های دولت اس��ت/ 
تناقض در تفکرات اعضای تیم اقتصادی دولت مشکالت 
کنونی را به وجود آورده است. در این خصوص عبدالمجید 
شیخی، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است : بخشی از 
افزایش بی رویه دالر به دلیل بی تدبیری های دولت صورت 
گرفته است. هم اکنون نیز می توان در همه بخش ها ردپای 
دالر را مشاهده کرده که اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده 
است.شاخص های اقتصادی در حال حاضر، بهترین نشان 
دهنده وضعیت نوع مدیریت اقتصاد کشور است که رفتار 
گسسته و غیریکپارچه دولت در بخش های مختلف مدیریتی 
را نشان می دهد. حضور چند دسته از تفکرات اقتصادی در 
تیم اقتصادی دولت یکی از دالیل این موضوع است.بخشی 
از دولتی ها معتقد به تفکرات اقتصاد سرمایه داری هستند 
و بخش��ی دیگر نهادگرا و بخشی دیگر هم ملغمه ای از این 
تفکرات هستند. نوع سیاس��ت هایی که دولت در این سال 
ها اتخاذ کرده است این تناقض تفکرات بین تصمیم سازان 
اقتصادی را نشان می دهد.در موارد متعدد مانند ارز ۴2۰۰ 
تومانی یا افزایش قیمت بنزین می توان این چند دستگی را 
کامال مشاهده کرد. بانک مرکزی هم با نوعی تفکر دیگر، در 
حال اجرای سیاس��ت های خود است و با بخش های دیگر 
اقتصاد این سیاست ها هم خوانی ندارد. عملیات بازار باز که 
در حال حاضر در کشور اجرا می شود، بخشی از تفکرات در 
دولت را خنثی می کنداحسان خاندوزی نماینده مجلس 
نگاه دیگري دارد و معتقد است  بورس هفته قبل با اظهار نظر 
وزیر اقتصاد و دیروز با تصمیم بانک مرکزی منفی شد. نایب 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: هفته قبل با اظهارنظر 
وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. دیروز هم 
با یک تصمیم بانک مرکزی منفی تر شد. نوسان و ریسک 

در ذات بورس اس��ت اما نه آن نوسانی که محصول تشتت 
سیاستگذار و شکس��ت هماهنگی باشد. پیشنهادم برای 
االکلنگ بورس و بانک ایجاد "شورای ثبات مالی" بر فراز دو 
بازار است این در حالي است كه فردین آقابزرگی، کارشناس 
بازار سرمایه مي گوید  طی چند ماه گذشته اختالف زیادی 
بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی برخی سهم ها ایجاد شده بود، 
بنابراین بازار باید این اختالف را جبران می کرد. در این راستا 
هر اتفاق و اطالعات مثبت و منفی، خرد و کالن بهانه ای برای 

بازار می شود تا قیمت ها را اصالح کند.
این اتفاق در بازار درحال انجام است و نمی توان گفت علت 
ریزش صرفا نحوه فروش سهام عدالت است. اصالح قیمت 
به این شکل از خروج نقدینگی از بازار نیز جلوگیری می کند 
زیرا بسیاری از سهام داران هستند که مایل نیستند به دلیل 
این حد از کاهش شاخص سهام خود را بفروشند و دست 
نگه می دارند در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه نوسانات بورس طبیعی است، گفت: طی چند ماه 
گذشته شاهد رشد ۴ تا ۵ برابری شاخص بودیم، بنابراین 
یک اص��الح ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازه زمانی ۶ ماهه کامال 
طبیعی اس��ت.رضا خانکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
در مورد علت افت شدید شاخص طی امروز و دیروز اظهار 
داشت: طی روزهای پیاپی شاهد رشد چند برابری شاخص 
بورس بودیم و حال بین ۶ تا ۱۰ درصد از س��قف شاخص 
بورس کاسته شده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
در حقیقت، طی چند ماه گذشته شاهد رشد ۴ تا ۵ برابری 
شاخص بورس بودیم، بنابراین یک اصالح ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
در بازه زمانی بلندمدت، طبیعی به نظر می رسد.وی ادامه 
داد: درست است که س��رمایه گذاران جدید در بورس، در 
این چند روز ضرر دردناکی را متحمل شدند اما برای کسانی 
که بلندمدت در بازار بودند اصالح عجیبی رخ نداده است؛ 
بنابراین این اصالح ها روند طبیعی بازار است و مشکل خاصی 
پیش نیامده اس��ت.خانکی گفت: زمانی که در بازار بورس 
اصالح رخ می دهد، هم��ه در خبرها به دنبال متهم اصلی 
می گردند و به عنوان مثال موضوع سلف نفتی را مورد اشاره 

قرار می دهند و یا اینکه به صندوق های ETF اشاره می کنند؛ 
در حالی که این اخبار، خبرهای جدیدی نیست و افراد به 
دنبال توجیه فرایند بازار هستند، در حالی که واقعیت این 

است که اصالح بازار همزمان با این اخبار بوده است.
این کارشناس بازار س��رمایه افزود: زمانی که اصالح پایان 
یابد سهم هایی که از ارزندگی باالتری برخوردارند توسط 

سرمایه گذاران با قیمت پایین خریداری خواهند شد.

  آیا فروش حقوقی ها به ترس سهامداران حقیقی 
دامن زد؟

وی با بیان اینکه فعاالن بازار سرمایه نگران نباشند، گفت: این 
مسائل جزو ذات بازار است. در نقطه ای میل به گرفتن سود 
در بورس بیشتر و در نقطه ای نیز میل به ورود پول و خرید 
سهام بیشتر می شود؛ نکته این است که هیچکس هیچ وقت 
نمی تواند این نقاط را تعیین کند، ممکن است بسیاری از این 
سهام هایی که در حال فروخته شدن هستند، طی یک ماه 
آینده با قیمت باالتری در صف فروش عرضه شوند.خانکی 
در خصوص اینکه فعاالن بازار میگویند صف فروشی که از 
سوی حقوقی ها ایجاد ش��ده به ترس سهامداران حقیقی 
دامن زده است، تصریح کرد: این آیتم، آیتم خیلی روشنی 
نیست؛ حقوقی شخصیتی است که به دنبال کسب سود از 
خرید و فروش است. بنابراین این نوع تقسیم بندی، تقسیم 
بندی درس��تی نیس��ت.وی افزود: اما اگر در اینجا منظور 
سهام دار عمده شرکتهاست باید بگویم که این سهامداران به 
دنبال نوسان گیری از سهم خود نیستند. طبیعتاً یک شرکت 
حقوقی که روی سهمی سرمایه گذاری می کند به دنبال 

انتفاع خود و سهامدارانش است.

  ریس�ک های سیس�تماتیکی ب�ه ب�ازار در حال 
تحمیل شدن است

این کارشناس بازار س��رمایه گفت: همچنین اگر بگوییم 
شخصی عمداً این کارها را در بازار سرمایه می کند، موضوع 
درستی را مطرح نکرده ایم؛ اما باید توجه داشت که در حال 

حاضر ریسک های سیستماتیکی به بازار تحمیل می شود 
که بازار هنوز نمی داند باید چه واکنشی نشان دهد؛ به عنوان 
مثال اثر خبر گشایش اقتصادی به احتمال زیاد بیشتر از 
مساله اوراق سلف نفتی است و احساس می کنم بسیاری 
از خبره های بازار به این اخبار حس��اس شده اند. مثاًل فکر 
می کنند که دولت در حال تواف��ق خاصی با چین و یا هر 
کشوری است و یا اینکه بخشی از پول های کشور از کره در 
حال آزاد شدن است و یا هر چیز دیگری که روی پارامترهای 
اقتصاد کالن تأثیر گذارد. از این رو smart money )پول 
هوشمند( با احتیاط در حال خرید است.خانکی افزود: اگر 
این اخبار را از بازار کنار بگذاریم، متوجه می شویم که اتفاق 
ویژه ای در بازار به وقوع نپیوس��ته و روند بازار روند طبیعی 
است. اینکه گفته شود بابت اخبار رانتی خاصی حقوقی ها در 

حال فروش سهام هایشان هستند، درست نیست.

  وظیفه صندوق توسعه، حمایت از نقدشوندگی 
بازار است

وی در ادامه با بیان اینکه وظیفه صندوق توسعه بازار حفظ 
نقدشوندگی بازار است و نمی توان برای صندوق هیچ نقشی 
جهت حفظ سودآوری بازار متصور شد، گفت: اگر این طور 
باشد، همه فعاالن بازار قیمت ها را حبابی می کنند و همهمه 
راه میفتد که چرا صندوق توسعه حمایت نمی کند و در این 
حال نیز صندوق توسعه با کلی سهام می ماند.خانکی تصریح 
کرد: اگر کمیته سرمایه گذاری صندوق به این نتیجه رسید 
که نقدشوندگی بازار دچار اخالل شده به این موضوع ورود 
می کند که تقریبًا همواره این کار را کرده اس��ت؛ البته این 
موضوع به یک باره اتفاق نمی افتد بلکه حمایت صندوق از 
سهم های جریان ساز بازار تا نقطه اشباع فروش ادامه دارد؛ 
به عنوان مثال طی روزهای اخیر شاهد حمایت صندوق از 
سهم هایی همچون فوالد، فملی، پاالیشگاه ها، شبندر و … 
بوده ایم.وی تاکید کرد: به هر حال اگر قرار باشد در هر قیمتی 
س��هام ها را بخرد بازار از ش��کل عرفی خود خارج می شود 

چراکه نوسانات جزئی از بازار است..
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انرژي

سبد نفتي اوپك همچنان 
باالي 45 دالر

قیمت س��بد نفتي اوپك با افزایش 2۶ س��نتي 
همچنان باالي ۴۵ دالر معامله مي شود و بر اساس 
آخرین گزارش اویك تولید این نفت یك میلیون 

بشكه در ماه جوالي افزایش یافت.
به گزارش فارس، وب سایت سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت خام در آخرین بروزرساني خود 
اعالم كرد هر بشكه سبد نفتي اوپك روز پنج شنبه 
)2۳ مرداد( با 2۶ س��نت افزای��ش ۴۵.۳۴ دالر 
فروخته شده است.این نوع نفت روز چهارشنبه 
)22 مرداد( ۴۵.۰۸ دالر در هر بشكه فروخته شده 
بود.قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه پس 
از اینكه یك گزارش صنعتي نشان داد كه ذخایر 
نفت امریكا بیش از انتظار تحلیلگران كاهش یافته 
است، افزایش یافت زیرا امیدها به اینكه تقاضا براي 

نفت در بزرگ ترین اقتصاد جهان تقویت شود.
موسسه آمریكن پترولیوم دیروز اعالم كرد ذخایر 
نفت امریكا در هفته گذش��ته ۴ میلیون بشكه 
كاهش یافته است كه بیش از انتظار 2.۹ میلیون 

بشكه اي تحلیلگران است. 
البته در روز پنج شنبه قیمت نفت پس از گزارش 
آژان��س بین المللي ان��رژي درب��اره پیش بیني 
از تقاض��اي نف��ت در س��ال 2۰2۰ و همچنین 
محدودیت هاي بي سابقه سفرهاي هوایي، كاهش 
یافت.اما آمارهاي روز گذش��ته مبني بر كاهش 
میزان ذخایر نفت امریكا تا حدود زیادي مانع از 
كاهش بیشتر قیمت شد.روز جمعه، روند كاهشي 
قیمت نف��ت ادامه یافت و این كاهش ناش��ي از 
احتمال بهبود كندتر تقاضا براي نفت در اثر شیوع 
ویروس كرونا و در عین حال افزایش عرضه كه بر 
خوش بیني كاهش ذخایر نفت خام و س��وخت 

سایه انداخته است، بود.
در هفته گذش��ته، دو س��ازمان برجسته، یعني 
آژانس بین المللي انرژي و كشورهاي صادركننده 
نفت خام، اوپك، پی��ش بیني هاي خود از تقاضا 

براي نفت در سال 2۰2۰ را كاهش دادند. 
ب��ا این حال، طي هفته گذش��ته نفت برنت ۰.۹ 
درصد و نفت خام امریكا ۱.۹ درصد افزایش قیمت 
را ثبت كردند. زیرا قیمت ها در اوایل هفته گذشته 
افزایش یافت زیرا آمارهاي دولتي امریكا نشان داد 
ذخایر نفت، بنزین و مواد نفتي این كشور در هفته 
پیش از آن كاهش یافته و پاالیش��گاه ها تولید را 
بیشتر كرده و تقاضا براي محصوالت نفتي بیشتر 
شده است.سبد نفتي اوپك از ابتداي سال 2۰2۰ 
تاكنون تنها در ۶ ماه مارس )۱۶ اس��فند ۹۸( در 
كانال ۴۰ دالري دیده شده و ۴۸.۳۵ دالر در هر 
بشكه فروخته ش��ده بود و پس از آن روند نزولي 
داشت اما پس از آن در ابتداي ماه جوالي )۱۱ تیر 
ماه ۹۹( وارد كانال ۴۰ دالري شد و ۴2.۶۹ دالر در 
هر بشكه فروخته شد و تاكنون از كانال ۴۰ دالري 

خارج نشده است. 
گروه كشورهاي تولید كننده نفت خام، اوپك و 
تولید كنندگان دیگر نفت موسوم به اوپك پالس 
در روز ش��نبه ۶ ژوئن برابر با ۱۷ خ��رداد ۹۹ به 
صورت ویدئو كنفرانس نشستي برگزار كردند و 
در آن تصمیم گرفتند تا »توافق كاهش تولید« را 
به مدت یك ماه دیگر تا پایان ماه جوالي تمدید 
كنند و همچنین به كشورهایي نظیر عراق كه به 

تعهدات خود عمل نكردند، تذكر دادند.
مناب��ع آگاه در اوپك پالس گفتند عربس��تان و 
روسیه توافق كردند، این كاهش تولید را در ماه 
جوالي هم ادامه دهند هرچند كه ریاض تمایل 
دارد كاهش تولید تا ماه آگوست ادامه یابد.اوپك 
پالس پیشتر با كاهش ۹.۷ میلیون بشكه در روز 
نفت در بازه مه تا ژوئن موافق��ت كرده بودند. بر 
اس��اس این قرارداد، این كاهش تولید از جوالي 
تا دسامبر به ۷.۷ میلیون بشكه در روز مي رسد.

افزایش تدریجي تولید اوپك پالس از دیروز قرار 
بود آغاز شود.

بر اساس جدیدترین گزارش اوپك، تولید نفت ۱۳ 
كشور عضو این سازمان در ماه جوالي 2۰2۰ )تیر 
۹۹( 2۳ میلیون و ۱۷2 هزار بشكه در روز عنوان 
شده است كه افزایش روزانه ۹۸۰ هزار بشكه  اي 
نسبت به ماه ژوئن را نشان مي دهد. اوپك در ماه 
ژوئن روزانه 22 میلیون و ۱۹۳ هزار بشكه نفت 

تولید كرده بود.
تولید نف��ت ایران در ماه ج��والي 2۰2۰ برابر با 
تیرماه ۱۳۹۹ به یك میلیون و ۹۳۶ هزار بشكه در 
روز رسیده است كه نسبت به ماه پیش از آن ۱۱ 
هزار بشكه در روز كمتر است. )جزئیات بیشتر( 

 در این حال، كمترین قیمت نفت اوپك تاكنون 
در روز چهارشنبه )س��وم اردیبهشت ماه( برابر 
با ۱2.22 دالر در هر بش��كه رقم خورد.پیش از 
این، كمترین قیمت س��بد نفتي اوپك در سال 
جاري میالدي در روز پنج شنبه )۱۳ فروردین( 
با ۱۰ دالر و ۴۴ سنت افت به ۱۶.۸۷ دالر در هر 
بشكه رسیده بود.این قیمت، كمترین رقم از زمان 
معرفي سبد نفتي اوپك در سال 2۰۰۵ به شمار 
مي رفت. سبد نفتي اوپك در ۱۶ ژوئن 2۰۰۵ با 
نفت هاي نفت س��نگین ایران، صحراي الجزایر، 
گیراسول آنگوال، دجنو كنگو، زفیرو گینه و رابي 
الیت گابن معرفي ش��د.نفت هاي عراق، كویت، 
لیبي، نیجریه، عربستان، امارات، نیجریه و ونزوئال 
نیز به آن اضافه شدند.سبد نفتي اوپك در هفته 
منتهي به ۱۴ آگوس��ت )2۴ م��رداد( به ۴۵.۱۳ 
دالر رس��ید. این نوع نفت در هفته منتهي به ۷ 
آگوست یعني هفته پیش از آن ۴۴.۷۳ دالر در 
هر بشكه فروخته شده بود كه افزایش ۴۳ سنتي 
را نشان مي دهد. سبد نفتي اوپك متشكل از نفت 
سنگین ایران، نفت سبك عربستان، نفت سبك 
بصره عراق، نفت صحراي الجزایر، نفت اورینت 
اكوادور، نفت صادراتي كویت، سیدر لیبي، بوني 
الیت نیجریه، نف��ت موربان امارات، مارین قطر، 
ِمِري ونزوئال، گیراسول آنگوال، رابي الیت گابن، 

نفت دجنو كنگو و نفت زفیرو گینه است.

اخبار

ادامه از صفحه اول

فروش نفت سلف متوقف شد
رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اش��اره به جلس��ه این کمیس��یون با 
وزی��ر نفت از توقف فروش نفت س��لف خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به تشکیل جلسه 
این کمیسیون با حضور وزیر نفت گفت: دستور 
اصلی این جلس��ه بررس��ی فروش نفت سلف از 
امروز یکشنبه 2۶ مردادماه بود. کمیسیون برنامه 
و بودجه از ابتدا با این موضوع بشدت مخالف بود، 
و روز گذش��ته به وزیران محترم نفت و اقتصاد و 
دارایی اعالم شد که باید متوقف شود و در جلسه 
غیر علنی هم دالئل غیر قانونی بودن آن بیان شد 
و  در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود 
را اعالم کردند.وی افزود: ب��ا این رویکرد فروش 
نفت سلف تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی 
آن متوقف شد و کمیسیون روز سه شنبه ساعت ۸ 
صبح با حضور مسئولین دولتی و نظارتی تشکیل 
جلسه خواهد داد. به گزارش ایسنا نماینده مردم 
همدان در مجلس با بیان اینکه براس��اس قانون 
بودجه ۱۳۹۹ دولت نمی تواند، نفت را به صورت 
سلف به فروش برساند، گفت: اعالم فروش ۵۰۰ 
هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قوانین است.

پیش بیني ۲ ساله نرخ ارز 
امكان پذیر نیست 

 اثرگ��ذاري منفي اینگونه اخبار و تحلیل ها باش��د.
در این ش��رایط از رسانه هاي رس��مي كشور انتظار 
مي رود تحلیل ه��اي خود را بر اس��اس منطق علم 
اقتصاد و نظرات كارشناسي مطرح كنند و از انتشار 
گمانه زني هاي غیرعلمي و پیش بیني هاي بلندمدت 
توس��ط افراد غیرمتخصص پرهیز كنند. در شرایط 
كنوني و با توجه به كس��ري بودجه دولت، هرگونه 
فروش اوراق دولتي قطعا نسبت به استقراض از بانك 
مركزي اولویت دارد اما فروش اوراق س��لف نفتي به 
ش��كلي كه تاكنون طرح شده است ریسك هایي به 
هم��راه دارد كه اگر مورد بازنگري قرار نگیرد ممكن 
است منجر به افزایش بدهي هاي دولت شود.دولت 
مي تواند با افزایش نرخ به��ره و كوتاه تر كردن زمان 
سررسید اوراق ریالي جذابیت آنها را افزایش دهد و 
در عین حال ریسك بدهي هاي آتي خود را كاهش 
دهد. همان گونه ك��ه رییس كل بانك مركزي بارها 
به درس��تي تاكید كرده تمام ت��الش بانك مركزي 
جلوگیري از استقراض دولت از بانك مركزي و پولي 
شدن كسري بودجه است تا بتواند تورم را كنترل كند. 
در این خصوص و برخالف ادعاي س��ازمان برنامه و 
بودجه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به بانك 
مركزي در حالي كه این منابع مسدود است و بانك 
مركزي به آن دسترسي ندارد، موجب رشد پایه پولي 
در سه ماه اول سال جاري شده است؛ لذا از رسانه ها 
انتظار مي رود كه پولي شدن كسري بودجه دولت و 
هشدارهاي بانك مركزي در این مورد را به طور جدي تر 
مورد بررس��ي قرار دهند. فروش اوراق سلف نفتي، 
عمق بازار بدهي ایران را افزایش مي دهد، هر چه عمق 
بازار بدهي و معامالت  روي اوراق دولتي بیشتر باشد، 
اجراي عملیات بازار باز آسان تر خواهد بود.با توجه به 
اطالعاتي كه تابه حال درباره این طرح و منتشر شده، 
اوراق سلف نفتي، شبیه اوراق دولتي است با این تفاوت 
كه پش��توانه آن ذخایر نفتي كشور است. بنابراین با 
اجراي این طرح، بازار بدهي ما عمق بیش��تري پیدا 
مي كند و اگر بانك مركزي به دنبال هدایت نرخ هاي 
بهره در بازار بین بانكي باش��د مي تواند از این اوراق 
استفاده كند. با استفاده از عملیات بازار باز كه از طریق 
خرید و فروش این اوراق انجام شود، مي توان انقباض 
و انبساطي را در پایه پولي به وجود آورد. همان گونه 
كه بانك مركزي با ارایه پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه به 
دنبال ایجاد سیاست انقباضي است. انتقاداتي كه در 
مورد فروش اوراق نفتي و تضاد آن با عملیات بازار باز 
مطرح مي شود به هیچ وجه درست نیست، این اوراق 
به تعمیق بازار بدهي نیز كمك خواهد كرد. چرا كه هر 
چه حجم و تعداد معامله روي اوراق دولتي بیشتر شود، 
اجراي عملیات بازار باز براي بانك مركزي آس��ان تر 
خواهد ش��د. دولت مي تواند به پشتوانه درآمدهایي 
كه در آینده دارد اوراق منتش��ر كند، پشتوانه اوراق، 
درآمدهاي دولت است كه مي تواند درآمدهاي نفتي، 
درآمد مالیاتي یا درآمد حاصل از واگذاري دارایي هاي 
دولت باشد و اینكه اوراق بر مبناي كدام درآمد دولت 
باشد، تفاوت خاصي در اصل قضیه ایجاد نمي كند.

صحبت رییس كل بانك مركزي كه دولت باید براي 
جبران كسري بودجه به سمت فروش اوراق برود در 
كل، درست است و دولت نباید از منابع بانك مركزي 
استفاده كند. اما در مورد هزینه این اوراق باید جزییات 

منتشر شود تا بتوان نظر داد.

حل مشکل قانونی فروش اوراق 
سلف نفتی در بازار بورس

وزیر نفت مي گوید : مش��کل قانونی ف��روش اوراق 
سلف نفتی در بازار بورس با مشارکت مجلس و دیوان 
محاسبات و سازمان بورس حل خواهد شد.به گزارش 
خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که با توجه به عدم صدور مجوز در بودجه سال 
۹۹ برای فروش سلف نفت در بورس انرژی، وزارت 
نفت چگونه تصمیم به فروش این اوراق گرفته است، 
گفت: موضوع ماهیتی فروش اوراق سلف نفتی در 
حقیقت فروش اوراق مش��ارکت بوده و قرار است، با 
حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه، 
وزارت نفت و سازمان بورس طی جلسه ای بررسی 
و راه حلی ب��رای آن پیدا ش��ود.وی تصریح کرد: ما 
می خواهیم همان اوراق مشارکتی را که در قانون ذکر 
شده در این طرح را بفروشیم اما بحث اصلی این است 
که سازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام دهد که 
این موضوع با کمک مجلس بررسی و حل خواهد شد.

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته با  ۸۹ هزار و ۶۹۳ واحد افت مواجه شد

بازار سرمايه

خطر برخوردهاي جناحي  با موضوعات اقتصادي
 جریان جذب سرمایه هاي خارجي، فاینانس، استقراض 
خارجي و...مس��دود ش��ده؛ رفتارهاي تن��د و رادیكال در 
خصوص مقوالت اقتصادي مي تواند آسیب هاي فراواني را به 
كشور بزند. این رفتارهاي تند و افراطي به اندازه اي در فرآیند 
كلي رشد بازارها موثر است كه برخي از تحلیلگران نوسانات 
كاهش��ي اخیر بورس را ناشي از رفتارهاي غیرهماهنگي 

مي دانند كه اخیرا در مناسبات ارتباطي قوه مقننه و قضاییه 
با دولت بروز كرده اس��ت.در این ش��رایط به نظر مي رسد 
نمایندگان هر طرحي كه از سوي پاستور راهي بهارستان 
شود را از دس��توركار خارج خواهند كرد، چرا كه از منظر 
نمایندگان هر طرح اقتصادي ممكن است تعهداتي را براي 
دولت آینده ایجاد كند، اما كدامین طرح اقتصادي فراگیر 

را براي جبران كسري بودجه دولت مي توان عملیاتي كرد 
كه تعهدي براي دولت آینده ایجاد نكند. با این توضیحات 
معتقدم موضوع منافع ملي براي افراد و جریانات مختلف 
باید به عنوان یك اصل اساسي نهادینه شود؛ اینكه دولت 
یكسال حضور داشت یا ۴سال تفاوتي در مسیر برنامه ریزي 
ش��ده اقتصادي نباید ایجاد كند باید ی��ك الگوي ثابت و 

مشخص براي توس��عه تدارك دیده شود و بعد دولت هاي 
مختلف صرف نظر از جهت گیري سیاسي و جناحي باید 
در راستاي آن حركت كنند. در این صورت است كه شاهد 
نوسانات غیرطبیعي در بازارهاي سرمایه اي كشور نخواهیم 
بود و ثبات مورد نظر مردم نیز در فضاي كلي اقتصاد و كسب 

و كار فراهم مي شود.

تبعات اقتصادي  شكست امریكا
 نتایج مطلوبي به دس��ت خواهیم آورد و قادر خواهیم بود 
تا بزرگ ترین چالش ها را نیز پشت سر بگذاریم. بنابراین 
چنانچه ای��ن اتحاد و همدلي در عرصه ه��اي اقتصادي و 
معیشتي نیز به كار گرفته شود باعث خواهد شد تا بخشي 
از مشكالت قدیمي و ریش��ه دار كشورمان در حوزه هایي 
چون اشتغال زایي؛ جهش تولید، افزایش صادرات و...در 
مسیر حل و فصل ش��دن قرار بگیرند. همانطور كه اشاره 
كردم همانطور كه در عرصه سیاس��ي نظام تك قطبي را 
باید پایان یافته تلقي كنی��م در حوزه هاي اقتصادي هم 
س��اختارهاي نویني جایگزین نهادهاي قبلي شده است 

كه باید آنها را شناخت؛ ملزوماتش را درك كرد؛ ضرورت 
هایش را شناسایي كرد و در نهایت بهترین دستاوردهاي 
اقتصادي را در این زمینه خلق كرد. فضاي اقتصاد جهاني 
امروز دیگر عرصه تاخت و تاز ش��ركت هاي دانش بنیان و 
شركت هاي نوین فناورانه است؛ باید بازیگران این عرصه را 
بشناسیم و سهم خودمان را از بازارهاي بین المللي به دست 
آوریم. توفیق ایران و شكست امریكا یك واقعیت دیگري را 
نیز یادآور شد و آن اینكه براي استیفاي منافع مان نیازي به 
عقب نشیني از حقوق ملت نیست و برخي افراد و جریانات 
كه تصور مي كردند اگر بخش��ي از حقوق ملت را موضوع 

مذاكرات قرار دهیم مي توانیم دستاوردهاي بیشتري كسب 
كنیم؛ متوجه این واقعیت شدند كه براي دستیابي به حقوق 
مان اتفاقا باید بر روي اصول و آرمان هاي مان بایس��تیم و 
مبتني بر آن پیش برویم. در حوزه هاي اقتصادي همانطور 
كه قبال اشاره كردم پایان نظام تك قطبي در حوزه اقتصاد 
به این معناست كه دیگر یك كشور در اقتصاد نمي تواند به 
عنوان محور ارتباطات اقتصادي باشد و بازیگران اقتصادي 
متعددي وجود دارند كه مي توانند مناس��بات اقتصادي 
كشورمان را متنوع تر از قبل كنند. بنابراین اقتصاد ایران 
باید به فكر متنوع س��اختن شركاي اقتصادي اش باشد و 

تالش كند از طریق این تنوع بیشترین ارزش افزوده را به 
دست آورد. استفاده از طرفیت هاي اقتصادي موجود میان 
ایران و كشورهاي همس��ایه ظرفیت مهم دیگري است 
كه باید در این دوران تازه بیش��تر مورد توجه قرار بگیرد. 
برنامه ریزي براي پویاسازي روابط اقتصادي با كشورهاي 
همسایه باعث خواهد شد كه جهش تولیدي كه به عنوان 
مهم ترین اولویت امروز كشور مطرح است در مسیر تحقق و 
عملیاتي شدن قرار بگیرد و كیست كه نداند جهش در تولید 
چه شاخص هاي مثبتي را در روند كلي اقتصاد و معیشت 

كشورمان ایفا مي كند.

ادامه از صفحه اول

شرایط کنونی بورس، فرصتی مناسب برای خرید سهام است
مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با اش��اره به اینکه عوامل بنیادی بازار تغییری 
نکرده اند، تاکید کرد: وضعیت امروز بازار س��هام برای 
برخی سرمایه گذاران به عنوان فرصتی مناسب برای 
سرمایه گذاری تلقی می شود.به گزارش پایگاه خبری 
بازار س��رمایه ایران، محس��ن خدابخش افزود:بازار 
سرمایه نسبت به بازارهای موازی بازدهی بیشتری عاید 
سرمایه گذاران کرده، بنابراین ممکن است ریسک های 
بیشتری را هم متوجه سرمایه گذاران کند، بنابراین 
سهامداران به ویژه آنها که ریسک بیشتری می پذیرند 
و مستقیم س��رمایه گذاری می کنند به ریسک های 
ویژه بازار، صنعت و  نقدشوندگی سهم ها توجه کافی 

داشته باشند.وی پیرامون کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
قیمت برخی سهم ها در چند روز گذشته گفت: بحث 
سرمایه گذاری صف نشینی پدیده مورد قبولی نیست، 
برخی افراد در چند روز گذشته با قیمت هایی باالتر از 
قیمت امروز متقاضی خرید بودند درحالی که امروز 
با قیمتی پایین تر فروشنده بودند؛ بنابراین وضعیت 
امروز بازار برای برخی سرمایه گذاران فرصتی مناسب 
برای سرمایه گذاری محس��وب می شود. خدابخش 
اضافه کرد: تحلیلگران برای��ن اعتقادند، در چند روز 
گذشته عواملی مانند بحث های سیاسی، فروش اوراق 
س��لف نفتی به مردم، نرخ ارز ، فروش سهام عدالت و 
مباحثی از این دس��ت بازار را تا حدودی متاثر کردند.

وی افزود: مبح��ث صندوق دارا دوم که متش��کل از 
سهام پاالیشی هاست، عرضه یا عدم عرضه آن قاعدتا 
بر سودآوری شرکت های پاالیشی یا شرکت هایی که 
بر مبنای آن تش��کیل صندوق می دهند، تاثیر ندارد. 
خدابخش در پاسخ به سوالی در ارتباط با تاثیر فروش 
س��هام عدالت بر بازار هم گفت: فروش سهام عدالت 
درصد باالیی از ارزش معامالت روزانه بازار را تشکیل 
نمی دهد، تاثیر این فروش هم بر بازار چشمگیر نیست؛ 
از طرف دیگ��ر، روش های دیگری ه��م برای فروش 
سهام عدالت  از جمله فروش به قیمت پایانی و بعد از 
بازار در نظر گرفته شده که می تواند موردنظر کارگزاران 

قرار بگیرد.

برش



5رويداد  ايرانشهر

احصاي 6  مغايرت با قانون اساسي، 5 مغايرت با  موازين شرع  و 10 ابهام  در قانون ماليات هاي  مستقيم

در پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

21 ايراد شوراي نگهبان به قانون ماليات بر خانه هاي خالي

تصويب  مشروط گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداري 

گروه راه و شهرسازي|
ش��وراي نگهبان 10 ابهام، 6 مغايرت با قانون اساسي 
و 5مغاي��رت با موازين ش��رع را در مصوبه اصالح ماده 
5۴ مك��رر قان��ون ماليات هاي مس��تقيم )ماليات بر 
خانه ه��اي خالي( احص��ا كرده و از مجلس خواس��ته 
است اين ايرادات را رفع كند. مجلس يازدهم در تاريخ 
15مرداد سال جاري به اصالحيه ماده 5۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم راي داد. اين مصوبه در جلسه 
22 مرداد ش��وراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و 
21 ايراد مواجه شد. پنجشنبه هفته گذشته، عباسعلي 
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در حساب كاربري 
توئيتر خود نوشت: »ضمن قدرداني از انگيزه و زحمات 
نمايندگان در تصويب مصوبات مربوط به معيشت مردم، 
طرح دو فوريتي اصالح ماده 5۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم مورد بررسي قرار گرفت كه به دليل وجود چند 
ابهام و براي تضمين بهتر حقوق مردم مقررشد پس از 
رفع ابهامات توس��ط مجلس، نظر نهايي اعالم شود.« 
ديروز اما جزييات ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اين 
ماده واحده و 10 تبص��ره متعلق به آن، روي خروجي 

خبرگزاري ها قرار گرفت.
بر اس��اس اصالحيه ماده 5۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم، قرار است از مالكان خانه هاي خالي، در سال 
اول  معادل ش��ش برابر ماليات متعلقه؛ در سال دوم، 
معادل دوازده برابر ماليات متعلقه و در سال سوم به بعد، 

معادل هجده برابر ماليات متعلقه اخذ شود.
از نگاه كارشناسان بازار مسكن، يكي از ايرادهاي اساسي 
مصوبه مجلس، توجه صرف به مالكيت اشخاص حقيقي 
است به گونه اي كه بر لزوم ثبت اطالعات آنها شامل كد 
ملي و كدپستي واحد مسكوني متعلقه در سامانه اسكان 
و امالك كشور تاكيد شده است، اما در اين حوزه نسبت 
به وظايف اشخاص حقوقي در ارتباط با خوداظهاري 
امالك متعلقه س��كوت كرده است. از همين رو است، 
كه نوعي تبعيض از اين ماده قانوني برداشت مي شود. 

    6   مغايرت  با قانون اساسي
به گزارش »تعادل«، نخستين مغايرت قانون اساسي از 
نظر شوراي نگهبان به فراز پاياني ماده 5۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم بر مي گردد. »در ف��راز پاياني، 
تعيين ميزان ماليات مربوط به خانه هاي خالي متعلق 
به »اش��خاص حقوقي خصوصي« به مي��زان دو برابر 
اشخاص حقوقي خصوصي، مغاير بند 9 اصل 3 قانون 

اساسي شناخته شد.« 
به گزارش »تعادل« بر اس��اس اصل 3 قانون اساس��ي 
جمهوري اسالمي ايران، دولت جمهوري اسالمي ايران 
موظف اس��ت براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، 

همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، 

در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
بر اس��اس اين گزارش، در فراز پايان��ي ماده 5۴ مكرر 
ماليات هاي مس��تقيم، عالوه بر »اش��خاص حقوقي 
خصوصي«، از اشخاص حقوقي عمومي و دولتي از قبيل 
دستگاه هاي موضوع ماده )5( قانون خدمات كشوري، 
ماده )5( قانون محاسبات عمومي كشور مصوب و ماده 
)29( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور« نيز ياد 
شده است، اما شوراي نگهبان صرفا به اشخاص حقوقي 

خصوصي اشاره كرده است.

 در ف��راز دوم م��اده م��ورد بررس��ي، اس��تفاده از واژه 
غير فارس��ي»پروژه«، مغاير اصل 15 قانون اساس��ي 
ش��ناخته شد. بر اس��اس اصل يادش��ده» زبان و خط 
رسمي و مشترك مردم ايران فارس��ي است. اسناد و 
مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان 
و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در 
مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در 
مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.« در تبصره 2 
ماده 5۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، »باتوجه به 
امكان ثبت يك واحد مسكوني در شهر ديگر به عنوان 
»اقامتگاه فرعي«، در مورد اشخاصي كه اقامتگاهي غير 
از اقامتگاه اصلي در شهر خود دارند، مغاير بند 9 اصل 
3 قانون اساسي شناخته شد.« در تبصره 3، واگذاري 
تعيين »ساير اشخاصي« كه معاف از ماليات هستند به 
آيين نامه اجرايي اين ماده، مغاير اصول 51 و 85 قانون 
اساسي شناخته شد. بر اساس اصل 51 قانون اساسي 
»هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. 
موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب 
قانون مشخص مي شود.« همچنين بر اساس اصل 85، 
» سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري 
به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري 
را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري 
مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 
هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، 
در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين 
مي نمايد به صورت آزمايش��ي اجرا مي شود و تصويب 
نهاي��ي آنها با مجلس خواهد ب��ود. همچنين مجلس 
شوراي اس��المي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه 
سازمان ها، ش��ركت ها، موسسات دولتي يا وابسته به 
دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي 

ذي ربط واگ��ذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت 
بدهد. در اين صورت مصوب��ات دولت نبايد با اصول و 
احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت 
داش��ته باشد، تش��خيص اين امر به ترتيب مذكور در 
اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. عالوه بر اين، 
مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي 
كشور باشد و به منظور بررس��ي و اعالم عدم مغايرت 
آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع 
رييس مجلس شوراي اسالمي برسد.« در بندالحاقي 
به تبصره 7، استفاده از واژه غيرفارسي »كنتور« مغاير 
اصل 15 قانون اساسي شناخته ش��د. در تبصره 10، 
»اطالق واگذاري »نحوه تش��خيص امالك غيرقابل 
 فروش« و »نحوه تش��ويق گزارش��گري مردمي« به

 آيين نام��ه اجرايي، مغاي��ر اصل 85 قانون اساس��ي 
شناخته شد.

    5  مغايرت با موازين شرع
 ب��ر اس��اس نام��ه ش��وراي نگهب��ان خط��اب ب��ه 
محم��د باقرقاليباف، رييس مجل��س، »اطالق حكم 
مذكور در ماده واحده در خصوص وضع ماليات نسبت 
به كس��اني كه به داليل موجه، امكان فروش يا اجاره 
مل��ك خود را ندارند، خالف موازين ش��رع ش��ناخته 
شد.« همچنين »باتوجه به وجود مبناي »ضرورت« 
در تصويب احكام اين ماده واحده الزم است به نحوي 
به موقت بودن احكام اين قانون تصريح شود واال خالف 
موازين شرع خواهد بود.« بر اس��اس اين گزارش، در 
تبصره 1 »تكليف همه مالكان واحدهاي مسكوني به 
ثبت اطالعات امالك مس��كوني تحت تملك هود در 
سامانه مذكور نسبت به مواردي كه داراي جهات امنيتي 
است، خالف موازين ش��رع شناخته شد.« همچنين 

»تكليف مذكور در تبصره 6 مبنيًا بر ايراد تبصره 1، در 
خصوص مواردي كه داراي جهات امنيتي است، خالف 
موازين شرع شناخته شد.« به گزارش» تعادل«، »در 
تبصره 9، عدم ذكر شر وثاقت و امانت در خصوص قضات 
بازنشس��ته )عضو هيات هاي حل اخت��الف مالياتي( 
موضوع ماده 2۴۴ قانون ماليات هاي مستقيم، خالف 

موازين شرع شناخته شد.«

    ۱0 ابهام در قانون ماليات بر خانه هاي خالي
اولين ابهام مورد نظر ش��واري نگهب��ان، به »تعريف 
خانه هاي خالي« باز مي گردد كه در اين ماده واحده ارايه 
نشده است.   يكي از ابهام هاي مورد نظر شوراي نگهبان 
به اين موضوع اختصاص دارد كه مبناي محاسبه خالي 
بودن خانه هاي مشمول دريافت ماليات، از چه تاريخي 
است؟ يكي ديگر از ابهاماتي كه به اين قانون گرفته شده، 
در خصوص معافيت يك ساله انبوه سازان از فروش يا 
اجاره واحدهاي مسكوني ساخته شده است؛ به اين معنا 
كه اگر سازنده اي عذر موجه در عدم تكميل ساخت و 
ساز واحد مسكوني نوس��از به مدت يك سال از زمان 
صدور پروانه ساخت داشت، آيا باز هم مشمول ماليات 
مي شود يا خير؟ تشخيص وجود ايرادات ديگري چون 
عدم توجه به واحدهايي كه به عنوان كاربري مسكوني 
شناخته مي شوند ولي كاربري ديگري دارند يا اينكه آيا 
كلمه خانوار، خانواده هاي تك نفره را هم در بر مي گيرد 
يا خير؟ از سوي شوراي نگهبان در مصوبه اصالح قانون 

ماليات بر خانه هاي خالي ديده مي شود.
ش��وراي نگهبان در اين نامه خواستار تعيين تكليف 
واحدهاي مس��كوني  كه به عنوان موقت ب��ه زائران يا 
گردشگران داده مي شود و به مالكيت يا اجاره شخص 

خاصي در نمي آيند، نيز شده است.

اعضاي شوراي ش��هر تهران ديروز به صورت مشروط 
با گزارش تفريغ بودجه س��ال 97 شهرداري موافقت 
كردند. در دويست و سي و يكمين جلسه شوراي شهر 
تهران، به بررسي گزارش »تفريغ بودجه سال 1397 
شهرداري تهران« پرداخته شد. در اين جلسه، مجيد 
فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران گزارش تفريغ بودجه شهرداري تهران در 
سال 97 را ارايه كرد و گفت: تفريغ بودجه سال 1397 
شهرداري تهران بر اساس نظام نظارت مالي سه سطحي 
پيش بيني شده و حسابرسان وزارت كشور، مستقل و 
منتخب شوراهاي اسالمي شهر بر آن نظارت دارند. اين 
عضو شوراي ش��هر تهران تاكيد كرد: كميته بودجه و 
نظارت مالي پس از دريافت گزارش حسابرس منتخب 
نسبت به بررسي گزارش اقدام كرد و به صورت مشروط 
با وضع 19 تكليف براي شهرداري و يك تكليف براي 
شوراي اسالمي ش��هر تهران جهت تصويب به صحن 
شورا ارايه كرد. در جريان بررسي اين گزارش، محمد 
س��االري گفت: از نظر انتظام بخشي و بحث انحرافات 
اين گزارش عملكرد قابل مقايسه با گذشته نيست اما 
بحث هايي در كميس��يون بودجه مطرح شد و بيشتر 
به ساختار حسابرسي و تدوين گزارش تفريغ بستگي 
دارد كه به مقايسه برنامه و بودجه ساالنه مصوب شورا 
با عملكرد شهرداري مي پردازد. وي افزود: نقطه نظرات 
گزارش تفريغ 95 و 96 هنوز بخش عمده اش عملياتي 
نشده است. ساالري پرسيد چرا ارايه عملكرد ريالي و 
مقداري هماهنگ نيس��ت؟ وي با تاكيد بر اينكه اين 
گزارش حياتي شهرداري در شورا است، گزارش تفريغ 
را متناسب با فرمت ارايه شده وزارت كشور ندانست و 

خطاب به شهردار پرسيد، چرا اين اتفاق افتاده است.
اين عضو شوراي شهر همچنين پرسيد چرا گزارش 3 
هزار و 126 ميليارد تومان منابع تفريغ بودجه سال هاي 
قبلي ارايه نشده اس��ت. خداكرمي گفت: بهتر بود 19 
مورد را كميسيون پيگيري و حسابرس بررسي مي كرد 

و بعد در صحن ارايه مي شد.
بهاره آروين، عضو هيات رييسه شورا در پاسخ خداكرمي 
گفت: اگر انحراف از عملكردي باشد نياز به تذكر است، 
گزارش تفريغ را زماني مي توانيم برگردانيم كه ابهاماتي 

وجود داشته باشد ولي اين گزارش بارها ميان شهرداري 
و شورا رفت و برگشت داشته است، بنابراين ما داليل را 
مي دانيم و تكاليف 19 گانه بخش عمده اش اصالحات 
عملكردي است. وي افزود: گزارش تفريغ ابهامي ندارد 
اما با تكاليف 19 گانه به ما كمك مي كند كه اصالحات 
عملكردي صورت گيرد. محسن هاشمي، رييس شوراي 
شهر نيز گفت: خوشبختانه اين گزارش كمترين مغايرت 
را با بودجه مصوب شورا دارد. وي خطاب به اعضاي شورا 
گفت: برخي صحبت ها شبهه ايجاد مي كند و فعاليت 
شهرداري را زير سوال مي برد. اين گزارش با دوماه تأخير 
به شورا رسيده است و نبايد شبهه ايجاد كنيم كه اينقدر 
پول روي هواست، اين اشتباه است، توضيحات آن كم 
است و هر كدام از اعضا مي توانند توضيحات بيشتري 
بخواهند. در نهايت ماده واحده گزارش تفريغ بودجه 
سال 1397 شهرداري به صورت مشروط با موافقت 11 

نفر از 1۴ نفر از حاضرين به تصويب رسيد.

      رضايت حناچي از حسابرسي شركت هاي تابعه 
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز كه روز يكشنبه در 
دويست و سي ويكمين جلسه ش��وراي شهر تهران و 
در جريان بررس��ي تفريغ بودجه س��ال 1397 حاضر 

بود، گفت: 70 درصد بودجه ش��هرداري در شركت ها 
هزينه مي شود و از اين رو بررسي بودجه شركت ها تاثير 
خوبي در ارايه به موقع تفريغ بودجه ش��هرداري دارد. 
نتيجه حسابرس��ي 90 درصد اين شركت ها مطلوب 
عنوان شده است. وي ادامه داد: انضباط مالي شركت ها 
تاثير مس��تقيمي در تفريغ بودجه ش��هرداري دارد و 
خوشبختانه امسال 85 درصد جلسات شوراي سازمان ها 
و شركت ها تشكيل ش��ده و در اين بخش تنها جلسه 
هفت شركت برگزار نشده است. حناچي با بيان اينكه 
90 درصد از اين شركت ها عملكرد مطلوب مالي داشته 
است، گفت: در خصوص وضع بودجه 98 از كار مشترك 
و تالش اعضاي ش��ورا تشكر مي كنيم كه باعث شدند 
كمترين بي انضباط مالي را داشته باشيم. شهردار تهران 
اضافه كرد: در سال 1397 بودجه مصوب در شهرداري 
معادل 17 هزار و ۴29 ميلي��ارد تومان بوده كه پس از 
طي سال مالي در نهايت 16 هزار و ۴2۴ ميليارد تومان 
عملكرد در بخش مصارف و هزينه ها، نشان دهنده تحقق 
9۴ درصدي بودجه است. وي خاطرنشان كرد: همكاران 
من در معاونت مالي و اقتصادي بر اصالح و بهبود مورد 
نظر ش��ورا تاكيد دارند و اميدواريم با مشاركت شورا و 

شهرداري انضباط مالي برقرار شود.

    اجراي طرح ترافيك نيازمند كارشناسي
در حاشيه نشست علني شوراي شهر، رييس اين شورا 
با اشاره به نزديك شدن به پاييز و شروع پديده اينورژن 
گفت: بايد يك تيم متخصص با بررسي وضعيت شهر 
آمارها و اطالعات درباره اجراي طرح ترافيك تصميم 
بگيرند. محسن هاشمي در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اينكه يكي از اقدامات مهم ش��وراهاي شهر تصويب 
بودجه ساالنه است كه بايد روي عملكرد اين بودجه نيز 
در شهرداري نظارت كند و مجدداً عملكرد شهرداري 
را در مواجهه ب��ا بودجه از نظر كمي و مالي به تصويب 
برس��اند. گفت: معمواًل گزارش تفريغ دير به دس��ت 
شوراهاي ش��هر مي رس��د. وي اظهار كرد: شهرداري 
تهران حدود ۴3 شركت و سازمان دارد كه 70 الي 80 
درصد بودجه در قالب اين شركت ها و سازمان ها هزينه 
مي ش��ود و از آنجايي كه در ابتدا بايد تفريغ بودجه در 
شركت ها و سازمان ها بررسي شود و بعد به صحن شورا 
بيايد مي بينيم اين گزارشات با تأخيرهاي زياد به صحن 
مي آيد. وي افزود: اين گزارش ها بعضًا كامل نيس��ت و 
سواالت زيادي را در ذهن اعضاي شورا ايجاد مي كند 
و امروز نيز گزارش تفريغ بودجه با سواالتي به صورت 
مشروط به تصويب رسيد. رييس شوراي شهر تهران در 
پاسخ به اين س��وال كه اعالم شده طرح ترافيك از اول 
شهريورماه اجرا مي شود، ابراز داشت: ستاد ملي مقابله 
با كرونا از شهرداري خواسته بود كه به مدت يك هفته 
و بعد از آن هم تا آخر مردادماه طرح را اجرا نكند كه هم 
شهرداري و هم پليس اين مساله را قبول كردند، اما قرار 
بود گزارش هايي از سطح شهر در مورد تأثير اجرا نشدن 
طرح ترافيك همچون تأثيرش در مترو و اتوبوس، اضافه 
شدن سفرها و غيره احصاء شود و تا االن هم به اين حس 
رسيديم كه عدم اجراي طرح ترافيك نه تنها مشكلي را 
حل نكرده، بلكه موجب آلودگي هوا و ترافيك نيز شده 
است و اين در حالي است كه ما در آستانه پاييز و پديده 
اينورژن هوا قرار داريم ك��ه بايد يك تيم متخصص با 
بررسي وضعيت شهر آمارها و اطالعات را تحليل كنند.

وي چنين تصميماتي را نيازمند ش��فافيت دانست و 
گفت: موضوع ساده است و ستاد ملي مقابله با كرونا در 

اين زمينه تصميم مي گيرد.

 پرداخت وام وديعه مسكن 
به واجدان شرايط در هفته آينده

پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرس��ازي با اعالم اينك��ه 15 بانك پرداخت 
تسهيالت وام وديعه مسكن را برعهده خواهند گرفت، 
از پرداخت اين وام نهايتا تا هفته آتي خبر داد. اصالني 
در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي 
در خصوص جزئيات پرداخت وام وديعه مس��كن به 
مستاجران واجد شرايط، بر اساس مصوبه ستاد ملي 
كرونا، اعالم كرد: مقدمات پرداخت وام وديعه مسكن 
كه شامل شناسايي و ثبت نام متقاضيان واجد شرايط 
اس��تفاده از اين تسهيالت بوده توس��ط وزارت راه و 
شهرسازي انجام شده اس��ت. او ادامه داد: هم اكنون 
اسامي واجدان ش��رايط دريافت وام وديعه مسكن 
به بانك ها اعالم ش��ده است و پيش بيني مي شود با 
برنامه ريزي هايي ك��ه انجام گرفته در هفته جاري و 
يا نهايتا هفته آينده، پرداخت وام وديعه مس��كن به 
مستاجران واجد شرايط آغاز ش��ود. وي با يادآوري 
اين مطلب كه وام وديعه مسكن در تهران 50 ميليون 
تومان، در ساير كالنشهرهاي باالي يك ميليون نفر 
جمعيت از جمله مشهد، اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، 
قم، اهواز و كرمانشاه 30 ميليون تومان و ساير شهرها 
15 ميليون تومان است، توضيح داد: سقف وام وديعه 
مسكن طبق اعالم رس��مي پرداخت مي شود مگر 
آنكه متقاضيان خود درخواس��ت مبلغي پايين تر را 
داشته باشند. اصالني گفت: پيش بيني مي شود وام 
وديعه مسكن با هماهنگي بانك ها طي اين هفته و 
يا نهايتا هفته آتي به واجدان شرايط، پرداخت شود. 
گفتني است، گروه هاي مشمول دريافت تسهيالت 
وام وديعه مس��كن، كارگران و حقوق بگيران ثابت با 
اولويت ازدواج هاي جدي��د و خانواده هاي پنج نفر و 
بيشتر، مشموالن تحت پوش��ش كميته امداد امام 
خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور و همچنين 
زنان سرپرست خانوار هستند. همچنين شرايط الزم 
براي دريافت تسهيالت شامل داشتن فرم ج سبز در 
سامانه وزارت راه و شهرسازي، نداشتن سابقه مالكيت 
از سال 138۴ به بعد، متاهل يا سرپرست خانوار بودن، 
داشتن سابقه پنج سال سكونت در شهر مورد تقاضا 
و اجاره نامه رسمي يا اجاره نامه ثبت شده در سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت و كد رهگيري است.

ادامه از صفحه اول

بازخواني نقش سرمايه اجتماعي 
در اقتصاد

 واگذاري س��هام ش��ركت ها در ب��ورس و...اتخاذ 
مي كند چنانچه با اقبال و پاسخ مثبت مردم مواجه 
نشود از همان آغاز محكوم به شكست خواهد بود. 
به ه��ر حال س��رمايه گذاري هاي فراواني صورت 
گرفته تا بورس كشورمان به عنوان منبعي براي 
هدايت و جذب سرمايه هاي عمومي ساماندهي 
شود و در مسير رشد قرار بگيرد؛ مردم هم اعتماد 
كرده اند و سرمايه هاي خود را وارد بورس كرده اند تا 
سهم خود را براي عبور از چالش ها بخوبي ايفا كرده 
باشند. در اين شرايط همه اركان كشور بايد قدردان 
اين حمايت عمومي باشند؛ نه اينكه تصميماتي 
اخذ شود و التهاباتي ايجاد شود كه بورس آسيب 
ببيند، دارايي هاي مردمي با خسارت مواجه شود 
و در نهايت اعتماد مردم به اين بازار كليدي آسيب 
ببيند. هر تصميمي كه در فضاي اقتصادي كشور 
اخذ مي ش��ود بايد با مورد توجه قرار دادن بحث 
حفاظت از سرمايه هاي عمومي مردم عملياتي شود 
و هر رفتاري كه ممكن است به اين اعتماد عمومي 
خدشه بزند بايد از دستور كار مسووالن و مديران 
بخش هاي مختلف خارج شود. زماني كه يك برهه 
خاص اعالم مي ش��ود كه فالن عرضه دولت براي 
فروش نفت يا واگذاري شركت ها قرار است در بازار 
سرمايه اتفاق بيفتد و تبليغات وسيع رسانه اي هم 
در خصوص آن انجام مي شود؛ بعد مردم مي بينند 
كه ميان مسووالن هماهنگي ندارد و اخبار ضد و 
نقيضي در اين زمينه منتشر مي شود و در نهايت 
عرضه متوقف مي ش��ود و متعاقب آن ش��اخص 
كالن بورس در داالن كاهشي قرار مي گيرد، اين 
پيام را به جامعه مي ده��د كه اوضاع اقتصادي در 
كش��ور ثبات ندارد و طبيعي اس��ت كه زماني كه 
اين روند ادامه دار باش��د، آرام آرام اعتماد عمومي 
براي مشاركت در طرح هاي اقتصادي كاهش پيدا 
مي كند و نقدينگي هاي مردمي بجاي بازار سرمايه 
از بازارهاي زيرزميني و غيررسمي دالر و ارز و سكه 
سر در مي آورد.اين در حالي است كه اقتصاد ايران 
در شرايط دش��واري قرار دارد و بدليل تحريم ها 
حتي امكان اس��تقراض خارجي هم وجود ندارد. 
در اين شرايط حضور مردم در اقتصاد و مشاركت 
در طرح هاي اقتصادي يك موهبت بزرگ است. 
هرچند ايراداتي به طرح فروش سلف نفتي و ساير 
برنامه هاي مطرح شده وارد است، اما در كل بهترين 
تصميم براي جبران كسري بودجه دولت همين 
روش است در دنيا هم يك امر پذيرفته شده است؛ 
اين در حالي است كه جايگزين يك چنين طرحي، 
اس��تقراض از بانك مركزي يا برداشت از صندوق 
توسعه ملي است كه هر دو، تورم آفرين هستند. 
واقعيت آن است كه جرياني كه در مجلس وارد شده 
و اكثريت ساختار تقنيني را به دست گرفته، جريان 
موافق دولت نيس��ت و تصور مي كند تصميمات 
امروز دولت در حوزه اقتصاد و معيشت، دولت آينده 
را با مشكالت عديده اي مواجه خواهد كرد. دولتي 
كه اين دسته از فعاالن سياسي تصور مي كنند با 
پيروزي همفكران آنها در انتخابات س��ال آينده 
تشكيل خواهد شد. بر اساس اين رويكرد تحليلي 
است كه برخي طيف ها در مجلس بناي مخالفت 
خواني با طرح هاي اقتصادي دولت را گذاشته اند. 
اما بايد توجه داشت كه بنيان تحريم هاي اقتصادي 
در حال فروريزي است و اگر ما خودمان در داخل 
رفتارهاي تند و افراطي نداشته باشيم؛ مي توانيم 
اين چالش جدي را پشت سر بگذاريم . به هر حال 
مجلس يا باي��د طرح هاي دولت را بع��د از اعالم 
نظراتش و اصالح��ات مورد نظر تايي��د كند و يا 
جايگزيني براي جبران كسري بودجه ارايه كند. 
در غير اين صورت بروز نوسان در اقتصاد كشورمان 
و در بطن بازارهاي اصلي كشور ناگزير خواهد بود. 

پروازهاي نجف
 از سر گرفته شد

يكي از ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي پروازهاي 
عراق اعم از نجف، بصره، سليمانيه، اربيل و بغداد را با 
رعايت برخي پروتكل هاي خاص از سر گرفته است.

به گزارش مهر، يك شركت هواپيمايي داخلي اعالم 
كرد: با توجه به برقراري مجدد پروازهاي اين شركت 
به كش��ور عراق )فرودگاه ه��اي بين المللي بغداد- 
نجف اش��رف- بصره- اربيل- س��ليمانيه( شرايط 
الزامي پذيرش مسافر در اين پروازها را به استحضار 
مي رساند. همراه داشتن و ارايه جواب منفي تست 
كرونا )PCR( مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي ايران براي تمامي مسافران باالي 
2 س��ال كه حداكثر ۴8 س��اعت قبل از زمان پرواز 
صادر شده باش��د. كليه مس��افران  هنگام ورود به 
فرودگاه هاي بين المللي در عراق به صورت كلينيكي 
و ب��ا دوربين حرارت��ي مورد ارزيابي س��المت قرار 
مي گيرند. در صورت مشكوك بودن وضعيت سالمت 
مسافران، ايش��ان در مكاني واقع در فرودگاه هاي 
بين المللي عراق قرنطينه مي شوند كه كليه هزينه ها 
برعهده مس��افران خواهد بود. همراه داشتن اصل 
گواهي س��المت و ارايه جواب منفي تس��ت كرونا 
)PCR( فق��ط از مراك��ز ذيل در ع��راق براي كليه 
مسافران باالي 2 سال )ترانزيت و غير ترانزيت( كه 
حداكثر 96 ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد. 
كليه مسافران غير ايراني و غير ترانزيت كه مقصد 
نهايي ايشان تهران است، مي بايست داراي اقامت 
ايران، رواديد تحصيلي، رواديد چند بار ورود، رواديد 
با حق كار، رواديد درمان و يا رواديد سرمايه گذاري 
باش��ند. رواديد زيارتي و رواديد گردشگري جهت 
پذيرش مورد تأييد نيست. فرم هاي خوداظهاري و 

فرم تعهد بايد توسط مسافران تكميل شود.

شگفتي استاندار از 
عقب ماندگي تهران در توسعه 

انوش��يروان محسني بندپي، اس��تاندار تهران 
با اش��اره به رش��د س��االنه بين 220 تا 250 
هزار نفر ب��ه جمعيت اس��تان ته��ران و عدم 
تامين زيرس��اخت ها متناسب با اين جمعيت 
از مطالبه گري مديران جهت رفع مش��كالت، 
گفت: فكر نمي كردم تهران اين حجم از عقب 
ماندگي در توسعه را داش��ته باشد. به گزارش 
ايسنا، محس��ني بندپي در نشست مشترك با 
رييس و اعضاي مجمع نمايندگان استان تهران 
در مجلس با اش��اره به مشكالت استان تهران 
گفت: س��ابقه چند دوره حض��ور در مجلس و 
كميسيون بهداشت و درمان را دارم، اما هيچگاه 
تصور نمي كردم اس��تان تهران اي��ن حجم از 
نارس��ايي ها و كمبوده��ا را به وي��ژه در بخش 
بهداشت و درمان و همچنين در ابعاد مختلف 
توسعه داشته باشد. وي افزود: ساالنه بين 220 
تا 250 هزار نفر به جمعيت استان تهران افزوده 
مي شود، اما متناسب با اين حجم از جمعيت، 
زيرساخت ايجاد نمي شود كه اين امر مشكالت 
زيادي را بر استان بار مي كند. استان تهران در 
همه ابعاد توسعه اي اعم از حمل و نقل عمومي 
و ريلي، محيط زيس��ت، فضاهاي آموزش��ي، 
س��رانه هاي ورزش��ي و رفاهي با نارسايي هاي 
اساسي مواجه اس��ت و البته روند مطالبه گري 
در مديران اس��تان تهران آغاز شده است. وي 
ادامه داد: 23 درصد از جمعيت حاشيه نشين 
ساكن در بافت هاي ناكارآمد شهري كشور در 
استان تهران سكونت دارند. 87 هزار ميليارد 
تومان معادل 53 درص��د درآمدهاي مالياتي 
كش��ور از اس��تان تهران تامين مي ش��ود، اما 
متاسفانه بودجه عمراني متناسب با جمعيت و 

ظرفيت هاي استان تخصيص نمي يابد.

 پيشنهاد اتصال خط مترو
 به مراكز درماني

رييس سازمان اورژانس كشور درباره اهميت وجود 
پايگاه هاي اورژانس در ايستگاه هاي مترو در زمان 
بحران، گفت: مت��روي تهران يكي از مهم ترين و 
استرتژيك ترين مناطق حساس مي باشد كه در 
مواقع بحران اين ايس��تگاه ها مي توانند براي ما 
بسيار مهم باشد. به گزارش ايسنا، دكتر كوليوند 
درب��اره اهميت وج��ود پايگاه ه��اي اورژانس در 
ايس��تگاه هاي مترو در زمان بحران گفت: حجم 
انبوهي از مردم از مترو استفاده مي كنند و ايجاد 
پايگاه در اين ايستگاه ها جهت پيشگيري و كاهش 
خطر، آمادگي، پاسخ و باز تواني تهديدات و حوادث 
بسيار داراي اهميت است. وي با اشاره به اين مطلب 
كه اورژانس تهران بايد به مراكز درماني ترومايي 
از طريق خطوط مترو و رمپ ارتباط داشته باشد 
اعالم كرد كه طرح ارتباط ايستگاه هاي مترو با 8 
بيمارستان ترومايي در حال تهيه و ابالغ مي باشد. 
نوبخت مدير عامل شركت بهره برداري مترو تهران 
نيز در اين جلسه تحقق اين امر را در ايستگاه هايي 
كه تاكنون احداث ش��ده و در حال بهره برداري 
است از ابعاد فني، مهندسي و اجرايي دشوار خواند 
و گف��ت: انجام اين امر در م��ورد خطوطي كه در 
حال ساخت و طراحي بوده و در آينده نزديك به 
بهره برداري مي رسند امكان پذير است. وي افزود: 
در حال حاضر اين اتصال در برخي از مراكز نظير 
ايس��تگاه متروي برج ميالد انجام شده و در حال 
بهره برداري است و امكان جابه جايي مصدومين 
به بيمارس��تان تخصصي و فوق تخصصي ميالد 

امكان پذير خواهد بود.

اخذ ماليات دو برابري از اشخاص حقوقي خالف قانون اساسي شناخته شد
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از زيرساخت هاي فني شاد تا مشكالت پهن باند در مناطق روستايي

پاشنه آشيل آموزش آنالين در شيوع كرونا
تعادل- گروه دانش و فن|

با ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور و تعطيلي مدارس، 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور از اسفند 
۹۸ و طوالني ش��دن بازه زماني تعطيلي، مسووالن به 
فكر افتادند كه براي جبران عقب افتادگي تحصيلي 
و ادامه تحصيل دانشجويان و دانش آموزان، از آموزش 
مجازي يا همان غيرحضوري استفاده كنند. درحالي كه 
ايجاد شبكه اجتماعي دانش آموزان )شاد( از سال هاي 
گذش��ته هم مطرح شده بود، ش��يوع كرونا منجر شد 
اس��تفاده از اين ش��بكه  به صورت جدي مطرح شده و 
بدين ترتيب از ابتداي سال جاري و با ادامه روند تعطيلي 
مراكز آموزش��ي، برگزاري كالس هاي آموزش��ي در 
مدارس به شبكه شاد منتقل شد كه البته مشكالتي از 
جمله عدم برخورداري از اينترنت و وسايل الكترونيكي 
از مش��كالت اين طرح بود. از طرفي پيش از اين گفته 
شده بود سناريوهاي موجود براي بازگشايي مدارس 
اين است كه اگر وضعيت شهرستان ها و كشور سفيد 
باش��د، آموزش حضوري خواهد بود. اگر وضعيت زرد 
باشد، آموزش تركيبي حضوري و مجازي پيش بيني 
شده اس��ت و اگر وضعيت قرمز باشد آموزش مجازي 
در شبكه شاد ادامه پيدا مي كند. با توجه به مشكالت  
آموزش مجازي در س��ال جديد كه م��دارس و مراكز 
آموزش مج��ازي با آن مواجه بودند، بايد ديد وضعيت 
سال جديد تحصيلي چگونه خواهد بود و اين در حالي 
اس��ت كه به گفته دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
براي سال تحصيلي جديد آموزش تركيبي )آموزش 
حضوري، مجازي، تلويزيون و بس��ته هاي آموزشي( 
در نظر گرفته شده و همچنين ترافيك مناسب براي 
شبكه شاد در سال تحصيلي جديد و تخصيص شرايط 
ويژه تعرفه اي براي كاربران آن اختصاص خواهد يافت. 
پلتفرم اختصاصي آموزش و پرورش يا همان شاد كه 
مقرر شد آموزش هاي مجازي دانش آموزان در اين فضا 
ارايه شود، مدتي است رونمايي شده و پس از رونمايي 
از اين پلتفرم، آموزش و پرورش تمام مدارس و معلمان 
را ملزم به ارايه آموزش ها در بستر شاد كرد. سال هاست 
كارشناس��ان از ضرورت حركت آموزش و پرورش در 
مسير آموزش هاي مجازي سخن مي گويند و حاال پس 
از سال ها تأخير با توجه به ش��رايط كرونايي مدارس، 
وزارت آموزش و پرورش در حال تجربه فضايي متفاوت 
از آموزش هاي سنتي در چارچوب فضاي مدرسه است، 
تجربه اي كه براي نخستين بار در اين وسعت در حال 
اجراست و اش��كاالت در بخش هاي مختلف از جمله 
زيرساخت هاي فني، پاسخگويي اينترنت و عدم آشنايي 

با تدريس مجازي بسيار زياد است. برخي كارشناسان بر 
اين باورند كنار تمام مشكالت شاد كه بايد با برنامه ريزي 
دقيق هرچه سريع تر رفع شود، شرايط فعلي بهترين 
فرصت براي شكل گيري جريان آموزش مجازي است 
و اگر اين سامانه همه گير نشود قطعا هيچ زمان ديگري 
نمي توان به آموزش مجازي، فكر كرد. با وجود اين، در 
كنار تمام اين واقعيت ها بايد پذيرفت كه شبكه »شاد« 

با مشكالتي هم همراه است.
در اين م��دت، معلم��ان حرف هاي بس��ياري درباره 
اپليكيشن ش��اد مطرح كردند، مهم ترين نقد آنها به 
زيرس��اخت هاي فني اين اپليكش��ين به ويژه سرعت 
پايين آن بود ك��ه عمال جريان آموزش مج��ازي را با 
مش��كل مواجه كرده بود؛ اينكه ارسال هر فايل زماني 
طوالني مي برد. از طرفي همچنان در بعضي از مناطق 
كشور، همچنان دسترسي به اينترنت يا تلفن همراه 
هوش��مند وجود ندارد، در بعضي از اين مناطق حتي 
به شبكه آموزش هم دسترسي ندارند چون به گيرنده 

ديجيتال نياز است. براي دانش آموزان ساكن اين مناطق 
با تعطيلي طوالني مدت مدارس، جريان آموزش در اين 
مدت به طور كامل تعطيل شده بود. در برخي از مدارس 
به دليل توانايي مالي خانواد ه ها بيش��تر دانش آموزان 
به موبايل هوش��مند و شبكه شاد دسترسي نداشته و 
به دليل عدم دسترسي به ابزار الزم نمي توانند از آموزش 
مجازي بهره مند شوند. برخي دانش آموزان مي گويند 
آموزش هاي تلويزيوني و مج��ازي را به خوبي متوجه 
نمي ش��وند و يادگيري برايشان اتفاق نمي افتد. زيرا از 
طرفي در آموزش تلويزيوني فرصت ارايه هر درس بسيار 
كوتاه است و مطالب س��ريع بيان و از آن رد مي شوند 
يعني اصال بحث حل تمرين وجود ندارد. از طرف ديگر، 
برخي معلمان براي آموزش مجازي تسلط كافي ندارند 
يعني فقط پاورپوينت هايي را كه از كانال هاي آموزشي 
برداشته اند براي دانش آموزان ارسال مي كنند و طبيعي 
اس��ت كه دانش آموز ياد نمي گيرد. برخي دبيران هم 
ممكن است تسلط و شناخت الزم براي آموزش مجازي 
نداشته باشند. برخي از منتقدان هم معتقدند با روندي 
كه انجام ش��د، مدارس فقط در اپليكيشن شاد عضو 
 شدند اما به علت كارايي پايين، تدريس مجازي خود را 
در بستر پيام رسان هاي خارجي يا داخلي ادامه دادند. 

   آموزش تركيبي در سال تحصيلي جديد
در اين راستا و به نقل از مركز ملي فضاي مجازي، سيد 
ابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير ش��وراي عالي و رييس 
مركز ملي فضاي مجازي-در نشست بررسي آخرين 
وضعيت سامانه شاد، بر تخصيص پهناي باند مناسب 
و ايجاد ش��رايط وي��ژه تعرفه مصرفي ب��راي فعاليت 
دانش آموزان در س��ال تحصيلي جديد در شبكه شاد 
)شبكه دانش آموزشي كش��ور( تاكيد كرد و گفت: با 
همكاري و هماهنگي تمامي دس��تگاه هاي مربوطه 
ترافيك مناسب براي شبكه ش��اد در سال تحصيلي 
جديد و تخصيص شرايط ويژه تعرفه اي براي كاربران 

آن اختصاص خواهد يافت. 
وي با اش��اره به اهميت س��اماندهي فضاي آموزشي 
كشور در شرايط همه گيري ويروس كرونا افزود: شبكه 
آموزش��ي دانش آموزي در كش��ور بايد روي سكوي 
)پلتفرم( مناسب با كارآمدي و امنيت باال براي فعاليت 
دايمي و تداوم سيس��تم آموزشي تركيبي ايجاد شود 
كه البته اين سكو جايگزين آموزش و پرورش نخواهد 
بود بلكه مدل نظام آموزشي تكميلي در كشور است. 
رييس مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه در سال 
تحصيلي جديد آموزش تركيبي )آموزش حضوري، 
مجازي، تلويزيون و بسته هاي آموزشي( در نظر گرفته 
شده است، اظهار كرد: شرايط دسترسي يكسان براي 
دانش آموزان به همراه پيوس��ت فرهنگي اين شبكه 
ايجاد و روابط درون و برون نهاد آموزش و پرورش بايد 
تنظيم شود. فيروزآبادي تاكيد كرد: فضاي آموزشي 
كشور نياز به تحول ديجيتال دارد كه شبكه شاد تحول 
ابزاري اين حوزه را فراهم كرده است اما بايد در نهايت 
تحول ديجيتالي در اين بخش صورت پذيرد. وي با بيان 
اينكه مدل كسب وكار تمامي شبكه هاي آموزشي كشور 
بايد تبيين شود، افزود: سامانه شبكه شاد كه در حال 
حاضر در سيس��تم آموزشي كشور فعال شده است به 
صورت زمان بندي و با ارايه تسهيالت در اختيار فعاالن 
اين حوزه قرار خواهد گرفت. دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي كشور با بيان اينكه مركز ملي فضاي مجازي به 
عنوان نقطه كانوني در هماهنگي دستگاه هاي كشور 
در اين حوزه عمل خواهد ك��رد، گفت: مصوبات الزم 
براي محتواي غني، جلوگيري از بازماندگي تحصيلي 
دانش آموزان كشور، نحوه مشاركت بخش خصوصي 
و در نهايت دسترس��ي همگان��ي در اين مركز تدوين 

خواهد شد.

   تاثيرات فناوري اطالعات بر آموزش عالي
همچنين به نقل از س��ازمان فناوري اطالعات ايران، 
امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، 
درنشست »از آموزش عالي كالسيك به آموزش عالي 
الكترونيكي« با اش��اره به تاثيرات فناوري اطالعات بر 
آموزش عالي در دوران كرونا گفت: در توسعه آموزش 
مجازي در اين ايام، كمترين چالش متوجه زيرساخت ها 
و اصلي ترين چالش مربوط به خدمات اس��ت. رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات اظهار كرد: توسعه رويكرد 

سنجش و شكل گيري شبكه هاي بين المللي پايگاه هاي 
دانش و تحقيقات در دس��ترس از طريق وب، از جمله 
تاثيرات فن��اوري اطالعات بر آموزش عالي به ش��مار 
م��ي رود. وي با بيان اينكه تقاضاگرايي يا عرضه گرايي 
دو بعد اساس��ي آموزش و پژوهش محسوب مي شود، 
گفت: در بعد تقاضاگ��ر در مقابل عرضه گ��را فرآيند 
سياس��ت گذاري، جنس بازيگران، جنس تحقيقات، 
تامي��ن مالي، خبرگان علمي و عالي��م ارزيابي كيفي 
آموزش، از اهميت بسزايي برخوردار هستند. معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه آينده پژوهي 
آموزش عالي در كش��ور مبتني بر پيش��راني فناوري 
اطالعات اس��ت، به مرور چهار سناريو در حوزه علوم و 
تحقيقات پرداخت. به گفته وي، سناريوي نخست به 
همكاري باز و رش��د عرضه گرايي و بين المللي شدن 
مي پردازد و طي آن غول هاي آموزشي در كشورهاي 
مختلف جهان با تعريف پروژه هاي مشترك به فعاليت 
مي پردازند و شبكه هاي همكاري ميان دانشگاه هاي 
بزرگ ش��كل  مي گيرد. ناظمي خاطرنش��ان كرد: در 
سناريوي دوم كه ش��بيه ترين وضعيت به شكل حال 
حاضر نظام آموزش و پژوهش در كشور است، آموزش 
عالي به طور اساسي توسط دولت تامين وجه مي شود 
و دولت ها تاكيدي قوي بر ماموريت هاي ملي آموزش 
عالي دارند. در چنين سناريويي، تحقيقات بين المللي 
ادامه دارد اما ب��ا محدوديت هاي بيش��تري در ميان 

كشورهاي دوست انجام مي شود.
 معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه س��ناريوي س��وم 
و چهارم نيز بر بازار تحقيق��ات بين المللي و مديريت 
عموم��ي جديد تكي��ه دارد، به تاثير ش��يوع اپيدمي 
كوويد ۱۹ بر لزوم توس��عه آموزش عالي الكترونيكي 
در كش��ور اش��اره كرد و گفت: كمترين چالش در اين 
حوزه متوجه زيرس��اخت هاي آموزش الكترونيكي و 
اصلي ترين چالش در مس��ير خدمات دهي است. وي 
تصري��ح كرد: توس��عه دوره هاي آموزش عال��ي از راه 
دور، افزايش برند دانشگاه هاي معتبر جهاني، توسعه 
رويكرد س��نجش با افزايش اهميت آزمون استاندارد 
به اندازه آموزش، توس��عه دوره هاي خ��اص به جاي 
دوره هاي عمومي و شكل گيري همكاري دانشگاه ها 
با كس��ب و كارها به منظور طراحي دوره هاي خاص با 
هدف پاسخ به نيازمندي هاي خاص از تاثيرات فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات بر آموزش عالي اس��ت. ناظمي 
عالوه بر موارد يادشده، تامين مالي بخش خصوصي در 
زمينه توسعه اي و كاربردي )R&D(، امكان همكاري 
بيشتر به جاي رقابت، افزايش رويكرد دانش آزاد و در 
عين حال رايگان، ايجاد ش��كاف بر پايه هوش��مندي 
نظام هاي حكمراني به جاي منابع آنها و رشد پرشتاب 
تحقيقات جهاني را از ديگ��ر تاثيرات ICT بر آموزش 

عالي عنوان كرد.
در شرايطي كه تاكيد بر آموزش مجازي است، استفاده از 
اپليكيشن شاد طرح خوبي است و ظرفيت هاي مختلفي 
دارد اما نمي توان افرادي را كه به آن دسترسي ندارند 
ناديده گرفت، حتي اگر آنطور كه مسووالن مي گويند، 
۸5 درصد دانش آموزان به شاد دسترسي داشته باشند، 
۱5درصد باقي مانده از آن محروم هستند و بايد برنامه اي 
برايشان در نظر گرفت. كارشناسان معتقدند بايد عدالت 
آموزشي كه از اهداف نظام تعليم و تربيت است محقق 
شود. اينكه اگرچه شاد طرح بسيار خوبي است، اما فردي 
كه به آن دسترسي ندارد نبايد از چرخه تربيت و آموزش 
دور بماند، اينطور كه به نظر مي  رسد، پاشنه آشيل شبكه 
»شاد« جا ماندن جمعي از دانش آموزان كشور از حضور 
در اين بستر است به ويژه قشري كه به لحاظ اقتصادي 
آسيب پذيرتر است. محسن حاجي ميرزايي وزير آموزش 
و پرورش گفته بود سامانه ش��اد نزديك به ۹0 درصد 
دانش آموزان را پوش��ش مي دهد و ب��راي مابقي كه يا 
دسترسي به اينترنت نداشته يا ابزار ندارند برنامه ويژه اي 
داريم. مديران و معلمان عزيز به صورت حضوري و با ارايه 
بسته هاي آموزشي حتي با تماس هاي تلفني آموزش 
را پي مي گيرند. اجازه نمي دهم دانش آموزي از آموزش 
جا بماند، البته در ماه هاي اخير، خبر از اتصال مدارس به 
شبكه هوشمند هم شنيده شده است. آنطور كه وزارت 
ارتباطات وعده داده، تا نيمه شهريور ماه تمامي مدارس 
كشور به شبكه ملي اطالعات و اينترنت متصل خواهند 
شد و بايد ديد در اين شرايط، شبكه شاد تا چه اندازه از 
عهده پاسخگويي به نيازهاي تحصيلي كشور برمي آيد.

اخبار

چگونگي ثبت شناسه 
دستگاه تعميري در همتا

در صورتي كه دستگاه تان را تعمير كرده ايد و شناسه 
)IMEI( آن تغيير كرده است، مي توانيد به سامانه 
همتا مراجعه كرده و فرآيند ثبت تعميري را انجام 
دهيد. به گزارش ايس��نا، كد IMEI براي هر تلفن 
همراه منحصربه فرد است، يعني هيچ دو دستگاهي 
نيس��تند كه كد IMEI مش��ابهي داش��ته باشند. 
اين موضوع س��بب مي شود تش��خيص و پيگيري 
موبايل هاي دزديده يا گم شده ممكن شود؛ مواردي 
كه به عنوان بعضي از اهداف رجيس��تري هم به آن 
اشاره شده است. درصورتي كه دستگاه تان را تعمير 
كرده ايد و شناس��ه )IMEI( آن تغيير كرده است و 
به هر دليلي، در حال حاضر، به تعميركار دسترسي 
نداريد كه شناس��ه )IMEI( قب��ل از تعمير را روي 
دستگاهتان بازگرداند، س��امانه همتا فرآيند ثبت 
تعميري را در نظر گرفته اس��ت. بنابراين مي توانيد 
در صورت انجام موفقيت آميز فرآيند ثبت تعميري 
در س��ايت همتا، شناس��ه )IMEI( بعد از تعمير را 
جايگزين شناسه )IMEI( قبل از تعمير كنيد. تنها 
درصورتي كه شناسه )IMEI( دستگاه شما، از طريق 
فعال سازي يا افزودن دستگاه تحت مالكيت قطعي 
سيم كارت شما درآمده باشند و در كارتابل نمايش 
داده شوند، امكان انجام فرآيند ثبت تعميري روي 
آن شناس��ه )IMEI( وجود خواهد داشت. مرحله 
 اول، بايد به درگاه اينترنتي س��امانه همتا به آدرس

 hamta.ntsw.ir مراجع��ه ش��ود. فرآيند ثبت 
تعميري فق��ط براي افرادي كه در س��ايت ثبت نام 
كرده و به وس��يله كد ملي وارد ش��وند، فعال است. 
پس از انتخاب گزينه »شماره ملي« كد ملي خود را 
وارد كنيد و سپس در صفحه بعد رمز عبوري كه در 
هنگام ثبت نام تعريف كرده بوديد را وارد كرده و روي 
گزينه »ورود« كليك كنيد. پس از ورود به سامانه، 
گزينه »ثبت گوش��ي تعميراتي« را انتخاب و روي 
گزينه »ايجاد« كليك كنيد. در قسمت بعدي بايد 
دستگاه موردنظر خود را انتخاب كنيد. تنها مي توان 
دستگاه هايي را انتخاب كرد كه شناسه )IMEI( آن 
قباًل در كارتابل اضافه شده باشد. پس از انتخاب دستگاه 
موردنظر، الزم است تا در فيلد مشخص شده شناسه 
)IMEI( جديد دستگاه تعميرشده را وارد كنيد. پس از 
اطمينان از اطالعات واردشده، روي گزينه ثبت كليك 
كنيد. پس از ثبت درخواست، سامانه صحت اطالعات 
واردشده را بررسي مي كند و در صورت تأييد اطالعات 
واردش��ده، با پيام موفقيت آميز بودن فرآيند مواجه 
مي شويم. در اين حالت درخواست به مدت ۱۴ روز به 
صورت »در حال بررسي« قرار مي گيرد. در صورتي كه 
تا ۱۴ روز پس از ثبت درخواست، شناسه قبلي در شبكه 
رويت نشود  درخواس��ت با موفقيت انجام مي شود، 
در غير اين صورت درخواست توسط سامانه به علت 

»ردشده به دليل رويت شدن شناسه« لغو مي شود.

آموزش مجازي
 نياز به بازتعريف دارد

اين جريان مش��كالت تكنولوژيكي را برجسته كرد و 
خوب است كه به مجموعه نظام آموزشي در هر دو دوره 
عمومي و دانشگاهي فرصت داد كه مشكالت را ببينند، 
مشكالتي كه شايد اگر به عهده جريان طبيعي آموزشي 
گذاشته شده بود، فكر مي كرديم فعال برايش وقت داريم. 
چون بحث آموزش مجازي و اس��تفاده از تكنولوژي و 
زيرساخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و تلفيق 
آن با آموزش مدرس��ه و دانشگاه خيلي وقت است كه 
مطرح ش��ده اما ما تصور مي كرديم كه همچنان وقت 
داريم كه پژوهش انجام دهيم و نتايج آن را بررسي كنيم 
و اينكه بخواهيم محتواي درسي را سازگار كنيم كه آخر 
سر تبديل شود به توليد محتواي الكترونيكي در كنار 
محتواي رسمي. اما كرونا باعث شد باور كنيم وقتي اتفاقي 
رخ دهد، فرصتي نمي دهد. وقتي اين كار را با سرعت انجام 
داديم هم قابليت ها نمايان شد كه عمدتا قابليت هاي 
فردي و نه سيستمي بود و هم مشكالت را برجسته تر 
و زودتر ديديم. پژوهش ها و پيمايش هاي سريعي هم 
براي بررسي مشكالت انجام شد. با بررسي مشكالت 
و ورود به س��ال تحصيلي جديد كه با درصد بااليي به 
گفته كارشناس ها، بخش عمده اش به دليل تداوم كرونا 
مجازي خواهد بود، چند عامل مهم را بايد در نظر بگيريم و 
از تجربه اين چند ماه به خوبي استفاده كنيم. تجربه بومي 
ما نشان داده كه سياست گذاري و تصميم گيري هم به 
اندازه زيرساخت ها اهميت دارند. اينكه در حالت ايده آل 
هم تك تك دانش آموزان مدرسه اي يك گوشي هوشمند 
با بيشترين كارآمدي را داشته باشند و معلمان هم براي 
استفاده از تكنولوژي آموزش ديده باشند، هم تمام ماجرا 
نيست و نمي توان انتظار داشت كه سال تحصيلي جديد 
را با همان محتوا و رويكرد قبلي شروع كنيم با اين ديد كه 
مشكل زيرساخت و ابزار برطرف شده است. بايد توجه 
كرد كه اينها پيش فرض و جزو ضرورت ها هستند، اما 
اتفاقي كه الزم است رخ دهد، اين است كه بايد نسبت به 
چگونگي اجراي برنامه بازنگري كنيم. آموزش صفحات 
كتاب درسي آنطور كه در مدرسه تابستاني صداوسيما 
آموزش داده مي شود، يك چسب زخم موقت بوده كه از 
بروز يك مشكل جلوگيري كنيم اما در ادامه نمي توانيم 
مطابق درخواس��ت هايي كه تا كنون به حق يا ناحق از 
معلمان داشتيم، به همين روش ادامه دهيم. بنابراين 
الزم است كه محتوا دوباره نگري شود، نه اينكه كتاب ها 
از نو نوشته شود، بلكه نوع نگاه استفاده از محتواي موجود 
بايد تغيير كند. بايد به معلمان اختيار داده شود و اين 
اختيار به معناي انعطاف و تشويق و ترغيب ابتكاراتي 
اس��ت كه معلمان در همين چند ماه هم انجام دادند. 
خيلي ها هم كه خود را مقيد به رعايت بندبند قوانين 
و دستورات آموزشي كردند، بيتشر صدمه خوردند و به 
دانش آموزان صدمه زدند. زيرا فضاي مجازي با فضاي 
حقيقي فرق دارد و م��ا نمي توانيم اجراي آموزش را به 
همان سبك حضوري كالس درس رعايت كنيم و عين 
آن را به زيرساخت فضاي مجازي ببريم. اين كار حتي 
در كوتاه مدت هم مش��كل آفرين است. فضاي مجازي 
ويژگي ها، فراغت ها و محدوديت هاي خودش را دارد. 
يكي از كارشناسان مي گفت االن در زمان كرونا خيرين 
مدرسه ساز به جاي اينكه مدرسه بسازند، خوب است كه 
بخشي از بودجه مورد نظر خود را صرف خريد تجهيزات 
براي دانش آموزان كنند. در اين شرايط كه دانش آموزان 
به گوشي هاي هوشمند دسترسي دارند، به قابليت هاي 
گوش��ي عادت كردند و ديگر نمي توان آنها را به فضاي 
محدود كالس درس برگرداند. در نتيجه نوع استفاده از 
اين گوشي و محتواي آموزشي الزم است جرح و تعديل 
شود. توضيحات كسالت باري كه در تمام كتاب ها ديده 
مي شود ديگر ضرورتي ندارد و دانش آموزان مي توانند 
از ابزار و محتواي توليدشده در فضاي مجازي استفاده 
كنند تا زماني كه درس را ياد بگيرند. ديگر الزم نيست 
در كتاب ها بخش هايي مانند يادآوري داش��ته باشيم. 
س��رعت  يادگيري كه ب��راي دانش آموزان پيش بيني 
مي شود، بسيار متنوع تر از قبل است. يكي از مشكالت 
آموزش كالسيك كه معلمان هم به آن اشاره مي كنند 
كه اگر بخواند به تفاوت هاي دانش آموزان توجه كنند به 
سختي مي توانند ساليق مختلف را در نظر بگيرند. اما 
اكنون افراد مي تواند فناوري را با سليقه ها و سرعتشان 
سازگار كنند. محتوا در دست دانش آموز است و مي تواند 
زمان را منقبض و منبسط كند. از طرفي بايد توجه داشت 
كه اينترنت الزمه استفاده از آموزش مجازي است، اينكه 
در چه سطحي بخواهد در اختيار دانش آموزان باشد، 
چگونگي دسترس��ي و مديريت اين دسترسي بايد به 
دانش آموز آموزش داده ش��ود، زمان را در دست بگيرد 
و به بيراهه نرود. اينها مواردي است كه بايد در آموزش 
مجازي به آن پرداخته ش��ود. يا در كتاب هاي درسي 
بخشي به صورت فعاليت و كار گروهي تعريف شده بود 
و اكنون در شرايطي كه دانش آموزان به صورت فردي 
مشغول آموزش هستند، اين فعاليت ها نياز به بازتعريف 
دارد. موضوع ديگري كه نياز به بازنگري دارد، ارزش يابي 
است. در اين مدت به كرات شنيده شده كه چه كار كنيم 
بچه ها تقلب نكنند. در صورتي كه در آموزش مجازي، 
موضوع تقلب بي معناست. اگر تقلب به معناي دسترسي 
به منابع آموزش��ي باشد،  هنر آنهاس��ت. اگر قرار باشد 
ارزشيابي از حقايق مسلم موجود در منابع باشد، ارزشيابي 
مناسبي براي فضاي مجازي نيست. به خصوص كه فعال 
فضاي مجازي ما تعاملي نيست و يك سويه است. اين 
نوع ارزشيابي ما را هم در دانشگاه و هم مدرسه با چالش 
جدي مواجه كرد. البته در مدارس اين اتفاق كمتر رخ 
داد، از آنجايي كه معلمان و دانش آموزان عادت داشتند 
به ارزش يابي هاي مرحله اي در طول ترم عادت داشتند، 
اما در دانشگاه چنين نيست و اين براي آموزش دانشگاهي 
يك مساله جدي شده كه چطور از تقلب جلوگيري كنيم. 
بايد ديد ارزشيابي در فضاي مجازي به چه معناست و 
مي خواهيم دانشجو چه چيزي ياد گرفته باشد و هدف 
و تعريف ما از يادگيري چه بوده است و چطور مطمئن 
شويم به اين هدف رسيده ايم. بنابراين الزم است كه تغيير 
ديدگاه و باور در دستور كار مدسه و دانشگاه قرار گيرد، در 
غير اين صورت هيجان آموزش مجازي به عادت تبديل 
مي شود. در آن صورت ديگر نميتوان ازش به عنوان عادت 
مثبت استفاده كرد. الزم است نوآوري هاي و مداخله هاي 
به جا در آموزش انجام دهيم و اگرنه تنها آموزش حضوري 
را به آموزش از راه دور تبديل كرده ايم و بهره اي از آموزش 
مجازي به همراه مزايايي كه با استفاده از انواع قابليت هاي 

تكنولوژي دارد، نبرده ايم.

ادامه از صفحه اول

 مشكالت آموزش آنالين شامل زيرساخت هاي فني، پاسخگويي اينترنت و عدم آشنايي با تدريس مجازي مي شود
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عل��ي محم��دي مديرعام��ل ش��ركت ف��والد 
خوزس��تان، اولوي��ت اصلي مجموع��ه فوالد را 
حماي��ت همه جانبه از توليدكنن��دگان داخلي 
دانست و اين مهم را باعث كوتاهي دست دالالن 

از بازار فوالد برشمرد.
محمدي در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومي 
اظه��ار داش��ت: سياس��ت  كلي ش��ركت فوالد 
خوزس��تان از بدو تاسيس تا به االن، تامين مواد 
اوليه مورد نياز ش��ركت هاي داخلي كشور بوده 
و اين مهم باعث جهش تولي��د در كارخانه هاي 
زنجيره پايين دستي فوالد و به تبع آن حمايت از 

اشتغال پايدار براي جوانان خواهد بود.
وي افزود: ش��ركت ف��والد خوزس��تان افتخار 
دارد در س��ال هاي اخير كه فشارهاي تحريم ها 
دوچندان ش��ده اس��ت، با به كارگيري ۱۱ هزار 
نيرو به طور مس��تقيم و پنجاه ه��زار نيرو به طور 
غيرمس��تقيم، نقش عمده اي در اقتصاد كشور و 

استان ايفا نمايد.
محم��دي تاكيد داش��ت: اي��ن مجموعه عظيم 
صنعتي با بهره گيري از نيرو  هاي متخصص و تكيه 
بر توان داخلي و با اولويت تامين شمش مورد نياز 
شركت هاي داخلي، مازاد محصوالت خود را به 
اقصي نقاط جه��ان صادر مي كند و ارز حاصل از 
آن نيز به اقتصاد كشور تزريق مي گردد. ارزآوري 
شمش صادراتي فوالد خوزس��تان در شرايطي 
ميسر شده است كه تحريم هاي ظالمانه، فروش 

نفت كش��ور را به پايين ترين حد ممكن رسانده 
اس��ت. همچنين فوالد خوزستان عليرغم فشار 
دالالن براي فروش محصوالت در بازار آزاد، همه 
ارز حاصل از صادرات خ��ود را به صورت قانوني 
و تحت نظ��ارت بانك مركزي ق��رار داده و تابع 
سياست هاي عمومي دولت و بانك مركزي است.

مديرعامل شركت فوالد خوزستان تصريح كرد: 
در واقع توليد اين مجموعه، محصول نيمه نهايي 
صنعت فوالد به ش��مار مي آيد و ب��ا افتخار اعالم 
مي داريم كه در س��ال جاري بيش از ۶0 درصد 
محصوالت شركت فوالد خوزس��تان در اختيار 
كارخانه هاي نوردي اس��تان قرار گرفته اس��ت 
تا چرخه توليد در ش��ركت هاي داخلي و پايين 

دستي متوقف نگردد.
وي افزود: بخش��ي از فروش اين شركت در پنج 
ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به شركت هاي داخلي 
استان نظير: گروه ملي صنعتي فوالد ايران، فوالد 
اكسين خوزستان، نورد كاويان، نورد و لوله اهواز، 
روهين��ا دزفول و ديگ��ر توليدكنندگان داخلي 

اختصاص يافته است.
محمدي ادامه داد: در سياست هاي شركت فوالد 
خوزستان در تامين شمش مورد نياز كارخانجات 
داخلي تاكنون تغييري داده نشده، كما اينكه در 
چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در مقايسه با سال 
قبل، ۴۶ درصد كاهش صادرات داشته ايم و اين 
بدان معناست كه توليد فوالد خوزستان جهت 

تامين مواد اوليه به شركت هاي نوردي در سراسر 
كشور اختصاص داده شده است.

وي اظهار داش��ت: ش��ركت فوالد خوزستان به 
عنوان يك ناش��ر بورس��ي موظف است هميشه 
اطالع��ات مال��ي و اقتصادي خود را در ش��بكه 
عمومي »كدال« گذاشته تا هيچ گونه ابهامي در 

توليد و فروش و صادرات خويش نداشته باشد.
مديرعامل فوالد خوزس��تان افزود: ما به دنبال 
تكميل زنجيره ارزش از معدن تا نورد هس��تيم، 
بنابراين با تعامل س��ازنده با صنايع باالدس��تي 
و همچني��ن حماي��ت ه��م جانب��ه از صناي��ع 
پايين دستي سعي بر حفظ پايداري و توسعه در 

زنجيره صنعت فوالد داريم.
وي در پايان اظهار داش��ت: متاسفانه پاره  اي از 
محافل كه بيشتر به دنبال تامين رانت تعدادي 
خاص از نوردكاران هستند ظرف هفته هاي اخير 
تالش دارند تا سياست هاي حمايتي شركت هايي 
مثل فوالد خوزس��تان را كه توليدكننده كاالي 
واسطه اي فوالد است تحت عنوان صادرات مواد 
خام جلوه دهند كه الحمدهلل با كارنامه درخشان 
اين ش��ركت در تامين مواد اولي��ه كارخانه هاي 
ن��ورد اس��تان و كش��ور و همچني��ن تامين ارز 
حاصل از صادرات و گردش آن در سيستم بانك 
مركزي، چنين تبليغاتي هيچ گونه خللي در عزم 
دست اندركاران و كاركنان اين مجموعه بزرگ 

صنعتي نخواهد داشت.

 حمايت از توليدكنندگان داخلي 
براي حذف دالالن بازار محصوالت نوردي

علي محمدي مديرعامل شركت فوالد خوزستان مطرح كرد
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»تعادل«گزارشميدهد

رييساتاقايرانخبرداد

جزييات تغييرات قيمت كاالهاي اساسي

مكاتبات اتاق براي حل مشكالت مرزي و كارت هاي بازرگاني

تعادل -  گروه صنعت |
قيمت 9 قلم كاالي اساسي تا پايان خردادماه 
99 رصد شد. ارزيابي ها نشان مي دهد، قيمت 
كااله�اي اساس�ي در خردادماه س�ال جاري 
در مقايس�ه با مدت مش�ابه س�ال گذش�ته، 
افزايش را تجربه كرده اند. ريز جزييات قيمتي 
كاالها بيانگر اين است كه اقالمي چون »برنج 
پاكس�تاني، برنج طارم، برنج هاش�مي، شكر 
سفيد و گوش�ت مرغ تازه« بيشترين افزايش 

قيمت را داشته اند.
 اين در حالي اس�ت كه برخي از اقالم مصرفي 
خانوارها از جمله »گوشت گوسفندي و گوشت 
تازه مرغ« نه تنها افزايش�ي نداشته اند، بلكه 

كاهش قيمت را نيز تجربه كرده اند. 

   كدام كاالها رشد قيمت را تجربه كردند؟ 
آمارهاي منتش��ر شده از سوي وزارت صمت نشان از 
افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي تا پايان خردادماه 
99 دارد.جزييات آمارها، نش��ان مي دهد، قيمت هر 
كيلوگرم برنج پاكستاني باسماتي درجه يك در خرداد 
سال گذشته 111 هزار و 836 ريال بوده كه با افزايش 
45 درصدي در خرداد سال 99 به هر كيلوگرم 162 

هزار و 182 ريال رسيده است.
 اين در حالي اس��ت ك��ه قيمت همين قل��م كاال در 
ارديبهش��ت 99 برابر با 143 ه��زار و168 ريال بوده 
است. قيمت هر كيلوگرم برنج طارم اعال 7.8 درصد 
و هر كيلوگرم برنج هاش��مي درج��ه يك 7.2 درصد 
در خرداد 99 نس��بت به خ��رداد 98 افزايش قيمت 
داشته اس��ت. به طوري كه مطابق آمارها، قيمت هر 
كيلوگ��رم برنج طارم اع��ال تا پايان فصل بهار س��ال 
جاري 255 هزار و 568 ريال بوده كه در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال گذش��ته كه 237هزار و982 ريال 
بوده، افزايش 7درصدي را تجربه كرده است. اين در 
حالي است كه قيمت همين قلم كاال در ارديبهشت 
ماه 99 برابر با 248 هزار و683 بوده است. همچنين 
هر كيلوگرم برنج هاشمي تا پايان فصل جاري، 249 
هزار و155 ريال بوده كه در مقايس��ه با مدت مشابه 
سال قبل كه 232 هزار و314 ريال بوده، افزايش 7.2 
درصدي داشته است. قيمت اين قلم كاال در مقايسه با 
ارديبهشت ماه يعني ماه قبل خود نيز افزايش قيمت 
را تجربه كرده اس��ت. از ديگر اقالم اساسي پرمصرف 
كه در اين بازه زماني افزايش قيمت را تجربه كرده اند، 
مي توان به گوش��ت مرغ تازه اشاره كرد كه ارزيابي ها 
نشان مي دهد، قيمت اين قلم كاالي اساسي نيز از هر 
كيلوگرم 115 هزار و 104 ريال در خرداد سال 98 به 
هر كيلوگرم 125 هزار و491 ريال در خرداد 99 يعني 
به ميزان 9 درصد افزايش يافته است. اما ارزيابي هاي 
آماري نشان مي دهد، در برخي از اقالم اساسي شاهد 
كاهش قيمت بوده ايم، به طوري كه قيمت گوش��ت 
گوس��اله از 884 هزار و464 ريال در هر كيلوگرم در 
خرداد س��ال 98 به 766 هزار و951 درهر كيلو گرم 
رس��يده كه افت بيش از 13 درصدي را تجربه كرده 
است. يا قيمت گوشت گوس��فندي نيز از 962هزار 
و798 در هر كيلوگرم ب��ه 928هزار و511 كيلوگرم 

رسيده كه افت بيش از 3 درصدي داشته است. 
رصد قيمت س��اير اقالم اساس��ي منتش��ر شده، نيز 
نش��ان از اين دارد كه قيمت شكر سفيد و شكر بسته 
900 گرمي، هر كدام به ترتيب در خرداد 99 نسبت 
ب��ه خرداد 98 ب��ه مي��زان 8.1 و 2.2 درصد افزايش 

داشته است.

 490 هزار بازرسي در كاالهاي اولويت دار 
البت��ه اين افزايش قيمت ها در حال��ي رقم خورده كه 
متوليان وزارت صمت از ش��دت انجام بازرس��ي ها در 
سال 99 خبر مي دهند. به طوري كه براساس اظهارات 
مدي��ركل دفتر هماهنگي امور اس��تان ها و نظارت بر 
تشكل هاي س��ازمان حمايت وبنا بر تصميم كارگروه 
تنظيم بازار و اعالم س��ازمان حمايت »ماس��ك، مرغ 
زنده و گوش��ت مرغ، سيمان خاكستري، محصوالت 
فوالدي و تاير« به عنوان اق��الم كااليي داراي اولويت 
بازرسي و نظارت تعيين شدند. به گفته مجيد ارغنده 
پور، در راستاي هدفمندكردن بازرسي ها طبق روال 
هفته هاي گذش��ته 5 كاالي اولويت دار از قبيل اقالم 
بهداش��تي مبارزه با كرونا به ويژه ماسك، مرغ زنده و 
گوشت مرغ، سيمان خاكستري، محصوالت فوالدي 

شامل تيرآهن، ميلگرد و ورق و تاير سواري و باري به 
عنوان كاالهاي اولويت دار نظارتي در هفته منتهي به 
22 مرداد ماه معرفي شدند. اين مقام مسوول در وزارت 
صمت در ادامه توضيح داد كه در راستاي كنترل بازار 
و برخورد با گرانفروشي و متخلفان در 4 ماه اول سال 
جاري با همكاري و هماهنگي هاي صورت گرفته با ديگر 
دستگاه هاي متولي و اجراي طرح هاي نظارتي تعداد 
زيادي بازرسي براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي 
سودجويان و مراقبت از بازار پيرامون تامين و نظارت 
بر توزيع 17 قلم كاالهاي اساس��ي از قبيل تخم مرغ، 
برنج، شكر، گوشت مرغ و گوشت قرمز براي ساماندهي 
بازار صورت پذيرفته است. بنابر اطالعات ارايه شده از 
سوي ارغنده پور، برابر جمع بندي هاي انجام شده از 
سوي سازمان هاي صمت استان ها در اين بازه زماني 

490 هزار و 276 مورد بازرسي صرفًا مرتبط با كاالهاي 
اولويت دار از واحدهاي صنفي و غير صنفي انجام شده 
و در مجموع 20 هزار و 203فقره پرونده تخلف به ارزش 
بيش از بي��ش از يك هزار و 482 ميليارد ريال تنظيم 
شده است. همچنين او ادامه داد: توسط بازرسان اين 
سازمان و سازمان هاي صمت استان ها انبارها و مراكز 
نگهداري كاال به صورت كامل رصد شده و بازرسي ها 
در سطح بازار نيز با تمركز بر اقالم و مايحتاج ضروري 
مردم با قوت ت��داوم و از تخلفات احتمالي جلوگيري 
مي شود. وي در پايان تصريح كرد: اين سازمان از مردم 
مي خواهد همچون گذشته در كنار بازرسان بخش هاي 
دولتي و صنفي هرگونه تخلف اعم از اختفاء، امتناع از 
عرضه كاال، گران فروش��ي و احتكار را با شماره تلفن 

124 اطالع دهند.

»مش��كالت ارزي و ناهماهنگي ه��اي موج��ود در 
گمركات مرزي« مهم ترين محورهاي نشست مجازي 
هيات رييس��ه اتاق ايران با اعضاي هيات نمايندگان 
اتاق هاي اس��تاني بود. رييس اتاق ايران در نشس��ت 
آنالين ب��ا اعضاي هيات نماين��دگان اتاق بيرجند از 
توافق هاي صورت گرفته در شوراي عالي صادرات براي 
نظم بخشيدن به فعاليت هاي مرزي بين دستگاه هاي 
مس��تقر در مرزهاي كش��ور و ارس��ال نامه به وزارت 
صمت مبني بر تشريح مشكالت و بيان پيشنهادهاي 
اجرايي براي رفع مشكالت موجود در سامانه تجارت 
كه وظيفه صدور و تمدي��د كارت هاي بازرگاني را به 

عهده دارد، خبر داد.
اين فعال اقتصادي واقعي نبودن قيمت پايه صادراتي 
را نيز يكي از داليل اصل��ي بروز بدهكاري غيرواقعي 
صادركنندگان دانست و تصريح كرد: اگر قيمت پايه 
صادراتي كاالها را اصالح كنيم، مشكل بخش زيادي 
از بدهكاران ارزي كه امروز ب��ه دليل عدم رفع تعهد 
ارزي قادر به ادامه فعاليت نيستند، برطرف مي شود.

عدم پاسخگويي به موقع سامانه تجارت و فراهم نبودن 
زيرساخت هاي اجرايي آن، كمبود مواد اوليه در صنايع 
مختلف به وي��ژه صنعت مرغداري و در نتيجه كاهش 
حجم توليد و برخي مسائل مرزي از جمله موضوعاتي 
بود كه در اين نشس��ت عنوان ش��د. در اين نشس��ت 
همچنين گزارش��ي از روند فعاليت مرز ماهيرود بين 
استان خراسان جنوبي و استان فراه افغانستان ارايه شد. 
بر اساس گزارش ارايه شده، صادرات استان در 4 ماهه 
س��ال جاري برابر با 150 ميليون دالر بوده كه نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته 137 درصد رشد داشته 
است. در 4 ماهه اول س��ال 98 حجم صادرات استان 
به افغانستان درحدود 64 ميليون دالر بوده است. كل 
صادراتي كه سال گذشته از طريق گمركات اين استان 
به كشور افغانستان انجام شده برابر با 486 ميليون دالر 

است كه معادل 2 ميليون و 800 هزار تن مي شود.

به تازگي م��رز ماهي��رود از نظر ترانزي��ت نيز نقش 
پررنگ تري پي��دا كرده و تعداد قابل توجهي كاميون 
روزانه از بندرعباس و چابهار از طريق اين مرز به كشور 
افغانستان وارد مي شوند. غالمحسين جميلي، عضو 
هيات رييس��ه اتاق ايران بين دغدغه ها و مش��كالت 
موجود در استان ها و پيگيري آنها توسط اتاق ايران را 
هدف اصلي برگزاري اين نشست عنوان كرد و گفت: 
اميدواريم بتوانيم پس از كس��ب اطالعات و آشنايي 
با مش��كالت موجود الگويي براي مقابله آنها طراحي 
كنيم. حمايت از اتاق هاي اس��تاني از جمله وظايف 
اتاق ايران است كه بايد به بهترين صورت انجام شود. 
وي همچني��ن اولويت بندي مش��كالت و حل آنها را 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: در اين برهه حساس كه 
صادرات نقش كليدي دارد، يكي از اولويت هاي اتاق 
ايران حمايت از اتاق هاي اس��تاني مرزي است. بايد 

تمام تالش خ��ود را ارتقاي صادرات به ويژه صادرات 
به كشورهاي همسايه معطوف كنيم. بدون شك هر 
كش��وري به يك الگو و چارچوب وي��ژه اي نياز دارد. 
براي طراحي اين مدل ها نيازمند ايده هاي نو از سوي 
روساي اتاق ها هستيم. محمدرضا رمضاني، دبيركل 
اتاق ايران از اقدامات شايس��ته ات��اق بيرجند پس از 
شيوع بيماري كرونا قدرداني كرد و در ادامه به مسائل 
ارزي و پيگيري هايي كه توس��ط هيات رييسه اتاق 

ايران صورت گرفته اشاره كرد.
او در مورد آماده نبودن زيرساخت هاي سامانه تجارت 
و بروز برخي اختالل ها در آن نيز گفت: اين مشكالت 
را شناسايي كرديم و طي نامه اي همراه با پيشنهادهاي 
اجرايي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارس��ال 
كرديم، اميدواريم اين مس��ائل مورد رسيدگي قرار 
گيرند. غالمحس��ين ش��افعي، رييس اتاق ايران در 

ابتداي سخنان خود وجه تمايز بين استان خراسان 
جنوبي با ساير استان هايي كه جزو استان هاي توسعه 
يافته طبقه بندي نمي ش��وند را در فرهنگ غني اين 
استان دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: استان خراسان 
جنوبي با تكيه بر همين ويژگي شاخص مي تواند در 
مسر توسعه قرار گيرد، چراكه ظرفيت هاي بااليي در 
اختيار دارد. اين اس��تان در م��ورد كرونا نيز وضعيت 
بهتري نسبت به اس��تان هاي اطراف خود دارد. وي 
در بخش ديگري از س��خنان خود به موضوع مرزي 
و توانمندي هاي اين اس��تان در تبديل شدن به يكي 
از مس��يرهاي اصلي ترانزيت اش��اره و تأكيد كرد: در 
نشستي كه با رييس جمهور ايران و افغانستان داشتيم، 
آقاي احتش��ام پيشنهاد رسمي ش��دن مرز يزدان را 
مطرح كرد كه از سوي رييس جمهور افغانستان مورد 
استقبال قرار گرفت. اما تا به امروز در اين رابطه اقدام 
عملي صورت نگرفته اس��ت. ريي��س پارلمان بخش 
خصوصي كشور از برگزاري جلسات كميسيون امنيت 
ملي مجلس با موضوع افغانستان و حل مشكالتي كه 
در ارتباط با اين كش��ور وج��ود دارد خبر داد و افزود: 
ناهماهنگي در مرزها و پلشتي حاكم بر آنها موضوع 
ديگري است كه به جد از سوي اتاق ايران مورد توجه 
قرار گرفته و پيگيري مي ش��ود. به تازگي در نشست 
شوراي عالي صادرات اين مس��اله را مطرح كرديم و 
خواستار برقراري نظم در گمركات مرزي شديم كه 
خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت. اميدوارم اين 

مساله نيز فراموش نشود.
او درب��اره تصميم��ات ارزي دول��ت و ناكارآمدي اين 
تصميمات نيز گفت: سياست هاي غيركارشناسي نه 
تنها فايده اي ندارد بلكه آس��يب زا هم هستند؛ مانند 
آنچه در سياست هاي ارزي كشور مي بينيم. بدون شك 
با نگاهي واقع بينانه مي توانس��تيم از صادركنندگان 
حرفه اي حمايت ك��رده و در همين دوران تحريم نيز 

سطح صادرات غيرنفتي را ارتقا دهيم.
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4 پرسش مهم 
درباره فروش نفت به مردم

رضا پديدار| 
رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران|

وعده گشايش اقتصادي دولت كه بازار گمانه زني ها در 
جامعه را هم داغ كرد، در واقع چيزي جز فروش برگه 
يا پته هاي نفتي به مردم نيست. براساس آمار مراجع 
مختلف، دولت قصد دارد 200 ميليون بشكه نفت را 
در اين طرح به مردم بفروشد و فروش اوراق سلف نفتي 
هم در 26 مرداد ماه كليد مي خورد. هرچند مطالعاتي 
درباره اين طرح انجام شده اما ابهامات موجود نشان 
مي دهد ك��ه اين طرح هنوز ج��اي كار دارد. به نظر 
مي رسد كه دولت اوراق نفتي را براساس قيمت روز 
نفت و سررسيدهاي ساالنه منتشر مي كند. اما چند 
پرسش مهم در اين باره پيش از وارد شدن به مرحله 
اجرا و عمل مطرح است.نخس��ت، اينكه آيا مبناي 
سودآوري اوراق، قيمت روز نفت است يا دولت قصد 
دارد درصدي را به طور تضميني، مثل س��اير اوراق 
قرضه به مردم پرداخت كند؟ دوم، آيا پته هاي نفتي 
در بازار سرمايه و بورس هم قابل معامله است؟ سوم، آيا 
خريداري پته هاي نفتي به طور دوره اي انجام مي شود 
يا يك بازار دايمي و متنوع از پته نفتي با سررسيدهاي 
مختلف به وجود مي آيد؟ و چه��ارم اينكه پته هاي 
كاغذي با فرض تداوم تحريم ها در زمان سررسيد چه 
سرنوشتي دارند درحالي كه كسي نمي تواند نفت را 
بفروشد.در طرح فروش نفت به مردم، در واقع دولت 
اوراق قرضه اي را منتشر مي كند كه پشتوانه آن نفت 
فروخته نشده در كشور است. اگر بازار شناوري را براي 
اين اوراق در نظر بگيريم، بايد در بورس هم قابل معامله 
باشد و اوراق بر مبناي ارزش روز نفت قيمت گذاري 
شود.دولت يك سود تضميني را در نظر گرفته تا در 
زمان سررسيد، اگر بهاي نفت از مرزي كه امروز قرار 
دارد، پايين تر باشد، خريداران متضرر نشوند.دولت 
اعالم كرده كه اوراق س��لف موازي نفتي را با عرضه 
بيش از 500 هزار بشكه در روز 26 مردادماه در بورس 
انرژي آغاز مي كند. مدت اين اوراق دوساله و قيمت 
هر بش��كه هم 944 هزار و 622 تومان تعيين شده 
است و كمترين ميزان سود، 18.5 درصد و بيشترين 
آن 19 درصد برآورد شده است. براين اساس ارزش 
هر بشكه نفتي كه دولت به مردم مي فروشد، نزديك 
50 دالر است كه با قيمت روز كمي فاصله دارد. نكته 
قابل توجه در اين بين، ميزان سودي است كه براي 
خريداران اوراق در نظر گرفته شده و اينكه با تبليغات 
دولت درباره گشايش اقتصادي مردم انتظار دارند به 
منابع درآمدي مناسب و مطمئني برسند. هرچند 
گمانه هاي بسياري درباره طرح گشايش اقتصادي 
دولت مطرح شد اما تا امروز، اين گشايش اقتصادي 
چيزي جز فروش نفت به مردم نيست. اكنون دولت 
در دل اوراق سلف استاندارد موازي نفت خام، مشغول 
پيش بيني مس��ير ديگري است كه همان تاسيس 
 ETC صندوق هاي كااليي قابل معامله موس��وم به
خواهد بود. نهايي شدن اين طرح به عنوان صندوق 
كااليي نفت كه پيش از سررسيد بر پايه نفت تشكيل 
مي شود، در دل گشايش اقتصادي مطرح مي شود. 
نكته پاياني اينكه هر تغيير و تحولي در اقتصاد كشور 
ما، از كانال سياس��ت عبور مي كند. اقتصاد نفتي ما 
همچنان يك اقتصاد سياسي اس��ت و تحوالت آن 

پيامدهاي خاص خود را به همراه دارد. 

ويژه

نشستي براي حل مشكالت 
پيمانكاران برق مازندران

 سرپرست شركت توزيع نيروي برق مازندران گفت: 
به منظور حل مشكالت فراروي پيمانكاران شركت 
توزيع نيروي برق مازندران نشست صميمي با حضور 
مديران كل تامين اجتماعي، تعاون كار و رفاه اجتماعي 
استان مازندران و نمايندگان پيمانكاران طرف قرارداد 
با حضور معاونين شركت صورت گرفت.دكترمحمد 
حسين اسدي گرجي با اعالم اين خبر افزود: مشكالت 
عمده پيمانكاران انباشته شدن بدهي هاي بيمه اي 
و مفاصا حس��اب قراردادها بوده ك��ه موضوع در اين 
نشست مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. وي افزود: 
شركت توزيع برق مازندران به يك ميليون و 450 هزار 
مشترك در 18 شهرستان از شرقي ترين امور يعني 
گلوگاه و غربي تري��ن امور آمل و فريدونكنار با حدود 
13 هزار كيلومتر خطوط فش��ار متوسط 17 هزارو 
250 كيلومتر خطوط فشار ضعيف و حدود 33 هزار و 
چهارصد دستگاه پست هاي توزيع با مجموع ظرفيت 
4271 مگاوات آمپر خدمات ارايه مي دهد كه تحقق 

اهداف فوق نقش پيمانكاران قابل توجه است.
دكتراس��دي يادآور ش��د: اتفاقات و بحران هايي كه 
در حوادث طبيع��ي رخ مي دهد حض��ور قدرتمند 
پيمانكاران باعث دلگرمي در جهت پيشبرد اهداف 
اين ش��ركت جهت ارايه خدمات شايسته و به موقع 
با حركت جهادي مي شود.وي بيان كرد: مازندران به 
لحاظ شرايط اقليمي نه تنها دستخوش بحران هايي 
همچون» س��يل، زلزله، توفان، رانش زمين و غيره« 
مي شود بلكه افزايش دما و رطوبت باالي استان نيز يكي 
از نمونه هاي اصلي در گذر از پيك تابستان كه معموال از 
خرداد تا شهريور ماه مي باشد كه با پشتوانه پيمانكاران 
به س��المت از آن عبور مي كنيم.به گفته اسدي، در 
شرايط تحريم ظالمانه، وضعيت اقتصادي اين عزيزان 
هم تحت تاثير قرار گرفته است كه جهت حل بخشي 
از مشكالت آنان اين نشست برگزار شده است كه پس 
از دريافت نظرات و پيشنهادات پيمانكاران و همكاران 
شركت توزيع برق ضمن پذيريش پيشنهاد راهكارهاي 
را نيز ارايه كردند. وي در ادامه گفت؛ 45 ميليون نفر در 
كشور زير چتر تامين اجتماعي هستند و از جمعيت 
3.5 ميليوني مازندران دو ميليون نفر تحت پوشش 
تامين اجتماعي استان است. وي با بيان اينكه سازمان 
تامين اجتماعي يك سازمان است، اما اهميت آن از 
10 وزارتخانه نيز بيشتر است افزود: يك سوم بودجه 
كل كشور به تامين اجتماعي اختصاص پيدا مي كند. 

اعطاي تسهيالت ريالي صندوق 
توسعه ملي به صادركنندگان

سازمان توس�عه تجارت| معاون وزير صمت 
گفت: با احتساب منابع بانكي بيش از 60 درصد 
از تسهيالت ريالي صندوق توسعه ملي مندرج در 
بسته حمايت از صادرات غير نفتي به ارزش 2440 
ميليارد تومان به جامعه صادركنندگان اختصاص 
يافت. حميد زادبوم اظهار داشت: با احتساب منابع 
بانكي بيش از 60 درصد از تسهيالت ريالي صندوق 
توس��عه ملي مندرج در بسته حمايت از صادرات 
غير نفتي به ارزش 2.440 ميليارد تومان به جامعه 
صادركنندگان اختصاص پي��دا كرد. معاون وزير 
صمت با اش��اره به مناب��ع 2000 ميليارد توماني 
صندوق توسعه ملي، افزود: بانك هاي عامل موظف 
هستند همين ميزان تسهيالت را از منابع داخلي 
خود به تس��هيالت س��رمايه در گردش صادرات 
اختصاص دهن��د كه در اين ص��ورت، بانك هاي 
عام��ل در حال حاضر ظرفي��ت پرداخت 1.560 
ميليارد تومان تسهيالت را دارند. رييس سازمان 
توسعه تجارت ايران، توسعه دامنه بانك هاي عامل 
پرداخت تسهيالت س��رمايه در گردش از محل 
منابع صندوق توسعه ملي و همچنين استفاده از 
ظرفيت كليه بانك هاي دولتي و خصوصي در سال 
جهش توليد را خواس��تار شد. براساس اين خبر، 
صادركنندگان تا پايان شهريور ماه فرصت دارند كه 
ضمن اخذ tpo code نسبت به درج درخواست 
تسهيالت س��رمايه در گردش صادراتي از طريق 

سامانه سپيدار اقدام كنند.

تامين مواد اوليه لوازم خانگي
خبرگزاري تسنيم | رييس اتاق اصناف ايران از 
تأمين مواد اوليه لوازم خانگي و سرعت در واردات آن 
خبر داد و گفت: كمبودي در كاالهاي اساسي روزمره 
مردم وجود نداشته و تالش دولت و وزارت صمت بر 
تأمين اين كاالها است. سعيد ممبيني در خصوص 
وضعيت كاالهاي اساسي و عرضه آن اظهار داشت: 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز روزمره مردم به ميزان 
الزم و كافي وجود داش��ته و هيچ كمبودي در اين 
زمينه وجود ندارد. بنابراين واحدهاي خرده فروشي و 
عمده فروشي اصناف، با كمبود كاال روبه رو نيستند.
وي با اشاره به اينكه رييس جمهور و وزارت صمت 
هميش��ه تالش كرده كه در تأمين كاالي اساسي 
مشكلي ايجاد نشود، گفت: تنها مشكلي كه در اين 
مدت وجود داشت تأمين مواد اوليه برخي كاالها از 
جمله لوازم خانگي بود، كه با تدابير سرپرست قبلي 
وزارت صمت و گمرك قرار شد مواد اوليه به سرعت 
وارد شود. رييس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر اينكه در 
تأمين ماده اوليه ساير كاالها نيز مشكل خاصي وجود 
ندارد، تصريح كرد: نهاده هاي دامي نيز بر اس��اس 
تدابير حوزه كش��اورزي واردات آن به س��رعت در 
حال انجام است. در خصوص ارز اين كاالها نيز بانك 
مركزي وعده حل اين مشكل را داده است. ممبيني 
در خصوص توليد ماسك در اصناف نيز خاطرنشان 
كرد: در گارگاه ها، توليد ماسك به سرعت در حال 
انجام بوده و كمبودي وج��ود ندارد. حتي برخي از 
كارگاه ها با تغيير كاربري اقدام به توليد ماسك كرده 
تا بتوانند با قيمت مص��وب عرضه كنند. وي افزود: 
مشكل تأمين مواد اوليه ماسك )پارچه( حل شده و 
حتي در صورت كمبود ماسك، دستور واردات آن نيز 
صادر شده است. البته در حال حاضر مشكلي نبوده و 
تالش كارگارهاي صنفي و صنعتي بر توليد و تأمين 

ماسك مورد نياز كشور است.

۳ مشكل بزرگ
در تامين برنج وارداتي

ايلنا |دبير انجمن واردكنن��دگان برنج ايران با 
تاكيد بر اينكه در تامين برنج خارجي با سه مشكل 
بزرگ روبه رو هس��تيم، اظهار كرد: اگر تا پنج روز 
آينده بانك مرك��زي ارز مورد نياز ب��راي تامين 
برنج خارجي را پرداخت نكند با ممنوعيت مجدد 
واردات مواجه خواهيم شد. مسيح كشاورز با بيان 
اينكه در مجموع حدود ٣٠٠ هزار تن برنج وارداتي 
در گمركات رسوب كرده  اس��ت، گفت: مي توان 
مش��كالت تامين برنج وارداتي را به س��ه بخش 
تقس��يم كرد كه يكي از آنها مرب��وط به پرداخت 
ارز 80 هزار تن برنج اس��ت ك��ه تخصيص ارز آن 
انجام ش��ده اما بانك مركزي تا امروز پرداختي به 
تجار نداشته اس��ت.وي ادامه داد: عالوه بر آن 80 
هزار تن، 200 هزار تن ديگر نيز قرار بود به صورت 
اعتباري تامين ارز شود تا ظرف سه ماه ترخيص 
آنها از گمرك صورت گيرد كه آن نيز انجام نشده 
اس��ت. دبير انجمن واردكنندگان برن��ج ايران از 
ديگر مشكالت تامين برنج هاي خارجي را مربوط 
به تغيير تخصي��ص ارز ترجيحي به نيمايي براي 
واردات اين كاالي اساس��ي عنوان كرد.كش��اورز 
گفت: 50 ه��زار تن برنج ب��ا ارز ترجيحي 4200 
توماني وارد شده كه با تغيير نحوه تامين ارز تامين، 
همچنان بالتكليف باقي مانده اس��ت. وي يادآور 
شد: چندي پيش قرار بر اين شده بود كه شركت 
بازرگاني دولتي اي��ران برنج هايي كه با ارز 4200 
توماني وارد شده اند را از تجار تحويل بگيرند اما تا به 
امروز اين شركت اقدام به اين امر نكرده است. دبير 
انجمن واردكنندگان برنج ايران دليل تصميم براي 
تحويل برنج هاي وارداتي با ارز ترجيحي به شركت 
بازرگاني را جلوگيري از نوسان در بازار عنوان كرد. 
به گفته كشاورز بدين ترتيب عالوه بر 50 هزار تن 
برنجي كه بالتكليف مانده است، حدود هزار تن از 
اين كاال در گمركات رسوب كرده است. وي دليل 
اصلي افزايش نجوم��ي قيمت برنج هاي خارجي 
را مشكالت عنوان شده دانس��ت و افزود: نگراني 
ما از اين اس��ت كه اگر ارز مورد ني��از براي خروج 
برنج هاي وارداتي از گمركات پرداخت نشود، با آغاز 
ممنوعيت تا پنج روز آينده شاهد افزايش بيشتر 

قيمت برنج در بازار باشيم.

قيمت كاالي اساسي تا پايان خرداد 99 روند افزايشي را نشان مي دهد

صنعت،معدن و تجارت

قيمت برخي از كاالهاي اساسي و مهم در خرداد 1399 نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل 
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مرزپرگهر

چهرهروز

آخرين وضعيت سالمت محمدرضا شجريان
بيمارستان جم در اطالعيه اي جديد آخرين وضعيت جسمي محمدرضا شجريان را تشريح كرد. محمدرضا شجريان، استاد آواز ايران كه به دليل 
وضعيت ناپايدار سالمت صبح روز شنبه )۲۵ مرداد ماه( به بيمارستان جم منتقل شده بود، همان زمان در بخش آي سي يو )مراقبت هاي ويژه( 
بستري شد. در اطالعيه دومي كه بيمارستان جم عصر يكشنبه، ۲۶ مرداد ماه درباره وضعيت سالمت اين هنرمند منتشر كرده، آمده است: »در 
راستاي اطالع رساني به مردم هنردوست و هم ميهنان عزيز به استحضار مي رساند استاد عزيزمان امروز فشار خون پايدار، وضعيت تنفسي بهتر 
ولي سطح هوشياري ايشان تغييري نكرده است و همچنان در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان جم تحت نظر تيم پزشكي هستند.« بيمارستان 

جم همچنين در نامه اي رسمي كه ديروز منتشر كرد تنها مرجع انتشار خبر را سايت اين بيمارستان عنوان كرد. 

حماسه  خونين  پاوه 
حوادث پاوه را مي توان نقطه اوج بحران هاي 
مرداد 13۵8 دانست. حزب دمكرات كه از 
ابتداي پيروزي انقالب در حمله به پادگان ها 
و مراكز سپاه، گوي سبقت را از همه گروه هاي ديگر ربوده 
بود، از گذشته دور تجزيه كردستان از خاك ايران را در سر 
مي پروراند و در انديشه بازگشت به دوران حاكميت قاضي 
محمد بود. در روز چهاردهم مرداد افراد مسلح 8 روستا 
با هم عهد و پيمان بس��ته بودند كه به پاوه حمله كنند، 
جمعيتي مركب از احزاب دموكرات، كومله، فداييان خلق 
و اتحاديه ميهني كردستان و گروه هايي از مزدوران سپهبد 
پاليزبان و سردار جاف مجهز به سالح هاي سبك و نيمه 
س��بك، آماده براي حمله شده بودند و كميته 1۲ نفري 
تجزيه طلبان در قوري قلعه، فرماندهي حمله به پاوه را در 
دست داشت. در بيست و چهارم مرداد ۵8 تجزيه طلبان 
حركت خود را به س��مت پاوه و به منظور محاصره شهر 
آغاز كردند. هم زمان با پيشروي مهاجمان به سوي پاوه، 
سه راهي كرمانش��اه، كامياران، پاوه در منطقه اي به نام 
قزانچي ناامن شد تا ارتباطات زميني پاوه به مركز استان 
قطع شود و همچنين اداره مخابرات شهر از فعاليت افتاد. 
تا س��اعت ۶ بامداد باند فرود هلي كوپتر ش��هر به دست 
مهاجمين افتاده، مهاجمين وارد شهر شده و به جز خيابان 
اصلي ش��هر اكثر مناطق را در دست داشتند. روز جمعه 
۲۶ مرداد 13۵8 كه هم زمان بود با جمعه آخر ماه مبارك 
رمضان و اولين سال نام گذاري جمعه آخر ماه رمضان به 
نام روز قدس، پاوه خون رنگ بود. تجزيه طلبان با تسلطي 
كه بر ش��هر پيداكرده بودند، به شكسته شدن مقاومت 
شهر بسيار اميدوار بودند، به ويژه سقوط هلي كوپتر ارتش 

منجر به افزايش اميد آنها شده بود. يكي از موفقيت هاي 
تجزيه طلبان تصرف بيمارستان پاوه و قتل عام پاسداران 
بيمارستان بود. شهداي بيمارستان بالغ بر 9 پاسدار بومي 
و 1۶ پاس��دار اعزامي بودند كه ضمن شكنجه، آنها را در 
محوطه بيمارستان تيرباران كرده و 18 نفر از آنان را سر 
بريدند. همچنين مهاجمين عده اي از كادر بيمارستان را به 
گروگان گرفتند، داروها را غارت كردند و گروگان ها و داروها 
را به باينگان منتقل كردند. در روز شنبه 13۵8/۵/۲7 امام 
خميني تصميمي راهبردي اتخاذ كرد و با ارسال پيامي 
به ارتش فرمان داد تا براي بازگرداندن امنيت به پاوه، وارد 
عمل شود. امام خميني در اين پيام به ارتش و سپاه دولت 

فرمان داد: »به دولت، ارتش و ژاندارمري اخطار مي كنم 
اگر با توپ ها و تانك ها و قواي مجهز تا ۲4 س��اعت ديگر 
حركت به سوي پاوه نشود من همه را مسوول مي دانم. من 
به عنوان رياست كل قوا به رييس ستاد ارتش و ژاندارمري 
دستور مي دهم كه فورا با تجهيز كامل عازم منطقه شوند و 
به تمام پادگان هاي ارتش و ژاندارمري دستور مي دهم كه 
بي انتظار دستور ديگر و بدون فوت وقت، با تمام تجهيزات 
به سوي پاوه حركت كنند و به دولت دستور مي دهم وسايل 
حركت پاسداران را فورا فراهم كند.« در نهايت در اين روز 
نيروهاي نظامي با ورود به پاوه، شهر را آزاد كردند و حماسه 

خونين پاوه رقم خورد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

رنگ و طرح بر بوم نقاشي 

امروز هشتادمين سالگرد درگذشت محمد غفاري 
معروف به كمال الُملك، نقاش برجسته ايراني است. 
به اين مناسبت نگاهي به تاريخ نقاشي در ايران كرديم. 
ايران به دنيا يك هنر مخصوص را عرضه كرده است 
كه در نوع خودش بي مانند است.تاريخ هنر نقاشي در 
ايران به زمان غارنشيني برمي گردد. در غارهاي استان 
لرستان تصاوير نقاشي ش��ده از حيوانات و تصاوير 
 )W.Semner( كشف شده است. نقاشي ها به وسيله
بر روي ديواره هاي ساختمان ها در مالير و فارس كه 

به ۵000 سال پيش تعلق دارند كشف شده است. 
نقاشي هاي كش��ف ش��ده در مناطق تپه سيالك 
و لرس��تان ب��ر روي ظروف س��فالي، ثابت مي كند 
كه هنرمندان اين مناطق با هنر نقاش��ي آش��نايي 
داشته اند.  همچنين نقاشي هايي از دوران اشكانيان، 
نقاش��ي هاي معدودي بر روي ديوار كه بيشتر آنها 
از قسمتهاي شمالي رودخانه فرات به دست آمده، 
كشف شده اس��ت. يكي از اين نقاشيها منظره يك 
شكار را نشان مي دهد. وضعيت سوارها و حيوانات و 
سبك به كار رفته در اين نقاشي ما را بياد مينياتورهاي 
ايراني مي اندازد. در نقاشي هاي دوران هخامنشي، 
نقاشي از روي چهره بر ساير نقاشي هاي ديگر تقدم 
داشت. تناسب و زيبايي رنگ ها از اين دوران، بسيار 
جالب توجه است. نقاشي ها بدون سايه و با همديگر 
هماهنگي دارند. در بعضي از موارد، سطوح سياه پر 
رنگ را محدود كرده اند.  از لحاظ تاريخي، مهم ترين 
تكامل در هنر ايراني، تقبل طرح هاي چيني بوده است 
كه با رنگ آمي��زي كه ادراك ويژه هنرمندان ايراني 
است مخلوط شده بود. زيبايي و مهارت خارق العاده 
نقاشان ايراني واقعاً خارج از توصيف است. در قرن اول 
اسالمي، هنرمندان ايراني زينت دادن به كتاب ها را 
شروع كردند. كتاب ها با سرآغاز و حاشيه هاي زيبا 
رنگ آميزي و تزئين شده بود. اين طرح ها و روش ها از 
يك نسل به نسل ديگر با همان روش و اسلوب منتقل 
مي شد كه معروف اس��ت به »هنر روشن سازي«. 
هنر روش��ن س��ازي و زيبا كردن كتاب ها در زمان 
س��لجوقيان و مغول و تيموريان پيش��رفت زيادي 
كرد. ش��هرت نقاش��ي هاي دوران اسالمي شهرت 
خود را از مدرس��ه بغداد داشت.  نقاشي هاي دوران 
قاجاريه )قرن ش��انزدهم ميالدي( يك تركيبي از 
سبك هنرهاي اروپايي كالسيك و سبك و تكنيك 
مينياتوره��اي دوران صفوي اس��ت. در اين دوران 
»محمد غفاري )كمال الملك(« س��بك كالسيك 
اروپايي را در ايران رواج داد. در اين دوران س��بكي از 
نقاشي به وجود آمد كه به نام »قهوه خانه« شناخته 
شد. اين نوع نقاشي يك پديده جديد در تاريخ هنر 
ايراني است. سبك »قهوه خانه« عامه پسند و مذهبي 
است. موضوعات اين سبك بيشتر تصاوير پيامبران و 
امامان، شعائر مذهبي، جنگها و نام آوران ملي بودند. 
»قهوه خانه ها« رفته رفته جاي خود را در بين مردم 
معمولي باز نمودند. در اين مكان داس��تان سرايان 
و نقاالن داس��تان هاي حماس��ي و مذهبي را براي 
مردم بازگو مي كردند. هنرمندان همان داستان ها 
را بر روي ديوارهاي اين »قهوه خانه ها« نقاشي كرده 
بودند. قبال در گذشته كه پادشاهان و اشراف زادگان 
نقاشان را پشتيباني مي كردند؛ اما اين بار هنرمندان 
به درخواست مردم عادي آن مناظر را بر روي ديوارها 

مي كشيدند و به اين كار عالقه مند بودند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني
قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مرداد 13۵۲ 
به تصويب مجلس بيست و سوم شوراي ملي رسيد. اين 
قانون آبان آن س��ال در مجلس سنا تصويب شد و يكم 
آذر 13۵۲ به توش��يح محمدرضا شاه پهلوي رسيد. بر 
اس��اس  ماده يك اين قانون، كارگران شاغل در كارهاي 
ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و 
يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن به ترتيب مندرج در اين 
قانون نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي در مقابل حوادث 
ناشي از كار بيمه خواهند شد.  كارگران شاغل در كارهاي 
ساختماني موسسات دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها 
و موسسات عام المنفعه و بانك ها اعم از اين كه انجام كار 
به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط موسسات مذكور تصدي 
ش��ود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه 
مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي درباره آنها اجرا شده يا 
مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.  بر اين 
اساس، منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه اي 
است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه 
ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد.  ماده ۲ نير تصريح 
مي كند: كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را به 
كار مي گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع 
حادثه ناشي از كار فوراً كارگر حادثه ديده را به نزديكترين 
واحد درماني س��ازمان بيمه هاي اجتماعي اعزام كنند 

و در صورت عدم دسترس��ي به واحد درماني س��ازمان 
بيمه هاي اجتماعي كارفرما يا نماينده او مكلف اس��ت 
كارگر حادثه ديده را به نزديكترين واحد درماني اعزام 
دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر 
ظرف س��ه روز به اطالع س��ازمان بيمه هاي اجتماعي 
برساند. سازمان هزينه هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد. 
همچنين، متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا 
تجديد بنا مكلفند براي هر مترمربع حسب مورد نسبت 
به سطح كل زيربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا 
نسبت به سطح زيربناي توسعه يافته مبلغ سي ريال به 
عنوان حق بيمه به حساب سازمان بيمه هاي اجتماعي 
در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانك هاي دولتي 
ديگر كه از طرف س��ازمان بيمه هاي اجتماعي تعيين 
مي شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ كنند. اين حق 
بيمه در مورد خانه هايي كه سطح زيربناي آن 1۵0 متر 
مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع ۵ ريال خواهد بود. 
 سازمان بيمه هاي اجتماعي موظف است حساب درآمد 
و هزينه هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري كند. 
در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون 
كه انجام آنه��ا از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار 
مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومي 

ماده ۲9 قانون بيمه هاي اجتماعي وصول خواهد شد.  

براي نجات خليج فارس
سال هاست كارشناسان محيط زيست و سازمان هاي 
غيردولت��ي درب��اره وضعيت آلودگ��ي آب هاي خليج 
فارس و درياي عمان هش��دار مي دهند. ناديده گرفته 
ش��دن اين هش��دارها در نهايت به جايي رس��يده كه 
امروز وضعيت آلودگي خليج فارس از طرف پژوهشگاه 
اقيانوس شناسي ايران وضعيتي بحراني اعالم شده است. 
بر اس��اس نمونه برداري هايي كه در سال هاي گذشته 
انجام شده است، سواحل ايران آلوده ترين قسمت هاي 
خليج فارس هستند. آلودگي هاي نفتي، تخريب سواحل، 
ورود پسماندهاي خانگي و صنعتي، صيد بي رويه، قاچاق 
گونه ه��اي در معرض انقراض، نابودي زيس��تگاه هاي 
س��احلي، ورود زباله هاي دريايي عواملي هستند كه به 
تخريب زيستگاه هاي خليج فارس منجر شده اند. سازمان 
حفاظت محيط زيست ايران پيش تر اعالم كرده بود كه 
مجموع اين آلودگي ها و تخريب ها باعث حساس��يت 
اكوسيستم خليج فارس شده است. با وجود ورود انواع 
آلودگي ها به خليج فارس و به خطر افتادن اكوسيستم 
آن همچنان هيچ اقدام عملي براي نجات و جلوگيري 

از ورود آلودگي به آب هاي اين خليج انجام نشده است.
بي تفاوتي مسووالن نسبت به اين موضوع باعث شده تا 
كارزاري مردمي براي نجات خيلج فارس شكل بگيرد. در 
كارزار مردمي »نجات خليج فارس« در نامه اي خطاب 
به سران سه قوه از آنها خواسته شده به سرعت براي نجات 
اكوسيس��تم خليج فارس چاره اي بينديشند.  در متن 
بيانيه اين كمپين به اين موضوع اشاره شده كه سال ها و 

دهه هاست كه روزانه ده ها مترمكعب فاضالب شهري و 
صنعتي و صدها تن زباله از جمله پالستيك روانه آب هاي 
خليج فارس مي شود و در رفتاري عجيب اين موضوع براي 
هيچ كدام از دولت ها اهميت نداشته است. امضاكنندگان 
اين كارزار مي گويند آلودگي خليج فارس به حدي رسيده 
كه حتي رنگ دريا تغيير كرده و مردم بومي از خوزستان 
گرفته تا بوشهر و هرمزگان و سيستان و بلوچستان در 
حاشيه خليج فارس و درياي عمان با انواع بيماري مواجه 
شده اند و صدها گونه جانوري آبزي هم در خطر انقراض 
قرار گرفته اند. در اين كارزار ابراز اميدواري شده كه نجات 
خليج فارس در دستور كار سران قوا قرار گيرد و در اولين 
گام ورود فاضالب خانگي شهر بندرعباس به خليج فارس 
متوقف شود.   بر اساس قانون فاضالبي كه به درياها ريخته 
مي شود بايد پيش از ورود به دريا تصفيه شود. اما تقريبا 
هيچ كدام از شهرهاي بزرگ جنوب ايران كه فاضالبشان 
به خليج فارس و درياي عمان سرازير مي شود، تصفيه خانه 

فاضالب وجود ندارد.

آمار مرگ ناشي از كرونا همچنان باالست
بنابر اعالم كميته اپيدميولوژي كوويد-19، در روند 
ش��يوع كش��وري اين بيماري تا هفته منتهي به ۲4 
مردادماه، همچنان موارد ابتال و مرگ نسبتاً باال است و 
ثبات و تغييرات مختصر افزايشي در موارد اين بيماري 
مشاهده مي شود. روند افزايش آمار مبتاليان به بيماري 
كوويد-19 كه تاكنون در ۲13 كشور و منطقه در جهان 
شيوع يافته، ادامه دارد.  همچنين در كشور ما تا ظهر 
روز شنبه، 341 هزار و 70 مبتال به كوويد-19 شناسايي 
شده و متاسفانه مجموع جان باختگان اين بيماري در 
كشورمان به 19 هزار و 49۲ نفر رسيده است. بر اساس 

اعالم وزارت بهداشت بيشترين موارد فوت شده در يك 
روز در 7 مرداد ماه 1399 اتفاق افتاده است. 

میراثنامه

تذكر به وزير، اصفهان را نجات مي دهد؟
دي ماه سال گذشته بود كه رييس سابق فراكسيون پاسخگوي مجلس با مطرح كردن 
هشت پرسش، طرح سوال از مونسان در مجلس را با جديت بيشتري نسبت به تذكرهايي 
كه گرفته بود، اعالم كرد؛ سواالتي كه محوريت شان بيشتر ميراث فرهنگي و به خصوص 
وضعيت اصفهان بودند. هر چند داليل مختلفي دست به دست هم دادند تا وزير ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي پاسخگويي پشت تريبون نرود، اما به نظر 
مي رس��د وضعيت ميراث فرهنگي به خصوص در اصفهان به گونه اي اس��ت كه توجه 
نمايندگان جديد مردم در مجلس شوراي اسالمي را هم به خود جلب كرده، به گونه اي 
كه به قول معروف هنوز نرسيده، تذكر دادن به مونسان آن هم براي اصفهاِن تاريخي و 
جهاني را در پيش گرفته اند. از زمان تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، تذكرهاي مختلفي از سوي نمايندگان مجلس به 
مونسان رسيد، به حدي كه از حدود يك سال قبل يعني 1۲ شهريور كه مونسان به عنوان 
وزير اين وزارتخانه راي مجلس را گرفت، تا اواخر ارديبهشت امسال، او ۲1 تذكر كتبي 
)طبق اعالم سايت خبري اين وزارتخانه( از نمايندگان مردم در صحن مجلس گرفت. 
مهم ترين تذكر كه به سوال از مونسان انجاميد )هرچند اجرايي نشد( به يكم دي ماه سال 
گذشته برمي گردد. در آن زمان عالوه بر پرسش هايي كه برخي نمايندگان مجلس بعد از 
وقوع هر اتفاق تلخي در حوزه  انتخابي شان در رسانه ها از مونسان پرسيده  بودند، فراكسيون 
پاسخگوي مجلس قرار شد به صورت رسمي نخستين سوال را از او درباره  وضعيت چند 
محوطه  تاريخي مشخص شده در كشور داشته باشد و رييس وقِت فراكسيون پاسخگو با 
مطرح كردن هشت سوال، از وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خواست تا 
درباره  بي توجهي به حفظ، نگهداري و مرمت آثار تاريخي كشور و گسترش زيرساخت هاي 
صنعت گردشگري پاسخگو باشد. شرح سوال ها بيش��ترين توجه را متوجه اصفهان 
مي كرد؛ از »آسيب ديدن قلعه شاهدژ واقع در كوه صفه در جنوب اصفهان با قدمت حدود 
1700 سال كه به دليل احداث »تله كابين« آسيب هايي زيادي ديد«، تا »نبود واكنش 

از سوي اداره ميراث فرهنگي اصفهان در برابر تخريب حريم » ميدان نقش جهان« به 
منظور احداث خيابان آقانجفي« و »اعالم نشدن ضوابط حريم چهارباغ به عنوان يكي 
از خيابان هاي تاريخي شناخته شده در جهان و اينكه چرا اداره ميراث فرهنگي اصفهان 
جهت ساخت هتل و بلندمرتبه سازي در محدوده تاريخي چهارباغ اقدام به صدور مجوز 
كرده است، به طوري كه بنا به گزارش واصله تا كنون حدود 3000 متر زمين در محدوده  
تاريخي، بدون مصوبه كميسيون ماده ۵ تخريب و گودبرداري شده است؟«، در ادامه حتي 
به وضعيت »سنگ نگاره هاي شش تا هفت هزارساله تيمره در محوطه باستاني كوچري 
در شهرستان گلپايگان با احداث سد به زير آب رفته است« نيز اشاره شد كه چرا تا كنون 
مسووالن ميراث فرهنگي براي نجات بخشي و صيانت از اين آثار باارزش اقدامي نكرده اند؟ 
و همچنين »ساخته نشدن موزه منطقه اي استان فارس و استان اصفهان با توجه به اينكه 

شيراز و اصفهان شناخته ترين مقاصد گردشگري كشور هستند.«

كتابخانه

الفباي  مديريت
در دنياي پيچيده كسب وكار كنوني و با توجه به محدوديت منابع، آگاهي از اطالعاتي هر چند ابتدايي ولي بنيادين پيرامون دانش مديريت بيش 
از پيش احساس مي شود. الفباي مديريت كوششي است براي شناسايي و معرفي اصول ابتدايي و نظريات نخستين اين دانش براي عالقه مندان، 
دانشجويان و دانش پژوهان و چكيده اي است ازمنابع ارزشمند موجود براي تمامي افرادي كه تمايل دارند با اين علم آشنا شوند و شروعي مناسب 
براي كنكاش در مفاهيم سازمان و مديريت داشته باشند. در دنياي پيچيده كسب وكار كنوني و با توجه به محدوديت منابع، آگاهي از اطالعاتي 
هر چند ابتدايي ولي بنيادين پيرامون دانش مديريت بيش از پيش احساس مي شود. الفباي مديريت كوششي است براي شناسايي و معرفي 
اصول ابتدايي و نظريات نخستين اين دانش براي عالقه مندان، دانشجويان و دانش پژوهان و چكيده اي است ازمنابع ارزشمند موجود براي تمامي 

افرادي كه تمايل دارند با اين علم آشنا شوند و شروعي مناسب براي كنكاش در مفاهيم سازمان و مديريت داشته باشند.

هنر

موسيقي نبايد دست پيرمردها باشد
حسين عليزاده مي گويد كه موسيقي ديگر نبايد دست پيرمردها باشد، با وجود اينكه در اين 
حوزه به قدر زيادي عشق و زندگي موجود است اما تا زماني كه در نگرش آموزشي اين بخش 
نگاه سرد و مرگ آور وجود داشته باشد تا سال ها بعد هر چقدر تالش كنيم براي آن اتفاقي 
نخواهد افتاد. نشست خبري چهاردهمين جشنواره ملي موسيقي جوان با حضور علي 
ثابت نيا )مديرعامل انجمن موسيقي ايران(، هومان اسعدي )دبير جشنواره(، آذين موحد 
)نماينده بخش موسيقي كالسيك(، حسين عليزاده )نماينده بخش موسيقي دستگاهي( 
و حميدرضا اردالن )نماينده بخش موسيقي نواحي( در تاالر وحدت برگزار شد. حسين 
عليزاده، نماينده بخش موسيقي ايراني در اين مراسم گفت: برخالف بخش كالسيك و 
نظرات داوران اين بخش بايد بگويم در بخش موسيقي ايراني شاهد كيفيت مناسبي نبوديم 
و اين باعث تأسف است كه همچنان در ايران هيچ هماهنگي بين مجموعه هاي دانشگاهي 
در حوزه موسيقي ايراني وجود ندارد. به نظرم بايد با آموزش درست بهره درستي از موسيقي 
ايراني ببريم و قطعاً به خاطر همين هرج مرج در حوزه آموزش شاهد برداشت هاي متفاوتي 
بوديم كه نمود خود را در آثار شركت كننده جشنواره امسال نشان داد. عليزاده همچنين 
گفت: جشنواره موسيقي جوان در اين سال ها با وجود ماهيت دولتي خود توانسته جريان 
خوبي را در موس��يقي به راه بيندازد. او تأكيد كرد: به نظرم موسيقي نبايد ديگر دست 
پيرمردها باشد، با وجود اينكه در اين حوزه به قدر زيادي عشق و زندگي موجود است اما تا 

زماني كه در نگرش آموزشي اين بخش نگاه سرد و مرگ آور وجود داشته باشد تا سال ها بعد 
هرچقدر تالش كنيم براي آن اتفاقي نخواهد افتاد. اين داور در پايان هم گفت: موسيقي ما 
بر اساس تحوالت اجتماعي به وجود آمده و بايد بر همين اساس با شرايط روز خود را وفق 

دهد و ما نيز به عنوان هيئت داوران همانند پليس با هنرمندان برخورد كنيم.

انتشار ۴ كتاب از »داستان هاي زندگي« 
چهار كتاب از مجموعه  »داس��تان هاي زندگي« راهي بازار كتاب ش��ده اس��ت. 
كتاب هاي »آلبرت اينش��تين« نوش��ته ويل مارا با ترجمه شهاب الدين عباسي، 
»فلورانس نايتينگل« نوشته كيتسون جازينكا با ترجمه سحر حديقه، »كاترين 
جانسون« نوشته ابوني جيو ويلكينز با ترجمه آزاده اتحاد و »مارتين لوتر كينگ« 
نوشته لوري كاكهون با ترجمه نازنين نيكوسرشت، هر يك در 1۲8 صفحه و با قيمت 
۲0 هزار تومان در نشر خزه منتشر شده اند. در معرفي ناشر از اين مجموعه آمده است: 
»داستان هاي زندگي« مجموعه اي مبتكرانه از زندگي نامه  مشاهير جهان است، 
شخصيت هايي كه به علم و فرهنگ و دستاوردهاي انساني بشر كمك هاي شايان 

 توجهي كرده اند. كتاب هاي اين مجموعه از واقعيت هاي معمول فراتر مي روند و 
زندگي واقعي و هيجان انگيز جالب توجه ترين چهره هاي تاريخ را به شكلي نو بيان 
مي كنند. اين كتاب ها پر از طرح و تصوير و نقشه و نمودار و واژه نامه و نقل قول هاي 
الهام بخش و اطالعات مفيد هستند. در هر كتاب هم عكس ها و تصاويري آمده كه 
بعضي از آنها براي اولين بار به صورت عمومي منتشر مي شوند. كتاب هاي »آلبرت 
اينش��تين«، »فلورانس نايتينگل«، »كاترين جانسون« و »مارتين لوتر كينگ« 
همگي با تصويرگري هاي ش��ارلوت ايجر همراه هس��تند و همانند نس��خه هاي 

اصلي شان، در قطع و يونيفرم واحدي در ايران منتشر شده اند.


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

