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يادداشت- 1

برجام در مدار توجه دوباره
من اين ب��اور را ندارم در 
ش��رايطي كه اي��ران به 
همه قواع��د ان پي  تي 
و اس��تانداردهايي ك��ه 
آژانس انرژي اتمي براي 
فعاليت هس��ته اي همه 
كشورهاي عضو تعيين 
ك��رده عم��ل مي كند؛ 
حاال براي رضايت كش��ور يا كش��ورهايي خاص، 
راهبردهايش را تغيير دهد و تعهدات بيش��تري را 
بپذيرد. ايران يك كش��ور آزاد و مستقل در جامعه 
بين المللي اس��ت، در س��ال هاي قب��ل از انقالب، 
اين كش��ورتصميم گرفت كه به يك كنوانسيون 
بين المللي به نام ان پي تي بپيون��دد، از آن زمان به 
عنوان يك عضو فعال حضور داشته و فعاليت هاي 
هسته اي اش را آغاز و تداوم بخشيده است. پس از 
اين دوران در چهارچوب رفع برخي برداشت هاي 
نادرست كه برخي كشورها تالش مي كردند از ايران 
ارايه دهند، ايران قبول كرد تا نظارت هاي بيشتري 
را بپذيرد. جالب اينجاس��ت كه در گس��ترش اين 
برداشت نادرس��ت از فعاليت هاي هسته اي ايران 
هم امريكا نقش داش��ته، هم اروپا و هم روس��يه و 
چين نقش آفرين بوده اند. در يك برهه خاص حتي 
چيني ها و روس ها هم اين برداش��ت را داشتند كه 
فعاليت هاي هسته اي ايران در چهارچوب ان پي تي 
و هدف بنيادين اتم براي صلح، نيست. از آن زمان 
آنها س��عي كردند نظارت هاي آژان��س درباره اين 
را فعال تر كنند، ولي از آنجا ك��ه ايران به ان پي تي 
نپيوسته بود، اين نظارت ها براي ايران موضوعيت 
نداشت اما بعد از برجام، سازوكار تازه اي براي رفع 
نگراني هاي احتمالي تدارك ديده ش��د و ايران هم 
در همان چهارچوب عمل كرد. واقع آن اس��ت كه 
اگر طي ماه هاي اخير نقار و س��تيزه اي بين ايران و 
آژانس ايجاد شد به دليل عدم رعايت تعهدات ساير 
طرف هاي برج��ام به خصوص امريكاس��ت. ايران 
تا س��ال2019 به صورت كامل با آژانس همكاري 
داش��ت اما به علت عدم اجراي تعهداتي كه امريكا 
عملياتي كردن آنه��ا را تضمين كرده ب��ود، ايران 
برخي از تعهدات خود را به حالت تعليق در آورد تا 
واكنش حقوقي درستي به رفتارهاي طرف مقابل 
نشان دهد. آن چيزي كه امروز در خصوص برجام 
مشاهده مي شود اين است كه هرچند برجام بعد از 
خروج ترامپ براي مدتي از متن تحوالت اساس��ي 
خارج ش��ده بود؛ اما اين روزها اين سند تاثيرگذار 
بين المللي، دوباره به كان��ون تحوالت بين المللي 
بدل شده است و روسيه، اروپا و چين حاضر نيستند 
تا براحتي برج��ام را از دس��تور كار خ��ارج كنند. 
امريكايي ها هم بعد از ورود ترامپ به كاخ س��فيد 
اعالم كردند كه اين توافق، توافق بدي است؛ چون 
منافع ما در آن تامين نشده است. اين در حالي است 
كه برجام توافقي مبتني بر رويكرد برد -  برد بود؛ هر 
دو طرف از ابتدا اعالم كردند كه يك سري امتيازاتي 
داده ان��د و امتيازات��ي را درياف��ت كرده اند. همين 
مكانيس��م نظارت هاي آژانس يك��ي از مطالباتي 
بود كه طرف مقابل از ايران داشتند، موضوع ديگر 
تعيين يك سقف براي غني س��ازي بود كه آنها از 
ايران مي خواس��تند؛ در ازاي اج��راي صحيح اين 
تعهدات، مقرر شده بود كه برخي از محدوديت هاي 
پيش روي ايران برداشته شود. از جمله مثال اينكه 
پس از 5سال محدوديت هاي تسليحاتي از مقابل 
ايران برداش��ته مي ش��ود. يعني ايران مي توانست 
در زمينه صادرات و واردات تسليحات متعارف در 
بازارهاي بين المللي حضور داشته باشد، بدون اينكه 
محدوديتي متوجه اين كشور شود. اين يك امتياز 
بزرگ بود كه ايران در جريان برجام به دست آورده 
است. در واقع مشروعيت بين المللي را براي صنايع 
دفاعي اي��ران در زمينه واردات و صادرات اس��لحه 
به ارمغان آورد.  اين تمام ماجرا نيست؛ امتيازهاي 
باالتري هم در برجام وجود دارد؛ از جمله اينكه در 
صورت گذشت 15س��ال، ايران ديگر محدوديت 
درسطح و سقف در غني س��ازي اورانيوم نخواهد 
داشت. توجه بفرماييد كه خط قرمز نظام بين الملل، 
غني سازي اس��ت و اصال به هيچ كش��وري اجازه 
غني سازي نمي دهند. حتي سوئد كه متحد قديمي 
امريكاست اجازه غني سازي در خاك خود را ندارد 
و غني س��ازي در خاك كش��ور ديگري )بريتانيا، 
فرانسه، امريكا، روسيه و...( انجام مي شود و بعد به 
سوئد ارسال مي ش��ود. اما ايران، اساسا مشروعيت 
غني س��ازي را در جريان امضاي برجام به دس��ت 
آورده اس��ت. دو گروه بودند كه به برجام تاختند و 
گفتند كه اين س��ند بين المللي به درد نمي خورد. 
يك گروه رژيم صهيونيس��تي و عربس��تان بودند 
كه بعدا ترامپ هم به اين جمع اضافه شد و مثلث 
مخالفان خارجي برجام را تشكيل دادند. يك گروه 
ديگر در داخل هستند و معتقدند كه بعد از برجام، 
فعاليت هاي هسته اي ما آسيب ديده و غرور ايران 
جريحه دار ش��ده و...مجموعه عوامل مطرح شده 
بيانگر اين واقعيت است كه خروج ترامپ از برجام 
تماما به نفع ايران بوده اس��ت. اين دي��دگاه را من 
بالفاصله پس از خروج ترام��پ از برجام در جريان 
گفت وگو با رسانه ها مطرح كردم كه اين خروج در 
نهايت به نفع ايران است.   ادامه در صفحه 5

مهدي  ذاكريان

بازار سهام پس از 
قرمزپوشي 12 روزه

 سبزپوش شد

طرح »ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي« 
با آزادي و حريم خصوصي 
شهروندان در تضاد است

 بازگشت
  بورس

 به مدار رشد

شبكه هاي 
اجتماعي 
لبه پرتگاه 
قوانين 

سختگيرانه

 گروه تج�ارت | تصوير تجارت خارجي در پنجمين 
ماه از س��ال 99 ترسيم ش��د. براس��اس تازه ترين آمار 
اعالمي از س��وي گمرك، ت��ا پايان مردادم��اه بيش از 
53 ميليون تن كاال به ارزش 2۴ ميلي��ارد دالر و ۶00 

ميليون دالر حجم تجارت خارجي كش��ور اس��ت كه 
در مقايسه با چهار ماه نخس��ت ابتدايي سال، حدود 5 
ميليارد دالر افزايش نشان مي دهد. ريز جزييات آماري 
بيانگر اين اس��ت كه از اين ميزان تجارت در ماه مياني 

فصل تابستان، س��هم صادرات 38 ميليون تن كاال به 
ارزش 10 ميليارد و 900ميليون دالر بوده اس��ت. در 
مقابل واردكنندگان ايراني نيز در بازه زماني ياد شده، 
معادل 13 ميليون و 800 هزار تن به ارزش 13 ميليارد 

و ۷00 ميلي��ون دالر كاال وارد كش��ور كرده اند. از اين 
رو، تراز تجاري كش��ور تا پايان مردادماه منفي گزارش 
مي شود. البته تحليل رييس كل گمرك از روند تجارت 

 صفحه 7 در اين بازه زماني، بيانگر اين است كه...

»تعادل« از روند تجارت غيرنفتي تا پايان مردادماه ۹۹ گزارش مي دهد

»  بنزين« محورصادرات

 گروسي با وزير خارجه
 و رييس سازمان انرژي اتمي ديدار كرد

صالحي از  صدور يك بيانيه مشترك خبر داد
تعامل سازنده

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

»خون بس« مايه افتخار نيست راهكار مواجهه با تبعات عرضه دارادوم نمايان شدن عيار اصلي بورسصادرات متولی ندارد
حتما ش��ما ه��م اي��ن خبر 
را ش��نيده ايد ك��ه س��نت 
اس��ت  ق��رار  »خون ب��س« 
ثبت ملي ش��ود، س��نتي كه 
طي س��ال هاي متمادي جز 
خش��ونت و درد ب��راي زنان 
چيز ديگري به همراه نداشته 
اس��ت، حال چه چيزي باعث 
ش��ده تا دس��ت اندركاران ميراث فرهنگ��ي بخواهند 
اين سنت ناپس��ند را به ثبت ملي برسانند، جاي بسي 
سوال و ش��گفتي دارد. »خون بس« سنتي است كه در 
آن براي تمام ش��دن قتل و كش��تار بين دو طايفه يك 
دختر از طايفه قاتل را به عقد م��ردي در طايفه مقتول 
در مي آورند و البته كه در بسياري از موارد اين دختران 
بسيار كم سن و سال هس��تند تا بتوانند رضايت طايفه 
قاتل را جلب كنن��د. اما بعد از اين عق��د و ازدواج چه به 
سر دختر مي آيد، مساله اي است كه انگار در تالش براي 
ثبت ملي اين سنت ناديده گرفته شده است. جداي از 
اينكه آن دختر بدون رضايت قلب��ي و از روي اجبار تن 
به اين ازدواج مي دهد و گاه آنقدر خردس��ال اس��ت كه 
اصال نمي داند چه چيزي در انتظار اوست، مساله ديگر 
رفتاري است كه از س��وي خانواده مقتول با اين دختر 
به عنوان عروس و البته جزاي »خون بس« به آنها داده 
ادامه در صفحه 3 مي شود.   

موضوع عرض��ه دارا دوم بعد از 
حوادثي ك��ه در جريان عرضه 
قبلي آن رخ داد و زمزمه هايي 
كه در خصوص اثرگذاري اين 
عرضه در بازار سرمايه شنيده 
ش��د، يك بار ديگر از امروز در 
تيررس انتخاب م��ردم و افكار 
عمومي ق��رار مي گي��رد تا بر 
اساس برنامه ريزي انجام ش��ده در ليست شركت هاي 
واگذار شده قرار بگيرد. بخش قابل توجهي از انتقادها در 
خصوص عرضه دارادوم ناظر بر اين رويكرد تحليلي بود 
كه ممكن اس��ت عرضه دارا دوم نگراني هايي را در ميان 
سهامداران خرد ايجاد كند و در نهايت اين نگراني ها باعث 
بروز نوسان در بورس شود؛ ضمن اينكه دولت نيز در اثر 
وقوع اين نوسانات ممكن اس��ت به اهداف اصلي خود از 
اين واگذاري ها نرس��د، اما بايد بدانيم اين يك واقعيت 
است كه دولت در شرايطي قرار گرفته كه منابع برآمده 
از صادرات نفت و گاز آن تا حد چشمگيري كاهش پيدا 
كرده است و طبيعتا در اين شرايط دولت نيازمند منابع 
جايگزين براي جاي خالي درآمدهاي نفتي است. يكي 
از مهم ترين ظرفيت هايي كه دولت از طريق آن مي تواند 
نيازهاي بودجه اي خود را س��اماندهي كن��د، واگذاري 
س��هام دولت در واحدهاي توليدي است. اين واقعيتي 
است كه در جريان ارزيابي هاي تحليلي بايد مورد توجه 

قرار بگيرد، چرا كه هر پيش��نهادي بدون توجه به اين 
ضرورت از جامعيت الزم برخ��وردار نخواهد بود. در اين 
شرايط واگذاري دارادوم با توجه به محدوديت تقاضاها 
ممكن است قيمت س��هام برخي واحدهاي توليدي را 
كاهش دهد. اتفاقي ك��ه در بطن فعاليت هاي مرتبط با 
بازار سرمايه يك امر عادي و طبيعي است و نگراني جدي 
را در خصوص كل فعاليت هاي ب��ورس ايجاد نمي كند. 
متعاقب وقوع اين نوس��انات طبيعي اس��ت آن دسته از 
س��هامداراني را كه به تازگي وارد بازار بورس ش��ده اند و 
عموما هم از طبقات كمتربرخوردار هستند و اميد دارند 
كه در كوتاه ترين زمان ممكن، سودهاي وعده داده شده 
را تجربه كنند، نگران شوند. از س��وي ديگر اين نگراني 
ممكن است باعث شود تا اين افراد و اين اقشار سهام هاي 
خود را به فروش برس��انند تا از منظر خود از آسيب هاي 
احتمالي آينده در امان بمانن��د. در حالي كه دورنماي 
رشد بازار سرمايه كشورمان نشان مي دهد كه چشم انداز 
رشد بورس همچنان ادامه خواهد داشت و مردم نبايد از 
اين منظر نگراني خاصي داشته باشند. به نظرم دولت در 
اين شرايط بايد به س��هامداران جزء اين پالس را ارسال 
كند كه از فروش س��هام خود خودداري كنند و اس��ير 
جوسازي هاي بازارسازها، نشوند. مردم بايد بدانند برخي 
قيمت ها كه براي واحدهاي توليدي تعيين شده صرفا 
قيمت مقدماتي اس��ت و قيمت بااليي نيست و حباب 
قيمتي در آن وجود ندارد.  ادامه در صفحه 5

طبق سند باالدس��تی تا ا فق 
1۴0۴ ص��ادرات غيرنفت��ی 
درص��د   80 باي��د  کش��ور 
درآمدهای کش��ور را پوشش 
دهد و جايگزي��ن درآمدهای 
حاصل از فروش نفت ش��ود. 
اتفاقی ک��ه در حي��ن اجرای 
اي��ن برنام��ه رخ داد، روب��رو 
شدن ايران با س��د تحريم ها بود. مساله ای که به شدت 
صادرات غيرنفتی کش��ور را تح��ت تاثير ق��رار داد.  اما 
موضوعی که ذکر آن حائز اهميت اس��ت، اينکه س��ال 
ها رويکرد دولت ها، رويکرد اقتص��اد نفتی بوده و توجه 
چندانی به صادرات غيرنفتی نشده است. اين در حالی 
است درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش پيدا کرده 
و دولت بايستی از اين فرصت در جهت تقويت وافزايش 
صادرات غيرنفتی به نحوه مطلوبی بهره برداری کند. اما 
همانطور که پيشتر عنوان ش��د،  از آنجايی که کشور ما 
هميش��ه متکی به اقتصاد نفتی بوده و زيرساخت های 
مورد نياز در اين زمينه ايجاد نشده؛ عمال نتوانستيم آنطور 
که بايد و شايد به اين موضوع توجه کنيم؛ دولت های ما 
نيز برخالف رويکردی که ديگر کشورها به اقتصاد غير 
نفتی دارند به اين حوزه توجهی  نداشتند. نکته دوم در 
بحث صادرات غيرنفتی، به سياست های ارزی کشور در 
اين سالها بر می گردد؛ چراکه سياست ارزی يا به نوعی 
تاکتيک پولي کشور نيز می تواند به صادرات کمک کند؛ 
برخالف اقداماتی که کش��ورهای ديگر ب��رای افزايش 
ميزان صادرات خود انجام داده اند ما در چند سال اخير 
ارزش پول ملی را باال نگه داش��تيم و همين امر موجب 
ش��ده تا نتوانيم آن طور که بايد ميزان ص��ادرات خود را 
افزايش دهيم. اين در حالی است که ديگر کشورها برای 
آنکه بتوانند صادرات خوبی داشته باشند بايد ارزش پول 
خود را کاهش دهند. هر چند با تغيير رويکرد دولت در 
زمينه سياست های ارزی، بستر افزايش نرخ ارز فراهم 
ش��د، و تا حدودی هم مزيت و توان صادراتی ما نيز باال 
رفت اما باز هم اتفاقی مورد انتظار بود در کشور رخ نداد.  
زيرا همانطور که گفتم اقتصاد کش��ور ما آماده صادرات 
نيست و زيرس��اخت های آن نيز بر اساس سياست های 
وارداتی تبيين شده اس��ت.  عامل اثر گذار ديگر اينکه در 
بخش زيرس��اختی مانند  قيمت تمام ش��ده و خدمات 
محصوالت ايرانی نيز  نتوانستيم چندان موفق  عمل کنيم 
و قيمت تمام ش��ده اين محصوالت را پايين نگاه داريم، 
هزينه های مبادله  که برای صادر کنندگان باال بود و هزينه 
های تحريم نيز به آن اضافه ش��د و همين موضوع سبب 
شد تا به رغم افزايش نرخ ارز، صادرات جهش پيدا نکند.  از 
ديگر مشکالتی که تحت تاثير تحريم برای صادرکنندگان 
ايجاد شده،  مشکالت بانکی  است. زيرا صادرکنندگان به 
دليل تحريم ها نمی توانند امور مالی و مبادالت خود را از 
طريق بانک ها انجام دهند و برای انجام معامالت خود با 
مشکالت جدی رو به رو هس��تند.  از سوی ديگر، داشتن 
ارتباطات با بازارهای هدف يکی از اقدامات موثر برای حفظ 
ادامه در صفحه 5 بازارهای صادراتی که ...  

يك��ي از توهم ه��اي انس��ان 
معاص��ر، ت��وان تاثيرگذاري 
ب��ر رخدادهاي��ي اس��ت كه 
اختيارش دس��ت او نيست. 
توهم انجام كارهايي كه اصال 
در ت��وان يك فرد نيس��ت اما 
اصرار دارد كه مي تواند بر آن 
تاثير بگذارد. در تم��ام دنيا و 
مخصوصا در عالم سياست به وفور از اين اظهارات ديده 
مي شود اما در حوزه اقتصادي چند وقتي است كه اين 
پديده ظهور كرده است. افرادي كه حس مي كنند بازار 
همان بازار چند سال قبل است و مي توانند با چند كانال 
و فالور و تعريف كردن قصه و افسانه مردم را به وادي هاي 
متفاوت بكش��انند. براي قضاوت تحليل ها بهتر است 
حداقل چند ماه صبر كنيم تا مشخص شود مسير بورس 
بر اساس چه عواملي حركت كرده است. روند كوتاه مدت 
را نمي ش��ود مالك قرار داد زيرا رونده��ا در كوتاه مدت 
تحت تاثير هيجانات و اخبار و اتفاقات قرار مي گيرند اما 
در ميان مدت و بلندمدت در مسير اصلي خود حركت 
مي كنند. زمان عاملي است كه باعث زالل شدن شرايط 
مي شود با گذر زمان گرد و خاك ها مي خوابد، گل و الي 
ته نشين مي شود و عيارها نمايان خواهد شد. در روزهاي 
گذشته تصميماتي كه به بازار آسيب زده بود يكي يكي 
كنسل شد و...   ادامه در صفحه 3

مريم  شاهسمندي

گزارش روز

بازار سهام پس از قرمزپوشي 
12 روزه، سبزپوش شد

 محمد رضواني فر، مديرعامل شستا : 
 شستا از سهامداران شرکت های خود 

در روزهای التهاب بازار بورس حمايت مي كند

گروه بورس|  سرانجام حمايت حقوقي ها منجر به 
ورود دوباره بازار س��هام به روند صعودي ش��د. ديروز 
شاخص كل بازار بورس پس از سپري كردن 12 روز 
منفي با ۴1 هزار و 580 واحد رش��د، سبزپوش شد و 

دوباره قله يك ميليون و ۶50 هزار واحد را فتح كرد.
معامله گران در بورس ته��ران كه به دليل جو رواني و 
ناهماهنگي پيش آمده در روزهاي قبل رفتار هيجاني 
از خود نشان داده و با قرار گرفتن در صف هاي فروش 
س��هام باعث كاهش ارزش معامالت ب��ازار و ريزش 
شاخص بورس ش��ده بودند، ديروز بعد از اعالم اينكه 

جعفرقادري محسن عباسيحمیدرضا  صالحی

 بازگشت بورس
 به مدار رشد

شركت هاي حقوقي از بازار حمايت مي كنند، به صف 
خريد سهام برگشتند. بر اساس اين گزارش، شاخص 
هم وزن ب��ا كاهش 2۴1 واح��د به رق��م ۴55 هزار و 
9۶0 واحد رس��يد. ارزش بازار در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران به بيش از ۶ ميليون و 1۷۷ هزار ميليارد تومان 
رس��يد. معامله گران ديروز در بورس ته��ران بيش از 
10.2 ميليارد س��هام، حق تقدم و اوراق مالي در قالب 
1.۷ ميليون نوبت معامله و ب��ه ارزش 15 هزار و 852 
ميليارد تومان داد و س��تد كردند. اگر ارزش معامالت 
فرابورس را كه ب��ه بي��ش از 8 ه��زار و 828 ميليارد 

تومان رسيد را در نظر بگيريم، ارزش معامالت بورس 
و فرابورس ديروز به بيش از 2۴ ه��زار و ۶00 ميليارد 
تومان رسيد. ديروز ش��اخص كل بورس 2.59 درصد 
افزايش يافت، ش��اخص قيمت با معيار وزني � ارزشي 
به همين ميزان رش��د كرد، اما ش��اخص كل بورس با 
معيار هموزن 5 صدم درصد كاهش يافت و ش��اخص 
قيمت با معيار هموزن نيز به همي��ن مقدار افت كرد. 
در عوض ش��اخص آزاد ش��ناور 2.2 درصد رشد كرد، 
شاخص بازار اول بورس 3 درصد رشد كرد و شاخص 
بازار دوم ب��ورس كه معام��الت بلوك��ي در آن انجام 

مي شود 1.92 درصد افزايش يافت. ديروز نمادهاي 
مهم بورسي مانند پتروش��يمي خليج فارس، فوالد 
مباركه، ملي مس، شس��تا، پااليش نف��ت اصفهان، 
پااليش نفت تهران و س��رمايه گذاري اميد به ترتيب 
اثر تقويتي در شاخص بورس تهران را داشتند. ديروز 
نمادهاي پربيننده در بورس شامل فوالد مباركه، ملي 
مس ايران، پااليش نفت اصفهان، ايران خودرو، بانك 
تجارت، پااليش نفت بندرعباس و سايپا بوده اند. در 
فرابورس ايران ديروز در پايان معامالت شاخص كل 
290 واحد رش��د كرد و به رقم 1۷ هزار و 511 واحد 
رس��يد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش 
از يك ميلي��ون و 139 هزار ميليارد تومان رس��يد. 
معامله گران فراب��ورس ديروز بي��ش از 3.2 ميليارد 
سهام، حق تقدم و ساير اوراق مالي در قالب 912 هزار 
نوبت معامله و به ارزش 8 هزار و 828 ميليارد تومان 
داد و س��تد كردند. ديروز نمادهاي سنگ آهن گهر 
زمين، پليمر آريا ساسول، صبا تأمين، بيمه پاسارگاد، 
هلدينگ معدني خاورميانه، پتروش��يمي زاگرس و 
ذوب آهن به ترتيب بيشترين اثر تقويتي در شاخص 
بورس را داشتند. نمادهاي پربيننده در فرابورس ايران 
ش��امل بانك دي، ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري 
صبا تأمين، پتروش��يمي تندگويان، توسعه و عمران 
اس��تان كرم��ان، ماش��ين هاي اداري اي��ران و مولد 
نيروگاهي جهرم بوده اند.  ادامه در صفحه 3
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بازگشت 1.7 ميليارد يورو ارز 
صادراتي به كشور

سخنگوي قوه قضاييه از تداوم روند بازگشت ارزهاي 
صادراتي به كشور خبر داد.غالمحسين اسماعيلي 
در نشست خبري اظهار كرد: اقدامات قوه قضاييه در 
جلوگي��ري از بيش از هزار واحد صنعتي و توليدي و 
نيز حراست از منابع ملي و دولتي و بازگرداندن آنها 
از يد سودجويان به دولت دستاوردهاي خوبي بوده 
است. بيش از ۲۹ هزار ميلياردتومان از ماليات معوق از 
بدهكاران عمده مالياتي با همكاري مجموعه قضايي 
و سازمان مالياتي واصل شد كه مساعدتي براي بهبود 
اداره كشور است. اقدامات اخير قوه قضاييه در بازگشت 
از ارزهاي ناشي از صادرات و رفع تعهدات كساني كه 
ارز دولتي دريافت كرده بودند و تعهدات ارزي خود را 
انجام نداده بودند و وصول برخي از درآمدهاي ارزي و 
وارد كردن آن به چرخه اقتصاد كشور از ديگر اقدامات 
ما بود كه مي تواند به دولت كمك كند. در جلسه قبل 
گفت��م يك دو دهم ميليارد يورو از ارزهاي ناش��ي از 
صادرات واصل شد و به چرخه كش��ور وارد شد و در 
پيگيري هاي بعدي ۱.۷ ميليارد يورو ديگر به چرخه 
كشور واصل شد. س��خنگوي قوه قضاييه به تداوم 
رس��يدگي به پرونده هاي اخاللگران نظام اقتصادي 
كشور اشاره كرد و گفت: به موجب رأي صادره از دادگاه 
ويژه رسيدگي به جرام اقتصادي هفت نفر از متهمان 
و يكي از شركت هاي تجاري مبادرت به قاچاق عمده 
ارز كرده بودند. مرتضي روحي نژاد به ۸ سال حبس، 
امين روحي نژاد به ۷ سال حبس، ايمان روحي نژاد به 
۱0 سال حبس، جواد فرخنده مقام به ۱0 سال حبس، 
ياس��ر صابوني به ۱0 سال حبس، عليرضا برخوردار 
كاشاني به ۱0 سال حبس و حسين عطار جان نثار 
نوبري به ۱0 سال حبس و شركت تجاري امين تجارت 
خزر به نمايندگي جعفر آذر توس به انحالل محكوم 
شدند. اين متهمان نسبت به استرداد ارزهاي دريافتي 
يا پرداخت مابه تف��اوت نرخ ريالي ارزها برابر نرخ روز 
اجراي حكم محكوم ش��دند. اسماعيلي در پاسخ به 
سوالي در خصوص ش��كايت تعدادي از نمايندگان 
مجل��س در رابطه با قرارداد ويلموت��س و اينكه آيا 
بازداشتي صورت گرفته است؟ گفت: مدعي هستيم 
پيش از شكايت ها خود قوه قضاييه پيشگام بود و قبل 
از اينكه نمايندگان به اين موضوع ورود كنند، سازمان 
بازرسي ورود كرد و اقدام ما را ديگران برداشت نكنند. 
گزارش بازرسي كل كشور واصل شد و بر مبناي اين 
گزارش در دادسراي عمومي پرونده اي تشكيل شده 
و در حال رس��يدگي است. از تحقيقات و مستندات 
و اطالعاتي كه س��اير بخش ه��ا از جمله مجلس و 
كميسيون اصل ۹0 ارايه بدهند استقبال مي كنيم. اين 
پرونده هنوز مراحل اوليه خود را طي مي كند و نتايج 

آن را بعد از فرايند رسيدگي به مردم اعالم مي كنيم.

روح اهلل حسينيان درگذشت
رييس مركز اسناد انقالب اسالمي و نماينده سابق 
مجلس درگذشت.حجت االسالم روح اهلل حسينيان 
در سال ۱۳۳۴ در شهرستان آباده استان فارس متولد 
شد. او از آغاز دهه ۶0 وارد دستگاه قضايي كشور شد و 
به سمت قائم مقام دادستاني انقالب در مشهد و سپس 
دادستاني در دادگاه انقالب تهران رسيد. او همچنين 
رياست يكي از شعب دادگاه ويژه روحانيت تهران را 
هم در كارنامه خود دارد. در س��ال ۱۳۷۶ وي پس از 
سيدحميد روحاني به رياس��ت مركز اسناد انقالب 
اسالمي رس��يد و در س��ال ۱۳۸۴ به عنوان مشاور 
سياسي و امنيتي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري 
وقت منصوب شد. نمايندگي تهران در مجالس نهم و 
دهم نيز از ديگر تجربيات وي است. با آغاز دوره موسوم 
به اصالحات و انتخاب سيدمحمد خاتمي به عنوان 
رييس جمهوري، در پاييز س��ال ۱۳۷۷ پرونده اي با 
عنوان »قتل هاي زنجيره اي« در فضاي سياس��ي و 
رسانه اي كشور مطرح ش��د كه پس از انتشار بيانيه 
وزارت اطالعات در اين زمينه و آغاز رسيدگي به آن، 
روح اهلل حسينيان در برنامه اي تلويزيوني با نام »چراغ« 
حاضر شد و از احتمال وقوع اين قتل ها توسط هواداران 
جريان اصالحات سخن گفت. او اين نظريه را مطرح 
كرد كه انجام اين قتل ها براي قبضه وزارت اطالعات 
توسط دوم  خردادي  ها صورت گرفته است. به دنبال 
اين سخنان و انعكاس آن در نشريات آن زمان، توجه 
رسانه ها به حسينيان جلب شد و او نيز با اظهارنظرهاي 
گاه به گاهش درباره اين پرونده و ش��خص »س��عيد 

امامي« از متهمان اصلي آن، توجه را تشديد كرد. 

همسان سازي حقوق 
بازنشستگان اجرايي شد

س��خنگوي دولت گف��ت: همسان س��ازي حقوق 
بازنشستگان هم اجرا شد پرداخت بدهي هاي دولت 
به بخش هاي مختلف به موقع صورت گرفت. همچنين 
بيش از ۲0 هزارميليارد تومان در كاهش هزينه ها و 
سياس��ت ها را دنبال كرديم و در حوزه ايجاد منابع 
جديد، ش��يوه هاي متنوعي براي تامين منابع مالي 
اتخاذ ش��د و اس��اس دولت هم بر عدم تكيه بر پول 
پرقدرت بانك مركزي بود و حتي يكي از افتخارات ما 
اين بود كه ما نقدينگي را افزايش نداديم. وي با بيان 
اينكه اگر نمودار افزايش نقدينگي را طي سال ها نگاه 
كنيم متوجه خواهيم شد كه به هيچ وجه اتكاي ما به 
افزايش نقدينگي و پول پرقدرت نبوده است، اظهار 
كرد: ما سياست مولدسازي دارايي دولت و واگذاري 
شركت هاي دولتي را به مردم در راستاي اصل ۴۴ را 
دنبال كرديم. همچنين فروش اوراق و اخذ ماليات، 
آن هم نه با فشار بر ماليات دهندگان و صادركنندگان 
بلكه با اخذ مالي��ات و افزايش ميزانش از گروه هايي 
كه فرار مالياتي داشتند. ربيعي افزود: عالوه بر اينكه 
ما كس��ري بودجه را از اين طريق جب��ران كرديم با 
اقداماتي كه در راستاي اصل ۴۴ انجام داديم امكان 
سرمايه گذاري جديدي هم تا حدودي فراهم شد و 
امروز مردم با پول هاي مختصر خريدهاي شركت هاي 
مهم دولتي را مي توانند انجام دهند كه به نظر مي رسد 
آثار عدالت اجتماعي هم در اين زمينه خواهد داشت.

دستور جديد وزير اقتصاد
به سازمان بورس

وزير اقتصاد دستور داد تا س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار زمينه صدور مجوز تأسيس كارگزاري هاي 
جديد را فراهم كند. به گزارش ايسنا، فرهاد دژپسند 
مصوبه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز 
كسب وكار مبني بر فراهم شدن شرايط صدور مجوز 
راه اندازي كارگزاري هاي جديد را به سازمان بورس 
و اوراق بهادار ابالغ كرد. طبق اين ابالغيه، سازمان 
بورس بايد تا پايان مرداد ماه دس��تورالعمل جديد 
راه ان��دازي كارگزاري هاي بورس را آماده مي كرده 
است. در اين دستورالعمل، سازمان بورس و اوراق 
بهادار بايد براي همه متقاضيان راه اندازي كارگزاري 
بورس زمينه تأسيس اين كسب وكار را فراهم كند. 
در صورتي كه سازمان بورس دستورالعمل جديد 
تأسيس كارگزاري بورس را تهيه نكند، دستورالعمل 
قبلي صدور مجوز تأس��يس كارگزاري بورس كه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار آن را در سال ۱۳۸۶ 

مالك عمل قرار داده، ملغي اثر خواهد شد.

طرح تامين كاالهاي اساسي 
هنوز نهايي نشده است

نايب رييس كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
ش��وراي اسالمي گفت كه بررس��ي طرح تضمين 
دسترسي به كاالهاي اساسي در اين كميسيون ادامه 
دارد و هنوز نهايي نشده است. محمدخدابخشي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طرح تضمين دسترسي 
به كاالهاي اساسي به دنبال افزايش قيمت كاالهاي 
اساس��ي و كاهش قدرت خريد م��ردم تدوين و به 
كميسيون بودجه ارجاع ش��د، ما جلسات متعدد 
كارشناس��ي در اين زمينه داشتيم. هفته گذشته 
هم آقاي نوبخت در جلسه كميسيون نقطه نظرات 
س��ازمان برنامه و بودجه را مطرح كرد؛ با توجه به 
اينكه اين طرح بار مالي دارد ما بايد نظر موافق دولت 
را داشته باشيم و بر همين اساس در حال مذاكره با 
سازمان برنامه هستيم البته منابع مختلفي پيش 
بيني ش��ده اما نظر سازمان برنامه و بودجه نيز بايد 
ارايه شود لذا هنوز كار بررسي اين طرح در كميسيون 
به اتمام نرسيده اس��ت.نماينده مردم اليگودرز در 
مجلس ادامه داد: در سال ۹۵ كه قدرت خريد مردم 
نسبت به االن باالتر بوده براي دهك سوم هر نفر ۱۲0 
هزار تومان در ماه هزينه سبد خانوار بوده است. ما هم 
در اين طرح بايد ابتدا ببينيم چقدر منابع داريم آنها 
را احصا كنيم و هزينه ها را برآورد كنيم تا مشخص 
شود براي هر نفر چه مبلغي مي توانيم شارژ كنيم كه 
براي خريد كاالهاي اساسي اختصاص يابد و برآورد 
دقيقي در اين زمينه داشته باشيم. به هر حال در سه 
چهار سال گذشته قدرت خريد مردم كم شده و ما 

مي خواهيم بخشي از آن را جبران كنيم. 

200 نماينده نامه شكايت از 
زنگنه را امضا كردند

نماينده نجف آباد در مجل��س از افزايش تعداد 
امضا هاي ش��كايت نمايندگان از زنگنه به ۲00 
امضا خبر داد. ابوالفض��ل ابوترابي نماينده مردم 
نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، از افزايش 
تعداد امضا هاي شكايت از بيژن زنگنه وزير نفت 
به بيش از ۲00 امضا خبر داد.وي درباره موضوع 
ش��كايت نمايندگان از وزير نفت، اظهار داشت: 
اين شكايت به لحاظ ترك فعل وزير تدوين شده 
است و براي رسيدگي تقديم رييس قوه قضاييه 
مي شود.نماينده مردم نجف آباد در مجلس يادآور 
شد: طرح استيضاح وزير نفت نيز از سوي تعدادي 
از نمايندگان در مجلس كليد خورده كه تاكنون 
بيش از ۳۵ نماينده اين استيضاح را امضا كرده اند.

 گلوگاه هاي فساد 
بايد شناسايي شوند

علي اكبر كريمي معتقد اس��ت اكثر كش��ورهايي 
كه توانس��ته اند كارنامه قابل قبولي در امر مقابله با 
فس��اد از خود به جاي بگذارند از طريق گس��ترش 
مشاركت هاي عمومي و گزارش هاي فراگير مردمي، 
توانسته اند گلوگاه هاي فساد در سطح جامعه را در 
ابتدا شناسايي و در مراحل بعدي يا مسدود سازند 
يا تا حد قاب��ل قبولي كاهش دهن��د. نايب رييس 
فراكس��يون مبارزه با فساد مجلس ضمن تشريح 
مصداقي بسترهاي وقوع فساد در جامعه، مي گويد: 
به طور اصولي يكي از زمينه ها و بسترهاي به وجود 
آورنده و توسعه دهنده مفاسد اقتصادي، رانت هاي 
موجود در اقتصاد كش��ور اس��ت. هرجا كه رانتي 
وجود داش��ته باشد، بدون ترديد فساد هم به دنبال 
آن ايجاد خواهد شد. اين موضوع در صنعت خودرو 
به وضوح قابل مشاهده است. وقتي قيمت فروش 
خودرو درب كارخانه با قيمت كف بازار، تفاوت قابل 
توجهي دارد در آن صورت افرادي كه به  هر نحوي 
امكان دسترس��ي به خودرو در كارخانه را داش��ته 
باش��ند در واقع از يك رانت ويژه برخوردار شده اند. 
بايد گلوگاه هاي وقوع فساد در بازارهايي چون بازار 
خودرو؛ بازار بورس، بازار ارز و... شناسايي و راهكارهاي 
موثر براي خشكاندن زمينه هاي فساد در دستور كار 
قرار بگيرند. نماينده مردم اراك و كميجان با اشاره به 
دغدغه هايي كه منجر به تشكيل اين فراكسيون شد، 
گفت: بر اين اس��اس و با عنايت به عواقب سوئي كه 
مفاسد اقتصادي در ساختار اداره كشور و بخش هاي 
اجرايي دارد و تبعات منفي آن در معيش��ت مردم 
نيز منعكس مي شود و با توجه اينكه اين امر همواره 
يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري به نمايندگان 
نيز بوده؛ فراكسيون مقابله با فساد مجلس يازدهم با 
حضور جمعي از نمايندگاني كه در اين زمينه دغدغه 
داشتند، آغاز به كار كرد تا از منظر تقنيني و حقوقي 
مطالبات مردم در حوزه مقابله با فساد را دنبال كند.

رييس جمهور در ديدار با مديران رسانه هاي كشور: 

گروسي با وزير خارجه  و رييس سازمان انرژي اتمي ديدار كرد

همه جناح ها بايد در انتخابات حاضر باشند

تعامل سازنده

با رس��يدن به س��ال پاياني دولت دوازدهم، ش��رايط 
اقتصادي كشور تحت تاثير تحريم هاي امريكا و شيوع 
ويروس كرونا، دشوار و پيچيده شده و دولت روحاني 
كه كار خود را با اميد ب��ه لغو تحريم ها و بهبود اوضاع 
اقتصادي آغاز ك��رده بود، اين روزه��ا صرفا به دنبال 
كاهش فشار بحران ها بر زندگي مردم است. نرسيدن 
به طرح هاي جامع براي اصالح شرايط اقتصادي و به 
نتيجه نرسيدن وعده هايي مانند گشايش اقتصادي 

باعث شده فشار بر دولت افزايش پيدا كند.
با اين وجود مقام معظم رهبري در جلسه چند روز قبل 
خود با اعضاي هيات دولت تاكيد كردند كه يك سال 
باقي مانده براي دولت، زمان كمي نيست و در بيش از 
۳00 روز باقي مانده، مي توان خدمات بسياري به مردم 
ارايه كرد. به دنبال صحبت هاي اخير رهبري انقالب، 
مقامات دولت همگي از به كار بستن تمام توانشان براي 
بهبود شرايط اقتصادي و خدمت به مردم تا روز پاياني 
سخن گفته اند و رييس جمهور نيز مي گويد كه با وجود 
تمام دشواري ها، دولت به حركت خود ادامه خواهد داد. 
روحاني كه روز گذشته با مديران مسوول رسانه هاي 
كشور جلسه داش��ت، از مش��كالت و دشواري هايي 
گفت كه دولت امروز با آنها رو به روس��ت. او در پاسخ 
به پرسش الياس حضرتي، مدير مسوول روزنامه هاي 
»تعادل« و »اعتماد« اعالم كرد كه دولت تالش كرده 
در طول اين سال ها فضا را براي حضور تمام جناح ها 
باز كن��د و در انتخابات پيش رو نيز بايد تالش كرد كه 

همه اميدوار باشند. 
رييس جمهوري در پاس��خ به پرس��ش مديرمسوول 
روزنامه هاي »تعادل« و »اعتماد« كه با تقدير از اقدامات 
خوب دولت و طرح پاداش وزارت نيرو براي مشتركان 
كم مصرف عنوان كرد كه اميدي بر ايجاد يك مصالحه 
ملي در يك س��ال باقي مانده دولت وجود دارد، اظهار 
كرد: در مورد بخش اول سخن شما در زمينه كم مصرف 
بودن ۳0 ميليون نفر در كشور بايد بگويم كه پيشنهادم 
اين بود كه صددرصد ۳0 ميليون نفري كه كم مصرف 
بودند در برق با تخفيفي صددرصدي مواجه شوند و از 
خدمات برق رايگان استفاده كنند تا تشويقي براي بقيه 
مردم شود. روحاني ادامه داد: اينكه دولت مي توانست 
وفاق بيشتري ايجاد كند، همين طور است. آنچه دولت 
در اين باره انجام داده را بايد به خوبي براي مردم تبيين 
مي كرديم كه اميد پيدا كنند، اما ما در بخش تبليغات 
نتوانس��تيم با يك زبان گويا و توانمند اين خدمات را 
بيان كنيم و البته شايد رسانه ها هم مي توانستند كمك 
بيشتري به ما كنند. من گاهي آمارهايي را در جلسات 
ارايه مي كنم و با تعجب از من مي پرسند كه واقعا اين 
آمار درست است؟ ما براي اولين بار است كه مي شنويم.

وي گفت: اما اينكه اين دولت باي��د جناح ها را به هم 
نزديكتر مي كرد بايد بگويم كه تالش كرديم فضايي 
براي همه جناح ها به وجود آوري��م. در هيات وزيران 
هم مي توان ديد كه از همه جناح هاي معتدل، اصولگرا 
و اصالح طلب حضور دارند و هيچ وقت اگر قرار باش��د 
كسي در دولت به كار گرفته شود نمي پرسم او از چه 
جناحي است؟ به اصولگرا نزديك است يا اصالح طلب؟ 
يا معتدل است؟ واقعا از سواد و تجربه اش مي پرسم و 
اين براي ما مهم است. االن بهترين زمان براي نزديك 

شدن همه اين جناح ها به يكديگر است.
رييس جمهوري تاكيد كرد: همه كس��اني كه نظام و 
جمهوري اسالمي و رهبري انقالب را قبول دارند بيايند 
و همه اين سقف هاي جناحي را بردارند. چطور امسال 
عزاداري محرم در فضاي باز و بيرون از سقف ها انجام 
شد، در رفاقت جناحي هم بياييم و سقف ها را برداريم 
و در كن��ار هم قرار گيريم. البته همه بايد كمك كنيم 
كه در اين انتخابات س��قف ها برداش��ته شود و همه 
جناح ها اميدوار به حضور در انتخابات باشند و بدانند 
كه مي توانند به خوبي كانديداهاي خود را معرفي كنند 

و به آنان بپردازند.
وي با اشاره به گذشت ۷ سال از عمر دولت هاي يازدهم 

و دوازدهم اظهار كرد: كمتر از يكسال فرصت خدمت 
براي ما باقي مانده و امروز بسيار مهم است كه ببينيم 
در طول ۷ س��ال قبل چه اقداماتي انجام شده است، 
دولت چه خدماتي را مطرح كرده و دس��تگاه اجرايي 
چه اقداماتي را انجام داده و چگونه بايد اين خدمات را 

به مردم ارايه كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه ارايه خدمت بدون مقايسه زماني 
يا مقايس��ه با دولت هاي قبل براي مردم كمي سخت 
است، افزود: تبيين شرايطي كه در آن قرار گرفتيم يكي 
از ضرورت ها است؛ از آغاز دولت تا امروز ما سخت ترين 
شرايط را روبروي خود مي بينيم. ما اولين دولتي بعد 
از انقالب هستيم كه در شرايط تحريم كار خود را آغاز 
كرديم؛ شرايط اقتصادي و سياسي براي همه روشن 
است و در طول اين ۶ سال هم سال اول و دوم در شرايط 
تحريمي بوديم؛ س��ال ۹۳ تا اواخر ۹۴ سپس در سال 
۹۷ در تحريمي بسيار شديد و بي سابقه بوديم از سال 
قبل هم با موضوع كرونا مواجه ش��ديم. ممكن است 
جايي خدمت ما از گذشتگان بيشتر و جايي كمتر بوده 
و نقاط ضعف و قوت داش��ته باشيم، اما هر موفقيتي 
كه داشتيم در سايه حضور مردم و رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري بوده؛ نقاط قوت ما متعلق به ملت و نقاط 
ضعف ما براي ماست. روحاني خاطرنشان كرد: در اين 
حال نكاتي در اين ۷سال براي تاريخ كشور وجود دارد؛ 
مي توان گفت ۷ سال گذشته از نظر سياسي و اقتصادي 
شرايطي استثنايي بوده است؛ به هر حال در اين دولت 
ص��ادرات غيرنفتي ما بر واردات پيش��ي گرفت كه از 
زمان دولت مصدق تا زمان ما بي سابقه بوده. همچنين 
۲۶سال بي سابقه بوده كه ما دو سال تورم تك رقمي 
داشته باشيم كه در سال هاي ۹۵ و ۹۶ اينگونه بود و در 
سال ۹۵ باالترين رشد اقتصادي را در جهان داشتيم.

رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه مقايس��ه عملكرد 
دولت ها بر عهده رس��انه ها است نه دولت، اظهار كرد: 
تبيين و نقد بر عهده رسانه هاست و دولت كار خود را 
انجام مي ده��د. در اين فرصت باقي مانده مثل قبل از 
نقد رسانه ها استقبال مي كنيم و مي دانيم اگر انتقادات 
از روي دلسوزي مطرح ش��ود، موجب بهبود و كمال 

امور خواهد شد. 
روحان��ي با بيان اينك��ه بايد ميان انتظ��ارات مردم و 
ظرفيت هاي موجود تناس��بي وجود داش��ته باشد، 

خاطرنش��ان ك��رد: در هر دولتي در ه��ر مقطعي اگر 
انتظارات مردم را بيش از حد باال ببريم همواره شكست 
خورده ايم؛ اگر هر دولتي باالترين خدمت را ارائه دهد 
اما انتظارات مردم را باال ببريم، شكس��ت خورده ايم. 
انتظارات بايد در حد واقعيت هاي جامعه باشد. نتيجه 
انتظ��ارات باال و عمل بر مبناي واقعيت اين ميش��ود 
كه فاصله اي ميان اين دو ايجاد مي ش��ود و اين فاصله 
موجب يأس و سرخوردگي مي شود. بنابراين اين هم 
در رس��انه هاي ما مهم اس��ت كه انتظارات را چگونه 
مطرح كنيم. در اين دوران سخت تحريم و كرونا يكي 
از مواردي كه اين بليه براي ما داشت اين بود كه موجب 

وحدت و همدلي همه قوا و رسانه ها شد.
وي گفت: در سال جهش توليد بايد اين شعار را محقق 
كنيم و آنچه دش��من به دنبالش بود كه اقتصاد برهم 
بريزد و به قول خودشان به سمت فروپاشي برويم اما 
با كمك مردم اين اتفاق رخ ن��داد. در چهار ماهه اول 
تقريبا در توليد، صنعت و كش��اورزي كه البته كمي 
دچار مشكل شده، در همه بخش ها افزايش را مشاهده 
مي كنيم و اين خيلي مهم است آن هم در شرايطي كه 
كاهش توليد به خاطر كرونا در دنيا تجربه ش��د اما ما 

افزايش توليد را داشتيم.
وي با بيان اينكه »ما ۷ س��ال قبل هم در بنزين و هم 
در گازويي��ل وارد كننده بوديم اما امروز هم در بنزين 
وهم گازوييل خودكفا ش��ده ايم و هم بنزين خود را 
مي فروشيم«، اظهار كرد: تحريم ها مقداري مارا وادار 
به كاهش اتكا به نفت كرد و در بودجه پارسال اتكاي 
ما به نفت ۹.۹ بوده و در طول ۲ س��ال قبل اتكاي ما به 
نفت براي اولين بار تك رقمي شده؛ اگر تحريم نبود، اين 
اتفاق ديرتر مي افتاد، ما اگر هم تحريم نبود، مصوبه اي 
داش��تيم كه پولي ك��ه به صندوق توس��عه ملي وارد 
مي شود هرساله درصدي افزايش يابد، عمال اين اتفاق 

)كاهش وابستگي به نفت( اتفاق مي افتد.
 رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه االن اتكاي چنداني 
به نفت نداريم و ۹ درصد رقم بااليي نيس��ت و اتكاي 
بودجه امسال به نفت نيز ممكن است كمتر از پارسال 
شود، گفت: فاصله از اتكاي بودجه به نفت و جلوگيري 
از خام فروشي از برنامه هاي دولت است. يك برنامه اي 
تدوين كرديم كه بعد از نهايي ش��دن اعالم مي كنيم؛ 
اين برنامه چارچوبي براي يكسال پاياني دولت است و 

براي امسال و سال آينده برنامه ريزي خوبي در دولت 
انجام داده است كه نشان مي دهد دولت در تالش در 

اين مسير است.

   تشريح طرح گشايش اقتصادي
وي در واكنش به سوالي مبني بر اينكه وعده گشايش 
اقتصادي دولت چه بوده است، اظهار كرد: آنچه در ذهن 
ما بود اين بود كه بياييم علي رغم تحريم نفت، آن را در 
بازار با قيمت روز بفروشيم، آن هم با ريال و بر مبناي ارز 
نيمايي اين كار را انجام دهيم و البته با قرار دو سال ديگر 
تحويل دهيم كه هم مشكل ارز و ريال حل شود و هم 
نفت فروخته شود اما برخي از اين طرح ايراداتي گرفتند 
كه عجيب است. مثاًل اينكه مي گويند دولت بعدي به 
اين طرح متعهد مي شود. اين چيزي است كه در همه 
دولت ها وجود دارد، مگر ما از دولت قبلي تعهد نداشتيم 
كه دو ميليون مسكن مهر را تحويل دهيم؟ اين كار را 
انجام داديم. حتي در بخش��ي از كار مسكن مهر فقط 

زمين  خالي وجود داشت اما آن را هم تكميل كرديم.
روحاني با بيان اينكه برخي معتقدند فروش نفت به 
اين صورت بودجه جاري را افزايش مي دهد و اين به 
نفع نيس��ت، اظهار كرد: اين هم حرف عجيبي است. 
اصأل بودجه ج��اري يعني چه؟ يعن��ي تمام حقوق 
بازنشس��تگان و آموزش پرورش و نظام هاي ضعيف 
جامعه و حقوق همه كارمندان ق��وا از بودجه جاري 
است. اين يعني بودجه جاري، كه بخش عمده آن هم 
به آموزش و پرورش و بهداشت تعلق دارد. نه اينكه پول 
توجيبي وزراست! يا مثاًل ما هرروز پول جاري را خرج 
نماي اين ساختمان مي كنيم و پرده هاي اين سالن را 
تعويض مي كنيم. پس كار دولت ها يك جريان كاري 
است كه دارد انجام مي شود و معني ندارد كه دولت ها 
را از ه��م جدا كنيم، روند ادامه دار اس��ت و هر دولتي 
هم به دولت قبلي خود متعهد بوده و ممكن است به 
دولت بعدي هم تعهداتي بسپارد. ما اگر اوراق را منتشر 
مي كنيم، براي سال آينده كار عمراني انجام مي دهيم 
و گاهي ممكن است چهل تا پنجاه درصد انجام يك 
كار عمراني در سال جاري با سال بعدي تفاوت داشته 
باشد و در سال بعد گران تر شود. اما به هرحال اگر ساير 
قوا قبول نكنند اين طرح هم اجرا نمي ش��ود و سراغ 

طرح ديگري مي رويم.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه دوشنبه شب 
به تهران رسيد، از روز گذش��ته ديدار خود با مقامات 
ايراني را آغ��از كرد و ايران ضمن پافش��اري بر حقوق 
هس��ته اي خود از آمادگي براي همكاري قانوني با اين 

آژانس خبر داد.
در ماه هاي گذشته و همزمان با بازگشت تحريم هاي 
يك جانبه امريكا عليه ايران، كاخ س��فيد تالش كرده 
با اعمال فش��ار بر نهادهاي بين المللي از جمله آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي اتمي، به تحريم ه��اي خود عليه 
ايران جنبه اي جهاني ببخش��د. با وجود تمام فشارها 
و تهديدهاي دولت ترامپ اما آنچه كه براي اين كشور 
باقي مانده انزواي بين المللي در شوراي امنيت سازمان 

ملل است. 
امريكا در هفته هاي گذشته ابتدا تالش كرد با پيشنهاد 
يك قطعنامه جديد عليه ايران، پايان يافتن تحريم هاي 
تسليحاتي را متوقف كند، قطعنامه اي كه با مخالفت 
حداكثري كشورهاي عضو، يك پيروزي تاريخي را براي 
ايران به ارمغان آورد و پس از آن نيز هرچند امريكا اعالم 
كرد كه از مكانيزم ماشه براي فعال كردن تحريم هاي 
جهاني عليه ايران استفاده مي كند اما چه حقوقدان ها و 
چه ديپلمات ها از سراسر جهان اعالم كردند كه امريكا 

حق اين كار و توان آن را نخواهد داشت.
با اين وجود با توجه به بد عهدي امريكا در خروج از برجام 
و عمل نكردن طرف هاي اروپايي به مسووليت هايشان، 
ايران از چند ماه قبل اع��الم كرد كه عمل به تعهدات 
خود در برجام را كاهش خواهد داد و بار ديگر اورانيوم را 
بدون حدود در نظر گرفته شده در اين توافق غني سازي 

مي كند. همين امر بار ديگر پاي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ايران را باز كرد و اين آژانس در گزارش هايي از 
نگراني نسبت به عملكرد ايران در اين حوزه سخن گفت. 
از س��وي ديگر آژانس درخواس��ت بازرسي از دو مركز 

جديد را نيز به مسووالن كشور ارايه كرد.
در شرايطي كه امريكا در تالش است تا فشارهايي جديد 
عليه ايران ايجاد كند، مذاك��ره با آژانس و تالش براي 
كاهش اختالف نظرها اهميت فراواني خواهد داشت 
و از اي��ن رو حضور رافائل گروس��ي در تهران مي تواند 
اتفاقي مهم و گره گشا باشد. گروسي كه از دوشنبه وارد 
ايران ش��ده، بعد از ديدار با علي اكبر صالحي - رييس 
س��ازمان انرژي اتمي ايران - در يك نشس��ت خبري 
مشترك به بيان ديدگاه هاي خود و اهداف سفرش به 

ايران پرداخت.
رافائل گروسي گفت: خوش��حالم بعد از چند سال به 
ايران آمدم. آش��نايي من با آق��اي صالحي طوالني و 
هميش��گي بوده است. قرار بود پارس��ال به ايران سفر 
كنم اما به خاطر كرونا امكانش فراهم نشد.وي گفت: 
دستور كار گسترده اي داريم و بحث اصلي ما موضوع 
استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است و امروز صبح 
صحبت هاي زيادي داشتيم و بحث هاي ما امروز عصر 
مجدد ادامه پيدا مي كند.وي در پاس��خ سوالي گفت: 
آژانس بر اساس اميال مديركل عمل نمي كند، بر اساس 
اسناد تصويب شده عمل مي كند از جمله پادمان جامع و 
پروتكل الحاقي. آژانس در عمر ۷0 ساله اش سعي كرده 
عملكردش بر مبناي فني و حقوقي باشد. شايد عده اي 
بخواهند از آژانس براي اهداف خود استفاده كنند، اما 

كساني كه در آژانس هستند بي طرفانه كار مي كنند. من 
در دوره مديريتم اجازه نمي دهم كساني از آژانس براي 

اهداف خودشان استفاده كنند.
وي در پاسخ به اينكه برخي مدعي هستند كه از زمان 
روي كار آمدن ش��ما تعامل ايران و آژانس دستخوش 
سياس��ي كاري شده است نظر ش��ما چيست؟ گفت: 
از زماني كه من آمدم تغييري ايجاد نش��ده اس��ت. با 
ايران همكاري متقابل و فش��رده داش��تيم و ايران از 
نظر بازرس��ي ها و تيم هاي آژانس كه به ايران مي آيند 
همكاري گس��ترده اي دارد و برخي سواالت است كه 
امروز هم درباره آنها صحبت كرديم. از اين رو معتقدم 
هيچ تغييري در رويكرد آژانس ايجاد نش��ده اس��ت و 

همكاري ما تداوم دارد و قرار است گسترده شود.
مديركل آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي عربستان 
سعودي و نظارت آژانس بر اين فعاليت ها اظهار كرد: بين 
آژانس و عربستان رابطه برقرار است و معتقديم بايد اين 
فعاليت ها تحت نظارت قرار گيرد و اميدواريم نظارت بر 

برنامه هسته اي عربستان تداوم داشته باشد.
گروسي در پاسخ به سوالي ديگري درباره رويكرد آژانس 
و دوري از سياسي كاري در بحث ايران تصريح كرد: من 
گرايش سياسي ندارم و قضاوت ها و نتيجه گيري هاي 
آژانس صرفا بر اس��اس يافته هاي فني است. آژانس با 
ايران در ارتباط با برجام همكاري داشته است. يكسري 
نكات و موضوعات است كه بايد حل و فصل شود. گه گاه 

مواردي پيش مي آيد كه نيازمند شفاف سازي است.
گروسي در پاسخ به اينكه آژانس چطور مي تواند تضمين 
دهد موانع و طرح هاي ضد ايراني امريكا مانع همكاري و 

تنش در روابط ايران و آژانس نشود؟ گفت: آژانس رابطه 
انفرادي با كشورها دارد و اجازه نمي دهد بخش سومي 
بر اين روابط تاثير بگذارد. ما گزارش ها را با حساسيت و 
جزييات و سيستمي تهيه مي كنيم. دولت ها مي آيند و 
مي روند اما رابطه كشورها با آژانس باقي مي ماند و اين 
مهم است. ما ضمانت مي دهيم اعمال نفوذي بر آژانس 
نيست، اما فشار هس��ت ولي تا جايي كه بتوانيم اجازه 

نمي دهيم اين فشارها تاثير بگذارد.
همچنين صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي در ادامه 
درباره جزييات مذاك��رات امروز با هيات آژانس اظهار 
كرد: قبال رايزني هايي انجام ش��ده ب��ود و امروز روي 
آنها صحبت كرديم، قرار است يك بيانيه صادر شود و 
طرف ها در تيم هاي كارشناسي روي آن كار مي كنند و 

در وقت مقتضي اعالم خواهد شد. 
وي تاكي��د كرد: مي توانم بگويم م��ا رو به جلو حركت 
مي كنيم و به آينده اميدوارم و قطعا مسائلي كه پيش 
روست به نحو مقتضي حل خواهد شد. البته دشمنان 
ساكت نمي نش��ينند ولي بايد با تدبير حركت كنيم و 
اقدامات را خنثي كنيم كه تاكنون هم مديريت كرديم.

صالحي در پايان خاطرنشان كرد: مجدد از آقاي گروسي 
و تيم همراهشان و مجموعه آژانس تشكر مي كنم كه با 
روحيه تفاهم و در چارچوب مقررات توافق نامه ها داريم 
عمل مي كنيم. ايران در اين چند سال كه پرونده تصنعي 
برايش در آژانس ايجاد ش��ده زير بار خواسته اي خارج 
از چارچوب هاي قانوني نرفته و نمي رود. ما بر اس��اس 
حاكميت و منافع ملي حركت مي كنيم و االن هم در 

چارچوب مقررات و تكاليف مذاكره و عمل مي كنيم.

در هيات وزيران مي توان ديد كه از همه جناح هاي معتدل، اصولگرا و اصالح طلب حضور دارند
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بدون هدايت نقدينگي به سمت توليد نمي توان انتظار معجزه از تزريق شديد پول به اقتصاد داشت 

نقدينگي بدون اثرگذاري منفي بر اقتصاد و قدرت خريد مردم
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

رييس كل بانك مركزي در مصاحبه تلويزيوني از رشد 
4درصدي پايه پولي و رش��د 12درصدي نقدينگي در 
5ماهه اول سال نسبت به پايان سال 98 خبر داد. رشد 
پايه پولي در 3 ماهه اول سال جاري نسبت به پايان سال 
گذش��ته، معادل 8.6 درصد بود كه آمار 5 ماهه نخست 
بيانگر كند شدن حدود 4.6 درصدي رشد پايه پولي است.
همتي قباًل اعالم كرده بود بان��ك مركزي درچارچوب 
هدف تورمي اعالم شده رشد كميت هاي پولي را كنترل 
خواهد كرد. همتي قبال نيز گفته بود كه رشد پايه پولي 
سال گذشته بيش از متوسط5۰ سال اقتصاد بوده است. 
اما، به رغم كسري بودجه قابل توجه دولت، فاصله چنداني 
با آن متوسط نداشته است و رشد 8.8 درصد آن در سه 
ماهه اول سال٩٩ نيز، چندان فاصله معناداري با رشدهاي 
فصلي سال هاي قبل ندارد. البته رشد نقدينگي همواره 
يك پديده ساختاري در اقتصادايران بوده است. گفتني 
است، در يك س��ال منتهي به خرداد امسال حجم پايه 
پولي 39.6 درصد و نقدينگي 34.2 درصد بوده كه رشد 
اجزاي نقدينگي رشد پول 61.5 درصد و رشد شبه پول 
29.1 درصد بوده است. حجم پايه پولي در پايان خرداد 
ماه به 383 هزار و 35۰ ميليارد تومان رسيده كه نسبت 
به اسفند ماه سال گذشته 8.8 درصد و در 12 ماه منتهي به 

خرداد ماه امسال 39.6 درصد رشد داشته است.
در ماه هاي گذشته برخي اقتصاددان كشور با اشاره به رشد 
شديد و عجيب شاخص هاي بورس، اين رشدها را عاملي 
براي افزايش بيشتر رشد نقدينگي و تبديل شبه پول به پول 
عنوان كردند. تا پايان بهار سال جاري رقم نقدينگي به 2651 
هزار ميليارد تومان رسيده و روزانه 2 هزار ميليارد تومان به 
رقم نقدينگي اضافه شده است. رشد بهاري نقدينگي 7.3 
درصد گزارش شده كه اين رقم 2.1 واحد درصد بيشتر از 
مدت مشابه سال قبل اس��ت. رقم پايه پولي تا پايان بهار، 
به ميزان 383 هزار ميليارد تومان ثبت ش��ده و رشد 8.8 
درصدي را در س��ه ماه نخس��ت ثبت كرده است. تا پايان 
سال جاري رقم نقدينگي مي تواند در بازه 3127 تا 3275 
هزار ميليارد تومان تغيير كند. رقم پايه پولي نيز در دامنه 
414 تا 493 هزار ميليارد تومان قرار خواهد گرفت. بانك 
مركزي تاكيد كرده كه تحت تاثير دو عامل حمايت هاي 
صورت گرفته در زمان كرونا و افزايش تنخواه گردان دولت 
پايه پولي رشد كرده است. اما بهره گيري از ظرفيت هاي 
جديد در سياست پولي نظير حراج اوراق دولتي و عمليات 

بازار باز مي تواند روند اين متغيرها را تغيير دهد.
اما رييس كل بانك مركزي در سخنان اخير خود در چند 
روز گذش��ته، اعالم كرده كه رشد پايه پولي در چهارماه 
نخست سال جاري 4 درصد بوده و براين اساس، رقم پايه 
پولي احتماال معادل 366 هزار ميليارد تومان خواهد بود 
كه در اين دو ماه تير و مرداد نسبت به خرداد معادل 17 
هزار ميليارد تومان كمتر ش��ده و شايد به اين معناست 
كه دولت تنخواه گرفته و حاال رقمي را بازگش��ت داده 
يا فروش اوراق بده��ي دولتي، نياز دولت به منابع بانك 
مركزي را كاه��ش داده و در نتيجه رقم پايه پولي كمتر 
شده است. براين اساس هنوز به طور كامل روشن نيست 
كه دليل س��خنان رييس كل بانك مركزي در ارتباط با 
رشد 4 درصدي پايه پولي در 5 ماه نخست سال كه نسبت 
به رشد 8.8 درصدي سه ماه نخست كاهش زيادي نشان 
مي دهد، چه بوده است و الزم است كه بانك مركزي در 
اين زمينه توضيحاتي ارايه نمايد تا چشم انداز اثر رشد پايه 

پولي بر تورم روشن تر شود. 
اما آنچه در مورد رشد نقدينگي در اين 5 ماه رخ داده بسيار 
جالب توجه است زيرا با رشد 12 درصدي نقدينگي عمال 
روزانه 191۰ ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده كه 
اين موضوع مي تواند به رشد تورم و قيمت ها و هيجان و 
نوسان بازارهاي دارايي مانند سهام و ارز وطال دامن بزند. 
اين افزايش نقدينگي طبق اعالم بانك مركزي در س��ه 

ماه نخست سال 99 معادل روزانه بيش از 2 هزار ميليارد 
تومان بوده است. همچنين در مقايسه با سال 97 مي توان 
دريافت كه در طول يكسال و 5 ماه اخير به ميزان 886 
هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه ش��ده و رشد 47 
درصدي در 17 ماه اخير داشته است و نشان دهنده فشار 
مضاعف نقدينگي بر تورم، قيمت ها، بازارهاي دارايي و... 
بوده اس��ت و همين امر باعث شده كه قيمت بسياري از 
كاالها و دارايي ها مانند مسكن و سهام و ارز با رشد فزاينده 
و عجيبي مواجه شود.  پايه پولي نيز در 15 ماه سال 98 و 
سه ماه نخست سال 99 به ميزان 44 درصد رشد كرده 
و 118 هزار ميليارد تومان در 15 ماه بيشتر شده است. 
افزايش پايه پولي نيز روزانه 26۰ ميليارد تومان در اين 15 
ماه بوده است.  عالوه بر رشد باالي مشهود نقدينگي و پايه 
پولي كه اثر آن بر تورم، قيمت ها، بازارهاي دارايي و... قابل 
كتمان نيست، نكته مهم اين است كه در اقتصاد ايران با 
وجود اين همه تزريق پول و نقدينگي، گشايشي در رشد 
اقتصادي و سرمايه گذاري، قدرت خريد مردم و مصرف 
بخش خصوصي و تقاضا نداش��ته است و اتفاقا همه اين 
شاخص هاي بخش حقيقي اقتصاد با رشد منفي در سه 

سال اخير يعني سال هاي 97، 98 و 99 مواجه شده اند.
رش��د اقتصادي در دو سال 97 و 98 به ترتيب منفي 5 و 
منفي 6 درصد بوده و در سال 99 نيز پيش بيني ها حكايت 
از رشد منفي اقتصاد دارد. رشد مصرف بخش خصوصي 
يا قدرت خريد مردم نيز در دو س��ال 97 و 98 به ترتيب 
منف��ي 2 و منفي 7 درصد بوده و در س��ال 99 نيز پيش 
بيني ها حكايت از منفي ش��دن قدرت خريد و مصرف 
بخش خصوصي دارد. به عبارت ديگر، نه تنها كيك توليد 
و اقتصاد ايران در اين سه سال اخير حداقل به ميزان 16 
درصد كوچك تر شده و قدرت خريد مردم يا مصرف بخش 
خصوصي و خانوارها نيز به ميزان 15 درصد در اين سه 

سال كمتر شده است.
 براين اس��اس روش��ن اس��ت كه به جاي تزريق فراوان 
نقدينگي و رشد قيمت ها كه عمال تورم بيشتر را در كنار 
رك��ود موجود براي اقتصاد ايران ايج��اد مي كند و ارزش 

پولي ملي را كاهش داده و قدرت خريد مردم را نيز كاهش 
مي دهد، حداقل باي��د كاري كرد كه از آث��ار تورمي اين 
نقدينگي و رش��د پايه پولي كاسته ش��ود.  در اين زمينه 
سياست هاي پولي بانك مركزي تابع سياست هاي مالي 
دولت است يعني اين دولت بوده كه به دليل نبود درآمد 
مناسب و كسري بودجه، عمال با رشد بدهي خود به بانك ها 
و بانك مركزي، زمينه رشد پايه پولي و نقدينگي را فراهم 
كرده اس��ت. عالوه بر اين موضوع، پايين بودن بهره وري 
واحدهاي اقتصادي و ناكارآمدي اقتصاد و ناترازي بانك ها 
نيز عاملي براي خلق پول در بازار بين بانكي بوده است كه 
زمينه رشد نقدينگي و گردش پول را فراهم كرده است و 
واحدهاي اقتصادي دايم به بانك ها فشار وارد مي كنند كه 
تسهيالت بگيرند و با وجود رشد 5۰ درصدي تسهيالت 
بانك ها در ماه هاي اخير نسبت به سال قبل، نه تنها تركيب 
تسهيالت بانك ها و هدف بنگاه ها براي دريافت وام تغييري 
نكرده و همچنان بخش عمده و حدود دو س��وم وام ها را 
س��رمايه در گردش و كمك به حفظ بنگاه و سرپا ماندن 
توليد فعلي تشكيل داده است، بلكه هيچ كمكي به رشد 
سرمايه گذاري و رشد اقتصادي نكرده است و هرچه پول 
بيشتري به اقتصاد تزريق مي ش��ود هيچ تكاني به رشد 
اقتصادي نمي دهد و اقتصاد كام��ال بي حس و منفعل و 
خواب آلود به افزايش گردش نقدينگي و پول نگاه مي كند. 
 به اين مس��ائل اضافه كنيد س��فته بازي و سوداگري و 
كسب سود از محل خريد و فروش و كار بدون زحمت را 
كه نه تنها اين سود سهم بنگاه ها و شركت هاي توليدي 
نمي شود وتنها نصيب سهامداران حقيقي و حقوقي شده 
و س��هامدار از محل رشد قيمت س��هام سود برده، بلكه 
قيمت مس��كن و خودرو، طال و ارز نيز باال رفته اس��ت و 
قيمت كاالهاي مصرفي و مورد نياز مردم نيز رشد بااليي 
داشته است.  در حالي كه انتظار اين است كه حداقل 5۰ 
درصد از افزايش نقدينگي سهم توليد و شركت ها شود و به 
افزايش توليد كمك كند نه اينكه سودي براي سوداگران 
باشد. در عين حال بخشي از شركت ها و سرمايه گذاران 
نيز به خاطر سود باالي سهام و مسكن وخريد و فروش، 

عمال توليد را كاهش داده و پول و تسهيالت بانكي را به 
خريد سهام و ارز و طال و مسكن و زمين اختصاص داده اند 
و همين موضوع باعث شده كه هر چه تسهيالت دهي و 
نقدينگي بانك ها بيشتر مي شود به رشد قيمت دارايي و 
سهام و طال و ارز و مسكن اضافه مي كند و هرچه قيمت 
اين دارايي ها بيشتر مي ش��ود عمال فشار براي دريافت 
تسهيالت و رشد نقدينگي و خلق پول بيشتر مي شود.  
براين اساس، تا زماني كه نوعي ثبات در حفظ ارزش پول 
و قيمت دارايي ايجاد نش��ود و اين تصور اشتباه اصالح 
نشود كه با رشد قيمت دالر نبايد قيمت هر كاال و دارايي و 
سهامي رشد كند، نمي توان به اين دور و تسلسل قيمت ها 
و نقدينگي پايان داد.  برخي كارشناسان معتقدند كه در 
اين راس��تا، بايد اجازه داد كه نرخ دالر هر هفته براساس 
تورم هفتگي رش��د كند و بانك مرك��زي و دولت نوعي 
سيستم شناور مديريت شده به كار بگيرند تا قيمت دالر 
متناسب با تورم و نه بيشتر و كمتر رشد كند و در گام بعد 
بايد تسهيالت دهي بانك ها را براساس طرح هاي تشويقي 
جهت رش��د بهره وري و نياز واقعي توليد هدف گذاري 
كرد تا نقدينگي و تسهيالت بانك ها عامل پوشش دهي 
بهره وري پايين و سود سوداگران و كسري بودجه دولت 
نباشد.  دولت بايد فضاي كسب وكار را بهتر كند تا رشد 
اقتصادي و ماليات ها افزايش يابد و به همان ميزان نياز 
دولت و كس��ري بودجه آن كاهش يابد و از سوي ديگر، 
تسهيالت بانك ها بايد براساس نياز واقعي و رشد توليد 
باشد. همچنين بايد براساس س��ود معامالت بازارهاي 
دارايي سيستم مالياتي قدرتمندي حاكم شود و معامالت 
دوم و سوم مسكن و همچنين سود سهام و ارز مشمول 
ماليات شود.  در حال حاضر نه تنها چنين سياست هايي 
به كار گرفته نمي ش��ود تا كسري بودجه را كاهش دهد 
و تس��هيالت بانك ها را در جهت توليد به كار بگيرد و از 
س��فته بازي و سوداگري بازارهاي مسكن و سهام و ارز و 
طال بكاهد، بلكه برعكس، سياست هاي موجود همگي 
مشوق خريد و فروش و هيجان در بازار سهام است و با ورود 
شركت هاي جديد، تشويق به سرمايه گذاري در بورس، 
عدم كنترل صادركنندگان و... عمال نوسان قيمت ها و 
رش��د آنها موجب هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي 

دارايي شده و توليد را به حاشيه برده است.
براين اس��اس، دولت و بانك مركزي هر چه رشد توليد 
و مص��رف بخش خصوص��ي و تقاضا را تش��ويق كنند 
عمال نقدينگي نيز جذب ش��ده و عامل رشد سوداگري 
و قيمت ها نخواهد بود و مردم احساس نمي كنند كه از 
كسب س��ود خريد وفروش عقب مانده اند و هر كسي به 
كس��ب وكار و زندگي خود قانع خواهد بود، زيرا حجم 
نقدينگي 27۰۰ هزار ميليارد توماني كنوني در مقايسه با 
نرخ دالر 23 هزار توماني فعلي، حدود 12۰ ميليارد دالر 
است و اگر اقتصاد و قيمت سهام و مسكن و سرمايه ها را 
كامال دالريزه كنيم بازهم رقم 12۰ ميليارد دالر در مقابل 
كل ارزش بازاره��ا و دارايي ها، امكانات فيزيكي و ثروت 
كشور زياد نيست و لذا براي تغيير دادن ريشه اين تفكر و 
تصور اشتباه كه هر قيمتي وارزشي را بايد با دالر سنجيد، 
الزم اس��ت كه كانال هاي هدايت نقدينگي، تسهيالت 
بانك ها، خلق پول، سياست هاي پولي و مالي تغيير كند 
تا نقدينگي بانك ها و حمايت هاي دولت به جايي هدايت 
شود كه در آن محل توليد اولويت است نه خريد و فروش و 
سفته بازي.  اگر دولت براي تامين مخارج خود، بازار سهام 
را تش��ويق كند و نقدينگي جذب شركت ها نشود بلكه 
جذب سود سهامداران شود، در نتيجه رشد نقدينگي و 
تورم و قيمت ها نيز تشديد خواهد شد اما اگر اين نقدينگي 
صرف افزايش سرمايه شركت ها، فروش سهام شركت ها 
و عرضه اوليه باش��د، مي توان انتظار داشت كه به تدريج 
توليد تشويق شود. در ساير بازارها نيز رشد تقاضا براي 
مسكن، توليد مسكن بايد جايگزين خريد و فروش و رشد 

قيمت هاي فعلي شود. 

بازگشت بورس  به مدار رشد
  داليل حمايت سنگين حقوقي ها 

از تاالر شيشه اي
در همين حال، سيد مهدي سديدي، عضو هيات مديره 
شركت بورس يكي از داليل حمايت حقوقي ها از بازار را 
رسيدن سهم هاي بنيادي به قيمت هاي جذاب عنوان 
كرد و فروش در اين ش��رايط را ناشي از هيجان ارزيابي 
كرد. به گزارش س��نا، او با اشاره به حمايت هوشمندانه 
حقوقي ها و صندوق ها از بازار سهام در اين روزها گفت: 
اين حمايت بر اس��اس كارشناس��ي و بررس��ي ميزان 
ارزندگ��ي اين س��هام اتفاق افتاد و دلي��ل اين حمايت 
عالوه بر ارزندگي ش��ركت هاي انتخاب شده، رسيدن 
اين س��هم ها به قيمت هاي جذاب براي سرمايه گذاري 
است. وي فروش در اين قيمت ها را صرفا به دليل هيجان 
عنوان كرد و در خصوص زمان پايان اصالح بازار افزود: 
در سمت تقاضا شركت هاي حقوقي و صندوق ها سهام 
ارزنده خود براي سرمايه گذاري را انتخاب كرده اند، اما 
ممكن است در سمت عرضه افراد به دليل هيجان موجود 
در بازار بدون توجه به اين ارزندگي در صف هاي فروش 
قرار بگيرند. به همين دليل نمي توان قطعي گفت كه با 
وجود حمايت حقوقي ها اين اصالح پايان بپذيرد ليكن 
با توجه به حمايت هاي ديروز و امروز، جو رواني بازار در 

حال تغيير است.

  فروش سهام منطقي نيست
مديرعامل صندوق بازنشستگي بانك ها با اشاره به قرار 
گرفتن توده فروش��ندگان در صف هاي خريد يك ماه 
پي��ش و در قيمت هاي باالتر يادآور ش��د: اين افراد چه 
در روند منفي و چه در روند مثبت بازار همواره هيجاني 
رفتار مي كنند و بخش��ي از اين مس��اله ناشي از پايين 
بودن شاخص سواد مالي در بازارها است. چراكه وقتي 
در خريد، منطقي وجود نداشته باشد و صرفا بر اساس 

هيجان اتفاق افتاده باش��د، در فروش هم فرد منطقي 
براي نگهداري سهم خود ندارد.

 حقوقي ها وظايف دو سويه دارند
عضو هيات مديره ش��ركت بورس در تشريح داليل عدم 
حمايت حقوقي ها و حتي عرضه در طي مدت ريزش بازار 
گفت: در شرايطي كه طي ش��د حقيقي ها نيز در فروش 
سهام خود ناموفق بودند، بنابراين حقوقي ها نيز بي شك 
در اين امر به توفيقي دست پيدا نكرده اند. اما به طور كلي از 
بهمن ماه 98 حقوقي هاي بازار در زمينه وظايف خود كم 

كاري كرده اند و مي توانستند با شناورسازي و عرضه هاي 
متعادل كننده فضاي بازار را مديريت كنند. وي با تاكيد بر 
وظيفه دو سويه حقوقي ها خاطرنشان كرد: يكي از وظايف 
ذاتي حقوقي ها بازارسازي و بازارگرداني است و بايد از سهم 
خود حمايت كند؛ نه تنها وقتي كه سهم در حال ريزش 
است، بلكه بايد به موقع سهام خود را در بازار شناور كند و 

روند قيمت سهم خود را منطقي كند.

  خالف فلسفه بازار حركت نكنيد
سديدي راهكار رسيدن به ريتم هماهنگ تر روند بازار 

را ايجاد نگاه بلندمدت در س��هامداران دانست و گفت: 
وقتي سهامداران اقدام به خريد سهمي مي كنند ابتدا به 
بررسي بنياد شركت بپردازند. يعني بايد حداقل توليد و 
فروش و حاشيه سود آن را بررسي كنند و ميزان توليد 
و فروش و سود س��االنه را با ارزش بازار شركت مقايسه 
كنند تا سود برايشان افشا شود. اين مساله كار پيچيده اي 
نيست و با سوادي مختصر نيز فرد مي تواند اين بررسي را 
انجام دهد. اين فعال بازار سرمايه با تاكيد بر ضرورت اين 
بررسي ها قبل از ورود به سهم تصريح كرد: اين فلسفه 
حركت صحيح در بازار است. چنانچه افراد خالف فلسفه 
اين بازار عمل كنند نه تنها بهره اي از اين بازار نمي برند، 
بلكه متضرر نيز خواهند شد و ديگران را نيز در سايه رفتار 

هيجاني خود متضرر مي كنند.

 همه دارايي ها را تبديل به سهام نكنيد
مديرعامل صندوق بازنشستگي بانك ها سرمايه گذاري را 
نيازمند ايجاد تركيب دارايي ها عنوان كرد و افزود: برخي 
افراد با فروش خانه و ماش��ين خود به بازار سهام آمده 
اند؛ در حالي كه اين امر خالف قوانين س��رمايه گذاري 
است. چراكه افراد بايد دارايي هاي خود را تفكيك كنند 
و اصطالحا س��بدي از دارايي براي خود ايجاد كنند. بر 
اين اس��اس تبديل همه دارايي ها به سهم اشتباه است. 
چون بورس حتي با فرض داشتن سواد مالي كافي توسط 
س��رمايه گذار باز هم داراي ريسك هاي متعددي است 

كه ممكن است سرمايه فرد را تحت الشعاع قرار دهد.
وي ي��ادآور ش��د: كافي اس��ت تنها بخش��ي از س��بد 
س��رمايه گذاري افراد را خريد سهام به خود اختصاص 
دهد و اين س��هام نيز بايد از بين سهام بنيادي و با ديد 
بلندمدت انتخاب شود. چنانچه اين اصول رعايت شود 
بورس نيز مي تواند يك س��رمايه گذاري مطلوب براي 

جامعه تلقي شود.

كاهش فساد با كد يكتا
در صنعت بيمه

رييس كل بيمه مركزي ضمن رونمايي از سامانه هاي 
يكپارچه نظارت و بيمه حمل و نقل و آتش س��وزي 
گفت: عملياتي شدن صدور كد يكتا عالوه بر تسهيل 
امر بيمه گري، به كاهش فساد اقتصادي نيز منتهي 
خواهد شد. به گزارش بيمه مركزي، غالمرضا سليماني 
در آيين رونمايي از س��امانه هاي يكپارچه نظارت و 
بيمه حمل و نقل و آتش سوزي، گفت: صنعت بيمه با 
پيشگامي در زمينه دولت الكترونيك يكي از حلقه هاي 
مقابله با ورود و توزيع كاالي قاچاق است. رييس كل 
بيمه مركزي ضمن يادآوري صدور كد يكتا در سامانه 
»سنهاب« براي بيمه نامه هاي آتش سوزي و حمل 
و نقل، افزود: عملياتي شدن صدور كد يكتا عالوه بر 
تسهيل امر بيمه گري، به كاهش فساد اقتصادي نيز 
منتهي خواهد شد و پس از اين هيچ محموله اي كه 
استعالم دستگاه هاي ذي ربط را نداشته باشد، قابليت 
بيمه نخواهد داشت. سليماني سال 99 را سال تكميل 
فرايند هوشمندس��ازي صنعت بيمه و الكترونيكي 
شدن محصوالت اين صنعت دانست و خاطرنشان 
كرد: اكنون دريافت كد يكتا براي س��ه رشته بيمه 
ش��خص ثالث، آتش س��وزي و حمل و نقل اجباري 
شده و به تدريج براي اجباري شدن كد يكتا در تمامي 
رشته هاي بيمه اي اقدام هاي الزم انجام خواهد گرفت.

خريد طال با كارت ملي 
ارتباطي با ماليات ندارد

گروه بانك و بيمه| 
رييس اتحاديه طال و جواهر ضمن بيان عدم ارتباط 
الزام كارت ملي براي خريد طال با موضوع ماليات اعالم 
كرد: ارايه كارت ملي براي خريد طال و سكه به منظور 
جلوگيري از پولش��ويي بوده و هدف از اين موضوع 
احراز هويت خريدار است.  ابراهيم محمدولي در مورد 
ارايه كارت ملي جهت خريد طال و س��كه گفت: اين 
دستورالعمل در راستاي مبارزه با پولشويي بيش از يك 
سال و نيم پيش مي باشد كه براساس آن ميزان خريد 
باالي 15 ميليون تومان منوط به ارايه كارت ملي بوده 
و هدف اصلي آن بررسي اصالت خريدار و تطابق كارت 
بانكي با كارت ملي وي مي باشد.بعضا ديده شده كه 
سارقان با كارت هاي مسروقه بانكي، اجناسي از جمله 
طال و سكه خريداري كرده اند و اين موضوع موجب 
مشكالتي براي فروشنده از جمله همكاران صنفي ما 
شده است. رييس اتحاديه طال و جواهر تهران ضمن 
رد ارتباط اين موضوع با بحث اخذ ماليات از خريداران 
افزود: تصميم درباره دريافت ماليات با سازمان امور 
مالياتي اس��ت و هيچ ارتباطي با اين اتحاديه ندارد و 
در اين خصوص بخشنامه اي به ما ابالغ نشده است، 
لذا ارايه كارت ملي در مورد طال و سكه تنها به منظور 
مبارزه با پولشويي مي باشد . محمدولي در مورد سقف 
ميزان خريد با كارت مل��ي از واحدهاي صنفي اين 
اتحاديه تاكيد كرد: در زمان ابالغ اين دستورالعمل 
پانزده ميليون تومان مورد نظر خريد حدوداً برابر با 
12۰ گرم طال بود، ول��ي هم اكنون اين مبلغ كمتر 
از 15 گرم طال مي باش��د كه الزم است مسووالن امر 
ميزان سقف خريد طال با كارت ملي را با توجه به شرايط 
روز افزايش دهند. صرافي هاي بانكي قيمت خريد و 
فروش دالر را تغيير ندادند و برهمين اساس هم اكنون 
قيمت دالر در صرافي هاي بانكي براي فروش 22 هزار 
و 48۰ تومان اس��ت.اين صرافي ها دالر را از مردم با 
قيمت 22 هزار و 38۰ توم��ان خريداري مي كنند. 
قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها نيز با ثبات 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 26 هزار و 
68۰ تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو در اين 
صرافي ها 26 هزار و 58۰ تومان درج شده است. در بازار 
آزاد قيمت دالر با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قب��ل 23 هزار و 1۰۰ تومان، يورو 27 هزار 
تومان و درهم امارات 6 هزار و 3۰3 تومان اعالم شده 
و ه��ر اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت 1933 
دالر معامله مي شود. براين اساس، قيمت طال نسبت 
به روزهاي قبل تقريبا با ثبات است و مظنه هر مثقال 
طالي 17 عيار يا آبشده، 4 ميليون و 56۰ هزار تومان، 
قيمت طالي 18 عيار هرگرم يك ميليون و 6۰ هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1۰ 
ميليون و 8۰۰ هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 1۰ 
ميليون و 4۰۰ هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 
5ميليون و 3۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 
ميليون تومان و سكه گرمي يك ميليون و 68۰ هزار 
تومان تعيين شده و به فروش مي رسد. در بازار رسمي 
ارز نيز بانك مركزي روز سه شنبه نرخ رسمي 47 ارز 
عمده را اعالم كرد كه بهاي 19 ارز با افزايش قيمت 
مواجه بود.. بهاي ساير ارزها نيز ثابت ماند.بر اين اساس 
هر دالر امريكا بدون تغيير نسبت به روزهاي گذشته، 
42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس به قيمت 
55 هزار و 18 ريال و هر يورو نيز 49 هزار و 576 ريال 
اعالم ش��د. در حالي ك��ه ارزش دالر در بازار جهاني 
كاهش يافته و سرمايه گذاران منتظر سخنراني آخر 
هفته رييس فدرال رزرو امريكا هستند قيمت طال 
شاهد افزايش بود، اما افزايش شاخص ها در بازارهاي 

بورس سبب شد تا رشد قيمت طال محدود باشد.

انتشار ۸۲ هزار ميليارد تومان 
اوراق مالي در سال ۹۸

معاونت نظارت مالي و خزانه داري وزارت اقتصاد در 
س��ال 1398 مجموعًا 82 هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي اسالمي ش��امل 4۰ هزار ميليارد تومان اوراق 
نقدي و 42 هزار ميليارد تومان اوراق غير نقدي منتشر 
كرده است. قس��مت اول عملكرد يك ساله معاونت 
نظارت مالي و خزانه داري اين وزارتخانه را منتش��ر 
ش��د. در اين گزارش ضمن تشريح اهم سياست ها، 
برنامه هاي عملياتي، اقدامات اجرايي و دستاوردهاي 
معاونت نظارت مالي و خزانه داري اين وزارتخانه، آمده 
است: در طول سال 1398، معادل 131 هزار و 358 
ميليارد ريال تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت از طريق 
صدور اوراق تسويه نوع اول و دوم صورت گرفته است. 

درخواست روسيه از بريكس 
براي كنار گذاشتن دالر امريكا

وزير تجارت روسيه بر اهميت كاهش وابستگي به 
دالر تاكيد كرد.به گزارش راشاتودي، وزير تجارت 
روسيه از كشورهاي عضو بريكس خواست تا براي 
كاهش آسيب پذيري خود از سياست هاي امريكا، 
س��هم ارزهاي ملي از مبادالت دوجانبه را كاهش 
دهند. دنيس مانتوروف كه در يك كنفرانس ويديويي 
با همتايان خود از كشورهاي آفريقاي جنوبي، روسيه، 
برزيل و چين گفت گزينه هاي زيادي براي تقويت 
پيمان هاي پولي دوجانبه و چندجانبه وجود دارد. 
دنيس مانتوروف گفت: استفاده منطقي و متعادل از 
اين ابزار به ثبات اقتصاد كشورهاي ما كمك مي كند 
و وابس��تگي ما را به سياس��ت هاي امريكا كاهش 
مي دهد.مانتوروف از همتايان خ��ود در اين اتحاد 
 )NDB( خواس��ت فعاالنه تر از بانك توسعه جديد
بريكس استفاده كنند كه مخصوصاً براي اين اهداف 
تاسيس شده است. توليد ناخالص داخلي اين بلوك 
5 مليتي 21 تريليون دالر است و بيش از 4۰ درصد از 
جمعيت جهان را شامل مي شود.  بانك توسعه جديد 
بريكس با سرمايه اوليه 1۰۰ ميليارد دالر در 2۰14 
تاسيس و يك سال بعد رسماً براي تجارت بازگشايي 
شد. هدف از تاسيس اين بانك، سازماندهي منابع 
براي پروژه هاي توسعه زيرساختي در اقتصادهاي 
نوظهور بوده است. مقر اين بانك در شانگهاي است 
و يك شعبه در ژوهانسبورگ دارد. اين بانك قصد 
دارد دفاتر بيشتري در مسكو و ساير شهرهاي روسيه 
باز كند.اين ساز و كار در سال 2۰14 تاسيس شد و 
اكنون اعتباري معادل 1۰۰ ميليارد دالر در اختيار 
دارد. هدف اين ساز و كار استفاده حداكثري از منابع 
مالي گروه بريكس براي توسعه زيرساخت هاي اين 

كشور و رسيدن به توسعه پايدار است. 

»خون بس« مايه افتخار نيست
بع��د از ازدواج اين دختر از طبيعي ترين حقوق خود 
محروم مي شود، او حق ندارد بدون اجازه فاميل شوهر 
و گاه حتي اهالي طايفه آب بخورد. آرزوي ديدار پدر و 
مادر و اقوامش را به گور مي برد. هر روز مورد شديدترين 
اهانت ها و خشونت ها از سوي همسر يا خانواده او قرار 
مي گيرد، خشونتي كه گاه به جان باختن اين دختران 
مي انجامد. شايد خون بس نوع ديگر برده داري باشد، 
سنتي كه به اشتباه سال هاي س��ال در ايراني كه ما 
داعيه هزاران سال فرهنگ آن را داريم اجرا مي شود 
و حاال مسووالن ما تالش مي كنند، اين سنت ناپسند 
را به ثبت ملي هم برسانند. تمام اينها در حالي صورت 
مي گيرد كه اليحه منع خش��ونت علي��ه زنان مدت 
مديدي اس��ت كه در مجلس خاك مي خورد و هر از 
گاهي سر از شوراي نگهبان در مي آورد و بعد دوباره به 
مجلس باز مي گردد و در نهايت هم هيچ اتفاق مثبتي 
در اين زمينه رخ نمي دهد. در اين بين هر از گاهي هم 
مسوولي دست به كار مي شود و در مصاحبه اي مفصل 
درم��ورد اين اليحه صحبت مي كند و وعده تصويب 
زودهنگام آن را مي دهد و بعد دوباره سكوت طوالني. 
حاال در اين ش��رايط طرح ثبت ملي س��نت »خون 
بس« مانند خنجري ديگر بر گرده فعاالن حقوق زنان 
مي نشيند. كساني كه تمام اين سال هاي تالش كردند، 
تا زنان را از حقوق قانون و بر حقش��ان آگاه كنند و در 
اين را سختي هاي زيادي را هم متحمل شدند. سوال 
اينجاست كه چه كس��اني براي اين ثبت ملي تالش 
مي كنند. وقتي ما اين همه سنت ماندگار و شايسته 
داريم آيا واقعا بايد به دنبال ثبت ملي سنتي باشيم كه 
كم از برده داري ندارد و خش��ونت عليه زنان را ترويج 
مي دهد. شايد اگر اين مسووالن يك بار پاي حرف هاي 
زني مي نشستند كه قرباني اين سنت ضد انساني و 
ضد زن است آن وقت ديگر تالشي براي ثبت ملي آن 
نمي كردند. زنان قرباني خون بس اگر زنده بمانند تا 
پايان عمر رنج هاي بي شماري را متحمل مي شوند، 
خيلي از آنها دست به خود كشي مي زنند وتعدادي 
ديگر زير دست و پاي شوهرانشان جان مي سپارند. زنان 
قرباني سنت خون بس همان زمان كه به عقد يكي از 
مردان طايفه مقتول در مي آيند مي ميرند. اين سنت 
نيازي به ثبت تاريخي ندارد چون جاي زخم هايش تا 
ابد بر گرده زنان اين سرزمين بوده و هست. خون بس 
مايه افتخار نيست كه مي خواهيد آن را ثبت ملي كنيد.

نمايان شدن عيار اصلي بورس
 احتماال خيلي زود تقاضاي گسترده اي در بازار ايجاد 
خواهد ش��د و دوباره نقدينگي آرام آرام بورس را به 
عنوان بازار اول انتخاب خواهد كرد، بسياري از افراد 
با توهم تاثير گذاري بر جريانات بازار، سعي در هدايت 
اين نقدينگي به گروه هاي مورد نظر خود را دارند كه 
خوشبختانه اين مهم اتفاق نخواهد افتاد. علل اصالح 
بازار را ديگر بازگو نمي كنم اما به وضوح ديديد كه وقتي 
بازار، بزرگ ندارد جايي براي عرض اندام كوچك ترها 
وجود ندارد، وقتي بازار لي��در ندارد چرخ بازار پنچر 
است و حركت نمي كند. بنابراين با توهم تاثيرگذاري 
بر جريانات بازار صحبت نكنيم.  واقعيت هاي بازار را 
مرور كنيد، رشد قيمت هاي جهاني فلزات و سنگ 
آهن و محصوالت پتروپااليش��ي را ببينيد. رش��د 
قيمت ها در بورس كاال را در سه ماهه اخير رصد كنيد.

رشد دالر نيمايي را به دقت نگاه كنيد. ورود نقدينگي 
در شش ماهه گذشته را بررسي كنيد و ببينيد كدام 
گروه ها بيشترين نقدينگي را جذب كرده اند، تعداد 
سهامداران كدام گروه ها بيشتر است؟ بازار همه جوره 
آماده بازگشت است و اين مهم خيلي خيلي زود اتفاق 
خواهد افتاد و اين روزها در يكي دو كندل هفتگي از 
يك نمودار بلندمدت گم خواهد شد و تمام سمپاشي ها 
بي اثر خواهد ش��د. همراهان عزيز بورس آماده رشد 
دسته جمعي است و اصالح اخير بسياري از گروه ها 
را در منطقه جذاب قيمتي قرار داده است كوچك و 
بزرگ آماده رشد پر شتاب ديگري هستند فقط بايد 

مراقب سهام پروژه اي و غيربنيادي باشيد.

هزار ميليارد تومان -   درصد

نقدينگي - دوره 
تريليون تومان

رشد نقدينگي-  
درصد

پايه پولي - 
رشد رشد پايه پولي تريليون تومان

اقتصادي 
رشد مصرف 

مردم

منفي منفي52768123664.6 ماه نخست سال 99

سه ماه اول 99 نسبت به 
منفيمنفي26517.33838.6اسفند 98

98247231.335232.8-6.5-7.7

9718822326524-5.4-2.6

96152922213193.72.5

12.53.8 برجام9512532317917

يكسال منتهي  به 
منفيمنفي265134.238339.6خرداد 99

محمد رضواني فر، مديرعامل شستا با بيان 
اينكه پشتيباني شستا از سهامداران ُخرد 
در روزهاي سخت بازار به دليل ايجاد آرامش 

و اميد به آينده بود، گفت: 
شستا تالش مي كند با رويكردي حرفه اي 
و هوش�مندانه در روزهاي س�خت بازار، به 
»نقد شوندگي بازار« و جمع كردن صف هاي 

فروش كمك كند. 
وي با اشاره به اينكه تعهد به بازارگرداني و حمايت از سهام هلدينگ ها و  شركت هاي زيرمجموعه 

به هنگام و قاطع در دستور كار شستا قرار گرفت، تصريح كرد: 
شس�تا در تاريخ دوم و س�وم ش�هريورماه ح�دود 12۰۰ ميليارد تومان از س�هام ش�ركت هاي 
زيرمجموعه اش را خريداري كرد. اقدامي كه به جمع شدن صف هاي فروش و چشم انداز»برگشت 

بازار« منجر شد.
مديرعامل شستا تاكيد كرد: حمايت 12۰۰ميليارد توماني از شركت هاي زير مجموعه در روزهاي 
منفي بازار سرمايه توسط شستا و هلدينگ هاي تابعه، نه تنها ريسك نقدشوندگي براي دارندگان 
سهام آن شركت ها را كاهش داد، بلكه با حفظ ارزش دارايي هاي شستا، به ايجاد اطمينان خاطر 

براي سهام داران حقيقي و رفتار حرفه اي در بازار كمك كرد.

خبر ويژه
حمايت شستا از سهامداران شرکت هايش  در التهاب بازار بورس 

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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فرشاد مومني در موسسه دين و اقتصادمطرح كرد

چرا فروش نفت به مردم، راه گشايش اقتصادي نيست؟
اعالم گش��ايش اقتصادي از س��وي رييس جمهور، در چند 
هفته گذشته، فضاي اقتصادي ايران را با اما و اگر مواجه كرده 
است. هرچند در ابتدا به نظر مي رسيد كه با نهايي شدن طرح 
گشايش اقتصادي، دولت اطمينان دارد كه اتفاق بزرگي رخ 
خواهد داد اما آنچه در عمل رخ داد، نشان مي داد كه نه تنها 
طرح گشايش اقتصادي هنوز نهايي نشده كه حتي در صورت 
اجرا نيز، ابهامات زيادي درباره ميزان اثرگذاري آن وجود دارد. 
كارشناسان اقتصادي در هفته هاي گذشته از چند منظر به اين 
طرح نگاه كرده اند و اين سوال را مطرح مي كنند كه حتي اگر 
مجلس و قوه قضاييه با فروش اوراق سلف نفتي به مردم موافقت 
كنند، مشخص نيست چه قدر مي توان به تاثير جدي آن تا 
حدي كه به گشايش اقتصادي مشهور شود وجود دارد. فرشاد 
مومني – اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي -  يكي از 
كارشناساني است كه در روزهاي گذشته به نقد طرح گشايش 
اقتصادي پرداخته و در صحبت هاي اخير خود در موسسه دين 

و اقتصاد دليل مخالفتش با طرح دولت را تشريح كرده است.
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: اگر به گفته 
برخ��ي احتمااًل قيمت نفت در س��ال هاي آتي افزايش پيدا 
كند دولتي كه تا خرخره در بدهي قرار دارد و بر اساس مفاد 
بودجه سال 1399 خودش براي گذران امور جاري اش فرمان 
فروش هر دارايي قابل فروش را داده و طيف متنوعي از راه هاي 
بدهكارسازي را هم در دستور كار قرار داده و حكومت و دولت 
بعدي را به گروگان رويه هاي كوته نگرانه خودش مي گيرد؛ 

چه مي تواند بكند؟
وي گفت: طي چند س��اله گذش��ته يك رون��د انحطاط در 
عملكرد اقتصادي ايران مشاهده مي ش��ود و اين روند مايه 
طيف متنوعي از نگراني ها و آشفتگي هاي ذهني چه در سطح 
نظام تصميم گيري كشور و چه در ميان توليدكنندگان و چه 
در ميان عامه مردم ش��ده و همه با تمام وجود گشايشي در 
اقتصاد ايران را مطالبه مي كنند. اما زماني كه هفته گذشته 
جناب آقاي رييس جمهوري وعده گشايش را داد و معلوم شد 
يك ركن كليدي اين گشايش باز شدن يك باب جديدي از 
آينده فروشي و غير موّلد پروري و پشت كردن به توليد هست؛ 
دوستان موسسه مطالعات دين و اقتصاد به طرح اين موضوع 
پرداختند كه آيا مي توان از طريق به حاش��يه راندن افراطي 
توليد و انقطاع مطلقه از آن چشم اميدي به گشايش و بهبود 
وضعيت جامعه داشته باش��يم يا نه؟ استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي گفت: زماني ك��ه از اين زاويه تحوالتي كه 
در دنيا پديدار شده است را مرور مي كنيم به وضوح مشاهده 
مي شود پاسخ قطعي و قاطع به اين پرسش منفي است. محال 
است گشايش توس��عه گرا، پايدار و اعتال بخش در كشوري 
پديد بيايد بدون اينكه توجه به بنيان هاي علمي- فني توليد 
و به معناي دقيق كلمه حمايت از توليد توسعه گرا و توليدي 
كه دانايي و توانايي محور است در دستور كار قرار بگيرد. اين 
يك مساله بسيار حياتي و البته بسيار تكان دهنده در اقتصاد 
سياسي ايران به شمار مي رود و دقيقاً چيزي حدود 31 سال از 
زماني كه به صورت تدريجي و فزاينده و امروز به صورت نظام 
وار فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع در ايران پشت 
به توليد كرده اند و رانت پروري و غير موّلد پروري را پيشه خود 
كرده اند، انتظار گشايش يك انتظار به غايت پر هزينه، فاجعه 
ساز و با چشم اندازهاي بسيار نگران كننده است كه تحريك به 
آشوب و ناآرامي و تعميق وابستگي هاي ذّلت به دنياي خارج و 
از كاركرد افتادگي همه اركان نظام حيات جمعي را به دنبال 

دارد و اين عاقبت خوشي ندارد.
دكتر فرشاد مومني ادامه داد: در مواجهه با اين مساله و براي 
روشن كردن ذهن نظام تصميم گيري اساسي كشور مي توانيم 
از دو روش استفاده كنيم. يك روش اينكه نادرستي ها و تناقض 
و ناكارآمدي هاي ماجراي طرح پيش فروش نفت را برجسته 
كنيم. روش ديگر اينكه به طور بنيادي نش��ان دهيم تحت 
هر عنواني زماني كه پش��ت به توليد مي كنيد و انگيزه هاي 
س��رمايه گذاري موّلد را از بين مي بريد نبايد انتظار داش��ته 
باشيد اوضاع و احوال بهتر شود. اگر ما قادر باشيم هزينه هاي 
اين مساله را به ويژه از منظر مشروعيت زدايي از حكومت و 
ايجاد يأس و سرخوردگي در ميان مّلت و به ويژه فرهيختگان 
و نخبگان مّلت و آس��يب هايي كه از نظ��ر فقر و فالكتي كه 
به اكثريت مردم تحميل مي كند و محيط زيستي كه رو به 
نابودي گذاشته مي شود را آشكار كنيم شايد اين اميد وجود 
داشته باشد كه ان شاء اهلل عالج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت 
رويكردهاي ضد توسعه و رانت محور و فاجعه سازي هاي آن 
به اندازه اي برمال ش��ود. تا نظام تصميم گيري هاي اساسي 
كشور از دل ش��وره هاي كاذب و تالش هاي فاسد ذي نفعان 
اين مناسبات براي دادن آدرس هاي غلط و دستكاري واقعيت 
به هوش بيايند و كشور را در مسيري قرار دهند كه به معناي 
دقيق كلمه چشم اندازهاي اميد بخش ظاهر شود. بنابراين در 
اين جلسه ما تالش مي كنيم به گوشه هايي از گزينه اول اشاره 
داشته باشيم اما تمركز اصلي بحث را روي قسمت دوم بگذاريم 
كه اگر حكومتگران گرامي مي خواهند اضطراب و تشويش و 
ناپايداري و سرخوردگي از اين جامعه دور شود چشم ها را بايد 
بشويند و جور ديگري كه واقع بينانه، عالمانه و اعتالء بخش 

هست به مسائل اقتصاد سياسي ايران نگاه كنند.
وي گفت: زماني كه شما مي بينيد چگونه با الفاظ بازي مي شود 
و براي يك آينده فروشي خطرناك عنوان گشايش گذاشته 
مي شود مي توانيد بازي با الفاظ و منطق هاي نام گذاري را در 
ابعاد متنوع تري مورد توجه قرار دهيد. صميمانه و خاضعانه از 
رسانه هاي كشور تقاضا مي كنم به داد مّلت برسند و اين بازي ها 
را برمال كنند. در جامعه اي كه بالغ بر 75 درصد جمعيت بنا به 
تصريح گزارش هاي رسمي معاونت رفاهي، وزارت كار و هيات 
وزيران نيازمند حمايت براي بقاء هستند اينكه شما مي گوييد 
گشايش براي مردم هست بايد بگوييد براي كدام مردم است؟ 
كدام مردم هستند كه به انگيزه هاي سوداگرانه مي توانند منابع 
خودشان را صرف اين قضيه كنند؟ آيا مي توانيم اسم اين كار 
را گشايش بگذاريد در حالي كه در بهترين حالت اگر تمام آثار 
فاجعه ساز اين سياست ناديده گرفته شود فقط و فقط مي تواند 
بحران را اندكي به تعويق بيندازد و يك راه كوته نگرانه اي با 
هزينه هاي سنگين تر آتي براي بدهكار كردن دولت و با هدف 
تأمين كسري مالي دولت به شيوه كوته نگرانه در دستور كار 

خودش قرار دهد. آيا گشايشي براي مردم اتفاق مي افتد؟
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: اگر به گفته 
برخ��ي احتمااًل قيمت نفت در س��ال هاي آتي افزايش پيدا 
كند دولتي كه تا خرخره در بدهي قرار دارد و بر اساس مفاد 
بودجه س��ال 1399 خودش براي گذران ام��ور جاري اش 

فرمان فروش هر دارايي قابل فروش را داده و طيف متنوعي از 
راه هاي بدهكارسازي را هم در دستور كار قرار داده و حكومت 
و دولت بعدي را به گ��روگان رويه هاي كوته نگرانه خودش 
مي گيرد؛ چه مي تواند بكند ؟ با اين هزينه گزاف كه حيثيت 
و مشروعيت دولت را به چالش مي كشد زماني كه سر رسيد 
اداي اين تعهدات فراهم مي شود، اين اقدام آيا نسبتي با حل 
مشكل بيكاري گسترده و فراگير در كشور دارد؟ آيا قادر است 
مس��اله تورم را حل كند؟ آيا اين كار مي تواند روند س��قوط 
انگيزه هاي سرمايه گذاري را حل و فصل كند؟ با اين كار كه 
يك گام منحوس در جهت دالري كردن اقتصاد ايران هست 
آيا چشم اميد داريم كه گشايش از اين طريق پديدار شود؟ با 
نهايت تأسف بايد عرض كنم اين كار هم چيزي اسف بارتر از 
ماجراي تالش براي حذف چهار صفر است. در شرايطي كه 
كشور اين همه تنگنا و بحران دارد چرا دولت و مجلس و قوه 
قضاييه گرامي به آن مسائل بنيادي تا اين درجه بي توجه اي 
مي كنند و دايماً راه حل هاي كوته نگرانه شكل گرايانه، صوري 

و بي محتوا و نمايشي را در دستور قرار مي دهند؟
دكتر مومني ادامه داد: اگر شما مي خواهيد گشايش اتفاق 

بيفتد باي��د فضايي را كه در آن انگيزه هاي س��رمايه گذاري 
توليدي به طرز فاجعه آميزي سقوط كرده مورد رمزگشايي 
و آسيب شناس��ي قرار دهيد. بايد اصالح نظام پاداش دهي 
كه فعاليت هاي موّلد را دچار انبوهي از فش��ارها و ريسك ها 
و نااطميناني ها ك��رده و برخورداري هاي غير متعارف براي 
رانت جوها و رباخورها و دالل ها ايجاد كرده را در دستور كار 
قرار دهيد. شما بايد نظام بودجه ريزي و برنامه ريزي كشور را 
در دستور كار قرار دهيد تا گشايش ايجاد شود. شما بايد براي 
تهديد هاي پر تعداد و بحران هاي پرشمار اقتصادي- اجتماعي 
كه كشور دارد برنامه ارايه دهيد. اگر اين كارها را انجام دهيد 
مي توانيم اميد گشايش داشته باش��يم. آيا دولت و مجلس 
محترم بررسي كرده اند مخاطب هاي اصلي فرصت جديد براي 
قمار و سوداگري چه كساني هستند؟ آيا همچنان مي خواهند 
به نام مردم و به كام غير موّلدها گام هاي جديد برداشته شود؟ 
در اثر آن سقوط بنيه توليدي، سقوط كيفيت زندگي مردم، 
سقوط توان مالي دولت را به گونه اي كه طي سه دهه گذشته 
شاهد بوده ايم تكرار كنيم؟ مومني با تذكر اينكه نبايد اجازه 
دهيم با نهاد دولت و حيثيت آن قم��ار كرد، گفت: اگر واقعًا 
قيمت دالر باال برود آيا اين دولت با اين وضعيت مالي و با اين 
شرايطي كه كشور درگير هست مي تواند به ايفاي تعهدات 
خودش اعتماد داشته باشد؟ اگر نتوانست اين كار را انجام دهد 
چه كسي مي خواهد تاوان ضربه هاي مهلكي كه به حيثيت 
نظام تصميم گيري كشور وارد مي شود را جبران كند؟ واقعاً اگر 
مجال داشته باشيم شايد بيش از چهار برابر زماني كه اكنون به 
آن اختصاص داده ايم فقط براي تشريح تناقض ها، كاستي ها 
و ناروايي هاي اين طرح به اصطالح گشايش آور مي توان بحث 
كرد. شايد مهم ترين وجه اين قضيه تناقض هاي مهلك نهفته 
در آن است. در شرايطي كه اكثريت قاطع مردم بنا به تصريح 
گزارش رسمي حكومت نيازمند حمايت هستند مخاطب  
راه حل هايي از اين دس��ت، گروه هاي اندكي از رانت جوها، 

رباخورها و دالل ها و واردكننده ها هستند.
وي افزود: از س��وي ديگر انجام اين كار براي خود دولت كه 
در چارچوب قانون بودجه سال 1399 پيش بيني كرده كه 
اوراق خزانه منتشر كند، به معناي آن است كه دولت خودش 
براي سياست خودش رقيب جديد مي تراشد. اين كار بدين 
معناس��ت كه يك بازي رانتي جديد پديدار شده و بنابراين 
حقوقي هاي رانتي، معدني و مال��ي از بورس بيرون بيايند و 
سراغ طعمه جديد بروند. اكنون مي فهميد كه كوچك ترين 
سقوط در بورس به گواه آنچه در دو هفته اخير مشاهده كرديد؛ 
مي تواند چه نوع التهاب ها و ماجراهايي براي كشور به وجود 
بياورد. من صميمانه امي��دوارم يك بازنگري بنيادي درباره 
اين طرح خاص شود. اما از منظر اصولي اگر در جست وجوي 
گشايش هستيم بايد يك ارزيابي آسيب شناختي درباره همه 
سياست هايي داشته باشيم كه انگيزه هاي توليد فناورانه در 
ايران را با مخاطره و چالش هاي بي سابقه تاريخي روبرو كرده 
است.زماني كه از اين زاويه نگاه مي كنيد متوجه مي شويد طي 
سه دهه گذشته دايماً با آدرس هاي غلط روبرو هستيم. يك بار 

توليد را ترويج كنيم تا نجات پيدا كنيم.
اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: در سال جاري اين پنجمين 
بار است كه از دستگاه هاي پژوهشي زير مجموعه قواي سه گانه 
تقاضا مي كنم گزارش ه��اي بانك جهان��ي و گزارش هاي 
پژوهشي OECD را در جلوي چشم مقامات كشور ما بگذارند. 
براي بانك جهاني و اتحادي��ه اروپا و دبيرخانه OECD اين 
پرسش مطرح بود چرا با وجود اينكه طي پنج ساله گذشته بالغ 
بر 150 ميليارد دالر بيروني ها به اقتصاد يونان ترزيق كرده اند 
چرا اين اقتصاد سر بيرون نمي آورد؟ پاسخ هايي كه تا امروز در 
گزارش هاي نهادهاي مورد اشاره مورد تأكيد قرار گرفته اينكه 
مي گويند يونان به دليل سرمايه گذاري افراطي روي توريسم، 
مسكن و ساختمان، غفلت افراطي روي سرمايه گذاري توليدي 
فناورانه دچار فروماندگي ش��ده است. اما، آيا تجربه ، سابقه، 
امنيت، جاذبه هاي توريستي ما كداميك با يونان قابل مقايسه 
هستند؟ زماني كه آن كشور از طريق خطاهاي سه گانه اي كه 
اشاره كردم به اين روز افتاده چگونه انتظار دارند با آدرس هاي 
غلط و در غياب ارتقاء بنيه توليدي ترويج توريسم براي ايران 
مشكل گشايي كند؟ آيا اينها نمي دانند ما در چه منطقه اي قرار 
گرفته ايم؟ آيا اينها نمي دانند نگاه قدرت هاي بزرگ و مسّلط 
دنيا به ما چگونه هست؟ آيا اينها نمي دانند امريكا براي اولين بار 
طي چهار دهه گذشته به طور رسمي در گزارش هاي بازگشت 
به تحريم و خروج از برجام سخن از براندازي حكومت ايران 
مطرح مي كند؟ در چنين شرايطي مي خواهيد به توريسم 
تكيه كنيد تا نجات پيدا كنيد؟ به ق��دري از اين آدرس هاي 
غلط و خطرناك مطرح مي شود كه آدم گاهي اوقات احساس 
مي كند انگار ما فكر كردن درباره مسائل و نيازهاي خودمان را 
به خارجي ها واگذار كرده ايم. دستگاه هاي پژوهشي و تينك 
تنك ها و موسسه هاي انديشه ورزي را رها كرده ايم و فقط روي 

امواجي كه ديگران براي ما ايجاد مي كنند گام برمي داريم.
دكتر مومني تأكيد كرد: : نه توريسم، نه موقعيت ترانزيتي 
كش��ور و نه هيچ راه حل ديگري جز توليد فناورانه راه نجات 
ما نيست. مسووالن كشور بايد از كارشناسان زير مجموعه 
خودش��ان بخواهند تا از توليد فناورانه براي آنها رمزگشايي 
كنند. بحث بر سر اين است كه مهم ترين خصلتي كه توليد 
فناورانه دارد اين است كه قدرتي بي نظير در خلق نيازهاي 
مصرفي جديد دارد. اين بدين معناست هر كشوري كه از اين 
مساله سر  باز بزند و بنيه توليدي خودش را ارتقاء ندهد ناتواني 
در تأمين نيازهاي مصرفي جديداً خلق شده و افزايش يافته اش 
تبديل به كانون اصلي بحران مش��روعيت و ناپايداري هاي 
سيستمي براي او خواهد ش��د. اين مساله از ربع پاياني قرن 
بيستم تا امروز كه ما با انقالب در ارتباطات روبرو شده ايم ابعاد 
بي س��ابقه اي پيدا كرده است. بنابراين زماني كه از اين زاويه 
شناخت خودتان را ارتقاء مي دهيد متوجه مي شويد ادبيات 

بسيار شسته و رفته و روشني وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي ادامه داد: من انصافًا 
در اينجا مي خواهم از دفتر مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي 
اتاق مشهد و رييس گرامي آن جناب آقاي مهندس بحرينيان 
تقدير كنم كه ايشان با مرورهاي عميق و عالمانه از انديشه هاي 
برجسته ترين متفكران تاريخ انديش��ه توسعه يك ذخيره 
دانايي ارزش��مندي را ايجاد كرد كه خالصه حرف آنها اين 

است كه مي گويند مراقب شرايطي باشيد كه در آن توليد قادر 
به رقابت با فعاليت هاي غير موّلد نيست. دليلي كه آنها ذكر 
مي كنند اينكه مي گويند توليد با انواع گوناگوني از هزينه ها 
روبرو است كه فعاليت هاي غير موّلد يا اساسًا با اين هزينه ها 
روبرو نيس��تند و يا اندازه ها و ابعادي كه توليدكننده ها با آن 
روبرو هستند قابل مقايسه با فعاليت هاي غيرمولد نيست. 
هزينه هاي سوخت شده يا از دست رفته، هزينه هاي مربوط 
به محدود شدن دارايي ها در صورت سرمايه گذاري توليدي و 
هزينه هاي مبادله با انواع شش گانه اش سه گروه از هزينه هاي 
پرشماري هست كه توليدكننده با آن روبرو است. بنابراين 
اگر بازدهي فعاليت هاي غير موّلد از توليدي ها بيشتر باشد 
كسي سراغ توليد نمي رود و اقتصاد مّلي از جنبه توليدي در 
حد توليد معيشتي باقي خواهد ماند. به همين خاطر است 
كه مي گويند اگر مي خواهيد توليد ريشه دار شود برنامه هاي 
مّلي پيشگيري از فساد و ترتيبات نهادي ارتقاء دهنده هزينه 
فرصت مفت خوارگي و برنامه هاي عالمانه حمايت توسعه گرا 
از توليد را در دستور كار قرار دهيد. تا زماني كه اين سه اتفاق 
نيفتند و افراد بتوانند از طريق شيوه هاي فاسد و سهل خوري 
و مفت خوري و بدون تالش كوشش بهره مندي داشته باشند 
امكان ندارد توليد ريشه پيدا كند. اين صاحب نظر اقتصاد ايران 
افزود: اما اگر توليد اتفاق افتاد آنگاه از نظر اعتالء بخشي شما با 
ابعاد بي سابقه اي از مسائل روبرو مي شويد. من واقعاً از متفكران 
ارجمند در حيطه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و امنيت 
مّلي تقاضا مي كنم آثار متفكران بزرگ توسعه را بازخواني كنند. 
الاقل به كاري كه آقاي بحرينيان و دوستان ايشان كرده اند 
مراجعه كنند كه در آنجا فيش هاي بسيار معرفت آفريني از 
آثار متفكران بزرگ مثل اينگل هارت، هاجون چانگ، داگالس 
نورث، ويليام سون، بنديت و ديگران با دقت استخراج كرده اند 
اينها را نگاه كنند و متوجه ش��وند كه در طول تاريخ بشر نام 
اكثريت قريب به اتفاق تمدن ها بر محور كار و توليد و شغل 
مسلط در آن دوره تعريف شده است. اساس تمدن سازي كار 
موّلد و توليد اعتالء بخش است. چگونه مي شود در طي سه دهه 
گذشته اال توليد سراغ هر چيزي به عنوان راه نجات مي رويد؟ 
اينگل هارت را كه يكي از مطرح ترين و بزرگ ترين متفكران در 
زمينه توسعه فرهنگي در دنيا هست از اين بابت مثال مي زنم 
كه در آثار خود مي گويد: »هر كشوري در جست وجوي عينيت 
بخشي به جلوه هاي متعالي اخالقي و فرهنگي است بايد براي 
شهروندان خود امنيت اقتصادي فراهم كند.« امنيت اقتصادي 
با رانت خوري و مفت خوارگي و داللي و فساد ايجاد نمي شود. 
اگر ما سه دهه گذشته را جلوي چشم خودمان نگاه مي كنيم 
عزيزان بايد به ما بگويند چند بار ديگر بايد خسارت هاي فاجعه 
آميز بپردازيم تا چرت ها پاره شود و به اين جمع بندي برسيم 
كه اين مسير، مسير انحطاط، سقوط و سرخورده كردن مردم 
است. وي متذكر شد: حواستان باشد تورم كشورهاي در حال 
توس��عه از بيخ و بن با تورم هاي كشورهاي صنعتي متفاوت 
است. به همين خاطر براي تورم در كشورهاي در حال توسعه 
عنوان تورم ساختاري را برگزيدند بدين معنا كه نظام حيات 
جمعي اشكال دارد. آنها مي گويند برآيند و تجّلي گاه بحران 
ساختاري كه منجر به تورم مي شود به تنگناهاي قسمت عرضه 
اقتصاد برمي گردد. در سه دهه گذشته يك كلمه درباره نقش 
انحطاط در بنيه توليدي در شكل گيري تورم دو رقمي سخن 
به ميان نمي آيد. در حالي كه هم اكنون بانك جهاني مي گويد 
در دو دهه گذشته چهار متفكر بزرگ هستند كه بيشترين 
توجه به نظريه هاي توسعه آنها شده است. يكي از آنها عجم 
اغلو است. در آثار عجم اغلو گفته مي شود كشوري كه اهتمام 
به ارتقاء بنيه توليدي ندارد ناپايداري و ناامني و بي ثباتي ذاتي 
درو خواهد كرد. اكنون بعضي از دستگاه هاي پژوهشي رسمي 
روي شاخص پيچيدگي كار مي كنند. با همه كاستي هايي كه 
اين شاخص دارد؛ در عين حال نقاط قّوتي دارد كه مي خواهند 
توس��عه صنعتي ايران را از اين كانال ردگيري كنند آنها آثار 
متفكران كليدي كه متخصصان هاروارد و MIT هس��تند 
منتشر كردند آنجا از موضع تحليل سطح توسعه مي گويند از 
طريق غفلت از بنيه توليدي و ترويج مصرف گرايي راه انحطاط 
را در پيش مي گيريد و محال است بتوانيد نجات پيدا كنيد. هر 
متفكر بزرگ ديگر توسعه كه مي بينيد تمام هم و غمشان روي 

اين مساله استوار است.
دكتر مومني ادامه داد: زماني كه عزيزان مي خواهند درباره 

گشايش صحبت كنند اال توليد درباره همه چيز حرف مي زنند 
و اين مساله بس��يار غم انگيز است. آن چيزي كه مي خواهم 
خدمتتان عرض كنم اينكه همان گونه كه متفكران بزرگ 
مي گويند توليد يك نظام حيات جمعي است بدين معنا بايد 
حكومت توس��عه گرايي وجود داشته باشد تا با نوآوري هاي 
نهادي كاهنده هزينه مبادله و ايجاد امنيت حقوق مالكيت 
اطمينان براي سرمايه گذاري توليدي ايجاد كند. پس مساله 
توليد فقط يك فعاليت انتزاعي در گوش��ه خاصي از شهرها 
نيست، يك ساخت سياسي هوشمندي مي خواهد كه روي 
اين دو كار جّدي كند و بحث عرضه كاالهاي عمومي با كيفيت 
را در دستور كار قرار دهد، آينده شناس باشد، رقباي كشور را 
زير ذره بين قرار دهد و برنامه حمايت گرا از توليد را در دستور 
كار قرار دهد. اين توليد به همان اندازه كه به اين اعتبار يك امر 
سياسي هست يك امر اجتماعي هم هست. اگر شما زرنگي و 
هوشياري و موفقيت را با كلك زدن و شارالتان بازي و از زير كار 
در رفتن تعريف كرده باشيد و برخورداري هاي بدون زحمت را 
ترويج كنيد و هنجار هاي شما روي آن چارچوب تعريف شده 
باشد معلوم است كه نمي توانيد از عهده توليد بربياييد. از نظر 

امنيت مّلي هم يك مساله حياتي هست كه هر كدام از آنها 
شرح و بسطي براي خود دارد.

اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: بس��يار متأسفم عرض 
كنم اگر ما بخواهيم اين بحث را ادامه دهيم ابعاد خيلي غير 
متعارف تري از اينكه ضد توليد و توسعه هم به يك نظام حيات 
جمعي تبديل شده و بنابراين مواجهه غير برنامه ريزي شده 
با آن قطعًا محكوم به شكست است. از اين زاويه رمزگشايي 
كنيم تا بدانيم چرا طي سه دهه گذشته اينقدر در سطح دولت 
و مجلس تالش مي بينيم كه مساله برنامه ريزي و بودجه ريزي 
در كشور به مناسك پوك و بي محتوا تبديل شود. چرا هر قدر 
از سال 1368 به س��ال هاي اخير نزديك مي شويم كيفيت 
اسنادي كه تحت اين عنوان منتشر شده به طرز فاجعه آميزي 
سقوط كرده است؟ بنابراين ما مي توانيم ابعاد ضد توليد به 
مثابه نظام حيات جمعي را عميق تر درك كنيم. ببينيد چگونه 
قباحت يكسري حرف ها ريخته كه يك مقام مسوول مي گويد 
ما از ابتدا نظرمان اين بود كه برنامه پيشنهادي براي اصالح نظام 
بودجه ريزي از كانال مجلس عبور نكند، بدين معنا نه شفاف 
شود و نه مشاركت جويانه باشد و نه امكان اينكه نظارت هاي 
تخصصي مدني و مداخله هاي اعتالء بخش اهل علم در آن به 
وجود بيايد. گويي مي خواهند به شكل ناگهاني ابالغ تصميم  
كنند بدون اينكه آن فرآيندها طي شده باشند. بنابراين در 
قسمت دوم اين بحث زماني كه مي خواهم هوشياري هايي 
را تقديم نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور كنم به آنها 
گوشزد كنم واقعًا شيوه هاي كنوني كه طي سه دهه گذشته 
براي اداره كشور به كار گرفته شده ما را در معرض بن بست هاي 
بسيار پر هزينه و پر خسارتي قرار مي دهد. دكتر فرشاد مومني 
ادامه داد: نقطه عزيمت اين بخش از بحثم را روي اين مي گذارم 
كه به صورت بنيادي راه نجات ايران اين اس��ت كه ابتدا يك 
التزام نهادمند به كاربست علم در فرآيندهاي تصميم گيري 
و تخصيص منابع در دس��تور كار قرار داده شود. اكنون چه 

در س��طح قّوه مجريه و چه در سطح قّوه مقننه چنين التزام 
نهادمندي وجود ندارد. ما بايد برويم به س��مت اينكه چه در 
دولت و چه در مجلس هيچ طرح و اليحه اي مورد بررسي قرار 
نگي��رد اال اينكه ابتدا مدافعان آن طرح يا اليحه يك گزارش 
تهيه كنند و در آن دقيقًا بگويند چه كاستي هايي مشاهده 
مي كنند و چرا فكر مي كنند اين تغيير مي تواند آن كاستي ها 
را برطرف كند؟ دقيقًا به ما بگويند هزينه هاي مس��تقيم و 
غيرمستقيم، لوازم و پيامدهاي آن چيست؟ اينگونه نباشد 
كه در س��ال هاي 1385 تا 1390 حدود 621 ميليارد دالر 
خرج كنيم و ارز تزريق كنيم و آنچه درو مي كنيم اين باشد كه 
بي سابقه ترين صنعت زدايي تاريخ اقتصادي ايران اتفاق افتاده 
باشد. اگر اين كار را انجام دهيم همه پاسخگو خواهند شد. اگر 
اين كار را انجام دهيم همه به الزام هاي شفافيت تن در خواهند 
داد و اگر اي��ن كار را انجام دهيم امكان يادگيري از تجربه ها 
فراهم مي شود. اينگونه نمي شود كه سياست دستكاري نرخ 
ارز را در يك دوره سي ساله بيش از صد بار اجرا كنيم و در هر 
صد بار هم شكس��ت بخورد و هيچكدام از اهداف اعالم شده  
را بار نياورد ولي باز براي صد و يكمين بار هم در دس��تور كار 
قرار بگيرد. گشايش اقتصادي منحصراً از طريق سازوكارهاي 
معطوف از حمايت از توليد توسعه گرا امكان پذير است. بايد 
روي اصول و مباني چنين اقدامي تمركز كنيم و اگر جزئيات را 
به عنوان راه حل هاي اجرايي- عملياتي مشخص عالقه مندان 
و دوستان جست وجو كنند من آنها را دعوت مي كنم به مطالعه 
دو نامه اي كه اقتصاددانان در سال 1397 منتشر كردند. در 
آن نامه با جزئيات راه حل هاي عينيت بخشي به اين مساله 
چه از جنبه سلبي و ايجابي مورد بحث قرار گرفته است. مسير 
اعتالبخشي و متقاعدسازي نظام تصميم گيري هاي اساسي 
كشور اين است كه روي وجوه آسيب شناختي مساله تمركز 
و تأكيد بيشتري داشته باشيم تا آنها به اين عينيت دست پيدا 
كنند كه به معني دقيق كلمه پشت به هدف قرار دارند. بايد از 
طريق بحث هاي اقناعي بايد اين را تبديل به يك مطالبه فراگير 

كنيم تا به آنها بگوييم روي خودتان را به هدف كنيد.
دكتر مومني گفت در اين جلسه در جهت تشريح اين مساله 
اخير يك نكته اي را مطرح مي كنم تا اين اميد تقويت شود 
كه ما مي توانيم مسائل را عالمانه بفهميم و براي برون رفت 
آن عالمانه راه حل اتخاذ كنيم. من عالقه مندان كش��ور را 
دعوت مي كنم به اينكه به سايت بانك جهاني مراجعه كنند 
و در آنجا روي قسمت شاخص هاي جهاني كه بانك مركزي 
گذاشته روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص را در آن دوره هاي 
طوالني كه بانك جهاني محاسبه كرده نگاه كنند. در يكي از 
محاس��به ها بانك جهاني دوره زماني 1959 تا 2014 را از 
نظر روند تحوالت تشكيل سرمايه ثابت بين كشورها مورد 
مقايس��ه قرار داده اس��ت. در آنجا در دوره 1959 تا 2015 
تشكيل سرمايه ناخالص در ماش��ين آالت در كره جنوبي 
641 برابر شده است. اين رقم براي چين از 900 برابر هم عبور 
كرده ولي در اي��ران در اين دوره طوالني و با وجود اين همه 
ارزي كه در اقتصاد تخصيص داده شده 10 برابر افزايش پيدا 
كرده است. در حالي كه نيازهاي مصرفي كشور چندين برابر 
افزايش پيدا كرده تقريباً حدود يك شصت و پنجم كره اي ها 
و حدود يك نودم چيني ها توانستيم در ماشين آالت تشكيل 
سرمايه دهيم. آن ساختار نهادي مشّوق ضد توليد اثر خودش 
را روي انگيزه هاي سرمايه گذاري توليدي توسعه گرا اينگونه 
به نمايش گذاشته است. نكته بسيار تكان دهنده اي كه در 
اين گزارش وجود دارد اينكه زماني كه روند تحوالت تشكيل 
س��رمايه ناخالص را در بخش س��اختمان بين ايران و كره 
مقايسه مي كنيد مي بينيد كه تشكيل سرمايه ناخالص در 
كره در اين دوره 112 برابر شده در حالي كه در ايران 16 برابر 
شده است. گرايش افراطي به سرمايه گذاري در ساختمان و 
مستقالت هم در ايران به دليل اينكه شيره جان توليد به هر 
شكلي باشد توسط رانت خورها و دالل ها و سوداگرها كشيده 
مي شود آن چيزي كه به عنوان سرمايه تشكيل شده براي 
كشور باقي مي ماند فاجعه آميز است. از اين زاويه نگاه كنيد 
متوجه مي شويد بزرگ ترين ستم ها به مردم و توليدكننده ها 
شده است. در حالي كه ارزش هاي ايجاد شده در اين بخش ها 
نصيب غير موّلدها شده ولي بار طاقت فرساي آن روي روش 
مردم و توليدكننده ها قرار گرفته است. اكنون در بعضي از 
رشته فعاليت هاي توليدي هزينه  اجازه ساختمان حدود سه 
چهارم كل هزينه توليد را تشكيل مي دهد. بنابراين ببينيد 
كشور در چه مناسباتي قرار مي گيرد. دكتر مومني ادامه داد: 
يكي ديگر از داده هاي بسيار تكان دهنده در اين زمينه مربوط 
مي شود به گزارشي كه يكي از دستگاه هاي مسوول به مناسبت 
مواجه شدن اقتصاد ايران با شرايط كرونا انتشار داده است. در 
آنجا با اسناد به گزارش هاي رسمي مركز آمار و به ويژه بانك 
مركزي مي گويد در حالي كه نرخ رش��د اقتصادي در سال 
1397 معادل 4.9- درصد بوده نرخ رش��د بخش صنعت در 
آن سال معادل 9.6- درصد است. آن شوك نرخ ارز به توليد 
ناخالص مّلي در ايران به هر اندازه شوك وارد كرده باشد شدت 
آسيب پذيري بخش صنعت در ايران به اندازه اي هست كه 
 GDP آسيب پذيري آن دو برابر آسيب هاي وارد شده به كليت
كشور بوده است. اين يك نقض غرض بزرگ و عالمت خطر 
بسيار وحشتناك است. در تمام دنيا مستحكم ترين بخش كه 
در برابر شوك ها مانند يك حفاظ براي بقيه بخش ها عمل 
مي كند بخش صنعت است در حالي كه مي بينيد صنعت ما 
به اين روز افتاده است. داده بسيار تكان دهنده ديگري كه در 
اين زمينه مي توانم براي شما مطرح كنم كه از چرايي آسيب 
پذيري شديدتر بخش صنعت در ايران رمزگشايي مي كند بر 
اساس گزارش بانك مركزي نرخ رشد تورم در سال 1398 به 
41.2 درصد رسيده شاخص هزينه توليدكننده در آن سال 
رقم رش��د 61.5 درصدي را به نمايش مي گذارد. فقط خدا 
مي داند اگر بخواهيم آسيب شناسي جّدي در اين زمينه كنيم 
چه داللت هايي وجود دارند كه نشان مي دهند سياست هاي 
پولي، مالي، تجاري، نرخ ارز و حتي سياست هاي صنعتي بر 
عليه توسعه صنعتي كش��ور آرايش پيدا كرده است. از همه 
تكان دهنده تر اينكه مهم ترين دليل آسيب پذيري شديدتر 
بخش صنعت سياس��ت هاي اقتصادي دولت اس��ت كه بار 
فش��ارها روي دوش مردم و توليدكننده ها مي گذارد دومي 
اينكه توليد صنعتي در ايران در شرايط كنوني وجه غالب آن 
اينكه محملي براي كسب رانت شده و از خصلت توسعه گراي 
خودش فاصله گرفته است؛ ما اسم اين را توليد رانتي مونتاژي 

به نام صنعت گذاشته ايم.
ادامه در صفحه 6

 اگر به گفته برخي احتمااًل قيمت نفت در سال هاي آتي افزايش پيدا كند دولتي كه تا خرخره در بدهي قرار دارد براي گذران امور جاري اش فرمان فروش هر دارايي قابل فروش را داده است

محال است گشايش توسعه گرا، پايدار و اعتال 
بخش در كش�وري پديد بيايد بدون توجه به 
بنيان هاي علمي- فني توليد اين يك مساله 
بس�يار حياتي و البته بس�يار تكان دهنده در 
اقتصاد سياسي ايران به شمار مي رود و دقيقًا 
چيزي حدود 31 س�ال از زمان�ي كه به صورت 
تدريجي و فزاينده و امروز به صورت نظام وار 
فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع در 
ايران پش�ت به توليد كرده اند و رانت پروري و 
غير موّلد پروري را پيشه خود كرده اند، انتظار 
گشايش يك انتظار به غايت پر هزينه، فاجعه 
ساز و با چشم اندازهاي بس�يار نگران كننده 
است كه تحريك به آشوب و ناآرامي و تعميق 
وابستگي هاي ذّلت به دنياي خارج و از كاركرد 
افتادگي همه اركان نظام حي�ات جمعي را به 

دنبال دارد و اين عاقبت خوشي ندارد.

برش
تولي�د يك نظام حيات جمعي اس�ت بدين 
معنا بايد حكومت توسعه گرايي وجود داشته 
باشد تا با نوآوري هاي نهادي كاهنده هزينه 
مبادله و ايجاد امنيت حقوق مالكيت اطمينان 
براي سرمايه گذاري توليدي ايجاد كند. پس 
مس�اله توليد فقط يك فعاليت انتزاعي در 
گوشه خاصي از شهرها نيست، يك ساخت 
سياسي هوشمندي مي خواهد كه روي اين 
دو كار ج�ّدي كند و بحث عرض�ه كاالهاي 
عمومي ب�ا كيفي�ت را در دس�تور كار قرار 
دهد، آينده شناس باش�د تا با نوآوري هاي 
نهادي كاهنده هزينه مبادله و ايجاد امنيت 
حقوق مالكيت اطمينان براي سرمايه گذاري 
توليدي ايجاد كند. پس مس�اله توليد فقط 
يك فعالي�ت انتزاعي در گوش�ه خاصي از 

شهرها نيست

برش
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در نشست علني ديروز شوراي شهر تهران صورت گرفت

۸۰۰ هزار خانواده مستاجر مشمول وام وديعه اجاره هستند

تالش هاشمي براي آشتي دولت و شهرداري

وعده تسهيالتي دولت به فاز اجرا رسيد

گروه راه و شهرسازي|
تقابل دولت و ش��هرداري تهران، اگ��ر چه به دليل 
ماهيت طبيعي آن در گذشته و حال وجود داشته و 
در آينده نيز بروز خواهد كرد، اما بي گمان، كاهش 
تنش ه��ا و پيگيري اهداف اين دو نه��اد در زمين و 
زمان مشترك مي تواند به كاهش مشكالت شهري 
و تامين رضايت عمومي شهروندان منجر شود. طي 
دو دهه اخير همواره ش��هرداري تهران براي توسعه 
ناوگان حم��ل و نقل عمومي چش��م به كمك هاي 
دولتي داشته اس��ت، اين مساله در شرايطي كنوني 
متاثر از ش��يوع كرونا بيش از هميش��ه بروز يافته و 
ذهن مديريت شهري را به خود جلب كرده است. از 
س��ويي دولت در عبور از ميدان مين كسري بودجه 
به دنب��ال جاپا مي گردد و از س��وي ديگر، مديريت 
ش��هري براي حل نامعادله كمبود ن��اوگان حمل و 
نقل عمومي و هراس از افزايش ش��يوع كرونا در اين 
ناوگان، بيش از هميش��ه نيازمند كمك هاي دولتي 
است. در اين ميان و در اين هنگامه همدلي و تعامل، 
برخورد يكي از زيرمجموعه هاي ش��هرداري با يك 
تخلف س��اختماني به ش��يوه اي كه مذاق دولت را 
خوش نيامده است، به قطع حضور شهرداري تهران 
در نشس��ت هيات وزيران انجاميده است. از همين 
رو اس��ت كه محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر 
تهران بيش از همه به دنبال رفع اين كدورت و وصل 
شهرداري و دولت است تا ش��ايد كمي از مشكالت 
شهري پايتخت كاسته ش��ود.  هاشمي شنبه شب 
در توييت��ي خواس��تار برقراري رابط��ه مجدد بين 
دولت و شهرداري و رفع سوءتفاهم ها شد و نوشت: 
»از آقاي��ان روحان��ي و جهانگي��ري مي خواهم كه 
اجازه دهند روابط ش��هرداري و دولت ترميم ش��ود  
و كدورت ها كنار برود. بهبود وضعيت ش��هرداري و 
دولت جزو وظايف رييس شورا است كه قطعا در يك 
س��ال باقيمانده سعي مي كنم اين رابطه را كه كمي 
خدشه دار شده مجدد برقرار كنم و شهردار مجدد به 

جلسات هيات دولت برود.«
ديروز اما او در نشس��ت علني شوراي شهر تهران نيز 
ت��الش كرد تا راهي براي رفع اين كدورت بيابد. او در 
بخشي از سخنان خود اظهار كرد: در هفته دولت قرار 
داري��م، همان گونه كه رهبرمعظ��م انقالب در ديدار 
با هيات دولت تصريح كردند، بايد در عين ش��نيدن 
صداي منتقدان و نگاه به ضعف ها وكمبودها، شرايط 
خاص كش��ور كه همزمان با جنگ اقتصادي با دولت 
ترامپ، چالش كرونا و بح��ران كاهش قيمت نفت و 
ركود اقتصادي اس��ت را در نظر بگيريم، نقد سازنده 
در پي بهبود عملكرد است و نبايد نقد را به تخريب و 
هجو كه به تنزل سطح عملكرد فعلي به دليل تضعيف 
شدن جايگاه و ذهنيت دولت مي انجامد، تبديل كرد و 
بايد كوشيد در يك سال باقيمانده از مسووليت دولت 
فعلي از تمام ظرفيت و امكانات و توان مديريتي كشور 

براي حل مسائل مردم استفاده شود.
هاشمي افزود: مديريت ش��هري نيز مانند دولت، در 
سال پاياني مس��ووليت خود با چالش ها و مشكالت 
متع��ددي مواجه اس��ت كه انتظ��ار داري��م با حل 
سوءتفاهمات وهماهنگي وتعامل بيشتر ميان دولت 
وشهرداري، مشكالت مردم تهران به خصوص در حوزه 
حمل ونقل عمومي با توجه به نزديك شدن به فصل 

پاييز و پيك مجدد كرونا برطرف گردد.
وي اضافه كرد: همچنين در كنار مش��كالت داخلي، 
بايد به دستاورد بزرگ ديپلماسي جمهوري اسالمي، 
در تحميل دو شكست پياپي و بي سابقه به سياست 
خارجي اياالت متحده توجه داش��ت، متاسفانه اين 
پيروزي بزرگ به داليل سياسي، جناحي يا آشفتگي 
رواني ناشي از شرايط سخت اقتصادي به خوبي مورد 

توجه قرار نگرفته است.

  كلنگ  زني به دست عضو دولت
هاشمي در حاشيه نشست علني ديروز شوراي شهر 
تهران نيز تاييد كرد كه كلنگ زني خط 10 مترو طي 
روزهاي آينده به دس��ت يكي از اعضاي هيات دولت 

صورت خواهد گرفت. 
او گفت: براس��اس قانون دولت اجازه دارد ۵0 درصد 
هزينه ه��اي مت��رو را پرداخت كن��د. در زمان آقاي 
موسوي به بانك ها دستور داده ش��د با مترو قرار داد 

ببندند و وام در اختيار آنها قرار دهند و در دولت آقاي 
هاشمي هم وام و هم ارز در اختيار مترو قرار گرفت و 
در دولت آقاي خاتمي نيز همينطور و مترو در بودجه 

كشوري قرار گرفت. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران گف��ت: در دولت آقاي 
روحاني نيز بودجه هايي تصويب و هم اوراق مشاركت 
را تصويب كردند ك��ه به مترو مي دهند. مي دانيد كه 
۵0 درصد بازپرداخت اوراق مش��اركت با دولت است 
و ۲هزار و ۵00 ميلياردي كه طي دو س��ال گذشته از 
محل اوراق مشاركت در اختيار شهرداري قرار گرفته 
اس��ت، بازپرداخت نصف آن برعهده دولت اس��ت، از 
طرف��ي دو ميليارد يورو براي تامي��ن واگن براي كل 
قطار ش��هري ها منظور ش��ده ك��ه بازپرداخت آن با 

تضمين دولت است. 
هاش��مي تاكيد كرد: بايد اين توانايي را داشته باشيم 
كه مصوبات مثبت دولت را نقد كنيم. مي گوييم دولت 
كمك نكرده است، اما مصوباتي دارد كه بايد پيگيري 
جدي و نقد شود. دولت بايد يك سوم يارانه بليت مترو 
و اتوبوس  را پرداخت كند. اگرچه بخش��ي از آن را با 

تاخير پرداخت مي كند.
 در بودج��ه اتف��اق ديگ��ري ني��ز رخ داد و از مح��ل 
صرفه جويي سوخت 10 سنت نيز بايد پرداخت كنند 
و تاكنون 1۶0 ميليارد نيز پرداخت كرده اند. اينگونه 
نيس��ت كه دولت كمك نكند بلكه مي گوييم كمك 

دولت كم است. 
او با اشاره به سدسازي و نيروگاه سازي توسط دولت 
گفت: دولت اكنون سد و نيروگاه مي سازد و توقع ما اين 
است كه به پروژه هاي مترو هم نگاه كند و بودجه هاي 
كالن به آن تخصيص دهد. توسعه مترو باعث مي شود 
مصرف س��وخت پايين بيايد كه به نفع دولت اس��ت 
و رضايتمندي بس��ياري براي مردم ايجاد مي كند و 
اين وسيله حمل و نقلي عدالت محور است و بايد در 

كالنشهرها از آن حمايت شود.
رييس شوراي شهر تهران گفت: نمي دانم چرا دولت ها 

اين موضوع را درك نمي كنند و به آن بها نمي دهند.
هاش��مي در ادامه به شوخي گفت: البته حتي برخي 
شهرداران مناطق و ش��هردار تهران هم اهميت اين 

موضوع را درك نمي كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه نقدهاي اخير به شهرداري 
را تا چه ان��دازه هدفمند مي داني��د؟ گفت: دولت ها 
معمواًل در سال هاي آخر دچار بحران نقد مي شوند و 
فعاليتشان كند مي شود و يك كندكاري بروكراتيك 
در سيستم ها ايجاد مي شود. ما بايد تا روز آخري كه 
نشس��تيم فرض كنيم روز اول اس��ت و تمام وقتمان 
را بگذاري��م و كارهايي را كه ش��روع كرديم به نتيجه 

برسانيم و تالش خود را مضاعف كنيم. 

    خوابيدن شهردار پشت در خانه وزرا 
او در پاسخ به اين س��وال كه دولت با تامين سه هزار 
دستگاه اتوبوس موافقت كرده است، گفت: مصوبات 
دولت بخش��ي از سيتس��م بروكراتيك كشور است، 
مصوبه دولت موجود اس��ت و بايد در شهرداري براي 
نقد كردن اين پول اقدام كنند. اين نقد به شهرداري 
تهران وارد است مصوبات دولت را كه خيلي مهم است، 
 مانند يك ميليارد دالر براي واگن يا اتوبوس هاي براي 
تهران كه مجموعا ۴0 هزار ميليارد تومان به نرخ امروز 

است را پيگيري كند.
هاش��مي ادام��ه داد: باي��د اين ملكه ذه��ن مديران 
شهرداري چه معاون حمل و نقل ، چه معاون مالي و 
چه خود شهردار ش��ود. اصال اينها بايد بروند صبح تا 
شب دم دفتر وزرا بخوابند و تا صبح خانه نروند تا اين 

پول ها را نقد كنند. 
وي در ادامه به ش��وخي گفت: چون گفتند دولت را 
نقد نكنيم خودم��ان را نقد مي كنيم و برعكس عمل 

مي كنيم.

   سوءاستفاده از ايجاد نواحي نوآوري
تضاد منافع و اهداف دولت و شهرداري همانطور كه 
در ابتداي اين گزارش نوشته شد، تمامي ندارد. ديروز 
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر 
تهران در نشست علني اين شورا، از يكي ديگر از تضاد 
اه��داف رونمايي كرد و گفت: اگر در گذش��ته نگران 
توسعه مال ها و پرديس هاي تجاري بوديم امروز بايد 
نگران توس��عه نواحي نوآورانه و خورده شدن فضاي 
بي دفاع شهري باشيم. چرا كه توسعه نواحي نوآورانه 
باعث شده است كه فضاي شهري و فضاي مسكوني 

خورده شده و فضاهاي بي روح توسعه پيدا كند.
زهرا نژادبهرام در دويست و س��ي و سومين جلسه 
شورا، طي تذكري خطاب به شهرداري تهران، گفت: 
اخيراً برخي از دانشگاه هاي ش��هر تهران، با استناد 
به دالي��ل مختلفي همچون ض��رورت ارتقاء پيوند 
دانشگاه و شهر، اقدام به تهيه طرح هايي تحت عنوان 
نواحي نوآوري نموده ان��د. از جمله مي توان به طرح 
ناحيه نوآوري دانش��گاه تربيت مدرس در منطقه ۶ 
شهرداري تهران، و ناحيه نوآوري دانشگاه صنعتي 
شريف در منطقه۲ اشاره نمود. اين موضوع به چند 
دليل واجد اشكال بوده و انتظار مي رود، شهرداري 
سريعا نس��بت به اصالح اين رويكرد اقدامات الزم را 

صورت دهد.
 وي در تشريح اين داليل افزود: در مرحله نخست بايد 
متذكر شد، كه بخش قابل توجهي از تكاليف مندرج 
در طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، كماكان و 
پس از سال ها از ابالغ طرح ها، بالتكليف مانده و يقينًا 

در صورت تحرك شهرداري تهران، در مسير پيگيري 
تهيه و اجراي طرح هاي موضعي، طرح هاي مندرج در 

طرح هاي فرادست از اولويت باالتري برخوردارند .
نژاد بهرام اف��زود: در مرحله بعد، به اس��تناد مصوبه 
شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان طرح 
مجموعه ش��هري تهران در سال 1380 مقرر شد، از 
هرگونه توسعه و گس��ترش فضاهاي دانشگاهي در 
قسمت هاي مركزي، و پر تردد پايتخت جلوگيري به 
عمل آيد. لذا همكاري ش��هرداري تهران )شهرداري 
مناطق( در اجراي چنين خواسته هايي فاقد پشتونه 

حقوقي و قانوني است.
عضو هيات رييسه شورا گفت: از جهتي ديگر، تمركز 
بر پيگيري نواحي نوآوري، نيازمند تهيه طرح توجيهي 
و پيگيري جهت تايي��د و تصويب در مراجع ذي ربط 
بوده، و نمي توان پهنه بندي و ضوابط طرح تفصيلي 
مالك عمل را بدون اخذ مجوزهاي الزم زير سوال برد. 
نژاد بهرام خاطرنش��ان كرد: به اس��تناد بندهاي 1 و 
۲ از بخش )ب( مصوبه مورخ ۲۵ ارديبهشت 1398 
ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري پيرامون طرح 
ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه تهران و دانشگاه 
علوم پزش��كي ته��ران، هرگونه اق��دام در خصوص 
دانشگاه هاي واقع در بافت هاي شهري، منوط به ارايه 
دستورالعمل جامع توسعه فضايي دانشگاه هاي كشور 
توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شده كه نتيجه 
پيگيري هاي اينجانب حاكي از عدم تهيه و ارايه چنين 
دستورالعملي، به نهاد مذكور بوده و لذا ممنوعيت فوق 

الذكر كماكان پابرجاست.
وي يادآور شد: بر اس��اس بازديدهاي به عمل آمده، 
توسط كارشناسان كميته شهرسازي شورا، از بافت 
پيراموني محالت پيرامون دانشگاه هاي فوق االشاره، 
جلب مش��اركت س��اكنين و درياف��ت نقطه نظرات 
به منظور حركت، در مس��ير ايجاد و توس��عه نواحي 
نوآوري صورت نگرفته وشهرسازي مشاركت مبنا كه 
از مهم ترين افتخارات مديريت شهري كنوني است، 

در اين موارد زير سوال رفته است.
نژاد بهرام گفت: موضوعات اخير به نوعي يادآور تكرار 
تجربه تلخ طرح ساماندهي دانشگاه تهران، ودانشگاه 
علوم پزشكي تهران است، كه پس از گذشت بيش از 
۲ دهه همچنان به سرانجام نرسيده، و صرفًا منجر به 
از هم گسيختگي انسجام اجتماعي و بروز اختالفات 
و تبع��ات اجتماعي در بافت محالت پيرامون ش��ده 
است. لذا ضروري است به منظور جلوگيري از تكرار 
وقايع تلخ اينچنيني، در دوره مديريت شهري كنوني، 
اقدامات و دستورات الزم از سوي جنابعالي كه همواره 
دغدغه توس��عه محله محور را مط��رح و بر آن تاكيد 

داشته ايد، صورت پذيرد.

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي از 
آغاز واريز وام وديعه مس��كن خب��ر داد و گفت: به طور 
تقريبي 700 تا 800 هزار خانوار مش��مول وام وديعه 

مسكن مي شوند.
معاون مس��كن و امور س��اختمان در گفت وگو با ايلنا 
اظهار كرد: از روز دوشنبه چند گروه وام وديعه مسكن 

را دريافت كردند.
وي ادامه داد: حدود دو ميليون و ۲۲0 هزار نفر از طريق 
پيامك براي دريافت وام وديعه مسكن ثبت نام كردند 
كه از اين تعداد حدود يك ميلي��ون و ۶00 هزار نفر از 
طريق ثبت نام پيامكي كد ملي معتبر و قابل پيگيري 

فرستادند.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به انجام پااليش از 
اين درخواست هاي پيامك شده، اظهار كرد: پااليش ها 
از اين تعداد انجام شد و براساس شاخص هاي مصوبه 
از جمله افراد تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي، زنان 
سرپرست خانوار، كارگران، زوج هاي سال 99، خانوار 
داراي سه فرزند و بيشتر، براي دريافت وام رتبه بندي 
و اولويت بندي ش��دند و گروه به گروه بررسي ها انجام 
و از اين افراد دعوت ش��د كه در سامانه اطالعات خود 

را تكميل و مدارك خواسته شده را بارگذاري كنند.
محمودزاده با بيان اينكه حدود 380 هزار نفر تا به روز 
سه شنبه مدارك خود را ارسال كرده اند، ادامه داد: در 
روند پااليش هاي انجام ش��ده از اين تع��داد، 90 هزار 
تقاضا رد درخواس��ت شده است. همچنين نزديك به 
۵0 هزار نفر با تاييد ش��رايط به بانك ها براي تشكيل 
پرونده معرفي شدند. طبق آخرين اطالعات 70 پرونده 

در بانك ها تشكيل و چند وام هم پرداخته شده است.
وي تاكيد كرد: با تحرك بيشتر و روان سازي فرآيندها، 
عمليات پرداخت هاي وام وديعه سريع تر انجام مي شود.

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به منابع ۲0 هزار 
ميليارد توماني وام وديعه مسكن و تعداد خانوارهايي 
كه به آنها وام وديعه تعلق مي گيرد، گفت: تعداد وام هاي 
وديعه به جمعيت واجدين شرايط و منطقه ثبت نام آنها 
بس��تگي دارد. هر متقاضي كه از تهران تاييد شود ۵0 
ميليون تومان وام وديعه دريافت مي كند اما سقف وام 
براي واجدين شرايط از ساير شهرها 1۵ تا 30 ميليون 

تومان است. 
محمودزاده افزود: با تمام اينها به طور تقريبي 700 تا 
800 هزار خانوار مشمول وام وديعه مسكن مي شوند. 

وي در پاسخ به اينكه بيشترين تقاضا براي وام وديعه 
مسكن از كدام استان بوده، گفت: بيشترين تقاضا براي 

دريافت اين وام از تهران بوده است.
دوشنبه شب، محمد اس��المي وزير راه و شهرسازي، 
در يك برنامه راديويي گفته بود كه تا كنون 19 نفر در 
بانك هاي عامل اعطاي تسهيالت وديعه مسكن پرونده 
تشكيل داده اند و تا يكش��نبه شب هفته جاري 9 نفر 

تسهيالت وديعه مسكن را دريافت كرده اند.
به گزارش مهر، يكش��نبه شب نيز عبدالناصر همتي 
ريي��س كل بانك مركزي نيز در برنامه تيتر امش��ب 
شبكه خبر سيما درباره وام وديعه مسكن با اشاره به 
اختصاص 7۵ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه 
ملي به آس��يب ديدگان از كرونا، اظه��ار كرد: بعد از 
تسهيالتي كه تا كنون به خانوارها و كسب و كارهاي 
آس��يب ديده از كرونا پرداخت كرده ايم، از پولي كه 
باقيمانده است، ۲0 هزار ميليارد تومان را با موافقت 
رييس جمهور و س��تاد كرونا به كمك وديعه مسكن 

اختصاص داديم.
همتي گفت: يكي از تالش هاي مهم بانك مركزي در اين 
روزها، اعطاي وام وديعه مسكن است كه هنوز وزارت راه 

و شهرسازي سامانه مربوط را به بانك ها متصل نكرده 
و سهميه هر بانك مشخص شده است و آنها در انتظار 

اتصال وزارت راه و شهرسازي هستند.
اين اظهارنظر رييس كل بانك مركزي در حالي است 
كه مقامات ارش��د وزارت راه و شهرس��ازي و معاونت 
مسكن و ساختمان اين وزارت، بارها بر انجام پااليش 
و غربالگري هاي الزم براي انتخاب متقاضيان مشمول 

دريافت اين تسهيالت، تأكيد داشته اند.
در اين حال، بان��ك مركزي در اطالعيه اي اعالم كرده 
است: به دليل آنكه هنوز سهميه هر بانك و توان پرداخت 
شعب اعالمي از سوي متقاضيان دريافت اين تسهيالت، 
مشخص نيست، مشموالن دريافت وام وديعه مسكن، 
منتظر پيامك بانك عامل باشند تا به شعبه اي كه اعتبار 

الزم را در اختيار دارد، هدايت شوند.
پس از آن بود كه وزارت راه و شهرسازي گزينه امكان 
انتخاب بانك عامل و شعبه مورد نظر را از سامانه ثبت نام 
وام وديعه مسكن حذف كرد. اين در حالي است كه پيش 
از اين معاون وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، از امكان انتخاب بانك عامل و شعبه مورد نظر از 
سوي ثبت نام كنندگان دريافت وام وديعه خبر داده بود.

 رييس شوراي شهر: از آقايان روحاني و  جهانگيري مي خواهم كه اجازه دهند روابط شهرداري و دولت ترميم شود و كدورت ها كنار برود

برجام در مدار توجه دوباره
اول اينك��ه تحريم هايي كه امري��كا بر عليه ايران 
وضع مي كند باعث خواهد ش��د تا توجه ايران به 
ظرفيت هاي درون��ي اقتصادي اش، خودكفايي و 
حل مشكالت معيش��تي جلب شود. دوم اينكه با 
اين حركت كليد انزواي ترامپ زده ش��د. چرا كه 
از يك س��ند بين المللي و فراگير خارج مي شود؛ 
ترامپ نه تنها از برجام بلكه از كنوانس��يون آب و 
هوايي و اقليم پاريس هم خارج ش��د، در ادامه از 
پيمان آس��يا پاسيفيك هم خارج ش��د؛ از سوي 
ديگر نس��بت س��ازمان ملل بدگويي مي كند؛ از 
يونس��كو خارج مي ش��ود و ...در آخرين مورد هم 
با س��ازمان بهداشت جهاني گالويز شده و تهديد 
به خروج از سازمان بهداشت جهاني كرده است. 
مجموعه اين عوامل زنجيره مشتركي از رفتارهاي 
غيرمتعارفي هستند كه باعث انزواي امريكا شده 
است. اگر ما در زمان خروج ترامپ از برجام، ايران 
هم بدور از عقالنيت الزم اعالم مي كرد كه من هم 
از برجام خارج مي شوم؛ كجا دستاوردهاي امروز 
در بخش هاي گوناگون براي ايران ايجاد شده بود؟ 
بعضي ها ممكن است خلط مبحث كنند و بگويند 
كه اين چه سودي براي ما دارد كه امريكا اقتصاد 
ما را اينگونه تحت فش��ار قرار دهد؟اين كاري كه 
امري��كا از نظر اقتص��ادي كرده با موافقت س��اير 
كشورها انجام نشده، بلكه اين ساختار اقتصادي 
بين المللي اس��ت كه از بيم مجازات هاي امريكا 
به اقتصاد ايران نزديك نمي ش��وند. ما بايد آنقدر 
قوي شويم كه كشورها احس��اس كنند دوري از 
اقتصاد ايران براي آنه��ا هزينه هاي زيادي دارد و 
بر اين اساس از توسعه مناسبات اقتصادي با ايران 
استقبال كنند. به لحاظ سياسي از مي ۲018 تا به 
امروز امريكا مدام در حال محكوم شدن در افكار 
بين المللي و نهادهاي جهاني است. بنابراين حضور 
آقاي گروس��ي در تهران حضور مباركي است. اما 
بايد در اين تعامالت از آژانس بخواهيم كه از ساير 
كش��ورها چون رژيم صهيونيستي، عربستان و...

هم بخواهد كه به ا ن پي تي بپيوندند و آنگونه نشود 
كه ما تعهدات مان را كامل انجام دهيم اما س��اير 
كشورهاي منطقه به اين نظارت ها نپيوندند. رژيم 
صهيونيستي به ان پي تي نپيوسته، بايد از آنها هم 
خواسته شود تا نيروگاه ديامونا در سرزمين هاي 
اشغالي به نظارت ها بپيوندند. ايران نقطه سياهي 
در دانش هسته اي خود ندارد، مقام معظم رهبري 
اعالم كردند كه »استفاده از سالح هاي هسته اي 
حرام است«. بعدا آقاي شينزو آبه در مالقاتي كه 
با رهبري داشتند اشاره كردند كه »شما فرموديد 
كه استفاده از سالح هسته اي حرام است اما درباره 
نگهداري يا توليد آن صحبتي نكرديد كه در پاسخ 
به اين صحبت هاي مقام معظم فرمودند؛ هم توليد 
آن حرام است؛ هم نگهداري آن و هم استفاده از آن 
حرام است.«اين نگاهي است كه ايران در خصوص 
اين موضوع دارد اما اينك��ه ايران، نظارت هايي را 
بپذيرد تا رضايت اروپا يا چين يا روسيه تامين شود؛ 
اين موضوع را هيچ عقل سليمي نخواهد پذيرفت.

صادرات متولی ندارد
متاسفانه در سايه تحريم ها بازارهای صادراتی ايران 
تحت الش��عاع قرار گرفت و منجر به افت صادرات 
کشور ش��د.  حال با نگاه به همه اين موارد، ما بايد 
از هر کااليی که مزيت و ارزش صادر ش��دن دارد، 
استفاده کنيم تا حجم صادرات کاالهای غيرنفتی 
و خدماتی را افزايش دهيم. به طور نمونه، در شرايط 
کنونی،  کشور در بحث صادرات فرآورده های نفتی 
مثل » فرآورده های پتروشيمی، هيدروکربنی و از 
جمله بنزين« از مزيت بس��ياری خوبی برخوردار 
است. به طوری که با افزايش توليد بنزين و کاهش 
مصرف  ۲۵ درصدی آن به دليل کرونا در کش��ور، 
بستر خوبی برای صادرات اين محصول فراهم شده، 
که آمارها هم از صدرنشينی اين محصول در سبد 
صادراتی ايران تا پايان م��رداده ماه حکايت دارد. 
برهمين اساس، به نظر می رسد، متوليان تجاری 
کش��ور بايد بر روی کاالهايی که مزيت صادراتی 
دارند، تمرکز بيشتری داشته باشند.  از اين منظر، 
الزمه  بهبود و افزايش صادرات کاالهای غير نفتی 
در کشور حمايت کامل دولت از فعاالن اين بخش 
است به طوری که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر 
سياسی شرايط را آماده کند و موانع را از سر راه بنگاه 
های توليد بردارد.   در اين بين نکته بسياری مهم 
ديگری که ذکر آن ضروری اس��ت اينکه سازمان 
ودس��تگاه های متعددی  در امر صادرات دخالت 
می کنند، اما در نهايت ص��ادرات متولی خاص و 
مشخصی ندارد.  برهمين اس��اس، صادرات بايد 
دارای متولی باش��د تا روند ص��دور کاالها با رونق 
بيشتری صورت بگيرد؛ چراکه راه نجات کشور  از 

مسير رشد صادراتی غيرنفتی می گذرد. 

راهكار مواجهه با تبعات عرضه 
دارادوم

بنابراين بهتر است كه مردم دس��ت نگه دارند تا 
سهام ارزش واقعي خود را نمايان كند و سود مورد 
نظر را به سهامداران برساند. اگر اين اطمينان در 
بازار ايجاد ش��ود من فكر مي كنم كه بخش قابل 
توجهي از مش��كالتي كه به دلي��ل ريزش قيمت 
س��هام موجود در بازار ايجاد ش��ده از بين خواهد 
رفت . در شرايطي كه منفي شدن شاخص سهام 
بدليل همين نگراني هاي عمومي است با اطمينان 
بخشي به مردم مي توان اين مشكالت را پشت سر 
گذاشت. زماني كه اين درك متقابل ميان بورس، 
تصميم سازان و سهامداران به عنوان سه ضلع اصلي 
فعاليت در بورس ايجاد شود، بدون ترديد فرآيند 
فروش سهام در زمان واگذاري ها به حداقل مي رسد 
و اين ثبات در نهايت باعث سبز ماندن رنگ شاخص 
بورس مي شود. راهكار معقول در مسير پيشرفت 
آن اس��ت كه مش��كالت را از پيش روي اقتصاد 
 برداريم نه اينكه با بروز اولين نشانه هاي بروز مشكل 

از مسير طي شده بازگرديم.

جمع آوري روزانه ۵۲ ُتن 
ضايعات الكترونيكي در تهران

مديرعامل س��ازمان مديريت پس��ماند شهرداري 
تهران با اشاره به راه اندازي ۲8 غرفه تحويل ضايعات 
الكترونيكي )الكتروكاپ( در پايتخت براي نخستين بار، 
گفت: س��ال گذش��ته روزانه 37 ُتن و در ۴ ماهه اول 
امسال روزانه ۵۲ ُتن ضايعات الكترونيكي در تهران 
جمع آوري شده است. به گزارش تسنيم، صدرالدين 
عليپور با اعالم اين خبر، به داليل راه اندازي اين غرف 
اش��اره كرد و گفت: آمارهاي موجود نشان مي دهد 
كه س��ال گذش��ته روزانه 37 ُت��ن و در ۴ ماهه اول 
امسال روزانه ۵۲ ُتن ضايعات الكترونيكي در تهران 
جمع آوري شده كه تحت اين شرايط، آمار ساالنه اين 
نوع پسماند عدد قابل توجهي است. وي با بيان اينكه 
پسماندهاي الكترونيكي از جمله پسماندهايي هستند 
كه دفن آنها با عواق��ب جبران ناپذيري براي محيط 
زيست همراه اس��ت، اضافه كرد: اين زباله ها به دليل 
داشتن فلزات سنگين مانند سرب موجب از بين بردن 
گياهان، آلودگي منابع آب زيرزميني و تهديد سالمت 
شهروندان مي شوند. به همين دليل تصميم گرفتيم تا 
با راه اندازي غرف الكتروكاپ، مديريت اين نوع زباله ها 
را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم و امكان فعاليت 
زباله گردها و عوامل غيرمجاز را در اين زمينه محدود 
كنيم. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران با اشاره به شيوه فعاليت اين غرف گفت: مانند 
غرفه هاي پسماند خش��ك، شهروندان با مراجعه به 
غرفه هاي الكت��روكاپ، ضايعات الكترونيكي خود را 
تحويل مي دهن��د و به ان��دازه ارزش ريالي هر كيلو، 
مبلغ��ي را دريافت مي كنند. عليپور با بيان اينكه هر 
وس��يله الكترونيكي حتي باتري هاي تمام شده هم 
شامل اين نوع ضايعات مي شود، عنوان كرد: پيمانكار 
طرف قرارداد سازمان پسماند با جمع آوري اين نوع 
از ضايعات و انتقال آنها ب��ه كارخانه اي ويژه، اين نوع 
از زباله را بازيافت و دوباره وارد چرخه مي كند. تمامي 
اي��ن اقدامات هم به دنبال اجراي ط��رح كاپ و براي 
جلوگيري از فعاليت عوامل غيرمجاز تفكيك پسماند 
و جلوگيري از دفن اين نوع زباله انجام مي شود. وي در 
پايان از جانمايي ۲8 غرفه الكتروكاپ و آغاز فعاليت آنها 
در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: اين غرف در تمامي 
مناطق ۲۲ گانه و در معابر پرتردد مانند خيابان نياوران، 
پاسداران، هروي، آيت اهلل كاشاني، بلوار فردوس، سي 
تير، پيروزي، افسريه، جواديه، اتوبان شهيد محالتي، 

خاني آباد، دولت آباد و ... افتتاح خواهد شد.

 راه اندازي ۷ روز بازار
براي ساماندهي دستفروشان

رييس كميته سالمت شوراي اسالمي شهر تهران 
پيشنهاد داد كه در هفت نقطه منطقه 18 هفت بازار 
س��يار براي ساماندهي دستفروش��ان احداث شود. 
به گزارش ايسنا، ناهيد خداكرمي نيز پس از استماع 
گزارش شوراياري منطقه 18 با بيان اينكه اين منطقه 
به دليل داش��تن محله ش��ادآباد مي تواند به كانون 
تجاري تبديل شود، گفت: مي توان از پتانسيل اين 
محله و كسبه آن براي پيشرفت منطقه كمك گرفت 
و پيشنهاد مي شود شهرداري منطقه، يك جلسه ويژه 
با كسبه و با حضور شهردار تهران برگزار كنند و يك 
كارگروه توسعه منطقه با كمك كسبه شادآباد ايجاد 
شود. وي همچنين با اشاره به تعداد زياد دستفروشان 
در اين منطقه گفت: پيشنهاد مي شود از آن جايي كه 
در اين منطقه زمين هاي باز زياد است هر هفت روز 
هفته هفت بازار سيار در مناطق مختلف ترتيب داده 

شود تا نسبت به ساماندهي دستفروشان اقدام شود.

 لزوم توجه به فضاي سبز 
در ۷۵ محله شهر تهران

رييس كميته بودجه و نظارت مالي ش��وراي شهر 
تهران به لزوم توجه به رفع مش��كالت فضاي سبز و 
بوستان هاي محلي در 7۵ محله شهر تهران تاكيد كرد. 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي 
شورا، در جريان دويست و سي و سومين جلسه علني 
شورا، گفت: زندگي در محله اي برخوردار از امكانات 
و زيرساخت هاي شهري حق يكايك شهروندان معزز 
تهراني اس��ت . متاسفانه اين حق طبيعي در نتيجه 
توس��عه نامتوازن و ناعادالنه شهر، سبب شده است 
تا ش��هروندان برخي محالت از كم ترين امكانات و 
زيرساخت هاي شهري برخوردار باشند. و آرزويشان 
ايجاد بوستان يا فضاي سبز محلي براي گذران اوقات 
فراغت كودكان و نوجوانان و حضور ساكنين محله 
باشد. او افزود: بر اساس سند تحويل و تحول شوراياري 
محالت كه توسط شوراياران عزيز تهيه و تكميل شده 
اس��ت، در 7۵ محله از محالت سطح شهر تهران، ما 
شاهد مشكالت مربوط به ايجاد بوستان و پارك محلي، 
توسعه و تجهيز بوستان هاي محلي موجود، نگهداشت 
تاسيسات و آبياري درختان و فضاي سبز بوستان ها 
هستيم. فراهاني تصريح كرد: دامنه محالت درگير 
اين مشكل از »محله اوين« تا »محله كوهك« را در 
برمي گيرد، كه براي حل اين مشكالت و پاسخ به نياز و 
مطالبه شهروندان، بايد با استفاده از ظرفيت پروژه هاي 
توسعه محلي و اعتبارات پيش بيني شده، در تبصره 3۵ 
بودجه سال 1399 و اعتبارات نگهداشت، پيش بيني 
ش��ده در ماموريت خدمات شهري و محيط زيست 
اقدامات الزم معمول شود. عضو شوراي شهر تهران 
گفت: با توجه به اهميت موضوع و لزوم حل مشكل 
مردم، به  عنوان نماينده مردم شريف تهران در اجراي 
بند 3 ماده 80 قانون شوراهاي اسالمي كشور، درباره 
لزوم »توجه به رفع مشكالت فضاي سبز و بوستان هاي 
محلي در 7۵ محله ش��هر تهران« بر اساس ليست 
پيوست، كه توسط شوراياران محترم شناسايي شده 
است، به شهرداري تهران تذكر مي دهم. فراهاني در 
پايان تاكيد كرد: اميدوارم با اقدام به موقع شهرداري 
تهران، شاهد پاسخ به مطالبه شهروندان معزز تهراني، 
در دسترسي عادالنه به بوستان ها و فضاي سبز محلي 
باشيم .و ساكنان همه محالت تهران حداقل از يك 

بوستان محلي زيبا و ايمن برخوردار شوند.



6 خبر

 مقاومت دستگاه هاي دولتي
در به اشتراك گذاري اطالعات

به گفته معاون وزير ارتباط��ات، اگرچه در طول دو 
سال با رشد ۲.۵ برابري در حوزه خدمات مركز ملي 
تبادل اطالعات مواجه ش��ده ايم و در تير ماه س��ال 
جاري تعداد ۱۲۰ ميليون مراجعه به نهادها كاهش 
پيدا كرده اس��ت، اما هنوز هم برخي دس��تگاه هاي 
دولت��ي، در به اش��تراك گذاري اطالع��ات خود در 
گذرگاه خدمات دولت همكاري نمي كنند. به گزارش 
ايسنا، سال هاست كه دولت ها به دنبال الكترونيكي 
كردن خدمات هستند و استقرار دولت الكترونيك 
در اين زمينه بس��يار موثر اس��ت، اگر امور كشور و 
خدمات دهي به س��وي الكترونيكي ش��دن برود، 
منجر به شفاف س��ازي مي شود. اما به اعتقاد برخي 
كارشناسان زيرساخت هاي مورد نياز آماده نبوده و 
از اين رو در عمل موفق نبوديم. از س��وي ديگر، اين 
روزها و در شرايطي كه به دليل شيوع كرونا در كشور، 
يك��ي از مهم ترين  راه هاي جلوگيري از گس��ترش 
بيشتر اين ويروس، تا حد ممكن خانه نشيني و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي عنوان شده، دولت الكترونيك 
و اراي��ه خدم��ات دولتي به ص��ورت غيرحضوري و 
الكترونيكي يك��ي از مهم ترين اقداماتي اس��ت كه 
مي تواند مورد توجه اف��رادي كه به اين خدمات نياز 

دارند قرار بگيرد.
در اين راس��تا امير ناظمي، مع��اون وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات، در تبيي��ن كاركردهاي دولت 
الكترونيك به فرآيند اعطاي وام يك ميليون توماني 
توسط اقش��ار نيازمند كه از شيوع بيماري كرونا در 
كشور آس��يب ديده اند، اشاره كرده و گفت: طي اين 
اقدام فرآيند اعطاي وام به گونه اي طراحي شده بود 
كه بدون هيچ گونه مراجعه حضوري، وام مورد تقاضا 
توسط يك پيامك پرداخت مي ش��د. وي ادامه داد: 
زيرساخت فني اين امر به شكلي طراحي شده بود كه 
ضمن تبادل داده به صورت متوالي ميان دستگاه ها، 
متقاضي با ارسال يك پيامك، مي توانست بدون نياز 
به مراجعه بانك، معرفي وثيقه، افتتاح حس��اب و در 
پي آن امضاي فرم هاي متعدد و ثبت اثر انگشت وام 
خود را دريافت كند كه اين خود مثالي عيني از دولت 

الكترونيك است.
رييس سازمان فناوري اطالعات با تشريح جزييات 
گذرگاه ملي تبادل خدمات، آن را مس��يري دانست 
كه دس��تگاه هاي مختلف دولتي در كشور از طريق 
به اش��تراك گذاري داده مي توانند به ارايه خدماتي 
بپردازند كه نتيجه آن براي مردم قابل لمس اس��ت. 
ناظمي در ادامه اظهار كرد: خوشه هاي مختلف اعم 
از چندين دس��تگاه و پايگاه هاي متعدد داده ملي به 
مركز ملي تبادل اطالعات متصل هستند و مي توانند 
با رعاي��ت قواعدي جهت اس��تفاده از اين اطالعات 
مانند كسب اجازه از دستگاه هاي صاحب اطالعات و 
رعايت پروتكل هاي الزم به اطالعات ارزشمندي در 
حوزه هايي نظير كد ملي، شناسه حقوقي شركت ها، 
كد پس��تي، اطالعات مرب��وط به اس��ناد و امالك، 
حساب هاي بانكي و غيره دسترسي داشته باشند و از 
اين طريق باعث كاهش مراجعه حضوري مردم شوند. 
اما متاسفانه شاهديم كه برخي دستگاه هاي دولتي در 
راستاي به اشتراك گذاري اطالعات خود در گذرگاه 
خدمات دول��ت )GSB( هم��كاري الزم را به عمل 
نمي آورند. وي با ارايه آمار و اطالعاتي در حوزه دولت 
الكترونيك، بيان كرد: در طول دو سال از حدود ۳۰۰ 
خدمت به بيش از ۸۰۰ خدمت در مركز ملي تبادل 
اطالعات رسيده ايم كه نشانه وجود رشد ۲.۵ برابري 
است. همچنين تعداد دستگاه هاي خدمت گيرنده، 
حدود ۶۰ دس��تگاه بوده كه امروزه به طور تقريبي 
همه دستگاه ها يعني حدود ۱۵۰ دستگاه اصلي به 
اين گذرگاه متصل ش��ده اند. اما حدود ۳۰ دستگاه، 
يعني كمتر از يك چهارم، نس��بت به ارايه سرويس 

اقدام مي كنند و بقيه بيشتر خدمت گيرنده هستند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان 
كرد: دولت الكترونيك زماني به رشد واقعي مي رسد 
كه همه دستگاه ها، داده هايشان را به اشتراك بگذارند 
و از اي��ن منظر مي توان گفت هن��وز به مرحله بلوغ 
نرسيده ايم. همچنين در نمودار تعداد تراكنش ها در 
گذرگاه ملي تبادل خدمات كه به معناي هر تراكنش 
برابر يك استعالم است، در تير ماه سال جاري تعداد 
۱۲۰ ميليون مراجعه به نهاده��ا كاهش پيدا كرده 
اس��ت. اين آمار در سال ۱۳۹۷، تعداد هفت ميليون 
مراجعه بوده است كه حدود يك هجدهم حال حاضر 

است كه نشانه تغيير تفكر دستگاه هاست.

ادامه از صفحه 4

 چرا فروش نفت به مردم
 راه گشايش اقتصادي نيست؟

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: دوستان 
مي گويند راه حل ارايه كنيد ما تاكنون به ۱۰ ش��يوه 
راه حل ارايه كرديم. يك ش��يوه آن ب��ود كه در دو نامه 
س��ال ۹۷ ارايه كرديم. از سال گذشته گفتيم حاال كه 
توصيه هاي مشفقانه كارشناسي جايگاه بايسته اي در 
نظام تصميم گيري كشور ندارد راه حلي كه ارايه كرديم 
اين بود از مسووالن كشور تقاضا كرديم از لقمان حكيم 
براي اداره اقتصاد ايران استفاده كنند. مگر اين نيست 
كه از لقمان پرس��يدند ادب از كه آموختي و پاسخ داد 
از بي ادبان... ما گفتيم از زماني كه امريكايي ها از برجام 
خارج ش��دند تا ام��روز حداقل حدود ۳۰ گ��زارش را 
خوانديم كه يكي از مهم ترين آنها مركز پژوهش هاي 
مجلس روي س��ايت »هنر تحريم ها« گذاشته است. 
در آنجا به صراحت مي گويند هدف ما براندازي است 
و اس��تراتژي هم براندازي از طريق شيوه فروپاشي از 
درون است. سياس��ت هاي اجرايي كه ذكر كردند اين 
اس��ت كه مي گويند تحريم ها را به گونه اي هوشمند 
كنيم كه دولت ايران را دچار تگناه��اي ريالي و ارزي 
كند و آنها به اتخاذ سياس��ت هاي تورم زا و اشتغال زدا 
ناگزير ش��وند. در آنجا با جزييات توضيح داده از منظر 
اقتصاد سياسي چگونه ش��كاف بين حكومت و مردم 
از طريق اين دو گروه سياست ها شدت پيدا مي كند و 
آسيب پذيري براي فروپاشي از درون را فراهم مي كند. 
بنابراين راه حل اجرايي و عملياتي اينكه خط قرمزي در 
 نظام تصميم گيري كشور درباره سياست هاي تورم زا
 و اش��تغال زدا پديد بيايد. اين جزئياتي دارد كه درباره 
آنها مي توان در جاي خودش صحبت كرد تا زماني كه 
مي خواهيم سياست هاي اشتغال زايي را دنبال كنيم 
س��راغ كدام اش��تغال ها برويم. اكنون با كمال تأسف 
دستگاه هاي متولي اشتغال مي گويند ما مي خواهيم 
روي بسط اشتغال هاي غير رس��مي و حمايت از آنها 
انرژي بگذاريم. در حالي كه اگر منطق برنامه اي اولويت 
گذاري وجود داشته باشد بايد اشتغال هاي توسعه زا را 
در دستور كار قرار دهيد. جزئيات متعدد ديگري روي 
شيوه حمايت از صنعت وجود دارد كه آن هم در جاي 
خودش بايد ذكر كرد. دكتر مومني گفت: اكنون شما 
مي بينيد در شرايطي كه كشور با بحران حاد سه گانه 
س��قوط قيمت نفت، بازگش��ت تحريم و ظهور كرونا 
روبه رو بوده و ما ميراث س��ه دهه اي از انبوه بحران ها را 
داشته ايم گزارش هاي رسمي مي گويند فقط حدود 
۲.۷ ميليون فرصت شغلي در سايه شوك كرونا تهديد 
مي شود. بحث بر سر اينكه همچنان هزينه فرصت مفت 
خوارگي را باز گذاشته ايد. نه تنها بانك هاي خصوصي را 
مقيد نمي كنيد به جاي دامن زدن به تب سوداگري و 
داللي و به هم ريختگي اقتصاد عنايتي به توليد داشته 
باشند بلكه به آنها مي گوييد همچنان سودشان ببرند. 
خام فروشان همچنان خام فروشي هايشان انجام دهند 
اما توليد به امان خدا رها شده باشد. امكان ندارد كشور 
در چنين شرايطي بتواند از عهده اوضاع و احوال پيچيده 
بربيايد. دكتر مومني افزود: اكنون در آستانه يك سيكل 
سياس��ي پر ماجراي جديد قرار داريم. دولت فعلي در 
آخرين سال خودش قرار دارد  بنابراين به شرحي كه در 
دو هفته اخير ديديد كه افراد به قصد خريد محبوبيت 
چه حرف هاي بي ضابطه و نسنجيده و تحريك آميزي 
مي زنند به قاعده همه تجربه هاي قبلي كه در كش��ور 
داشتيم در معرض طيفي از تهديدها هستيم كه اگر واقعًا 
كشور بخواهد نجات پيدا كند نظام تصميم گيري هاي 
اساسي كشور چه در سطح س��ران قوا و چه در درون 
دولت، مجلس و قّوه قضاييه بايد راهي براي اين نگراني ها 
پيدا كنند: اول؛ خطر تغييرات پي درپي در سياست ها به 
اعتبار رويكرد كوته نگرانه در فرآيندهاي تصميم گيري 
و تخصيص منابع. اين مساله تزلزلي كه در نظام حقوقي 
كشور پديد مي آورد ناامني را شدت مي دهد، ناآرامي ها 
را بيشتر مي كند، بي اعتمادي ها را افزايش مي دهد و 
كشور را دچار هزينه هاي شگفت مي كند. خطر بزرگ 
ديگري كه وجود دارد اينكه از طريق سياس��ت هاي 
كوته نگرانه مشكوك كساني به فكر اين باشند كه در 
سال پاياني مسووليت خودشان به قيمت نابود كردن 
فرصت هاي توسعه در آينده خريد كوته نگرانه محبوبيت 
انجام دهند. بايد براي تمام اينها با تدابير و تمهيداتي 
فكري شود وگرنه كشور در معرض هزينه هاي خيلي 
بزرگ قرار خواهد گرفت. نكته سوم اينكه به شكل هاي 
رسمي و غير رس��مي در معرض فريب مردم از طريق 
پول پاشي هستيم. اينكه كساني به كساني زنگ بزنند 
و بگويند شماره حس��اب دهيد ما مي خواهيم از دفتر 
فالني كه كانديدهاي بالقوه رياست جهوري هستند به 
حساب مردم پول بريزيم و شيوه هاي شبهه ناك و غير 
ش��فاف ديگري كه به شكل هاي رسمي و غير رسمي 
پول پاشي را در ش��رايط بحران حادي كه كشور با آن 
روبه رو هست در دستور كار قرار دهد. نكته بعدي كه به 
نظرم بسيار حائز اهميت است اينكه كانديدهاي بالقوه 
از طريق دادن وعده هاي غير قابل عمل، فريبكارانه، پر 
هزينه و ضد توسعه اي براي كشور درصدد جمع آوري 
رأي باش��ند. به قاعده اينكه بعضي ها زودتر از موعد و 
دس��تپاچه در اين زمينه خرابكاري هايي كردند فكر 
مي كنم شايد بزرگ ترين چيزي كه به عنوان هديه به 
نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور مي توان مطرح 
كرد اينكه از طريق فرآيندهاي حقوقي و قانوني راه را بر 
فرصت طلبي ها و اقدامات ضد توسعه اي جاه طلبانه و 
خودخواهانه ببندند و اجازه دهند اگر كسي مي خواهد 
در رقابت رياست جمهوري شركت كند اينگونه نباشد 
سفرهاي استاني اعالم نش��ده در دستور كار قرار داده 
شود و از چند ماه پيش به تك تك استان ها سر بزند و 
بي پروا از محل منابع عمومي پول پاشي كند يا وعده هاي 
غير متع��ارف دهد يا همه كاره��اي غير متعارفي كه 
ديديم و شنيده ايم در دستور كار قرار دهد. دكتر مومني 
تأكيد كرد: ذخيره دانايي موجود در ايران براي اينكه از 
ظرفيت هاي انساني و مادي موجود كشور در جهت ارتقاء 
بنيه توليد مّلي و برطرف كردن گرفتاري ها حركت كند؛ 
بسيار فراتر از نيازهاي كنوني كشور است. بنابراين نظام 
تصميم گيري اساسي كشور را دعوت مي كنم كه هيچ 
تصميمي را ناگهاني نگيرند و ناگهاني هم ابالغ نكنند. 
ب��اب گفت وگوها و تعامل هاي س��ازنده با اهل دانش، 
خرد و تجربه را باز كنند و يقين داشته باشند از طريق 
جلب مشاركت دانايان ايران مي تواند كم هزينه تر و پر 
دستاوردتر مسير صعب العبور كنوني به سمت توسعه 

پيش برود.
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طرح »ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« با آزادي و حريم خصوصي شهروندان در تضاد است

شبكه هاي اجتماعي لبه پرتگاه قوانين سختگيرانه
نس��خه جديد طرح »س��اماندهي پيام رس��ان هاي 
اجتماعي« كه اولي��ن بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمايي 
شد به مجلس يازدهم راه يافته و به نظر مي رسد مفاد 
طرح فعلي در صورت تصويب، احتماال باعث مسدود 
شدن پيام رسان هاي خارجي در كشور  شود. اين طرح 
را ۴۰ نفر از نمايندگان مجلس پيشنهاد داده اند و براي 
تبديل شدن به قانون بايد در صحن علني به تصويب 
برس��د. با اعالم وصول اين طرح در مجلس، انتقاداتي 
از سوي كاربران ش��بكه هاي اجتماعي و كارشناسان 
هم مطرح شده اس��ت و منتقدان معتقدند اين طرح، 
نقض حريم خصوصي كاربران درفضاي مجازي است و 
بخشي از طرح كه به احراز هويت كاربران ارتباط دارد 
در تضاد با آزادي و حريم خصوصي شهروندان قرار دارد.

طي س��ال هاي اخير بحث پيرامون نح��وه حمايت از 
پيام رس��ان ها موجب انتقاد بس��ياري از كارشناسان 
و متخصص��ان ش��ده اس��ت. بس��ياري معتقدند كه 
پيام رس��ان ها مانند س��اير كس��ب وكارها در فضاي 
رقابتي سالم به فعاليت بپردازند با اين حال همزمان با 
مسدودسازي تلگرام حمايت هاي گسترده اي از برخي 
از پيام رسان هاي داخلي انجام گرفت هرچند در نهايت 
تنها معدودي از آن پيام رسان ها همچنان فعالند. نسخه 
جديد طرح »ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« كه 
اولين بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمايي ش��د به مجلس 
يازدهم راه يافته است. برخي محدوديت هاي اين طرح 
شامل مسدود شدن پيام رسان هاي خارجي در صورت 
نداشتن نماينده در ايران، نياز به نصب پيام رسان داخلي 
جهت اجازه واردات موبايل همچنين مجازات حبس 
براي انتشار VPN يا فعاليت در پيام رسان اجتماعي 
غيرقانوني مي شود. منتقدان معتقدند اين طرح حاوي 
ايده هايي سخت گيرانه است كه مي تواند نحوه استفاده 
كاربران از اينترنت يا همان »فضاي مجازي« را به شكل 

تاثيرگذاري تغيير دهد. 
خدمات پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و خارجي در 
كشور مس��تلزم ثبت در پنجره واحد و رعايت قوانين 
كشور اس��ت. در واقع فعاليت اين پيام رسان ها )اعم از 
داخلي و خارجي( مشروط به تاييد هيات ساماندهي و 
نظارت خواهد بود و در غير اين صورت فعاليت شبكه 
اجتماعي مذكور در كشور غيرقانوني است. در اين ماده 
اعالم شده شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسي 
به پيام رسان هاي غيرمجاز را محدود كند. با اين تفاسير 
شبكه اجتماعي مانند اينستاگرام در جرگه شبكه هاي 
غيرمجاز قرار مي گيرد و احتمال فيلتر ش��دن آن در 
صورت تصويب اين قانون بسيار باالست، شبكه هاي 
اجتماعي ديگر نيز در همين جرگ��ه قرار مي گيرند. 
اين طرح تاكيد كرده كه فعاليت پيام رس��ان  خارجي 
اثرگذار در كش��ور مستلزم تعيين ش��ركتي ايراني به 
عنوان نماينده قانوني آنهاست. در واقع به بياني ساده تر 
اينستاگرام بايد يك شركت قانوني ايراني را به عنوان 
نماينده خود در كش��ور ما معرفي كن��د؛ امري كه با 
توجه به تحريم ها و مسائل ديگر بعيد به نظر مي رسد و 
همين مساله  است كه احتماال در نهايت به مسدوديت 
همه ش��بكه هاي اجتماعي خارجي منتهي مي شود. 
همچنين در تبصره ۵ ماده ۲ اعالم ش��ده كه تمامي 
پيام رسان ها بايد مصوبات كارگروه فيلترينگ را رعايت 
كنند، موضوعي كه باز هم اجرايي ش��دن در چندين 
پلتفرم بين المللي دور از ذهن است و شائبه فيلترينگ 

آنها را تقويت مي كند.
تبصره ۴ ماده ۴ اين قانون گفته كه اگر پيام رس��ان ها 
خدمتي ارايه كنند كه به موجب ضوابط و مقررات جاري 
كشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه يا نهاد خاصي باشد، 
هيات نظارت بايد آن مجوز را با اجازه دستگاه مربوطه 
صادر كند. به عنوان مثال اگر پيام رساني قصد اضافه 
كردن درگاه بانكي را داش��ته باشد بايد اين مجوز را از 
كانال هيات نظارت پيگيري كند و اين هيات با نهادهاي 
مربوطه نظير وزارت صمت و شاپرك و... براي صدور اين 
مجوز رايزني كند. البته به خاطر ماده ۱۱ فصل سوم اين 
قانون، بانك مركزي موظف است امكان پرداخت برخط 
را براي تمام پيام رسان هاي اجتماعي تاثيرگذار داخلي 
فراهم كند و تاكيد ش��ده ارايه اين خدمات در تمامي 
پيام رسان هاي خارجي ممنوع است. در تبصره ۶ اين 
ماده نيز ذكر شده كه اين هيات ساماندهي و نظارت در 

صورت اطالع از وقوع جرم در اين شبكه ها، موارد را به 
قوه قضاييه جهت اقدام مقتضي ارجاع دهد. در تبصره 
۱۲ اين ماده نيز اعالم شده بهره برداري از سامانه هاي 
نرم افزاري خارجي براي ايجاد و توسعه توانمندي هاي 
مدل هاي داخلي در صورتي امكان پذير است كه هيات 
نظارت تشخيص دهد اين موضوع با امنيت ملي منافات 

نداشته باشد.

    نصب پيام رسان داخلي
به شكل پيش فرض روي گوشي ها

تبصره ۱۴ اين م��اده به بح��ث واردات تلفن همراه و 
رجيس��تري مي پردازد و در آن تاكيد شده كه نصب 
پيام رس��ان هاي موثر داخلي بايد روي گوش��ي هاي 
وارداتي به صورت پيش فرض نصب باشد. اين موضوع 
يعني تمامي گوشي هاي وارداتي بايد پيام رسان داخلي 
موثر )كه بر اس��اس معيارهايي چ��ون تعداد كاربران 
ثبت نامي و كاربران فعال و نوع خدمت حجم ترافيك 
ايجاد شده تعيين مي شود( را به صورت پيش فرض در 
خود داشته باشند. ماده ۵ اين قانون نيز ماده جنجال 
برانگيزي اس��ت كه در دوره پيش��ين مجل��س با آن 
مخالفت هايي شد و حاال به روند قبلي خود بازگشته 
است. اينكه مرزباني ديجيتال و دفاع سايبري از كشور 
و جلوگي��ري از بهره برداري غيرمج��ازي از داده هاي 
مجازي در درگاه هاي ورود و خروج پهناي باند كشور به 
نيروهاي مسلح سپرده خواهد شد. احراز هويت كاربران 
در فضاي مجازي نيز ماده ششم اين قانون است كه بايد 
توسط هيات نظارت تعيين و تكليف شود. اجرايي شدن 
اين ماده به اين معناست كه براي فعاليت در شبكه هاي 
اجتماعي بايد حتما احراز هويت ش��د و نمي توان به 

صورت ناشناس در اين فضا فعاليت كرد.

     امكان تفتيش اكانت كاربران شرايط خاص
تبصره سه ماده ۷ اين قانون نيز اجازه كنترل و تفتيش 
اكانت هاي كاربران را در صورت رخ دادن اين ش��رايط 
صادر كرده است: جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، 
تهديد به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، 
افساد في االرض، ساخت، توليد و وارد كردن و توزيع 
مواد مخ��در و روانگردان، كالهبرداري و اخاذي. البته 
تاكيد شده كه تنها در صورت وجود شاكي خصوصي يا 
حكم قضايي مي توان به اين اطالعات دست پيدا كرد.

تبصره ۱۱ ماه ۷ فعاليت افراد زير ۱۸ سال در شبكه هاي 
مجازي را منوط به اجازه والدين معرفي كرده اس��ت. 
همچنين پيام رسان ها موظف هستند قابليت نظارت 
والدين را توس��عه ببخش��ند و امكان پااليش محتوا 

طرح »ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« ايده هايي دارد كه مي تواند نحوه استفاده كاربران از اينترنت را به شكل تاثيرگذاري تغيير دهد

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 1399/03/24 شرکت 
خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس ثبت شده به شماره 336034 و شناسه 
ملی 10103723524  در اجرای ماده 44  الیحه قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت 
مبنی بر تبدیل کلیه سهام بی نام شرکت به سهام بانام، بدینوسیله از کلیه صاحبان 
سهام بی نام شرکت دعوت به عمل می آید که از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 6 ماه با 
در دست داشتن اصل برگه سهام بی نام خود نسبت به تبدیل سهام بی نام خود به سهام 
با نام، به امور سهام شرکت مستقر در دفتر مرکزی  به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، 
نرسیده به چهار راه پارک وی، کوچه افق، پالک 6 ، کد پستی: 1966613755 مراجعه 
و برگه سهام بانام خود را دریافت نمایند. بدیهی است که پس از انقضا مدت مذکور کلیه 
سهام بی نام شرکت، باطل شده تلقی می گردد و وفق ماده 45 همان قانون نسبت به 

فروش سهام مذکور اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت تبديل نوع سهام بی نام به سهام با نام)نوبت اول( 
شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 336034 و شناسه ملی 10103723524

هیات مدیره
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس)سهامی خاص(

شماره ثبت 336034

 Persian   Gulf   PILOT   Martime   Services Co.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای ۹/م/ ۹۹

مدیریت  مخابرات منطقه مرکزی در نظر دارد انجام عملیات نگهداری و امور تاسیسات این منطقه را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 
لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می ش�ود جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود مراجعه و یا با در دست 
داشتن فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال به شماره حساب جام 1660860892   نزد بانک ملت شعبه اراک  بنام مخابرات منطقه مرکزی با کد شناسه 
3100080660127 به نشانی ذیل مراجعه وپس از تکمیل اسناد مذکور، پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1399/06/22 به واحد 

قراردادها تحویل نمایند .
شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل 3 ماه در وجه شرکت مخابرات ایران
_ مدیریت منطقه مرکزی، چک تضمینی بانکی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 716000000میلیون ریال
تاریخ بازگشایی پاکات قیمت: پس از ارزیابی کیفی و فنی و مالی )ویدیو کنفرانس با حضور اعضاء هیئت مدیره مخابرات ایران(

  مکان  دریافت  اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات )پاکتهای مناقصه(: اراک خیابان دانشگاه خانه سازی قنات  انتهای خیابان شقایق ساختمان شماره 1 
مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها

 توجه: به پیشنهادهای  فاقد امضا، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا  ترتیب اثر  داده نخواهد شد .
شرکت مخابرات در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است .
 به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونی مناقصه، واگذارنده مناقصه مجاز به تغییر تاریخ شروع پایان قرارداد خواهد بود.

  داش�تن گواهی صالحیت پیمانکار از نهادهای قانونی مرتبط )وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت 
در مناقصه الزامی است.

تلفن تماس:32261003 واحد قراردادها
جهت دانلوداسنادمناقصه به نشانی www.markazi.tci.ir مراجعه گردد.

مديريت مخابرات منطقه مرکزی

متناسب با كودك و نوجوان را فراهم آورند.
تبصره ۱۶ ام اين ماده نيز به موضوعي اشاره مي كند كه 
پيش تر در مورد تلگرام گفته ش��ده بود و حاال به كليه 
پيام رسان هاي خارجي تعميم داده شده است: استفاده 
دستگاه هاي اجرايي كشوري از پيام رسان هاي خارجي 
ممنوع بوده و براي مكاتب��ات و ارايه خدمات اداري و 

اطالع رساني و تبليغات نيز نبايد از آنها استفاده شود.
تبصره دوم ماده ۱۲ اين قانون مي افزايد كه استفاده از 
رمز ارز توسط پيام رسان هاي خارجي در داخل كشور 
ممنوع است و تاكيد شده وزارت ارتباطات بايد بالفاصله 
پس از چنين اقدامي از سوي يك پيام رسان خارجي، 
به مسدوديت آن دست بزند. استفاده از اين نوع ارزهاي 
مجازي در پيام رسان هاي داخلي با اخذ مجوزهاي الزم 

بالمانع اعالم شده است.

    جرم انگاري توزيع VPN و فعاليت 
در پيام رسان هاي غيرقانوني

م��اده ۱۵ اين قانون كه به بخ��ش ضمانت اجراي آن 
مي پردازد جرايمي را ب��راي متخلفين در نظر گرفته 
است. بر اساس اين ماده هركس مسدودسازي را دور 
بزند )يعني از فيلترشكن استفاده كند( و در پيام رسان 
غيرقانوني فعاليت موثر داشته باشد، به مجازات تعزيري 
درجه ۶ محكوم خواهد ش��د. تعريف »فعاليت موثر« 
توسط هيات س��اماندهي و نظارت ارايه خواهد شد و 
مجازات تعزيري درجه ۶ ش��امل حبس بيش از شش 
ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از دو ميليون تا هشت 
ميليون تومان، شالق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ضربه در 
جرايم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش 
از شش ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعي در رسانه ها، 
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي 
اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت 
از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص 
حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از اصدار 
برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر 
تا مدت پنج سال مي شود. در بخشي ديگر اعالم شده 
كه هر كس فيلترشكن توزيع كند به مجازات تعزيري 
درجه ۶ محكوم مي شود و فروشندگان اين VPNها به 
جزاي نقدي تا دو برابر مال به دست آورده شده محكوم 
خواهد شد. در بخش ديگري نيز اعالم شده هر شخص 
مبادرت به عرض��ه، خريد و فروش »رم��ز ارز« بدون 
مجوز بانك مركزي كند حسب مورد به مجازات هاي 
مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز محكوم مي شود. مجلس همچنين پيشنهاد داده 
تا تمامي پيام رس��ان هاي داخلي و خارجي حداكثر تا 
دو ماه پس از تصويب اين قانون، شرايط ش��ان را با آن 

تطبيق دهند.

    مسدودسازي شبكه هاي اجتماعي
 بهترين راه حل نيست

مجتبي توانگر، نماينده مردم ته��ران در مجلس، در 
واكنش به اين طرح، ضمن اعالم مخالفت خود با طرح 
مجلس براي ساماندهي پيام رس��ان هاي اجتماعي، 
احراز هوي��ت كاربران را در تض��اد با حريم خصوصي 

شهروندان دانست و گفت: »مسدودسازي شبكه هاي 
اجتماعي راهكاري سازنده  يا دست كم بهترين راه حل 
نيست. او در شبكه اجتماعي توييتر نوشت:  اين جانب 
به عنوان نماينده مردم، ضمن تاكيد بر گسترش اقتصاد 
ديجيتال، توسعه شبكه ملي اطالعات و گسترش توان 
حاكميتي جمهوري اسالمي درفضاي مجازي، با طرح 

ارايه شده در مجلس مخالفم.
 مساله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد ديجيتال 
است. امروز شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان  ها محل 
ارتباط و ابزار كار مردم هس��تند و به خصوص كسب و 
كارهاي خرد و معاش افراد زيادي به اين فضا وابس��ته 
است،  مسدودسازي ش��بكه هاي اجتماعي راهكاري 
س��ازنده  يا دس��ت كم بهترين راه حل نيست، تعامل 
و پاس��خگو ك��ردن پلتفرم هاي خارجي دس��توركار 
درست تري اس��ت. طبق فتواي روش��ن مقام معظم 
رهبري مورخ ۲۰ فروردين ۹۸ نقض حريم خصوصي 
كاربران درفضاي مجازي حرام شرعي است، لذا بخشي 
از طرح كه به احراز هويت كاربران ارتباط دارد در تضاد 
با آزادي و حريم خصوصي شهروندان قرار دارد. در عين 
حال كه با اصول قانون اساسي نيز در تضاد آشكار است. 
توسعه شبكه ملي اطالعات نيازمند اتخاذ تدابير سازنده 
و تشويقي براي جلب مشاركت شهروندان و به خصوص 
افزايش توليدات محتوايي و برنامه هاي كاربردي بومي 
اس��ت و تصميماتي كه ملت را به توس��عه اين شبكه 
بدبين كند بالطبع مضر اس��ت، همچنين بي توجهي 
وزير ارتباطات و دستگاه فرهنگي در اين زمينه حتما 
پيگيري مي شود.« همچنين اردشير مطهري، عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس نيز در توييتر خود نوشت: 
»من با طرح انس��داد كليه پيام رس��ان هاي خارجي 
مخالفم. اين طرح ها اولويت كشور نيست. معيشت بد 
فعلي را بدتر هم مي كند. اولويت مجلس انقالبي بهبود 

اوضاع معيشتي و دوري از حاشيه است.«
تصميم براي اعمال محدوديت براي پيام  رس��ان هاي 
اجتماعي در حالي اس��ت كه همين حاال هم با وجود 
محدوديت براي برخي اپليكيش��ن ها برخي مقامات 
ايراني از جمله حس��ن روحاني، محمدجواد ظريف و 
محمدجواد آذري جهرمي و بسيار ديگري از نمايندگان 
مجلس و وزرا، از ش��بكه هاي اجتماعي فيلترش��ده 
استفاده مي كنند و اظهارات در مخالفت با ممنوعيت 
براي ش��بكه هاي اجتماعي اكنون در همين شبكه ها 

مطرح شده است. 
وزير ارتباطات پيش از اين درباره موضع خود نس��بت 
به فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي گفته بود: »استفاده 
بسيار خوب من از توييتر نش��ان مي دهد كه من باور 
ندارم اس��تفاده از توييتر بايد محدود باشد يا ممنوع 
شود.« آذري جهرمي همچنين اگرچه از تالش براي 
رفع ممنوعيت توييتر در كش��ور خب��ر داده اما بارها 
عنوان كرده كه فيلترينگ و رفع فيلترينگ در اختيار 
او نيس��ت و كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه درباره  
اين موضوع تصميم مي گيرد. اكن��ون بايد ديد طرح 
س��اماندهي پيام رس��ان ها كه مجلس در تالش براي 
تبديل آن به قانون است، در اين مرجع قانونگذاري به 

كجا ختم مي  شود.



رويداد 7اخبار

»تعادل«ازروندتجارتغيرنفتيتاپايانمردادماه۹۹گزارشميدهد

»  بنزين« محورصادرات
تعادل - گروه تجارت |

تصوير تجارت خارجي در پنجمين ماه از سال ۹۹ ترسيم 
ش��د. براس��اس تازه ترين آمار اعالمي از سوي گمرك، تا 
پايان مردادماه بيش از 53 ميلي��ون تن كاال به ارزش ۲۴ 
ميليارد دالر و ۶۰۰ ميلي��ون دالر حجم تجارت خارجي 
كش��ور است، كه در مقايس��ه با چهار ماه نخست ابتدايي 
س��ال، حدود 5 ميليارد دالر افزايش نش��ان مي دهد. ريز 
جزييات آماري بيانگر اين است كه از اين ميزان تجارت در 
ماه مياني فصل تابستان، سهم صادرات 38 ميليون تن كاال 
به ارزش ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ميليون دالر بوده است. در مقابل 
واردكنندگان ايراني نيز در بازه زماني ياد شده، معادل ۱3 
ميليون و 8۰۰ هزار تن به ارزش ۱3 ميليارد و ۷۰۰ ميليون 
دالر كاال وارد كشور كرده اند. از اين رو، تراز تجاري كشور تا 
پايان مردادماه منفي گزارش مي شود. البته تحليل رييس 
كل گمرك از روند تجارت در اين بازه زماني، بيانگر اين است 
كه تأثير شيوع بيماري كوويد۱۹ بر تجارت خارجي ايران 
از 5۴ درصد در ارديبهشت ماه سال جاري به ۲۷ درصد در 
مرداد ماه رسيده و به طور ميانگين اين تأثير از ۴۰ درصد 
به 38 درصد كاهش يافته، كه اين كاهش نش��ان از عادي 
شدن روند صادرات را دارد. همچنين مطابق آمار ارايه شده، 
مهم ترين مقاصد صادراتي كش��ور در اين مدت، »چين، 
عراق، امارات، افغانستان و تركيه« بوده و در بخش واردات 
هم شركاي اصلي ما به ترتيب »چين، امارات، تركيه، هند 

و آلمان« هستند. 

    تجارت در مردادماه 
روند تجارت خارجي كشور تا پايان مردادماه ترسيم شد. 
براساس تازه ترين داده هاي ارايه شده از سوي رييس كل 
گمرك ايران مبادالت تجاري ايران با كشورهاي خارجي 
در 5 ماه نخست سال جاري به ۲۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
دالر رسيده كه در يك ماه حدود 5 ميليارد دالر افزايش 
را نشان مي دهد و همچنين در اين مدت 5۲ ميليون تن 
انواع كاال به خارج از كشور صادر شد. بنابر آمار اعالمي 
»مهدي ميراش��رفي«، سهم صادرات قطعي كاالهاي 
غيرنفتي )به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد 
و همچنين بدون احتس��اب صادرات از محل تجارت 
چمداني( در اين مدت برابر با 38 ميليون تن به ارزش 
۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر بوده است. اما محتويات 
سبد صادراتي ايران تا پايان مرداد ماه چه كاالهايي بوده 
اند؟ جزييات آماري نشان مي دهد، »پلي اتيلن، گريد 
فيلم، گاز طبيعي، پروپان مايع شده و ساير روغن هاي 
سبك و فرآورده ها به جز بنزين« 5 قلم عمده صادراتي 
ايران در اين مدت بوده اس��ت. اما نكته آماري جالب در 
تجارت خارجي كش��ور، خودنماي��ي »بنزين« عنوان 
نخستين كاالي صادراتي اس��ت كه تا پايان مردادماه، 
رقم صادرات آن از يك ميليارد دالر گذشته است. داليل 
افزايش صادرات اين محصول را رييس كل گمرك ايران، 
كاهش مصرف داخلي و افزايش ميزان توليد عنوان كرده 
است. براساس آمارهاي ارايه شده، اما مقاصد صادراتي 
ايران دربازه زماني ياد شده كدامند؟ طبق آمارها، پنج 
كش��ور عمده مقصد صادراتي ايران طي اين مدت به 
ترتيب »چين« با ۱۰ ميليون و 8۰۰ هزارتن كاال به ارزش 
بيش از سه ميليارد دالر و سهم ۲8 درصدي، »عراق« با 
هفت ميليون و 8۰۰ هزار تن به ارزش ۲ ميليارد و ۴۰۶ 
ميليون دالر و سهم ۲۲ درصدي، »امارات متحده عربي 
«با پنج ميليون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش يك ميليارد و 
55۴ ميليون دالر سهم ۱۴ درصدي، »افغانستان« با ۲ 
ميليون و ۶۰۰ هزارتن به ارزش 8۷۱ ميليون دالر سهم 

هشت درصدي و »تركيه« با يك ميليون و ۶۹ هزار تن 
به ارزش 5۱3 ميليون دالر سهم ۴.۷ درصدي بودند.

    تصوير واردات در مردادماه
 در مقابل اين ميزان صادرات، واردكنندگان ايراني نيز 
تا پايان م��رداده ماه ۹۹ معادل ۱3 ميليون و 8۰۰ هزار 
تن به ارزش ۱3 ميلي��ارد و ۷۰۰ ميليون دالر كاال وارد 
كشور كرده اند. برهمين اساس تراز تجاري كشور تاپايان 
مردادماه با توجه به اختالف آماري در واردت و صادرات 
كشور، باز هم منفي گزارش مي شود. البته بنابه تحليل 
رييس كل گمرك ايران، ب��ا توجه به كاهش تدريجي 
اثرات كرونا بر تجارت، تأثير شيوع بيماري كوويد۱۹ بر 
تجارت خارجي ايران از 5۴ درصد در ارديبهش��ت ماه 
س��ال جاري به ۲۷ درصد در مرداد ماه رسيده و به طور 
ميانگين اين تأثير از ۴۰ درصد به 38 درصد كاهش يافته، 

كه اين امر نشان از عادي شدن صادرات دارد. 
حال براس��اس آمارهاي ارايه شده از سوي رييس كل 
گمرك ايران، مبادي وارداتي كش��ور كدام كش��ورها 
هستند؟ بنابر آمار اعالمي از سوي رييس كل گمرك 
ايران، »چين« با صدور يك ميليون و 33۷ هزار تن كاال 
به ارزش سه ميليارد و 55۲ ميليون دالر و سهم ۲5.۹ 
درصدي نخستين مقصد وارداتي ايران به شمار مي شود. 
در رتبه هاي بعدي، »امارات متحده عربي« با صدور يك 
ميليون و ۷۰۰ هزار تن كاال به ارزش سه ميليارد و ۱8۶ 
ميليون دالر و سهم ۲3 درصدي، »تركيه « با صدور ۲ 
ميليون تن كاال به ارزش يك ميليارد و ۴۷5 ميليون دالر 
و سهم ۱۰.۷ درصدي، » هند« با صدور يك ميليون و 
يكصد هزارتن كاال به ارزش ۹۴۱ ميليون دالر و سهم ۶.8 
درصدي و »آلمان« با صدور 5۴8 هزارتن كاال به ارزش 
۶۶۱ ميليون دالر و س��هم ۴.8 درصدي، ديگر مبادي 
عمده صادركننده كاال به ايران به شمار مي روند. جزييات 

واردات نش��ان مي دهد، از كل ۱3 ميليون و 8۰۰ هزار 
تن كاالي وارداتي به ايران در پنج ماهه نخست امسال 
۹ ميليون و ۷۰۰ هزارتن آن را كاالهاي اساس��ي در بر 
مي گيرد و 85 درصد از واردات در مدت مذكور مربوط 
به كاالهاي اساس��ي و نهاده ها و ماشين آالت خطوط 

توليد بوده است. 

    اعالم يك آمار اشتباه!
در اين ميان اما يك شبهه آماري در مورد رقم صادرات 
فرش دستباف به وجود آمده است. طي روزهاي گذشته، 
سخنگوي گمرك اعالم كرده بود كه در ۴ ماه اول سال 
جاري، بيش از 8۲ ميليون و 5۷۹ هزار و 3۰5 دالر برابر 
ب��ا ۲۰ هزار و 88۶ تن فرش، گليم و گبه به 5۷ كش��ور 
جهان صادر شده است. اين آمار در حالي عنوان شده، كه 
حامد چمن رخ عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنندگان فرش دس��تباف به ف��ارس مي گويد: 
برخ��الف اعالم گمرك مبني بر ص��ادرات 8۲ ميليون 
دالري فرش دستباف در ۴ ماهه ابتداي امسال، ارزش 
صادرات فرش دستباف طي اين مدت فقط ۱5 ميليون 
دالر بوده اس��ت. به عبارتي رقم اعالمي ميزان صادرات 
مربوط به صادرات فرش دس��تباف و ماشيني است. او 
با بيان اينكه گشايش��ي در صادرات فرش نداشته ايم، 
توضيح مي دهد: وضعيت صادرات فرش دستباف اصال 
خوب نيست و صادرات اين كاال به داليل مختلف از جمله 
سخت گيري ها در مورد رفع تعهد ارزي و مشكالتي كه 
رفع تعهد ارزي براي صادركنندگان فرش به وجود آورده، 
محدوديت هاي صادرات��ي بعد از تحريم ها و همچنين 
بسته ش��دن مرزها در ۲ ماه اول س��ال به دليل شيوع 
بيماري كوويد ۱۹ به شدت كاهش يافته است. بنابراين 
اصال نمي توان رقم صادرات 8۲ ميليون دالري در مورد 

صادرات فرش دستباف را پذيرفت. 

    تجارت در تير و خردادماه
اما بر گرديم به عقب تر، يعني تير و خردادماه ببينيم كه 
در اين فاصله زماني يكماهه چ��ه اتفاقي براي تجارت 
خارجي كشور رخ داده است. بر اساس آمارهاي رسمي، 
صادرات در چهار ماهه ابتداي امسال به لحاظ وزني 3۰ 
ميليون و 3۰۰ هزار تن بوده كه ارزشي معادل 8 ميليارد 
و ۷۰۰ميليون دالر داشته است. در مقابل واردات نيز در 
چهار ماهه مورد بررسي به لحاظ وزني ۴۹ ميليون و ۷۰۰ 
هزار تن بوده كه ارزشي معادل ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون 
دالر را به خود اختصاص داده است. همچنين ارزيابي 
آمارهاي تجارت خارجي نشان مي دهد، در تير امسال 
حدود 8 ميليون و 3۷۱ هزار تن كاال به ارزش ۲ ميليارد 
و 33۶ ميليون دالر از ايران به بازارهاي هدف صادر شده 
كه در خردادماه ۷ ميليون و ۴۰۷ هزار تن كاالي ايراني به 
ارزش ۲ ميليارد و ۶۴ ميليون دالر صادر شده بود. بنابراين 
صدور كاال به لحاظ ارزشي رشدي بيش از ۱3 درصدي و 
وزن كاالهاي صادر شده نيز افزايش حدود ۱3 درصدي 
را تجربه كرده بود. واردات هم در تيرماه هم از نظر وزني ۲ 
ميليون و 8۷۷ هزارتن به ارزش 3 ميليارد و ۲8۰ ميليون 
دالر بوده است. اين درحالي است كه واردات در خرداد 
۲ ميلي��ون و 5۱8 هزار تن ب��ه ارزش ۲ ميليارد و 5۷۹ 
دالر ثبت شده است. بنابراين ارزش كاالهاي وارد شده 
به كشور در چهارمين ماه س��ال ۲۷ درصد رشد و وزن 
آنها افزايش ۱۴ درصدي را تجربه كرده اند. اين ارزيابي 
نشان مي دهد، در تيرماه برخالف مردادماه، تراز تجاري 
منفي ۹۴۴ ميليون دالري به ثبت رسيده است. در حالي 
كه در خرداد كسري تجاري ايران رقمي معادل منفي 
5۱5 ميليون دالر بود. بنابراين فاصله واردات از صادرات 
در تيرماه بيش از خردادماه بوده است. در مقابل حجم 
تجارت ايران از ۴ ميليارد و ۶۴3 ميليون دالر در خردادماه 
به 5 ميليارد و ۶۱۹ ميليون دالر در تيرماه رسيده است.

خودروهاي بالتكليف در گمرك
با نزديك ش��دن به اتمام مهلت چهارم مصوبه ترخيص 
خودروها از گمرك، به گفت��ه دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو، با توجه به مشكالتي كه از سوي مسووالن دولتي 
براي ترخيص خودروها ايجاد ش��د، چنانچه طي مهلت 
باقي مانده خودروها ترخيص نشوند، احتمال تمديد مجدد 
مصوبه بعيد است و اگر قرار است اتفاقي بيفتد بايد در همين 
چند روز باقي مانده تعيين تكليف شود. در اين رابطه مهدي 
دادفر- دبير انجمن واردكنندگان خودرو- در گفت وگو با 
ايس��نا، اظهار كرد: در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه 
خودروهاي ترخيص نشده از گمركات وجود دارد كه چند 
نكته اساسي منجر به جلوگيري از خروج اين خودروها شده 
است كه بسيار حائز اهميت هستند. همانطور كه پيش از اين 
نيز اعالم كرديم، اداره كل مقررات و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي فعالسازي سيستم واردكنندگان خودرو، 

اعالم كرده اس��ت كه نياز به تمديد كارت بازرگاني و ارايه 
كارت بازرگاني معتبر است و اين در حالي است كه تجارت 
خودرو سه سالي است كه تعطيل شده و واردكننده اي كه 
سه سال است تاجر نيست، چگونه مي تواند كارت بازرگاني 
فعال اراي��ه دهد؟ وي افزود: ع��الوه براين كارت هايي كه 
گمركات كشور و گمرك ش��هريار بسته است، متاسفانه 
علي رغم دستور رييس گمرك كشور و معاون فني و امور 
گمركي به گمرك شهريار و همچنين دستور صريح مقام 
قضايي از باز كردن كارت ها براي ابطال تمديديه هاي مورد 
نياز، امتناع مي كنند كه چالشي بزرگ است. ضمن اينكه 
عامل ديگري كه شايد از ترخيص بالغ بر ۱۱۰ دستگاه از 
خودروها جلوگيري كند، توقيف بالوجه خودروهاي موجود 
در گمرك هاي كشور متعلق به يكي از شركت هاي تجاري-

توليدي، توسط سازمان تعزيرات حكومتي و از بابت پنج 

دستگاه، ايفاي تعهد است كه در اين اقدام سازمان تعزيرات 
حكومتي حساب هاي بانكي شركت، تلفن شركت، كارت 
بازرگاني و... را بسته است؛ مراتب به رييس سازمان، معاون 
پيشگري سازمان، معاونت وزير دادگستري و همچنين 
رييس سازمان تعزيرات تهران اطالع رساني شده اما اينگونه 
كه به نظر مي رسد و با رويه اي كه سازمان تعزيرات تهران 
در پيش گرفته، علي رغم دس��تور اجراي قانون به وسيله 
شعب اجراي احكام، شعبه زير بار نمي رود و در اين تعداد 
خودرو توقف وج��ود دارد؛ احتماال خري��داران اين ۱۰۰ 
دستگاه خودرو نتوانند به خودروهاي خود دست يابند. دبير 
انجمن واردكنندگان در رابطه با امكان مجدد تمديد مهلت 
ترخيص، گفت: احتمال تمديد مصوبه يقينا صفر است و 
دولت ديگر چنين كاري را نخواهد كرد. علي رغم اينكه بر 
همه از جمله مسووالن دولتي آشكار است كه اهمال از سوي 

مبادي اجرايي در اجراي مصوبه بوده اس��ت؛ كمااينكه ما 
مرحله به مرحله، تمامي ايرادها و اشكال هاي مربوط به انجام 
عمليات اجرايي توسط دستگاه ها از جمله سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اداره كل مقررات، اداره 
كل خودرويي وزارت صمت و... منعك��س كرديم. دادفر 
تاكيد كرد: بعيد است مجدد، مهلت مصوبه تمديد شود؛ لذا 
اگر قرار به قصد براي ترخيص است بايد طي همين زمان 
باقي مانده كمتر ۲۰ روز انجام شود. چنانچه بر اساس مصوبه 
دولت اقدام شود، تنها چند روز زمان مي برد تا خودروهاي 
دپوشده از گمرك ترخيص شوند. اگر دستگاه ها همكاري 
كنند، مي توان طي چند روز اين خودروها را از گمرك ها 
ترخيص كرده و پس از سه س��ال پرونده اين خودروهاي 
معطل را بست و به داستان هاي شركت هاي واردكننده و 

مشتريان آنها پايان داد.

چندماهپسازشيوعويروسكروناسرپرستوزارتصنعتاعالمكرد
رشدصنعتياروپامثبتشدافزايش۸۳درصديتوانتوليدمحصوالتفوالدي

سرپرست وزارت صمت، از افزايش 83 درصدي ظرفيت 
و توان توليد محصوالت فوالدي در كشور خبر داد. جعفر 
سرقيني در مراسم افتتاح طرح هاي صنعتي و معدني كه 
به صورت ويدئو كنفرانسي با حضور رييس جمهور برگزار 
شد، با اش��اره به افزايش توان توليد كشور در هفت سال 
گذشته در همه زمينه هاي صنعتي و معدني گفت: به طور 
نمونه هشت مورد از اين افزايش ظرفيت ها را اعالم مي كنم 
كه ع��الوه بر محصوالت فوالدي ت��وان توليد آلومينيوم 
كشور در اين مدت 3۷ درصد، داروي انساني ۴۲ درصد، 
الس��تيك خودرو 5۴ درصد، فوالد خام ۷۰ درصد، كاتد 
مس ۹۷ درصد، انواع نخ ۹8 درصد و محصوالت پتروشيمي 
3۶ درصد افزايش داش��ته است. وي افزود: با اين افزايش 
ظرفيت ها، توانس��تيم تاب آوري اقتصاد كش��ور را قوام 
ببخشيم يعني اگر امروز دولت توانسته با اقتصاد بدون نفت، 
كشور را اداره كند يكي از ابزارهاي موثر، همين توسعه ها 
در هفت سال گذشته بوده است. سرپرست وزارت صمت 
گفت: در سايه اين توسعه ها، سال گذشته ۴۱ونيم ميليارد 
دالر صادرات غير نفتي داش��تيم كه اميدواريم اين روند 

ادامه دار باشد ضمن اينكه تا پايان اين دولت نيز طرح هاي 
سرمايه گذاري شده نيز به بهره برداري خواهد رسيد و اگر 
اين توسعه ها كامل شود به اقتصاد بدون نفت كه از ديرباز 
مطرح بوده خواهيم رسيد. سرقيني افزود: در چهار ماهه 
نخست امسال در مقايسه با چهار ماهه نخست سال ۹۲ 
توليد فوالد 8۰ درصد، مس 5۷ درصد، داروي انس��اني 
۴۲ درصد، محصوالت فوالدي 3۴ درصد، پتروش��يمي 
۲۷ درصد، الس��تيك خودرو ۲۴ درصد و توليد شمش 
آلومينيوم ۲3 درصد رشد داشت. وي ادامه داد: سال ۹۱ 
حدود ۶ و نيم ميليون تن واردات فوالد داشتيم كه حدود 
3 ميليون تن آن فوالد خام بود و صادرات ما در اين حوزه 
فقط يك و نيم ميلين تن بود يعني تراز تجاري ما در فوالد 
پن��ج ميليون تن منفي بود، اما ام��روز با افتخار مي گويم 
صادرات فوالد كشور در سال ۹8 به ۱۲ ميليون تن رسيد 
در حالي كه واردات در اين حوزه چند صد هزار تن آن هم 
فوالد هاي خاص بود كه با توسعه هاي پيش بيني شده به 
وي��ژه در فوالد آلياژي يزد ب��ه زودي از واردات فوالدهاي 

خاص هم بي نياز خواهيم شد. 

ات��اق بازرگاني تهران در جديدترين گ��زارش خود به 
وضعيت رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي در ماه ژوئن 
سال ۲۰۲۰ پرداخته كه نشان دهنده مثبت شدن رشد 
صنعتي اعضاي اين اتحاديه اس��ت. بر اساس اطالعات 
ارايه شده از س��وي اين اتاق، در ماه ژوئن سال ميالدي 
جاري و چند ماه پس از ش��يوع ويروس كرونا تعدادي 
از كش��ورهاي اروپايي توانسته اند رشد صنعتي خود را 
بار ديگر مثبت كنند و همين امر سبب شده، مجموع 
رشد ثبت شده در اين دوره نيز مثبت شود. آمارها نشان 
مي دهد در منطقه يورو رش��د مجموع صنعت به ۹.۱ 
درصد رسيده است. در اين آمار توليد كاالي مصرفي با 
دوام، توليد كاالي سرمايه اي، توليد كاالي واسطه اي، 
توليد كاالي مصرفي غير با دوام و توليد انرژي به ترتيب 
بيشترين س��هم را در رس��يدن به اين آمار داشته اند. 
اطالعات ارايه ش��ده از اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه 
كشورهاي اسلواكي با رشد صنعتي ۲۱.۷، مجارستان 
با ۱۷.۱ و روماني با ۱۶.3 درصد بيشترين سهم مثبت را 
داشته اند اما در مقابل بلژيك با رشد منفي ۱.۴ و فنالند 

با رشد منفي ۰.8 بدترين عملكرد را به خود اختصاص 
داده اند. با وجود آنكه آمارهاي صنعتي اروپا مثبت شده 
اما هنوز فاصله قابل توجهي ميان عملكرد اين كش��ور 
پيش از شيوع كرونا و پس از آن وجود دارد. در مقايسه 
صورت گرفته ميان عملكرد بخش صنعت اروپا در ژوئن 
۲۰۲۰ با ماه مشابه س��ال قبل، مجموع رشد صنعتي 
اتحاديه اروپا منفي ۱۲.3 درصد بوده است. در اين آمار، 
توليد كاالي سرمايه اي با كاهش بيش از ۱۶ درصدي 
اصلي ترين س��هم را در اين رشد منفي داشته و پس از 
آن توليد كاالي واسطه اي، توليد انرژي و توليد كاالي 
مصرفي با دوام قرار دارد. در ميان كش��ورهاي اروپايي، 
پرتغال با رش��د صنعتي منفي ۱۴.8 درصد بيشترين 
ضربه را از شيوع كرونا خورده و پس از آن آلمان و اسپانيا 
با رش��د منفي ۱۴.۱ درصد قرار دارند. ايتاليا نيز رشد 
منفي ۱3.۷ درصد را به ثبت رس��انده اس��ت. در ميان 
كشورهاي اروپايي تنها كشوري كه در دوره مورد بحث 
رشد مثبت قابل توجهي به ثبت رسانده ايرلند با رشد 

مثبت ۴.5 درصد است.

 Wed. Aug26.2020 چهارشنبه 5  شهريور 1399   6 محرم 1442  سال هفتم    شماره   1740 

صادرات نيازمند مسير تازه 
پايگاه خبري اتاق ايران|نايب رييس اتاق ايران 
به مناس��بت هفته دولت، مهم ترين خواسته هاي 
بخش خصوصي در يك سال باقي مانده از عمر دولت 
دوازدهم را بي��ان كرد. به باور نايب رييس اتاق ايران، 
دولت بايد پايه گذار توسعه پايدار در كشور باشد و در 
همين زمينه با توجه به كمبود درآمدهاي ارزي، بايد 
اهتمام ويژه اي به صادرات داشته باشد. محمدرضا 
انصاري نايب رييس اتاق ايران معتقد است: دولت بايد 
پايه گذار توسعه پايدار در كشور باشد و در همين زمينه 
با توجه به كمبود درآمدهاي ارزي، دولت دوازدهم بايد 
در يك سال باقي مانده از فعاليت خود، اهتمام ويژه اي 
به صادرات داشته باش��د. نايب رييس اتاق ايران در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي گويد: دولت بايد 
بپذيرد كه سرمايه عظيمي به نام »مردم« وجود دارد 
كه قابليت توليد و صادرات دارند؛ بنابراين اگر مانند 
ساير كشورهايي كه ظرف 5۰- ۶۰ سال گذشته مسير 
توسعه را طي كردند و به موفقيت رسيدند؛ دولت هم 
بر توانايي هاي داخلي  تكيه كند، قطعاً پايه گذار جريان 
تازه اي خواهد شد كه منجر به توسعه صادرات و بهبود 
توليد مي ش��ود. انصاري بر ضرورت حمايت دولت و 
بانك مركزي از صادركنندگان تأكيد كرد و خواستار 
اخذ و اجراي سياست هاي تشويقي در همين راستا 
شد. او در ادامه بر اهميت »هدايت نقدينگي به سمت 
توليد« و »جذب سرمايه گذاري خارجي« خاطرنشان 
كرد و گفت: خوشبختانه در بيانات مقام معظم رهبري 
هم ش��اهد بوديم كه اين دو مولفه م��ورد توجه قرار 
گرفتند و ايشان هم خواستار رفع موانع جهش توليد 
شدند؛ اما بايد براي پياده كردن اين اهداف توجه داشته 
باشيم كه درنهايت اين مردم هستند كه مي توانند 
اهداف مذكور را عملياتي كنند و دولت بايد بسترساز 
حركت مردم باشد. انصاري افزود: رشد بازار سرمايه در 
چند وقت اخير، فرصت بسيار مناسبي را براي دولت 
فراهم كرده است تا با اخذ سياست هايي، نقدينگي 
جذب اين بازار و درنهايت توليد مولد ش��ود. به باور 
نايب رييس اتاق ايران اين امر محقق نخواهد شد مگر 
با تسهيل ورود شركت هاي به اصطالح استخوان دار به 
بازار سرمايه. او در همين زمينه گفت: در حال حاضر 
پذيرش ش��ركت ها در بورس با س��ختگيري انجام 

مي شود كه الزم است اين مسير هموار شود. 

وزارت صمت و سازمان توسعه 
تجارت بايد پاسخگو باشند

اتاق بازرگاني تهران در اطالعيه اي ضمن اعالم تالش 
مجدانه و پيگيرانه خود براي حل مشكالت فعاالن 
بخش خصوصي، تاكيد كرد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متوليان 
كنوني فرآيند صدور و تمدي��د كارت بازرگاني بايد 

پاسخگو باشند.
متن اطالعيه اتاق بازرگاني تهران به شرح زير است: 

اعض��اي محترم ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي تهران به استحضار مي رساند، پيرو اصرار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغيير رويه صدور 
و تمدي��د كارت بازرگاني فعاالن اقتصادي از ابتداي 
مرداد ماه جاري روند صدور كارت بازرگاني و از نيمه 
مرداد ماه روند تمديد كارت  بازرگاني، مسيري جديد 
در پيش گرفته و از طريق سامانه جامع تجارت، زيرنظر 
وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام مي گيرد. 
اين در حالي اس��ت كه آماده نبودن بسترهاي الزم 
براي پياده سازي اين فرآيند، منجر به بروز مشكالت 
متعددي چون تاخير در صدور و تمديد كارت بازرگاني 
فع��االن اقتصادي و همچنين س��ردرگمي آنان در 
پيگيري امور مربوطه از مراجع ذيربط شده، و انتقادات 
و گاليه هاي بسيار فعاالن اقتصادي را در پي داشته 
است. شايان ذكر است، در شرايطي كه پشتيباني و 
دفاع از حقوق قانوني اعضا و فعاالن اقتصادي كشور، 
وظيفه ذاتي پارلمان بخش خصوصي است، تحميل 
تغييرات صورت گرفته در س��امانه صدور و تمديد 
كارت بازرگاني از س��وي مراجع ذيرب��ط، ما را از اين 
مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخي 
ناهماهنگي ها و ابهامات، س��ازمان توسعه تجارت 
موظف به پاسخگويي و حل سريع مشكل به وجود 
آمده خواهد بود. بديهي است اتاق بازرگاني تهران به 
عنوان نماينده بخش خصوصي، وظيفه خود مي داند 
در جهت حمايت از حقوق فعاالن اقتصادي، موضوع 

را تا حصول نتيجه مطلوب پيگيري كند.

رشد ۲۶۱ درصدي توليد فرش 
دستباف 

ايرنا| رييس مركز ملي فرش اي��ران از توليد 8۱8 
هزار و ۲3 متر مربع فرش دستباف از ابتداي امسال تا 
پايان تيرماه و رشد ۲۶۱ درصدي آن در همسنجي با 
پارسال خبر داد. وي افزود: ميزان توليد فرش دستباف 
در سال ۹۶ بيش از ۲.8 ميليون مترمربع بود، در سال 
۹۷ به بيش از سه ميليون مترمربع رسيد، اما با افتي 
محسوس در سال گذشته به يك ميليون و 5۹۶ هزار 
و ۹۲۰ مت��ر مربع كاهش يافت. اين مقام مس��وول، 
درخصوص صادرات اين محص��ول كه در حقيقت 
هويت، برند، تاريخ و ميراث كهن ايران است، گفت: 
۱۲۰ كشور جهان توليدكننده فرش دستباف هستند 
كه در سال ۲۰۱۹ مجموع صادرات شان افزون بر 8۰۰ 
ميليون دالر بوده و سهم ايران ۷3 ميليون دالر از اين 
رقم بوده است. وي بيان داشت:  آمارها حاكي از كاهش 
عرضه و تقاضاي فرش دستباف در سطح جهان است و 
تحريم ها، همچنين شيوع ويروس كرونا داليل اصلي 
كاهش صادرات كش��ورمان بوده است.  با اين وجود 
فرش دستباف ايراني از نظر كيفيت، طرح و نقشه، 
همچنان در جهان يكه تاز و بالمنازع بوده است. رافع 
ادامه داد: در حوزه صادرات، ايجاد و راه اندازي خانه هاي 
فرش دستباف در روسيه، چين، امارات متحده عربي، 
قطر و چند كش��ور اروپايي در دس��تور كار است كه 
فعاليت هاي حراج، برگزاري شو روم، سفارش گيري، 
فروش براي صادرات، سليقه يابي، سليقه سازي و خلق 
ارزش را انجام خواهند داد كه از سوي بخش خصوصي 

ايجاد مي شود. 

 فوالد ايران  برخالف 
توليد جهاني رشد داشت

ايرنا | ايران در هفت ماهه ۲۰۲۰ ميالدي )۱۱ دي 
ماه ۹8 تا ۱۰ تير( ۱۶ ميليون و ۲۲5 هزار تن فوالد خام 
توليد كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
ميالدي )۱۴ ميليون و ۶۴۴ هزار تن(، ۱۰.8 درصد 
رشد نشان مي دهد، درحالي كه كل توليد جهاني ۲.5 
درصد كاهش داشت. روابط عمومي سازمان توسعه 
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران روز سه شنبه 
 )worldsteel( برپايه گزارش انجمن جهاني فوالد
افزود: ۶۴ كش��ور توليدكننده، از ابت��داي ماه ژانويه 
تا پايان ماه ج��والي ۲۰۲۰ ميالدي، يك ميليارد و 
۲۷ ميلي��ون و ۴۰۹ هزار تن فوالد خام توليد كردند 
كه نسبت به ميزان توليد شده در مدت مشابه سال 
گذش��ته ميالدي )يك ميليارد و 8۴ ميليون و ۶۰۶ 
هزار تن(، 5.3 درصد كاهش نش��ان مي دهد. ميزان 
توليد فوالد خام اين شركت ها طي ماه جوالي نيز با 
۲.5 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
)۱5۶ ميليون و ۶۷۹ هزار تن(، ۱5۲ ميليون و ۶۹۴ 
هزار تن بود. انجمن جهاني فوالد افزوده است: ايران در 
ماه جوالي )۱۱ تير تا ۱۰ مرداد( امسال، دو ميليون و 
33۹ هزار تن فوالد خام توليد كرد و اين رقم در مدت 
مشابه سال ميالدي گذشته، دو ميليون و ۴5 هزار تن 

بود كه ۱۴.۴ درصد افزايش دارد.

يك اتفاق بزرگ
در سنگ هاي قيمتي 

رييس هيات عامل ايمي��درو گفت: اتفاق بزرگي در 
توسعه سنگ هاي قيمتي در حال شكل گيري است 
كه افزايش اش��تغال و درآمدزاي��ي جديدي را براي 
بخش معدن در پي دارد. به گزارش تسنيم به نقل از 
روابط عمومي ايميدرو، خداداد غريب پور كه پيش 
از بازديد از كارخانه آهن اس��فنجي اردكان در جمع 
مسووالن استان يزد سخن مي گفت، تصريح كرد: با 
برنامه كالن ايميدرو و همكاري بخش خصوصي، قرار 
است با واردات سنگ هاي قيمتي از افغانستان و تراش 
و فرآوري آنها، شاهد افزايش مشاغل جديد در معدن 
باشيم. وي ادامه داد: اين بخش ظرفيت بااليي در ايجاد 
مشاغل خانگي و توسعه آنها دارد. معاون وزير صنعت 
معدن و تجارت با اشاره به سخنان امروز رييس جمهور 
در اين ب��اره، گفت: ايميدرو هر ن��وع كمكي را براي 
فعال سازي ظرفيت معادن گوهر سنگ ها و فرآوري 
آنها ارايه مي دهد. به گفته وي، در اين مسير صندوق 
بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدني به عنوان 
زيرمجموعه ايميدرو به پشتيباني از توليد تجارت 
اين صنعت مي پردازد. غريب پور تاكيد كرد: تكيه ما 
در اين حوزه جديد، به بخش خصوصي است كه وارد 
عمل شود. وي به سخنان مقام معظم رهبري در ايجاد 
مانع در خام فروشي اشاره و تاكيد كرد: ايميدرو از ۹ 
ماه پيش اقدامات اوليه براي فعال سازي ظرفيت هاي 
اين بخش و جلوگيري از خام فروش��ي را آغاز كرده 
اس��ت. غريب پور افزود: پيش بيني شده اين صنعت 
5۰۰ هزار شغل تا افق ۱۴۰5 در كشور ايجاد مي كند. 
وي در بخش ديگري از س��خنانش درباره ش��ركت 
چادرملو گفت: ايميدرو به طور پيوسته پيگير منابع 
جديد معدني براي چادرملو است. وي افزود: باتوجه 
به كاهش ذخاير فعلي اين معدن، انجام اكتشافات 
جديد يكي از برنامه هاي پي��ش رو براي حمايت از 
اين شركت است. غريب پور همچنين اظهار داشت: 
پيش بيني مي شود پروژه انتقال آب از خليج فارس 
امسال به چادرملو هم برس��د.وي گفت: تامين آب 
از خليج فارس يكي از مواردي اس��ت كه به كاهش 
دغدغه هاي زيس��ت محيطي در استان مي انجامد. 
غريب پور، در سخنانش از تالش هاي مديريت شركت 
فوالد اردكان و نيز استانداري و ديگر مقامات استان در 

راه اندازي كارخانه آهن اسفنجي اردكان تشكر كرد.

چرا برنج خارجي گران شد؟
تس�نيم |دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران با 
بيان اينكه قيمت برنج خارجي ۲.5برابر سال گذشته 
شده است گفت: قيمت هر كيلوگرم برنج هندي به 
۱8 تا ۲۰ هزار تومان رسيده است كه با افزايش دوباره 
قيمت ارز نرخ اين محصول نيز افزايش مي يابد. مسيح 
كشاورز دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران درباره 
داليل افزايش قيمت افسارگس��يخته برنج ايراني و 
خارجي در بازار اظهار كرد: بعد از حذف ارز ترجيحي 
واردات برنج و اختصاص ارز نيمايي به واردات، قيمت 
برنج نيز در بازار مصرف افزايش يافت. وي افزود: در 
ارديبهشت ماه كه قيمت ارز نيمايي ۱۴.۲ هزار تومان 
بود قيمت برنج هندي به يك باره از 8 هزار تومان به 
۱۶ هزار تومان افزايش يافت و اكنون نيز كه برنج هاي 
جديد با ارز بيش از ۲۰ هزار توم��ان در حال واردات 
است قيمت اين برنج به ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان افزايش 
مي يابد. دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران با بيان 
اينكه تخصيص ارز نيمايي به واردات برنج كند است 
ادامه داد: در زمان حاضر نيز برنج هاي هندي كه در 
اين فاصله وارد كشور شده اند با قيمت ۱8 تا ۲۰ هزار 
تومان در حال عرضه به بازار است. وي تصريح كرد: 
قيمت برنج پاكستاني نيز با توجه به اينكه قيمت اوليه 
و هزينه انتقال باالتري دارد در زمان حاضر باالتر از ۲۰ 
هزار تومان به فروش مي رسد. كشاورز با اعالم اينكه 
۲۰۰ تا 3۰۰ هزار تن برنج در گمركات رسوب كرده 
است اظهار داشت: بخشي از برنج هاي سال گذشته در 
گمرك رسوب كرده است و بخشي از برنج هايي نيز كه 
امسال آمده است با توجه به كندي روند تخصيص ارز 
در مرحله تأمين و تخصيص ارز قرار دارد. وي در پاسخ 
به اين سوال كه آيا كمبود برنج در كشور وجود دارد يا 
قيمت هاي فعلي به خاطر شرايط تورمي و نرخ ارز است 
گفت: سال قبل ۹۱۰ هزار تن برنج تا مدت مشابه سال 
جاري )5ماهه ابتدايي سال( وارد شده بود كه اين رقم 
در سال جاري به ۴3۰ هزار تن كاهش يافته است. او 
تأكيد كرد: با توجه به اينكه واردات برنج نصف شده 
است در صورتي كه تقاضاي بازار مانند قبل باشد در 

بازار كمبود خواهيم داشت.

براساس آمارهاي گمرك تا پايان مردادماه ۹۹ صادرات از واردات عقب ماند

صنعت،معدن و تجارت
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در همين تهران و بيخ گوش ما پايتخت نشينان هنوز هم جاهاي ديدني فراواني است كه مي دانم حتي از آنها خبر هم نداريد، يكي همين خانه دبيرالملك. اين بناي 
معروف با تزييناتي اروپايي و زيباييش در مركز تهران و در محله تاريخي عودالدجان جاي گرفته و با هر بخش داستان ها و روايت هاي بسياري براي بازديدكنندگان 
بازگو مي كند.  خانه دبيرالملك متعلق به ميرزا محمد حسين خان فراهاني بوده است. خانه دبيرالملك در حدود 140 سال قدمت دارد كه تاريخ ساخت آن به زمان 
قاجار برمي گردد. خانه دبيرالملك از سال 1384 به عنوان يكي از آثار ميراث فرهنگي به ثبت ملي رسيد. بعد از اينكه خانه دبيرالملك به ثبت ملي رسيد، شهرداري 
كه مالك بنا بود مشغول به بازسازي و مرمت آن شد. پيش از بازسازي، خانه دبيرالملك لوكيشن فيلم روزگار قريب بود. بنا از سال 1385 الي 1387 هجري شمسي 
توسط استاد امراهلل سليمي بازسازي و مرمت شد و نهايتا در اسفند 1387 افتتاح شد. در اين سال ها خانه دبيرالملك به عنوان خانه اسباب بازي ويژه كودكان كار و 
خيابان بود. اما در سال 1395 شمسي خانه به انجمن فراغت تهران به مديريت رامبدجوان سپرده شد و از آن پس نام خانه دبيرالملك به خانه فراغت تغيير كرد. هدف 
از احداث خانه فراغت زنده كردن بازي هاي بومي و فرهنگ بازي ايرانيان و همچنين گذراندن اوقات فراغت شهروندان بود. خانه دبيرالملك براي تبديل شدن به خانه 
فراغت به بخش هاي مختلف دسته بندي شد كه شامل سالن اصلي عمارت )شاه نشين(، اتاق فرار، اتاق تنهايي، اتاق سينما، استوديو، كارگاه و اتاق بازي، حياط اصلي، 
حياط جنبي بود. با اين حال خانه فراغت هرگز پا نگرفت و اين امكانات استفاده نشد. وضعيت اين خانه مدتي نامشخص بود و امكان بازديد نيز براي عموم فراهم نبود. 

اما امروزه خانه دبيرالملك يكي از ادارات زيرمجموعه شهرداري را ميزباني مي كند و در ساعات اداري امكان بازديد براي بازديدكنندگان فراهم مي باشد.

مرزپرگهر

چهرهروز

منوچهر طياب، مردي به دنبال ريزه فرهنگ هاي گمشده ايران 
منوچهر طياب درباره هنرش گفته بود، ما روزي وارد اين مملكت شديم كه چيزي به عنوان سينماي مستند نبود و ما هم نمي دانستيم در چه 
راهي قدم مي گذاريم، اما وقتي فيلم »سفال« را ساختم و آن را روي پرده ديدم به خودم گفتم، آرزو دارم در ايران سينماي مستند پا بگيرد. سپس 
شرايط به گونه اي پيش رفت كه ما در اين سال ها بيش از هزار فيلم مستند ساختيم كه در خارج از كشور مورد توجه قرار مي گيرند. سينماي مستند 
ما رنگ و بو و هواي ديگري دارد، درست است اين سينما را از غرب گرفتيم اما مطابق نياز جامعه و فرهنگي خودمان استفاده شده است. منوچهر 
طياب بامداد چهار شهريورماه در وين درگذشت. طياب از سال 1342 با ساخت فيلم »سفال« به حرفه  مستندسازي روي آورد و در سال هاي 

گذشته نزديك به 100 فيلم ارزشمند ميراث فرهنگي و تاريخي را كارگرداني كرده است.

شهريور 1320 و استعفاي رضا شاه
در روز 25 ش��هريور 1320 رضاش��اه 
بنيانگذار سلسله پهلوي كمتر از يك ماه 
پس از اشغال ايران توسط قواي روس و 
انگليس، از پادشاهي ايران استعفا داد و سلطنت را به 
پسرش محمدرضا واگذار كرد. تحول بزرگي كه در 
نيمه دوم سلطنت رضاشاه، سياست خارجي ايران را 
تحت الشعاع قرارداد، روي كار آمدن هيتلر در آلمان 
و پيشرفت س��ريع اقتصادي و نظامي آن كشور بود. 
پيش از اين، انگلس��تان و فرانسه به سبب تمايالت 
ضدكمونيستي هيتلر در مقابل توسعه طلبي هاي 
آلمان، سياستي مس��المت آميز را در پيش گرفته 
بودند. اين سياست تا شروع جنگ دوم جهاني ادامه 
يافت. از اين زمان ب��ه بعد همزمان با قدرت گرفتن 
هيتلر، رضاش��اه به شدت به آلماِن هيتلري متمايل 
شد و روابطش را با آن گسترش داد. اين امر، اسباب 
نگراني انگليس را فراهم كرد. شوروي هم از اين امر 
ناخشنود بود. بعد از آغاز جنگ جهاني دوم و مصائبي 
كه انگلس��تان در آغاز جنگ متحمل شد، رضاشاه 
انگليس��ي ها را براي پرداخت بدهي هاي معوقه به 
ايران و افزايش س��هم ايران از ش��ركت نفت، تحت 
فشار قرار داد. انگليسي ها در آن شرايط دشوار تسليم 
ش��دند ولي كينه و نفرت آنها از رضاشاه دو چندان 
افزايش يافت. انگليسي ها براي انتقام   جويي از وي، 
مترصد فرصتي بودند كه با حمله آلمان هيتلري به 
شوروي فراهم شد. چرچيل، نخست وزير وقت بريتانيا 
فرداي حمله هيتلر به خاك شوروي، دست دوستي 
به سوي استالين دراز كرد و رضاخان، اولين قرباني 
اين دوس��تي بين دو دشمن بود. با اينكه دولت هاي 

انگليس و فرانسه از خرد شدن شوروي با حمله آلمان 
خوشحال بودند، اما به علت پيشرفت هاي آلمان و به 
خطر افتادن منافع غرب در خاورميانه تصميم گرفتند 
به حمايت از شوروي بش��تابند و ايران، بهترين راه 
كمك بود. يكي از پيامدهاي اش��غال ايران به دست 
متفقين، سقوط رژيم استبدادي رضاخان و به قدرت 
رسيدن فرزندش محمدرضا بود. به اين ترتيب در 1۶ 
سپتامبر برابر با 25 شهريور 1320، قواي شوروي و 
انگلستان از شمال و جنوب به سوي تهران حركت 
كردند. رضاشاه به ناچار در همان روز به نفع وليعهدش 
محمدرضا از سلطنت استعفا داد. متن استعفا به اين 

شرح بود: »نظر به اينكه من همه قواي خود را در اين 
چند ساله، مصروِف امور كشور كرده و ناتوان شده ام، 
حس مي كنم كه وقت آن رسيده كه يك قوه و بنيه 
جوان تري به كارهاي كش��ور كه مراقبت دايم الزم 
دارد، بپردازد و اسباب سعادت ورزي ملت را فراهم 
آورد، بنابراين امر سلطنت را به وليعهد و جانشين خود 
كرده و از كار كناره نمودم. از امروز كه 25 شهريور ماه 
1320 است عموم ملت از كشوري و لشكري وليعهد 
و جانش��ين قانوني مرا بايد به سلطنت بشناسند و 
آنچه از سوي مصالح نسبت به من مي كردند نسبت 

به ايشان منظور دارند.«

تاريخ
نگاري

میراثنامه

نام شهر ملي تنبور؛  داالهو يا كرمانشاه 
تيرماه گذش��ته بود كه مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان كرمانشاه از تكميل پرونده ثبت داالهو به عنوان شهر ملي تنبور و ارسال 
آن ب��ه وزارت ميراث فرهنگي خبر داد. با انتش��ار اين خبرتعدادي از اس��اتيد 
تنبور نوازي در ديگر شهرهاي استان كرمانشاه نسبت به اين موضوع اعتراض 
كردند. بسياري از اين اساتيد معتقد بودند كه استان كرمانشاه خواستگاه تنبور 
نوازي ايران است و نبايد صرفا يك شهر از اين استان را به عنوان شهر ملي تنبور 
انتخاب و معرفي كرد.  شايد همين اعتراضات باعث شد تا اين موضوع براي مدتي 
مسكوت بماند و ديگر كسي پيگير آن نشود، اما طي چند روز گذشته باز هم خبر 
ثبت داالهو به عنوان شهر ملي تنبور باعث شده تا تنبور نوازان استان كرمانشاه 
نامه اي را به وزارت ميراث فرهنگي نوشته و درخواست كنند كه اگر قرار است 
شهري به عنوان شهر ملي تنبور ايران به ثبت برسد آن شهر كرمانشاه باشد. چرا 
كه به اين ترتيب تمام هنرمندان اين عرصه را كه در زمينه تنبور نوازي فعاليت 
دارند در بر مي گيرد و ديگر باعث دلخوري و كدورت نمي شود. به همين دليل 
خانه موسيقي نشستي مشورتي را برگزار كرد كه در آن اساتيد تنبور نوازي از 
راهكارهاي خود براي رفع اين مشكل بگويند. در همين راستا علي اكبر مرادي 
)نوازنده و مدرس تنبور( گفت: اگر شهري را به عنوان شهر تنبور انتخاب كنند 
ممكن است اختالفاتي پيش بيايد و بهتر است كرمانشاه كه مركز استان است 
به عنوان شهر تنبور انتخاب شود. علي اكبر مرادي، درباره نامگذاري شهرستان 
داالهو به عنوان شهر تنبور گفت: حدود 9-8 ماه پيش اين موضوع مطرح شد 
كه من خارج از كشور بودم و به آقاي سيدجالل الدين حيدري عرض كردم كه 
اگر ش��هري را به عنوان شهر تنبور انتخاب كنند ممكن است اختالفاتي پيش 
بيايد و بهتر است كرمانشاه كه مركز استان است به عنوان شهر تنبور انتخاب 
شود. دست اندركاران و مس��ووالن كرمانشاه به داليلي با اين موضوع موافقت 
نكردند. من از اين موضوع خبر نداشتم تا اينكه به ايران برگشتم و متوجه شدم 
ميراث فرهنگي مي خواهد شهر داالهو را به عنوان شهر تنبور انتخاب كند. من 
فكر كردم كه اين مي تواند قدمي براي ثبت جهاني تنبور در يونسكو باشد، قبول 

كردم. در آن جلس��ه هم عنوان كردم كه چون تنبور در چند شهر رواج دارد آيا 
نمي شود نام چند شهر به عنوان شهر تنبور مطرح شود؟ وي افزود: موضع من 
اين است كه اگر كرمانشاه به عنوان شهر تنبور شناخته شود خيلي خوب است. 
اما اگر قرار است فقط يك شهر اعالم شود به نظر من شهرستان داالهو به دليل 
مركزيت تنبور گزينه اول است. نظر خود من اين است اگر قرار است اين ماجرا 
باعث اختالف شود بهتر است هيچ شهري نباشد. البته اين نكته هم قابل توجه 
اس��ت كه به من اعالم كردند شهرس��تان داالهو به عنوان »شهر ملي ساخت 
تنبور« قرار است نام گيرد كه در اين صورت هيچ كارگاهي قديمي تر از كارگاه 
گهواره در ايران وجود ندارد. هر جا يارسان هست منشأ آن داالهو است و هزار 
سال است كه مقامات تنبور هم مربوط به اين آيين است. به نظر من مخالفت با 
كلمه داالهو مخالفت با كل جريان آييني و عقيدتي تنبور است و اصل مقامات 
هم از اينجا سرچشمه گرفته است. اما اگر اينكه چند شهر به عنوان شهر تنبور 

شناخته شود هم خيلي خوب است.

كتابخانه

طبقه و كار در ايران 
»طبقه و كار در ايران« نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعماني، دو تن از اقتصاددانان پرسابقه ايران و اساتيد سابق دانشگاه تهران اثري است كه طي 
يكي يك دهه اخير بسيار مورد توجه محققان و عالقه مندان اقتصاد قرار گرفته و در مقاالت مختلف ارجاع هاي زيادي به آمارها و مباني نظري آن 
شده است. ويژگي بارز اين كتاب براي شروع مطالعه اقتصاد، پيوند نظريه و آمار تجربي است و با اتكا به آمارهاي مربوط به نيروي كار و طبقات، به 
تحليل طبقاتي جامعه و ريشه هاي نابرابري در ايران مي پردازد. به گفته American Journal of Sociology خواندن كتاب طبقه و كار 
در ايران، شگفت انگيز استSocial Forces آن را »خواندني، جذاب و تفكرانگيز« مي داند و Middle East Journal مهم ترين حسن اين 
كتاب را »روش تجربي آن در بررسي طبقه و كار« ارزيابي كرده است. اين كتاب در بخش هايي همچنين به وضعيت اشتغال زنان در ايران پس 

از انقالب مي پردازد و با بيان آمارهايي در اين زمينه روند اشتغال زنان پيش و پس از انقالب را بررسي كرده است.

هنر

برگزاري نمايشگاه »نقاشي قهوه خانه«
نمايشگاه »نقاشي قهوه خانه« شامل پرده هاي مذهبي با مضامين حماسه كربال 
در نگارخانه مهرسان برگزار مي شود. اين نمايشگاه منتخبي از آثار مجموعه جواد 
عقيلي آخرين بازمانده از نسل نقاشان قهوه خانه اي است كه در 40 سال آنها را 
حفظ، مراقبت و نگهداري كرده است. او متولد سال 1315 شاگرد عباس بلوكي فر 
)نقاش قهوه خانه اي( و دانش آموخته نزد هانيبال الخاص است و تعداد زيادي از 
نقاشي هاي قهوه خانه اي را در سال هاي طوالني حفاظت و نگهداري و به معرفي 
اين عرصه كمك موثر و قابل توجهي كرده اس��ت. در اين مجموعه آثار نقاشاني 
همچون محمد مدبر، عباس بلوكي فر، حسن اسماعيل زاده، حسين همداني، 
فتح اهلل قوللر، محمد فراهاني و علي اكبر لرني براي تماش��اي عالقه مندان ارايه 
شده است. نقاشي قهوه خانه اي نوعي نقاشي روايي رنگ روغن با مضمون هاي 
رزمي و حماس��ي و مذهبي و شمايل است كه براساس سنت هاي هنر مردمي و 
ديني و روايتگرانه توسط هنرمنداني چيره دست خلق و در قهوه خانه ها و تكايا و 
حسينيه ها ارايه مي شد. نمايشگاه »نقاشي قهوه خانه« از سوم شهريور تا ١٠ مهر 

٩٩ در نگارخانه پرديس فرهنگي هنري مهرسان داير خواهد بود.

2 فيلم ايراني در برنامه نمايش آنالين جشنواره ونيز
15 فيلم از آثار جشنواره ونيز 2020 از جمله »جنايت بي دقت« و »دشت خاموش« 
دو نماينده سينماي ايران به صورت آنالين به نمايش گذاشته مي شود. 15 فيلم بلند 
منتخب از بخش هاي غيررقابتي، افق ها و بيناله كالج جش��نواره ونيز از طريق سايت 
جشنواره فيلم ونيز و با بليت فروش��ي عمومي به نمايش گذاشته مي شوند. در ميان 
فيلم هايي كه امسال براي نهمين دوره جشنواره ونيز انتخاب شده اند، دو فيلم ايراني 
»جنايت بي دقت« ساخته شهرام مكري و »دشت خاموش« از احمد بهرامي نيز حضور 
دارند كه هر دو نماينده سينماي ايران در بخش افق هاي هفتاد و هفتمين جشنواره 

فيلم ونيز هستند. بليت نمايش اين فيلم از تاريخ 24 اوت از طريق وبسايت جشنواره 
ونيز در دسترس است. بر اين اساس فيلم »دشت خاموش« از تاريخ سوم سپتامبر )13 
شهريور( و »جنايت بي دقت« از هشتم سپتامبر )18 شهريور( در اين سامانه آنالين در 
دسترس هستند. هفتاد و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم ونيز به عنوان اولين رويداد 
مهم سينمايي كه پس از بحران جهاني كرونا به صورت فيزيكي برگزار مي شود، از تاريخ 
دوم سپتامير )12 شهريور( با نمايش فيلم ايتاليايي »روابط« ساخته »دنيله لوكه تي« 

آغاز به كار خواهد كرد و تا 12 سپتامبر )22 شهريور 1399( ادامه خواهد داشت.

جامعه

خبر

متهم تجاوز به دختران دانشجو دستگير شد
مدتي است كه درفضاي مجازي برخي زنان و دختران 
كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند، اقدام به افشاگري در 
اين باره كرده و خواهان احقاق حقوشان هستند. اتفاقي 
كه مشابه آن چند س��ال پيش در سينماي هاليوود 
شروع ش��د و البته دامنه آن به بطن جوامع اروپايي و 
امريكايي هم رسيد. در آن دوره بسياري از كارگردانان 
و بازيگران سرشناس هاليوود مورد اتهام قرار گرفتند، 
عده اي اين اتهامات را پذيرفتند و عده اي ديگر سكوت 
 كردند. اتفاقي كه باعث ش��د ت��ا زنان ب��ا راه اندازي 
# me to حمايت خود را از يكديگر اعالم كنند. حاال 
اين بار زنان و دختران ايراني، تصميم گرفته اند سنت 
قديمي »دختران فرياد نمي زنند« را ناديده بگيرند و 
به رسوا كردن متجاوزان خود بپردازند. كساني كه مهم 
نيست در چه طبقه اجتماعي قرار دارند، آنها متجاوزند 
و اين زنان و دختران به دنبال حقوق پايمان شده خود 
مي گردند. اما خبر خوب اين است كه نيروي انتظامي 
هم به پشتيباني از اين زنان و دختران دست به كار شده 
و اولين كسي كه نامش به عنوان يك متجاوز در صدر 
اخبار فضاي مجازي قرار گرفت را دستگير كرده است. 
كسي كه تا كنون شاكيان بي شماري داشته و رييس 
پليس تهران هم از تمام كساني كه مورد آزار و اذيت اين 

فرد قرار گرفته اند خواسته تا با اطمينان به اين موضوع 
كه هويتشان فاش نمي شود، اقدام به شكايت كنند.  
سردار حسين رحيمي در تشريح جزئيات اين خبر، 
بيان داشت: متهمي كه در روزهاي گذشته شكايات 
زيادي علي��ه او از جانب قربانيانش در فضاي مجازي 
مطرح شده بود توسط پليس امنيت عمومي پايتخت 
دستگير شد. ماموران پليس امنيت عمومي تهران با 
رصد فضاي مجازي با ش��كايت هاي متعددي روبرو 
شدند كه نشان مي داد فردي به نام »ك. الف« با فريب 
دختران دانشجو و كشاندن آنها به خانه خود اقدام به 
آزار و اذيت آنان كرده است. با توجه به حجم شكايت ها 
و جريحه دار شدن احساسات عمومي جامعه تحقيقات 
گسترده اي در اين زمينه آغاز و در نهايت متهم دستگير 
شد. برخورد با اين افراد  عالوه بر اينكه حس اطمينان 
و امنيت را به جامعه تزريق مي كند، باعث مي شود تا 
زنان و دختران ديگري هم كه قرباني چنين رفتارهاي 
خشونت باري ش��ده اند، اين جرات را پيدا كنند تا با 
پناه بردن به پليس و بيان آنچه بر آنها گذشته اين بار 
سنگين سكوت را پايين بگذارند و به زندگي عادي شان 
بازگردند. هر چند كه قربانيان چنين اتفاقاتي تا پايان 

عمر با اين كابوس زندگي مي كنند.

ممنوعيت ورود به مازندران در روزهاي تاسوعا و عاشورا
براساس محدوديت هاي ترافيكي اعمال 
ش��ده از سوي پليس راه كش��ور، روزهاي 
تاسوعا و عاش��ورا تردد در جاده هاي هراز و 
كندوان از پايتخت به سمت مازندران ممنوع 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي پليس راه 
كشور محدوديت هاي ترافيكي جاده  هاي 
مازندران از روز چهارشنبه پنجم شهريور 
و در آس��تانه تعطيالت روزهاي تاسوعا و 

عاشورا تا سه شنبه 11شهريور ماه اعمال مي شود. پليس 
راهور محدوديت هاي ترافيكي اين ايام را در جاده هاي 
كندوان، هراز و فيروزكوه براي وسايل نقليه موتورسيكلت، 
وسايل نقليه سنگين و ديگر وسايل را به شرح زير اعالم 
كرد:   تردد موتور سيكلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 
پنجم شهريور تا ساعت ۶ صبح سه شنبه يازدهم شهريور 
از محورهاي كرج – چالوس، هراز، فيروزكوه و بالعكس 
ممنوع است، بنابر اين گزارش تردد موتورسيكلت هاي 
انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در 

مسير مجاز جريان ترافيك بالمانع خواهد بود.

    محور كندوان
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 12 روزهاي چهارشنبه 
و پنجشنبه پنجم و ششم شهريور تا 2 بامداد روزهاي 
بعد از مرزن آباد به س��مت كرج و آزادراه تهران-شمال 
ممنوع بوده و با اعالم مامورين پليس راه در محل، تردد 
انواع وسايل نقليه از س��اعت 15 روزهاي چهارشنبه و 
پنجشنبه پنجم و ششم تا 2 بامداد روزهاي بعد از كرج 
)دوراهي شهرستانك( و آزادراه تهران-شمال به سمت 
مرزن آباد به صورت يكطرفه خواه��د بود.  تردد تمامي 
وسايل نقليه از ساعت 15 تا 24 روز جمعه هفتم شهريور 
از مرزن آباد بسمت كرج و آزادراه تهران-شمال ممنوع 
بوده و با اعالم مامورين پلي��س راه درمحل، تردد انواع 
وسايل نقليه از ساعت 18 تا 24 روز جمعه هفتم شهريور 
از كرج )دوراهي شهرس��تانك( و آزادراه تهران-شمال 
بسمت مرزن آباد به صورت يكطرفه خواهد بود. تردد انواع 
وسايل نقليه از ساعت 15 تا 24 روز شنبه هشتم شهريور 
از كرج و ابتداي آزادراه تهران-شمال به سمت مرزن آباد 
ممنوع بوده و با اعالم مامورين پليس راه درمحل، تردد 
انواع وسايل نقليه از ساعت 18 تا 24 روز هشتم شهريور از 
مرزن آباد به سمت كرج و آزادراه تهران- شمال به صورت 

يكطرفه خواهد بود.  تردد انواع وسايل نقليه 
از س��اعت 12 روزهاي يكشنبه و دوشنبه 
نهم و دهم شهريور تا 2 بامداد روزهاي بعد از 
كرج و ابتداي آزادراه تهران- شمال به سمت 
مرزن آباد ممنوع ب��وده و با اعالم مامورين 
پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه 
از س��اعت 15 روزهاي يكشنبه و دوشنبه 
همان تاريخ تا 2بامداد روز هاي بعد از مرزن 
آباد به س��مت كرج و آزادراه تهران-  ش��مال به صورت 
يكطرفه خواهد بود. تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت 
از محور كرج  -  چالوس و بالعكس كماكان ممنوع است.

     محور هراز
تردد انواع وس��ايل نقليه از س��اعت 14 روزهاي شنبه، 
يكشنبه و دوشنبه در تاريخ هاي هشتم تا دهم شهريور 
تا س��اعت2 بامداد روزهاي بعد از رودهن به سمت آمل 
ممنوع بوده و با اعالم مامورين پليس راه درمحل، تردد 
انواع وسايل نقليه از ساعت 1۶ روزهاي شنبه، يكشنبه 
و دوشنبه مورخ ۶ و 9 و 10شهريور از آب اسك به سمت 
رودهن )محدوده مشاء( به صورت يكطرفه خواهد بود كه 
تا ساعت 2 بامداد روزهاي بعد تداوم خواهد داشت. پليس 
اعالم كرد كه درصورت افزايش يا كاهش حجم تردد و 
به منظور تسهيل عبور و مرور وسايل نقليه تمديد يا لغو 
محدوديت ها در محورهاي فوق توسط مامورين پليس 
راه در محل اعمال مي شود. تردد تمامي تريلرها كماكان 
ممنوع اس��ت اما تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به 
استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 
12 روز چهارشنبه پنجم ش��هريور تا 2 بامداد روز بعد 
از محور هراز ممنوع اس��ت.  ت��ردد تمامي كاميون ها و 
كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد 
شدني از س��اعت ۶ روزهاي پنجشنبه، جمعه، شنبه، 
يكش��نبه و دوشنبه ششم تا دهم ش��هريور تا 2 بامداد 

روزهاي بعد از محور هراز ممنوع است.

    محور سوادكوه 
تردد ان��واع تريل��ر و كاميون ها به اس��تثناي حاملين 
موادسوختي و فاس��د شدني از س��اعت 8 الي 24 روز 
يكشنبه نهم شهريور از مسير شمال به جنوب در محور 

فوق ممنوع است.

جامعه

حيوان خانگي داش��تن خيلي هم بد نيست اما 
وقت��ي پاي حيواناتي مانند م��ار و ببر و پلنگ به 
شهر باز مي شود، آن وقت است كه بايد چاره اي 
انديشيد. خيلي از افراد سودجو در اين آشفته بازار 
از فرصت استفاده كرده و اقدام به قاچاق حيواناتي 
مي كنند كه اصال در زندگي شهري جايي ندارند. 
يا از گونه هاي كمياب هستند يا از گونه هايي كه 
هيچ هم زيس��تي نمي توانند با انسان ها داشته 
باش��ند. اما وقتي خبر از دستگيري قاچاقچيان 
حيات وحش منتش��ر مي ش��ود، دوس��تداران 
محيط زيست و حيات وحش حداقل مي توانند 
اميدوار باشند كه قانون حفظ حيات وحش هنوز 
هم ضمانت اجرايي دارد. بنا به گفته ارشد يگان 
حفاظت محيط زيست استان تهران، فردي كه با 
استفاده از شيوه هاي تبليغاتي مختلف در فضاي 
مجازي اقدام به خريد و فروش گونه هاي جانوري 
از جمله پرندگان شكاري مي كرد، در يك عمليات 
طراحي و از پيش تعيين شده به دام ماموران يگان 
حفاظت محيط زيست استان تهران افتاد. فرهاد 
زندي با اعالم اين خبر اظهار كرد: فرد متخلف كه از 
مدتي قبل برابر گزارش هاي اعالمي و بررسي هاي 
انجام ش��ده، تحت رصد ي��گان حفاظت محيط 
زيست استان تهران قرار داشت، روز گذشته در 
يكي از ميادين منطقه 2 تهران به همراه س��الح 
سرد دس��تگير و با اعالم جرم و تشكيل پرونده 
قانوني، تحويل مقامات قضايي ش��د. همچنين 
در بررسي هاي اوليه از اين متخلف با نام ع.ق كه 
هنگام دستگيري يك بهله پرنده شكاري از نوع 
عقاب طاليي را نيز براي فروش و معامله به همراه 
داشت، مشخص و محرز شد كه وي از مدت ها قبل 
در حوزه خريد و فروش غيرقانوني حيات وحش به 
ويژه پرندگان كمياب يا در حال انقراض و حمايت 
شده فعاليت داشته و بخشي از فعاليت هاي اين 
متخلف در فضاي مجازي و بازار پرندگان خليج 
ف��ارس بوده اس��ت. زندي گفت: در س��ال هاي 
اخير متاسفانه بخش��ي از جرايم و فعاليت هاي 
قاچاقچيان حيات وحش به صورت سازمان يافته 
در فضاي مجازي بوده و آنها غافل از اين موضوع كه 
فضاي مجازي نيز به طور دقيق در رصد اطالعاتي و 
عملياتي يگان حفاظت محيط زيست با همكاري 
پليس سايبري و ديگر نهادهاي مسوول و همكار 
قراردارد، به معامله مي پردازند و در نهايت در دام 
قانون گرفتار مي شوند. عقاب طاليي كشف شده 
از اين متخلف نيز براي بررسي وضعيت سالمت 
به يكي از مراكز نگهداري مجاز حيات وحش در 
تهران تحويل داده شد تا درصورت برخورداري 
از سالمت كامل و توان پروازي در آينده نزديك 

در زيستگاه هاي طبيعي استان رهاسازي شود.
عقاب طاليي از جمله پرندگان رو به انقراض در 
ايران است و احتمال از بين رفتن اين پرنده  باشكوه 
وجود دارد. از اين رو اين پرنده در فهرست سازمان 
حفاظت محيط زيست ايران قرار دارد و در اختيار 
داشتن اين جاندار براي كساني كه آن را خريد و 
فروش يا نگهداري مي كنند، جريمه هاي سنگين 

قانوني در پي خواهد داشت.

 قاچاقچي حيات وحش
در فضاي مجازي به دام افتاد 
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