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يادداشت- 1

دولت بايد از نقد عالمانه 
استقبال كند

هرچند اظهارنارضايتي 
از س��وي دولتي ه��ا در 
خص��وص انتق��ادات از 
گش��ايش هاي  ط��رح 
امر  رييس جمه��وري، 
قاب��ل قبول��ي نيس��ت 
و  كارشناس��ان  و 
تحليلگ��ران در تحليل 
ابع��اد و وزواي��اي گوناگ��ون موضوع��ات كالن 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... بر اساس قانون 
آزاد هستند، اما واقعيت آن است كه بعد از مطرح 
شدن طرح گشايش هاي رييس جمهوري شاهد 
اين امر هم هس��تيم كه برخي افراد و جريانات، 
احساس��ي و غيرعلمي از موض��وع انتقاد كردند، 
بدون اينك��ه از واقعي��ت موض��وع آگاهي كافي 
و كامل داشته باش��ند. از س��وي ديگران دسته 
ديگري از اس��اتيد و كارشناس��ان هم هس��تند 
كه معموال در راس��تاي منافع مل��ي و مبتني بر 
داده هاي مستند اظهارنظر مي كنند؛ اين دسته 
از تحليلگران در اي��ن فضا ترجي��ح دادند، صبر 
كنند تا بعد از فروكش ك��ردن هيجانات اوليه و 
انتش��ار داده هاي اطالعاتي افزونتر در اين زمينه 
اظهارنظر منطقي تري ارايه كنند. همان طور كه 
اشاره كردم نفس اينكه دولت از انتقادات مطرح 
ش��ده اعالم نارضايتي كند و بگويد چ��را از طرح 
من انتقاد مي كنيد، منطقي نيس��ت. دولت بايد 
انتقادات مطرح ش��ده را بشنود، سبك، سنگين 
كند و بعد اعالم كند كه كدام بخش اين نقدهاي 
مطرح شده درست اس��ت؛ كدام بخشش درست 
نيس��ت. ايراداتش را مش��خص كند تا در نهايت 
اتمسفر تحليلي معقول تري پيرامون بحث شكل 
بگيرد. اينكه اس��اس نقد را بخواهند زير س��وال 
ببرند قابل قبول نيس��ت؛ من خ��ودم زماني كه 
خبرنگاران براي گفت وگو درب��اره موضوع طرح 
گش��ايش هاي اقتصادي وعده داده شده، اصرار 
مي كنند، خاطرنشان مي كنم كه من يك چهره 
آكادميك هس��تم و بر اساس اس��ناد مشخص و 
داده هاي روش��ن موضوعات را تحليل و ارزيابي 
مي كنم؛ در مورد اين طرح تا زمان روش��ن شدن 
ابعاد مختلف موضوع و نقش��ه راهي كه براي آن 
تدارك ديده اند نبايد بصورت هيجاني دس��ت به 
داوري و نقد بزنيم . بنابراين مس��ووليت رسانه ها 
هم در شكل دهي مس��ير طرح موضوعات، يك 
نقش كليدي اس��ت. رس��انه ها بايد تالش كنند 
از طرح موضوعات حاش��يه اي و غي��ر ضروري و 
هيجاني پرهيز كنند و بستر رسانه اي را به گونه اي 
آماده كنن��د كه فرصت طرح ب��راي ديدگاه هاي 
علم��ي، آكادميك و عالمانه فراهم ش��ود. برخي 
اف��راد گمانه زن��ي مي كنن��د؛ ممكن اس��ت از 
10گمانه يكي هم درست باشد اما چون تاييديه 
اين گمانه ها از سوي دولتي ها صادر نشده، طرح 
مباحث هيجاني و نگران ك��ردن افكار عمومي از 
تصميماتي كه قرار اس��ت در آينده اخذ شود به 
نفع كشور نيست. اما در ش��رايط فعلي كه ديگر 
مشخص شده كه طرح گش��ايش هاي اقتصادي 
واجد چ��ه ويژگي هايي اس��ت؟ بر اس��اس چه 
ظرفيت هايي قرار است اجرا شود و چه تعهداتي 
را در چه ب��ازه زماني براي س��اختارهاي اجرايي 
كش��ور قرار اس��ت ايجاد كند؟ اتفاقا االن دولت 
بايد منتظر نقدهاي عالمان��ه و جدي منتقدان و 
متفكرات وتحليلگران باشد. اين نقدهاي عالمانه 
بدون ترديد هم به نفع كش��ور است و هم به بهتر 
اجرا ش��دن اين طرح كمك مي كند. چون آفاتي 
كه ما از دولت هاي بعد از جن��گ داريم و 4دولت 
با 4 تابلوي سياسي ظاهرا متفاوت داشته ايم اين 
است كه در بس��ياري از اين برهه ها حتي روساي 
جمه��وري و وزرا و...آرمان ها، باورها، س��اليق و 
ايده هاي خودش��ان را ب��ه عن��وان راهبرد كالن 
اقتصادي كشور مطرح مي كردند. طرح اين ايده ها 
براي محيط هاي آكادميك پذيرفتني است اما در 
نظام تصميم گيري و سياتگذاري بدون اينكه اين 
آرمان و سليقه و ايده نقد عالمانه وتخصصي شود 
و كار كارشناس��ي بر روي آن انجام ش��ود، طرح و 
اجراي آنها حتي خطرناك اس��ت و كشور را دچار 
گرفتاري ها و آس��يب هاي فراواني مي كند. مثال 
طرح ايجاد مناط��ق آزاد يكي از اي��ن طرح هاي 
بدون كار كارشناسي اس��ت، هر دولتي روي كار 
آمد بر تعداد اين مناطق آزاد اف��زود. ما ركورد دار 
تعداد مناطق آزاد هس��تيم در حالي كه كش��ور 
توسعه يافته اي مثل آلمان تنها يك منطقه آزاد 
تجاري دارد.چين سه منطقه تجاري دارد، ولي ما 
اين مناطق را مبادي ورود كاال به جاي صدور كاال 
بدل كرده ايم. مورد ديگر طرحي است كه به اسم 
دلسوزي براي محرومان، مسكن مهر را اجرا كردند. 
كه بحثي ناپخته بود و تخم ساختمان را در سراسر 
كشور ريختند و مش��كالت فراواني را براي كشور 
ايجاد كرد. در نهايت معلوم شد مكان يابي ها اشتباه 
بود و زيرساخت ها تدارك ديده نشده است و ساير 
نقدهايي كه به اين طرح وارد كرده اند. در كل شايد 
10 الي 15 درصد طرح مس��كن مه��ر اثرگذاري 
داشت و بيش از 70 درصد از سرمايه گذاري ها به 
سرانجام   نرسيد.  ادامه در صفحه 3

محمد  خوش چهره

نمايندگان به »مدرس خياباني« راي اعتماد ندادند   

 فرش�ته فري�ادرس|  »رييس دول��ت نيامد، مجلس 
تالفي كرد.« نمايندگان خانه ملت روز گذشته با 140 راي 
مخالف استقبال خوبي از »حسين مدرس خياباني« وزير 
پيشنهادي صمت نداشتند ودست رد به سينه او زدند. عدم 

راي اعتماد ديروز مجلس به گزينه پيش��نهادي دولت در 
حالي اتفاق افتاد كه شنيده ها حكايت از فضاي مثبت و نظر 
مساعد نمايندگان به مدرس خياباني داشت. اما غيرقابل 
پيش بيني بودن نماين��دگان اي��ن دوره از مجلس، اتفاق 

ديگري را رقم زد و ورق به ضرر مدرس خياباني برگش��ت. 
گويا صندلي خالي حسن روحاني رييس جمهور در جلسه 
رأي اعتماد به وزير پيش��نهادي صمت به مذاق خيلي از 
نمايندگان خوش نيامد وهمين موضوع كه ناراحتي و گاليه 

آنها را درپي داشت، موجب ش��د تا در تقابل با دولت، آن را 
دستاويزي براي ندادن راي اعتماد به وزير پيشنهادي دولت 
قرار دهند و نيامدن روحاني را كه به گفته آنها، موجب كسر 

شأن مجلس شده اينگونه تالفي كنند. 

مدرس قرباني اختالف
پس از سه روز پرالتهاب 

محمود ميرلوحي عضو 
 شوراي شهر تهران

 در گفت وگو با »تعادل« 
مطرح كرد

بورس 
چشم انتظار 
خبرهاي 
خوب 

باز پس گيري 
امالك 

نجومي در 
فاز عملياتي
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بالي كنكور  رفتار توده وار و حباب بورس سايه روشن هاي يك راي منفي مصائب برنامه نداشتن در توليد كدام گشايش اقتصادي؟
چن��د روز تا برگ��زاري كنكور 
سراس��ري مان��ده؛ برخي در 
فض��اي مج��ازي از تعوي��ق 
كنكور مي گويند و هش��تگ 
تعويق فوري كنكور مي زنند، 
وزير بهداش��ت پس از كش و 
قوس ه��اي ف��راوان از تعويق 
كنكور خبر مي ده��د و توپ را 
به زمين وزارت علوم مي اندازد و در حالي كه كنكوري ها 
با صحبت هاي وزير بهداشت تصور مي كنند قطعا كنكور 
ديرتر برگزار خواهد شد، ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد 
تعويقي در كار نيس��ت!  اما در ماجراي كنكور در شرايط 
كرونايي خيلي ها راه را اشتباه رفتند؛ چه آنهايي كه بدون 
توجه به جوانب تعوي��ق بي برنامه كنكور، اي��ن تقاضا را 
مداوم در فضاهاي مجازي مطرح كردند، چه آنهايي كه به 
اشتباه معتقد بودند جلوگيري از تعويق كنكور كار مافياي 
كنكور است و چه وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان 
سنجش و ستاد ملي مقابله با كرونا كه در مقابل انتقادات، 
شمش��ير را از رو بس��تند و قاطعانه، بدون بررسي امكان 
حتي تعويق چن��د هفته اي كنكور و ب��دون برنامه ريزي 
جدي براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي، بعضا منتقدان 
را به تالش براي جذب فال��وور متهم كردند.  اما منتقدان 
برگزاري كنكور در مقابل درخواستش��ان، طرح و ايده اي 
نداشتند. براي مثال كمتر ديده شد كه مخالفان، از رعايت 
جدي پروتكل هاي بهداشتي يا برگزاري كنكور در فضاي 
باز، يا تعويق كنكور تا اوايل مهر و خنكتر شدن هوا براي 
برگزاري در هواي آزاد س��خن بگويند. مس��اله اي تحت 
عنوان مافياي كنكور نيز، با تاييد وجود اين مافيا، ربطي به 
تعويق كنكور نداشت. آنچه از آن به عنوان مافياي كنكور 
نام برده مي شود، امسال سود خود را برده بود! كتاب هاي 
كمك آموزشي فروشش را كرده بود، كالس هاي آنالين 
و غيرآنالين كنكور برگزار شده بود و... بنابراين طرح مساله 
مافيا، انحراف از مساله تعويق به خاطر كرونا بود.  البته كه 
مس��اله مافياي كنكور كه در س��ال هاي گذشته، جلوي 
افزايش تاثير معدل و نمره  امتحانات دبيرستان در ورود 
به دانشگاه را گرفته، در زمان خود جاي بحث جدي دارد.  
اما آنچه مشخص اس��ت، تعويق كنكور بدون اعالم زمان 
مشخص در كوتاه مدت، عواقب نگران كننده اي دارد؛ از به 
هم ريختن برنامه ريزي هاي كنكوري ها و ادامه استرس 
آنها و خانواده هايشان كه جمعيتي بزرگ را شامل مي شود، 
تا مساله شروع سال تحصيلي جديد دانشگاه ها و مسائل 
مرتبط با خدمت س��ربازي براي پس��ران.  در عين حال، 
شواهد نشان مي دهد ما در اينجا ش��اهد استانداردهاي 
دوگانه هستيم؛ از طرفي مردم با خيال راحت در مجامع 
مختلف حضور دارند و حتي بعضا پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت نمي كنند و از طرفي هم��ه نگراني هاي برخي 
معطوف به كنكور ش��ده اس��ت.  البته نمي توان نگراني 
كنكوري ها و خانواده هايشان را ناديده گرفت. اجتماع هاي 
بزرگ براي برگ��زاري كنكور، با توجه ب��ه تجربه كنكور 
دكتري و ارشد كه در آنها موارد بهداشتي به خوبي رعايت 
ادامه در صفحه 4 نشد، همه را نگران كرده است.  

چند ماهي اس��ت ك��ه بحث 
بورس و سرمايه گذاري در آن 
نقل محافل است و كمتر جمع 
خانوادگ��ي و دوس��تانه وجود 
دارد كه راجع به بورس و اخبار 
و تحليل ها و ش��ايعه صحبت 
نشود. البته محافل رسمي نيز 
به اين امر بي توجهي نكرده اند 
از حمايت هاي رييس جمهور تا هش��دارهاي وزير كشور 
و اظهارات س��اير مقامات قبل ذكر است كه اهميت اين 
موضوع را نشان مي دهد. آنچه در چندين ماه اخير اتفاق 
افتاد را مي ت��وان به رفتار توده وار )Herding( تفس��ير 
كرد كه افراد بس��ياري بدون داش��تن كمترين اطالعات 
راجع به آن و صرفًا به خاطر اينكه از ديگران شنيده بودند 
يا خوشحالي اطرافيان خود را از س��ود كردن مي ديدند، 
س��اعت ها در صف هاي طوالن��ي ثبت نام كد بورس��ي 
ايستادند تا به اميد كسب س��ودهاي باورنكردني سرمايه 
اندك يا هنگفت خود را وارد بازار س��هام ايران نمايند. در 
چندين ماه گذش��ته كه به طور مرتب روزانه دسته هاي 
چندصد هزارنفري وارد بورس مي ش��دند و سرمايه هاي 
هزار ميليارد توماني به اين بازار سرايز مي شود. اين موضوع 
برخي از اف��راد و صاحبنظران را نگران كرده اس��ت. البته 
اينگونه رفتارهاي توده وار تازگي ندارد و بارها در گذشته 
در جاهاي ديگر دنيا اتفاق افتاده است كه حجم وسيعي 
از مردم در زماني كوتاه وارد يك بازار شده و تالش كرده اند 
كه در زماني كوتاه نيز از آن خارج شوند واين تصميمات 
آنها باعث ايجاد مشكل براي اقتصاد و خود افراد شده است. 
بعبارت ديگر افراد خودشان يك حباب ساخته و خودشان 

هم آن را تركانده اند بدون آنكه به عواقب آن فكر كنند.
حباب گل الله

براي بررس��ي تاريخي موضوع حباب قيمتي مي توان به 
داستان پياز گل الله در هلند اشاره كنيم. در قرن شانزدهم 
ميالدي پ��س از افول فئوداليس��م در اروپا كه سيس��تم 
بازرگان��ي )mercantilism( رواج يافته بود، پياز گل 
الله توسط بازرگاني بنام كونراد گسنتر از شهر كنستانتين 
)استانبول فعلي( به هلند برده ش��د. اين گل مورد توجه 

طبقه حاكم هلند قرار گرفت. 
ابتدا دالالن و افرادي براي كسب س��ود از آن وارد خريد و 
فروش آن شدند. فعاليت هاي تجاري باال گرفت و پياز گل 
الله در بازار جاي خود را باز كرد. وسوسه خريد و فروش آن 
به طبقه متوسط هلند سرايت كرد و آنها شروع به فروختن 
خانه، ل��وازم كار و زندگي خود و هر آنچه مي توانس��تند 
بفروشند، كردند تا پياز گل الله بخرند به اميد اينكه قيمت 
آن همچنان رش��د خواهد كرد و آنها سود خوبي كسب 
خواهند نمود. البته روند رشد پياز گل الله تا جايي ادامه 
يافت كه يك پياز گل الله مع��ادل چند تن غالت يا چند 
گاو نر بود و تبديل به يك كاالي سرمايه اي شد. در حدود 
سال 1636 در شهرهاي آمستردام، رتردام، هارلم و ساير 
ش��هرهاي اروپا بازارهاي خريد و فروش تأس��يس شد و 
افرادي براي ثبت و ضبط و همچنين نظارت بر معامالت 
پيازگل الله استخدام شدند.  ادامه در صفحه 4

در ش��رايطي ك��ه مهم ترين 
راهب��رد اقتصادي كش��ور با 
عنوان جهش تولي��د معرفي 
ش��ده و اين ضرورت از سوي 
اساتيد اقتصادي و كارشناسان 
هم مورد تاييد ق��رار گرفته اما 
متاسفانه ش��اهد آن هستيم 
كه مهم ترين ساختار اجرايي 
كشورمان در بخش توليد و صنعت و بازرگاني هنوز متولي 
رسمي خود را نش��ناخته است. اينكه س��اختار اجرايي 
مهم ترين وزارتخانه مرتبط با توليد كشور مان هنوز متولي 
رسمي خود را نشناخته، هرچند ناراحت كننده است؛ اما 
بدتر از آن اين اس��ت كه هنوز برنامه جامعي براي رش��د 
توليد و زمينه س��ازي براي جهش توليد در بخش هاي 
مختلف تدوين نشده است. واقع آن است كه براي تحقق 
جهش توليد نيازمند يك برنامه مشخص اجرايي هستيم؛ 
من كه تا به ام��روز برنامه جامع و همه جانب��ه اي در اين 
زمينه نديده ام؛ دولت حداقل بايد يك برنامه كوتاه مدت 
در اين زمينه ارايه مي كرد تا تحليلگران و كارشناس��ان 
بدانند كه كش��ور بر اس��اس چه نقش��ه راه��ي در كدام 
مختصات و بر اس��اس چه ظرفيت هايي تالش مي كند 
تا اولويت هاي اقتصادي خود را پي��ش ببرد. نه تنها بايد 
برنامه جامعي در زمينه رش��د توليد براي وزارت صمت 
ارايه مي ش��د بلكه بايد برنامه جامعي ب��راي تمام اركان 
اقتصادي دولت نيز تصويرس��ازي مي شد تا بخش هاي 
مختلف تصميم س��از همگ��ي در راس��تاي يك هدف 
بنيادين كه جهش توليد اس��ت، حركت كنند و ش��اهد 
ناهماهنگي هاي اقتصادي در هر كدام از اين بخش هاي 
اقتصادي نباشيم. ممكن است در وزارتخانه اي يا سازماني 
موضوعاتي را به عنوان برنامه و نقشه راه در زمينه توليد 
مطرح كنند اما برنامه اي كه مبتني بر واقعيات اقتصادي 
و با كاركارشناسي درس��ت تدارك ديده شده و هدفمند 
باشد، هنوز مشاهده نشده است. ممكن است اين پرسش 
براي افكار عمومي ايجاد شود كه در اين شرايط، اولويت 
بخش هاي توليد كش��ور در ش��رايط فعلي چيست؟ در 
پاسخ به اين پرسش مي توان به موضوعاتي چون بهبود 
محيط ه��اي كس��ب و كار، رفع مش��كالت تامين مالي 
بنگاه ها، احياي بنگاه هاي نيمه تعطي��ل و تعطيل، رفع 
انحص��ارات و رقابت پذي��ر كردن بخش ه��اي مختلف 
اقتصادي، توسعه بخش خصوصي، حمايت از فعاليت هاي 
توليدي و...اشاره كرد كه بايد در هر بخش نقشه راه اجراي 
آن براي سال99 مشخص شده باشد. تا مشخص شود كه 
مثال در حوزه صادرات چه برنامه اي تدارك ديده شده؛ چه 
ظرفيت هايي تخصيص داده شده و قرار است چه نتايجي 
از دل اين برنامه ها حاصل ش��ود.در ح��وزه بهبود فضاي 
كس��ب و كار از ابتداي سال تا انتهاي س��ال چه اقدامات 
عاجل صنعتي و جهش گونه اي قرار اس��ت اتفاق بيفتد 
يا مشخص شود كه براي سرمايه در گردش بنگاه ها چه 
راهكارهايي تدارك ديده شده اس��ت. حداقل من هرگز 
يك چنين برنامه منس��جمي را در بخش هاي اقتصادي 
ادامه در صفحه 3 نديده ام و ... . 

بع��د از راي ع��دم اعتم��اد 
نماين��دگان مجلس ب��ه وزير 
پيشنهادي، بسياري از رسانه ها 
بدنب��ال يافتن پاس��خي براي 
چرايي اين راي ع��دم اعتماد 
هستند و از سوي ديگر تالش 
مي كنند تا نظرات نمايندگان 
در خصوص چش��م انداز پيش 
روي صنعت كشور را جويا ش��وند. قبل از هر نكته اي بايد 
به اين واقعيت اشاره كرد در سالي كه از سوي مقام معظم 
رهبري به عنوان س��ال جهش توليد نامگذاري شده بايد 
مجموعه ظرفيت هاي كشور در مسير تحقق اين راهبرد 
تاثيرگذار به كار گرفته شوند. در شرايطي كه وزارت صمت 
در حال حاضر متولي رسمي مجموعه فعاليت هايي است 
كه در گذشته توسط چند وزارتخانه ديگر انجام مي شد؛ 
توفيق و عدم توفيق اين وزارتخانه به نوعي كل ساختارهاي 
اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. در شرايطي كه قبال 
وزارتخانه هايي چون وزارت بازرگاني، صنايع س��نگين، 
صنايع س��بك، معادن و البت��ه توليد و صنع��ت به طور 
مجزا فعاليت مي كردند؛ امروز مجموع��ه اين وظايف در 
يك وزارتخانه تجميع ش��ده اس��ت. از اي��ن منظر حوزه 
مسووليت هاي اجرايي و و حوزه هاي تصميم سازي وزارت 
صمت در فضاي كلي اقتصاد و معيشت كشور بسيار مهم، 
كليدي و راهگشاست و نمايندگان هم از اين اهميت آگاه 
هستند. اما بررسي دقيق آماري سه ماه گذشته كه آقاي 
مدرس خياباني مس��ووليت مديريت كالن وزارتخانه را 
به عنوان سرپرست به عهده داشته اند، نشان مي دهد كه 
اقتصاد ايران در بخش هايي چون ب��ازار خودرو؛ بازارهاي 
اقالم اساسي و كاالهاي مصرفي مردم؛ بازار فوالد وفلزات 
صنعتي و...دستخوش نوسانات گس��ترده اي بوده است و 
اين نوسانات در نهايت باعث آشفتگي اقتصادي در فضاي 
عمومي كشور شد و نگراني هاي زيادي را ايجاد كرد. وقتي 
نوس��ان در فضاي اقتصادي افزايش پيدا مي كند به طور 
مستقيم معيشت مردم را تحت تاثير قرار مي دهد. طبيعي 
است كه تاثيرات اين نوسانات از سوي مردم به نمايندگان 
منتقل شود و روي نظرات نمايندگان تاثير بگذارد. جداي 
از اين موارد مشهود در حوزه هاي ديگري نيز مثل نداشتن 
راهبرد مناسب براي صادرات، تنظيم نيازهاي كشور در 
بخش واردات، س��اماندهي كاال و اقالم اساسي؛ نظارت بر 
بازار و...مشكالت عديده اي مشاهده مي شد. بخشي از اين 
مشكالت در اظهارنظرهاي نمايندگان مخالف در صحن 
بازتاب پيدا كرد؛ پيش از اين هم كارشناسان و دلسوزان 
كشور به ساير مش��كالت هم اش��اره كرده بودند.همين 
كاستي ها در نهايت باعث راي منفي اكثريت نمايندگان 
به وزير پيشنهادي ش��د. اما در پاس��خ به اين پرسش كه 
پيش��نهاد بعدي دولت براي وزارت صمت بايد واجد چه 
ويژگي هايي باشد كه با پاسخ مثبت مجلس مواجه شود 
؟ مي توان گفت كه دولت بايد فردي توانمند و متخصص 
را براي اين پس��ت كليدي معرفي كند. چرا كه عملكرد 
مناسب در اين پست، مستقيما در جريان معيشت اقشار 
ادامه در صفحه 3 مختلف اثرگذار است.  

وقتي صحب��ت از گش��ايش 
اقتص��ادي در ش��رايط فعلي 
اقتصاد ايران مطرح مي ش��ود 
بايد توجه داشت كه هر حرف 
و س��خن و برنام��ه اي بايد بر 
اساس واقعيت ها صورت گيرد. 
ما چه بخواهيم و چه نخواهيم 
در طول تمام سال هاي گذشته 
بخش قابل توجهي از بار درآمدي دولت را با اس��تفاده از 
منابع نفتي پاس��خ داده ايم. از اين رو بررسي وضعيت در 
دهه هاي گذشته نشان مي دهد كه دولت هاي ايران هرگاه 
توانسته اند به منابع نفتي دسترسي داشته باشند، شرايط 
اقتصادي بهبودي نسبي پيدا كرده و هرگاه دسترسي به 
اين درآمدها كاهش يافته، ش��رايط دشوار شده است. در 
ايران هرگز طرح كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي به 
شكل كامل اجرايي نشده و اين معضلي است كه ما همواره 
با آن رو به رو بوده ايم. در سال هاي اخير با روي كار آمدن 
رييس جمهور جديد امريكا كه به پيگيري سياست هاي 
احمقانه مشهور است، بار ديگر تحريم هايي عليه اقتصاد 
ايران اجرايي و در صدر برنامه ها، كاهش درآمدهاي نفتي 
دنبال ش��د. هرچند در س��ال هاي قبل، تمام كشورهاي 
قدرتمند جهان ب��ا نهايي كردن مذاكرات هس��ته اي به 
طرحي بين المللي رسيده بودند و تحريم ها لغو شده بود در 
اين دوران اقتصاد ايران توانست نفسي تازه كند اما ترامپ 
با بر هم زدن قاعده برج��ام بار ديگر تحريم هايي جديد را 
ش��روع كرد و با توجه به تاثيرگذاري اين دولت در فضاي 
بين المللي، بسياري از كشورها همكاري خود با ايران را 
قطع كردند. آمارها نشان مي دهد كه در ماه هاي گذشته 
بخش قابل توجهي از درآمد نفتي اي��ران كاهش يافته و 
تحت تاثير اين موضوع، دس��ت دولت دز به دست آوردن 
درآمدهاي ارزي جديد و تزريق آن به اقتصاد بسته شده 
است. از اين رو به نظر مي رسد، راهبرد ابتدايي ما بايد صبر 
تا مشخص شدن نتيجه انتخابات امريكا باشد. ترامپ نه به 
دنبال توافق است و نه منطق خاصي را دنبال مي كند اما در 
صورتي كه گزينه اي معقول تر در امريكا به قدرت برسد، 
مي توان به بررسي هاي گزينه هاي ديگر نيز فكر كرد. در 
صحنه داخلي نيز بحث هاي زيادي مطرح اس��ت. در اين 
ترديدي نيست كه ما در مديريت برخي حوزه ها و اجراي 
برخي سياس��ت ها اش��تباه عمل كرده ايم و قطعا اصالح 
عملكرد در اين بخش ها مي تواند قدري شرايط را بهبود 
ببخشد اما براي آنكه بتوان از يك گشايش جدي اقتصادي 
سخن گفت بايد شرايط در س��طح كالن و در فضاي بينا 
حوزه اي متحول ش��ود. وقتي با وجود تمام گمانه زني ها 
و برنامه ريزي هايي كه در س��ال هاي گذشته انجام شده، 
همچنان اقتصاد ما به نفت وابسته است يا بايد صبر كرد 
تا دوباره راه فروش نفت و به دست آوردن درآمدهاي ارزي 
حاصل از آن باز ش��ود يا بايد طرحي ريخت كه اقتصاد را 
متحول كند، راه��كار دوم نياز به برنام��ه اي بلندمدت و 
فراغت ذهن دارد كه به نظر الاقل در شرايط ممكن دشوار 
به نظر مي رسد و از اين رو  براي رسيدن به گشايش الاقل 

فعال بايد صبر كرد. 

مهران فرجي  سيد محمود حسيني حجت اهلل فيروزيوحيد شقاقي شهري مهدي تقوي

 صفحه 7 

روحاني در جلسه هيات دولت
 به  دفاع از طرح »گشايش اقتصادي«  پرداخت

آن كسي كه ايراد مي گيرد، بگويد راه حل آن 
چيست؟ با فحاشي كه كار درست نمي شود

رييس جمهور 
خشمگين از انتقادها



2 اخبار

 عفو يا تخفيف 218 محكوم
با موافقت رهبري انقالب

سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي از عفو و 
تخفيف مجازات ۲۱۸ نفر از محكومان تعزيرات 
حكومتي خب��ر داد. به گزارش ايس��نا به نقل از 
اداره كل روابط عمومي و تش��ريفات س��ازمان 
تعزي��رات حكومتي، سيدياس��ر رايگاني اظهار 
كرد: به مناسبت فرا رسيدن اعياد سعيد قربان و 
غديرخم، تعداد ۲ هزار و ۱۳۵ نفر از محكومين 
محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي نيروهاي 
مس��لح و س��ازمان تعزيرات حكومتي از سراسر 
كشور مورد عنايت مقام معظم رهبري )مدظله 
العالي( قرار گرفتند. وي افزود: در عفو رهبري به 
مناسبت اعياد سعيد قربان و غديرخم، ۲۱۸ نفر 
از محكومين سازمان تعزيرات حكومتي مشمول 
عفو يا تخفيف مجازات شده اند كه با دستور رييس 
س��ازمان، اين موارد براي اعمال ب��ه ادارات كل 

اجرايي سراسر كشور ابالغ شد.

افزايش سرمايه شركت هاي 
بورسي، اقتصاد را مردمي مي كند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كليات اليحه 
افزايش س��رمايه شركت هاي بورسي را تصويب 
كردند. به گزارش ايس��نا، در جلسه علني امروز 
)چهارش��نبه( مجلس، كليات اليح��ه افزايش 
سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق 
بهادار ي��ا فرابورس ايران از طريق صرف س��هام 
با س��لب حق تقدم ب��ا ۱۷۰ راي موافق، ۲۰ راي 
مخالف و ۱۸ راي ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماينده 
حاضر در مجلس به تصويب رس��يد. در جريان 
بررس��ي كليات اين اليحه، دو نماينده به عنوان 
موافق و دو نماينده به عنوان مخالف نظرات خود 
را بيان كردن��د و وزير اقتصاد ه��م از اين اليحه 

دفاع كرد. 
وزير اقتصاد تاكيد كرد كه اليحه افزايش سرمايه 
شركت هاي بورسي باعث هدايت نقدينگي به بازار 
سرمايه،  شفاف سازي بورس و مشاركت مردم در 

اقتصاد مي شود. 
فرهاد دژپسند در جلسه علني ديروز )چهارشنبه( 
و در جريان بررسي كليات اليحه افزايش سرمايه 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق 
تقدم گفت: تمامي دغدغه ها به بازار سرمايه ناظر 
بر اقبال و استقبال پرشور از طريق آحاد جامعه 
به خصوص دارنده هاي سرمايه هاي خرد به بازار 
بورس است كه بايد پاس��خ درخوري به اعتماد 
آنها به بازار سرمايه داد. اقتضاي اين امر آن است 
كه بتوانيم در بازار اوليه سرمايه اقدامات درستي 
انجام دهيم. امروز ۳۰ درصد نقدينگي در عرض 
حدود پنج ماهه اول سال جاري جذب شده و به 
بازار سرمايه رفته كه بايد اين ظرفيت را به خوبي 

جذب كرد.
وي ادامه داد: بايد بررس��ي ك��رد كه چطور اين 
نقدينگي را مي توان در بازاره��اي اوليه و ثانويه 
جذب كرد؟ براي تقويت بازار اوليه بايد نقدينگي 
به صورت درس��ت هدايت شود. يكي از نيازهاي 
فوري امروز كشور سرمايه گذاري جهت هدايت 

نقدينگي است. 
دولت براي اين كار س��هام شناور را به ۲۵ درصد 
افزايش داد و شركت هاي دولتي موظف به عرضه 
سهام در بورس شدند. شرايط براي شركت هاي 
خصوصي براي ورود به بورس هم تس��هيل شد. 
اينها همه براي شفافيت بازار بورس و ايجاد محيط 
رقابتي است. براي رونق عرضه اوليه، تسهيالت 
الزم براي بخش ه��اي دولتي و خصوصي فراهم 
ش��د تا بتوانند به خوبي وارد اين بازار شوند. اين 
كار را بخش خصوص��ي براي تامين مالي كمك 
مي كند تا بتوان سرمايه را به سمت توليد حركت 
دهند.  وزير اقتصاد گفت: اين اليحه نقش طاليي 
براي افزايش س��رمايه واقعي با مشاركت بخش 
حقيقي و س��هامداران خرد دارد و مي توان با آن 
مدل مشاركت مردمي در اقتصاد را اجرايي كرد. 
افزايش سرمايه شركت ها هم به دو شرط صرف 
سهام و سلب حق تقدم صورت مي گيرد كه نتيجه 

نهايي آن جذب سرمايه خواهد بود. 
دژپسند افزود: درباره مغايرت معافيت مالياتي با 
قانون برنامه هم اگر مجلس به آن راي دو سومي 
دهد مشكل حل خواهد شد، در نهايت اين اليحه 
گام اساس��ي در بحث اقتصادي خواهد داشت. 
فرام��وش نكنيم كه يك��ي از محورهاي اقتصاد 
مقاومتي مردمي بودن آن اس��ت كه اين اليحه 

مي تواند چنين هدفي را محقق كند.

چهار  پيشنهاد  براي  بازگشت  ارز 
صادراتي

معاون گمرك ايران چهار پيشنهاد جديد براي 
تسريع در برگشت ارزهاي صادراتي ارايه كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 
معاون فني گمرك ايران در مكاتبه اي با رييس 
سازمان توس��عه تجارت پيش��نهاداتي را براي 
تسهيل فرآيند بازگشت ارز صادراتي مطرح كرد.

ارونقي معاون گمرك ايران طي نامه اي به رييس 
سازمان توسعه تجارت، پيشنهاداتي اجرايي را به 
منظور تسهيل در بازگشت ارز حاصل از صادرات 
و تشويق صادركنندگاني كه نسبت به ايفاي كامل 
يا بيشتر از 9۰ درصد تعهدات برگشت ارز حاصل 
از صادرات س��ال 9۷ و 9۸ تا پايان تيرماه س��ال 

جاري اقدام نموده اند، مطرح كرد.
در اين پيش��نهادات به ارايه مهلت بيشتر به اين 
دس��ت از صادركنندگان، لحاظ امتيازات مجزا 
براي هدايت و تصميم گيري در مسير اظهارنامه و 
همچنين به امتياز مجزا براي شناخته شدن اين 
دس��ت از صادركنندگان به عنوان فعاالن مجاز 

اقتصادي اشاره شده است.

خبر

افزايش 19 درصدي توليد 
گوشت قرمز در كشور

مركز آمار اعالم كرد: تيرماه امسال در مجموع ۳۶هزار 
و ۲۰۰ تن گوش��ت قرمز توليد شد كه نسبت به ماه 
قبل ۱9 درصد افزايش نشان مي دهد.  براساس نتايج 
آمارگيري كشتار دام كشتارگاه هاي رسمي كشور در 
تيرماه امسال كه توسط مركز آمار منتشر شد، سهم 
گوشت گاو و گوساله از توليد گوشت قرمز بيش از ساير 
انواع دام بوده است. براساس اين گزارش در ماه گذشته 
۲۰ هزار و ۴۰۰ تن گوشت گاو و گوساله، ۱۲ هزار و 
۴۰۰ تن گوشت گوسفند و بره و ۷۰9 تن گوشت از 
انواع دام هاي ديگر توليد شده است.  مقايسه عملكرد 
كشتارگاه هاي رسمي كشور در تير ماه امسال نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته، نشان دهنده افزايش ٤٤ 
درصدي مقدار توليد گوشت قرمز است. همچنين 
مقدار توليد گوشت در تير ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه 
سال ١٣٩٨ براي گوسفند و بره ۴٦ درصد، براي بز و 
بزغاله ٣٥ درصد، براي گاو و گوساله ٤٥ درصد، براي 
گاوميش و بچه گاوميش ٩٥ درصد افزايش داشته و 
براي شتر و بچه شتر ٢٤ درصد كاسته شده است. نتايج 
حاصل از اين طرح آمارگيري نش��ان مي دهد مقدار 
توليد گوشت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي كشور 
در تير ١٣٩٩ نس��بت به خرداد ۱۳99 در حدود ١٩ 

درصد افزايش داشته است.

مرز خسروي در طول هفته 
فعال شد

س��خنگوي گمرك گفت: مرز خسروي كه پيش از 
اين روزهاي يكشنبه و چهارشنبه فعال بود، با تصميم 
طرف عراقي، در تم��ام روزهاي كاري هفته فعاليت 
مي كند.  به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گمرك، 
سيد روح اهلل لطيفي، اظهار داشت: مرز خسروي كه 
پيش از اين روزهاي يكشنبه و چهارشنبه فعال بود، 
با تصميم طرف عراقي، در تمام روزهاي كاري هفته 
فعاليت مي كند. سخنگو گمرك ادامه داد: با موافقت 
طرف عراقي، پذيرش كاالهاي صادراتي ايران از مرز 
خسروي از امروز، در تمام روزهاي كاري هفته صورت 
مي گيرد. وي افزود: س��قف پذي��رش ۵۰۰ كاميون 
در هفته، براي اين مرز تغييري نكرده است و ميزان 
پذيرش هفتگي كاال با اضافه ش��دن روزهاي هفته 
همان ۵۰۰ دستگاه خواهد بود. لطيفي توضيح داد: از 
آنجا كه جابه جايي كاال در اين مرز به صورت »ترانشيپ 
منت« صورت مي گيرد و ش��اخص ۵۰۰ دس��تگاه 
كااليي اس��ت كه وارد عراق مي شود و از آنجايي كه 
ميزان بارگيري كاميون هاي عراقي بيشتر از استاندارد 
ايران است بنابراين عماًل بيش از ۸۰۰ كاميون كاال، 

در هفته از اين مرز به كشور عراق صادر خواهد شد.

تاخير در واريز مبلغ سهام عدالت 
را گزارش دهيد

مركز روابط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت امور 
اقتصادي و داراي��ي پيرو اعالم وزي��ر اقتصاد، طي 
اطالعيه اي از فروشندگان س��هام عدالت خواست 
چنانچه با تاخير غيرمعمول در واريز مبلغ حاصل از 
فروش سهام عدالت شان مواجه شده اند، مي توانند 
مش��كل خود را در بخش ارتباط مس��تقيم با وزير 
امور اقتصادي و دارايي كه در پورتال اين وزارتخانه 
به نش��اني mefa.gov.ir تعبيه شده است براي 
پيگيري واحد ارتباطات مردم��ي اين مركز با درج 
مشخصات فردي، ش��ماره تماس و كد هويت ملي 
مطرح نمايند. به گزارش ايلن��ا از وزارت اقتصاد، در 
اطالعيه مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
امور اقتصادي و دارايي نيز از فروشندگان سهام عدالت 
خواس��ته شده اس��ت، پس از طرح مشكل خود در 
پورتال اين وزارتخانه، براي آگاهي از نتيجه درخواست 
مطروحه در پورتال اين وزارتخانه، با ش��ماره تلفن 
۳۳9۶۷۳۰۰- ۰۲۱ تماس حاصل نمايند. گفتني 
اس��ت وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذش��ته در 
حاشيه نشس��ت مش��ترك با اعضاي كميسيون 
كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس 
شوراي اس��المي و در مصاحبه با خبرنگاران اعالم 
كرده بود، فروشندگان سهام عدالت كه در واريز مبلغ 
حاصل از فروش سهام عدالت شان با تاخير غيرمعمول 
مواجه شده اند، براي پيگيري مراتب را به مركز روابط 

عمومي و اطالع رساني اين وزارتخانه اطالع دهند.

23 هزار ميليارد تومان ماليات 
معوقه وصول شد

سخنگوي دس��تگاه قضا تصريح كرد: با پيگيري 
سازمان امورمالياتي و اقدام نمايندگان دادستان در 
حوزه هاي مالياتي تهران، بيش از ۲۳هزار ميليارد 
توم��ان ماليات از بده��كاران عمده ب��ا همكاري 

نمايندگان دادستان وصول شد.
به گزارش اقتصاد آنالين غالمحسين اسماعيلي 
سخنگوي قوه قضاييه، در راستاي وصول بدهي از 
بدهكاران مالياتي و بانكي چه اقداماتي انجام داده 
است، اظهار كرد: وضعيت فعلي كشور و وضعيت 
اقتصادي ما ايجاب مي كن��د كه ما يقه بدهكاران 
بزرگ بانكي و يقه بدهكاران عمده مالياتي را بگيريم 
و حقوق متعلق به مردم و جامعه را استيفا كنيم. البته 
اين كار با همكاري بانك مركزي در مورد بدهكاران 
بانكي و با همكاري سازمان امور مالياتي در وصول 
مطالبات از بده��كاران مالياتي انجام مي ش��ود. 
سخنگوي دس��تگاه قضا تصريح كرد: در تهران و 
با پيگيري سازمان امور مالياتي و اقدام نمايندگان 
دادس��تان در حوزه هاي مالياتي، بيش از ۲۳ هزار 
ميليارد تومان ماليات از بدهكاران عمده با همكاري 

نمايندگان دادستان وصول شد.
وي تصريح كرد: آنچه كه ما اعالم مي كنيم ناظر به 
بدهكاران خرد نيست و آن را سازمان امور مالياتي 
اقدام مي كند و به عنوان دس��تگاه قضايي به هيچ 
عنوان به سمت كسبه جزء  نرفتيم و سراغ بدهكاران 

بزرگ مالياتي رفتيم.
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روحاني در جلسه هيات دولت  به  دفاع از طرح »گشايش اقتصادي«  پرداخت

رييس دفتر رييس جمهوري خبر داد:

رييس جمهور خشمگين از انتقادها

طرح گشايش اقتصادي در انتظار نظر رهبر انقالب

از جلسه هيات دولت كه در آن رييس جمهوري خبر از 
يك گشايش اقتصادي در ايران داد بيش از يك هفته 
مي گذرد و در طول روزهاي گذشته نه تنها خبر نهايي 
و جزييات طرح گش��ايش اقتصادي منتشر نشده كه 
به نظر مي رس��د همچنان ابهام ها و ترديدها در رابطه 

با آن ادامه دارد.
اقتصاد ايران در ماه هاي گذش��ته، روزهاي دشواري را 
پشت سر گذاشته است. از سويي با تداوم تحريم هاي 
امريكا، همچنان فروش نفت به عنوان اصلي ترين منبع 
درآمد ارزي دولت در سطحي بسيار پايين قرار دارد و از 
سوي ديگر تحت تاثير شيوع ويروس كرونا هم قيمت 
جهاني نفت كاهش يافته و هم ميزان صادرات غيرنفتي 
پايين آمده اس��ت. با قرار گرفتن نام ايران در فهرست 
س��ياه اف اي تي اف، همكاري بانك هاي بين المللي با 
ايران عمال متوقف شده و حتي بازگشت ارز حاصل از 
صادرات دولتي در كشورهايي مانندعراق و كره جنوبي 
نيز با اما و اگر مواجه ش��ده است، اما و اگري كه دست 
دولت را از چند ميليارد دالر ارز كوتاه كرده است. تحت 
تاثير اين ش��رايط، قيمت ارز در ماه هاي گذشته روند 
افزايشي جدي به خود گرفته و با تاريخ سازي از كانال 
۲۰ هزار تومان نيز عبور كرده است. هرچند مسووالن 
دولتي تالش كرده اند روند افزايشي قيمت ارز را زودگذر 
بخوانند و حتي رييس كل بانك مركزي در وعده هايي 
چند گانه از كاهشي شدن قيمت ارز در آينده نزديك 
خب��ر داده اما تحليل س��رمايه گذاران بازار از وضعيت 
دسترس��ي دولت به ارزهاي جديد و نرس��يدن اخبار 
اميدبخش از كاهش يا مديريت محدوديت ها، بازار را از 

هر حركت كاهشي مصون نگه داشته است.
در چنين شرايطي جامعه از دولتمردان انتظار دارد با 
حفظ آرامش و هماهنگي از برنامه ريزي هاي جديد براي 
عبور از دوران سخت فعلي رونمايي كنند. در عمل اما 
هيچ اثري از عملياتي شدن اين خواسته نيست. از سويي 
تداوم اختالف نظرها ميان دس��تگاه هاي تصميم گير 
دولت خود را بيش از هر زمان ديگري نش��ان مي دهد. 
اختالف نظر جدي ميان سازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي در ريش��ه يابي علت ت��ورم و نبود برنامه ريزي 
جامع براي كاهش اين نرخ تنها نمونه اي از اختالفاتي 
است كه در ماه هاي گذش��ته خود را نشان داده است. 
آرامش به عنوان ديگر خواسته مردم از دولت نيز چندان 
خود را نش��ان نمي دهد و صحبت هاي روز گذش��ته 
رييس جمهور، نشان مي دهد كه حتي حسن روحاني 

نيز نتوانسته آرامش خود را حفظ كند.

    داستان هاي ناتمام سران سه قوه
چالش هاي امروز اقتصاد ايران، در آبان ماه سال 9۸ كليد 
خورد. در شرايطي كه به نظر مي رسيد پس از شوك هاي 
ابتدايي ايجاد شده پس از دور جديد تحريم هاي ترامپ، 
دولت و اقتصاد توانسته اند راه خود را پيدا كرده و آرامشي 
نسبي را تجربه كنند، اعالم ناگهاني يك تصميم، فضا 
را به طور كلي تغيير داد. آمارهاي اعالم ش��ده از ش��ش 
ماهه نخست س��ال 9۸ از اين حكايت مي كرد كه رشد 
بخش غيرنفتي اقتصاد ايران مثبت شده است و با اتكا به 
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات اين كاالها، نياز اصلي 
كش��ور به واردات كاالهاي اساسي برطرف شده است. 
نرخ ارز و طال به آرامشي نسبي رسيده بودند و دولت از 
برنامه ريزي براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در 

ماه هاي پيش رو صحبت مي كرد.
در چنين ش��رايطي ناگهان در آبان ماه اعالم ش��د نرخ 
بنزين تغيير خواهد كرد و در راستاي هدفمندي يارانه ها، 
كاهش نابرابري اقتص��ادي و افزايش عدالت اقتصادي 
از اي��ن پس بنزين س��هميه اي با ن��رخ ۱۵۰۰ تومان و 
بنزين آزاد با ليتر ۳۰۰۰ تومان به فروش خواهد رسيد. 
همان طور كه از قبل نيز پيش بيني مي شد، افزايش سه 
برابري قيمت بنزين، از سوي بسياري از مردم قابل قبول 
نخواهد بود و با آغاز اعتراضات مردمي، شرايط كشور بر 
هم ريخت و با تداوم دومينوي��ي اتفاقات تلخ، ماه هاي 

پاياني سال 9۸ به سختي بر مردم گذشت.
آنچه تصمي��م آبان م��اه را پيچيده تر مي ك��رد، نحوه 
جمع بندي درباره آن بود. هرچند در ابتدا به نظر مي رسيد 
دولت اين تصميم را گرفته و اجرايي كرده است اما پس از 
آن مشخص شد كه نهادي به نام شوراي اقتصادي سران 
س��ه قوه اين تصميم را تصويب كرده اند. اين شورا كه تا 

پيش از آن حرف چنداني از آن به گوش نمي رس��يد، با 
تصميمي مهم، شرايط اقتصادي كشور را تغيير داد. در 
روزهاي آينده مشخص شد كه اين تصميم بدون دخالت 
نمايندگان مجلس گرفته شده و نمايندگان در جريان 
آن نبوده اند. صحبت بعدي رييس جمهور مبني بر اينكه 
خودش روز جمعه )فرداي اجراي طرح افزايش قيمت 
بنزين( در جريان اجراي آن قرار گرفته، از سوي بخش 
قابل توجهي از جامعه مورد قبول قرار نگرفت و اين سوال 
به وجود آمد كه چگونه چنين طرح تاثيرگذاري اجرايي 
ش��ده اما روحاني در جريان آن نبوده است؟ با گذشت 
حدود 9 ماه از اجرايي شدن طرح افزايش قيمت بنزين، 
نام شوراي سران س��ه قوه بار ديگر بر سر زبان ها افتاد. 
جايي كه ابتدا روحاني اع��الم كرد با تصميمي مهم، از 
هفته آينده، گشايش اقتصادي قابل توجهي در اقتصاد 
ايران رخ خواهد داد و باز هم مشخص شد كه اين تصميم 
در شوراي سران سه قوه گرفته شده است. هرچند نحوه 
اعالم اين خبر از س��وي رييس جمهور و سپس فعاليت 
تعدادي از نزديكان به دولت مانند حسام الدين آشنا در 
بزرگ جلوه دادن اين اتفاق، انتقاداتي جدي را برانگيخت 
اما آنچ��ه كه در روزهاي بعد بي��ش از همه جلب توجه 
كرد اين بود كه حتي طرح مدنظر روحاني در گشايش 
اقتصادي هنوز تصويب و نهايي نشده است. خبرهايي 
كه در روزهاي گذشته از جلسات شوراي سران سه قوه 
منتشر شد، نشان مي داد كه حتي هنوز جمع بندي وجود 
ندارد و از سويي رييس مجلس اعالم كرد كه طرح هنوز 
در دست بررسي است و از سوي ديگر رييس قوه قضاييه 
نيز گفت كه با اجراي اين طرح تنها در صورتي كه پنج 
شرط مهم اجرايي شود موافقت خواهد كرد. توضيحات 
دو روز قبل پورابراهيمي - رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس - نيز نشان داد كه هرچند طرح ابتدايي همان 
فروش نفت به مردم خواهد بود اما درباره نحوه زمان بندي 
اين كار و چگونگي اجرايش اختالف نظرها همچنان بر 
جاي خود باقي است. نامشخص بودن شرايط اين طرح و 
تداوم انتقادات از عملكرد اقتصادي دولت باعث شده كه 

حاال روحاني با عصبانيت به برخي انتقادات پاسخ دهد.

    رشد اقتصادي ما مثبت است
رييس جمهور روز گذشته )چهارشنبه( در جلسه هيات 
دولت به انتقادات از وضعيت رش��د اقتصادي دولتش 
پاسخ داد. روحاني با بيان اينكه مقايسه شرايط جنگ 
با شرايط صلح خطاست، گفت: اگر آمار رشد اقتصادي 
دولت با نفت را در سال هاي اخير مقايسه كنيم، رشد 
۱۴ درصد هم داشتيم و به طور متوسط ۵ درصد رشد 
اقتصادي با نفت داشتيم. وي افزود: وقتي نفت تحريم 
مي شود رشد اقتصادي منفي مي شود و وقتي كه اينها 
را كنار هم مي گذاريم و مي گوييم دولت رشد اقتصادي 

مثبت نداش��ته غلط است، چرا كه ما رشد اقتصادي را 
هميشه با فروش نفت در نظر مي گرفتيم. ما تا سال 9۷ 
كه اين تحريم شديد نبوده با رشد متوسط هفت درصد 
كش��ور را اداره كرديم. رييس جمهوري با بيان اينكه 
امسال هم رشد اقتصادي بدون نفت ما مثبت بود، تاكيد 
كرد: حواس مان باش��د در زمين دشمن بازي نكنيم. 
دشمن مي خواهد بگويد ما از لحاظ سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي به پيروزي رسيديم اما ما مي خواهيم در عمل 

نشان دهيم و ثابت كنيم كه چنين نيست.
روحاني گفت: ما س��عي مي كنيم در بخش بودجه اي 
ايجاد توازن كنيم و براي مردم در آينده يك س��رمايه 
مطمئني ايجاد كنيم. م��ا مي خواهيم جان تازه اي به 
بورس دهيم و در عين حال ش��رايط را براي چگونگي 

فروش نفت مشخص كنيم.
وي افزود: اين كار دولت كه به زودي آيين نامه آن نوشته 
مي شود حتما در زندگي مردم تاثير مي گذارد. كاري 
كه دولت برايش با همكاري قوا ماه ها زحمت كشيده را 
برخي كه معلوم نيست مبناي شان چيست مي گويند 
اين دولت مي خواهد فشار را از خودش به دولت بعدي 

منتقل كند. حرفي كه دروغ و كاماًل بي اساس است.
رييس جمه��وري تصريح ك��رد: ما امس��ال ۱۷ طرح 
پتروش��يمي را داريم. مرت��ب در روس��تاها آب و برق 
مي كشيم. در عسلويه فعاليت مي كنيم. حاال آيا كسي 
مي تواند بگويد كه اين كارهاي دولت در س��ال پاياني 
به س��ود دولت بعدي اس��ت؟ اين چه حرف بچه گانه و 
كودكانه اي است؟ روحاني ادامه داد: ما همه خادم مردم 
هس��تيم، اين دولت منتخب مردم است و دولت بعدي 
هم منتخب مردم اس��ت. همه بايد تالش كنيم كه در 
شرايط سخت تحريم كش��ور را اداره كنيم. با كسي كه 
شوخي نداريم! اين حرف ها را كنار بگذاريم. كسي كه به 
كار دولت در اين زمينه ايراد مي گيرد، بيايد و لطفًا بگويد 
راهكارش چيست؟ با درشت گويي و حرف هاي اينچنيني 
كاري پيش نمي رود. وي افزود: ما ۲۳ هزار هكتار زمين 
كش��اورزي را آماده كرده ايم كه در همين هفته افتتاح 
مي شود و حدود پانصد كيلومتر كانال و لوله كشي انجام 
گرفته و هشت ميليارد دالر براي آب در منطقه مرزي ما 
هزينه شده است. اين طرح از 9۳ كارش آغاز شده است. 
رييس جمهوري گفت: برخالف اينكه برخي مي گويند 
دولت در زمينه مسكن برنامه ريزي نكرده و به رغم اينكه 
خودم دوس��ت داشتم در زمينه مسكن شرايط بهتري 
داش��ته باش��يم اما تا پايان اين دولت دو ميليون واحد 
مسكوني را تحويل مردم مي دهيم. برويد و اين ميزان را 

با دولت هاي قبل مقايسه كنيد.
روحاني ادامه داد: دولت تالش بزرگي كرده كه طرح هاي 
عمراني را در سال پاياني تحرك فوق العاده اي ببخشد 
و ت��ا االن ۴۰ هزار ميلي��ارد براي طرح ه��اي عمراني 

تخصيص داديم آن هم در ش��رايط سخت تحريم. وي 
يادآور ش��د: تمام اقداماتي كه م��ا مي كنيم به معناي 
آن اس��ت كه دولت به رغم فش��ارهاي امريكا در بخش 
اقتصادي شكس��ت نخواهد خورد. مشكل براي مردم 
وج��ود دارد اما تالش مي كنيم كه اين مش��كالت را به 
حداقل برسانيم. رييس جمهور در مورد مزيت هاي طرح 
گشايش اقتصادي توضيح داد و گفت: دولت مي خواهد 
نقدينگي را كنترل كندو با تحريم نفتي مقابله و فروش 
نفت را در چارچوبي كه دارد بفروش برساند و در بخش 
بودجه بين منابع و مخارج تعادل ايجاد كند و همچنين 
سرمايه مطمئني براي مردم ايجاد كند. رييس جمهوري 
ادامه داد: همه كارهايي كه ما ب��راي اي تي اف و بورس 
انجام مي دهيم براي اين اس��ت كه م��ردم بدانند جاي 
سرمايه گذاري دالر و سكه نيست، جاي سرمايه گذاري 
بورس و نفت است. روحاني با اشاره به تالش هاي امريكا 
از لحاظ سياسي براي مقابله با ايران، اظهار كرد: امريكا از 
برجام بيرون آمد به اميد آنكه ما و اروپا هم خارج شويم كه 
نشد. آنان عليه ايران در لهستان كنفرانس برگزار كردند، 
در شوراي امنيت در سال 9۷ تشكيل جلسه دادند و هر 
۱۴ عضو با رييس جمهوري امريكا مخالفت كردند و اين 

يك اتفاق تاريخي در سازمان ملل است.
وي تصريح ك��رد: ديروز هم امري��كا قطعنامه اي براي 
ضربه زدن به برجام و قطعنام��ه ۲۲۳۱ ايجاد كرده كه 
ما اميد فراوان داريم كه طرح امريكا شكس��ت بخورد و 
بار ديگر انزواي امريكا در جهان ديده شود اما واكنش ما 
هم در صورت تصويب احتمالي آن مشخص است. اگر 
چنين طرحي به تصويب برسد به معناي نقض فاحش 
و آشكار برجام است و عواقب آن بر عهده كساني است 
كه در اين زمينه تالش مي كنند. روحاني گفت: اگر شما 
واقعا مي خواهيد با ملت ايران توافق كنيد و مشكالت را 
حل كنيد پس چرا امروز اين كار را نمي كنيد؟ چرا امروز 
دشمني مي كنيد؟ چرا توافق را به فرداي انتخابات موكول 
مي كنيد؟ اين نش��ان مي دهد شما راست نمي گوييد. 
نش��ان مي دهد كه ش��ما به هيچ عهد و پيماني وفادار 
نيس��تيد و اين ماجراي ما با دولتي است كه در امريكا 
مستقر است. از روزي كه آمده است مدام شكست خورده 
و مدام با ايران دشمني كرده است. واكنش تند روحاني به 
انتقاداتي كه عملكرد دولت مطرح مي شود، نشان از آن 
دارد كه رييس جمهور از شرايط راضي نيست و از سويي با 
توجه به نامشخص بودن شرايط بسته گشايش اقتصادي 
و از س��وي ديگر با توجه به نامشخص بودن برنامه هاي 
دولت براي عبور از شرايط فعلي، آرامش گذشته را ندارد. 
اگ��ر روحاني طرح افزايش قيمت بنزي��ن را روز جمعه 
فهميده بود، حاال و پس از يك هفته از اعالم خبر گشايش 
اقتصادي متوجه شده كه هنوز خبري از تصويب اين طرح 
نيست و اين شايد كليد اصلي عصبانيت اين روزها باشد.

رييس دفتر رييس جمهور با اش��اره به فرآيند طرح و 
بررس��ي موضوع پيش فروش نفت به مردم در جلسه 
اقتصادي دولت و سران قوا اعالم كرد كه اين مساله براي 
تصميم گيري نهايي خدمت رهبري ارسال شده است.

به گزارش ايس��نا، محمود واعظي در حاش��يه جلسه 
هيات دولت درباره طرح گش��ايش اقتصادي و فروش 
داخلي نفت گفت: اين ايده در ابتدا در وزارت نفت مطرح 
شد، پس از آن كميته اي با حضور رييس سازمان برنامه 
و بودجه، و وزراي نفت و اقتصاد و امور دارايي تش��كيل 
ش��د تا ابعاد اين طرح را بررسي كنند و سپس در ستاد 

اقتصادي دولت به بحث گذاشته شد.
وي ادامه داد: اين طرح را در دو جلس��ه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه قوا مفصل بحث 
كرديم و كليات آن تصويب ش��د و بر اساس روال نتايج 
تصميم گيري خدمت رهبر معظم انقالب تقديم شد و 
پس از آنكه ايشان تاييد يا نظرات اصالحي را ابالغ كنند، 
آن را علني مي كني��م. رييس دفتر رييس جمهوري با 
بيان اينكه اظهاراتي كه برخي مطرح مي كنند بر اساس 
شنيده ها است، تاكيد كرد: در دولت روال بر اين است تا 
زماني كه مقام معظم رهبري مصوبه شوراي هماهنگي 
اقتصادي قوا را تاييد نكنند، اين مصوبه تلقي نمي شود، 

بلكه فقط يك پيشنهاد است. واعظي با تاكيد بر اينكه 
تلقي ما اين اس��ت كه بايد نفت اب��زاري براي تقويت 
اقتصادي كشور باشد، گفت: امروز با فشارهاي حداكثري 
امريكا براي صادرات نفت مق��داري محدوديت ايجاد 
شده، در بودجه هم روزانه ۱.۵ ميليون بشكه نفت برآورد 
ش��ده اس��ت؛ االن هدف گذاري كرده ايم تا روش هاي 
جديدي در اين زمينه اتخاذ كنيم كه در جلسه شوراي 
هماهنگي درباره كليات طرح به توافق رسيديم كه بعد 
از تاييد و تصويب كليات، به دس��تور رييس جمهوري 
آيين نامه آن توسط گروه سازمان برنامه و بودجه و وزراي 
نفت و اقتصاد به همراه دبير ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي تدوين مي ش��ود. وي درب��اره هدف  دولت از 
اجراي اين طرح به نوسات بازار طال و ارز اشاره و اظهار 
كرد: مي خواهيم اين ام��كان را براي مردم ايجاد كنيم 
تا بتوانند بر اساس توان خود از يك بشكه الي صدهزار 
بشكه نفت بخرند؛ با سازو كاري كه براي اين طرح آماده 
مي شود به مردم اطمينان داده مي شود كه سود آنها در 
اين طرح از سود ساالنه بانكي كمتر نشود و تضمين داده 
شود كه اگر كسي تعدادي بشكه نفت خريداري كرد، 
سال آينده در زمان فروش اگر قيمت نفت بين المللي 
كه امروز ممكن اس��ت ۳۸ دالر باشد، به ۵۰ تا ۶۰ دالر 

رسيد، بتواند نفت را به قيمت روز بفروشد. رييس دفتر 
رييس جمهوري ادامه داد: اين فرض را گذاشتيم كه اگر 
قيمت نفت به ۳۰ دالر كاهش يافت؛ جهت جلوگيري 
از ضرر و زيان شهروندي كه امروز سرمايه گذاري كرده 
است، شركت نفت ما به التفاوت نفت خريداري شده با 

نرخ سود بانكي را محاسبه و پرداخت مي كند.
واعظي خاطرنشان كرد: از مزاياي اين طرح آن است كه 
اوال تورمي ايجاد نخواهد شد در ثاني در اين طرح كاال 
معامله مي شود. از طرف ديگر اين اقدام انگيزه اي براي 
شركت هاي خصوصي ايراني ايجاد مي كند تا زماني كه 
خريدشان به اندازه رسيد خودشان در زمينه صادرات 
نيز فعاليت كنند. همچنين امكان فروش به پااليشگاه ها 
نيز وجود دارد. وي گفت: در اين طرح به صورت ريالي يا 
با ارز نيمايي به قيمت روز خريد و فروش ميشود. امكان 
خريد و فروش حواله نفتي در بورس انرژي وجود دارد 
اما در حقيقت اگر كسي تعدادي از حواله هاي در دست 
مردم را خريداري كرد و ميزان نفت در اختيار او به رقمي 
حدود ۵۰ هزار بشكه رسيد، مي تواند »چشتيه« كوچكي 
تحويل بگيرد و صادرات انجام دهد. واعظي همچنين 
در پاسخ به پرسشي با رد اظهاراتي مبني بر اينكه دولت 
يازدهم سياست زمين سوخته را در پيش گرفته است 

از سوي رييس جمهوري، گفت: اين موضوع ارتباطي 
به ايران ندارد و هميشه اينطور است كه دولت هايي كه 
س��رمايه گذاري مي كنند، از امكانات امروز براي آينده 
اس��تفاده مي كنند. براي مثال ما براي يكس��ال آينده 
پروژه هاي بسيار بزرگي را بهره برداري مي كنيم و افتتاح 
يا بهره برداري از ۱۷ پروژه بزرگ پتروشيمي را در دستور 
كار داري��م . وي تصريح ك��رد: هيچگاه فكر نمي كنيم 
سرمايه گذاري ها و گسترش هايي كه انجام مي دهيم، 
در دولت بعد به بهره برداري مي شود؛ در واقع ما اصال به 
دولت ها فكر نمي كنيم بلكه به اين فكر مي كنيم كه ما 
كارگزار مردم هستيم و اگر فكر مي كنيم مي توانيم اقدام 
خوبي براي مردم انجام دهيم و مسائل امروز را برطرف 
كنيم، اين كار را انجام مي د هيم؛ ما هيچگاه  نمي گوييم 
كه سرمايه گذاري و توسعه را تعطيل كنيم چون ما ديگر 
سال بعد نيستيم بلكه اين كار ها را براي مردم و توسعه 
كش��ور انجام مي دهيم. آقاي رييس جمهور خواستند 
اين تفكر را رد كنند كه ما هركدام شركت هاي جداگانه 
نيستيم كه بخواهيم براي سهامداران خود كار كنيم. 
ما فكر مي كنيم كه تمام ملت ايران سهامداران دولت 
هستند و هر اقدامي كه انجام مي دهيم براي رفاه مردم 

انجام مي دهيم.

اقتصاد ايران در ماه هاي گذشته، روزهاي دشواري را پشت سر گذاشته است



اخبار تسليت

ادامه از صفحه اول

3

شوراي پول و اعتبار با انتشار اوراق وديعه موافقت كرد

همتي بر فروش اوراق سلف نفتي در كنار اوراق بدهي تاكيد كرد

انتشار اوراق وديعه براي جمع آوري پول و تامين مالي دولت 

4 راه حل رييس كل بانك مركزي براي تامين مالي دولت 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال اجراي سياست هاي مختلف جذب نقدينگي از 
سوي دولت و بانك مركزي از جمله فروش اوراق مالي 
بدهي دستگاه هاي اجرايي دولت كه تاكنون بيش از 52 
هزار ميليارد تومان به فروش رفته است، فروش اموال 
مازاد دولت و شركت هاي دولتي در بورس، صندوق هاي 
ETF و افزايش نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي جهت 
افزايش ماندگاري در حس��اب هاي درازمدت بانكي، 
شوراي پول واعتبار نيز با انتشار اوراق وديعه دوساله و 
با نرخ نزديك به نرخ تورم موافقت كرده است. شوراي 
پول و اعتبار ضمن موافقت با انتشار اوراق وديعه توسط 
بانك مركزي، سقف فردي تسهيالت مسكن روستايي 

و تسهيالت مسكن ايثارگران را افزايش داد.
ش��وراي پول و اعتبار در يك هزار و دويس��ت و نود و 
هشتمين جلسه مورخ 21 مردادماه 1399 به رياست 
دكت��ر عبدالناصر همتي، به پيش��نهاد بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران و به منظور مديريت نقدينگي با 
انتشار اوراق وديعه توسط آن بانك موافقت كرد. گفتني 
است اين اوراق با سررسيد حداكثر دو ساله بوده و نرخ 
آن به پيشنهاد بانك مركزي و تاييد شوراي پول و اعتبار 

و حداكثر معادل نرخ تورم ساالنه تعيين خواهد شد. 
پرداخت س��ود اين اوراق به صورت س��ه ماهه و زمان 
انتش��ار آن به تش��خيص هيات عامل بانك مركزي 
خواهد بود. همچنين در اين جلسه، به پيشنهاد بانك 
مركزي س��قف فردي تسهيالت مسكن روستايي در 
س��ال 1399 از 400 به 500 ميلي��ون ريال افزايش 
يافت. ضمنًا س��قف تسهيالت مس��كن ايثارگران در 
س��ال 1399 به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي 
با جمعي��ت بيش از ي��ك ميليون نفر ي��ك ميليارد 
و شش��صد ميلي��ون )1.600.000.000( ريال، در 
مراك��ز اس��تان ها يك ميلي��ارد و دويس��ت ميليون 
)1.200.000.000( ريال، در س��اير شهرس��تان ها 
يك ميليارد )1.000.000.000( ريال و در روستاها 
شش��صد ميلي��ون )600.000.000( ري��ال تعيين 
ش��د.دهم آذرم��اه 1398 ب��ود كه حجت االس��الم 
والمس��لمين غالمرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي 
فقهي بانك مركزي در حاشيه پنجمين همايش مالي 
اسالمي، با بيان اينكه ابزار بازار باز مالي در دنيا همراه 
با ربا است، اظهار كرد: ما نمي توانيم تسليم اين موضوع 
شويم بنابراين، مساله را به شوراي فقهي بانك مركزي 
ارجاع داديم و در اين شورا اوراق وديعه طراحي شد كه 
تا پايان سال جاري ارايه مي شود.اوراق وديعه سندي 
است كه نشان مي دهد بانك مركزي مبلغ معيني را از 
وديعه گذار به عنوان وديعه دريافت كرده و متعهد است 
آن مبلغ را تا سررسيد نگهداري نموده و در سررسيد، با 
رعايت حفظ قدرت خريد با نرخي حداكثر معادل نرخ 
تورم ساالنه به دارنده سند مزبور عودت دهد. روش كار 
در اوراق مذكور به اين صورت است كه بانك مركزي 
اوراق وديعه را منتش��ر كرده و اوراق مزبور را از طريق 
بانك هاي عامل به متقاضيان عرضه مي كند. بانك ها 
با واگذاري اوراق وديعه، وجوه متقاضيان را به عنوان 
وديعه جمع آوري و به بانك مركزي منتقل مي كنند.  
بانك مركزي متعهد است كه آن وجوه را در چارچوب 
سياست هاي پولي بلوكه كرده و در سررسيد با رعايت 

حفظ قدرت خريد، به صاحبان اوراق برگرداند.

    انتشار ۵۰  هزار ميليارد تومان اوراق وديعه ۲ ساله 
پيش از اين، معاون اقتصادي بانك مركزي از انتشار اوراق 
وديعه با سررسيد دوس��اله خبر داده بود كه اين سياست 
جديد بانك مركزي با انتشار 50هزار ميليارد تومان اوراق 
وديعه 2 س��اله بانك مركزي براي مهار نقدينگي و تورم 
خواهد بود و بانك مركزي در جهت مديريت رشد نقدينگي 
وكنترل تورم در نظر دارد اوراق وديعه باسررسيد2س��اله 
منتشر كند وپيشنهاد طرح شده در شوراي پول واعتبار 

براي بررسي واخذ مصوبه الزم طرح خواهدشد.
اوراق وديعه سندي است كه نشان مي دهد بانك مركزي 
مبلغ معيني را از وديعه گذار به عنوان وديعه دريافت كرده 
و متعهد است آن مبلغ را تا سررسيد نگهداري نموده و در 
سررس��يد، با رعايت حفظ قدرت خريد با نرخي حداكثر 

معادل نرخ تورم ساالنه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
پيمان قرباني در توضيح اين خبر اعالم كرد، هر 100 هزار 
ميليارد ريال انتشار اوراق وديعه، رشد پايه پولي و نقدينگي 
را به مي��زان 2.8 واحد درصد كاهش خواه��د داد. براين 
اس��اس در صورتي كه بانك مركزي موفق شود 50 هزار 
ميليارد تومان اوراق وديعه منتشر كند بايد انتظار داشت 
كه رش��د پايه پولي فعلي مع��ادل 14 درصد كاهش يابد. 
يعني نرخ رشد پايه پولي 8 درصدي سه ماهه اول سال 99، 
در فصل هاي بعدي حدود 7 درصد خواهد بود. اما سود اين 
اوراق كه نزديك به نرخ تورم خواهد بود هزينه س��نگيني 
را براي بازگش��ت اصل و فرع 50 هزار ميليارد تومان اوراق 
وديعه روي دوس��ت دولت مي گذارد كه سود آن حداقل 
معادل 10 هزار ميليارد تومان در هر سال خواهد بود و براي 
دو سال معادل 20 هزار ميليارد تومان است. به عبارت ديگر، 
اگرچه در سال جاري نرخ رشد پايه پولي را حدود 1 درصد 

كاهش مي دهد اما هزينه سنگيني را براي ماه هاي آينده 
روي دوش دولت، بانك مرك��زي و مردم قرار خواهد داد و 
بدهي دولت به شدت سنگين خواهد شد. معاون اقتصادي 
بانك مركزي گفته اس��ت كه ابعاد فقهي انتشار اوراق ياد 
شده، قباًل در شوراي فقهي بانك مركزي به تصويب رسيده 
و در مهر ماه س��ال 1397 نيز مجوز قانوني الزم از شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي اخذ شده است.معاون اقتصادي 
بانك مركزي ضمن تشريح سياست جديد اين بانك براي 
مديريت نقدينگي گفت: بانك مركزي در نظر دارد 50 هزار 
ميليارد تومان اوراق وديعه منتشر كند كه انتشار كل اين 
مبلغ مي تواند 14 واحد درصد رشد نقدينگي را كاهش دهد.

پيمان قرباني، در خصوص سياست هاي جديد بانك مركزي 
براي مديريت نقدينگي در اقتصاد ايران، اظهار داشت: در 
راستاي كنترل نقدينگي و مهار تورم، بانك مركزي سياست 
كنترل رش��د نقدينگي و افزايش جذابيت س��پرده هاي 
بانكي را در دستور كار قرار داده است، البته ساير اقدامات 
سياست هاي پولي مانند عمليات بازار باز و افزايش كف نرخ 
سپرده گيري از بانك ها را نيز به موازات انجام مي دهد. وي 
به مصوبه روز گذشته شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ 
سود بانكي اش��اره و تصريح كرد: ديروز پيشنهادات بانك 
مركزي در راس��تاي تنوع سپرده هاي بانكي و اصالح نرخ 
سود در شوراي پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهايتاً تصميم 
گرفت نرخ س��ود سپرده هاي س��رمايه گذاري عادي 10 
درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه 12 
درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه شش ماهه 
14 درصد و سپرده سرمايه گذاري با سررسيد يك سال 16 
درصد شود، ضمن اينكه سپرده سرمايه گذاري با سررسيد 
دو س��ال معرفي شد با س��ود 18 درصد.معاون اقتصادي 

بانك مركزي درباره علت احياي مجدد سپرده هاي باالي 
يك س��ال گفت: اين موضوع در راستاي معرفي ابزارهاي 
سپرده اي با ماندگاري بيشتر در شوراي پول و اعتبار مطرح 
و مصوب شد. قرباني همچنين از برنامه اين بانك مركزي 
براي انتشار اوراق وديعه خبر داد و تصريح كرد: اين موضوع 
براي مديريت و كنترل رش��د نقدينگي براساس مصوبه 
شوراي عالي اقتصاد بناست براي تصويب نهايي به شوراي 
پول و اعتبار برود.به گزارش »تعادل«، به نظر مي رسد كه 
دول��ت در جهت كنترل وضعيت نقدينگي در يك س��ال 
پاياني عمر دولت روحاني و همچنين عبور از شرايط فشار 
حداكثري تحريم هاي امريكا، راهكارهاي مختلفي را در 
جهت كنترل نقدينگي و افزايش قيمت ها در دستور كار 
قرار داده است تا از شرايط سخت و خطير فعلي اقتصاد ايران 
عبور كند و به خص��وص در ماه هاي پيش رو بتواند تعادل 
نس��بي در بازارهاي دارايي، كاال و خدمات ايجاد كند و از 
نوسان و التهاب شديد در بازارها خود داري كند. اما در عين 
حال بسياري از صاحب نظران نسبت به روند كنوني هشدار 
داده و معتقدند كه اين سياست ها، هزينه هاي بسياري را 
روي دست دولت و مردم قرار مي دهد زيرا سود اوراق مالي 
بدهي دولت، اوراق وديعه، رشد نقدينگي و پايه پولي و تورم 
به خاطر تامين كس��ري بودجه، بدهي دولت به بانك ها و 
بانك مركزي، هزينه بانك ها براي پرداخت سود سپرده، 
رشد تسهيالت بانكي به خاطر سياست هاي ايجاد تشويق 
به سرمايه گذاري دربورس و اثر افزايش قيمت سهام و ارز بر 
رشد تسهيالت دهي بانك ها و نقدينگي و... عامل افزايش 
قيمت ها و تورم و هزينه دولت و مردم خواهد بود و خانوارها 
و فعاالن اقتصادي باي��د از طريق ماليات تورمي و افزايش 

قيمت ها اين هزينه ها را جبران كنند.

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي درباره انتشار هر گونه اوراق براي 
مديريت نقدينگي گفت: اين ش��يوه در هم��ه دنيا براي 
هموارس��ازي هزينه هاي دولت و كاهش نوسانات اقتصاد 
كالن تجربه ش��ده است و بحث هايي مانند آينده فروشي 
يا بدهكاري دولت هاي آينده، چندان با ادبيات اقتصادي 
همخواني ندارد. انتش��ار هر گونه اوراق، روش تجربه شده 
در همه دنيا براي هموار سازي هزينه هاي دولت و كاهش 
نوسانات اقتصاد كالن است و بحث هايي مانند آينده فروشي 
يا بدهكاري دولت هاي آينده، چندان با ادبيات اقتصادي 
همخواني ندارد. دولت ها همواره با سياس��ت هاي مالي در 
اقتصاد حض��ور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه 
باال، كسري بودجه تامين نشود، استقراض از بانك مركزي، 
حتي اگر غير مستقيم باشد رشد بيشتر نقدينگي و تورم در 

سال هاي آتي و متضرر شدن مردم در آينده خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي براي تأمين مالي س��الم كسري 
بودجه دول��ت 4 راه حل ارايه كرد.كس��ري بودجه دولت، 
به خاطر تحريم صادرات نفت، يك واقعيت است و »تأمين 
مالي سالم« اين كسري، بدون استقراض از بانك مركزي، 

نيز، يك ضرورت است.
وي افزود: تأمين مالي سالم كس��ري بودجه دولت، چهار 
راه حل بيشتر ندارد: كاهش هزينه ها، افزايش درآمد هاي 
مالياتي، فروش س��هام و اموال دولت وانتشار اوراق بدهي 

يا پيش فروش كاال هايي نظير نفت، در شرايط تحريمي.
ظرفيت افزايش درآمد مالياتي و كاهش هزينه براي دولت و 
مجلس در سال جاري، با عنايت به كرونا، مشخص و محدود 
است. فروش سهام با همه موانع درحال انجام است و اوراق 
بدهي نيز، تاكنون 52هزار ميليارد تومان فروش رفته است.

طرح فروش اوراق ريالي سلف نفتي كه عماًل فروش قطعي 
مي باشد و تحويل آن دو سال ديگر خواهد بود، دو ويژگي 
دارد:  انتظارات تورمي را مديريت مي كند. نسبت به اوراق 
قرضه كم هزينه تر و قابل مديريت تر اس��ت، همزمان سود 
بيشتري نيز براي دارنده اين اوراق دارد.البته، واضح است 
كه براي موفقيت اين طرح، توافق تمام اركان نظام و تكيه بر 

نظرات دقيق كارشناسان، ضروري است.
انتش��ار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنيا براي 
هموارس��ازي هزينه هاي دولت و كاهش نوسانات اقتصاد 
كالن اس��ت و بحث هايي مانند آينده فروشي يا بدهكاري 

دولت هاي آينده، چندان با ادبيات اقتصادي همخواني ندارد. 
دولت ها همواره با سياست هاي مالي در اقتصاد حضور دارند.

در هر صورت، اگر با منابع 4گانه باال، كسري بودجه تأمين 
نشود، اس��تقراض از بانك مركزي، حتي اگر غيرمستقيم 
باشد، رشد بيشتر نقدينگي و تورم در سال هاي آتي و متضرر 

شدن مردم در آينده خواهد بود.
به گزارش »تعادل«، اين نكات نشان مي دهد كه رييس كل 
بانك مركزي نيز همچنان راهكارهاي پولي از جمله فروش 
اوراق و سهام را مطرح كرده و در نهايت فروش نفت و تحويل 
آن در آينده را پيشنهاد كرده است و همچنان موضوعاتي 
مانند بهبود فضاي كسب وكار و شرايط ساختاري اقتصاد 

ايران مطرح نشده است.
مسووالن همگي بر راه حل هاي پولي براي حل مشكالت 
تاكيد دارند كه عمال رش��د شديد بدهي دولت را به همراه 
دارد و بر افزايش بدهي دولت و رشد هزينه بانك ها از طريق 
فروش اوراق بدهي، سهام، رشد تسهيالت بانك ها، رشد سود 
سپرده هاي بانك ها، تاكيد دارند و سا ل هاي آينده دولت و 
بانك ها بايد بدهي سنگيني را به مردم و نهادهاي مالي جهت 
هزينه هاي ايجاد شده در سال 99 پرداخت كنند در حالي كه 
راهكارهاي ديگر از جمله بهبود فضاي كسب وكار مي تواند 
هم توان و قدرت خريد و درآمد مردم را افزايش دهد و هم به 
رشد درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينه هاي دولت كمك 
كند. اما راهكارهاي فعلي عمال تورم بااليي را ايجاد خواهد 
كرد كه مردم بايد آن را بپردازند و دولت آينده نيز بابت اين 

همه بدهي ضعيف خواهد شد. 
مسووالن، راه ديگري براي گشايش در فضاي اقتصاد ايران 
جز جذب نقدينگي و فروش اوراق و س��هام و دارايي هاي 
دولتي و اموال مازاد نمي شناسند تا اين پول را براي مخارج 
جاري كش��ور خرج كنند و كسري بودجه را تامين كنند. 
دولت همانطور كه از فروش ش��ركت ها، سهام باقي مانده 
دولت در بانك ها و شركت هاي ديگر، عرضه سهام در بورس 
و... به دنبال آن بوده كه رونقي در بازارهاي دارايي ايجاد كند 
و از محل فروش سهام، ماليات و كارمزد فروش سهام كسب 
درآمد كند و يا برخي شركت ها از محل فروش دالر به نرخ 
باالتر كسب درآمد كنند و بر صنعت نفت و فوالد فشار وارد 
كرده كه بافروش سهام پااليش��گاه ها و فوالدي ها، درآمد 
ايجاد كنند و... امروز نيز دولت همچنان همان مسير را دنبال 
مي كند و به دنبال راهكار ديگري است تا از محل فروش نفت 

در آينده امروز اوراق بفروشد و منابع ديگري را جذب كند و 
اصل و فرع اين اوراق را از محل فروش نفت در آينده، بپردازد. 
نكته مهم ديگر اين است كه در چند دهه اخير به دليل وجود 
درآمد نفت و همچنين موضوع ربوي بودن ابزارهاي مالي، 
تاكنون از اين ابزارهاي اوراق بدهي، وديعه و صندوق هاي 
تامين مالي و فروش س��هام دولت ودارايي ه��اي مازاد و.. 
استفاده نشده است و در نتيجه دولت و بانك مركزي در دو 
سال اخير كه با مشكل تامين مالي مواجه شده اند از اين ابزار 
استفاده كرده اند و لذا مردم و فعاالن اقتصادي آشنايي زيادي 
با اين ابزارها ندارند و لذا نه تنها به آن انتقاد مي كنند بلكه نرخ 
آن را نيز باال مي دانند. اما واقعيت اين است كه براي جذب 
پول در شرايط تورم باال، راه حل فروش اوراق بايد جذابيت 
و نرخ سود باال داشته باشد و همين موضوع عمال هزينه و 
بدهي دولت را باال برده و در سال هاي آينده رشد نقدينگي 
و تورم بيشتري را به همراه خواهد داشت و در عين حال به 

دليل كاهش مخارج دولت، ركود نيز تشديد خواهد شد. 
به عبارت ديگر، كسب وكار و توليد و رشد اقتصادي عمال رها 
شده و همه منتظر فروش اوراق براي تامين مالي، خريد اوراق 
و كسب سود هستند و يكسري فعاليت و نقل و انتقال پولي در 
اقتصادبا نرخ هاي باال وجود دارد كه در مقابل نه از رشد توليد و 
اقتصاد و سرمايه گذاري خبري هست و نه مردم را به بهره وري 

و تالش و كار و توليد و تحرك بيشتر دعوت مي كند. 
اين وضعيت نشان مي دهد كه دولت و بانك هاي كشور عالوه 
بر ساالنه 300 هزار ميليارد تومان سود سپرده هاي بانكي، 
بدهي سنگين 400 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها و 
بانك مركزي، اوراق گواهي س��پرده ارزي، اوراق مختلفي 
كه در سال هاي اخير فروخته شده و بدهي سنگيني كه به 
تامين اجتماعي و پيمانكاران و شركت ها و مردم و بانك ها و 
شهرداري ها دارد، فروش اوراق وديعه حدود 50 هزار ميليارد 
تومان با سود باالي 18 درصد، بازهم بدهي سنگين ديگري 
را از محل فروش نفت ايجاد خواهد كرد و در سال هاي آينده 
دولت با حجم بدهي سنگين باالي 1000 تريليون تومان، 
عمال پولي براي مخارج جاري و عمراني خود نخواهد داشت 
و يك دولت به ش��دت بدهكار خواهيم داشت كه به اندازه 
بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي كشور به مردم بدهكار 
است و كساني از دولت طلبكار خواهند بود كه عمال بيش 
از 80 درصد س��پرده ها و درآمد و توليد كشور را در اختيار 
دارند و اين موضوع فقر و نابرابري و توزيع نامتناسب درآمد 

را نيز تشديد خواهد كرد و عده اي از محل طلب هاي خود از 
دولت، سود سرشار خواهند برد و هزينه ماليات تورمي آن را 
بايد مردم از طريق گران شدن قيمت ها بپردازند. يعني دولتي 
بدهكار به ديگران خواهيم داشت كه اين بدهي را بايد با چاپ 
پول بيشتر بپردازد و ماليات تورمي آن را بايد مردم به دوش 
بكشند.  برخي كارشناسان مي گويند كه دولت اكنون با نرخ 
سود اوراق كمتر از تورم، بدهي ايجاد مي كند اما حجم اين 
نقدينگي فزاينده و با رشد 34 درصدي، در آينده تورم بااليي 
ايجاد مي كند كه حداقل دو برابر سود اوراق دولت است و لذا 
با هر تورم و سطح قيمتي، دولت مي تواند كاالها و خدمات 
را با نرخ باالتر بفروشد و يا ماليات بيشتري دريافت كند و يا 
قيمت ها را باال ببرد و در نتيجه با ماليات و عوارض و كارمزد 
بيشتري، مي تواند سطح درآمد باالتري را ايجاد كرده و در 
نتيجه بدهي هاي خود را پرداخت كند. اما واقعيت اين است 
كه اوال اين سطح بدهي بسيار باالست و همين حاال فشار 
سنگيني بر دولت و بانك ها و بانك مركزي ايجاد كرده است 
كه هزينه آن رش��د پايه پولي و نقدينگي و تورم بيشتري 
را ايجاد كرده اس��ت. دوما پرداخت بدهي در آينده، عمال 
مخارج جاري و عمران��ي دولت را تحت تاثير قرار مي دهد 
و كارايي دولت و برنامه هاي دولت را تحت تاثير قرار خواهد 
داد. سوم آنكه براساس سابقه تاريخي، قرار بوده كه درآمد 
نفت براي عمران كشور هزينه شود و يا در صندوق توسعه 
ملي ذخيره شود و به كار عمران و توسعه خرج شود اما اين 
نوع فروش اوراق، عمال به معناي استفاده از درآمد نفت در 
بخش جاري بودجه و از محل درآمد نفت آينده است و نه 
تنها درآمدهاي توسعه اي و عمراني سال هاي اخير عمال در 
بخش جاري هزينه شده، بلكه درآمدهاي آينده را نيز صرف 

امور جاري مي كند. 
همچنين برمبناي س��هم باالي 10 درص��د از 85 درصد 
س��پرده هاي كشور، قابل پيش بيني اس��ت كه اين اوراق 
عمدتا توسط شركت هاي دولتي، شبه دولتي، گروه هاي 
پردرآمد، بيمه ها و بانك ها و موسسات مالي، صندوق هاي 
سرمايه گذاري خريداري خواهد شد تا با درآمد مطمئني 
از محل اوراق دولتي، كسب درآمد كنند. به عبارت ديگر، 
با توجه به رش��د منفي اقتصاد در 10 سال اخير كه توليد 
ناخالص داخلي كشور را كاهش داده و عمال يك دهه از دست 
رفته در سال هاي 1390 را به همراه داشته، عمال دهه آينده 

را نيز با بدهي سنگين دولت همراه خواهد كرد.

افت ۱۲۰ دالري قيمت طال
به دنبال خبر واكسن كرونا

كاهش 6۰۰  هزا رتوماني سكه
گروه بانك و بيمه | در پي پيدا شدن واكسن كرونا 
در روسيه و اميدها به نهايي شدن بسته محرك مالي 
جديد در امريكا قيمت طال بي��ش از 120 دالر افت 
ك��رد و اونس جهاني طال به زير 1900 دالر رس��يد 
و س��كه در بازار ايران 600 هزار تومان كاهش يافت 
و ب��ه 10 ميليون و 300 تومان رس��يد.در حالي كه 
انتشار آمارهاي اميدواركننده اقتصادي و اميدها به 
نهايي شدن بسته محرك مالي جديد در امريكا سبب 
افزايش اشتها براي ريسك پذيري شده است، قيمت 
طال بيش از 7 درصد افت كرده اس��ت.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال در معامالت ديروز به 
1891 دالر و 10 س��نت رسيد. بر اين اساس قيمت 
طال از سه ش��نبه بيش از 120 دالر افت كرده است. 
پيدا شدن واكسن كرونا در روسيه نيز يكي از داليل 
س��قوط قيمت طال طي روزهاي اخير عنوان شده 
است.ساير فلزات گرانبها نيز ديروز شاهد افت قيمت 
شديدي بود به نحوي كه قيمت نقره با 13.8 درصد 
كاهش بدترين عملك��رد روزانه از اكتبر 2008 را به 
ثبت رساند.ادوارد مويا تحليلگر شركت اوآندا در اين 
باره گفت: »يك سقوط نسبتا كوچك در بازار طال رخ 
داد. قطعا نمي توان تاثير خبر توليد واكسن كرونا در 
روسيه و ادامه خوش بيني ها نسبت به بازارهاي سهام 
بر بازار طال را ناديده گرفت.«قيمت طال روز جمعه 
گذشته به رقم 2072 دالر و 50 سنت رسيده بود و 
ديروز با حدود 7 درصد كاهش شديدترين افت قيمت 
روزانه از ژوئن 2013 را به ثبت رسانده است.انتشار 
آمارهاي اقتصادي بهتر از حد انتظار به شكل گيري 
موج فروش دارايي هاي طال در بازار طي روز گذشته 
كمك كرد، اما به گفته مويا احس��اس حاكم بر بازار 
همچنان افزايشي است.بر اس��اس آمارهاي جديد 
قيمت هاي توليدكنن��ده در امريكا طي ماه جوالي 
بيش از حد انتظار ترميم شده و شاخص اس اند پي 
گلوبال بورس امريكا به رقم هاي رشد بي سابقه نزديك 
شده است.همچنين رشد ميزان سوددهي اوراق خزانه 
داري امريكا سبب شده تا از ميزان جذابيت بازار طال 
براي سرمايه گذاران تا حدودي كاسته شود.در بازار 
داخلي وبازار آزاد قيمت دالر با افزايش نسبت به روز 
كاري قبل 22 هزارتومان، يورو 26 هزار و 100 تومان 
و درهم امارات 6 هزار و 200 تومان اعالم ش��ده و به 
دنبال كاهش قيمت طال در بازار جهاني، قيمت طال 
در ايران كاهش يافت و هر گرم 18عيار يك ميليون 
و 4 هزار تومان و قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد 10 ميليون و 300 تومان و قيمت سكه طرح 
قديم 10 ميليون تومان است.قيمت نيم سكه بهار 
آزادي 5ميليون و 200 هزار تومان، ربع س��كه بهار 
آزادي 2ميلي��ون و 950 هزار تومان و س��كه گرمي 
يك ميليون و 700 هزار تومان تعيين ش��ده است و 
به فروش مي رسدو هر مثقال طال 4ميليون و 350 
هزار تومان ارزش گذاري شده است. قيمت طال براي 
معامالت ماه دسامبر 1891 دالر بود يعني 7 درصد 
كاهش طي يك روز. تعجب آور نيست معامالت طال 
در اين هفته سود آور بوده باشند. قيمت طال طي چند 
هفته گذش��ته افزايش قابل توجهي داشت. اول به 
1920 دالر در هر اونس رسيد و بعد تا بيش از 2000 
دالر در هر اونس باال رفت. قيمت اين فلز گرانبها حتي 
يك بار در هفته گذشته به 2100 دالر هم رسيد.فيچ 
گفت: »نرخ صعودي قيمت ط��ال طي چهار هفته 
گذشته بسيار شديد بوده است. با توجه به شاخص 
قدرت نسبي باالي طال و فاصله زياد با متوسط قيمت 
100 روزه آن، اين شرايط كامال قابل پيش بيني بود. 
حساسيت ها نسبت به طال به شدت مثبت بوده است 
و تعداد كمي از شركت كنندگان در اين مورد محتاط 

بوده و هشدار داده اند.« 

دولت بايد از نقد عالمانه 
استقبال كند

بنابراين طرح هايي كه بر اس��اس ايده هاي شخصي 
و عالي��ق فردي رييس جمهوري در مس��ير مطرح 
شدن و اجرا قرار گرفته است، حتما بايد روي آن كار 
كارشناسي صورت بگيرد تا مردم بهاي تجربه كردن 
مسووالن را نپردازند. اما نقدها هم بايد شرايط خود را 
داشته باش��د و هر حرف و نقدي را نبايد مطرح كرد.

در مورد فروش نفت از طريق بازار سرمايه هم بايدها 
نقدها و بحث هاي عالمانه صورت بگيرد؛ چون بخشي 
از موضوع بحث گرفتن پول از مردم است و بخش ديگر 
آن تعهداتي اس��ت كه براي دولت هاي بعدي ايجاد 
مي ش��ود. اين موضوع به اندازه اي مهم است كه بايد 
از منظر تحليلي و تخصصي بررسي شود تا مشخص 
شود اين طرح چقدر مصالح عمومي كشور را تامين 
مي كند. دولت بايد آماده انتقادات تحليلگران باشد، نقد 
هديه اي است كه اگر به درستي ارايه شود راهكارهاي 
تازه اي پيش روي كشور قرار مي دهد. من فكر مي كنم 
شكوه و شكايت دولتي ها از نقدهاي ارئه شده درست 
نيست و از سوي ديگر هم معتقدم نقدهاي ارايه شده 
در خصوص طرح هاي اقتصادي و اساسا هر نقدي بايد 

عالمانه و مبتني بر اسناد و مدارك روشن ارايه شود.

سايه روشن هاي يك راي 
منفي  

فردي كه هم تجربيات الزم براي ساماندهي بخش 
توليد را داشته باشد و هم از توانايي كافي براي بهبود 
وضعيت بازرگاني و تامين نيازمندي هاي اساس��ي 
مردم برخوردار باش��د. ضمن اينكه حضور اين فرد 
در راس هرم اجرايي وزارتخانه باعث ش��ود تا مردم 
اطمينان خاطربيش��تري نس��بت به روند تصميم 
سازي هاي اين حوزه حس كنند. به هر حال هر ظرفي 
مظروفي دارد و هر پستي نيازمند شخص مناسب 
خود است. البته هيچكس نمي تواند منكر ويژگي هاي 
مثبت آقاي مدرس خياباني باشد و مجلس هم در 
خصوص ويزگي هاي مثبت ايش��ان اظهارنظر كرد 
اما شرايط كلي بازارهاي كشور طي ماه هاي اخير و 
رصد عملكردي كه وزارت صمت در اين بازه زماني 
در مواجهه با موضوعات مختلف اقتصادي و صنعتي 
و بازرگاني و...از خود نشان داد باعث شد تا نمايندگان 
به اين نتيجه برسند كه بهتر است فرد توانمندتري 
سكان هدايت اين وزارتخانه را به دست بگيرد. ضمن 
اينكه برخالف نظراتي كه درباره مخالفت مجلس با 
دولت و...مطرح مي شود مجلس و كميسيون صنايع 
و معادن به دنبال آن است تا بهترين دستاورد براي 
دولت و كشور ايجاد شود و موفقيت دولت را موفقيت 
كشور مي داند؛ دولت هم بايد از اين فرصت استفاده و 
سعي كند تا بهترين كارنامه را از خود به جاي بگذارد. 
كميسيون صنايع و معادن هم با پيگيري طرح هاي 
اقتصادي در حوزه هاي مختلف صنعتي تالش مي كند 

تا ريل گذاري درستي در اين حوزه انجام شود.

مصائب برنامه نداشتن
در بخش توليد

ه��ر اندازه كه براي دس��تيابي به اي��ن برنامه هاي 
اقتصادي بيشتر تالش كرده ام كمتر به نتيجه دلخوه 
رسيده ام. مجموعه اين گزاره هاي موثر نشان دهنده 
اين واقعيت روشن است كه اقتصاد ايران نيازمند 
نقش��ه راه و الگوي مشخصي است كه بر اساس آن 
بتواند برنامه ريزي هاي خود را دنبال كند؛ تا زماني 
كه اين الگوي كالن طراحي و عملياتي نشود بايد 
ش��اهد آزمون و خطاهاي متع��دد در بخش هاي 
گوناگون باشيم. آزمون و خطاهايي كه فشار را روي 
طبقات محروم افزون تر مي كند و توانايي آنها را براي 

تحمل كردن مشكالت كاهش مي دهد. 

پيام تسليت مديرعامل و اعضاي 
هيات مديره بانك پاسارگاد

مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك پاس��ارگاد به 
مناس��بت درگذشت حجت االس��الم والمسلمين 
دكتر موسويان پيام تس��ليت صادر كردند، در اين 

پيام آمده است:
هو الباقي

كلُّ مْن عليها فان و يبقي وْجُه رّبك ذوالجالِل و االكراِم
استاد حجت االسالم والمسلمين دكتر سيد عباس 
موسويان، مصداق روايت »عاش سعيدا و مات سعيدا« 
بود. ايشان صادقانه و خالصانه، عمر ارزشمند خود را 
كه از علم و معرفت بركت يافته بود، در مسير اعتالي 
اين مرز و بوم صرف كرد. خلوص نيت، بلندنظري و 
نيك انديشي، اس��تغناي معنوي و انديشه واال براي 
جهادي خستگي ناپذير در صحنه اقتصادي كشور، 
اين عالم فرزانه را بر آن داش��ت تا علي رغم تحصيل 
در رشته برق، مدارج علمي را تا مرحله اخذ دكتراي 
تخصصي تفسير و علوم قرآني و همچنين دكتراي فقه 
اقتصادي طي كند.تحصيالت، تأليفات و تصنيفات 
پر بار اس��تاد، در حوزه بانكداري و اقتصاد اسالمي، 
سرچش��مه بس��ياري از خدمات ارزنده و راه گشاي 
بسياري از چالش ها بود. خشوع بي حد، شوق خدمت 
و اخالص بي مرز ايشان، در جايگاه هاي مختلفي مانند 
شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
كميته فقهي بورس، انجمن اقتصاد اسالمي، انجمن 
مالي اس��المي، هيات  امنا ي پژوهش��گاه فرهنگ و 
انديشه اسالمي و دانشگاه امام صادق )ع(، خير و بركتي 
ماندگار براي كش��ور رقم زد كه در حافظه تاريخي 
خدمت و عشق به اين آب و  خاك جاودان خواهد بود.

ضمن ارج نهادن به ثمرات حضور پرفيض آن مرحوم، 
اين مصيبت را به خانواده محترم ايشان، انديشمندان 
و صاحب نظران و هم ميهنان گرامي تسليت عرض 
نموده، از آستان بي كران الطاف الهي براي آن مرحوم 
رحمت و مغفرت و براي بازماندگان، صبر، شكيبايي و 

طول عمر با عزت و سالمتي مسألت داريم.

ويژه

حضور مديرعامل بانك آينده 
در نشست با وزير ميراث فرهنگي

نشست دكتر مونس��ان، وزير ميراث  فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع  دس��تي با مديران عامل 
و معاون��ان اعتباري بانك ه��ا، به منظور تقويت 
هم افزايي بين اين وزارتخانه و بانك هاي مختلف 
كش��ور، با حضور دكت��ر فطان��ت، مديرعامل، 
حسين مجاهدي، معاون اعتبارات، نايب رييس 
هيأت مديره، و دكتر فخريان، رييس اداره اعتبارات 

خرد و متوسط بانك آينده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و بازارافزايي بانك آينده، 
در اين نشست، مديرعامل بانك آينده ضمن ارايه 
گزارشي از مهم ترين اقدامات بانك  در خصوص 
حمايت از صنعت گردشگري و صنايع دستي، بر 
لزوم تقويت حمايت ها از اين دو حوزه تأكيد كرد.

فطانت با اشاره به ظرفيت باالي حوزه گردشگري 
داخلي، با تبيين لزوم حمايت بيشتر از حوزه هاي 
گردشگري و صنايع دستي گفت: شايسته است 
بانك ها با اس��تفاده جدي تر از ابزارهاي مختلف 
بانك��ي و جلب مش��اركت عمومي ب��راي انجام 
كارهاي بزرگ تر در اين حوزه ها، حمايت نمايند.

ايش��ان ضمن اعالم آمادگي و همراهي بيش��تر 
بانك آينده در خصوص حمايت و پش��تيباني از 
حوزه گردشگري و صنايع دستي كشور و فعاالن 
شاغل در اين بخش، ابراز اميدواري كرد كه بانك 
آينده با استفاده از ابزارهاي مختلف بانكي و ارايه 
تسهيالت، به خصوص در شرايط مقابله با كرونا، 
منش��أ اثر بس��يار خوبي در اين زمينه باشد تا با 
سهمي بيشتر، شاهد افزايش اشتغال و درآمد در 

اين حوزه ها باشيم. 
در اين نشست، مونسان، وزير ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي، در ضمن سخنان 
خود از حمايت ها و همراهي هاي بانك آينده در 
جهت تقويت صنعت گردشگري و صنايع دستي 

كشور، قدرداني كرد.

پيش بيني مي شود ۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق وديعه منتشر شود كه رقم قابل توجهي را بابت اصل و فرع آن به دولت در سال هاي آينده تحميل مي كند
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پس از سه روز پرالتهاب 

بورس چشم انتظار خبرهاي خوب 
با يك خبر روند نزولي مي گي��رد و با خبري ديگر، به روند 
سابقش برمي گردد؛ اين وضعيت بورس در روزهاي گذشته 
بوده و صبح دوشنبه آب پاكي روي دست سهامداران ريخته 
شد و معاون سازمان خصوصي سازي در يك اقدام عجيب و 
شگفت انگيز، همه خبرهاي گذشته را درباره سهام دارا دوم 
كه قبال سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصاد اعالم كرده 
بودند؛ تكذيب كرد و گفت صندوق دومي در كار نيس��ت؛ 
دولت مي خواهد باقي مانده سهام پااليشي خود را به صورت 
بلوكي عرضه كند. اين خبرها و تكذيب و تاييدها منجر به 
ريزش بورس و ضرر بيشتر سهامداران شد. اين وضعيت در 
روز سه شنبه هم ادامه يافت و بازار منفي بود. در حالي كه 
صبح چهارشنبه بورس جهشي نسبي داشت، ناگهان بار 
ديگر روند نزولي به خود گرفت. برخي اين ريزش را به دليل 
رد شدن وزير پيشنهادي وزارت سنعت، معدن و تجارت در 

مجلس مي دانند. 
شاخص كل بازار سرمايه كه در ساعات ابتدايي معامالت 
ديروز مجدد ب��ه كانال دو ميليون واحد بازگش��ت و تا دو 
ميلي��ون و ۳۹ هزار واحد پيش رفت، در س��اعات مياني و 
پاياني روندي نزولي به خود گرفت و در مرز يك ميليون و 

۹۸۳ هزار واحد ايستاد.
معامالت ديروز بازار س��رمايه در حالي به پايان رسيد كه 
ش��اخص كل اين بازار با ۱۶ هزار و ۷۸۸ واحد كاهش رقم 
يك ميليون و ۹۸۳ هزار واحد را ثبت كرد. ش��اخص كل با 
معيار هم وزن نيز با ۲۳۵۴ واحد كاهش به رقم ۵۱۲ هزار 

و ۵۸ واحد رسيد.
معامله گران ديروز يك ميليون معامله به ارزش ۱۶۹ هزار 
و ۸۳۵ ميليارد ريال انجام دادند. صنايع پتروشيمي خليج 
فارس، سرمايه گذاري غدير، ملي صنايع مس ايران، پااليش 
نفت اصفهان و گسترش نفت و گاز پارسيان، نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير منفي و در مقابل فوالد مباركه اصفهان 
و مخابرات ايران نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت 
را روي بورس گذاشتند. همچنين ملي صنايع مس ايران، 
سرمايه گذاري غدير، فوالد مباركه اصفهان، پااليش نفت 
بندرعباس، بانك صادرات ايران، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو و س��رمايه گذاري شاهد نمادهاي پربيننده 

بورس بودند.
ش��اخص كل فرابورس نيز با ۲۴۲ واح��د كاهش رقم ۲۰ 
هزار و ۴۱۲ واحد را ثب��ت كرد. معامله گران اين بازار ۴۹۴ 
هزار معامله انجام دادند ك��ه ۵۴ هزار و ۴۱۶ ميليارد ريال 
ارزش داشت. پتروشيمي مارون، سنگ آهن گوهرزمين، 
سرمايه گذاري صبا تامين، سهامي ذوب آهن اصفهان و گروه 
توسعه مالي مهر آيندگان نسبت به ساير نمادها بيشترين 
تاثير منفي و در مقابل بيمه پاس��ارگاد و هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت 

را روي فرابورس گذاشتند.
ليس��ت نمادهاي پربيننده اين بازار از بانك دي، سهامي 
ذوب آهن اصفهان، پتروش��يمي تندگويان، س. توسعه و 
عمران استان كرمان، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، 
صنايع ماش��ين هاي اداري ايران و عمران و توسعه شاهد 

تشكيل ش��ده است.  اما از س��وي ديگر خبر خوشي براي 
بورسي ها امد كه معلوم نيس��ت دوباره تكذيب شود يا نه. 
معاون برنامه ريزي وزير نفت از ثبت درخواس��ت تاسيس 
ETF پااليشي موسوم به دارا دوم در سازمان بورس خبر داد. 
هوشنگ فالحتيان درباره اقدامات انجام شده براي تأسيس 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ETF پااليشي به مهر 
گفت: ارزيابي دقيقي براي زمان به سرانجام رسيدن اقدامات 
نداريم اما شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي را 
به عنوان نماينده وزارت نفت براي انجام اقدامات الزم جهت 
تأسيس صندوق معرفي كرديم. هر چند كه فرآيند تأسيس 
صندوق زمان بر است اما تالش مي كنيم سريع تر انجام شود.

وي افزود: طبق س��از و كار موجود، شركت ملي پااليش و 
پخش بايد درخواست را به س��ازمان بورس اعالم كند كه 
امروز ارسال شده است. اين سازمان مستندات و فرم هايي 
را از ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش مطالبه مي كند كه با 
تالش همه جانبه سعي مي كنيم هر چه سريع تر اين اقدام 

عملياتي شود.

     روحاني: مردم به جاي سكه و دالر
 در بورس و نفت سرمايه گذاري كنند

رييس جمهوري نيز ديروز با اشاره به كليات طرح اقتصادي 
دولت و برنامه بخشيدن جان تازه به بورس گفت: سكه و دالر 
جاي سرمايه گذاري نيست اما بورس و خريد نفت، مطمئن 

است. حسن روحاني در جلسه هيات دولت گفت: دولت در 
حال تالش براي كنترل نقدينگي، مقابله شديد با تحريم 
نفتي، ايجاد تعادل بودجه اي بين درآمدها و هزينه ها و ايجاد 
سرمايه مطمئن براي مردم است. اين مجموع مفاد طرحي 
اس��ت كه دولت به دنبال آن بوده و به تصويب رسانده و در 
جلسه سران قوا نيز كليات تصويب شده است. اگر اين طرح ها 

اجرا شوند حتما در زندگي مردم تاثيرگذار خواهد بود.
وي افزود: مردم در طرح اقتصادي دولت براي فروش نفت 
مي توانند در بورس خريد كنند كه براي دارايي  اطمينان 
داشته باشند. هدف از اينكه سهام شركت ها در ETF ها در 
اوايل شهريور با تخفيف فروخته مي شود اين است كه بگوييم 
سكه و دالر جاي سرمايه گذاري نيست اما بورس و خريد نفت 
جاي سرمايه گذاري مطمئن است. روحاني تاكيد كرد: اگر 
آمار رشد اقتصادي دولت با نفت را در سال هاي ۹۳، ۹۴، ۹۵ 
و ۹۶ با هم مقايسه كنيم رشد ۱۴ درصد نيز در يكي از اين 
سال ها داشتيم و به طور ميانگين پنج درصد رشد اقتصادي 
با نفت را شاهد بوديم. وقتي از رشد اقتصادي با نفت حرف 
مي زنيم و نفت تحريم مي ش��ود، رشد اقتصادي به منفي 
تبديل خواهد ش��د. كنار هم قرار دادن اين سال ها درست 
نيست. اينكه يك روزنامه و موسسه اينها را كنار هم مي چيند 
و مي گويد اين دولت رشد اقتصادي نداشت، بايد گفت دولت 
كشور را در شرايط رشد اقتصادي منفي تحويل گرفته و با 
رشد متوسط ۵ درصد آن را اداره كرده است. رييس جمهور 

با بيان اينكه اگر نفت را كنار بگذاريم و رشد اقتصادي بدون 
نفت را محاسبه كنيم در سال ۹۸ رشد بدون نفت مثبت بود، 
گفت: بايد كاماًل توجه داشته باشيم و در زمين دشمن بازي 
نكنيم. دولت مصمم است كشور را در شديدترين شرايط 
تحريم اداره كند. دولت در بخش اقتصادي همه توان را به 
كار گرفت��ه تا نقدينگي را كنترل كرده و با مقابله با تحريم 
نفتي، نفت را در چارچوبي كه نهايي خواهد شد به فروش 
رسانده و تعادلي بين منابع و مخارج ايجاد كند و براي مردمي 
كه به آينده نگاه مي كنند، سرمايه مطمئن به وجود بياورد 
و جان تازه اي هم به بورس بدهد. وي افزود: در مورد كاري 
كه دولت هفته ها و ماه ها براي آن زحمت كشيده، يك سري 
افراد كه معلوم نيست مباني آنها براي اينكه مردم را دلسرد 
كنند، چيست؟ مي گويند طرح دولت ممكن است زحمتي 
براي پرداخت به دولت آينده ايجاد كند و دولت مي خواهد 
خود را از فش��ار خالص كرده و اين فشار را به دولت آينده 
منتقل كند كه اين يك حرف كامال دروغ و بي اساس است. 
روحاني تاكيد كرد: اگر امروز كسي براي اقدامات دولت در 
افتتاح طرح هاي بزرگ پتروشيمي و تكميل فازهاي پارس 
جنوبي بگويد كه اين دولت به نفع دولت بعدي كار مي كند 
اينگونه حرف ها اساساً حرف هاي كودكانه است. اين دولت 
و آن دولت معنا ندارد و همه خادم مردم هستيم بايد كشور 
را در شديدترين شرايط تحريم اداره كنيم و در اين مسير با 

كسي شوخي نداريم.

دارا دوم را بيشتر بشناسيد
سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان بين وزارت اقتصاد 
و وزارت نفت، پاي دارادوم به بازار سرمايه باز خواهد شد تا 
باقي مانده سهام دولت در چهار پااليشگاه نيز در بورس عرضه 
شود. صندوقي كه ويژگي هايش تفريبا مشابه دارايكم است و 

همه مردم مي توانند خريدار آن باشند.
بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، به 
دولت اجازه داده ش��ده است كه باقيمانده سهام دولت در 
شركت ها را به روش هاي معمول يا از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( عرضه و به فروش برساند. 
متعاقب اين ظرفيت قانوني، در ابتداي سال جاري هيات 
وزيران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد تا در قالب 
سه صندوق سرمايه گذاي قابل معامل )ETF( باقيمانده 

سهام دولت را واگذار كند.
نخست صندوق سرمايه گذاري قابل معامله بانك و بيمه 
شامل باقيمانده سهام دولت در بانك هاي صادرات، ملت، 
تجارت و شركت هاي بيمه البرز و اتكايي امين، دوم صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله پااليشي شامل باقيمانده سهام 
دولت در پااليشگاه هاي اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز 
و سوم صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صنايع خودرويي 
و فلزي شامل باقيمانده سهام دولت در شركت هاي ايران 

خودرو، سايپا، فوالد مباركه و ملي صنايع مس است.

     ويژگي هاي دارايكم و دارادوم
در اين راس��تا وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان 

دس��تگاه تخصصي بانك ها و بيمه ها در ارديبهش��ت 
ماه جاري صندوق دارايكم را تش��كيل و واحدهاي آن 
صندوق را از طريق پذيره نويسي به عموم مردم عرضه 
كرد. ويژگي ه��اي دارايكم طبق قانون و مصوبه هيات 
وزيران كه مقرر شده بود كه سه صندوق سرمايه  گذاري 
قابل معامله در بورس )ETF( با اعمال تخفيف و از طريق 
پذيره نويسي عمومي تا سقف ۲۰ ميليون ريال براي 
هر ش��خص تشكيل ش��ود، بهره  مندي كليه ايرانيان 
از تخفيف ۲۰ درصدي بود. س��قف سرمايه گذاري هر 
ش��خص حقيقي )هر كد ملي(، ۲۰ ميليون ريال )دو 
ميليون تومان( تعيين شده بود. پذيره  نويسي براي هر 
فرد داراي كد ملي امكان پذير بوده و محدوديت سني 

براي متقاضيان وجود نداش��ت. ام��ا آنچه كه تاكنون 
درمورد دارادوم اعالم ش��ده اين است كه اين صندوق 
در اولين چهارشنبه ش��هريورماه عرضه خواهد شد. 
همچنين همه مردم مي توانند سهام دومين صندوق  
ETF را خريداري كنند كه س��قف خريد آن براي دارا 
يكم معادل ۲ ميليون تومان بوده و اما اين سقف براي 
دارا دوم ب��ا تصويب هيات دولت ب��ه ۵ ميليون تومان 

افزايش مي يابد. 
همچنين، در اي��ن معامله خري��داران از تخفيف ۳۰ 
درصدي هم برخوردار مي شوند. البته هنوز مشخص 
نيست افرادي كه از تخفيف دارايكم بهره مند شده اند 

از تخفيف دارادوم هم بهره مند خواهند شد يا خير.

رفتار توده وار و حباب بورس
در اواخر همان سال تعدادي از دالالن شروع به نقد كردن 
موجودي كاالي خود كردند و اين امر باعث شد كه مردمي 
كه براي خريد آن صف كشيده بودند اين بار براي فروش آن 
تقال كنند. در طول يك ماه پيازگل الله ۹۰% ارزش خودش 
را از دس��ت داد و اين روند باعث شد كه بسياري از سرمايه 
گذاران ضررهاي هنگفتي را متحمل ش��وند. اين داستان 
تقريبًا مشابه س��اير حباب هايي است كه بعد از آن رخ داد. 
داس��تان ۱۹۲۹، حباب دات كام در س��ال ۲۰۰۰ و حباب 

بيت كوين در سال ۲۰۱۸ و موارد مشابه ديگر.

     حباب دات كام
حباب دات كام يا حباب اينترنت در اواخر دهه ۹۰ميالدي 
در امريكا رخ داد. شاخص نزدك )Nasdaq( كه شاخص 
شركت هاي فناوري در بازار امريكاست طي ۵ سال بيش از 
۵ برابر رشد كرد به طوري كه در سال ۱۹۹۵ كه كمتر از از 
۱۰۰۰ واحد بود در سال ۲۰۰۰ ميالدي به بيش از ۵۰۰۰ 
واحد رسيد. در سال ۲۰۰۱ اين حباب تركيد و تا سال ۲۰۰۲ 
ش��اخص نزدك حدود ۷۷ درصد س��قوط كرد. غول هاي 
فناوري مانند اينتل، اوراكل، سيسكو حدود ۸۰درصد ارزش 
خود را از دست داند و ۱۵ سال طول كشيد كه نزدك دوباره 
به قله قبلي خود برگردد. براي ذكر داليل شكل گيري اين 
حباب تركيبي از بي محابايي در سرمايه گذاري و تمايالت 
و اميد افراد به كس��ب سودهاي فراوان در زمان كوتاه قابل 
اش��اره اس��ت كه باعث ش��د پولهاي زيادي را افراد به اين 
شركت ها سرايز كنند. اين پولهاي بي هدف باعث شد كه 
ش��ركت هاي اس��تارت آپ به جاي آنكه به فعاليت اصلي 
خود و سودآور بودن توجه كنند بيشتر به تبليغ خودشان 
بپردازند به طوريكه حدود ۹۰ درصد بودجه خودش��ان را 
صرف تبليغات مي كردند. درواق��ع دليل اصلي اين اتفاق 
همان سرمايه گذاران بودند كه فقط قصد خريد سهام يك 

شركت و كسب سود از باال رفتن قيمت آن را داشتند و اين 
امر باعث شده بود كه رقابت تنگاتنگي بين شركت ها براي 
جذب پول هاي سرگردان شكل بگيرد كه نهايتاً خود همين 

سرمايه گذاران طعمه رفتار نسنجيده خود شدند. 

نمودارمقايسهايحباببيتكوينوحبابداتكام
حباب بيت  كوين

حباب بيت  كوي��ن را مي توان بزرگ تري��ن و واضح ترين 
حباب عصر حاضر گفت كه در سال ۲۰۱۷ رقم خورد. قبل 
از رشد سرسام آور بيت  كوين، رمز ارزها براي افراد اندكي 
شناخته شده بودند اما رشد موش��كي آنها آوازه شان را به 
گوش بسياري رسانيد. بيت  كوين از نوامبر تا دسامبر ۲۰۱۷ 
تقريباً از ۶هزار دالر به بيش از ۱۹هزار دالر رسيد كه رشدي 
بي س��ابقه و عجيب بود. به طور كل رشد ۲۵۰۰درصدي 
بيت  كوين رشد عجيبي بود و تصور پتانسيل عظيم براي 
كسب س��ود را در ذهن افراد ايجاد كرد و بسياري اقدام به 
خري��د آن در قله قيمتي كردند. اما پس از قله تاريخي ۱۸ 
دسامبر حباب بيت  كوين تركيد و ظرف ۲ ماه به ۶۸۰۰ دالر 
رسيد يعني تقريبا به يك سوم ارزش خود كاهش پيدا كرد 
و خريداران بسياري را با اين سوال بي جواب مواجه كرد كه 
بر اساس كدام منطق و تحليل اقدام به خريد كرده بودند. 
بعد از گذشت ۴ س��ال هنوز بيت  كوين موفق نشده است 
ك��ه به بيش از ۵۰ درصد قيمت قبلي رش��د كند.  در يك 
نگاه اجمالي به چارت حباب هاي قيمتي همه آنها شكل 

بسيار مشابهي دارند. قبل از رشد يا يك دوره ركود را تجربه 
مي كرده اند يا اينكه ش��يب رشد بسيار كمي داشته اند اما 
مورد توجه عده اي قرار مي گيرد و شروع به حركت مي كند. 
به ناگهان در يك زمان كوتاه با ش��يبي تقريبا عمودي به 
س��مت باال حركت مي كنند و در بازه ه��اي زماني كوتاه 
قيمت ها چندين برابر مي شوند. اين امر باعث جذب توجه 
افرادي مي شود كه قباًل هيچ آشنايي با آن نداشته و كسب 
سود بي دردسر باعث وسوسه آنها مي شود. به عبارت ديگر 
از لحاظ رفتارشناسي مي توان گفت كه طمع، خوش بيني 
و تمايل به كسب سودهاي كالن و بي دردسر در زمان كوتاه 
رشد سريع قيمت ها را شدت مي بخشد. اينگونه رفتارها 
باعث مي شود كه قيمت گذاري اشتباه انجام گيرد و به سهام 
بسياري از شركتها بيش از ارزش واقعي آنها پول پرداخت 
شود. درك اين موضوع توسط سرمايه گذاران از يك طرف و 
تبديل شدن خوش بيني به بدبيني كه نه تنها امكان كسب 
سود وجود ندارد بلكه ممكن است سرمايه خود را از دست 
بدهند از سوي ديگر باعث تركيدن حباب قيمت ها مي شود. 
البته نبايد از نقش پررنگ ولي پنهان عده اي كه به رشدها 
دامن مي زنند و پس از نقد كردن سهام خود نهايتاً اين ترس 
به ديگران القا مي كنند قيمت ها در حال سقوط آزاد است 
تا فرصت دوباره براي سرمايه گذاري در قيمت هاي پايين تر 

براي خود ايجاد كنند؛ غافل شد.

نمودارشاخصكل

     بورس ايران
بورس ايران از لحاظ نموداري و همچنين رفتار معامله گران 
در نيمه اول حركت خود يعني رشد، با شرايط حباب قيمتي 
منطبق است. نمودار شاخص كل و همچنين نمودار بسياري 
از س��هام ها طي ۱۲ ماه گذش��ته حدود ۱۰۰۰ درصد رشد 
داشته اند. از طرفي بس��ياري از افراد كه كمترين آشنايي با 
س��هام و س��هام داري دارند در كارگذاري ها افتتاح حساب 
نموده و سرمايه هاي اندك يا هنگفت خود را وارد بازار سهام 
ايران كرده اند صرفا به اين دليل كه در زمان كوتاه سود قابل 
توجهي كسب خواهند كرد. اما اين امر به معني اين نيست كه 
نيمه دوم هر رشد اينچنيني يعني تركيدن حباب و سقوط 
آزاد براي بورس ايران هم حتمي و گريزناپذير است. در اين 
راستا مي توان به چند نكته اشاره كرد:   تفاوت اساسي كه بين 
بورس ايران و ساير موارد وجود دارد اين است كه بورس ايران 
مستقيماً توسط دولت مديريت و حتي دستكاري مي شود. اين 
موضوع مانند شمشير دولبه اي است كه هم نكته مثبت دارد 
و هم منفي. مديريت صحيح بازار توسط دولت خطر سقوط 
قيمت ها را مي تواند به ميزان قابل توجهي كاهش دهد در مقابل 
يك اقدام نسنجيده مي تواند باعث بروز يك بحران اجتماعي 
گردد. اما مهم ترين و اساسي ترين نقش را خود سرمايه گذاران 
خرد دارند كه با درس گرفتن از بحران هاي گذشته در جاهاي 
ديگر، مي توانند با تغيير نگرش خود از كس��ب سود فراوان 
كوتاه مدت به رويكرد سرمايه گذاري بلندمدت هم سرمايه 
خود را از فرسايش حفظ نمايند و هم اينكه در بلندمدت به يك 
سوددهي مستمر دست پيدا كنند. در اين باره نيز عالوه بر اينكه 
دولت در اطالع رس��اني درست و آموزش هاي صحيح نقش 
مهمي بايستي ايفا نمايد و به جاي تهديد و هشدار به رسانه هاي 
غير معتبر از رسانه هاي معتبر و شناسنامه دار مانند روزنامه ها 
و كارشناس��ان زبده حمايت درستي انجام گيرد تا حقايق و 

راهنمايي هاي الزم در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.
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بازار

 آغاز مرحله دوم فروش 
سهام عدالت در سامانه سعدي

۳۰ درصد دوم س��هام عدالت براي افرادي كه روش 
مديريت مستقيم را انتخاب كرده اند، آزاد و قابل فروش 
ش��د؛ به اين ترتيب سهامداران مي توانند ۶۰ درصد 
سهام خود را از طريق سامانه سعدي به فروش برسانند.

براساس اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار از ۱۹مرداد 
ماه سال جاري امكان فروش ۳۰ درصد ديگر سهام 
عدالت براي مش��موالني كه روش مس��تقيم را در 
مديريت س��هام خود برگزيده اند، فراهم شده است. 
فروش بخش دوم س��هام عدالت در سامانه سعدي 
در حالي آغاز شده كه ارزش اين سهام نسبت به آغاز 
فروش ۳۰ درصد اول، رشد قابل توجهي داشته است. 
بررسي ها نشان مي دهد ارزش حدودي سبد سهام 
عدالت ۵۳۲ هزار توماني نزديك به ۲۰ ميليون تومان 
شده و ارزش سبد سهام عدالت يك ميليون توماني 
به بيش از ۳۹ ميليون تومان رسيده است.  براساس 
آخرين گزارش ها، سامانه سعدي كارگزاري فارابي 
با بي��ش از ۱۱ ميليون بازدي��د در هفته هاي اخير، 
به عنوان برترين سامانه فروش سهام عدالت شناخته 
شده است. به گفته كارشناسان، چنانچه دارنده سهام 
عدالت هستيد و روش آزادسازي مستقيم را انتخاب 
كرده ايد، مي توانيد با ورود به سامانه سعدي به سادگي 
ارزش دارايي هاي خود را مشاهده يا نسبت به فروش 

سهام عدالت و دريافت وجه آن اقدام كنيد. 

بالي كنكور 
حاال متقاضيان كنكور و خانواده هايشان عالوه بر نگراني 
كرونا، نگراني و بالتكليفي برگزاري كنكور را هم دارند.  
شايد ستاد مقابله با كرونا با در نظر گرفتن همه جوانب، 
راهي جز برگزاري كنكور در موعد مقرر نيافته است، اما 
آيا مي توان اميدوار بود كه همه پروتكل هاي بهداشتي با 
دقت رعايت شود؟ آيا برگزاري كنكور در ورزشگاه هاي 
سرپوشيده يا حتي در فضاي باز امكانپذير نيست؟ اگر 
كس��ي به دليل حضور در اين تجمع هاي كنكوري و 
رعايت نش��دن پروتكل هاي بهداشتي به كرونا مبتال 
شود چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ اين بيم ها تا حداقل 
۱۵ روز پس از برگزاري كنكور و مشخص شدن ابتالي 
احتمالي برخي از كنكوري ها به كرونا ادامه خواهد يافت. 

فراز و نشيب در بازار بورس 
طبيعي است 

در ش��رايطي كه معاون اول رييس جمهوري با 
انتشار توييتي در فضاي مجازي از حل مشكل 
ميان وزارت نف��ت و وزارت اقتصاد در خصوص 
عرض��ه دارا دوم خبر داده اس��ت، س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم در واكنش 
به بروز اين مش��كالت اجرايي و تبعاتي كه اين 
ناهماهنگي ها بر روي شاخص هاي بورس دارد 
به اين نكته اش��اره مي كند كه هرچند نوسان و 
فراز و نشيب در بطن فعاليت هاي بازار سرمايه و 
بورس نهادينه ش��ده و يك امر طبيعي و الجرم 
اس��ت؛ اما اينكه ناهماهنگي هاي اجرايي يك 
چنين نوساناتي را بيافريند و شاخص بورس را 

در كانال كاهشي قرار دهد، قابل قبول نيست.
مهدي طغياني با اش��اره به چراي��ي وقوع اين 
ناهماهنگي ها گفت: اتفاقاتي كه روز دوش��نبه 
در خص��وص عرض��ه دارادوم رخ داد ناش��ي از 
ناهماهنگي هاي اجراي��ي درون دولت بود كه 
ميان وزارتخانه ه��اي اقتصاد و نفت از قبل بايد 
انجام مي گرفت كه اينگونه نشد؛ از نظر مجلس 
قابل قبول نيس��ت كه در خصوص يك چنين 
موارد حساسي كه به نوعي با ثبات و پويايي بازار 
سرمايه و شايد كل اقتصاد مرتبط است، اينگونه 
ناهماهنگي هاي اجرايي صورت بگيرد و تبعات 
اين ناهماهنگي ها را هم مردمي تحمل كنند كه 

سرمايه هاي خود را وارد بازار بورس كرده اند.
او در ادام��ه اظه��ار ك��رد: بع��د از ب��روز اي��ن 
ناهماهنگي ها هم شاهد هستيم برخي مديران 
اقتصادي به سمت انتش��ار اخبار ضد و نقيض 
حركت مي كنند كه اين اخبار ضد و نقيض هم در 
نهايت باعث بيشتر شدن نوسانات در بازار بورس 

و كاهش اعتماد عمومي مي شود.
نماينده مردم اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه 
تا چه اندازه نزول ش��اخص بورس طي چند روز 
گذشته با اين ناهماهنگي هاي اجرايي مرتبط 
است، به اقتصاد آنالين مي گويد: اين موضوع دو 
روي سكه دارد؛ از يك طرف مردم بايد بدانند كه 
سرمايه گذاري و فعاليت در بورس با فراز و نشيب 
و نوسان همراه است. اينكه به محض قرار گرفتن 
ش��اخص بورس در داالن كاهشي، نگراني هاي 
عمومي افزايش پيدا كند و تصور شود كه مشكلي 
در فضاي اقتصادي ايجاد شده، به نظرم رويكرد 
اشتباهي است و اقتصاد ايران را از اهدافي كه در 
خصوص رشد و پويايي حقيقي بورس دارد، دور 
مي كند. اين وظيفه رسانه ها هم هست كه در اين 
خصوص مردم را نسبت به ابعاد مختلف موضوع 

و فراز و فرودهاي بورس آگاه كنند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم 
در ادامه خاطرنشان مي كند: اما روي ديگر سكه 
نوسانات بورس، اثرات واقعي ناهماهنگي هاي 
اجراي��ي و مديريت��ي در جري��ان فعاليت هاي 
اقتصادي اس��ت كه بدون ترديد اث��ر خود را بر 
روي هم��ه بازاره��ا و ش��اخص هاي اقتصادي 
از جمل��ه بورس مي گ��ذارد. هر ان��دازه كه اين 
ناهماهنگي ه��اي اجرايي و مديريتي در فضاي 
اقتصادي كشور، بيشتر ش��ود، ثبات اقتصادي 
كاهش پيدا مي كند و متعاقب كمتر شدن ثبات 
اقتصادي ني��ز اطمينان عمومي ب��ه بازارهاي 
مولد كش��ورمان كاهش پي��دا مي كند. معني 
كاهش اعتم��اد عمومي به اقتص��اد نيز يعني 
كاهش س��رمايه گذاري و مهم تر از آن كاهش 

مشاركت هاي عمومي و اقتصادي است.

اخبار

تصويب اليحه افزايش سرمايه  
متفاوت شركت هاي بورسي 

كليات اليحه مهم افزايش سرمايه  شركت هاي بورسي 
فرابورسي از محل غير معمول صرف سهام با سلب 
حق تقدم با ۱۷۰ رأي موافق در مجلس تصويب شد .

در جريان جلسه ديروز و بعد از عدم تاييد صالحيت 
حسين مدرس خياباني براي حضور در وزارت صنعت، 
كليات اليحه افزايش سرمايه  شركت هاي بورسي و 
فرابورس��ي از محل صرف سهام با سلب حق تقدم با 
۱۷۰ رأي موافق موافقت شد. براساس اين گزارش، 
شركت هاي سهامي عام حاضر در بورس و فرابورس در 
حالي از سه محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران، 
سود انباشته و اندوخته و تجديد ارزيابي دارايي ها اقدام 
به افزايش سرمايه مي كنند كه تجربه نوع متفاوت و 
غيرمعمول يعني از محل صرف سهام در ايران بسيار 
اندك و محدود به شركت هاي سرمايه گذاري غدير، 
سرمايه گذاري البرز، بانك پارسيان و يكي دو شركت 
ديگر است . در اين ميان مهدي طغياني سخنگوي 
كميسيون اقتصادي با اش��اره به فرايند بررسي اين 
اليحه دو فوريتي گفت: شرايط بازار سرمايه، ويژه بوده 
و بايد براي طراحي ساز و كار درست و تقويت تالش 
شود كه افزايش سرمايه شركت ها از محل صرف سهام 
يكي از موارد پيش��نهادي در بسته اقتصاد مردمي و 
مورد تاكيد رييس مجلس اس��ت كه مورد استقبال 
اكثريت نمايندگان قرار گرفت. وي ادامه داد: در اين 
اليحه پيش بيني شده شركت هايي كه به نحوي تحت 
كنترل يا مالكيت دولت هستند بتوانند بخشي از سهام 
را به صورت عرضه اوليه به افزايش سرمايه به بورس 
ارايه دهند تا هم به نوعي عطش تقاضا مديريت شود 
و هم سرمايه اي عايد شركت ها شود تا سرمايه گذاري 
جديد انجام دهند. به طور قطع تصويب نهايي آن گام 

مهمي در ارتقاي بازار سرمايه خواهد بود. 

سنگين ترين صف هاي خريد 
و فروش در بازار سهام

 دي��روز خالص تقاضا براي خريد س��هام به رقم
۷۶۰ ميليارد تومان رسيد، بيشترين سفارشات 
خري��د ب��راي صنع��ت انبوه س��ازي، امالك و 
مستغالت بود و سهام سرمايه گذاري ملي ايران 

۴۲۰ ميليارد تومان تقاضاي خريد داشت.
 در س��اعت ۱۰:۲۰ جمع صف ه��اي خريد به 
حدود چهار هزار ميليارد تومان رسيد و ارزش 
كل صف هاي فروش س��ه هزار و ۲۴۰ ميليارد 
تومان بوده است، بدين ترتيب خالص سفارشات 
خريدي كه در سيس��تم معامالت ثبت ش��ده 
به ۷۶۰ ميليارد تومان مي رس��د. تا ظهر ديروز 
بيشترين سفارش در صفوف خريد »ونيكي«، 
»سيتا« و »اخابر« به چشم مي خورد به طوري 
كه فقط براي سهام س��رمايه گذاري ملي ايران 
۴۲۰ ميليارد تومان تقاضاي خريد وجود دارد، 
بيشترين عرضه نيز در صفوف فروش »وغدير«، 
»شپنا« و »دي« در نوبت انتظار است؛ گفتني 
است حجم صف عمران و توسعه شاهد )ثعمرا( 
ب��ه ۴.۵ درصد كل تعداد س��هام آن مي رس��د. 
ارزش ۱۰ ص��ف خريد برتر ب��ورس و فرابورس 
در مجم��وع دو ه��زار و ۳۰۰ ميلي��ارد تومان 
)۵۹ درصد كل( و ۱۰ ص��ف فروش برتر هزار و 
۶۰۰ ميليارد تومان )۵۰ درصد كل( مي ش��ود، 
همچنين حجم صف ه��اي خريد در ۵۱ نماد و 
حجم صف هاي فروش در ۵۸ نماد بيش از ۱۰ 
ميليارد تومان بوده است.  »انبوه سازي، امالك 
و مس��تغالت« محبوب ترين صنعت ديروز، با 
خالص تقاضاي ۴۵۰ ميليارد تومان است و پس 
از آن گ��روه  »س��رمايه گذاري ها« قرار دارد كه 
برآيند سفارشات خريد آن ۴۳۰ ميليارد تومان 
مي ش��ود. از س��ويي ديگر گروه »فرآورده هاي 
نفتي« با فشار فروش ۴۹۰ ميليارد توماني همراه 
است.اين جدول حدود ۳۹ درصد از هفت هزار و 
۲۰۰ ميليارد توماني كه در صف خريد يا فروش 
قرار گرفته اند را تشكيل مي دهد. در مجموع ۱۲ 
هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان سهام خريد و فروش 
شده كه نسبت صف ها به آن ۵۹ درصد است و 
با فرض معامله كامل صف ها ارزش معامالت به 

۱۹ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان خواهد رسيد.

»ثبهساز« كشف  قيمت  شد 
با آغاز فرآيند عرضه اوليه ۲۰ درصد از س��هام بهساز 
كاشانه تهران به عنوان شانزدهمين عرضه اوليه سال 
جاري در نهايت هر سهم »ثبهساز« ۲۲۰ تومان كشف 
قيمت شد.  اين عرضه شامل ۳ ميليارد و ۴۲۲ ميليون و 
۲۳۳ هزار و ۷۹۰ سهم »ثبهساز« معادل ۱۷ درصد با 
محدوده قيمتي ۲۰۹ تا ۲۲۰ توماني هر سهم و سهميه 
۱۰۰۰ سهمي هر فرد حقيقي و حقوقي بود اما مانند 
هميشه به دليل استقبال زياد سرمايه گذاران، سهميه 
هر فرد به ۶۷۰ س��هم كاهش يافت كه به نقدينگي 
حدود ۱۴۸ هزار توماني نياز بود.  همچنين سه درصد 
از سهام شركت شامل ۶۰۳ ميليون و ۹۲۳ هزار و ۶۱۰ 
سهم متعلق به صندوق هاي س��رمايه گذاري است 
كه روز كاري بعد از عرضه اوليه با قيمت كشف شده 
۲۲۰ توماني، تخصيص داده مي شود. به اين ترتيب، 
۵ ميليون و ۱۰۷ هزار و ۸۱۱ نفر خريدار »ثبهساز« 
ش��دند تا ركورد تعداد مشاركت كنندگان در عرضه 
اوليه كش��اورزي و دامپروري مالرد شير با ۵ ميليون 
و ۵۶۱ و ۱۶۱ نف��ر خريدار طي روز جاري شكس��ته 
نشود. بنابراين گزارش، طي س��ال جاري سهام ۱۵ 
شركت سرمايه گذاري صبا تامين، شستا، پگاه گيالن، 
الستيك يزد، پليمر آرياساسول، سرمايه گذاري پويا، 
سرمايه گذاري سيمان تامين، ليزينگ پارسيان، رايان 
هم افزا، توليد نيروي برق آبادان، توس��عه مسير برق 
گيالن، زرماكارون، پتروشيمي اروميه، تامين سرمايه 
امين و كشاورزي و دامپروري مالرد شير عرضه اوليه 
شده و بهساز كاشانه تهران شانزدهمين شركت تازه 

وارد سال بشمار مي رود.

دارا دوم پنجم شهريور عرضه مي شود

بازار سرمايه

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

چه كسي مقصر برق گرفتگي منجر به فوت يك نوجوان است؟

بازپس گيري امالك نجومي در فاز عملياتي

مظنونان »حادثه پارك الله« بازداشت شدند

مجيد  اعزازي|
در بازپس گيري امالك از نهادها و شخصيت ها 
با نفوذ چه رويكردي كارآمد است، افشاگري يا 
پيگيري هاي حقوقي؟ در پي افش�اگري پرويز 
فتاح، رييس بنياد مس�تضعفان درباره امالك 
واگذار ش�ده اين بنياد به برخي افراد و نهادها، 
پرونده موس�وم ب�ه »امالك نجوم�ي« دوباره 
بر س�ر زبان ها افتاد و پاي امالك واگذار ش�ده 
شهرداري تهران به افراد صاحب نفوذ، نهادها 
و برخي خيريه ها نيز به ميان كشيده شد. حاال 
گفته مي ش�ود كه اگر تريبون رس�انه ملي در 
اختيار فتاح گذاشته ش�د و او هم با افشاگري 
از اين تريبون تالش كرد، قضيه امالك بنياد را 
برجسته كند، چرا مديريت شهري تهران به اين 
شيوه متمسك نمي شود و امالك خود را باز پس 
نمي گيرد؟ سيد محمود ميرلوحي، رييس كميته 
اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران 
اگر چه هم�واره منتقد و پيگي�ر بازپس گيري 
امالك ش�هرداري بوده اس�ت ام�ا از رويكرد 
»بدون سر و صدا و جدي« مديريت شهري در 
بازپس گيري امالك شهرداري دفاع مي كند و 
مي گويد كه به كارگيري اين رويكرد طي س�ه 
سال گذشته، دستاوردهاي بسياري به همراه 
داش�ته اس�ت و از جمله اينكه پرونده امالك 
نجومي كه گفته مي شد، تمام شده است را احيا 
كرديم. ما مساله را رها نكرديم و طي هفته هاي 
آينده اخبار خوبي را در رابطه با امالك نجومي 

منتشر خواهيم كرد.

    دفتر آقاي خاتمي
 ربطي به بنياد مستضعفان نداشت

ميرلوحي با بيان اينكه پايه گذار بازپس گيري امالك 
از افراد غير، شوراي پنجم و شهرداري كنوني است، در 
گفت وگو با »تعادل« از درهم آميخته شدن داستان 
دفت��ر آقاي خاتم��ي رييس جمهور اس��بق ايران در 
اظهارات فتاح گاليه مي كن��د و مي گويد: دفتر آقاي 
خاتمي ربطي به بنياد مس��تضعفان نداشته است و 
مربوط به مبادالت كميته سابق و بنياد بوده است اما 
داستان هاي آن را هم قاطي مي كنند. او با بيان اينكه 
معلوم نيس��ت بنياد مس��تضعفان با شيوه افشاگري 
جايي را گرفته باشند، اظهار مي كند: از آقاي حناچي، 
شهردار تهران خواسته ام و ايشان هم قول داده است 
كه گزارش��ي درباره اقدامات ش��هرداري در رابطه با 
بازپس گيري امالك به افكار عمومي ارايه كند. ما در 
اين رابطه كارهاي بزرگي را بدون سر و صدا، مصمم و 

با اراده جدي و قاعده مند انجام داده ايم.

    اقدامات شهرداري قابل مقايسه نيست
او افزود: ما س��ه س��ال اس��ت كه داريم به طور مرتب 
ملك هاي شهرداري را پس مي گيريم و از نهادهايي كه 
آقاي فتاح اسمش را آورده ده ها ملك پس گرفته ايم. يا 
سندش را منتقل كرديم يا ملك را تحويل گرفته ايم. 
كارهاي بزرگي در ش��هرداري شده است. البته بنده 
هنوز گل��ه مي كنم و مي گويم كه اي��ن اقدامات بايد 
س��ريع تر و ملموس تر باشند. مديريت شهري ي سه 
گذش��ته، در اين رابطه خس��ته نش��ده، پاي اين كار 
ايستاده و مساله را جدي دارد دنبال مي كند و هزاران 
ملك را شناس��ايي كرده و االن مناس��بات مربوط به 

امالك را قاعده مند كرده است. بعضا اجاره هاي معوقه 
امالك را گرفته اي��م. در برخي موارد، تعداد زيادي از 
امالك واگذار ش��ده به غير را پس گرفته ايم. كارهاي 
بزرگي در ش��هرداري انجام شده كه با اقدامات بنياد 

مستضعفان قابل مقايسه نيست. 
رييس كميت��ه اقتصادي و تنظيم مقررات ش��وراي 
ش��هر تهران با بيان اينكه بحث واگذاري هاي از اين 
دست از بنياد ش��روع شده است، اظهار مي كند: بايد 
بررسي ش��ود كه آيا امالكي كه بنياد واگذار كرده به 
افراد، مثال ساختمان همين مدارس غيرانتفاعي واقع 
در شهرك غرب، آيا مانند شهرداري پس گرفته اند يا 
خير؟ بعد از از اين بررسي مي توان ارزيابي كرد كه آيا 
بنياد مستضعفان جلوتر است يا ما؟ ما سه سال است 
كه داريم اي��ن كار را با يك اراده ب��دون تزلزل پيش 
مي بريم و امالك را شناسايي كرده و پس گرفته ايم و 

پس خواهيم گرفت.

    احياي پرونده امالك نجومي
ميرلوحي با بيان اينك��ه پرونده امالك نجومي را كه 
تقريبا سر به نيس��ت كرده بودند، دوباره احيا كرديم 
و بس��ياري از آن ام��الك را داريم پ��س مي گيريم، 
مي گويد: برخي اساسا اعالم كردند كه پرونده امالك 
نجومي تمام شده است. اما ما مساله را رها نكرديم و 
طي هفته هاي آينده اخبار خوبي را در رابطه با امالك 
نجومي خواهيم داد. بعضي از تصرف كنندگان امالك 
نجوم��ي، اعالم آمادگ��ي كرده اند كه ح��ق و حقوق 
شهرداري و مابه التفاوت قيمت واقعي از قيمت هاي 

تخفيف داده شده را بدهند. 

    تخفيف 50  درصدي 
در واگذاري امالك به غير

او افزود: برخي از تصرف كنندگان اين امالك، حتي كارمند 

شهرداري نبودند، بعضي از آنها مديران شهرداري بودند 
و با تخفيف هاي غيرمجاز صاحب ملك شده بودند. حتي 
در برخي موارد مشاهده شد كه ملكي را از جاي ديگري 
گران تر خريده بودند و به اين اف��راد ارزان تر و با تخفيف 
بعضا 50 درصد واگذار كرده بودند. كارهاي عجيبي صورت 
گرفته ب��ود. آن هم نه در رابطه با خان��ه كوچك واقع در 
جنوب شهر، بلكه در رابطه با خانه هاي بعضا واقع در نياوران 
و مناطق شمالي شهر.  او ابراز اميدواري كرد كه شهردار 
تهران در رابطه با اقدامات صورت گرفته با بازپس گيري 
امالك گزارش��ي ولو بدون ذكر نام افراد، درباره پالك ها، 

ساختمان و زمين هاي واگذار شده بدهد. 

    بازپس گيري
 97 هكتار از زمين هاي شهرداري

رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي شهر 
تهران اظهار مي كند: فقط در منطق��ه 22 تهران 97 
هكتار از زمين هاي ش��هرداري را پ��س گرفته ايم، در 
مورد 126 هكتار ديگر هم اقدام شده است. 12 قطعه 
از امالك بزرگ در تهران در داس��تان »رساتجارت« را 
پس گرفته ايم. ساختمان روزنامه اطالعات هم را پس 
گرفته ايم. كارهاي نس��بتا بزرگي صورت گرفته است 
كه قابل افتخار است. در عين حال، تكليف امالك باقي 

مانده در دست افراد غير نيز روشن شده است.

    شناسايي 2000 ملك شهرداري
او مي افزايد: قبل از دوره پنجم ش��وراي شهر تهران، 
فق��ط در پارك هاي ش��هر 800 هزار مت��ر امكانات 
اقتصادي مثل رس��توران، دكه ها و... بوده است. اين 
امالك االن نظم پيدا كرده اس��ت و هر كدام قرارداد 
دارند. در حالي كه در گذش��ته اغلب نه قراردادشان 
معلوم بود و نه چگونگي استفاده از آنها. 2000 ملك 
شهرداري كه در اختيار غير بود، اصال شناسايي نشده 

و آمار آن معلوم نبود. آقاي نجفي 674 ملك را اعالم 
كرد. بعد آقاي افشاني، 1300 ملك را اعالم كرد. االن 
2000 ملك كه بعضا 2 تا 6 واحد آپارتمان دارند و در 
اختيار افراد بودند را پس گرفته ايم و نظم يافته است. 

    اجازه نداديم هيچ  باغي از بين برود
ميرلوحي اظهار مي كند: ما اعالم مي كنيم هيچ باغي 
در طول سه سال گذشته از بين نرفته است. در دوره 
10 س��اله قبل از ش��وراي پنجم، 128 هكتار باغ در 
پايتخت از بين رفت. ما اعالم مي كنيم، 128 درخت 
را هم اجازه نداده ايم كه از بين برود. ما 7 باغ را در سال 
گذشته خريده ايم و به عرصه عمومي و پارك تبديل 
كرده ايم. امسال نيز بيش از اين تعداد را خريده ايم و به 

پارك عمومي تبديل مي كنيم.
 او مي افزاي��د: ديگر در منطق��ه 22 اجازه نمي دهيم 
شيوه ساخت و ساز گذشته ادامه يابد و براي ساخت 
بي حس��اب و كتاب برج ها در منطقه 22 پروانه صادر 
نمي كنيم و صرفا طرح تفصيلي را اجرا مي كنيم. اين 
در حالي اس��ت كه با آمدن كرونا، هزينه هاي ش��هر 
دو برابر شده است، اما ش��هر با وجود اين مشكالت، 
شهر اداره مي شود، مترو ساخته مي شود، پروژه هاي 
نيمه تمام دارد جمع مي ش��ود. اين اقدامات نش��انه 
كار سالم اس��ت و فكر مي كنيم پيش مردم و خداوند 
رو سفيد هس��تيم.  ميرلوحي با بيان اينكه واگذاري 
امكانات از س��وي نهادهايي همچون س��تاد اجرايي 
و بنياد مس��تضعفان امكان فعاليت از س��وي بخش 
خصوصي را س��لب مي كند و در واق��ع رقيب بخش 
خصوصي، رقيب خيريه هاي اصيل، و رقيب سالمت 
اقتصادي جامعه بوده اند. اميدواريم هم شهرداري و 
هم بنياد مستضعفان از عملكرد خود در بازپس گيري 
امالك گزارش بدهند تا ببينيم چه تعداد ملك، از چه 

كساني پس گرفته شده است. 

 شهردار منطقه 6 از پيگرد و بازداشت مظنونان حادثه 
پ��ارك الله خبر داد و گفت: پ��س از حادثه مرگ يك 
نوجوان 14 س��اله در بر اث��ر برق گرفتگي، ناظر، مدير 
و پيمانكاران��ي كه در گذش��ته و ح��ال، در پارك الله 
فعاليت مي كردند با هماهنگي پليس و مراجع قضايي 

بازداشت شدند.
به گزارش تسنيم، تورج فرهادي با تشريح ابعاد حادثه 
شنبه شب پارك الله كه منجر به مرگ نوجوان 14 ساله 
شد، ضمن ابراز تأسف و عذرخواهي بابت بروز اين حادثه 
اظهار كرد: من به سهم خودم ضمن تسليت مجدد به 
اين خانواده داغ  ديده و عذرخواهي از شهروندان تهراني 
بابت وقوع اين حادثه تلخ از همان لحظات اوليه حادثه با 
تشكيل كميته اي پيگيري خود را براي بررسي چرايي 

اين حادثه آغاز كرديم.
فرهادي افزود: ضمن هماهنگي با پليس و مراجع قضايي 
تمامي افرادي كه در پارك الله فعاليت مي كردند اعم 
از ناظر و مدير و پيمانكاراني كه در گذش��ته و حال، در 
پارك كار مي كردند از صبح يكشنبه مورد پيگرد، احضار 

و بازداشت قرار گرفتند.
ش��هردار منطقه 6 ادامه داد: اين موضوع بايد تعيين 
تكليف ش��ود و گروه فن��ي، كارشناس��ان اداره برق و 
كارشناس��ان رسمي دادگس��تري كه از طرف مرجع 
قضايي مشخص شدند بررسي فني خود را در خصوص 

تشخيص نهايي علت حادثه آغاز كردند.
وي تصريح كرد: كميته اي كه در منطقه تشكيل  شده 
نيز تم��ام پرونده ها و گزارش اقدامات پيمانكاراني را 
كه در اين زمينه فعاليت كرده اند را احصا و به مراجع 
قضايي تحويل خواهد داد، ت��ا آخرين نظر از مرجع 
قضايي گرفته ش��ده و كساني كه در اين زمينه قصور 
داشتند، شناسايي ش��وند؛ كوتاهي و قصوري كه در 
نصب اتصاالت و كارهايي كه براي پايه چراغ ها انجام 
ش��ده، باعث رخ دادن اين اتفاق شده است. فرهادي 
درب��اره اثبات تخلف احتمال��ي در اين زمينه گفت: 
حتمًا با كساني كه در اين زمينه نقش داشتند برخورد 
قانوني انجام خواهد شد. وي تأكيد كرد: به طور حتم 

ما مراجع قضايي از اين موضوع نخواهيم گذش��ت و 
تالش مي شود كه ديگر چنين اتفاقاتي تكرار نشود؛ 
بر همين اساس از روز گذشته به طور جدي در تمام 
پارك ها، نظارت ها چندين برابر ش��ده تا اين قضيه 
ديگر تكرار نشود و خيال شهروندان در فضاي امني 
مثل پارك از همه چيز راحت باشد. فرهادي در پاسخ 
به اينكه چرا پايه چراغ ها داخل آب هستند و ممكن 
است سيم داخل آب لخت و برق گرفتگي ايجاد شود، 
گفت: اينكه ما بخواهيم كابل برق را از داخل آب و با 
استفاده از پوشش مناسب عبور بدهيم، اتفاقي است 
ك��ه در تمام دنيا در دس��تگاه هاي مختلف تفريحي 
گردش��گري صنعتي، دريايي، نظامي و غيرنظامي 
انجام مي شود و آب و جريان انتقال برق در كنار هم 
هستند اما مهم اين است كه پيمانكار و ناظر مربوطه، 
دقت نظر كافي را در اجراي اين مس��اله نداشتند كه 
متأس��فانه منجر به بروز اين حادثه تلخ شد و در اين 
زمينه هم  نظر قطعي را بايد كارشناس��ان امر بدهند 
اما نكته مهم اينجاست كه مساله عبور كابل از داخل 
آب ب��ا علم ام��روز قابليت حل دارد به ش��رط اينكه 

كارشناسان و كساني كه متخصص اجراي كار هستند 
در اج��راي آن دقت كافي داش��ته باش��ند و نظارت 

دقيقي روي آن انجام  شود.
وي گف��ت: حتمًا تالش مي ش��ود كه اي��ن اتفاق بار 
ديگ��ر براي مردم نيفتد و از همه مردم و اين خانواده 
محترم ضمن عرض تسليت، عذرخواهي جدي دارم 

و اميدوارم كه اين مساله تكرار نشود.
در همي��ن رابطه، زه��را صدراعظم ن��وري، رييس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران در نشست علني روز يكشنبه اين 
شورا با بيان اينكه در سند برنامه پنج ساله سوم توسعه 
شهر تهران، شهرداري به عنوان مسوول اصلي حفظ 
ايمني در فضاهاي عمومي ش��هر است، تاكيد كرد: 
شهرداري موظف است به منظور پيشگيري از وقوع 
حوادث و افزايش ايمني تردد شهروندان در فضاهاي 
 HSE عمومي شهر، ساختار مديريت ايمني و بحران و
شهر تهران را بازنگري و ش��يوه نامه نظام مديريت و 
بازرسي و نظارت بر عملكرد و فعاليت كليه پيمانكاران 

را با هدف پيشگيري و كاهش حوادث تدوين كند.

او گفت: متأس��فانه علي رغم پيگيري هاي مس��تمر 
كميسيون و برگزاري جلسات بسيار با شهردار محترم، 
معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا و اداره 
كل تشكيالت و بهبود روش ها اين مهم همچنان مغفول 

مانده است.
نوري اضافه كرد: در نتيجه بررسي هاي به عمل آمده 
و خروجي جلسات برگزار ش��ده، ضرورت دارد كه در 
س��اختار ش��هرداري تهران، واحدي مجزا به صورت 
يكپارچه و تخصصي به مقوله سالمت، ايمني و محيط 
زيست بپردازد و به اين نكته توجه شود كه قرار گرفتن 
HSE در زي��ر مجموعه يكي از واحده��اي مرتبط با 
سالمت، ايمني يا محيط زيس��ت كارايي و اثرگذاري 
 HSE الزم و كافي را در اجرايي شدن الزامات و ضوابط

نخواهد داشت.
اين عضو شورا با بيان اينكه در جلسات كميسيون برنامه 
و بودجه با شهردار تهران بنا شده ساختار HSE زيرنظر 
اداره كل محيط زيست ش��هرداري تهران اداره شود، 
گفت: اين كار خبط و اش��تباهي و HSE بايد واحدي 

مستقل براي اثرگذاري هرچه بيشتر باشد.
مجيد فراهاني، رييس كميت��ه بودجه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران نيز در جلسه يادشده، اظهار كرد: با 
عنايت به اهميت فراهم كردن فضايي امن و ايمن براي 
حضور شهروندان معزز تهراني در بوستان ها و پارك هاي 
محلي در اج��راي بند 3 م��اده 80 قانون ش��وراهاي 
اسالمي كشور، درباره »لزوم توجه به ايمني بوستان ها، 
پارك هاي محلي و فراه��م آوردن زمينه حضور امن و 
ايمن خانواده ها« براي سومين بار به شهردار محترم 

تهران تذكر مي دهم.
به گفته فراهاني، متأسفانه در سال هاي گذشته ما شاهد 
بروز حوادثي همچون مرگ دلخراش فاطمه عزيز در 
پارك كوهسار منطقه 15 تا شكستن دست پسر بچه اي 
در پاركي ديگر و اخباري تلخ تر بوده ايم، حادثه هايي كه 
علتش را مي توان در كوتاهي و كم كاري، ضعف نظارت 
و كنترل عملكرد پيمانكاران توسط واحدهاي اجرايي 

شهرداري مناطق و نواحي دانست.

افزايش 50 درصدي قيمت 
زمين در تهران

مركز آمار ايران اعالم كرد، متوسط قيمت يك متر 
زمين در تهران 25 ميليون تومان ش��د. مركز آمار 
ايران نتايج طرح اطالعات قيمت و اجاره مسكن در 
شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٩ را منتشر كرد. بر اين 
اساس، متوس��ط قيمت فروش هر متر مربع زمين 
يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران 25 
ميليون و 510 هزار تومان با ميانگين مساحت ١٨٦ 
مترمربع بوده كه نسبت به فصل قبل 22.6 درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل50.4 درصد افزايش 
داشته  است. اين در حالي است كه متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران طي بهار 
سال جاري، بنا به اعالم بانك مركزي، 17 ميليون و 
72 هزار تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 106.7 درصد رشد داشته است. به گزارش 
ايرنا، افزايش قيمت زمين در تهران موجب شد كه 
مي��زان معامالت خريد و فروش زمي��ن در بهار 99 
نس��بت به فصل قبل 20.9 درصد و نسبت به بهار 
سال گذشته 18.9 درصد كم شود. همچنين در بين 
مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط 
قيمت فروش در منطقه سه )با قيمت 54 ميليون و 
924 هزار تومان( و كمترين در منطقه 20 با قيمت 6 
ميليون و 882 هزار تومان بود. براساس اين گزارش 
متوسط قيمت فروش هر مترمربع مسكن در شهر 
تهران با 12 سال عمر بنا معادل 18 ميليون و 823 
هزار تومان بود كه نسبت به زمستان گذشته 22.8 
درصد و نسبت به بهار 98 نيز 43.8 درصد افزايش 
دارد. بيشترين قيمت مسكن 39 ميليون و 251 هزار 
تومان با ميانگين مساحت 148 مترمربع و متوسط 
عمر بناي 10 سال در منطقه يك و كمترين آن در 
حدود هشت ميليون و 640 هزار تومان با متوسط 
عمر بناي 10 سال در منطقه 18 بوده است. بيشترين 
معامالت خريد و فروش مس��كن ته��ران در فصل 
گذشته در منطقه 5 و كمترين معامالت در منطقه 
19 انجام شد. متوسط مبلغ اجاره  ماهيانه به عالوه 
3 درصد وديعه پرداختي براي يك مترمربع زيربناي 
مسكوني تهران در بهار امسال 55 هزار و 730 تومان 
است كه نسبت به فصل قبل 9.8 درصد و نسبت به 
بهار سال گذشته 38.4 درصد افزايش داشته است. 
همچنين تعداد معامالت اجاره بها در بهار 99 نسبت 
به فصل قبل 17.8 درصد افزايش يافت و اين در حالي 
است كه با شيوع بيماري كرونا اعالم شد كه قرارداد 

مستاجران در زمستان 98 تمديد شود.

 نوسازي 5000 كاميون 
برون شهري كليد خورد

قرارداد نوسازي 5 هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل 
برون شهري كاال ميان سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي، يكي از بانك هاي كشور و بخش خصوصي به 
امضا رسيد. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، آيين 
امضاي قرارداد سه جانبه نوس��ازي 5 هزار دستگاه 
ناوگان حمل و نقل برون شهري كاال روز چهارشنبه، 
22 مردادم��اه با حضور محمد اس��المي، وزير راه و 
شهرسازي، عبدالهاشم حسن نيا، معاون وزير و رييس 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، حجت اله 
صيدي، مديرعامل يكي از بانك هاي كشور و بخش 
خصوصي در محل وزارت راه و شهرسازي برگزار شد. 
بر اساس اين قرارداد سه جانبه، تعداد 5 هزار دستگاه 
كاميون، كشنده و كانتينرهاي يخچالي در يك دوره 
20 ماهه نوسازي مي ش��ود. ميزان سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در اين قرارداد حدود 14 هزار ميليارد 

تومان ذكر شده است.

تشديد سختگيري هاي كرونايي 
در فرودگاه ها با كمك ناجا

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري از تشديد 
اقدامات س��ختگيرانه در فرودگاه ها و س��فرهاي 
هواي��ي مردم براي پيش��گيري و مقابله با ش��يوع 
ويروس كرون��ا خب��ر داد. به گزارش ايس��نا، رضا 
جعفرزاده، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
درباره  اقدامات سختگيرانه بهداشتي در فرودگاه ها 
و س��فرهاي هوايي اظهار ك��رد: از اين ب��ه بعد و با 
هماهنگي بيشتر با نيروي انتظامي به هيچ وجه اجازه 
ورود به افراد بدون ماسك به فرودگاه ها را نخواهيم 
داد و اگر كسي پس از ورود به ترمينال ها ماسكش را 
بردارد هيچ كس اجازه سرويس دهي و خدمات دهي 

به آن مسافر را نخواهد داشت.
وي ادامه داد: قطعا با كساني كه در مراحل مختلف 
ورود و خروج مسافران از ترمينال ها و حتي در طول 
پرواز مرتكب تعلل و تخلف شده اند برخورد جدي 
مي شود. سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه اگر مسافري 
عالئم ويروس كرونا را داش��ته باشد و به فرودگاه ها 
وارد ش��ود چه اقداماتي براي اين مس��افر در نظر 
گرفته شده اس��ت، گفت: اگر كسي پس از ورود به 
فرودگاه ها يكي از عالئم مشكوك به ويروس كرونا را 
داشته باشد حق سفر با هواپيما را ندارد و اگر بليت 
و كارت پرواز هم دريافت كرده باش��د ب��ه او اجازه 
پرواز نمي دهيم و نمايندگان وزارت بهداشت براي 
انجام اقدامات بعدي به اين مسافر بيمار رسيدگي 
مي كنند. جعفرزاده تاكيد كرد: در مراحل مختلف 
ورود و خروج مس��افران و چك ك��ردن آنها نيروي 
انتظامي حضور دارد و بيش��تر از س��ابق نظارت و 
سختگيري هاي خود را اعمال خواهد كرد همچنين 
به همه متوليان و مديران ترمينال ها تاكيد كرده ايم 
كه بايد مس��افران و استقبال كنندگان پس از ورود 
به فرودگاه مورد نظارت جدي قرار گيرند تا ضمن 
اس��تفاده دايمي از ماسك فاصله گذاري اجتماعي 
را رعايت كنن��د همچنين به مهمان��داران پرواز و 
ش��ركت هاي هندلينگ نيز اين تاكيدات صورت 
گرفته تا همه مس��افران در طول پ��رواز به صورت 

مستمر ماسك را روي صورت خود نگه دارند.

 چند نكته واقعي 
درباره انبار نفت شهران

دكتر علي بيت الهي، دبيركارگروه ملي مخاطرات 
طبيع��ي در واكنش ب��ه خطرزا ب��ودن مخازن 
سوخت شهران اظهار كرد: البته اصل صحبت كه 
درباره شهران گفته شده بود كه امكان دارد در اثر 
آتش سوزي و موارد ديگر حادثه اي چندين برابر 
بيروت رخ دهد، درباره انبار شهران احتماال كمي 
اغراق ش��ده؛ چرا كه معموال انفجار در اينچنين 
مخازني صورت نمي گيرد؛ بلكه آتش سوزي هاي 
ممتد رخ مي دهد يا در بدترين سناريو شاهد نشت 

مواد سوختي خواهيم بود.
دبيركارگروه ملي مخاطرات طبيعي در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: در بررسي ها و ارزيابي هايي كه 
بنده در طول مدت زمان داشتم، زماني اين مركز 
جانمايي شده كه سكنه شهر به اين ميزان نبود و 
وسعت شهر تهران به اين حد نبود و در آن زمان 
وزارت نفت در مكان يابي و همينطور مسير يابي 
لوله انتقال س��وخت از پااليشگاه به مخزن نفت 
شهر ري، تمهيدات ايمني را با شهرداري توافق 
كرده بودند به طوري كه براي لوله انتقال، حريم 
و زمين ها در نظر گرفته ش��ده بود كه ساخت و 
ساز هم نبايد بشود و منطقه شهران نيز عاري از 

جمعيت بود. 
بيت الهي اظهار كرد: نزديكي يك مخزن سوخت 
به يك كالن شهر ضرورت داشت به دليل اينكه 
تردد تانكرهاي سوخت در جاده ها خودش خطر 
روزم��ره جدي به وجود م��ي آورد. به هر صورت 
اين مكان در آن زماني كه تهران در اين وس��عت 
نبود انتخاب ش��د، اما در ح��ال حاضر وضعيت 
موجود درمورد چنين مخازني به ويژه در ضوابط 
كشورهايي مانند امريكا و نيوزيلند به اين صورت 
است كه چنين مكان هايي روي گسل ها و حريم 

گسل ها ساخته نشود.
وي افزود: علت اين ضابطه ه��ا نيز به اين خاطر 
است كه هر چقدر هم ساختمان را مقاوم سازي 
كنيم، اما تمهيدات مهندسي در مقابل عظمت 
جابه جايي و شكستگي يك گسل پاسخگو نيست 
كه البته درباره اين مخزن سوخت، چندين اليه 
بتني به دليل جلوگيري از نشت و سرازير شدن 
س��وخت بر اثر حوادث انديشيده و اجرا نيز شده 
اس��ت كه اينها نيز در برابر جابه جايي يك گسل 

ناچيز خواهد بود.
او ادام��ه داد: معم��وال ب��ر اين اس��اس احداث 
س��اختمان هايي كه در آيين نامه 2800 هم به 
عنوان ساختمان هاي خطرزا از آنها نام مي بريم 
و در رده س��اختمان هاي با درج��ه اهميت باال 
تقس��يم بندي مي كنيم در ش��رايط ذكر شده 
ممنوع است. آن زماني كه اين مركز احداث شده 
چنين ضابطه اي وجود نداشته. بنابراين اين انبار 
در نقطه اي كه از ديدگاه لجستيكي مناسب بوده 
احداث شده؛ اما در حال حاضر اين ضرورت وجود 
دارد ك��ه درباره جابه جايي اين مخزن كه هزينه 
هنگفتي هم ب��ه بودجه مل��ي تحميل مي كند 

تحقيق و تصميم گيري شود.
وي گف��ت: اين مس��اله در عالي ترين س��طوح 
مديريتي كش��ور نيز مطرح شده و به اين نتيجه 
رسيده اند كه جابه جايي چنين مركزي نيازمند 
يكسري اقدامات بسيار هزينه بر است كه ظاهرا 
فعال مقدور نيس��ت؛ اما ضرورت مل��ي دارد كه 
به طور جدي درباره جابه جايي چنين مراكزي و 
مكان يابي مجددش با توجه به گسترش شهري 

تصميماتي صورت گيرد.
بيت الهي ادامه داد: عالوه بر اين مركز سوخت كه 
طي اين روز ها به آن بسيار پرداخته شد و بازتاب 
عمده اي داشته ضرورت دارد كه به طور كلي مراكز 
خطرزا مورد توجه جدي قرار گيرد، شايد هيچگاه 
فكر نمي كرديم كه يك كلينيك پزش��كي مثل 
سينا اطهر كه به ذات خودش بايد خطرها را كم 
كند و موجب مداوا شود خود به يك مركز خطرزا 
تبديل شود؛ چرا كه در آن محل به جهت نيازهاي 

مركز كپسول هاي گاز انبار شده باشد.
وي ادامه داد: چنين جزيي نگري هايي ضرورت 
دارد. در منطق��ه اط��راف ب��ازار در منطقه 12 
ساختمان هاي فرس��وده اي داريم كه به داليل 
غلط لجس��تيكي به عنوان انبار مواد شيميايي، 
رنگ، چسب و موادي كه پتانسيل اشتعال بااليي 
دارد تبديل شده است. اينها در اثر حوادث فقط 
به خودشان آسيب نمي زنند؛ بلكه محيط اطراف 
را درگير مي كنند و حوادث مدل س��ازي ش��ده 
كوچكي همچون آن چيزي كه در حادثه پالسكو، 
سينا اطهر ديديم، اتفاق افتاد. نمونه نادر و بسيار 

شديد آن را هم اخيرا در بيروت شاهد بوديم.
بيت الهي گفت: عدم توجه و در واقع سهل انگاري 
تعجب برانگيز درباره نگهداري مواد با پتانسيل 
انفجار و اشتعال در مجاورت بندر و شهر مي تواند 

بسيار حادثه آفرين باشد.
وي اظهار كرد: عالوه بر تهران درباره بس��ياري 
از شهرها چنين نگرش��ي بايد به صورت ضابطه 
و آيين نامه هاي ض��روري و الزم االجرا در بيايد. 
اين نياز را پس از اين حادثه به ش��دت احساس 
مي كنيم و اميدواريم تحت عنوان مصوبات، لوايح 

و ضوابطي موجب ارتقاي ايمني شهري شود.
او درباره اينكه وق��وع زمين لرزه چه اثري بر اين 
دسته از مراكز نگهداري مواد شيميايي، همچون 
انبار نفت ش��هران خواهد گذاش��ت، گفت: در 
زلزله ب��ه ويژه در مورد آن دس��ته از مخازني كه 
روي گسل س��اخته شدند خطر عمده اين است 
كه در اثر جابه جايي، گس��يختگي در ديواره ها و 
مخازن صورت گيرد و حجم عظيمي از اين مواد 
سوختي مثل يك س��يالب در مسير آبراهه ها و 
دره ها به س��مت جنوبي تهران سرازير شود. اين 
عالوه بر مس��اله آتش سوزي و خطرات بالقوه اي 
اس��ت كه مي تواند آثار زيس��ت محيطي بسيار 
منفي داشته باشد كه تا سال ها شاهد پيامدهاي 

آن خواهيم بود.

ميرلوحي: طي هفته هاي آينده اخبار خوبي را در رابطه با امالك نجومي منتشر خواهيم كرد
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سند سياست هاي حمايت از رقابت سكوهاي فضاي مجازي تدوين شد

چالشي به نام انحصار در كسب وكارهاي فناوري
معاون مركز ملي فضاي مج��ازي با تاكيد بر لزوم مقابله با 
انحصار كسب وكارها در فضاي مجازي گفت: انحصارهايي 
در فضاي مجازي درحال ش��كل گيري اس��ت كه باعث از 
بين رفتن نظم ب��ازار و ضرر كاربران مي ش��ود. مدل هاي 
كسب وكار سكويي در كشور ما قدمت خيلي زيادي ندارد 
اما در همين مدت اندك برخي از بازيگران اين عرصه چنان 
قدرت گرفته اند كه مي توان گفت رقابت با آنها ديگر تقريبًا 
غيرممكن است. اين موضوع مي تواند آسيب هاي بسياري را 
متوجه كاربران سكوها، چه عموم مردم و چه كسب وكارهاي 
بهره بردار كند. وقتي يك پلتفرم به انحصار دست يافت و در 
كاربران ايجاد وابستگي كرد ديگر نه براي افزايش قيمت 
ارايه خدمات مانعي بر سر راهش است و نه اينكه الزامي براي 
ارتقاء يا حتي حفظ كيفيت خدمات و محصوالت خود دارد. 
از اين رو سند سياست ها و الزامات كالن حمايت از رقابت و 
مقابله با انحصار سكوهاي فضاي مجازي تدوين و ابالغ شده 
تا به نگراني هاي موجود درخصوص شكل گيري و تقويت 
انحصار، كاهش رقابت پذيري و افزايش موانع ورود به بازار 

براي كسب و كارهاي نوپا بپردازد.
سند سياست ها و الزامات كالن حمايت از رقابت و مقابله 
با انحصار سكوهاي فضاي مجازي هفتم مردادماه امسال 
به دستور رييس جمهوري توسط دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي ابالغ شد. اين سند از آن جهت داراي اهميت است 
كه با توجه به توسعه اقتصاد سكويي )پلتفرم( در دنيا و نيز به 
واسطه ويژگي هاي منحصربه فرد پلتفرم ها از جمله كنترل 
قابل توجه ب��ر كالن داده ها و بهره گيري از اثرات قدرتمند 
ش��بكه اي، نگراني هاي جدي در خصوص شكل گيري و 
تقويت انحصار، كاهش رقابت پذيري و افزايش موانع ورود 
به بازار براي كسب و كارهاي نوپا در اين زمينه وجود دارد. 
پلتفرم )سكو( به بس��تر نرم افزاري يا سخت افزاري گفته 
مي شود كه به عنوان زيرساخت اجرا يا توسعه در يك سامانه 
استفاده مي شود. بر اساس اين تعريف، در حوزه هاي فناوري 
و كسب و كار اينترنتي، پلتفرم بس��تري فناورانه است كه 
مي تواند تعامل دوسويه اي و يا چندسويه را مديريت كند و به 
همين دليل شبكه هاي اجتماعي، پيام رسان ها و سايت هاي 
تجاري آنالين به نوعي پلتفرم محسوب مي شوند. با وجود 
اين، بررس��ي هاي جهاني نشان مي دهد كه موضوع ايجاد 
انحصار در فضاي كسب وكار سكوهاي فضاي مجازي و نحوه 
مواجهه با آن به يك دغدغه براي كشورها تبديل شده است. 
به همين دليل قانون گذاري و تنظيم گري در حوزه تقويت 
رقابت و مقابله با انحصار، تقريباً در اكثر كشورهاي دنيا از دو 
سال پيش با جديت آغاز شده است. از اين رو در داخل كشور 
نيز با توجه به روند رو به افزايش چالش ها، پرونده ها و منازعات 
مرتبط با ش��كل گيري انحصار يا ب��روز و ظهور رفتارهاي 

ضدرقابتي در بازار كس��ب وكارهاي فضاي مجازي، سند 
سياست ها و الزامات كالن حمايت از سكوهاي فضاي مجازي 
و مقابله با انحصار در اين حوزه تدوين شده است. اين سند 
با هدف تضمين حفاظت حداكثري از حقوق كسب و كارها 
و برنامه ريزي همه جانبه براي بهبود شرايط آنها در فضاي 
مجازي تدوين شده است تا با مقابله با شكل گيري انحصار 
در بازار سكوهاي فضاي مجازي، موانع ورود كسب  وكارهاي 

نوپا به بازار سكوها كاهش يابد. 

    روشن سازي مصاديق اقدامات ضدرقابتي
در اين زمينه ابوالحس��ن فيروزآب��ادي رييس مركز ملي 
فضاي مجازي گفته است: »مفاد سند، مصاديق اقدامات 
ضدرقابتي در بازار كسب وكارهاي فضاي مجازي را روشن 
ساخته، از طريق ايجاد و ارتقاي شفافيت، ارايه دهندگان 
خدمات سكو را از تبعيض قائل شدن ميان كسب وكارهاي 
بهره بردار منع كرده، با سوءاستفاده از قدرت و موقعيت بازار 
براي محدودسازي رقبا مقابله كرده و ادغام ها و تملك هايي 

دنياي فناوري

موبايل هايي كه زلزله
 را به كاربران خبر مي دهند

 گ��وگل سيس��تم هش��دار زلزل��ه در ايال��ت 
كاليفرني��ا را در موبايل ه��اي اندرويدي ارايه 
مي كند ك��ه چند ثانيه يا دقيق��ه قبل از زلزله 
ب��ه كاربر پي��ام مي ده��د. به گ��زارش مهر به 
نقل از آسوش��يتدپرس، گوگل ب��ا رونمايي از 
نخس��تين سيستم گسترده هش��دار زلزله در 
ايالت كاليفرنيا اعالم ك��رد در آينده مي توان 
از موبايل ه��اي اندرويد براي رص��د زلزله در 
سراسر جهان استفاده كرد. همچنين مي توان 
در آينده با استفاده از اين دستگاه ها پيام هاي 
هشدار زلزله فراهم كرد. در همين راستا گوگل 
با همكاري مقامات ايالت كاليفرنيا و س��ازمان 
زمين شناس��ي امريكا يك سيس��تم هش��دار 
زلزله ب��راي موبايل هاي اندرويد س��اخته كه 
روي اين سيستم عامل موبايل فعال مي شود. 
كاربران موبايل هاي اندرويدي كه سرويس هاي 
مكان يابي را فعال كرده اند و در فاصله نزديكي 
از زلزله اي به وس��عت ۴.۵ ريشتر يا باالتر قرار 
داشته باش��ند، يك پيام دريافت مي كنند كه 
به آنها هش��دار مي دهد روي زمين بنشينند و 
پناه بگيرند. اين پيام هش��دار براساس لرزش 
پيش بيني شده در يك مكان خاص و با شدت 
مش��خصي ارسال مي ش��ود. با توجه به ميزان 
مس��افت فرد از محل وقوع زلزله، پيام هشدار 
چند ثانيه يا حتي چند دقيقه زودتر براي فرد 
ارسال مي ش��ود. همچنين اين هشدار وسعت 
تخمين��ي زلزله و مس��افت آن با كارب��ر را نيز 
به او نش��ان مي دهد. طب��ق اطالعات موجود 
پيام هش��دار مذكور به وسيله سيستم هشدار 
لرزش كاليفرنيا صادر مي ش��ود. اين سيستم 
س��يگنال هايي مربوط به بيش از ۷۰۰ لرزش 
سنج نصب ش��ده در ايالت كاليفرنيا را بررسي 
مي كند. اين س��يگنال ها موج هاي ارتعاشي را 
رصد مي كنن��د. به اين ترتيب نيازي نيس��ت 
كارب��ران اپليكيش��ن MyShake را ب��راي 
درياف��ت پيام هاي هش��دار نص��ب كنند. اين 
اپليكيشن در دانشگاه بركلي كاليفرنيا توسعه 
يافته و سال گذشته عرضه شد. گاوين نيوسام 
فرماندار ايالت كاليفرني��ا در اين خصوص در 
بيانيه اي نوش��ت: »رونمايي اين سيستم بدان 
معناست كه سيستم هش��دار زلزله كاليفرنيا 
روي تمام موبايل هاي اس��تاندارد اندرويد كار 
مي كند.« همچنين گوگل روز گذش��ته اعالم 
كرد موبايل ه��اي اندرويد بزودي به وس��يله 
حس��گرهاي شتاب س��نج حركتي زلزله ها در 
سراسر جهان را رديابي مي كنند. اين درحالي 
است كه سيستم عامل اندرويد در سراسر جهان 

بيش از ۲ ميليارد كاربر دارد. 

يادداشت

بررسي حقوقي افزايش 
قيمت بسته هاي اينترنت

رضا   ايازي |
مشاور حقوقي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات|

داستان از جايي شروع شد كه دو اپراتور تلفن همراه 
قيمت بس��ته هاي خود را تغيير دادند. البته ش��ما 
مي گوييد كه س��قف و كف تعرفه اي كه رگوالتوري 
تصويب كرده كه تغيير نكرده است. پس چرا موضوع 
اينچني��ن وارد مرحله تقابل ش��ده اس��ت. به زعم 
رگوالتوري اين دو اپراتور قدرت مسلط بازار هستند 
لذا بايد براي بسته هاي خود هم از رگوالتوري مجوز 
بگيرن��د؛ درحالي كه اپراتورهاي مذك��ور اين كار را 
نكردند و در اقدامي هماهنگ هر دوآنها بس��ته هاي 
خ��ود را تغيير دادن��د. اما ماج��راي حقوقي قضيه 
چيست؟ بند 3-1۵  مصوبه شماره 3 جلسه شماره 
۲۵۲ مورخ 139۵/11/1۰كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات با عنوان مقررات حاكم بر قدرت مس��لط 
ب��ازار )Significant Market Power( مقرر 
كرده است كه: »تعرفه خدمات جديد يا تغيير تعرفه 
مصوب خدمات فعلي براي قدرت مسلط در بازارهاي 
خرده فروشي بر اساس پيشنهاد كتبي قدرت مسلط 
)به همراه مستندات و داليل توجيهي( به سازمان و 
تصويب كميسيون تعيين خواهد شد.« بند 1۷-3  
مصوبه مذكور هم اين چنين تقرير شده كه: »قدرت 
مسلط موظف است پيش از اعالم عمومي ارايه انواع 
بسته هاي خدماتي يا بسته هاي تشويقي، نوع بسته 
و تعرفه پيش��نهادي آن را به تاييد سازمان برساند. 
سازمان ظرف مدت حداكثر دو هفته مراتب را بررسي 
و نظر خود را كتبا به او اعالم مي نمايد. عدم ارايه نظر 

سازمان در موعد مقرر به منزله تاييد خواهد بود.«
مالحظه مي شود كه مبناي تخلف اپراتورها قدرت 
مسلط بازار شناخته شدنشان است. خوب است تعريف 
قدرت مسلط را هم بر اساس مصوبه موردبررسي قرار 
دهيم بند 1-۴  آن مصوبه قدرت مس��لط را اينگونه 
تعريف كرده است: »ارايه دهنده خدماتي كه مطابق 
با ش��رايط و ضوابط اين مصوبه داراي توانايي تعيين 
قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كاال يا خدمات يا شرايط 
قرارداد باشد.« آيا اين اپراتورها بر اساس اين تعريف 
قدرت مسلط هستند؟ به نظر نگارنده در عمل بله اما 
بر اساس متن مصوبه خير؛  چرا؟ زيرا هيچ كدام از اين 
دو اپراتور قانونا توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا 
تقاضاي خدمات يا شرايط قرارداد را ندارند زيرا تمام 
اين موارد را رگوالتور تعيين مي كند و هيچ اپراتوري 
بر اساس نظام رگوالتور مداخله گر حداكثري در كشور 
به هيچ عنوان توانايي تعيين اين موارد را ندارد. نتيجه 
اول:  اين دو اپراتور بر اساس مصوبه شماره ۲۵۲ قدرت 
مسلط نيستند لذا نبايد پيش از اعالم عمومي ارايه 
انواع بسته هاي خدماتي يا بسته هاي تشويقي، نوع 
بسته و تعرفه پيشنهادي آن را به تاييد سازمان برساند. 

    اقدام وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات به سرعت مصوبه اي را در كميسيون 
و س��پس در هيات وزيران به تصويب رس��اند كه بر 
اساس آن رگوالتوري مي تواند دارندگان پروانه را در 
صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه اي ظرف ۴8 
ساعت از زمان ابالغ تا زمان رفع كامل تخلف به ازاي 
هرروز تأخير در رفع تخلف تا سقف يك دهم درصد 
از درآمد ناخالص س��االنه جريمه كند. رگوالتوري 
محاس��بات خود را انجام داد و به مخابرات جريمه 
1۷ ميلي��اردي را ابالغ ك��رد. اوال، همه حقوقي ها 
مي دانند اثر قانون ناظر به آينده اس��ت نه گذشته و 
هيچ متن حقوقي نمي پذيرد كه اعمال جريمه عطف 
به ماس��بق ش��ود. به همين دليل اين اقدام وزارت 
ارتباطات كامال غيرقانوني و قابل ابطال است. دوما، 
رابطه اپراتور و رگوالتور رابطه اي قراردادي اس��ت و 
نمي توان وجه التزام )ش��ما بخوانيد ضمانت اجرا( 
را بر اس��اس تصميم حاكميت افزاي��ش داد. خوب 
است دوس��تان حقوقي فعال در حوزه ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات بدانند وفق قان��ون اجازه تعيين 
و وص��ول حق امتياز فعاليت بخ��ش غيردولتي در 
زمينه پس��ت و مخابرات مصوب سال 139۲، حق 
االمتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران 
عدم انجام تعهداتبا تصويب هيات وزيران است و اين 
 موارد ناظر اپراتورهاي جديد است نه اپراتورهايي كه 
حق االمتياز و جرايم عدم ايفاي تعهداتش��ان قبال 
تعيين و تصويب شده است.  اگر اين رويه غيرقانوني را 
بپذيريم ممكن است فردا با تصويب هيات وزيران حق 

االمتياز اپراتورها هم ناگهان افزايش يابد. 

وقتي يك پلتفرم انحصاري در كاربران وابستگي ايجاد كرد، ديگر براي افزايش قيمت خدماتش مانعي نمي بيند
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( پرداخت سود سهامداران محترمی که در تاريخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/05/15 سهامدار اين شرکت بوده اند را از تاريخ 1399/07/02 به صورت ذيل آغاز می نمايد :

آگهي پرداخت سود سهام

هیات مديره شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام (

  شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(
به شماره ثبت 7841 و شناسه ملي 10260289464 مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 1398/12/29

سهامداران حقيقي که در سامانه سجام  ثبت نام   ننموده اند :
 کلیه سهامداران حقیقی که در سامانه س�جام ثبت نام ننموده اند و يا مطالبات مربوط به سال های قبل دارند ، از  تاريخ
 ) 1399/08/10( مي توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت و ارائه مدارک ذيل نسبت به دريافت سود خود )بصورت 
نقدي( اقدام نمايند. الزم به ذکر است، وکالي سهامدار بايستي عالوه بر مدارک ذيل، اصل و کپي وکالتنامه و اصل و کپي 

کارت ملي خود را نیز بهمراه داشته باشند.
1( اصل کارت ملي سهامدار 

2( ارائه کدمعامالتي »موسوم به کدبورسي« 
  سود صندوق های سرمايه گذاری همزمان با س�هامداران حقیقی از تاريخ 1399/08/10 و با ارائه مدارک مندرج در 

بخش سهامداران حقوقی قابل پرداخت خواهد بود .
شرکت های  سبدگردان:

سود سهام سبدگردان ها با ارسال قرارداد سبدگرداني و اعالم شماره حساب و شماره شباي حساب بانکي ، مستقیما 
از طريق شرکت و همزمان با سهامداران حقیقی )1399/08/10(  به حساب شرکت های سبدگردان پرداخت می گردد.

سهامداران حقوقي:
سهامداران حقوقي با تعداد سهام کمتر از 400 میلیون سهم نیز از تاريخ )1399/10/01( مي توانند با مراجعه به کلیه شعب 

بانک تجارت و ارائه مدارک ذيل نسبت به دريافت سود خود ) از طريق انتقال به حساب سهامدار ( اقدام نمايند.
1( ارائه کدمعامالتي » موسوم به کدبورسي « 

2( نامه معرفي شماره حساب شرکت در يکي از بانک هاي متصل به سیستم شتاب به امضای مديران صاحب امضاء مجاز
3( تايید کتبي شماره حساب بانکي از شعبه بانکي که درآن حساب دارند.

4( اصل و کپي کارت ملي نماينده سهامدار 
5( تصوير آخرين روزنامه رسمي شامل آخرين تغییرات مديران صاحب امضاء )ممهور به مهر شرکت(

٭ س�ود سهامداران حقوقي با تعداد بیش از 400 میلیون سهم، از 1399/12/01 تا 1399/12/29 از طريق واريز به حساب 
سهامدار پرداخت خواهد شد.

نشاني: اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، دفتر شرکت فوالد مبارکه ، واحد امورسهام و مجامع
تلفن گويا :52733838- 031         نمابر: 031-52733922

saham@msc.ir : پست الكترونيك    www.msc.ir: آدرس اينترنتي

نحوه پرداختزمان پرداختگروه سهامداران

واريز به حساب معرفی شدهدر تاريخ 1399/07/02سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند
 در سامانه سجام

 سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند
 و صندوق های سرمايه گذاری

از 1399/08/10 تا 
سیستم متمرکز بانک تجارت1399/12/29

سهامداران حقوقی
سیستم متمرکز بانک تجارتاز 1399/10/01 تا 1399/12/29از 1 سهم تا 400 میلیون سهم

از 1399/12/01 تا بیش از 400 میلیون سهم
واريز به حساب سهامدار1399/12/29

كه انحصار را تقويت مي كنند، محدود خواهد س��اخت.« 
همچنين سيدهادي سجادي، دبير كميسيون عالي تنظيم 
مقررات و معاون امور اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي 
فضاي مجازي در خصوص ابالغ و انتشار »سند سياست ها 
و الزامات كالن حمايت از رقابت و مقابله با انحصار سكوهاي 
فضاي مج��ازي« به مهر گفت: اين س��ند با هدف تقويت 
فضاي رقابتي، رفع انحصارهاي موجود، جلوگيري از ايجاد 
انحصارهاي جديد و ممانعت از ارتكاب اعمال ضدرقابتي 
توسط سكوهاي فعال در فضاي مجازي كشور تدوين شده 
است. با توجه به اينكه فصل نهم قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ با عنوان »تسهيل رقابت و منع انحصار«، يك 
قانون مناسب و قدرتمند در زمينه مقابله با انحصار است و در 
مقايسه با بسياري از كشورها قانون پيشرو و كاملي به شمار 
مي آيد، ما در سند تدوين شده دغدغه اصلي مان تبيين و 
تشريح مصاديق بروز رفتارهاي ضدرقابتي يا ايجاد انحصار 
در فضاي مجازي بوده است تا به عنوان پشتيبان قانون فعلي، 
راه را براي شوراي رقابت و بقيه تنظيم گران اين حوزه روشن 
سازد. اهم موضوعاتي كه به آن پرداخته ايم شامل مباحثي 
چون مقابله با باندلينگ هاي غيرموجه و سوءاس��تفاده از 
موقعيت مسلط در بازار، مباحث بي طرفي سكويي و بي طرفي 
دستگاهي، لزوم شفافيت الگوريتمي، الزامات ادغام و تملك 
و توسعه افقي و عمودي كسب وكارها، الزامات سكوها در 
برابر كسب وكارهاي بهره مند مانند عدم تحميل بندهاي 
قراردادي ناعادالنه و الزمات سكوها در برابر كاربران مانند 
موضوعات مرتبط با حفاظت از داده بوده است. از سوي ديگر 
در اين سند بندهايي وجود دارد مبني بر اينكه شوراي رقابت، 
تعاريف و معيارهاي خود را متناسب با الزامات و ويژگي هاي 
فضاي مجازي بازنگري كند، مثاًل در تعريف بازار مرتبط، 
تعريف استاندارد رفاه مشتري يا تشخيص نشانه هاي بروز 
انحصار در بازار، عواملي چون اثرات ش��بكه اي مستقيم و 
غيرمستقيم و ميزان داده هاي در اختيار سكوها را نيز لحاظ 
كند. وي درباره پلتفرم هايي كه مشمول اين مصوبه مي شوند، 
اظهار كرد: اين مصوبه تمامي سكوهاي فعال بر بستر فضاي 
مجازي را شامل مي شود، چه آنهايي كه در بازارهاي دوسويه 
فعاليت مي كنند و چه آنها كه بازارهاي چندسويه را هدف 
گرفته اند. مخاطب اصلي اين سند شورا و مركز ملي رقابت 
است كه سند به آن ابالغ شده است، اما ساير تنظيم گران 
فعال در كشور عالوه بر اينكه در تدوين سند مشاركت فعال 

داشته اند نيز ملزم به رعايت آن هستند.

   كاهش موانع ورود براي بازيگران نوپا
معاون امور اقتص��ادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي 
مجازي درباره هدف تدوين اين سند بيان كرد: هدف سند 
به طور واضح اين اس��ت كه از ثبات بازار كس��ب وكارهاي 
س��كويي فضاي مجازي صيانت كند و موانع ورود را براي 

بازيگران نوپا كاهش دهد. وقتي اين هدف محقق ش��ود، 
خودبه خود كاربران س��كوها هم به واسطه فضاي رقابتي 
ايجاد ش��ده، از مضرات و مخاطرات ايجاد انحصار در امان 
خواهند ماند. در مواردي تنه��ا يك بازيگر فعال در برخي 
حوزه ها داريم كه سند در اين مورد هم كارگشا خواهد بود؛ 
زيرا تكيه ما در تدوين سند بروز و ارتكاب اقدام غيررقابتي 
بوده است و مصاديق اين اقدامات هم تبيين شده است، لذا 
حتي يك بازيگر منفرد و منحصر در يك بازار مشخص هم 
به طور مثال نمي تواند بندهاي قراردادي را به كسب وكارهاي 
بهره بردار تحميل يا اينكه به صورت بي رويه اقدام به توسعه 
فعاليت خود در س��اير اليه هاي زنجيره تأمين كند. هدف 
مهم ديگر سند اين است كه معيارها و ويژگي هاي رقابت 
در بازار كسب وكارهاي فضاي مجازي و وجوه تمايز آنها با 
كسب وكارهاي فضاي سنتي را در جهت مواجهه با چالش 
شكل گيري انحصار در اين فضا، در اختيار متولي و تنظيم گر 
رقابت كشور، يعني ش��وراي رقابت قرار دهد. از طرفي در 
اين سند، لزوم تنظيم گري پيش��ين نيز مورد تأكيد قرار 
گرفته است. زيرا در بازار سكوهاي فضاي مجازي به واسطه 
ويژگي هايي چون صرفه اقتصادي قابل توجه توسعه مقياس 
و توسعه قلمرو، وجود اثرات شبكه اي قدرتمند، قدرت حاصل 
از در اختيارگيري كالن داده ها و امكان ايجاد وابستگي در 
كاربران و دشواري جابه جايي ميان سكوها براي كاربر، اواًل 
انحصارها به سرعت شكل مي گيرند و ثانيًا اگر بازيگري به 
قدرت انحصاري دست يابد، بازگرداندن بازار به مسير ثبات 
و سالمت و از ميان برداشتن اين انحصار بسيار دشوار خواهد 
بود. بنابراين در سند سياست ها و الزامات كالن حمايت از 
رقابت و مقابله با انحصار س��كوهاي فضاي مجازي به طور 
مثال بر لزوم فعال سازي رويه هاي تحقيق و تفحص شوراي 
رقابت و ل��زوم گزارش گيري هاي منظم تأكيد كرده ايم تا 
تنظيم گري پيشيني در مقابل تنظيم گري پسيني تقويت 
شود. سجادي در پاسخ به اينكه چه قوانيني براي جلوگيري 
از انحصار پلتفرم هاي خارجي در اين سند در نظر گرفته شده، 
گفت: اگرچه تمامي الزامات اين سند در خصوص سكوهاي 
خارجي نيز صادق و برقرار اس��ت اما تمركز سند بيشتر بر 
س��كوهاي داخلي و تنظيم گري آنها بوده است، چرا كه با 
موارد بسياري مواجه شده بوديم كه انحصارهايي در حال 
شكل گيري است كه در نهايت به از ميان رفتن نظم بازار و 
متضرر شدن كاربران خواهد انجاميد. البته واقفيم كه موضوع 
انحصار سكوهاي خارجي در كشور و خروج حجم عظيمي از 
داده هاي كاربران از كشور بسيار حائز اهميت و بعضاً مخاطره 
برانگيز اس��ت اما تعيين تكليف در اين خصوص مستلزم 
اقدامات ج��دي در حوزه هاي ديگري مانند بحث تقويت 
ديپلماسي و رايزني هاي بين المللي در جهت قانونمندسازي 
فعاليت اين سكوها و همچنين وضع قوانين و مقررات مرتبط، 

مانند آن چه اخيراً در پارلمان تركيه تصويب شده، است.
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نمايندگان به »مدرس خياباني« راي اعتماد ندادند  

مدرس قرباني اختالف
تعادل | فرشته فريادرس|

 »رييس دولت نيامد، مجلس تالفي كرد.« نمايندگان 
خانه ملت روز گذش��ته با ۱۴۰ راي مخالف استقبال 
خوبي از »حسين مدرس خياباني« وزير پيشنهادي 
صمت نداشتند ودس��ت رد به سينه او زدند. عدم راي 
اعتماد ديروز مجلس به گزينه پيش��نهادي دولت در 
حالي اتفاق افتاد كه شنيده ها حكايت از فضاي مثبت 
و نظر مس��اعد نمايندگان به مدرس خياباني داشت. 
اما غيرقابل پيش بيني بودن نماين��دگان اين دوره از 
مجلس، اتفاق ديگري را رقم زد و ورق به ضرر مدرس 
خياباني برگش��ت. گويا صندلي خالي حسن روحاني 
رييس جمهور در جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي 
صمت به مذاق خيلي از نمايندگان خوش نيامد وهمين 
موضوع كه ناراحتي و گاليه آنها را درپي داشت، موجب 
ش��د تا در تقابل با دولت، آن را دستاويزي براي ندادن 
راي اعتماد به وزير پيشنهادي دولت قرار دهند و نيامدن 
روحاني را كه به گفته آنها، موجب كسر شأن مجلس 
شده اينگونه تالفي كنند. ناگفته نماند كه جلسه ديروز 
مجلس حواشي زيادي به همراه داشت وآتش مخالفان 
دولت در پارلمان به قدري تند بود كه تير انتقاد آنها به 
معاون اول رييس جمهور هم اصابت كرد. با بسته شدن 
پرونده مدرس خياباني، حال مي ماند وزارتخانه اي كه 
ديگر متولي ندارد و دولت تنها دو راه پيش رو دارد يا بايد 
براي معرفي سرپرست جديد، حكم حكومتي بگيرد يا 
هر چه س��ريع گزينه جديدي را براي معرفي مجلس، 
تعيين كند. هرچند در بازي شطرنج دولت و مجلس، 
معلوم نيست چه سرنوش��تي در انتظار اين وزارتخانه 
مهم باشد، اما شنيده ها همچنان حكايت از اين دارد كه 
دولت تصميم دارد، »عليرضا رزم حسيني« را به عنوان 
گزينه پيشنهادي به مجلس معرفي كند، اما با اتفاقاتي 
كه در جلسه ديروز راي اعتماد مجلس افتاد بايد ديد 
كه آيا »رزم حسيني« حاضر به پذيرش اين پيشنهاد 

خواهد شد يا خير. 

    مخالفان چه گفتند؟ 
»۲۲ مردادماه؛ ساعت ۸ صبح«، زنگ آغاز به كار جلسه 
مجلس با دستوركار بررس��ي صالحيت و برنامه هاي 
»حسين مدرس خياباني« وزير پيشنهادي صمت به 
صدا درآمد. جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارت 
صمت در حالي آغاز ش��د كه بر صندلي خالي حسن 
روحاني رييس جمهور، اس��حاق جهانگيري معاون او 
تكيه زده بود. موضوعي كه در ادامه كار، ناراحتي و گاليه 

نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. 
با شروع جلسه، چهار نماينده اي كه به عنوان مخالف 
وزير پيشنهادي صمت پشت تريبون قرار گرفتند وبه 
ايراد سخن پرداختند، »علي اصغر عنابستاني نماينده 
مردم سبزوار«، »حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيات 
رييسه مجلس«، »محسن زنگنه نماينده مردم تربت 
حيدريه«، »عباس گودرزي نماينده مردم بروجرد در 
مجلس« بودند. اولين فردي كه به عنوان مخالف وزير 
پيشنهادي صمت پش��ت تريبون قرار گرفت، زنگنه 
بود كه خطاب به م��درس خياباني گفت: بپذيريد كه 
نمي توان عملكرد ضعيف يكساله وزارت شما را ناديده 
گرفت. رزومه شما برجسته است، اما امروز روز بررسي 
رزومه ها نيست، بلكه روز بررسي عملكردها است و سهم 
زيادي از ناكارآمدها داريد. اين نماينده مجلس در ادامه 
گفت كه ما به يك وزير شجاع نياز داريم كه بتواند با مافيا 
برخورد كند، اما در طول اين سه ماه چنين قابليتي را 

در شما نديديم. 
»فتنه« كليدواژه اي است كه از مجلس نهم در جلسات 
راي اعتماد و استيضاح از س��وي نمايندگان اصولگرا 
براي مخالفت استفاده مي شد و بعد از چهارسال دوباره 
در ميان پارلماني هاي تماما اصولگرا پايگاهي پيدا كرد. 
به طوري كه »علي اصغر عنابستاني« كه در مخالفت با 
مدرس خياباني صحبت مي كرد، جهانگيري را هدف 
نقدهاي تند و تيز ق��رار داد وگفت: »آقاي جهانگيري 
به جاي اينكه اينقدر به فكر ج��ا انداختن آدم هايتان 
باشيد يك كمي هم به فكر مردم باشيد. آقاي مدرس 
بازداش��تي فتنه را در رأس يكي از شركت هاي بزرگ 
بازرگاني گذاش��ته ايد. كس��ي كه مراجع رس��مي در 
موردش نامه  داده اند و گفته اند كه به او پست داده نشود. 
آقاي مدرس ش��ما اين فرد را در همين روزهاي اخير 
در هيات مديره يكي از مجموعه هاي بزرگ وزارتخانه 
گذاشته ايد. آقاي خياباني يك مديركل اصلي كه بايد 
انتصابات شما را اداره كند مديركل شما سابقه رييس 
دفتري يكي از س��ران فتن��ه را در كارنامه كاري خود 
دارد.« او عملك��رد مدرس خيابان��ي در وزارت صمت 
را اس��فناك خواند و گفت: ايشان با يك تير سه نشان 
زد؛ با عملكرد خود تنظيم بازار را برهم زد، قيمت ها را 
دوبرابر كرد و صادرات را كاهش داد. او همچنين مدعي 
شد كه مدرس خياباني با فشار رييس جمهور يا رييس 
دفتر رييس جمهور و آقاي جهانگيري به عنوان نماينده 
تام االختيار در وزارت صمت انتخاب شده، اما دستاورد 
او در سرپرستي وزارت صمت از اتفاقات عجيب و غريب 
نظير كاهش توليد خودروسازان، گراني لوازم خانگي و 
افزايش قيمت اقالم خوراكي دارد. اين نماينده حتي در 
س��خناني، حاضر نشدن رييس جمهور در جلسه رأي 
اعتماد به وزير پيشنهادي صمت، را نشانه بي اهميت 

بودن آقاي خياباني براي ايشان دانست. 
اما »عباس گودرزي« ديگر نماينده مخالف، معتقد بود 
كه مدرس خياباني توان مديريت وزارت صنعت را ندارد 
و خطاب به نمايندگان گفت: اين جلسه نبايد جلسه رأي 
اعتماد به مدرس خياباني بلكه بايد جلسه پاسخگويي 
وي به ناكارآمدي ها باش��د. او در اظهارات تند ديگري 
عنوان كرد كه آيا قحط  الرجال شده است؟ اين در شأن 
مجلس نيست كه به علت زمان كمي كه از عمر دولت 
باقي مانده، با عجله به وي رأي اعتماد دهيم. گودرزي 
خطاب به رييس مجلس گفت: آقاي قاليباف! اين رويه 
اخذ رأي اعتماد را در مجلس يازدهم عوض كن! يعني 

چه هر كس بخواه��د رأي اعتماد بگيرد اعوان و انصار 
و لشكري پشت سرش راه مي افتد، كارچاق كن ها در 
همين راهروهاي مجلس متولد مي شوند. تو چه كاره 
مملكتي كه به من و ديگري زنگ مي زني و مي گويي 
كه بيا ببرمت پيش وزير. گودرزي خطاب به همكارانش 
گفت: از ش��ما بعيد است؛ اين در شأن مجلس يازدهم 
نيست كه مي گوييد خب ديگر چه كار كنيم، برو دنبال 
كارت. كسي كه مي گويد ديگر چه كار بكنيم، هر كسي 

كه مي خواهد باشد، چرا به مجلس آمده است؟
حاجي دليگاني، ديگر نماينده مخالف در نطقي متفاوت، 
رأي مجل��س به خياباني را جايزه به مس��ببان گراني 
و احت��كار عنوان ك��رد. او در عين ح��ال خياباني را از 
نس��ل قديم بازرگاني؛ يعني همان نسل چرتكه، نسل 
ماموران تعزيرات، نسل نمايشگاه هاي عرضه مستقيم 
كاال، معرفي كرد كه به گفته او، اينها از مفهوم فناوري 
اطالعات و رقابت دركي ندارند. او همچنين در اظهاراتي 
تندتر گفت: مديري كه از ترس مردم جرأت نمي كند 
پايش را در بازارهاي كشور بگذارد حال براي دريافت 
رأي اعتم��اد به مجلس آمده؛ او باي��د به خيابان امين 

حضور براي سركشي به قيمت ها برود!

    دفاع موافقان
موافق��ان حض��ور م��درس خياباني ب��راي ماندن در 
وزارت صمت، چه كس��اني بودند و چه گفتند؟ »علي 
بابايي كارنام��ي، نماينده مردم س��اري و مياندرود«، 
»حجت االس��الم س��يد س��لمان ذاكر نماينده مردم 
اروميه«، »س��يد احم��د رس��ولي نژاد، نماينده مردم 
دماوند و فيروزكوه« و »محمد خدابخشي نايب رييس 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس« چهار نماينده اي 
بودند كه در موافقت با گزينه پيشنهادي دولت صحبت 
كردند.  رس��ولي نژاد در موافقت با وزير پيشنهادي در 
اظهاراتي عنوان كرد كه مدرس خياباني سابقه بااليي 
در عرصه صنعت و بازرگاني دارد وس��المت، ديانت و 
تقواي وزير پيشنهادي مورد تاييد اس��ت. او در ادامه 
خطاب به نمايندگان عنوان كرد: دوستان خيلي مراقب 
باشيد زيرا جريان هايي هستند كه مي خواهند مجلس 
را تحت تاثير قرار دهند. منظور اين نماينده، گزارشاتي 
بود درباره انتصاباتي كه به جريان فتنه برمي گردد و به 
مجلس رسيده اس��ت؛ به گفته او، آنها در آستانه رأي 
اعتماد به دنبال پرونده س��ازي براي وزير پيشنهادي 
هستند!در ادامه جلسه راي اعتماد، ذاكر نيز به عنوان 
نماينده موافق، مدرس خياباني را فراجناحي خواند و 
گفت: مبارزه با فس��اد و توجه به ديپلماسي اقتصادي 
مهم ترين ويژگي هاي وزير پيشنهادي است. اما بابايي 
كارنامي در موافقت با وزير پيش��نهادي در اظهاراتي 
مدعي شد، كساني كه براي گراني خودرو تالش داشتند، 
نمي خواهند به خياباني راي دهي��م. او در نطق خود، 
وزارت صمت را يكروز يا حتي يكساعت بدون متولي 
بودن، خيانت خواند. او ادامه داد: اگر صنعت خودرو و 
فوالد داراي مشكل است، مافياي آنها كساني هستند 
كه از بيرون شما را مديريت مي كنند. خدابخشي هم به 
عنوان نماينده موافق، رأي اعتماد به مدرس خياباني، را 
رأي به خودكفايي و ثبات بازار ارز، ثبات قيمت ها، قطع 
وابستگي، توليد ملي، دوري از حاشيه ها، نخبه پروري و 
استفاده از نيروي توانمند داخلي و شعار ما مي توانيم، 

عنوان كرد. 

   در غياب روحاني
مدرس از خودش دفاع كرد

پس از س��خنراني مخالف��ان وموافق��ان برنامه وزير 
پيشنهادي وزارت صمت، حسين مدرس خياباني براي 
دفاع از برنامه هايش پشت تريبون رفت تا يكه و تنها از 
خود دفاع كند، چرا كه رييس جمهور، او را تا بهارستان 
همراهي نكرد و اسحاق جهانگيري معاون اول روحاني 
هم به داليل قانوني نمي توانست به دفاع بپردازد و فقط 

وي را همراهي كرد.حال او بايد نهايت تالشش را مي كرد 
تا رأي اكثريت نمايندگان كه با سكانداري وي در وزارت 
صمت مخالف بودند، را به دست آورد. او ضمن تشريح 
برنامه هاي خود عنوان كرد: اطمينان مي دهم وزارت 
صنعت در دوره جديد فعاليت خود همچون ماه هاي 
گذش��ته با هرگونه واردات بي رويه به شدت ممانعت 
كند و از اين آسيب مراقبت الزم را به عمل آورد. مدرس 
خياباني همچنين عنوان كرد: از رويكرهاي اصلي برنامه 
من كه حاصل كار كارشناسي، حضور ميداني در بازديد 
از واحد ها صنعتي و تشكيل جلسات مكرر با بخش هاي 
صنعتي است بهبود معيش��ت مردم و اشتغال است، 
دقيقا همان دو موضوعي كه دشمن آن را نشانه رفته 
اس��ت، در اين برنامه تالش شده ضمن پاسخگويي به 
دغدغه هاي نمايندگان مجلس حركتي منطبق بر اسناد 
باال دستي، سياست هاي اقتصاد مقاومتي، بيانيه گام دوم 
انقالب، قانون رفع موانع توليد و استفاده حداكثري از 
توانمندي توليد داخلي مبتني بر سياست ابالغي مقام 
معظم رهبري در تحقق جهش توليد در وزارت صمت 
شكل بگيرد. در نهايت و پس از توضيح وزير واظهارات 
مخالفان و موافقان وزير پيشنهادي، رأي گيري آغاز شد 
و نمايندگان دولت جلسه علني مجلس را ترك كردند. 
شايد كمتر كسي پيش بيني مي كرد كه مدرس خياباني 
از رسيدن به كرسي وزارت جابماند. چراكه از مجموع 
۲۵۴ راي، نمايندگان ب��ا ۱۰۴ راي موافق، ۱۴۰ راي 
مخالف و ۱۰ راي ممتنع به حسين مدرس خياباني به 
عنوان وزير صمت اعتماد نكردند. قاليباف رييس مجلس 
هم پس از اعالم راي ع��دم اعتماد به مدرس خياباني 
گفت: از رييس جمهور مي خواهيم هر چه سريع تر وزير 

پيشنهادي جديد را به مجلس معرفي كند.

    رمزگشايي از راي مخالفان 
اما چرا ۲۲ مردادم��اه براي مدرس خياباني روز خوبي 
نبود و چرا نتوانست راي اعتماد را از نمايندگاني كه تا 
يك روز قبل از جسله راي گيري، همه نشانه ها حكايت 
از نظر مساعد آنها به او داش��ت، بگيرد؟ سوالي بزرگ 
كه شايد نتوان به آن پاسخ روشني داد. هرچند داليل 
مختلفي براي آن مطرح مي شود. برخي، دليل اين عدم 
راي را تقابل نگاه مجلس با دولت و انتقام گيري عنوان 
كردند. به طوريكه محمد مهاجري در حساب كاربري 
خود در توئيتر در واكنش به عدم راي اعتماد مجلس 
به وزير پيشنهادي صمت نوشت: »تندروهاي مجلس 
يازدهم، عطش آرزوي دس��ت نايافت��ه اش براي عزل 
روحاني را )كه با اظهارنظر صريح مقام معظم رهبري 
بر باد رفت( با راي منفي به مدرس خياباني براي وزارت 
صمت التيام دادند! تجربه نشان داده مجبورند به فردي 
به مراتب ضعيف تر راي بدهند. هركه گريزد ز خراجات 
ش��هر/باركش غول بيابان شود.« يا حسام الدين آشنا، 
مشاور رييس جمهوري در توييتي در واكنش به عدم 
اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي صمت نوشت: »غرور 
قرباني گرفت.«  اما حكايت ديگري كه نقل مي شود و از 
آن به عنوان علت اصلي عدم اعتماد مجلس به مدرس 
خياباني نام برده مي شود، عدم حضور حسن روحاني در 
بهارستان است. حال اين پرسش قابل طرح است كه 
آيا واقعا نيامدن رييس دولت دوازدهم باعث شد تا ورق 
به ضرر مدرس خياباني برگردد؟ وقتي جريانات ديروز 
مجلس را رصد و س��خنان نمايندگان مخالف را مرور 
مي كنيم به اين اظهارات بر مي خوريم كه آنها از نيامدن 
روحاني بس��يار شاكي و آن را باعث كسر شأن مجلس 
عنوان كردند. برخي ديگر، حاضر نشدن رييس جمهور 
در جلسه بررس��ي صالحيت وزير پيشنهادي صمت، 
را نش��انه بي اهميت بودن آقاي خياباني براي ايش��ان 
دانس��تند. با نگاه به اين موارد، مي ت��وان عدم اعتماد 
مجل��س به م��درس خياباني را اينگونه رمزگش��ايي 
كرد كه نبود روحاني دلي��ل اصلي ريزش آراي موافق 
مدرس خياباني است. البته محمدباقر قاليباف رييس 

مجلس در پاس��خ به تذك��ر نمايندگان درب��اره عدم 
حضور رييس جمهور در جلس��ه بررس��ي صالحيت 
وزير پيشنهادي صمت عنوان كرد كه هم حسينعلي 
اميري معاون امور مجلس رياس��ت جمهوري به من 
نامه نوشتند كه اين را متذكر شوم و هم چند روز قبل 
نامه دفتر رياس��ت جمهور به من ارس��ال شده بود كه 
رييس جمهور از س��تاد مبارزه با كرونا براي حضور در 
مجلس استعالم كرده و آنها از جهت كرونايي، حضور 
ايشان را به مصلحت نديده بودند. اين نامه مكتوب است 
و معاون رييس جمهور هم نامه كتبي دادند كه آن را به 
اطالع دوستان در جلسه برسانم. با همه اينها، نبايد از 
اين مورد هم غافل بود كه نمايندگان مخالف، در بيان 
داليل مخالفت خود، حضور س��ه ماهه حضور مدرس 
خياباني وكارنامه كاري او را در اين مدت، بسيار نقادانه 
و كمي غيرمنصفانه زير ذره بين بردند، تا وجدانش��ان 
آسوده باشد كه عدم اعتمادشان به گزينه پيشنهادي 
دولت، با عينك سياسي و نگاهي جناحي نبوده است. 

    دو راه پيش روي دولت 
فارغ از تمامي اين مس��ائل، گزينه پيشنهادي صمت 
نتوانست از نمايندگان دوره يازدهم راي اعتماد بگيرد، 
كه براين اساس رييس جمهور بايد به فكر معرفي گزينه 
ديگري براي گرفتن راي اعتماد به مجلس باشد حال 
كه مجلسي ها به گزينه پيشنهادي صمت راي منفي 
دادند، دولت دو راه پيش رو دارد؛ راه نخست اين است كه 
سرپرست جديد معرفي كند؛ اما آيا قانون به دولت اجازه 
اين كار را مي دهد؟ پاسخش خير است. چراكه براساس 
قانون رييس دولت بايد براي معرفي سرپرست جديد 
وزارت صمت، حكم حكومتي بگيرد. احمد اميرآبادي 
فراهاني عضو هيات رييس��ه مجلس ه��م در اين باره 
مي گويد: رييس جمهور فرصت سه ماه را از دست داد 
چرا كه هر وزارتخانه سه ماه مي تواند با سرپرست اداره 
ش��ود بنابراين او )رييس جمهور( بايد از رهبر انقالب 
براي معرفي سرپرس��ت جديد اي��ن وزارتخانه اجازه 
حكم حكومتي بگيرد به دليل آنكه قانون اجازه بيش 
از س��ه ماه را نمي دهد. او در عين حال گفت كه حكم 
حكومتي بيشتر براي معضل استفاده مي شود. اما راه 
دوم اين است كه رييس جمهور گزينه هرچه سريع تر، 
گزينه جديد وزارت صمت را معرفي و از ظرفيت مجلس 

استفاده كند.

    گزينه هاي احتمالي وزارت صمت
پس از بسته ش��دن پرونده مدرس خياباني در صحن 
علني ديروز مجلس، دو مرتبه گمانه زني ها براي معرفي 
گزينه هاي جديد از سوي دولت مطرح مي شود. البته 
طي هفته هاي گذش��ته نام برخي از آنها در رس��انه ها 
برده شد. به طورنمونه، »عليرضا رزم حسيني« استاندار 
خراسان رضوي، كسي بود كه از آن به عنوان رقيب اصلي 
مدرس خياباني ياد ش��د. حال با منتفي شدن حضور 
مدرس خياباني در وزارت صمت، اين احتمال وجود دارد 
كه روحاني، اين بار »عليرضا رزم حسيني« را به عنوان 
كانديداي پيشنهادي صمت به مجلس معرفي كند، اما 
بايد ديد، با اتفاقاتي كه در جلس��ه راي اعتماد مدرس 
خياباني افتاد، آيا رزم حس��يني حاضر به پذيرش اين 
مسووليت خواهد شد يا خير. چندي پيش نيز از »حسن 
يونس سينكي« معاون شريعتمداري وزير كار، »سعيد 
زرندي« معاون طرح و برنامه وزارت صمت، »محمدرضا 
فياض« معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان ها در 
زمان وزارت نعمت زاده، »داريوش اسماعيلي« معاونت 
ام��ور معادن و صنايع معدني و »خ��داداد غريب پور« 
رييس فعلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و »محمد 
خوش چهره«، اقتصاددان  و نماينده مجلس هفتم به 
عنوان گزينه هاي پيشنهادي تصدي وزارت صمت نام 
برده شد كه بايد منتظر ماند و ديد كه طي روزهاي آتي 

حسن روحاني چه تصميمي خواهد گرفت.
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دو شرط مهم ايران براي واردات 
واكسن كرونا از روسيه

ايس�نا |رييس كميسيون اقتصاد س��المت اتاق 
بازرگاني تهران به انتش��ار خبر دست يابي روسيه به 
واكسن كرونا واكنش نشان داد. محمود نجفي عرب 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار ك��رد: در روزهاي اخير 
خبرهايي از موفقيت روس��يه در حوزه واكسن كرونا 
به گوش مي رسيد و س��رانجام رييس جمهوري اين 
كشور رسما خبر اين موفقيت را اعالم كرد. به دنبال 
اين خبر تعدادي از كشورها درخواست هايي از روسيه 
براي خريد اين واكسن مطرح كرده اند و به نظر مي رسد 

در روزهاي آينده تعداد متقاضيان افزايش پيدا كند.
وي با اشاره به احتياط جهاني نسبت به واكسن كروناي 
روسيه، توضيح داد: روس ها هيچ توضيح علمي ارايه 
نكرده اند و نه جزيياتي از مسير تحقيقات و نه فرمول 
دست يابي به واكس��ن عرضه نكرده اند. حتي ما در 
روزهاي گذشته تالش كرديم با دفاتر رسمي ايران در 
روسيه تماس بگيريم و از جزييات اين واكسن با خبر 
شويم اما هنوز حتي در داخل روسيه نيز هيچ اطالعاتي 
درباره واكسن منتشر نشده است. به گفته نجفي عرب 
نبود اطالعات دقيق و همچنين سرعت باالي روسيه 
در دست يابي به اين واكسن بسيار مهم، باعث شده 
ترديدهايي نسبت ميزان اثرگذاري آن، تبعات احتمالي 
آن و زمان در نظر گرفته شده براي بررسي ابعاد مختلف 
طرح به وجود آيد و در كنار س��اير كشورها، در ايران 
نيز اين ترديدها وجود دارد. نجفي عرب با بيان اينكه 
واردكردن واكسن كروناي روسيه به ايران شرط هاي 
مهم و جدي خواهد داشت، بيان كرد: نخستين شرط 
ما كه در رابطه با واردات ساير داروها نيز همواره مطرح 
بوده، اين اس��ت كه كشور فروش��نده دارو، بايد خود 
مصرف كننده آن باش��د. در رابطه با واكسن روسيه، 
از سويي رييس جمهور اين كشور گفته كه دخترش 
جزو  اولين افرادي است كه اين واكسن را دريافت كرده 
و از سوي ديگر روس ها گفته اند كه فعال قصد فروش 
واكسن را ندارند و اولويت نخستشان واكسينه كردن 
مردم اين كشور است. وي ادامه داد: وقتي دولتي حاضر 
به توليد واكسني مي شود كه قصد دارد آن را به تمام 
مردم كشورش تزريق كند، يعني در بخش هايي از كار، 
اين اطمينان نزد دولت و تيم تحقيقاتي روسيه به وجود 
آمده است. روس ها در حوزه بيوتكنولوژي اصال ضعيف 
نيستند و بعيد نيست با پيگيري شيوه هايي به فرمول 
قطعي رسيده باشند. رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران با اش��اره به ش��رط دوم و مهم ايران براي 
واردات اين واكسن، گفت: وزارت بهداشت به عنوان 
متصدي اصلي تاييد سالمت و اطمينان از اثرگذاري و 
نبود ريسك هاي بعدي، در رابطه با واكسن روسيه نيز 
تحقيقات خود را انجام خواهد داد و روس ها اگر قصد 
فروش واكسن خود را دارند، بايد جزييات علمي آن را 
منتشر كنند تا كشورها از درستي آن اطمينان داشته 
باشند. وزارت بهداشت ما نيز قطعا براي تاييد كيفيت 
واكسن نياز به دسترسي به اين اطالعات خواهد داشت. 
نجفي عرب ادامه داد: در صورتي كه وزارت بهداشت 
كيفيت اين واكسن را تاييد كند و مجوز واردات آن را 
بدهد، مردم بايد اطمينان داشته باشند كه خطرات و 
ريسك ها بررسي شده و مشكلي در مصرف واكسن 
آنها را تهديد نمي كند اما اگر همچنان برنامه اي براي 
ارايه اطالعات عملي واكسن نباشد، بايد ديد آيا امكان 
مذاكره با روس ها و دريافت آن وجود دارد يا خير. مانند 
بسياري از كشورها بايد با احتياط كامل شرايط را رصد 
كنيم و آمادگي داشته باشيم در صورت قطعي شدن 

اطالعات، نسبت به ورود به بازار اقدام كنيم.

كرونا و پرسنل بي ادعاي 
شركت بهره برداري مترو

پيمان رسمي|
از روز اول اع��الم وج��ود ويروس كرون��ا در ايران 
به كرات درباره تالش بي وقفه كادر درماني كشور 
گفته ش��ده كه انصافا حق مطلب در مورد آنها ادا 
نشد . ولي در اين بين پرسنل بعضي از ارگان ها از 
قلم افتاده و كمتر كسي از زحمات آنها يادي كرده 
كه از آن دست، كاركنان خدوم، صبور و زحمتكش 
شركت بهره برداري مترو مي باشد كه با حضور در 
محل كار و ايس��تگاه ها، با جديت به جابه جايي 
مسافرين پرداخته و خطر باالي ابتالي به ويروس 
كرونا را در ايستگاه ها به جان خريده ولي لحظه اي 
از خدمت رس��اني به مسافرين ش��ريف پا پس 
نكشيدند. مجموعه اي كه با داشتن مديران و روابط 
عمومي كارآمد در كمترين زمان ممكن پاسخگوي 
سواالت و انتقادات و خواسته هاي مردم و مسووالن 
بوده و جمله زيباي )حق با ارباب رجوع است( را به 
بهترين نحو ممكن، در عمل نشان داده اند . اميد 
اس��ت با قدرداني از زحمات آنها و پرسنل بي ادعا 
و تالش��گر ديگر ارگان ها، باعث باال رفتن روحيه 

خدمت رساني همه عزيزان شويم.

 استفاده از ظرفيت 
ماده ۱۰۰ ماليات الزامي نيست

تس�نيم|رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به ادامه 
تعطيل��ي قهوه خانه ه��ا و تاالرها در كش��ور، گفت: 
اس��تفاده از ظرفيت ماده ۱۰۰ قانون ماليات الزامي 
نيست. سعيد ممبيني در خصوص ماليات صنوف 
نيز خاطرنشان كرد: هر س��اله بايد به سال مالياتي 
اصناف رسيدگي شود كه بخشي از صنوف از طريق 
اظهارنامه هاي مالياتي درآمدها و هزينه هاي خود را 
اعالم مي كردند و متناسب با سودي كه داشتند و بر 
اساس ظرفيت قانون، يا ماليات پرداخت مي كردند و 
يا معاف مي شدند. وي ادامه داد: واحدهاي كوچك 
امكان نگهداري دفاتر مالي خود را ندارند. همچنين 
سال گذشته اتفاقاتي همچون، سيل، زلزله، تحريم و در 
نهايت نيز كرونا رخ داد، قانون اختيار داده كه مي توانند 

از ماليات مقطوع استفاده كنند.

 ثبت سفارش مشروط
 ۴ كاالي لوازم خانگي 

بر اساس اعالم وزارت صمت، ثبت سفارش گوشتكوب 
برقي، همزن برقي، آسياب الكتريكي و مخلوط كن 
الكتريكي در ذيل كد تعرف��ه ۸۵۰۹۴۰۰۰ منوط 
به اخذ شناسه كاال اس��ت. به گزارش ايسنا، سعيد 
عباس��پور، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در نامه اي به مدير 
كل مركز واردات و امور مناط��ق آزاد و ويژه گمرك 
جمهوري اس��المي ايران و روساي س��ازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت ۳۱ اس��تان و جنوب استان 
كرمان اعالم كرد كه ثبت سفارش برخي اقالم تحت 
كد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰ منوط به به اخذ شناسه كاال شده 
 است. در اين نامه گفته شده كه با توجه به نامه شماره

 ۶۰/ ۱۱۴۹۰۲ تاريخ ۱۳۹۶ مدي��ر كل دفتر امور 
خدم��ات بازرگان��ي وزارت متبوع. ثبت س��فارش 
گوشتكوب برقي همزن برقي، آسياب الكتريكي و 
مخلوط كن الكتريكي در ذيل كد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰۰ 
منوط به اخذ شناسه كاال اس��ت.آيين نامه اجرايي 
شناسه هاي كاال و رهگيري كاال موضوع ماده )۱۳( 
قانون مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز اواخر ش��هريور ماه 
۱۳۹۵ از س��وي اس��حاق جهانگيري، مع��اون اول 
رييس جمهوري، براي اجرا ابالغ ش��د. ماده ۲۰ اين 
آيين نامه مس��ووليت اجراي آن را به وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت محول كرده و طبق م��اده ۱۲ آن 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت )صمت( موظف 
است »امكان ثبت شناسه رهگيري و دريافت گواهي 
الكترونيكي را در سامانه جامع تجارت فراهم كند و 
يكتا بودن شناسه هاي رهگيري را در سطح تمامي 
كاالهاي مش��مول، تضمين كند.«   پيرو اين آيين 
نامه دس��تورالعمل اجرايي ثبت و اخذ شناسه كاال 
براي گروه هفت قلم كاالي لوازم خانگي شامل كولر، 
يخچال، فريزر، تلويزيون، ماش��ين لباس ش��ويي، 
ماكروويو، جاروبرقي تدوين شد كه در ابالغيه سال 
گذشته پكيج نيز به آن اضافه شد.البته مقرر شده اين 
طرح در قدم هاي بعدي تمامي اقالم لوازم خانگي را 
شامل شود. با اين وجود اين طرح، حداقل در بخش 
لوازم خانگي، تا زمستان سال گذشته به اجرا درنيامده 
بود، اما به نظر مي رس��د افزايش قاچ��اق كاال در پي 
ممنوعيت واردات و افزايش چشمگير قيمت ها در بازار 
لوازم خانگي باعث شد كه باالخره آيين نامه اجرايي 
شناسه هاي كاال و رهگيري كاال در اين بخش اجرا شود 
و از ميانه بهمن سال گذشته طرح برخورد با كاالهاي 
بدون شناسه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
آغاز شد. البته نظارت بر اجراي اين طرح در پي شيوع 
ويروس كرونا براي حدود دو ماه متوقف شد و بعد از 
تعطيالت عيد فطر از سر گرفته شد. البته طبق گفته 
توليدكنندگان و مسووالن وزارت صمت راهكاري كه 
مي تواند تا حد زيادي جلوي قاچاق كاال را بگير اجراي 
طرح كد رهگيري اس��ت، چراكه شناسه كاال يك 
شناسه كلي براي كاال است، اما كد رهگيري، باركدي 
است كه مشخص مي كند كاال در كدام كارخانه، چه 
روز و ساعتي و چگونه توليد شده است. درباره كاالهاي 
وارداتي نيز كد رهگيري مبدا آن را مشخص مي كند 
و مي تواند تا حد زيادي جلوي كاالي قاچاق را بگيرد.

الزم به ذكر است كه خريداران لوازم خانگي مي توانند 
با ارس��ال شناس��ه كاالي مورد نظر خود به سامانه 
٭۴٭۷۷۷۷# مش��خصات كاال از جمله ش��ركت 
توليدي آن را دريافت كنند و مطمئن شوند كه كاال از 

راه قاچاق به كشور وارد نشده است.

 آيا سركوب قيمت ها
به نفع كشور است؟

عضو اتاق بازرگاني ايران مي گويد تا زماني كه تكليف 
اقتصاد ايران در برخي ساختارها و مباني حل نشود، هر 
روز مشكل رشد و اوج گيري قيمت يك كاالي جديد 
به وجود آمده و آرامش مردم را بر هم مي زند. خسرو 
فروغان گران سايه در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در 
اقتصاد ما هيچگاه تكليف برخي مسائل مهم روشن 
نشده است. براي مثال ما هنوز نمي دانيم كه اقتصاد 
ايران دولتي است يا بناست در آن بخش خصوصي 
فعاليت كند؟ وقتي پاسخي به اين سوال نداريم، اين 
طبيعي است كه هر بازاري در اقتصاد ايران با سنت 
و تفكر خاص خود جلو م��ي رود و در برخي بازارها 
قيمت ها هر روز باال مي رود و در برخي بازارها دولت 
اجازه هيچ تغييري نمي دهد. وي با بيان اينكه ساختار 
توزيع كاال در اقتصاد ايران با مش��كل جدي مواجه 
است، گفت: اينكه كاال چگونه به دست مصرف كننده 
برسد و در اين مسير چه افرادي حضور داشته باشند، 
هرگز تعيين تكليف نشده و همين امر بر روي قيمت 
نهايي محصوالت تاثير مي گذارد. از سوي ديگر، وقتي 
نظام توزيع شفاف نيست، فرآيند توليد نيز عمال ناپيدا 
مي ماند و اين سرآغاز مشكالت در حمايت از توليد 
است. عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه تكليف 
دولت در حمايت از بخش هاي مختلف اقتصاد روشن 
نيست، توضيح داد: براي مثال در سال هاي گذشته 
دولت ها همواره از خودروسازان حمايت كرده اند و 
منابع اعتباري قابل توجهي صرف اين حوزه شده است 
اما در عمل ما مي بينيم كه نه كيفيت محصوالت نه 
قيمت نهايي آنها مورد رضايت مردم نيست. فروغان 
گران سايه ادامه داد: از سوي ديگر مثال در حوزه اي 
مانند لبنيات اص��رار بر اين وج��ود دارد كه قيمت 
محصول از حدي باالتر نرود و دولت فشار جدي بر 
توليدكنندگان آن مي گذارد. در چنين شرايطي يا بايد 
هزينه مابه التفاوت توليد صورت گرفته با قيمت نهايي 
دايما از سوي دولت پرداخت شود يا مشكالتي مانند 
كاهش پنهاني كيفيت محصوالت به وجود مي آيد كه 
ما نمونه هاي آنها را در سال هاي گذشته بارها ديده ايم. 
وي با بيان اينكه با جمع بندي ديدگاه ها تجربيات 
غلط سال هاي گذشته، بايد تكليف اقتصاد روشن 
شود، اظهار كرد: حتي اگر يك برنامه پنج ساله نياز 
است ما بايد آن را كليد بزنيم و پس از تحقيقات 
فراوان، شرايط هر بازار با توجه به شرايط خاص آن 
رصد شده و اگر بناست حمايتي از توليد صورت 

گيرد، از سوي دولت اجرايي شود. 

وزير پيشنهادي صمت راي اعتماد   نگرفت

صنعت،معدن و تجارت

  پس از بسته شدن پرونده مدرس خياباني در صحن علني ديروز مجلس، دو مرتبه گمانه زني ها براي معرفي گزينه هاي جديد از سوي دولت مطرح 
مي شود. البته طي هفته هاي گذشته نام برخي از آنها در رسانه ها برده شد. به طورنمونه، »عليرضا رزم حسيني« استاندار خراسان رضوي، كسي بود 
كه از آن به عنوان رقيب اصلي مدرس خياباني ياد شد. حال با منتفي شدن حضور مدرس خياباني در وزارت صمت، اين احتمال وجود دارد كه روحاني، 

اين بار »عليرضا رزم حسيني« را به عنوان كانديداي پيشنهادي صمت به مجلس معرفي كند.

برش
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مرجان رياحي  بهترين  فيلمنامه نويس جشنواره  بيروت
مرجان رياحي جايزه بهترين فيلمنامه فيلم كوتاه جشنواره جهاني فيلم هاي زنان »بيروت« لبنان را دريافت كرد. اين جشنواره با هدف بررسي 
توانايي زنان در الگوهاي مختلف زندگي در دنيا و تاثير آنها در ساختار جامعه با استفاده از قدرت لنز و سينما برگزار مي شود.جايزه بهترين فيلمنامه 
جشنواره به مرجان رياحي براي نگارش فيلمنامه فيلم كوتاه »كالس رانندگي« به كارگرداني مرضيه رياحي اهدا شد.  مرجان رياحي كه در 
كارنامه كاريش نگارش چندين فيلمنامه بلند سينمايي و كوتاه داستاني را دارد؛ پيش از اين براي نگارش فيلمنامه سينمايي »تابستان خود را 
چگونه گذرانده ايد؟« ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه سينمايي كودك را از بيست وپنجمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 

اصفهان به دست آورده بود. جشنواره جهاني فيلم هاي زنان »بيروت« لبنان ۹ آگوست برگزيدگانش را معرفي كرد.

امضاي عهدنامه مودت بين ايران و امريكا
بيست و سوم مرداد 1334، عهدنامه مودت 
كه كامل ترين قرارداد پس از كودتاي 28 
مرداد 1332 در ابعاد سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي، گمركي، مالي، دريانوردي و امنيتي در 23 ماده 
بود، ميان ايران و امريكا به امضا رسيد. عهدنامه مودت، 
روابط اقتصادي و حقوق كنسولي، به نام پيمان دوستي 
نيز شناخته مي شود. اين عهدنامه در سال 1334 در زمان 
رياست جمهوري دوايت آيزنهاور و نخست وزيري حسين 
عالء امضا ش��د. اين دوره با آغاز جذب س��رمايه گذاري 
خارجي از س��وي دولت ايران و تصويب »قانون جلب و 
حمايت از سرمايه گذاري خارجي« همزمان بود. عهدنامه 
مودت ايران و امريكا شامل يك مقدمه و 23 ماده، متضمن 
مقررات توسعه روابط بازرگاني و تنظيم روابط حقوقي و 
كنسولي دو كشور با تأكيد بر صلح و دوستي پايدار ميان 
دو كشور است. عهدنامه در 23 مرداد 1334 )يا 1۵ اوت 
1۹۵۵( )كمتر از يك هفته تا دومين سالگرد كودتا عليه 
دولت مصدق( توسط مصطفي سميعي معاون وزارت 
امور خارجه ايران و سلدن چيپن سفير كبير فوق العاده 
امريكا در تهران امضا شد و در 2۶ ارديبهشت 133۶ )1۶ 
مه 1۹۵۷( پس از آنكه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد 
مرحله اجرايي شد و عماًل از اين سال تاكنون مهم ترين 
چارچوب حقوق��ي دوجانبه ميان اي��ران و امريكا باقي 
مانده اس��ت. بر اساس بند 2 از ماده 21 عهدنامه مودت، 
هر اختالفي ميان ايران و امريكا در مورد تفسير يا اجراي 
اين عهدنامه كه از طريق ديپلماتيك ميان ايران و امريكا 
قابل حل نباش��د، بايد به ديوان بين المللي دادگستري 
الهه ارجاع شود. به بيان ديگر بر اساس عهدنامه مودت 
ارجاع هر اختالفي به ديوان بين المللي با رضايت ايران 

يا امري��كا امكان پذير اس��ت و به پيش ش��رط ديگري 
احتياج ندارد. متن صفحه. انگيزه اين پيمان، پابرجايي 
مناسبات دوستانه، گسترش همكاري هاي بازرگاني و 
ساماندهي روابط كنسولي خوانده شد 22 سال پس از 
اجرايي شدن عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق 
كنسولي، واقعه تسخير النه جاسوسي در تهران در آبان 
138۵ )نوامبر1۹۷۹( پيش آمد. امريكا چند ماه بعد در 
ارديبهشت 13۵8 )آوريل1۹8۰( روابط سياسي خود با 
ايران را به طور يك جانبه قطع كرد و كمتر از چند روز بعد 
در همين ماه براي آزادي گروگان ها دست به يك عمليات 
نظامي در خاك ايران زد كه به دليل نقص فني تجهيزات 
و تغييرات پيش بيني نشده اقليمي، به طور كامل شكست 

خورد. امريكا با اس��تناد به بند 4 از م��اده 2 عهدنامه در 
جريان واقعه سفارت امريكا، از ايران به ديوان بين المللي 
دادگستري شكايت كرده بود و ديوان با معتبر دانستن 
عهدنامه، راي به آزادي فوري گروگان ها داده بود. كمتر از 
يك دهه بعد، ايران در جريان حمله ناو امريكايي وينسنس 
به هواپيماي مسافربري اش كه به سقوط اين هواپيما و 
كشته شدن نزديك به 3۰۰ مسافر غيرنظامي آن انجاميد 
به ايكائو )سازمان بين المللي هوانوردي( شكايت كرد اما با 
نااميدي از به نتيجه رسيدن اين شكايت، با استناد به بند 
2 ماده 21 عهدنامه، در ديوان شكايتي عليه امريكا مطرح 
كرد كه بررسي آن مورد پذيرش ديوان قرار گرفت كه به 

معني معتبر بودن عهدنامه 1۹۵۵ بود. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

پول نامرئي 

ارز ديجيتال )Cryptocurrency( يك نوع پول 
الكترونيكي اس��ت كه به عنوان ابزاري براي مبادله 
در فضاي مجازي طراحي ش��ده اس��ت. از ارزهاي 
ديجيتالي ب��راي رمزنگاري، ايمن ك��ردن و تاييد 
تراكنش ها استفاده مي شود. در اين مقاله به شكل 
مختصر به تاريخچه ارزهاي ديجيتال مي پردازيم. 
تالش هاي متعددي ب��راي ايجاد ارزهاي ديجيتال 
در دهه ۹۰ صورت گرف��ت ولي اغلب اين تالش ها 
با شكست روبرو ش��د. داليل زيادي باعث شكست 
ش��د از جمله مي توان به كالهبرداري، مش��كالت 
مالي و عدم اعتماد عمومي اش��اره كرد. سرانجام در 
سال 2۰۰۹ يك برنامه نويس ناشناس يا گروهي از 
 برنامه نويسان، تحت نام مستعار ساتوشي ناكاموتو 
)Satoshi Nakamoto( بي��ت كوين را در بازار 
جهاني به هم��گان معرفي كردند. ساتوش��ي اين 
سيستم را به عنوان يك سيستم پول نقد الكترونيكي 
توصيف كرد كه كامال غير متمركز است، به اين معني 
كه هيچ سرور درگير و هيچ مرجع كنترل مركزي 
وجود ندارد.  هر تراكنش، يك فايل شامل فرستنده 
و گيرنده )نشاني هاي اينترنتي( و مقدار سكه هايي 
است كه منتقل مي شود. چندين سال پيش، خريد و 
فروش ارزهاي ديجيتال رايج نبوده و به ندرت خريدار 
و فروشنده اي پيدا مي شد اما در حال حاضر خريد و 
فروش آن بسيار رواج پيدا كرده است. در بين ارزهاي 
ديجيتالي بيت كوين از محبوبيت خاصي برخوردار 
است ولي اين ارز ديجيتالي هم در بازار پر رقابت امروز 
براي حفظ جايگاه خود با ارزهايي مثل اتريوم، اليت 
كوين و… در رقابت اس��ت. امكاني وجود دارد كه 
دارندگان اين ارزها مي توانند آنها را به سادگي به ارز 
مورد نظر خود تبديل كنند و در بازارهايي كه اين ارزها 
را قبول مي كنند به فروش برسانند. بسياري از مردم 
در سراسر جهان ارزهاي ديجيتالي را به عنوان نوعي 
سرمايه گذاري پذيرفته اند. اتريوم به عنوان دومين 
ارز ديجيتالي بيشترين سرعت نرخ رشد را براي خود 
ثبت كرده است. با اين حال سرمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتال از ريسك بااليي برخوردار است چون بازار 
دايما در حال نوسان است.  مي توانيد ارزهاي ديجيتال 
را مستقيما خريداري كنيد يا با استفاده از كامپيوتر 
و تجهيزاتي ك��ه تهيه آنها با ص��رف هزينه زيادي 
همراه است ارز ديجيتالي استخراج كنيد. همچنين 
مي توانيد در قبال انجام كار، ارز ديجيتال را به عنوان 
دستمزد خود دريافت كنيد. با معرفي بيت كوين به 
عنوان نوعي ارز ديجيتال��ي دولت امريكا با اين ارز و 
تبادل آن به شدت مخالفت كرد ولي اكنون ارزهاي 
ديجيتال مانند بيت كوين را به عنوان نوعي سرمايه 
پذيرفته است. در ساير نقاط جهان نيز موسسات و 
نهادهاي قانوني تيم هايي را تشكيل داده اند تا ارزهاي 
ديجيتالي را بيشتر بشناسند و مناسب با عملكرد آن 
قوانيني را وضع كنند تا تجارت اين ارزهاي ديجيتالي 
در چارچوب مقررات قانوني قرار بگيرد. البته ناگفته 
نماند كه با توجه به قابل رديابي نبودن اين ارز، برخي 
خالفكاران نيز از آن براي جابه جايي پول اس��تفاده 
مي كنند اما نمي ت��وان گفت اين ارز، ارز خالفكاران 
است. در حال حاضر بسياري از معامالت آنالين با ارز 
ديجيتال انجام مي شود و در معامالت رسمي و سهام 

شركت ها و... به رسميت شناخته مي شود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون مصادره اموال قوام 
قانون مربوط به خارج ش��دن ام��وال احمد قوام از 
ملكيت او مرداد ماه 1331 و مدتي پس از قيام سي 

تير به تصويب مجلس هفدهم شوراي ملي  رسيد. 
بر اساس ماده واحده اين قانون، چون احمد قوام يكي 
از عوامل موثر قتل و فجايع جريان اخير كه منتهي 
به كشتار دس��ته جمعي روز سي ام تيرماه 1331 و 
قيام مسلحانه عليه ملت ايران شده است تشخيص 
و مفسدفي االرض شناخته ش��ده عالوه بر تعقيب 
و مجازات قانوني به موجب اي��ن قانون كليه اموال 
و دارايي منق��ول و غير منقول احمد قوام از ملكيت 
او خارج مي گردد.  بر اين اس��اس، هر گاه در اموال و 
امالك احمد قوام پس از تاريخ 2۵ تير ماه 1331 نقل 
و انتقال به هر عنوان و به هر صيغه ولو به صورت سند 
رسمي صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجه 
اعتبار ساقط و آن اموال اموال قطعي قوام محسوب 
مي گردد.  اسناد غير رسمي ذمه اي و يا مربوط به هر 
نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق به هر تاريخي باشد 
از درجه اعتبار ساقط اس��ت مگر آن چه  مربوط به 
عمليات و مطالبات جاري و عادي بهره برداري باشد.  

اموال غير منقولي كه صورتاً به اسم ديگران خريداري 
و قيمت آنها از محل اموال قوام پرداخت ش��ده نيز 

مش��مول ماده واحده خواهد ب��ود. وجوهي كه به 
نام حزب دموكرات سابق يا سازمان هاي وابسته به 
آن در بانك ها يا نزد اش��خاص موجود باشد از اموال 
دولتي محسوب و ضبط خواهد شد.   از اموال احمد 
ق��وام پنج ميليون ريال برداش��ت و طب��ق موازين 
شرعي بين زن و فرزندش تقسيم مي شود. آيين نامه 
اجراي اين قانون و طريق توزيع عوايد آن اموال بين 
وراث ش��هداء و مجروحين جريان��ات 2۶ تا 31 تير 
ماه 1331 و امور خيريه به پيشنهاد دولت و تصويب 
كميسيون دادگستري تنظيم مي شود. مقررات اين 
قانون به هيچ وجه مانع تعقيب جزايي ساير مسببين 
و مباشرين جريانات اخير تير ماه 1331 نخواهد شد.  

مجلس شوراي ملي به منظور رسيدگي و تشخيص 
عده و هويت كليه مقتولين و مفقودين وقايع اخير و 
تجليل از فداكاري هاي آنها و از طرف ديگر به منظور 
رسيدگي و تحقيق و تشخيص مسببين و مسووالن 
اين فجايع كميته تحقيق منتخبه از طرف نمايندگان 
طرفدار ادامه نهضت ملي را تنفيذ مي نمايد و كميته 
نامبرده كليه اختيارات قانوني الزمه را جهت انجام 
مقاصد باال دارا مي باشد و نتيجه را در مدت دو ماه به 

اطالع مجلس شوراي ملي خواهد رسانيد.  

فعال امكان برگزاري كالس حضوري وجود ندارد 
  معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات 
و فن��اوري گفت: اگر ش��رايطي كه در 
حال حاضر وجود دارد، ادامه يابد امكان 
برگزاري كالس هاي حضوري نيست. 
علي خاكي صديق، معاون آموزش��ي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره 
سناريو هايي كه فرمانده ستاد ملي مقابله 
با كرونا در مورد بازگش��ايي مدارس و 

دانشگاه ها اعالم كرده اس��ت، گفت: چندي پيش 
يك بخش��نامه براي دانش��گاه هاي سراسر كشور 
ارسال كرديم و طي اين بخشنامه درخواست شده، 
دانشجوياني كه در شهر خودشان ساكن هستند در 

همان ش��هر بمانند و دانشگاه ها نيز در 
تحصيل آنها مساعدت كنند. البته اينكه 
دانش��جويان در شهر خودشان بمانند، 
بايد با تاييد و موافقت دانشگاه هاي مبدا 
و مقصد باشد. وي در پاسخ به اين سوال 
كه از س��وي وزارت علوم اعالم شد، ۹۰ 
درصد آموزش ها در ترم آينده به صورت 
مجازي است، اما برگزاري كالس ها به 
صورت حضوري در دانشگاه ها چقدر محتمل است؟ 
گفت: با توجه به اين موج بيماري كرونا ويروس اين 
موضوع اصال قابل پيش بيني نيست. در هر صورت 

ما تابع تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا هستيم.

واكنش هاي جهاني به واكسن روسي كرونا
در جست وجوي پرتكاپوي جهان براي 
دستيابي به واكسن بيماري كوويد1۹، 
والديمي��ر پوتي��ن، رييس جمهوري 
روس��يه روز سه ش��نبه  اعالم كرد كه 
كش��ورش يك قدم جلوت��ر از ديگران 
است. روسيه مي گويد واكسني كه در 
اين كشور براي مقابله با ويروس كرونا 
توليد شده مراحل تاييد علمي را پشت 

سر گذاش��ته و از چند ماه آينده در دسترس عموم 
قرار خواهد گرفت. رييس جمهوري روسيه پس از 
اعالم به ثبت رسيدن واكس��ن كرونا در كشورش 
گفت كه اين واكس��ن حتي به يكي از دختران وي 
نيز تزريق شده اس��ت. با اين حال اظهارات پوتين 
درباره كارآمد بودن اين واكس��ن با ترديدهايي از 
سوي برخي كارشناسان بهداشتي در كشورهاي 
مختلف همراه ش��ده و اين در حالي اس��ت كه به 
محض انتشار اين خبر دست كم 2۰ كشور از روسيه 
آن را تقاضا كرده اند. از س��وي ديگ��ر خبرگزاري 
اس��پوتنيك در گزارش��ي درباره واكنش سازمان 
جهاني بهداشت به اين خبر آورده است كه مقامات 
اين سازمان مش��تاقانه منتظر هستند تا جزئيات 
آزمايشات واكس��ن تازه ثبت شده روسيه موسوم 
به Sputnik V عليه كوويد-1۹ را بررسي كرده 

و به همين منظور با مقامات روسي در 
ارتباط هستند. شبكه خبري سي ان ان 
نيز از واكنش مقامات بهداشتي امريكا 
كه در رقابت سرسختانه  براي توليد اين 
واكسن با ساير كشورها هستند، نسبت 
به خبر ساخت واكس��ن روسي كرونا 
گزارش داده است. پيتر پيتس، كميسر 
پيشين سازمان غذا و داروي امريكا يكي 
از افرادي است كه نسبت به كارايي واكسن روسيه 
ابراز ترديد و در اين خصوص به فاكتورهايي چون 
نبود شفافيت و در دسترس نبودن اطالعات كافي 
براي اطمينان از ايمن بودن آن اشاره كرده است. 
همچنين دكتر »آنتوني فائوچي« كارشناس ارشد 
بيماريهاي عفوني در امريكا در واكنش به ساخت و 
تاييد اولين واكسن كرونا در روسيه گفت: در مورد 
واكس��ن كروناويروس كه اثربخشي و ايمن بودن 
آن در روس��يه مورد تاييد قرار گرفته است، ترديد 
وجود دارد. اين در حالي اس��ت ك��ه بنابر گزارش 
ان بي سي نيوز »كريل دميتريف«، رييس صندوق 
سرمايه گذاري مستقيم روسيه كه در حال تأمين 
اعتبار آزمايشات واكسن كرونا در اين كشور است 
چندي پيش اظهار داشت: روسيه به طور سنتي در 

توليد واكسن ها بسيار قوي بوده است. 

میراثنامه

باز هم شوش و نگراني هاي دوباره
هرچند به نظ��ر مي رس��يد نامه رييس پژوهش��كده 
باستان شناس��ي حرف پاياني را درب��اره طرح زيرگذر 
شوش زده باش��د اما اظهارات جديدي درباره اين طرح 
بار ديگر نگراني ها را درباره شوش باستاني زنده مي كند. 
بعد از گذشت حدود يك سال از اعالم نظر نهايي رييس 
پژوهشكده باستان شناسي مبني بر لزوم توقف هر نوع 
عمليات عمراني براي طرح »تعويض پل روگذر شوش- 
انديمش��ك و تبديل آن به زيرگذر« در ش��هر شوش، 
اين بار »كعب عمير«، نماينده جديد مردم ش��وش در 
مجلس شوراي اسالمي بار ديگر بحث شوش و زيرگذر 
حاشيه دارش را به ميان كشيده و قصد دارد آن را تا حد 
امكان عملياتي كند. بر اساس خبرهايي كه رسانه هاي 
محلي شوش منتش��ر كرده اند، او دو سه روز گذشته در 
نشستي خبري اعالم كرده است كه »وجود آثار باستاني 
در محل احداث زيرگذر ش��وش بسيار كم است، مردم 
شوش دنبال تخريب آثار باستاني نيستند. در نشست هاي 
فراواني با تيم هاي كارشناس��ي مختلف به اين نتيجه 
رسيديم كه احتمال وجود آثار باستاني در محل احداث 
زيرگذر شوش بسيار كم اس��ت، ما با مستندات علمي 
مسير راه تعامل را در پيش گرفته و خواستار بررسي علمي 
محل احداث توسط وزارت ميراث فرهنگي هستيم.«  اين 
صحبت ها در حالي مطرح شده اند كه دي ماه سال 13۹۷ 
باستان شناساِن اين بخش از شوش جهاني از كشف يك 
گور تاريخي، جام شيشه اي و آجر خبر داده بودند و حتي 
برخي افراد كه در زماِن كشف آثار در منطقه بوده اند از به 
دست آمدِن ديواره هايي خبر مي دهند كه احتماِل وجوِد 
يك محوطه  تاريخي را محتمل مي كند. دوم مهر پارسال 
با نامه اي كه رييس پژوهشكده باستان شناسي به مدير 

كل ميراث فرهنگي استان خوزستان ارسال كرد، براي 
نخس��تين بار ورق به نفع بافت جهاني شوش برگشت. 
روح اهلل ش��يرازي در نامه اي به حكمت اهلل موس��وي - 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان خوزس��تان - اعالم كرد كه »در خصوص تقاطع 
غيرهم سطح شوش، به استحضار مي رساند با توجه به 
نتايج گمانه زني هاي انجام شده در طول برش تخريبي 
ايجادشده توسط شهرداري در عرصه ملي شوش و كشف 
آثار تاريخي شامل بقاياي معماري، تدفين ها، كف سازي 
فضاهاي استقراري و بقاياي فعاليت هاي صنعتي مربوط 
به دوران اشكاني- ساساني و اسالمي، مطابق با ضوابط و 
قوانين مترتب بر عرصه  آثار ثبتي، انجام هرگونه فعاليتي 
كه منجر به تخريب آثار شود، از جمله احداث زيرگذر، 

مصداق تجاوز و دخل و تصرف غيرقانوني در عرصه اثر 
ثبتي و تخريب مواريث فرهنگي است. لذا پژوهشكده 
باستان شناسي صراحتا و موكدا با اجراي طرح زيرگذر 
شوش )موسوم به تقاطع غيرهمسطح( مخالف است.«  
هر چند در همان زمان به نظر مي رسيد اين نامه حرف 
پاياني را براي طرح زيرگذر ش��وش زده باشد، اما اكنون 
بعد از گذشت اين مدت زمان و با توجه به صحبت هاي 
مطرح شده گويا مسووالن شوش هنوز چشم شان دنبال 
راه و حرفي اس��ت تا بتوانند خواسته ش��ان را به كرسي 
بنشانند. در اين شرايط آيا قرار اس��ت با تغيير دوره اي 
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي اين بحث 
به طور دايم مطرح ش��ود و اقداماتي ك��ه تا كنون براي 

حفاظت از شوش جهاني انجام شده، هر بار رخ دهد؟ 

كتابخانه

مديريت ارتباط با مشتري از تئوري تا عمل
محيط كسب و كار در دنياي امروز محيطي پويا و رقابتي است و سازمان ها تالش مي كنند با افزايش نيروي بهره وري ارزش سهام خود را باال ببرند. 
مديريت ارتباط با مشتري ابزاري جهت رسيدن به اين هدف است. امروزه بازاريابي به برقراري رابطه اي موثر با مشتري تغيير جهت داده است. طي 
دو دهه گذشته بسياري از سازمان ها از اين حقيقت آگاه شده اند كه حفظ مشتريان موجود به مراتب كم هزينه تر از جذب مشتريان جديد است. در 
واقع رضايتمندي مشتريان به يكي از اهداف اصلي سازمان ها تبديل شده است. كتاب مديريت ارتباط با مشتري در پي ارايه ارزش هاي بيشتر براي 
مشتري و دستيابي به مزاياي ملموس و غيرملموس ناشي از اين رابطه است. در دنياي كنوني توجه و عمل به اصول بازاريابي رابطه مند و مديريت 
ارتباط با مشتري به عنوان يك مزيت رقابتي به شمار مي رود. نويسندگان اين كتاب قربان محمد پورقاز، محيا كاوه و مهدي جبراييلي هستند. 

هنر

اكران درهم و بر هم اين روزهاي سينما
سينماداران در روزهايي كه كمتر تماشاگري پا به سالن سينما مي گذارد، سراغ فيلم هاي 
پرفروش سال هاي اخير رفته اند تا بلكه از اين مهلكه كم فروشي اندكي نجات يابند، اما به 
نظر مي آيد اين راه هم چندان كارساز نيست. از همان زماني كه فيلم »شناي پروانه« پس 
از سه هفته اكران نتوانست تعداد تماشاگر قابل قبولي را به سينما بكشاند، واضح و مبرهن 
بود كه هر فيلم ديگري هم بيايد وضع همين است و سينماها يا بايد تعطيل شوند يا با 
تعداد كم مخاطب كجدار و مريز طي كنند. اما در ادامه اكران چند فيلم جديدي كه در 
هفته هاي گذشته مصوب شدند، اخيرا در بعضي سينماها چند فيلم كمدي و اجتماعي 
كه در زمان خود پرفروش بودند روي پرده آمده اند تا شايد اين ها جذب مخاطب كنند؛ 
فيلم هايي مثل »فروشنده« و »جدايي نادر از سيمين« اصغر فرهادي، »نهنگ عنبر« 
س��امان مقدم، »ورود آقايان ممنوع« رامبد جوان و »آينه بغل« منوچهر هادي. طبق 
اطالعات سامانه مديريت فروش و اكران )سمفا( هر كدام از اين فيلم ها تا به حال يكي دو 
بليت بيشتر نفروخته اند ضمن اينكه هنوز بعضي از آنها در شبكه هاي ماهواره اي در حال 
پخش هستند و خيلي راحت در دسترس قرار دارند. در اين باره مرتضي شايسته - دبير 
شوراي صنفي نمايش - به ايسنا مي گويد: اكران اين فيلم ها كه بايد حتما پروانه نمايش 
هم مي داشتند، با تصميم و هماهنگي شوراي صنفي نمايش اتفاق افتاده و جزو اكران دوم 
سينماها هستند تا كمكي به جذب مخاطب شود. او همچنين با اشاره به اينكه سينماها 
در دهه اول محرم تعطيل هستند، گفت: تعطيلي امسال چند روز بيشتر از سال هاي 
قبل است كه آن هم به خاطر شرايط كرونا است. شايسته تاكيد كرد: تا پيش از ماه محرم 
فيلم جديدي به اكران اضافه نمي شود. او درباره اكران فيلم هاي خارجي كه تعدادشان 
 هم بيشتر شده است، گفت: شوراي صنفي در اين باره تاكيد داشته فيلم هايي كه حق 
كپي رايت دارند مي توانند اكران شوند و آنچه االن در بعضي سينماها نمايش داده مي شود 

با اطالع شورا نيست. در مورد فيلم هاي خارجي اين نكته قابل توجه است كه رقم فروش 
آنها در جايي ذكر نشده است و مشخص نيست چه تعداد مخاطب عالقه مند تماشاي 
اين فيلم ها هستند. با اين حال براساس آمار سمفا، دو فيلم »قتل عمد« و »تا ابد« كه يك 
هفته از آغاز اكران آنها مي گذرد، تاكنون موفق به فروش 2۷۹ و 1۵۵۹ بليت شده اند و 
نمايش فيلم هاي قديمي به اميد كشاندن مردم به سينما اكراني عجيب را رقم زده كه 
البته تا به اينجا خروجي مثبتي براي سينماداران نداشته است. نكته مهم درباره وضعيت 
سينماها اين است كه تبليغات كافي براي فيلم ها و حتي اطالع مردم از باز بودن سينماها 
كه به رعايت پروتكل هاي بهداشتي هم تاكيد دارند، انجام نمي شود و اين مساله به ويژه 

همراهي نكردن تلويزيون مورد انتقاد سينماداران است. 
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