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يادداشت- 1

 خطر عدم جذب نقدينگي
 در توليد و رشد سوداگري

از  انتقادهاي��ي  اخي��را 
رش��د نقدينگي و تورم 
و انتظ��ارات تورم��ي از 
سوي برخي كارشناسان 
مط��رح ش��ده و رييس 
كل بان��ك مركزي نيز با 
اشاره به رشد پايه پولي 
و نقدينگي در سال 99، 
اعالم كرده كه افزايش تورم مهار ش��ده اس��ت. به 
عبارت ديگر، چه مدافعان وضعيت نقدينگي و تورم 
فعلي و چه منتقدان آن به اع��داد و ارقام و اثر آن بر 
قيمت ها اشاره دارند. در حالي كه مهم تر از موضوع 
رش��د دايمي نقدينگي و ت��ورم موجود، چگونگي 

استفاده از نقدينگي موجود در اقتصاد است. 
اگر تالش شود كه اين نقدينگي به سمت توليد، 
امور مولد و ايجاد ارزش افزوده هدايت ش��ود، 
نه در ميان مدت و بلندم��دت از آثار تورمي آن 
كاس��ته خواهد ش��د و در حال حاضر با توجه 
به اقبال مردم به س��مت بورس و جذب روزانه 
حدود 1 هزار ميليارد تومان به بازار س��رمايه، 
مي ت��وان از اين فرصت در جه��ت تامين مالي 
پروژه ه��اي ب��زرگ و ش��ركت هاي موجود در 
بورس بهره برد.  يعني به ج��اي آنكه خلق پول و 
نقدينگي و اضافه شدن روزانه 2 هزار ميليارد تومان 
به نقدينگي كشور، عامل رشد قيمت ها شود و اين 
حجم عظيم نقدينگي 2700 هزار ميليارد توماني 
در بازار كاال و دارايي و س��هام براي خريد و فروش 
صرف شود و براي عده اي ايجاد سود كند، بايد اين 
پول جذب توليد و شركت ها ش��ود و صرف ايجاد 
وتوس��عه و تعميرات و بازسازي و نوسازي صنعتي 

كشور و ايجاد طرح هاي جديد شود. 
وقتي اين حج��م عظي��م نقدينگ��ي داريم و 
م��ردم عالقه مند هس��تند كه با پ��ول خود در 
بورس س��ود ببرند چرا از اين پ��ول براي ايجاد 
طرح هاي جديد، توسعه شركت ها و رشد توليد 

شركت هاي موجود بورس بهره نمي بريم؟
ماموريت اصلي بازارهاي مال��ي از جمله بانك ها و 
بورس، بايد تامين منابع مالي بلندمدت براي توليد 
و صنعت باشد تا اشتغال ايجاد ش��ود، بهره وري و 
كارايي افزايش ياب��د. در نتيجه هدايت نقدينگي، 
رشد نقدينگي و كنترل هاي موجود، بايد دغدغه 

اشتغال و توليد و سرمايه گذاري داشته باشد. 
اين در حالي است كه برخي سياست ها و عملكردها، 
تصميم گيري ه��ا و رفتاره��ا، عمال س��وداگري را 
در بازارهاي مالي تش��ويق مي كند و س��فته بازي 
و خريد و فروش و كسب س��ود را جايگزين توليد 
وسرمايه گذاري كرده است. برخي صاحب نظران 
نس��بت به اين روند انتق��اد دارن��د و معتقدند كه 
دس��ت هايي در كار اس��ت تا بورس بج��اي اينكه 
تامين كننده منابع مالي ب��راي بنگاه هاي توليدي 
واجراء پروژه هاي اس��تراتژيك زير ساختي وايجاد 
رشد اقتصادي واشتغال باش��د به يك كازينو براي 
سوداگران تبديل ش��ود.  بارها گفته ونوشته ام كه 
بزرگ ترين پروژه س��اختماني سده گذشته )تونل 
زير درياي مانش( از طريق تاس��يس يك شركت 
سهامي عام وپذيره نويسي س��هام آن توسط 220 
هزار نفر انجام گرفت ولي گوش شنوايي نيست آيا 
انديشيده ايد كه با اين روش مي توان چند ميليون 

خانه وچند هزار كيلومتر آزا دراه ساخت؟
متاس��فانه برخورد انفعال��ي در ايجاد ب��ازار اوليه 
وتاس��يس ش��ركت هاي س��هامي ع��ام جديد را 
شاهد هس��تيم و دولت و بورس بايد تمركز خود را 
براي تامين منابع مالي پروژه ه��اي جديد بر بازار 
 undpسرمايه متمركز كند. چندين سال پيش 
)زير مجموعه س��ازمان ملل( به اين نتيجه رسيد 
كه ايران بايد به قطب توليد آهن اسفنجي تبديل 
شود يعني سنگ آهن وارد كند وآنرا با گاز طبيعي 
فراواني كه دارد تبديل به آهن اسفنجي وصادر كند. 
اين پيش بيني در حال تحقق است زيرا چين بايد 
توليد فوالد خود را از طريق زغال س��نگ كاهش 
دهد آن هم در مقياس ۵00 ميليون تن. ما در زمينه 
ساخت واحد هاي احياء مستقيم نياز ارزي فراواني 
نداريم وبورس مي تواند تامين منابع مالي مورد نياز 
را به عهده بگيرد همه بايد كمك كنند شركت هاي 
تامين س��رمايه، كانون نهادهاي سرمايه گذاري و 
وزير اقتصاد و نمايندگان مجلس بايد كمك كنند 
اين خأل هر چه زودتر پر ش��ود. س��ازمان بورس و 
فرابورس كه مس��وول ب��ازار اوليه هس��تند بايد از 
موضع منفعلي كه در پيش گرفته اند خارج شوند 
و ش��ركت هاي بزرگ س��هامي عام ب��راي ايجاد و 
توس��عه طرح هاي بزرگ صنعتي ايران در صنايع 
زير بنايي، جاده سازي، خانه س��ازي و... ايجاد شود 
و اين همه پول و نقدينگي موجود را در اين مسير 
سرمايه گذاري كنند تا با افزايش توليد و عرضه كاال، 

شاهد كاهش تورم باشيم. 
همان طور كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
گفته است رشد نقدينگي را مي توان در پروژه هاي 
ملي استفاده كرد، و با تشكيل شركت سهامي عام 
»توسعه پروژه« نس��بت به تامين مالي پروژه ها و 
همچنين عرضه سهام اين شركت ها در بازار سرمايه 
ادامهدرصفحه4 اقدام كرد. 

بهمنآرمان

»تعادل« از تصميم جديد 
 دولت براي وزارت

 صنعت، معدن وتجارت 
گزارش مي دهد

 » تعادل« 
 حاشيه هاي اتفاقات 
  روستاي ابوالفضل 

و 300 سكونتگاه غيررسمي 
 در حاشيه اهواز را 

بررسي مي كند

 »سرقيني «
 در آستانه  

وزارت

تراژدي 
خارج از 
محدوده

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

 کادر درمان 
خسته اند

 نرخ ارزشناور
 يا مديريت شناور

 ضرورت ساماندهي
 مناطق حاشيه اي

 وضعيت كنوني اقتصاد 
و چندتوصيه

 مسيري براي
 رشد سهامداران خرد

تصور کنيد بعد از 18 ساعت 
کار م��داوم حتی نم��ی توانی 
به خانه ب��روی و ب��رای چند 
ساعتی استراحت کنی، چون 
تمام اين س��اعت ها را صرف 
رسيدگی به بيماران کرونايی 
کردی و حاال می توانی با رفتن 
به خانه جان خان��واده ات را به 
خطر بيندازی، خيلی از پزشکان و پرس��تاران روزهای 
متمادی است که سری به خانه ش��ان نزده اند، خيلی از 
آنها هم مانند ما خانواده دارند، پدر و مادری که چش��م 
به راهند، فرزندی که دلتنگش��ان ش��ده و همسری که 
روزشماری می کند برای ديدار دوباره. با تمام اين اوصاف 
و هشدارهايی که داده می شود، خيلی از ما اين روزهای 
تعطيل را بار س��فر بس��تيم با اين فکر که کرونا سراغ ما 
نمی آيد. ما کال جماعت فراموشکاری هستيم، خيلی زود 
يادمان می رود که چند نفر از کادر درمان در ش��هرهای 
مختلف جانشان را برای حفظ سالمتی ما از دست داده 
اند. يادمان می رود که چند خانواده در اين روزها و ماه ها 
داغدار شده اند، ش��ايد خيلی از آنها هم مانند ما فکر می 
کردند که کرونا سراغ آنها نمی رود، اما رفت و جان شيرين 
عزيزانشان را گرفت.  ادامهدرصفحه8

اظهارنظرهاي��ي  علي رغ��م 
كه توسط مس��ووالن بانك 
مركزي در خصوص توفيقات 
اين نهاد در مهار تورم مطرح 
مي ش��ود، بايد ب��ه اين نكته 
اش��اره كرد كه يكي از داليل 
خارج��ي بروز ت��ورم مرتبط 
با بح��ث ن��رخ ارز و كاهش 
درآمدهاي ارزي و رهاسازي نرخ ارز توسط خود بانك 
مركزي بوده است. يعني بانك مركزي كه در سال هاي 
ابتداي فعاليت هاي دولت تدبي��ر و اميد در مهار تورم 
كارنامه قابل قبولي را به ثبت رسانده بود در دوره جديد 
مديريت بانك مركزي، مجموع��ه اي از تصميمات را 
اتخاذ كرد كه در نهايت باعث تكانه هاي تورمي كشور 
شد.بايد ديد به چه داليل موجه و غيرموجهي قيمت 
دالر از 3هزار تومان ناگهان رس��يد به 26هزار تومان 
و بعد دوباره به 23 ه��زار تومان بازگردانده ش��د. من 
هيچ وقت قانع نشدم كه اصل موضوع در اين خصوص 
نكاتي باش��د كه توس��ط متوليان امر مطرح مي شود. 
به هر ح��ال اگر بروز اين مش��كالت ناش��ي از كاهش 
درآمدهاي ارزي بوده چرا براي مه��ار آن راهكارهاي 
موثر تدارك ديده نشد...  ادامهدرصفحه3

واقعيت آن اس��ت كه مساله 
س��رپناه يك��ي از مهم ترين 
مق��والت براي داش��تن يك 
زندگ��ي حداقل��ي در جهان 
ام��روز اس��ت؛ ب��ه عب��ارت 
روش��ن تر اگر امنيت فكري 
مردم جامع��ه اي در خصوص 
س��رپناه دچار خدش��ه شود 
اس��اس زندگي ف��ردي و اجتماعي آن جامع��ه دچار 
تكانه هاي ش��ديد مي ش��ود.اين جمله را براي ابتداي 
متن انتخاب كردم تا همه بدانيم كه نخستين اولويتي 
كه در مواجهه با موضوعاتي از جنس ماجراي روستاي 
ابوالفضل بايد مورد توجه قرار بگيرد حق داشتن سرپناه 
براي هر انسان است. امابهترين پيشنهادي كه در زمان 
بروز مش��كالتي از جنس ماجراي روس��تاي ابوالفضل 
مي توان به مس��ووالن تصميم گير و تصميم ساز داشت 
ضرورت برخورد معقول با موضوع و س��اماندهي مساله 
است. بايد توجه داشت كه ماجراي روستاي ابوالفضل، 
اولين نمونه از يك چنين مش��كالتي نيست و احتماال 
آخرين نمونه آن نيز نخواهد بود. پيش از اين در ماجراي 
باقرشهر ورامين يا خاك سفيد تهران و زورآباد كرج يك 
چنين مشكالتي بروز كرده بود و ...  ادامهدرصفحه2

  ب��راي پيش بيني و تحليل 
آين��ده اقتص��اد كش��ور در 
كوتاه م��دت  و  بلندم��دت 
)نيمه دوم س��ال ج��اري(، 
يادآوري چندباره نكات زير 

بسيار ضروري است: 
ك��ه  سال هاس��ت   -1
متغيره��اي اقتصادي ايران 
به شدت تحت تأثير متغيرهاي غيراقتصادي هستند. 
به همين دليل سياست ها و اقدامات صرفًا اقتصادي 
دول��ت )مالي و پولي( ت��وان مح��دود و كوتاه مدتي 

تنظيم و كنترل شرايط اقتصادي كشور دارند.
2- در واقع، سياست هاي اقتصادي دولت ها )تازه اگر 
مبتني بر تئوري هاي علم اقتصاد باشند( تأثيرگذار 
مي توانند باشند كه اصواًل در كشور توليدي صورت 
بگيرد و بس��تر رونق اقتصادي فراهم باشد. اما وقتي 
شرايط حاكم بر كش��ور به گونه اي اس��ت كه اصواًل 
)البته در عمل و نه در اسناد سياستي يا خطابه هاي 
تصميم گيران و تصميم سازان( توليد نيمه متوقف 
يا متوقف است يا صدها مانع )عمدتًا غيراقتصادي( 
اما قابل رفع وج��ود دارد اما اهتمامي فراتر از ش��عار 
ب��راي رفع آن وج��ود ن��دارد، و در واقع بس��ياري از 
سياست هاي اقتصادي يا دستكاري صرفًا متغيرهاي 

اقتصادي كارايي ناچيزي خواهند داشت.
3- بع��د از چهاردهه ت��الش در ايجاد رش��د و رفاه 
اقتص��ادي پايدار ك��ه با ب��ه كارگيري بس��ياري از 
تئوري هاي شناخته ش��ده اقتصادي صورت گرفت 
و ناكامي در ني��ل به نتيجه مطل��وب، بايد پذيرفت 
مش��كالت مزمن و ديرپاي اقتصادي ريش��ه هايي 
غيراقتصادي دارند كه با فرمول هاي صرفًا اقتصادي 
بعد از اين همه سال حتي كاهش نيافته اند. واقعيت 
آن  است كه مش��كالت اقتصادي ريش��ه در نگرش 
فكري فلسفي تصميم سازان و تصميم گيران كشور 
نسبت رفاه اقتصادي مردم از طريق افزايش توليد و 
اشتغال، كاهش يا رفع فقر و نابرابري، افزايش آزادي 

انتخاب و.... دارند.
4- حاكميت چنين نگرش ضدتوليد و ضدتوسعه اي 
در كش��ور، به توليد و تثبيت نظام تقنيني، اجرايي، 
اداري و بوروكراسي و كاًل ساختارهايي در كشور شده 
است كه توليد واقعي را عماًل قفل كرده و نيل به رشد 
و رفاه اقتصادي پايدار را با مان��ع جدي مواجه كرده 

است.
۵- بنابراين مشكالت فعلي و احتمااًل آتي اقتصادي 
كشور ريشه در نگرش هاي ضدتوليد و ضدتوسعه اي 
حاكم دارند و به ناچار، حل آنها در كوتاه مدت و حتي 
ميان مدت، ميس��ر نيس��ت زيرا پذي��رش ضرورت 
تحول اساسي در بينش ها و نگرش هاي ضدتوليدي 
و ضدتوسعه اي موجود امري بسيار دش��وار و توأم با 
مقاومت خواهد بود.  ادامهدرصفحه5

برخالف برخي اظهارنظرها 
ك��ه ب��ه اي��ن نكته اش��اره 
مي كنن��د كه ممكن اس��ت 
عرضه دارادوم به سرمايه هاي 
خرد آس��يب بزند، معتقدم 
عرضه دارادوم به سهامداران 
خ��رد ك��ه اغل��ب در زمره 
طبقات كمتربرخوردار قرار 
مي گيرند، بيشترين كمك و س��ود را خواهد داشت. 
سهامداران خردي كه با اميد ايجاد ارزش افزوده براي 
سرمايه هاي كوچك شان راهي بازار سرمايه مي شوند 
و طبيعي اس��ت كه بايد اطالعاتي در اختيار آنان قرار 
بگيرد كه به رشد سرمايه هايشان كمك كند. معتقدم 
عرضه دارا دوم به اين دسته از س��رمايه ها براي رشد 
مس��اعدت مي كند. مي پرس��يد چطور؟ در اين سازو 
كار به جاي اينكه س��هامداران به صورت فردي وارد 
بازار شوند؛ اغلب به ش��كل مشاركت در صندوق هاي 
سرمايه گذاري ُمشا يا سبدگران وارد مي شوند. يعني از 
طريق تجميع ظرفيت ها، سرمايه ها انعطاف بيشتري 
براي مانور در بازار خواهند داش��ت و همين انعطاف 
باعث افزايش اثرگذاري و در نهايت رش��د سرمايه ها 
ادامهدرصفحه4 خواهد شد.  

مريمشاهسمندي

گزارش روز

دكتر محمدرضا بهشتي: 

در طول ماه هاي گذش��ته، در اتفاقي كم سابقه، تقريبا 
تمام كشورهاي دنيا با يك درد و رنج مشترك رو به رو 
هس��تند: ش��يوع ويروس كرونا. هرچند در سال هاي 
گذشته بس��ياري از كش��ورها تالش كرده اند در سايه 
دغدغه هايي جهان مانند گرم شدن زمين يا از بين رفتن 
محيط زيست، به اجماع برسند و بودجه هايي را در اين 
زمينه به كار ببندند اما در نهايت هيچ عاملي مانند كرونا 
در زماني كوتاه نتوانس��ت دولت ها را مجبور به اجرايي 
كردن برخي سياست ها كند. هرچند در نگاه نخست به 
نظر مي رسد كرونا انسان را مجبور به بازگشت به برخي 

مصطفيپودراتچيآلبرتبغازيان سيدمصطفيصفاريمرتضيافقه

پاندمي كرونا 
فرار از مسووليت 

 امريكا را 
به حاشيه برد

اخالقيات كرد، اما دكتر محمدرضا بهشتي استاد فلسفه 
دانشگاه تهران  مي گويد ماجرا پيچيدگي هاي بيشتري 
دارد و بايد به ابعاد مختلف آن نگاهي دقيق داش��ت. به 
گزارش جماران دكتر سيد محمد رضا بهشتي در نشست 
»پاندمي كرونا و مس��ووليت اخالقي در علم و مناسبات 
اجتماعي« كه در موسس��ه دين و اقتصاد، برگزار ش��د 
گفت: ما در پي آن هس��تيم كه وضعيت كنوني را از اين 
جهت مورد س��وال قرار دهيم كه تا چه اندازه اين مساله 
با مس��ووليت اخالقي آن هم در عرصه علم و مناسبات 
انس��اني و اجتماعي گره خورده اس��ت؟. در ش��ش ماه 

اخير با يك پديده گس��ترده اي روبرو بوديم گذش��ته از 
اينكه عملكرد ها در س��طح بهداشت و س��المت با يك 
ابعاد بي سابقه اي پرسش برانگيز بوده در عرصه نظري، 
انديشه اي، فلسفي هم به سوال هاي بسيار مهمي قّوت 
بخشيده و افراد زيادي را به تأمل واداشته است. در درجه 
اول مساله نسبت گرفتن انسان با طبيعت مطرح است.  
استاد فلسفه دانش��گاه تهران گفت: در داستان پاندمي 
كرونا به يك باره مسائل فلسفي چند دهه اخير برجسته 
شدند. اگر دوستان مسائل را دنبال كرده باشند در محافل 
علمي و فلسفي، مقاالت و نوش��ته هايي كه در اين باره 

منتشر مي شود ابعاد بي سابقه اي دارد. يك واقعه اي قبل 
از اين اتفاق افتاد و شايد نقطه اي بود كه بايد يك دفعه 
تمركز و توجه ها به آن جلب مي شد ولي نشد و در فضاي 
سياس��ي، تبليغاتي و مناسبات گم ش��د و آن داستان 
خروج كشوري كه به نظر مي رس��د در رأس فرهنگ، 
تكنولوژي، اقتصاد مغرب زمين قرار دارد؛ يعني امريكا 
از يك قرارداد بين المللي در عرصه محيط زيس��ت بود. 
خيلي اتفاق بزرگ بود. به نظرم كم از ماجراي بمباران 
هيروشيما نبود. بعد از بمباران هيروشيما و پايان جنگ 
تأمل شروع ش��د درباره اينكه ما توانايي هايي عظيمي 
پيدا كرديم. در يك لحظه 200 هزار نفر با يك تصميم 
انساني و محاسبه خونسردانه كه آيا 300 هزار نفر بميرند 
بهتر اس��ت يا اينكه جنگ ادامه داش��ته باشد؟ از ميان 
مي روند. يك دفعه تصميم مي گيريم و كساني كه در اين 
تصميم هيچ نقش و صدايي ندارند، درباره بود و نبودشان 
تصميم گرفته مي شود به يك باره با اجراي يك تصميم 
از بين مي روند و بعد هم در توجيه آن كار گفته مي شود 
كه آيا 300 هزار نفر بميرند بهتر اس��ت يا چند ميليون 
نفر بهتر است؟ گاهي فقط مي گوييم انجام داديم و تمام 
شد، خطا بود يا نبود مهم نيست. زماني كه مي خواهيم 
چنين كاري را موجه كنيم وضعيت متفاوت مي شود. 
انديشمندان زيادي بعد از داستان بمب اتم درباره اين 
ابعاد و مسووليت انساني و اخالقي شروع به انديشيدن 
كردند.  ادامهدرصفحه4

 همتي: القاي انفجار نقدينگي و ابرتورم ناكام
 و افزايش موقتي تورم كنترل شده است

 طبيبيان: روند نقدينگي
 در سال هاي اخير اگر نشان از 
انفجار نيست، نشانه چيست؟

 كدام كنترل
 تورم  و نقدينگي؟ 
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مشكل توليد ، تحريم  داخلي
 عضو كميس��يون ويژه جهش توليد مجلس با بيان 
اينكه نگاه به غرب مشكل ما را در حوزه اقتصادي حل 
نمي كند، گفت: مشكل توليدكنندگان ما تحريم هاي 
داخلي در بحث صدور مجوزها در بخش هاي مختلف 
است و نه تحريم هاي خارجي.احسان اركاني نماينده 
مردم نيشابور در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با خبرن��گار پارلماني خبرگزاري فارس، با اش��اره به 
فرمايشات مقام معظم رهبري در تأكيد بر حمايت 
از توليد و پرهيز از واردات غير ضرور گفت: مش��كل 
امروز توليدكنندگان ما تحريم هاي داخلي است و نه 
تحريم هاي خارجي. وي افزود: مشكل امروز ما مشكل 
صدور مجوز در بخش هاي مختلف اس��ت كه موانع 
جدي را بر سر راه آنها ايجاد كرده است. عضو كميسيون 
ويژه جهش توليد مجلس اظهار داشت: نگاه به غرب 
براي حل مشكالت اقتصادي سرابي بيش نيست و 
مسووالن بايد بدانند كه گشايش اقتصادي به دست 
توليدكنندگان انجام مي شود و بايد براي اين منظور 

تحريم هاي داخلي را از بين ببرند.

تاكيد اتحاديه اروپا
بر پايبندي به برجام

س��خنگوي اتحاديه اروپ��ا در گفت وگويي ضمن 
تاكيد بر اهميت توافق هسته اي گفت كه اتحاديه 
اروپ��ا به اجراي اين توافق پايبند اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، به نقل از روزنامه نيو يوروپ، پيتر اس��تانو، 
سخنگوي امور خارجه و مسائل امنيتي اتحاديه اروپا 
در گفت وگويي با اين روزنامه گفت كه اتحاديه اروپا 
در راستاي پايبندي به توافق هاي بين المللي و حفظ 
منافع امنيتي مشترك اتحاديه اروپا، به اجراي توافق 
هسته اي متعهد است. استانو همچنين از تصميمات 
اخير ايران براي انج��ام دادن فعاليت هايي كه آن را 
»ناسازگار با تعهداتش تحت توافق هسته اي« خواند، 
انتقاد كرد. سخنگوي اتحاديه اروپا در اين باره اظهار 
كرد: ما از ايران خواسته ايم بدون تاخير اين اقدامات را 
بازگردانده و از انجام دادن اقدامات ديگري كه موجب 
تضعيف توافق هسته اي مي شوند، خودداري كند. ما 
ثابت قدم بوده و به وضوح گفته ايم كه تعهد ما به توافق 
هس��ته اي به پايبندي كامل از سوي ايران بستگي 
دارد. او درباره توافق هسته اي گفت: توافق هسته اي 
كه به اتفاق آرا توس��ط شوراي امنيت سازمان ملل 
امضا شد، يكي از ركن هاي مهم ساختار عدم اشاعه 
تسليحات جهاني بوده و به امنيت منطقه براي اروپا 
و فراتر از آن كمك مي كند. استانو همچنين به لغو 
تحريم تسليحاتي ايران در اكتبر ۲۰۲۰ اشاره كرده 
و گفت كه لغو اين تحريم بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت كه سند قانوني توافق هسته اي است، 
مقرر ش��ده است. اظهارات اس��تانو درباره اقداماتي 
ناس��ازگار با تعهدات ايران تحت توافق هسته اي در 
پي اين مطرح مي شود كه ايران با گذشت يك سال 
از خروج امريكا از توافق هسته اي و پس از متحمل 
شدن تحريم هاي شديد اقتصادي، با تعلل كشورهاي 
اروپايي در عمل به تعهدات پيشينش��ان نسبت به 
خنثي كردن تاثير اين تحريم ها و عادي سازي روابط 
اقتصادي با ايران، اعالم كرد در چند گام تعيين شده 
تعهدات داوطلبانه اش در توافق هسته اي را كاهش 
مي دهد. مقامات كشورمان تاكيد كرده اند در صورت 
عملي شدن تعهدات كش��ورهاي اروپايي همه اين 

اقدامات به حالت اوليه بازخواهند گشت.

بايدن به برجام بازمي گردد
مع��اون نام��زد رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ امري��كا 
اعالم كرد ك��ه بايدن در ص��ورت انتصابش به مقام 
رياست جمهوري به توافق هسته اي با ايران بازخواهد 
گش��ت. كاماال هريس، مع��اون جو باي��دن، نامزد 
رياس��ت جمهوري امريكا روز شنبه مدعي شد كه 
جو بايدن در صورت رييس جمهور شدن بار ديگر به 
 برجام بازمي گردد و اين توافق را تقويت خواهد كرد.
وي در اين خصوص گفت: جو بايدن و دولت ما بايد كار 
عظيمي را براي تعمير خرابي هايي كه دونالد ترامپ و 
دولتش به بار آورده اند، انجام دهد و جايگاه ما در دنيا 
را تثبيت كند. هريس پيش از اين نيز با اشاره به انزواي 
ديپلماتيك امريكا درباره مساله ايران گفت: من در 
كميته اطالعاتي خدمت مي كنم و باور دارم كه بيش 
از هميشه از متحدانمان دور شده ايم و براي رو به رو 
شدن با اين چالش نياز به كمك داريم. او عالوه بر اين 
درباره تحريم تس��ليحاتي ايران گفت: دولت ترامپ 
مساله تحريم تسليحاتي را اخيرا به شوراي امنيت 
س��ازمان ملل برد و تنها يك كشور ديگر همراه با ما 
راي مثبت داد. فكر مي كنم منصفانه است كه بگوييم 
رويكرد »اول امريكا« به امريكاي تنها تبديل شده است 

كه به نفع ما و به نفع متحدان مان نيست.

تشكر وزير كشور از رعايت 
پروتكل ها در هيئات مذهبي

عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير كش��ور همزمان با 
عاشوراي حسيني پيام تسليتي صادر كرد. به گزارش 
فارس، در اين پيام آمده است: حماسه باشكوه عاشورا 
متضمن آموزه هاي عميقي از حيات فردي و اجتماعي 
بشريت است كه امام حسين به عنوان اسوه هدايت و 
نجات با خون مطهرش به نظام خلقت عطا فرمودند. 
حضرت سيدالش��هدا)ع( در طول عمر بابركت خود 
ابعاد مختلف عدم سازش با نظام سلطه و زور همراه 
با عقالنيت در دفاع هوشمندانه و حداكثري از كيان 
اعتقادي جامعه اسالمي را به خوبي ترسيم فرموده و 
به انسان درس شجاعت و تدبير و صالبت در پايداري و 
استقامت دادند. جهان امروز بيش از هر زماني نيازمند 
انديشه عاشورايي هست؛ تفكري كه سعادت و رفاه 
و آس��ايش در پناه عزت و كرامت و سربلندي انسان 
براي امنيت رواني و اجتماعي متاثر از ايمان به قدرت 
اليزال الهي را ميسر سازد تا در برابر تهاجم و شبيخون 
ناجوانمردانه نظام س��لطه و الحاد كه قائل به بردگي 
انسان براي منافع خود هستند، مقاوم و استوار بماند و 
در توفان حوادث، كشتي نجات و در ظلمت كده هاي 
تفكرات غير الهي، چراغ هدايت را الگو و راهبر خويش 
بداند. جامعه بشري و مسلمانان و به ويژه شيعيان در 
هنگامه مقاومت حداكثري در برابر خصم ش��رافِت 
بش��ري كه تمدن جهاني را آماج تعدي و تعرض به 
حقوق راستين بش��ر قرار داده است، درگير ويروس 
منحوس كرونا شده و محروم از سرمايه روحبخش 
برگزاري تجمعات وحدت آفرين در مناس��بت هاي 
سنتي و آيين هاي مذهبي، غريبانه و مظلومانه، اشك 
ماتم در س��وگ شهادت سيد و س��االر شهيدان )ع( 
ريخت تا برگ درخشان ديگري از بصيرت و معرفت 
الهي در تاريخ تمدن انس��اني به ثبت برساند. ضمن 
تسليت اين ايام سوگواري حضرت سيدالشهدا )ع( 
به بقيه اهلل االعظم )عج( و رهبر معظم انقالب و همه 
آزاديخواهان جه��ان و هموطنان عزيز از همه زنان و 
مردان ميهن اسالمي كه به نداي فراخوان رهبر فرزانه و 
رييس جمهور محترم و ساير علماي اعالم و كارشناسان 
در رعايت پروتكل هاي بهداشتي لبيك گفته و عمق 
حماسه واقع بينانه حسيني را به نمايش گذاشتند تشكر 
كرده و از خداوند متعال عزت و عافيت ايران اسالمي در 

ظل توجهات حضرت حق تعالي را خواستارم.

 ضرورت ساماندهي
 مناطق حاشيه اي

جالب اينجاس��ت كه در ه��ر كدام از اي��ن پرونده ها 
تصميمات متفاوتي اخذ شده است. يعني هنوز يك 
وحدت رويه براي تصميم گيري در زمان بروز بحران ها 
كه مبتني بر رويكردهاي علمي و منطقي تدوين شده 
باشد در ساختار مديريتي كش��ورمان وجود ندارد. 
معموال داده ه��اي اطالعاتي برآم��ده از يك چنين 
بحران هايي هم نه در سازماني بررسي تحليلي مي شود 
و نه از كارشناسان و صاحب نظران براي ارزيابي موضوع 
دعوتي مي شود. بهترين روش در اينگونه مسائل اين 
است كه به جاي برخورد سلبي، مواجهه اي منطقي و 
اصولي با مشكالت داشته باشيم، اين افراد به هر حال 
از جمله شهروندان اين كشور هستند، دامنه وسيعي 
از خانواده هايي كه در يك چنين كلوني هايي زندگي 
مي كنند از جمله طيف هاي اجتماعي هستند كه در 
دسته محروم ها قرار مي گيرند كه با مشكالت برآمده 
از فقر مطلق دس��ت به گريبان هستند. البته برخي 
افراد فرصت طلب و سودجو هم ممكن است در ميان 
اين افراد وجود داشته باش��ند كه بسادگي مي توان 
افراد نيازمند را از افراد سودجو شناسايي كرد و با آنها 
برخوردهاي قانوني داشت. اما عموم مردمي كه بدنبال 
سرپناه راهي يك چنين مناطقي مي شوند نيازمند 
حمايت و مس��اعدت مسووالن هس��تند تا بتوانند 
س��رپناهي براي خانواده شان داشته باشند. خاطرم 
هست س��ال 7۰ در يك روستاي استان همدان هم 
يك چنين مشكلي بروز كرده بود، مردم شبانه برخي 
زمين ها را س��اخته بودند و حاض��ر به ترك زمين ها 
نبودند. بعد از گفت وگو با افراد روس��تا و بررسي ابعاد 
مختلف موضوع در قالب طرحي به مسووالن پيشنهاد 
ساماندهي درست موضوع را دادم. مديران استاني در 
آن زمان اين طرح را اجرا نكردند؛ اما با گذشت ۳سال 
از موضوع و وارد آمدن خسارت هاي فراوان همان طرح 
را اجرايي كردند. در جريان اين موضوع هم بايد افراد 
نيازمند واقعي شناسايي شوند اينها مردم بي سرپناه 
هس��تند؛ اغلب اين جماعت صاحب ثروت نيستند 
كه آن را رها كرده باشد و براي سود به اين مكان آمده 
باشند. بايد راهكاري تدارك ديده شود تا هم به قانون 
عمل ش��ود و هم از اين طبقات محروم حمايت هاي 
الزم ص��ورت بگيرد. نبايد اين خانواده ه��ا را به حال 
خود رها كنيم و با برخوردهاي نظامي و قضايي آنها 
را برانيم. تجربه خاك س��فيذ نشان داد كه اگر با يك 
چنين مقوالتي برخورد علمي و اصولي و همه جانبه 
نداشته باشيم در ادامه مي توانند آسيب هاي بيشتري 
را بيافرينند. يك خاطره براي مخاطبان شما درباره 
اهميت تصميم سازي هاي همه جانبه و غيراحساسي 
در مواجهه با يك چنين موضوعاتي بگويم كه بحث 
روشن تر شود. خاطرم هست آقاي هاشمي رفسنجاني 
در سال هاي ابتدايي دهه 7۰با هلي كوپتر براي بازديد از 
مشكالت زورآباد در كرج حاضر شده بودند. من هم در 
آن جلسه حضور داشتم، رييس جمهور وقت كشور به 
صورت ميداني از معضالت و تنگناهاي مردم آگاه شده 
بود و نس��بت به اين موضوعات ناراحت و احساساتي 
شده بودند و بسيار دوست داشتند كه به مردم كمك 
كنند. خانه هاي ۲۰مت��ري، كوچه هاي تنگ، عدم 
وجود زيرساخت ها و...براي ايش��ان آزاردهنده بود. 
آقاي هاشمي بالفاصله پس از بازديد در جمع مردم 
حاضر شدند و اعالم كردند كه »آي مردم؛ مشكالت 
شما را ديدم براي حل آن هم به شما كمك خواهيم 
كرد و در ادامه اشاره كردند كه براي اين منظور زمين 
تخصيص خواهيم داد.«كمتر از ۲4ساعت بعد از جمله 
آقاي هاش��مي جمعيت زورآباد ناگهان دوبرابر شد. 
برخي از م��ردم خانه هاي ۲متري خود را نصف كرده 
بودند و به اقوام خود در شهرستان ها پيام داده بودند 
كه بياييد كه قرار است به ما زمين بدهند!همانطور كه 
مشاهده كرديد اين نوع تصميم سازي هاي هيجاني 
حتي اگر نيت خير و مشفقانه اي هم پشت آن باشد 
نه به نفع كشور است؛ نه به نفع مردم و نه به نفع نظام 
شهرسازي كشور. راهكار درست ساماندهي درست 
موضوع و تهيه پيوست هاي فرهنگي و اجتماعي براي 
حل معضالت مناطق حاشيه اي است. نبايد بگذاريم 
كه زخم فقر و محروميت ها در اين مناطق آنقدر ناسور 
ش��ود و سر باز كند تا براي حل مشكالت ورود كنيم. 
متاسفانه در كشور اين عادت مرسوم شده كه به جاي 
حل مشكالت كل صورت مساله را پاك مي كنند. مثال 
سيستم به جاي رشد فضاي كسب و كار در اوقات شب 
و تشويق شهروندان به استفاده از ظرفيتي شب، اعالم 
مي كند كه از ساعت ۱۲ به بعد همه مغازه ها بسته شود. 
مي پرسيم كه آقا چرا بايد فضاي كسب وكار در شب 
تعطيل شود؟ اشاره مي شود كه ممكن است ناامني به 
وجود آيد. يعني به جاي حل مش��كل صورت مساله 

پاك مي شود.

فاصله پولدارها و كم درآمدها هر روز بيشتر مي شود

زنگ خطر افزايش شكاف تورمي 
در جديدترين آمارهايي كه از سوي مركز آمار ايران 
منتشر شده، روند كاهشي نرخ تورم همچنان ادامه 
دارد، نرخي كه هنوز نسبت به استانداردهاي جهاني 
و ثبات نس��بي داخلي فاصله بسياري دارد اما به نظر 
مي رسد با وجود تمام مشكالت به حركت نزولي خود 

ادامه داده است.
در چنين چارچوبي، بررسي روندهاي فعلي از حركت 
نرخ تورم، تا حدي نشان مي دهد كه در ماه هاي پيش 
رو تورم به چه سمتي خواهد رفت و چه قدر مي توان 
به كاهش اين نرخ اميدوار بود. در هفته هاي گذشته 
چند موضوع ادامه كاهش ت��ورم را با نگراني مواجه 

كرده است.
نخستين مساله، تداوم رشد نقدينگي در اقتصاد ايران 
اس��ت. با وجود تاكيد دايمي كارشناسان اقتصادي، 
نرخ رشد نقدينگي در ايران همچنان بسيار باالست و 
از اين رو با گردش در آمدن آن، افزايش نرخ تورم يكي 

از طبيعي ترين پيش بيني ها خواهد بود.
از سوي ديگر، كسري بودجه دولت و احتمال حركت 
به س��مت خلق پول جديد نيز در حركت فعلي نرخ 
تورم، ترديد به وجود آورده اس��ت. هرچند دولتي ها 
بارها تاكيد كرده اند كه به س��مت استقراض از بانك 
مرك��زي حركت نخواهن��د كرد ام��ا در عمل هنوز 
مشخص نيست كس��ري بودجه امسال به چه شكل 

برطرف خواهد شد.
آنچه ك��ه به اي��ن ترديدها اف��زوده، اخت��الف نظر 
ايجاد ش��ده بين بان��ك مركزي و س��ازمان برنامه و 
بودجه اس��ت. جايي كه همتي رييس كل اين بانك 
از نوع خاصي از اس��تقراض دولت خب��ر داد اما اين 
موضوع از سوي نوبخت معاون رييس جمهوري رسما 
تكذيب ش��د و همين اختالف نظرهاي دولتي باعث 
ش��د نگراني از نامش��خص بودن برنامه هاي تورمي 

افزايش پيدا كند.
در كن��ار نگراني هايي كه در حوزه سياس��ت گذاري 
وجود دارد، آنچه كه پيش بيني حركت تورم را دشوار 
كرده، حركت سينوسي ماه هاي گذشته است. هرچند 
از تابستان سال قبل كه حركت نزولي تورم بار ديگر در 
اقتصاد ايران آغاز شده، همواره ادامه پيدا كرده و حتي 
پس از افزايش قيمت بنزين نيز موج ش��ديد تورمي 
الاقل در گزارش هاي مركز آمار به ثبت نرس��يده اما 
آمار تير ماه نشان داد كه نرخ تورم ماهانه به بيش از 6 
درصد رسيده است كه در چهار سال گذشته، دومين 

ماه از نظر باالترين نرخ تورم بود.
اين عدد نگران كننده كه از سوي برخي كارشناسان 
مقدم��ه اي براي افزاي��ش دوباره نرخ ت��ورم در نظر 
گرفته ش��ده بود، در مرداد ماه بار ديگر تعديل و در 

واقع نصف شد.
به اين ترتيب آمار تورم س��االنه مرداد نيز همچنان 
نسبت به قبل روند كاهشي را نشان مي دهد، هرچند 

اين كاهش به كمتر از يك درصد رسيده است.
هرچند كارشناس��ان معتقدند در بررس��ي وضعيت 
تورم در ايران، بايد از مقايس��ه اين نرخ با كشورهاي 
توس��عه يافته خودداري كرد، زيرا آنها توانسته اند از 
دوران گذار عبور كرده و به ثبات اقتصادي برسند اما 
ايران و بسياري از ديگر كشورها هنوز در مسير توسعه 
قرار دارند و اين طبيعي است كه نرخ تورم با توجه به 
باال بودن جابه جايي ها باالتر از اين كشورها باشد، اما 
در نهايت قرار گرفتن تورم در برخي س��ال ها در مرز 

4۰ درصد، فشاري جدي بر زندگي مردم وارد كرده 
و تداوم آن مي تواند مشكالت اجتماعي، فرهنگي و 

اقتصادي فراواني به همراه آورد.

    رشد جدي فاصله ميان دهك ها
يكي از نتايج تالطم هاي اقتصادي سال هاي گذشته 
در اقتصاد ايران، افزايش فاصله طبقاتي بوده اس��ت. 
رشد ناگهاني قيمت طال، ارز، مسكن و خودرو باعث 
ش��د طبقات كم درآمد كه دسترس��ي به اين منابع 
نداشتند با افزايش فاصله و كاهش قدرت خريدشان 
رو به رو ش��وند و از س��وي ديگر طبقات پردرآمد كه 
ثروت خ��ود را به هر يك از كاالهاي باال تبديل كرده 
بودند، بدون انجام اقدام خاصي، ناگهان با رشد ثروت 
در بعد ريالي مواجه ش��دند و همين امر فاصله ميان 

دهك هاي جامعه را افزايش داد.
يكي ديگر از ش��اخص هايي كه فاصله ميان طبقات 
جامعه را تصوير مي كند، نرخ تورم اس��ت. بر اساس 
برآوردهاي اقتص��ادي، بخش قابل توجهي از درآمد 
دهك اول )ك��م درآمدترين ده��ك جامعه( صرف 
برطرف كردن نيازهاي روزمره مي شود و اين در حالي 
است كه در دهك دوم سهم اين موضوع بسيار كم تر 
اس��ت. هزينه مربوط به خوراكي ها و آش��اميدني ها 
4۳.۳ درص��د هزينه خان��وار مربوط ب��ه دهك اول 
درآمدي را ش��امل مي ش��ود. اين در حالي است كه 
اين عدد براي باالترين گروه درآمدي برابر با ۱7.۲۲ 

درصد است.
 بنابراين مي توان مش��اهده كرد كه افزايش تورم در 
گروه هاي درآمدي مختلف آثار و نتايج متفاوتي را به 
همراه دارد؛ تورم در گروه  ه��اي درآمدي باال هزينه 
رفاه��ي خانوار را افزايش مي ده��د و در نقطه مقابل 
افزايش تورم، هزينه هاي معيش��ت براي دهك هاي 
پايين درآمدي را تحت تأثير قرار مي  دهد. به عبارتي 

ديگر، خانوار با درآمدهاي باال، دارايي  هايي همچون 
مس��كن دارند كه در ش��رايط تورمي ارزش آنها نيز 
حداقل به مي��زان تورم افزاي��ش مي يابد؛ در نتيجه 
افزايش سطح هزينه زندگي اين گروه از خانوار هرگز 
به معناي كاهش س��طح رفاهي و ثروت آنها نيست. 
حتي ش��رايط تورمي موجب مي ش��ود ك��ه ارزش 

دارايي هاي آنها به شدت افزايش يابد.
در نقطه مقابل منبع درآمدي دهك هاي پايين ناشي 
از دستمزد است كه هرگز نمي توان انتظار داشت كه 
اين درآمد متناظر با سطح تورم افزايش يابد. بخش 
بزرگي از هزينه هاي خانوار با س��طح درآمدي پايين 
مربوط به نيازهاي اوليه زندگي همچون خوراكي ها 

است.
در نتيج��ه افزاي��ش هزينه ها در اين گ��روه موجب 
مي شود كه اين گروه از خانوارها در تهيه حداقل هاي 
زندگي با مش��كل روبرو شوند. اين در حالي است كه 
گروه هاي درآمدي باال، سطح دغدغه متفاوتي دارند و 
بخش قابل مالحظه اي از هزينه هاي اين گروه مربوط 
به كاالها و خدماتي است كه افزايش رفاه بيشتري را 

به همراه خواهد داشت.
در چنين ش��رايطي وقتي فاصله ت��ورم ميان دهك 
اول و دهم افزايش مي ياب��د، يعني دهك كم درآمد 
با توجه به افزايش بهاي كاالهاي مصرفي خود فشار 
اقتصادي بيشتري را تجربه مي كند اما از سوي ديگر، 
دهك دهم يا با توجه به افزايش قيمت ها به ش��كل 
همزمان با افزايش ثروت نيز مواجه شده يا در تامين 
بخشي از نيازهاي رفاهي خود مجبور به هزينه كرد 

بيشتر شده است.
در مرداد ماه امس��ال پايين ترين دهك درآمدي با 
افزايش ۳.۳8 درصدي هزينه ها مواجه بوده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه هزينه ه��اي باالترين دهك 
درآمدي )دهك دهم( در اين ماه 4.49 درصد افزايش 

يافته است كه نشان مي دهد در ماه گذشته خانوارها 
با درآمد باالتر، افزايش هزينه بيش��تري را نسبت به 
گروه هاي كم درآمد تجربه كرده است. بررسي روند 
تورم س��اليانه منتهي به مرداد ماه نشان مي دهد كه 
تورم دهك دهم درآمدي )باالتري سطح درآمدي( 
به ۲8.8 درصد رسيده اس��ت. در نقطه مقابل، تورم 
ساليانه براي دهك اول درآمدي )پايين ترين سطح 
درآمدي( در پايان مرداد م��اه برابر با ۲۳.4۳ درصد 
بود ه است. در نتيجه ش��كاف تورمي ميان دو دهك 
باالي��ي و پاييني توزي��ع درآمدي ب��ه 5.۳7 درصد 
رسيده  كه بيشترين شكاف تورمي طي چندين سال 

اخير است.
هرچند در سال هاي گذشته باالتر بودن تورم دهك 
پردرآمد نس��بت به كم درآمدها امري تكراري بوده 
است اما با توجه به مقدمات ذكر شده به نظر مي رسد، 
بايد از زاويه اي ديگر نيز به اين امر نگاه كرد. يعني اگر 
تورم دهك كم درآمد افزايش يافته، اين موضوع خود 
را در كاهش تواناي��ي خانوار در تامين نيازهاي اوليه 
خود نشان داده است اما اگر تورم در طبقه پولدار رشد 
كرده يا به طور همزمان به افزايش ثروت آنها نيز منجر 
ش��ده يا در بدترين حالت تنها هزينه برخي امكانات 

رفاهي آنها را باال برده است. 
از اين رو وقتي نرخ تورم ماهانه بار ديگر اوج مي گيرد و 
تحليل اميدواركننده اي از آينده نرخ تورم در ماه هاي 
آينده نيز به دست نيست، اين نگراني وجود دارد كه بار 
ديگر تورم حركت افزايشي خود را از سر بگيرد و در 
چنين فضايي، بار ديگر فشار در ابتدايي ترين نيازهاي 
زندگي دهك هاي كم درآمد خود را نش��ان خواهد 
داد و از س��وي ديگر ثروت، دهك هاي پردرآمد اوج 
مي گيرد، موضوعي كه حتي اگر در كوتاه مدت خود 
را نشان ندهد، در بلندمدت، اثرات منفي اجتماعي و 

اقتصادي فراواني خواهد داشت.

رييس جمهوري: 

ترميم صدمات تحريم  و كرونا، از اهداف نقشه راه دولت است
رييس جمهور گف��ت: دولت تدبير و اميد عزم قطعي 
دارد كه با حداكثر استفاده از فرصت يكساله پيش رو، 
با هم��كاري فع��االن اقتصادي بخ��ش خصوصي و 
اقتصاددانان كش��ور و با اجراي نقش��ه راه اقتصادي 

دولت، هدف تامين ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.
به گزارش ايس��نا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني در يكصد و ش��صت و يكمين جلس��ه ستاد 
هماهنگ��ي اقتصادي دول��ت دوازدهم، با اش��اره به 
رهنمودهاي اقتص��ادي اخير مقام معظم رهبري در 
ديدار هفته دولت و تدوين »نقشه راه اقتصادي« كه 
مجموعه سياس��ت هاي مديريت اقتصاد كالن براي 
سال هش��تم فعاليت دولت تدبير و اميد است، گفت: 
دولت به دنبال آن است تا با اجراي نقشه راه اقتصادي، 
ضمن ترميم و جبران صدمات وارده در اثر تحريم هاي 
بي سابقه و شيوع كرونا به اقتصاد كشور، مسير تكميل 
و افتتاح طرح هاي مهم و ثبات و رونق اقتصادي كشور 

را هموار كند.
رييس جمهور با بيان اينكه برنامه ها و سياس��ت هاي 
دولت در دو س��ال و نيم گذش��ته، توانست به شكل 
موفقي با تحريم ها و توطئه هاي امريكا براي فروپاشي 
اقتصاد كشور و پس از آن نظام جمهوري اسالمي ايران 
مقابله و از ايجاد بحران جلوگيري كند، افزود: دولت در 
نقشه راه اقتصادي كشور عالوه بر تالش براي ترميم 
آثار تكانه هاي اقتصادي بر معيش��ت مردم، به دنبال 
تداوم اجراي سياست هاي توسعه اي كشور نيز هست.

رييس جمهور اظهار كرد: در چارچوب سياست كلي 
دولت تدبير و اميد براي كاهش هر چه بيشتر اتكاي 
بودجه به درآمدهاي نفتي، به منظور تحقق س��طح 
باالتري از بودجه مس��تقل از نفت، تكاليفي براي هر 

دستگاه اقتصادي تعريف شده است.
روحاني در ادامه تصريح كرد: دولت با طراحي مسيري 
واقع بينانه در اقتصاد كش��ور در ح��وزه تامين منابع 
بودجه اي، به دنبال آن است كه با مديريت هزينه هاي 
دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتي، مولدسازي 
دارايي هاي دولت و افزايش تكيه بر ماليات به ش��كل 
ساختاري اتكا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با 

اتكا به ظرفيت هاي درون زاي اقتصاد كشور، رونق و 
چشم اندازي دقيق در اقتصاد ايجاد كند.

رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: برق��راري ثبات در 
بازارهاي مالي و كنترل تورم س��رفصلي بسيار مهم 
اس��ت كه با كنترل نقدينگي، همراه با ايجاد ثبات در 
بازار ارز و س��رمايه، به اطمينان بخش��ي و آرام سازي 

فضاي اقتصادي كشور بينجامد.
روحاني افزود: حمايت از »توليد و اش��تغال« بخش 
مهمي از نقش��ه راه فصل هش��تم تدبير را تش��كيل 
مي دهد كه با ايجاد فضاي ويژه تسهيل كسب و كار، 
حفظ و گسترش اش��تغال در بخش هاي مختلف را 
م��ورد حمايت قرار مي دهد. ه��دف مهم ديگري كه 
در نقش��ه راه سال هش��تم، دولت به آن اهتمام ويژه 
خواهد داشت، حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم 
تعريف شده و دقيق به شكل نقدي از معيشت مردم و 
حمايت از كسب و كارهايي است كه در دوران كرونا 

آسيب ديده اند.
روحاني همچنين با اش��اره ب��ه ظرفيت هاي دروني 
و ذخاير كش��ور، معادن را حوزه اي بسيار پراهميت 

عنوان و تصريح كرد: حمايت ويژه از س��رمايه گذاري 
در حوزه معادن از اصول پايه اي اقتصاد كش��ور است 
كه از جايگاه خاص در سياست هاي توسعه اي اقتصاد 
برخوردار اس��ت. از اين نظر از بخش خصوصي براي 
سرمايه گذاري در اكتشاف و استخراج در حوزه معادن 
حمايت خاص خواهد ش��د و دولت براي اين مساله 

اقدامات موثري را در دست اقدام خواهد داشت.

    تالش براي توليد واكسن در داخل
رييس جمهوري همچني��ن در جريان تماس تلفني 
خود با وزراي بهداش��ت و كش��ور، از آنها خواس��ت 
مقدمات توليد واكسن كرونا در داخل ايران را فراهم 
كنند. رييس جمه��ور، روز يكش��نبه در گفت وگو با 
دكتر س��عيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي، با اش��اره به اخباري در خصوص دستيابي 
برخي كشورها به واكس��ن كرونا، دستور داد هر چه 
سريع تر اقدامات الزم براي خريد اين واكسن و انجام 
مراحل آزمايشي و تش��خيصي معمول انجام شود تا 
در ص��ورت امكان هر چه س��ريع تر اقدامات موثر در 

اين زمينه در كشور آغاز شود. رييس جمهور در ادامه 
افزود: با توجه گس��تردگي موج دوم ش��يوع بيماري 
كوييد ۱9، وزارت بهداشت، بايد تمهيدات الزم براي 
جلوگيري از خستگي و فرسودگي كادر درماني كشور 
را فراهم ك��رده و در صورت لزوم نس��بت به آموزش 
س��ريع تر نيروهاي جديد و جايگزيني آنان، اقدامات 

الزم را انجام دهد.
دكتر روحاني تاكيد كرد كه البته مهم ترين نكته در اين 
زمينه آن است كه مردم با رعايت دقيق پروتكل هاي 
بهداش��تي مانع از ايجاد زحمت مضاعف و در نتيجه 
خستگي و فرسودگي براي حافظان و مدافعان سالمت 
كشور شوند كه بيش از 6 ماه است در خط مقدم مبارزه 

با بيماري كرونا ايثارگرانه حضور دارند.
دكت��ر روحاني رفتار متدينان��ه و متعهدانه مردم در 
برگزاري ش��كوهمند و متفاوت سوگواري هايشان، 
همراه ب��ا رعايت دقي��ق پروتكل هاي بهداش��تي را 
برآم��ده از فرهنگ غن��ي ديني مردم و تعهدش��ان 
نسبت به مسائل انس��اني و نوع دوستي توصيف كرد 
و اظهار داش��ت: اميدوارم مردم در تمام مراس��م ها و 
آيين هاي پيش رو در ماه هاي محرم و صفر همچنان 
دستورالعمل هاي بهداشتي را به همين شكل دقيق 
رعايت كنند تا كسي در نتيجه شركت در آيين هاي 
س��وگواري امام حس��ين)ع( به بيماري كرونا مبتال 
نش��ود. رييس جمهور همچني��ن در واكنش به ابراز 
نگراني وزراي بهداشت و كشور از موج جديد سفرهاي 
تابستاني در روزهاي تعطيل اخير گفت: كساني كه 
در تعطيالت اخير به سفر رفته اند، نبايد اجازه دهند 
عدم رعايت پروتكل ها از سوي ايشان، باعث اوج گيري 
مجدد شيوع كوييد ۱9 شده و بر زحمات شبانه روزي 
و طاقت فرس��اي كادر درمان��ي در مقابله با موج دوم 

شيوع كرونا تاثير منفي بگذارد.
دكتر روحاني تصريح كرد: كساني كه به سفر رفته اند 
بايد با رعايت دقيق دس��تورالعمل هاي بهداش��تي، 
فاصله گذاري اجتماعي و پرهي��ز از حضور در اماكن 
شلوغ، مانع از وارد شدن آس��يب به موفقيتي شوند 
كه در مهار موج دوم بيماري كرونا حاصل شده است.

ادامه از صفحه اول
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همتي: القاي انفجار نقدينگي و ابرتورم ناكام و افزايش موقتي تورم كنترل شده است

كدام كنترل  تورم  و نقدينگي؟

شوك جديد ارزي و افزايش شديد تورم با تك نرخي شدن ارز

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در حال��ي كه رييس كل بانك مركزي با اش��اره به ناكام 
ماندن القاي انفجار نقدينگي و ابر تورم معتقد است كه 
افزايش  موقتي نرخ تورم در ماه هاي ابتداي سال، كه عمدتًا 
ناشي از شيوع كرونا و تحريك انتظارات بود، با اقداماتي 
كه درحال انجام است، كنترل شده است و تالش جدي 
براي نيل به هدف تورمي اعالم ش��ده، انجام و استمرار 
خواهد داشت، اما احساس مردم كوچه و بازار و خانوارها 
از تورم و گران شدن كاالها به صورت هفتگي چيز ديگري 
مي گويد و براساس رشد نقدينگي 34 درصدي يك سال 
اخير و همچنين رشد پايه پولي و اخبار متعدد كسري 
بودجه دولت، مي توان دريافت كه موتور رشد نقدينگي و 
تورم همچنان روشن است و در ماه هاي آينده بايد منتظر 
افزايش بيش��تر قيمت ها در بازارهاي مختلف باش��يم.  
رييس كل بانك مركزي با اشاره به وضعيت بازارها گفت: 
افزايش  موقتي نرخ تورم در ماه هاي ابتداي سال، كه عمدتًا 
ناشي از شيوع كرونا و تحريك انتظارات بود، با اقداماتي 
كه درحال انجام است، كنترل شده است و تالش جدي 
براي نيل به هدف تورمي اعالم ش��ده، انجام و استمرار 
خواهد داش��ت.همتي افزود: تالش م��داوم براي ايجاد 
بي ثباتي در بازارهاي پولي و ارزي كشور از سوي امريكا 
و همدس��تان او تازگي ندارد، ه��دف همه اين اقدامات، 
به خصوص در يك س��ال اخير، ايج��اد انتظارات منفي 
درمردم براي به زانو درآوردن اقتصادكش��ور بوده است. 
به رغم اينكه اين فشارها مشكالت و سختي هايي براي 
مردم ايجاد كرده، ولي، به طور قطع نتوانسته به اهداف 
اصلي خود برسد. با تدابير متخده، القاي انفجار نقدينگي 
و ابر تورم از طريق تحريك انتظارات نيز، با ناكامي مواجه 
شده است. نيازهاي اساسي كشور به نحو مطلوبي تأمين 
ش��ده و نيازهاي ارزي، هم از طريق منابع بانك مركزي 
و هم از س��امانه نيما، درحال تأمين است، و به رغم افت 
قابل  مالحظه درآمدهاي دولت از فروش نفت، با كمك 
صادركنندگان تالشگر، تأمين ارز براي كاالهاي ضروري 
ومواد اوليه درجريان است.بانك مركزي، برنامه هاي خود 
را، بر اساس ادامه تحريم هاي امريكا تنظيم كرده است 
و اين اطمينان را داريم كه نفس هاي پاياني تحريم ها و 
دولت فعلي امريكا نيز نمي تواند به برنامه هاي ما درحفظ 
پايداري بازارها آس��يبي وارد كن��د. بانك مركزي ايران 
اولويت خود را بر تقويت ثبات و جلوگيري از نوس��انات 
ناشي ازسفته بازي و كمك به پايداري و شكوفايي اقتصاد 
و توليد قرار داده است و با رصد مستمر متغيرهاي كالن 
اقدامات ضروري در بازارهاي پول و ارز، انجام خواهد داد. 
درحالي كه رييس كل بانك مركزي اعالم كرده كه رشد 
نقدينگي كنترل شده و اين متغير در پنج ماهه سال جاري 
نسبت به پايان پارسال تنها ۱۲ درصد رشد داشته است، 
متغيرهاي تاثيرگذار بر رشد نقدينگي از جمله رشد پايه 
پولي، بدهي دولت به بانك ها، كسري بودجه دولت و... 
همچنان اثر خود را بر رشد نقدينگي گذاشته است و تا 
زماني كه متغير رشد نقدينگي نشاني از روند كاهشي يا 
خاموش شدن ندارند، نمي توان گفت كه رشد نقدينگي 
كنترل يا كم شده است. مشكل كسري بودجه دولت تا 
جايي اهميت پيدا كرده كه ش��وراي پول و اعتبار اخيرا 
بانك ها مكلف كرده كه حداقل 3 درصد از س��پرده هاي 
بانكي را ب��راي خريد اوراق مالي بدهي دولت اختصاص 
دهند. اما دير يا زود مانند سال هاي قبل، بانك ها مجبور 
خواهند شد كه به خاطر كسري منابع خود به سمت اضافه 
برداشت از بانك مركزي و رشد پايه پولي حركت كنند. 
زيرا عدم دسترس��ي به به همه منابع بانك ها، به خاطر 
بدهي دولت، سپرده قانوني، تسهيالت تكليفي و خريد 
اوراق مالي و... موجب كسري منابع بانك ها، گران شدن 

نرخ جذب منابع و... خواهد شد و در نهايت خلق پول در 
بازار بين بانكي و رشد پايه پولي را به همراه خواهد داشت.  
رييس كل بانك مركزي اظهار كرده كه نقدينگي كنترل 
شده و پايه پولي در پنج ماهه ابتداي امسال نسبت به پايان 
سال قبل فقط چهار درصد رشد داشته و نقدينگي نيز در 
اين مدت ۱۲ درصد افرايش يافته است. اما همين ارقام 
نشان مي دهد كه روزانه ۲ هزار ميليارد تومان به نقدينگي 
كشور اضافه شده است.  كنترل رشد پايه پولي با برداشت 

از منابع س��پرده بانك هاو فروش اوراق، يا فروش سهام 
شركت ها، عمال به معناي رشد هزينه هاي دولت در آينده 
و رشد استقراض از بانك مركزي و نقدينگي و پايه پولي و 
تورم بيشتراست و همانطور كه محدوديت هاي تراكنش 
بانكي وچك، تنها چند ماه نرخ ارز و قيمت ها را در بازار 
كنترل كرد و سرانجام رش��د نقدينگي باعث رشد نرخ 
دالر به ۲3 هزار تومان شد، در چند ماه آينده نيز نتيجه 
برداشت از س��پرده ها، رشد هزينه بانك ها، افزايش نرخ 

سود بانكي، فروش اوراق مالي و اصل و فرع آن در آينده، 
موجبات تورم و هزينه هاي بيش��تر و رشد نقدينگي را 
فراهم خواهد كرد.  دولت و بانك مركزي به جاي كاهش 
هزينه ها و مخارج دولت، عم��ال از روش هايي در حوزه 
مديريت نقدينگي استفاده كرده اند كه در كوتاه مدت و 
تنها براي چند ماه مي تواند كنترل هايي را ايجاد كند اما 
حتي در يك سال اينده نيز نتايج خود را نشان خواهد داد و 
دليل آن رشد نقدينگي 34 درصدي يك سال اخير است. 
براين اس��اس كنترل رشد نقدينگي موفق عمل نكرده  
اس��ت، زيرا همچنان موتور رشد نقدينگي روشن است 
و رشد نقدينگي در خرداد امسال نسبت به خرداد سال 
گذشته 34 درصد رشد را نشان مي دهد.  تا زماني كه رشد 
نقدينگي روند كاهشي يا خاموش شدن ندارد، نمي توان 
گفت كه رشد نقدينگي كنترل يا كم شده و حتي رشد 
۱۲ درصدي 5 ماه اخير نيز رقم بزرگي است و نشان دهنده 
اضافه شدن روزانه ۲ هزار ميليارد تومان خلق پول است 
كه براي پوشش دادن بهره وري پايين اقتصاد، كسري 
بودجه و هزينه هاي دولت، بانك ها، واحدهاي اقتصادي 

و... هر روز به اقتصاد ايران تزريق مي شود. 
در سال هاي اخير، مشكالت ساختاري اقتصاد ايران و 
ناكارآمدي ها و بحران ها به گونه اي شكل گرفته كه با اين 
سياست هاي پولي و مالي قابل حل نيست. در حال حاضر 
دولت با كسري بودجه مواجه است، خلق پول توسط نظام 
بانكي ادامه دارد و بدهي دولت به نظام بانكي نيز تشديد 
ش��ده و افزايش نقدينگي همچنان ادامه دارد و تورم را 
بيشتر مي كند و موجب كاهش ارزش پول ملي مي شود. 
بدهي دولت به بانك مركزي معادل ۱3۱4 ميليارد تومان 

بوده كه نشان دهنده رشد 30 درصدي است.
نقدينگي در پايان خرداد امس��ال در مقايس��ه با خرداد 
پارس��ال 34 درصد و نسبت به اس��فند بيش از 7 درصد 
افزايش يافته و به ۲700 هزار ميليارد تومان رس��يده و 
رشد پول با 6۱ درصد و شبه پول با ۲9 درصد نشان دهنده 
تمايل صاحبان منابع به نقد نگه داشتن پول و گردش آن 
در بازارهاي دارايي و س��فته بازي و سوداگري است. اين 
موارد نيز نشان دهنده اثر نامناسب سياست هاي مالي و 
پولي دولت اس��ت كه عمال سوداگري و خريد و فروش و 
گردش پول در اقتصاد را به جاي سرمايه گذاري و توليد 
دامن زده اس��ت.  در ش��رايطي كه دولت و بانك مركزي 
همچنان افزايش مخارج دول��ت، تزريق پول به اقتصاد، 
رشد تسهيالت بانكي، گردش نقدينگي در بورس، فروش 
اوراق مالي، افزايش نرخ س��ود بانكي، خلق پول در بازار 
بين بانكي، افزايش فروش سهام شركت ها و رشد نقدينگي 
و... را دامن مي زنند، و حتي درآمدهاي آينده دولت را خرج 
مي كنند و از سپرده هاي بانك ها براي فروش اوراق مالي 
استفاده مي كنند، نبايد انتظار كاهش نقدينگي و تورم را 
داشته باشند. زيرا همه اين موارد عمال تقاضا براي پول، 
رشد نقدينگي و خلق پول را به همراه خواهد داشت و در 
نتيجه تورم و گراني كاالها را تشديد مي كند و در سال هاي 
آينده نيز محدوديت منابع دولت را بيشتر خواهد كرد و 
استقراض از بانك مركزي و بانك ها و رشد نقدينگي و تورم 
بيشتر را به همراه خواهد داشت.  براين اساس، رييس كل 
بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه مقايسه چند ماه 
اخير نمي تواند مالك خوبي براي كنترل نقدينگي و تورم 
باشد ضمن اينكه اثر رشد نقدينگي در سال هاي قبل به 
تازگي خود را نشان داده و هرهفته قيمت كاالها و خدمات 
رو به افزايش است و بايد از مردم و خانوارها سوال كند كه 
تورم تا چه حد رشد كرده است. وقتي قيمت لبنيات و شير 
و پنير و ماست رو به افزايش مي گذارد به اين معني است 
كه مردم طعم تورم و رشد نقدينگي را بيش از مسووالن 

بانك مركزي احساس كرده اند. 

يك كارش��ناس اقتصادي، با اش��اره ب��ه اينكه تغيير 
ناگهاني قيمت رس��مي ارز هميش��ه ي��ك دورباطل 
تورمي را طي كرده  معتقد است، تغيير نرخ ارز ضمن 
تحريك متغيرهاي تورم زا ب��ا تأثير گذاري بر قيمت 
كاالهاي وارداتي و داخلي به طور مس��تقيم روي نرخ 
تورم اثر مي گذارد. امين دليري در گفت وگو با تسنيم، 
با اشاره به اينكه، رييس كل بانك مركزي در اظهارنظر 
جديد خبر بسيار مهم، تك نرخي كردن ارز در آينده 
را مطرح كرد، گف��ت: اولين نكته در اين خصوص اين 
است كه نظر اعالم شده با هدف گذاري بانك مركزي 
با تعديل نرخ تورم در محدوده ۲۲ درصد مغايرت دارد 
. بايد ياد آور ش��وم در شرايط اضطرار فعلي كه اقتصاد 
 ايران تحت تأثير شرايط سخت متغيرهاي اقتصادي و 
غير اقتصادي قرار دارد، به هر دليلي پيشنهاد تك نرخي 
ارز ارايه شده باشد پيامد آن، ضمن افزايش تشديد نرخ 
تورم، سياست دولت را در حفظ ارزش پول ملي، تقويت 
قدرت خريد اقشار ضعيف و متوسط جامعه و معيشت 
مردم ناموفق كرده و معيش��ت مردم را در اين شرايط 

سخت تحت تأثير مجدد شوك ارزي قرارخواهد داد.
به گفته معاون پيشين وزير اقتصاد، افزايش هزينه هاي 
توليد داخلي و نيز افزايش هزينه هاي جاري و عمراني 
دولت بر اثر افزايش نرخ ارز و نرخ تورم و كاهش مجدد 
ارزش پول ملي و تحت تأثير قرار گرفتن معيشت مردم 
با توجه به اثر منفي درآمدي، دولت را مجبور به اعمال 
سياست هاي جبراني خواهد كرد . وي افزود، افزايش 
كسري بودجه از آثار ثانوي سياست هاي شوك ارزي 
است. اين دور باطل بارها توس��ط دولت ها در اقتصاد 
ايران تكرار ش��ده اس��ت. منتهي در اراي��ه طرح ها و 
برنامه هاي اقتصادي و مالي كمتر به تجربيات گذشته 
رجوع مي كنيم و مجرد از آثار طرح هاي گذشته، بازبه 
تكرار برنامه هاي��ي مي پردازيم كه قباًل تبعات تلخ آن 
را چشيده ايم. دليري با بيان اينكه، تجربه شوك هاي 
ارزي در گذشته توسط دولت هاي قبلي ودولت فعلي، 
نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه باعث افزايش نرخ 
تورم پس از ايجاد شوك ارزي شده است،  گفت: تجربه 

نشان مي دهد چهار شوك ارزي اثر گذار در دولت هاي 
گذشته و حال، اثر مستقيم در افزايش نرخ تورم داشته 
است. وي ادامه داد، به عنوان مثال شوك اول ارزي اثر 
گذار مربوط به دولت س��ازندگي بود و بر اثر اين شوك 
نرخ تورم در سال 74 به ميزان 49 درصد افزايش يافت. 
شوك دوم ارزي در زمان دولت اصالحات انجام گرفت. 
اين ش��وك ارزي نيز تورم تك رقم��ي در اين دوره را 
درسال 84 به ميزان ۲6 درصد افزايش داد. شوك سوم 
ارزي در دولت مهرورزي اتفاق افتاد. باوجود كاهش نرخ 
تورم در حد ۱۲ درص��د در اين دوره، مجددًآ نرخ تورم 
باشيب تندي به مرز 34 درصد در سال 9۲رسيد. اين 
كارشناس اقتصادي گفت: شوك چهارم ارزي در دوره 
دوم دولت تدبير واميد دراوايل سال 97 رخ داد. موضوع 
تك نرخي شدن ارز و تجربه تلخ ارز 4۲00 توماني در 
دولت دوازدهم كليد خورد. اين شوك ارزي يكي ديگر 
از اثر گذارترين شوك هاي ارزي بر نرخ تورم درباالترين 
نرخ پس از انقالب اسالمي بود. گرچه نرخ واقعي تورم 
پس از تغييرات نرخ ارز از مجاري رسمي بانك مركزي 
و... منتشر نش��د، ولي در بررسي هاي غير رسمي، نرخ 
تورم را باالي 50 درصد تخمين زده اند. به گفته رييس 
پيشين س��ازمان اموال تمليكي، تأثيرات شوك هاي 
ارزي بر افزايش نرخ تورم در شرايط متفاوت اقتصادي 
در گذشته كاماًل مشهود اس��ت. اين شوك هاي ارزي 
به طوركلي باعث تغيير نرخ ارز رسمي وغير رسمي در 
بازار شده و هرگز نتوانسته يك نرخ تعادلي بلندمدت را 
در بازار ارز ايجاد كند. هميشه نرخ بازار باالتر از نرخ اعالم 

شده توسط بانك مركزي قرار گرفته است. 
وي اف��زود، از طرف ديگر به عل��ت مرجع قرارگرفتن 
قيمت غير رسمي ارز دربازار، دولت و بانك مركزي را 
وادار كرده تا با تبعيت از نرخ غير رسمي ارز، نرخ رسمي 
ارز را ب��ه بازار نزديك ي��ا ارز را چند نرخي عرضه كند. 
دلي��ري ادامه داد، اين دور تسلس��ل باطل بارها تكرار 
شده اس��ت. بايد از رويدادهاي گذشته درس گرفت. 
شوك هاي ارزي كه توسط دولت ها احيانًا با پيشنهاد 
روساي بانك مركزي وقت انجام شده، نتيجه آن كسب 

درآمد بيشتر ازطريق فروش ارز براي دولت براي جبران 
هزينه ها و كس��ري بودجه بوده و تبع��ات آن افزايش 
شديد قيمت كاالهاي وارداتي سرمايه اي ومصرفي و 
نيز افزايش قيمت كااله��اي داخلي به لحاظ افزايش 
قيمت تمام ش��ده متغيرهاي مستقيم وغير مستقيم 
تشكيل دهنده بهاي نهايي كاالي توليد شده و تأسي 
قيمت كاال وخدم��ات داخلي از افزايش قيمت كاالي 
وارداتي، از تبعات شوك هاي ارزي بوده است.  معاون 
پيشين وزير اقتصاد معتقد است، تغيير ناگهاني قيمت 
رسمي ارز هميشه اين دورباطل را طي كرده است. وقتي 
هيچ اقدامي در اصالح ساختار نظام اداري و بودجه اي 
كشور صورت نمي گيرد، هزينه هاي بودجه اي همواره 
در افزايش است و ساختار ماليات ستاني كشور كارآيي 
الزم را ندارد و توليد داخلي با كمبود سرمايه گذاريهاي 
جديد و كاهش بهره وري س��رمايه ونيروي انس��اني 
مواجه است و رش��د اقتصادي در محاق سياست هاي 
دوره اي انفعالي مقطعي ق��رار دارد، چگونه مي توان از 
مسير غامض وپيچيده اي كه بر اثر اعمال سياست هاي 
اقتصادي و مالي هر چند گاه پيش مي آيد، گذش��ت 
؟ دليري با اش��اره به اينكه، بحث پ��ر تنش امروز بين 
مديران ارشد اقتصادي اين است كه آيا كسري بودجه 
عامل اصلي تورم فعلي است يا تغييرات نرخ ارز ؟ گفت: 
بايد اذعان كرد كه كس��ري بودجه مزمن عاملي براي 
ترغيب دس��تيابي به درآمد زودرس به منظور جبران 
كسري بودجه بوده اس��ت . اين كسري بودجه نقش 
بي بديلي در افزايش حجم نقدينگي  سپس تأثير آن بر 
نرخ تورم داشته است. ولي تغيير نرخ ارز ضمن تحريك 
ساير متغيرهاي تورم زا، با تأثير گذاري برقيمت كاالهاي 
وارداتي و داخلي و مرجع قرار گرفتن تراز قيمت گذاري 
كاالها وخدمات بر اساس آن، به طور مستقيم بر نرخ تورم 
تأثير گذاشته و موجب تشديد نرخ تورم به نسبت ميزان 
تغيير نرخ ارز درمقابل پول ملي مي شود . وي ادامه داد، 
به زع��م وگمان رييس كل بان��ك مركزي حذف دالر 
4۲00 توماني و اختصاص درآمد حاصل ازآن به يارانه 
نقدي، به لحاظ بسياري از داليل و موانع براي اجراي 

آن و داشتن تجربه تلخ در رابطه با طرح پرداخت يارانه 
نق��دي 45500 تومان در آذر ماه س��ال 89 در دوران 
تصدي دولت مهرورزي و طرح پرداخت يارانه پرداختي 
پس از افزايش قيمت بنزين در دولت تدبير واميد، به 
عقيده اغلب كارشناس��ان اقتصادي، جزو طرح هاي 
شكست خورده اس��ت . پرداخت يارانه نقدي با توجه 
به افزايش مستمر كاال وخدمات به علت افزايش حجم 
نقدينگي و افزايش نرخ تورم، نه تنها كمكي به اقش��ار 
ضعيف ومتوسط جامعه نمي كند، بلكه قدرت خريد 
آنان را به شدت كاهش داده ودهك هاي پايين جامعه 
بيشتر متضرر مي شوند. ضمن اينكه با كاهش ارزش 
پول ملي با باال رفتن نرخ تورم و متعاقبا تغييرات نرخ ارز 
كاهش مي يابد. وي ضمن تشكر از اقدامات رييس كل 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران دراين دوره سخت 
اقتصادي ودرشرايط تحريم ظالمانه امريكا و فشارهاي 
حد اكثري امريكا به مردم ايران گفت: بايد تجربه تلخ 
پرداخت يارانه نقدي را مورد توجه قرار داد و از تجارب 
گذشته درس عبرت گرفت و از آزمون و خطاهاي بيهوده 
كه ضرر وزيان زيادي تاكنون براي كشور داشته، اجتناب 
كرد. اگر اين طرح از سوي مردان سياسي مطرح مي شد، 
جاي تعجبي نداشت. اما اگر يك اقتصاد دان، پيشنهاد 
پرداخت يارانه نقدي با دانستن هزينه هاي مترتب از 
افزايش تغيير نرخ ارز و تبعات بعدي آن، چنين طرحي 
را ارايه نمايد دور از انتظار است . دليري در خاتمه گفت: 
اگر به ج��اي پرداخت يارا نه نق��دي، درآمد حاصل از 
افزايش كاال وخدمات دولتي و در آمد حاصل از افزايش 
قيمت بنزين به سرمايه گذاري طرح هاي مولد اختصاص 
مي يافت، در ح��ال حاضر بايد ش��اهد ايجاد چندين 
پااليشگاه مشتقات نفتي وميعانات گازي وپتروشيمي 
واحداث ساير واحدهاي صنعتي پيشتاز توسط دولت 
وبخش خصوصي البته با حمايت هاي دولت مي بوديم . 
ضمن اينكه زمينه اشتغال بسياري از نيروي آماده كار را 
به وجود مي آورد . بايد بجاي پاك كردن صورت مساله، 
به دنبال شفاف كردن توزيع به دست مردم را دنبال كرد 

واين كار سختي نيست.

اونس جهاني به 1964 دالر
 افزايش يافت

افزايش قيمت طال و ارز
نسبت به هفته قبل

گروه بانك و بيمه |روز شنبه 8 شهريور و ادامه آن 
در روز يكشنبه 9 شهريور قيمت طالي جهاني به هر 
اونس ۱964 دالر و قيمت دالر به نرخ ۲3۱00 تومان، 
رسيد و قيمت طال و سكه نيز تقريبا ثابت ماند. هر گرم 
طالي ۱8 عيار ۱ ميليون و 6۱ هزار تومان، هر مثقال 
آّبشده 4 ميليون و 600 هزار، سكه ۱0 ميليون و 76۱ 
هزار، نيم س��كه 5 ميليون و 400 هزار، ربع سكه 3 
ميليون و 50 هزار، سكه گرمي ۱ ميليون و 700 هزار 
تومان معامله شد. همچنين در روزهاي انتهاي هفته 
قبل و از جمله 6 شهريور نيز در بازار آزاد قيمت دالر 
با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
۲3 هزار و 300 تومان، يورو ۲7 هزار و 400 تومان و 
درهم امارات 6 هزار و 4۲0 تومان اعالم شده است. 
همچنين صرافي هاي بانكي 6 شهريور قيمت خريد 
و فروش دالر را نسبت به روز كاري قبل افزايش دادند 
و برهمين اساس ه قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 
براي فروش ۲3 هزار و ۱00 تومان معامله شد. قيمت 
دالر را براي فروش به م��ردم با ۱00 تومان افزايش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲3 هزار 
و ۱00 تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از 
مردم با قيم��ت ۲3 هزار تومان خريداري مي كنند.

قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها نيز با ۱00 
تومان افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل ۲7 هزار و 300 تومان اعالم شده است؛ قيمت 
خريد ي��ورو در اين صرافي ها ۲7 هزار و ۲00 تومان 

درج شده است.
قيمت خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
همزمان با افزايش قيم��ت ارز در بازار آزاد، افزايش 
يافته و دالر در اين صرافي ها وارد كانال ۲3 هزار تومان 
شده است. براين اساس با اعالم قيمت دالر ۲3300 
تومان، و هر اونس به قيمت ۱945دالر، قيمت طال 
و سكه افزايش يافت و قيمت طالي ۱8 عيار هرگرم 
يك ميليون و 57 هزار تومان، مظنه هر مثقال طالي 
۱7 عيار يا آبشده 4 ميليون و 580 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱0 ميليون و 900 
هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم ۱0 ميليون و 
600 هزار تومان، نيم س��كه بهار آزادي 5ميليون و 
400 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 
50 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 700 هزار 
تومان تعيين شد. قيمت هر اونس طال 7 شهريور با 
0.75 درصد افزايش به ۱944 دالر و 7 سنت رسيد. 
به گزارش رويترز، در حالي كه تداوم نگراني ها در مورد 
تبعات اقتصادي ناشي از بحران كرونا موجب افزايش 
جذابيت سرمايه گذاري در بازار طال شده است، قيمت 
فلز زرد پس از بيش از يك درصد كاهش در جلسه 
قبل ديروز شاهد افزايش بود. بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال 0.75 درصد افزايش به ۱944 
دالر و 7 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي 
ديروز و براي تحويل در ماه دس��امبر با 0.87 درصد 
رش��د به ۱949 دالر و 50 سنت رسيد. استفن اينز 
تحليلگر موسسه آكسي كورپ در اين باره نوشت: 
از نظر واقع بينانه ما احتمال يك يا دو سال با ترميم 
واقعي اقتصادي فاصله داريم. ما براي دوره اي طوالني 
ش��اهد نرخ پايين بهره و اقدامات محرك اقتصادي 
خواهيم بود ك��ه مي تواند موجب افزايش نرخ تورم 
ش��ود و همه اينها به معناي رشد قيمت طالست. 
افزايش موارد ابتال به كرون��ا ترديدهايي را در مورد 
اميدواري نسبت به ترميم س��ريع اقتصادي ايجاد 
كرده و موجب شده تا بانك هاي مركزي جهان ضمن 
كاهش نرخ بهره سياست هاي پولي انبساطي اي را در 
پيش بگيرند. چنين اقداماتي به رشد ۲8 درصدي 
قيمت طال در سال جاري ميالدي منجر شده است.

نرخ پايين بهره موجب پايين آمدن هزينه فرصت 
س��رمايه گذاري در بازارهاي امني چ��ون بازار طال 
مي شود. بازار طال در عين حال يك محل امن براي 
در امان ماندن سرمايه ها از رشد تورم و بي ثباتي نرخ 
ارز به ش��مار مي رود. آمارها در روز پنجشنبه نشان 
داد كه تعداد شهروندان امريكايي متقاضي دريافت 
مقرري بيكاري طي هفته گذشته حدود يك ميليون 
نفر بوده و اين نشان دهنده متوقف شدن روند ترميم 
بازار كار امريكا همزمان با تداوم بحران كروناست.در 
همين حال، سياس��ت جديد تهاجمي فدرال رزرو 
امريكا براي افزايش اشتغال و باال رفتن آستانه تحمل 
اين بانك در قبال افزايش تورم موجب شده تا بازدهي 
اوراق قرضه دولت امريكا باال برود و مانع از رشد بيشتر 
قيمت طال شود به دنبال افزايش قابل توجه قيمت 
طال در جلسه قبل و در حالي كه در آستانه سخنان 
مهم رييس فدرال رزرو امريكا سرمايه گذاران اقدام 
به برداشت سود كرده اند، قيمت طال روز پنجشنبه 
6 شهريور شاهد كاهش بود. به گزارش خبرگزاري 
تسنيم به نقل از رويترز، بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال ديروز با 0.64 درصد كاهش به ۱94۱ 
دالر و 90 سنت رس��يد. روز چهارشنبه و به دنبال 
اميدواري ها نسبت به اقدامات محرك مالي بيشتر 
قيمت طال ۱.3 درصد افزايش داشت. قيمت طال در 
معامالت آتي براي تحويل در ماه دسامبر ني با 0.۱5 
درصد كاهش به ۱949 دالر و 50 س��نت رس��يد.  
جرومي پاول رييس بانك مركزي امريكا قرار است 
اواخر در كنفرانس ساالنه روساي بانك هاي مركزي 
سخنراني كند و سرمايه گذاران به دنبال سرنخ هايي 
در مورد استراتژي بانك مركزي امريكا در قبال تورم 
و سياست پولي در سخنان وي هستند. فدرال رزرو 
طي ماه هاي اخير ب��ه منظور احياي اقتصاد بحران 
زده امريكا اقدام ن��رخ بهره را تا نزديكي صفر پايين 
آورده و اقدامات محرك مالي بي سابقه اي را به اجرا 
گذاشته است. اين سياست ها سبب شده تا قيمت 
طال از ابتداي امس��ال تاكنون ۲8 درصد رشد كند. 
تحليلگران موسسه فيليپ فيوچرز نيز در يادداشتي 
نوشتند: »اروپايي ها با اتخاذ اقدامات محرك مالي 
جديد به رشد قيمت طال كمك كرده اند. اكنون همه 
نگاه ها به س��مت فدرال رزرو است و بازارها مشتاق 

اعالم اقدامات محرك مالي بيشتري هستند.«

59 هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي در 5 ماه

در حالي كه در 5 ماه ابتدايي سال حدود 57 هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اس��المي با نرخ بهره ميانگين ۱7.8 
درصد و با نرخ هاي ۱5 تا ۲۱ درصد منتشر شده است، 
نرخ آن در آخرين هفته عرضه اوراق نرخ بهره به بيش 
از ۲0 درصد افزايش يافته است. در صورتي كه مرحله 
سيزدهم يعني ۱830 ميليارد تومان را با نرخ هاي ۱9 تا 
۲۱ درصد نيز به دوازده مرحله قبلي اضافه كنيم روي هم 
معادل 59 هزار ميليارد تومان در سيزده مرحله به فروش 
رفته است كه در آخرين معامله نرخ بهره ۲۱ درصد بوده 
است. در پنج ماهه اول سال جاري با هدف تأمين مالي 
پروژه هاي عمراني دولت، مبلغ 750 هزار ميليارد ريال 
اوراق مالي اسالمي شامل 573 هزار ميليارد ريال اوراق 
نقدي و ۱77 هزار ميليارد ريال اوراق غير نقدي )تحويل 
به طلبكار( از سوي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل 
كشور وزارت اقتصاد منتشر شده است. گفتني است بر 
اساس اعالم مركز مديريت بدهي وزارت اقتصاد، تا پايان 
مرداد ماه طي دوازده مرحله حراج حدود 57 هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي با نرخ بهره ۱7.8 درصد منتشر 
شده است.بر اين مبنا نسبت فروش اوراق در بازار سرمايه 
نسبت به بازار پول و بانك ها حدود 34 درصد بوده است. 
الزم به ذكر است طي دوازده هفته فروش اوراق نرخ بهره 
اوراق مذكور از ۱5.57 درصد به ۲0.8 درصد در آخرين 
هفته افزايش يافته است.بر اين اساس ميزان انتشار اوراق 
مالي اسالمي در سال ۱398 مجموعا معادل 8۲0 هزار 
ميليارد ريال شامل 400 هزار ميليارد ريال اوراق نقدي 
و 4۲0 هزار ميلي��ارد ريال اوراق غير نقدي )تحويل به 
طلبكار( اعالم شده است. همچنين بانك مركزي نتايج 
حراج اوراق بدهي دولتي مورخ 4 ش��هريور را اعالم و از 
بفروش ۱8.3 هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي در 

سيزدهمين مرحله از حراج اين اوراق خبر داد. 

ادامه از صفحه اول

نرخ ارزشناور  يا مديريت شناور
 در حالي كه مس��ووالن بانك مركزي مي دانستند اين 
موض��وع )يعني كاه��ش درآمده��اي ارزي( در نهايت 
تورم هاي بااليي مي آفريند.واقع آن است كه دليل اصلي 
افزايش تورم در كشور، مشكالت مديريتي داخلي است. 
هرچند گفته مي شودافزايش قيمت ها به دليل افزايش 
قيمت تمام شده محصوالت و مواد اوليه است؛ يعني مواد 
معدني گران شده، بنزين گران شده، مواد اوليه گران شده 
و...بنابراين توليدكننده هم ناچار به افزايش قيمت مي شود، 
اما در واقعيت اين مشكالت داخلي ناشي از سوءمديريت ها 
بروز كرده است. در اين ميان وزارت صمت هم مدام مجوز 
افزايش قيمت ه��ا در بخش هاي مختلف را صادر كرد تا 
نوعي آش��فتگي در افزايش قيمت ها ايجاد شود. برخي 
مش��كالت تورمي ديگر هم به خاطر ناهماهنگي ميان 
وزارت صمت؛ وزارت اقتصاد و بانك مركزي به وجود آمد. 
اين روزها كه قيمت ها به ص��ورت لحظه اي باال مي رود؛ 
نشان مي دهد تيم اقتصادي دولت بازار را رها كرده چرا 
كه حتي زماني كه قيمت ارز هيچ تغييري هم ندارد باز 
هم قيمت ها در داالن افزايش��ي قرار مي گي��رد. در اين 
ميان فروشنده ها معتقدند كه وضعيت نامشخص است 
و فردا دوباره ممكن اس��ت قيمت ها باال برود؛ بنابراين از 
همين امروز قيمت ها را باال مي برند. مردم بايد بدانند اين 
موضوعات ربطي به مشكالت خارجي ندارد. اين مشكالت 
برآمده از نظام تصميم سازي هاي اشتباه و عدم هماهنگي 
الزم در ساختار اجرايي و اقتصادي است. من معتقدم كه 
آقاي همتي اوال بايد پاي نرخ ارز شناور مديريت شده كه 
در روزهاي ابتدايي حضور در بانك مركزي وعده آن را داده 
بود، مي ايستاد. اولين بار بود كه از زبان رييس بانك مركزي 
يك چنين واژه هاي حرفه اي در حوزه مباحث اقتصادي 
را مي شنيديم. در حال حاضر هم در وزارت اقتصاد هم در 
بانك مركزي و هم در سازمان برنامه و وبدجه افراد حرفه اي 
حضور دارند؛ اما اينكه چرا اين تيم حرفه اي تصميمات 
غيرحرفه اي اتخاذ مي كنند موضوعي است كه بايد بررسي 
شود. حتي من فكر مي كنم بانك مركزي با وزارت اقتصاد 
هماهنگ نيس��ت. آقاي همتي اوايل مي گفتند نرخ ارز 
شناور مديريت شده را در دستور كار دارند، متاسفانه االن 
شاهد هستيم كه فقط مديريت اقتصادي را شناور كرده اند. 
موضوع دوم اين است كه ايشان مديريت عمليات بازار باز را 
براي جمع آوري نقدينگي از طريق فروش اوراق را مطرح 
كردند؛ اما عمال هم ميزان اوراق كم بود و هم جذابيت هاي 
الزم را نداشت. چون تورم از سود پيشنهادي پيش افتاد 
و اوراق ۱8درصد در بازار جذاب نبود. موضوع س��وم كه 
توسط متولي بانك مركزي مطرح شد، هدفگذاري نرخ 
تورم بود كه همتي دورنماي تورمي بين ۲۲ تا ۲5درصدي 
را ترسيم كرد. در حالي كه بايد ابتدا برنامه اي ارايه مي شد 
تا اين چشم انداز محقق شود بعد اعالم عمومي شود. اما 
دوستان ابتدا اعالم مي كنند. بعد سراغ تهيه برنامه مي روند 
و در نهايت هم دس��تاوردي به دست نمي آيد. با آرزو كه 
نمي شود، هيچ وقت اشاره نشد كه چطور مي خواهند اين 
دورنماي ۲۲درصدي را محقق كنند. البته بانك مركزي 
ابزارهاي اين تصميم را دارد اما مديريت الزم را ندارد. اين 
ابزار اين اس��ت كه بانك مركزي به عنوان متولي بايد بر 
سيستم بانكي سوار باشد و بانك ها از او تبعيت كنند. اما 
ظاهرا بانك مركزي از بانك ها تبعيت مي كند و بانك ها لج 
مي كنند و از متولي رسمي بازار پولي حرف شنوي ندارند.

به خاطر اين است كه بانك مركزي وقتي به بانك ها اعالم 
مي كند كه نرخ سود تسهيالت يا سپرده ها را بر اساس اين 
راهبرد تنظيم كنيد؛ كسي به حرفش گوش نمي دهند. 
توليد شاه كليد بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي 
است، توليدكننده بايد بداند كه ماه آينده يا سال آينده 
چقدر اس��ت تا بر اساس آن برنامه ريزي و  قيمت گذاري 
كند و...اما االن لحظه اي اس��ت بالفاصله پس از افزايش 
دالر قيمت ها باال م��ي رود؛ اما وقتي قيمت دالر كاهش 
مي يابد قيمت ها پايين نمي آيد و چسبنده باقي مي مانند 
تا نوسان بعدي دالر، چون مطمئن هستند دوباره رشد 
قيمت ها ادامه دارد.اين بازي بارها اتفاق افتاده است. چند 
بار آقاي همتي اعالم كرده اند كه اگر بخواهند مي توانند 
قيمت دالر را كاهش ده��د. چرا كاهش نمي دهند؟ آيا 
فشاري روي ايشان هست؟يعني بايد باور كنيم كه نهادي 
قوي تر از بانك مركزي در خيابان فردوسي يا جمهوري 
وجود دارد كه در مقابل اصالحات ضروري مي ايستد؟ من 
كه اينطور فكر نمي كنم. ظاهرا اين سناريويي است كه 
توسط خو.د دوستان تهيه و تنظيم شده است. سناريوي 

مديريت شناور به جاي نرخ ارز شناور.

يك مقام واالمقداري در بيانيه اي 
مطرح كرده اند كه كساني كه در 
مورد ابر تورم و انفجار نقدينگي 
هشدار داده اند با امريكا مشتركا 
در ح�ال تبان�ي براي تش�ديد 

مشكالت اقتصادي هستند. 
اين فدوي متوجه شرايط سخت 
مديران اجرايي هستم و مي دانم 

كه فشار از چهار سو به يك مدير وارد مي شود، 
نه تنها از جان�ب افكار عموم�ي و ذي نفعان 
مختلف بلكه حتي بسيار موارد از جانب كساني 
كه بايد از او پش�تيباني كنند هم ناروايي سر 
مي زند و بلكه ز منجنيق فلك هم مرتبا سنگ 
فتنه مي بارد. اما از يك مدير كه بايد بر اساس 
شان علمي و تجربي بر مسندي نشسته باشد 
انتظار هم نم�ي رود ش�يوه حرفه اي هايي را 
پي بگيرد كه تنها ابزار چنته آنان س�ر زنش 
خارجي ها و مته�م كردن منتقدان داخلي به 
همكاري با خارجي است، و اين شيوه هم صرفًا 
براي ترساندن و بستن زبان ها به كار مي رود و 

نتيجه مثبتي ندارد. 
بنده نمي خواهم وارد جزييات بشوم اما فقط در 
مورد يك مورد، يعني انفجار نقدينگي نكته اي 

را عرض كنم؛ 
 اين برادر گرانقدر به نمودار زير كه نقدينگي 
را در سال هاي مختلف نشان مي دهد عنايت 
كنند اگر اين نشان از انفجار نيست، چيست؟ 
در مورد ابر تورم هم همين تورم هاي فزاينده 
گويا است. الزم نيست تورم هزار درصد بشود 
تا بگوييم درس�ت اس�ت حاال رسيديم به ابر 
تورم. همه اي�ن تذكر ها و به خيالي نقد ها هم 
براي جلب توجه به عواقب برخي ش�يوه ها و 

سياست ها است كه تورم زا بوده و 
خواهد بود اگر چاره نشود.

اما در ب�اب توطئه ب�راي افزايش 
انتظارات تورمي. آنچه در دس�ت 
مدير بخش پولي است كنترل پايه 
پولي، مديري�ت اهرم هاي ضريب 
فزاينده پولي، مديريت سيس�تم 
بانكي و جري�ان اعتباري، نظارت، 
مديريت بازار ارز... و به عنوان يك مدير سياسي 
كنترل بر خواسته هاي بقيه سياسيون است، 
كنترل بر واقعي كردن برخي از اجزا پايه پولي، و 
مقاومت در ايجاد ريال در مقابل موجودي هاي 
موهوم ارزي و ارز هاي غير قابل فروش )ايشان 
بهت�ر از هر كس بر تاثير همي�ن عامل اخير بر 
نقدينگي در اين چند س�ال واقف هستند(... 
خودت�ان بفرماييد اينها در ت�ورم چه تاثيري 
دارد و در مقايسه اثر يك اظهارنظر پژوهشگر 
بر انتظ�ارات تورمي چه ميزان اس�ت؟ و كدام 
به اضعاف از ديگري بزرگ تر و مهيب تر است. 
حال دور از مرام بزرگ منشي نيست كه مدير 
گرانمايه اي به اين ابزار روي آورد به جاي تمركز 
بر آن ابزار.  درس�ت اس�ت كه امريكا و ساير 
قدرت ها پنهان و آشكار در حق ما ظلم كرده اند 
و از نظر اينجانب تحريم ها جنايت عليه بشريت 
هستند و نه تنها امريكا بلكه ديگران هم ما را 
به اين دردسر انداخته اند، اما انصافا اين جهش 
يا انفجار نقدينگي ديگر كار امريكا نيس�ت. 
آتش كردن توپخان�ه اتهام وتهديد ضمني و 
صريح را به كساني واگذاريد كه در اين كار بس 
حرفه اي و مجرب شده اند، بياييد از ابزار كار 
نوع خودتان يعني علم، خرد، بررسي، نقادي و 
يافتن راه علمي براي مشكالت استفاده كنيم.

برش
طبيبيان: روند نقدينگي  اگر نشان از انفجار نيست، نشانه چيست؟
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رويداددريچه

بازار سرمايه

بازار طي هفته اي كه گذشت؛ 

روند مثبت بورس طي روزهاي آينده

پاندمي كرونا، فرار از مسووليت امريكا را به حاشيه برد

بازار س��رمايه طي هفته گذش��ته افت و اخيز فراواني در 
كارنامه خود ثبت كرد و در آخري��ن روزكاري خود نزول 
3 درصدي را تجربه كرد. چندهفته اي مي شد كه بورس 
رنگ قرمز به خود گرفته بود اما؛ طي هفته گذشته اين رنگ 
قرمز جاي خود را به رنگ سبز داد. بازار سرمايه در اولين روز 
يعني اولين روز شهريور ماه كه شاخص كل اين بازار با 3۰ 
هزار و هش��ت واحد كاهش رقم يك ميليون و ۷۲۷ هزار 
واحد را ثبت كرد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز ۷3۷۶ 
واحد كاهش يافت و به رقم ۴۷۴ هزار و ۴۲۹ واحد رسيد و 
شاخص كل فرابورس نيز با 33۴ واحد كاهش رقم ۱۸ هزار 
و ۴۴3 واحد را ثبت كرد. همچنين معامله گران بورس يك 
ميليون معامله به ارزش ۱۲۸ هزار و ۴۰۶ ميليارد ريال انجام 
دادند. در معامالت يكشنبه بازار سرمايه نيز شاخص كل اين 
بازار با ۶۵ هزار و 3۴ واحد كاهش، رقم يك ميليون و ۶۶۲ 
هزار واحد را ثبت كرد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز با 
۹3۰۴ واحد نزول به رقم ۴۶۵ هزار و ۱۲۰ واحد رس��يد و 
شاخص كل فرابورس نيز ۵۱۶ واحد كاهش يافت و رقم ۱۷ 
هزار و ۸۶۱ واحد را ثبت كرد. و گفتني است در فرابورس 
۱۷۷ هزار معامله انجام شد كه ۲۵ هزار و ۶۱۶ ميليارد ريال 
ارزش داشت. روند نزولي بازار سرمايه همچنان ادامه يافت 
و شاخص كل اين بازار روز دوشنبه بيش از ۵3 هزار واحد 
كاه��ش يافت و به يك ميليون و ۶۰۸ هزار واحد رس��يد. 
شاخص كل با معيار هم وزن نيز رقم ۴۵۶ هزار و ۱۷۸ واحد 
را ثبت كرد. معامله گران امروز ۹۷۴ هزار معامله به ارزش 
۱33 هزار و ۴۷3 ميليارد ريال انجام دادند در فرابورس نيز 
شاخص كل اين بازار با ۵۶۸ واحد كاهش به رقم ۱۷ هزار 
و ۲۵۶ واحد رسيد. روز سه شنبه بازار سرمايه جاني دوباره 
به خود گرفت و ش��اخص كل اين بازار ب��ا ۴۱ هزار و ۸۸۹ 
واحد صعود رقم يك ميليون و ۶۵۰ هزار واحد را ثبت كرد. 
اين درحالي است كه شاخص كل با معيار هم وزن روندي 
نزولي را تجربه كرد در رقم ۴۵۵ هزار و ۹۹۹واحد ايستاد. 
شاخص كل فرابورس روندي صعودي به خود گرفت و با 

۲۹۹ واحد رش��د، رقم ۱۷ هزار و ۵۲۱ واحد را ثبت كرد. 
معامله گران فرابورس ۶۸۶ هزار معامله انجام دادند كه ۸۴ 
هزار و ۷۴۱ ميليارد ريال ارزش داشت. در نهايت در آخرين 
روز بازار ش��اخص كل بورس چهارشنبه با ۶۸ هزار و ۷۲۱ 
واحد صعود، رقم يك ميليون و ۷۱۸ هزار واحد را ثبت كرد. 
شاخص كل با معيار هم وزن نيز با ۱۱ هزار و ۹۰ واحد رشد، 
رقم ۴۶۶ هزار و ۹۵۱ واحد را ثبت كرد همچنين معامله 
گران بورس ۹3۵ هزار معامله انج��ام دادند كه ۸۵ هزار و 
۸۹۷ ميليارد ريال ارزش داش��ت و شاخص كل فرابورس 
نيز با ۶۴۴ واحد صعود رقم ۱۸ ه��زار و ۱۵۶ واحد را ثبت 
كرد. تا روز پنجم شهريور ماه 3۲ نماد باتوجه به فعاليت آنها 
و داليل مختلف مانند؛ افشاي اطالعات با اهميت گروه الف 
يا ب، برگزاري مجمع عمومي ساالنه، تعليق نماد معامالتي 
و... متوقف شده اند. نمادهاي س. نفت و گاز و پتروشيمي 
تايمن »تاپيكو«، سرما آفرين »لسرما«، گروه پتروشيمي 
س. ايرانيان »پترول«، صنعتي زرماكارون»غزر« به دليل 

برگزار مجمع عمومي عادي ساالنه، دشت مرغاب»غدشت« 
به دليل برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
)انتخاب اعضا(، بانك ملت»وبمل��ت« به دليل برگزاري 
مجامع عمومي عادي س��االنه و فوق العاده متوقف شده 
است. تعليق شدن نماد معامالتي موجبات توقف نمادهاي 
كش��ت و صنعت چي��ن چين»غچين«، كنتورس��ازي 
ايران »آكنتور«، ساير اشخاص بورس انرژي »انرژي ۲«، 
صنايع آذر آب»فاذر«، نس��اجي بروجرد »نبروج«، بانك 
انصار»وانصار«، س��رمايه گذاري نيرو »ونيرو« همچنين 
برگزاري مجمع عمومي فوق الع��اده )درخصوص تغيير 
سرمايه( نيز باعث توقف نمادهاي سازه پويش »خپويش« 
كارخانجات توليدي شهيد قندي»بكام«، بيمه ما»ما«، 
معدني امالح ايران »شامل«، لعابيران »شلعاب«، پارس 
سرام»كسرام« و فرآورده هاي نس��وز پارس»كفپارس« 
شده است. افشاي اطالعات با اهميت گروه الف باعث توقف 
نمادهاي كوير تاير »پكوير«، سيمرغ »سيمرغ«، توريستي 

و رفاهي آبادگران ايران »ثاباد« افشاي اطالعات با اهميت 
گروه ب-ادام��ه توقف حداكثر ب��راي دو روز كاري باعث 
توقف نماد گروه صنعتي بارز»پكرمان«، افشاي اطالعات 
با اهميت گروه ب باعث توقف نمادهاي بين المللي توسعه 
ساختمان »ثاخت«، نوسازي و ساختمان تهران »ثنوسا«، 
و افشاي اطالعات با اهميت گروه الف-ادامه توقف براي دو 
روز كاري نيز باعث توقف نمادهاي بانك پارسيان »وپارس« 
و ايران ارقام»مرقام«، ش��ده اند. روز چهارشنبه و آخرين 
روزكاري بازار پذيره نويسي صندوق دارا دوم آغاز شد و اين 
پذيره نويس��ي به مدت ۲ هفته ادامه خواهد يافت. سقف 
سرمايه گذاري اشخاص حقيقي در مجموع در دو صندوق 

دارا يكم و دوم دولتي ۵۰ ميليون ريال است.

  پيش بيني بازار
پيش بيني مي شود كه بازار طي اين هفته و از فردا روندي 
مثب��ت را آغاز كن��د و ميزان س��وددهي اين ب��ازار براي 
سرمايه گذاران افزايش يابد. همچنين باتوجه به بازارهاي 
جهاني پيش بيني مي شود كه گروه فلزات و پتروپااليش 
صنايع برتر هفته باشند و نظر اغلب سهامداران را به خود 

جلب كنند.

  ثبات قيمتي
پس از افت و خيزهاي فراوان بازار در صنعت هاي كوچك 
و بزرگ قيمت اغلب سهم ها كاهش يافته و مي توان گفت 
كه سهم ها به قيمت واقعي خود رسيدند و درحال حاضر 
ارزندگي مناسبي براي خريد و فروش دارند.  هفته گذشته 
حضور حقوقي ها در بازار پررنگ شد و موجباب تغيير روند 
بازار را فراهم كردند همچنين قيمت دالر در بازار و سامانه نيما 
افزايش يافته انتظار مي رود بازار روند مثبت و صعودي خود 
را ادامه دهد. در نهايت مي توان گفت بازار طي هفته گذشته 
روند خ��وب و صعودي را تجربه كرده اس��ت و پيش بيني 

مي شود كه روند طي هفته جاري ادامه يابد.

دكتر بهشتي ادامه داد: به نظرم ماجراي خروج امريكا از قرارداد 
پاريس واقعه بزرگي بود ولي عجيب بود در قياس با پيامدهاي 
بزرگ آن با واكنش درخور در محافل علمي و فلسفي مواجه 
نش��د. من يكه خوردم ك��ه پس چرا ص��دا درنمي آيد؟ صدا 
درنمي آيد نه فقط به عنوان اعتراض سياسي بلكه به عنوان اينكه 
بود و نبود در خصوص انس��ان مورد پرسش است. به يك باره 
داستان پاندمي كرونا با تمام ابعاد آن هجوم آورد و طي شش ماه 
اخير خيلي ديدني و خواندني هست كه چه دريچه هايي باز 
شده و چه سواالتي به يك باره هجوم آوردند؟ با فرصت زماني 
كه دارم امكان اينكه بتوانم به دايره پرس��ش ها پردازم را پيدا 
نمي كنم واقعاً هم كار يك فرد به تنهايي نيست، من فقط افق 
مساله را طرح مي كنم. ما هنوز نمي دانيم چگونه پاندمي آغاز 
شد و حرف روشني در اين باره نيست. اول به يك ماجرايي در 
كشمكش سياسي قدرت ها با همديگر تبديل شد و ما هنوز 
نمي دانيم آيا پيدايش نوع خاص از خانواده كرونا يك پديده اي 
است كه به طور طبيعي اتفاق افتاده يا نه؟ حتي اينكه در يك 
سرزمين خاص نقطه آغاز آن بوده يا خير؟ همين مقدار هم مورد 
سوال اس��ت و كار علمي مي خواهد.  دكتر بهشتي ادامه داد: 
اكنون بيشتر داستان سياسي و مطبوعاتي است كما اينكه يك 
تئوري يك بار مطرح شد و بعد درباره آن سكوت شد به دليل 
اينكه پشتيباني از طريق فضاي سياسي، مطبوعاتي پيدا نكرد. 
اين تئوري مي گفت احتمال دارد از پنج نقطه شروع شده باشد. 
اگر مساله اين باشد پيچيده تر است. بنابراين هنوز ما نمي دانيم 
پيدايش ويروس كرونا در بستر طبيعي صورت گرفته يا مولود 
تصرف انساني در فضاي زيست است. اگر مورد دوم باشد مساله 
بسيار جّدي است. حتي در خصوص برداشت اول همزماني از 
ويروس بدون دستكاري مي گوييم مقصود بدون دستكاري 
مستقيم است يا تأثيرات غير مستقيم فعاليت و كنش هاي 
انسان ممكن است در پديد آمدن اين ويروس نقش ايفاء كرده 
باشد؟ به هر حال چه مستقيم و چه غير مستقيم اگر نتوانيم از 
س��طح مس��ووليت اخالقي، خودمان را به سطح مسووليت 
حقوقي برسانيم و داستان بايدها و نبايدهاي مان را به شكل 
حقوقي طرح كنيم، الاقل در سطح اخالقي مي توانيم مساله را 
مطرح كنيم. آنگاه مساله اي فراتر از اين كشور و آن كشور، اين 
نظام سياسي و آن نظام سياسي، اين اقتصاد و آن اقتصاد است. 
نحوه مواجهه انسان با طبيعت است كه مورد سوال بنيادي قرار 
مي گيرد. اما از اين مساله زود عبور كردند و فعاًل خبري از آن 
نمي شنويد. اما اين يكي از مسائلي بود كه در خصوص آن در 
طي چند دهه گذشته مباحثات متعددي صورت گرفته بود. 
اكنون اتفاقي افتاده و پديده اي سالمتي و موجوديت انسان ها 
را در معرض تهديد قرار مي دهد و يكي از نحوه هاي مواجه شدن 
با آن بعد اخالقي اش است. در كنار اينكه بايد تا جايي كه مقدور 
هست پيامدهاي اين را كم كنيم يا از ميان ببريم. اما امكان هاي 
ما براي مواجهه با اين ابعاد گس��ترده ميليون��ي كه در حال 
گسترش است، يقيناً كفاف نمي دهد.  وي ادامه داد: هيچكدام 
از نظام هاي اقتصادي- اقتصادي پيش بيني چنين وضعيتي را 
نكرده بودند. نظام هاي سالمت و بهداشت در هيچ كشور توان 
مواجهه با آن را ندارند. كانون هاي سياس��ي و اقتصادي دنيا 
يك باره با اين ابعاد روبرو شدند و چنين حادثه اي را مدنظر قرار 
نداده بودند. پس امكان هاي ما محدود هس��تند. از يك سو 
امكان هاي ما محدود هستند و از سوي ديگر با انبوه مبتاليان 
روبرو هستيم. چه كاري بايد انجام داد؟ يك مورد اينكه تالش 
كنيم تا جايي كه مقدور هست امكان ها را باال ببريم. چگونه ما 
مي توانيم امكانات محدود را در جمعيت عجيب رو به افزايش 
تقسيم كنيم؟ آيا ما مي توانيم به نحو يكساني با همه انسان ها 
در برابر اين مواجه شويم؟ اگر مي توانستيم مشكل حل شده 
بود ولي وگرنه بايد بين افراد گزينشي صورت بگيرد؟ باز يك 
بحث كوتاهي آمد و رفت كه در بعضي از كشورها افراد مسن 
خود به خود مي روند و بر روي افراد جوان تمركز پيدا مي كنند. 
اما با چه توجيهي؟ چگونه مي خواهيم ترجيح حيات بر حيات 
را انجام دهيم؟ با كدام مالك اخالقي؟ اينجا مساله حقوقي 
است. آيا انسان ها به نحو مساوي حق حيات و زيستن دارند؟ 
مي دانيم امكانات كفاف اين را نخواهد داد پس با صرف شعار 
دادن مساله حل نمي شود. آيا مي توان معياري براي ترجيح 

حياتي بر حيات ديگر داد؟ چه كسي اين معيارها را تعيين كند؟ 
اقتصاد تعيين كند؟. بگوييم جوان ها كساني هستند كه در 
عرصه اقتصادي كنش گر فعال اقتصادي هستند بنابراين توان 
را باال خواهند برد و حتي توان براي اينكه بتوانيم در اين عرصه 
موفقيت آميزتر عمل كنيم را باال مي برند؛ در حالي كه مسن ها 
نمي توانند كاري انجام دهند و فقط دريافت كننده خدمات و 
امكانات مقابله هستند و بنابراين اينها را ترجيح مي دهيم؟ اما از 
سوي ديگر ممكن است كسي بگويد از كجا بدانيم حياتي بر 
حيات ديگر چقدر ترجيح دارد چه بسا فردي با سن باالتري 
ثمرات زندگي اش را نگاه كنيم مگر ثم��رات زندگي فقط با 
معيارهاي اقتصادي و صنعتي و امثال اينهاست كه سنجيده 
مي شود؟ خيلي پيچيده هست. اين مساله هم البته بي سابقه 
نبود ولي ابعاد به يك باره بزرگ شد و عملي با آن مواجه شديم. 
بايد در لحظه تصميم بگيريد در حالي كه به لحاظ نظري هنوز 
به جمع بندي كه بتواند حتي يك اقل پاسخي در قبال اين سوال 
مهم را كفاف دهد ارايه نشده. بنابراين بدون پاسخ عده اي از 
انسان ها از دريافت خدمات معالجه و بهداشت و امثالهم محروم 
خواهند شد و عده اي ديگر برخوردار خواهند شد. ما در معرض 
اين تصميم هستيم بدون اينكه عرصه اي كه با آن مواجه هستيم 
نسبتي با انديشه و نظري كه تا به حال داشتيم وجود داشته 
باشد. شناخت مسووليت اخالقي در چنين موقعيتي اصاًل قابل 
قياس نيست. درست در معرض قرار گرفته ايم در حالي كه اين 
سوال مورد نياز اصاًل در افق ديد ما قرار نگرفته است. آيا پيشتر 
مطرح بود؟ بله, به طور مثال در داستان سقط جنين اين مساله 
مطرح شده بود كه بين حيات مادر و جنين در جاهايي بايد 
تصميم گرفته شود ترجيح با كدام است؟  استاد فلسفه دانشگاه 
تهران با مطرح كردن اين پرسش كه در مقايسه ميان مادر و 
جنين آيا حيات جديد نسبت به حيات قديم اولويت دارد؟ گفت: 
خيلي راحت نمي توان گفت بچه آينده در پيش دارد و حيات 
جديد اولويت دارد. از كجا اين اولويت را آورده ايد؟ بيست سال 
پيش كه من در آلمان براي دوره دكتري مشغول بودم اتفاقًا 
چنين چيزي مطرح شد. خانمي در حالي كه باردار بود تصادف 
كرد و به مرگ مغزي دچار ش��د و بعد با اجازه پ��در و مادر و 
همسرش گفتند اين خانم را زنده نگه داريم تا جنين برسد به 
زماني كه متولد شود. مرگ مغزي كه خود مسائل زيادي دارد 
از چه زماني مرگ را بگوييم؟ چگونه مي توانيم بگوييم اين نقطه 
نقطه مرگ است؟ بعد براي خودمان چنين مجال و جوازي 
قائل شويم كه اينجا پايان زندگي فرد هست و در عوض حيات 
جديدي را، امكان برآمدن و سر برآوردن دهيم. بعد از گذشت 
چند ماه پدر و مادر اين خانم گفتند آيا دختر حق مردن ندارد؟ 
او موجود زنده هست و حق مردن دارد. چگونه او حق زنده بودن 
دارد و ما مي فهميم ولي دختر ما حق مردن ندارد؟ آيا چيزي به 
نام حق مردن داريم يا نداريم؟ چه كسي بايد بله يا نه بگويد؟ با 
كدام معيار بله يا نه بگويد؟ بنابراين اين مساله بي سابقه نبود اما 
ابعادي كه به يك باره با مساله كرونا پيدا كرد، متفاوت است.  
دكتر بهشتي ادامه داد: اكنون ما هستيم و هجوم بيماران و اشباع 
امكان در جهت معالجه و به گونه اي ترجيح حياتي بر حيات 
ديگر. چه كاري بايد انجام داد؟ هيچ آمادگي نظري براي مواجه 
شدن با چنين مساله عملي نداشتيم. من مجال اينكه همه 
ميدان ها را جلو بروم ندارم. يك مورد مساله فاصله فيزيكي و 
مسووليت اخالقي و حتي حقوقي در خصوص اقداماتي است 
كه باعث شود حداقل سرايت بيماري به ديگران را كاهش دهيم 
آيا مسووليت در قبال آن هس��ت؟ چه كسي بر كدام اساس 
مي خواهد بگويد اين كار بايد يا نبايد انجام شود؟ مجاز است 
بلكه بايد صورت بگيرد يا غير مجاز هس��ت و حتي مي تواند 
عقوبت حقوقي داشته باشد؟ هنوز در هيچ جاي داستان با اقدام 
و مواجهه حقوقي با كس��ي كه از اين شيوه تخلف كند روبرو 
نيستيم دليل آن اينكه اصاًل آمادگي اي براي اينكه بخواهيم 
بايد و نبايد حقوقي را در قبال آن تحقق بخشيم به لحاظ نظري 
نداشته ايم. با كدام قانون و مبنا؟ با يك احساس و عاطفه شروع 
مي شود و از سوي ديگر هم يك محدوديت است كما اينكه در 
طي ده روز گذشته با يك پديده بسيار عجيب روبرو بوديم و آن 
تظاهرات در برلين آلمان عليه اقدامات پيشگيرانه بود. سي هزار 
نفر بيرون آمدند. نه در كشوري با تقسيم بندي هايي كه جماعت 

مي دهند در جهان سوم؛ بلكه در كشوري كه پا به توپ مباحث 
مربوط به علم و مناسبات اجتماعي و با نظام هاي شكل يافته اي 
كه توانستند وضعيت زندگي اجتماعي و فردي را سر و سامان 
دهند. برخي مدعي بودند اواًل اين مساله دروغ بود. اين مساله 
به بايد و نبايدها در عرصه عمومي درباره يك مساله اي كه به 
اگزيستنسيل به معناي زيستي و وجودي انسان برمي گردد. 
اينها را درست كردند تا در حقوق شخصي ما پا بگذارند و بگويند 
نبايد اين كار را انجام ندهيد. اين در دايره حقوق شخصي هست 
و در دايره حقوق اجتماعي نيست. از سوي ديگر هم مي گويند 
در دايره حقوق اجتماعي هست. اما خيلي اتفاق عجيبي بود. 
قبل از آن يكي از دوستان عكس و فيلم هايي فرستاده بود كه 
دوباره رس��توران ها پر شده و بعد تظاهرات سي هزار نفر! اول 
گفتند اينها فقط دست راستي ها هستند بعد از مصاحبه هايي 
كه انجام گرفت نشان داد فقط دست راستي ها هم نيستند پس 
مساله پيچيده تر هست. خانم خبرنگاري كه ماسك زده بود تا 
با اينها صحبت كند مورد تعرض قرار دادند و گفتند برو يا پيش 
كساني كه ماسك دارند نباش. اين پديده خيلي عجيب است. 
مساله فقط فاصله فيزيكي نبود، داستان محدود شدن دايره 
تماس و رفت و شد و ارتباط بود. حيات انساني فقط خوردن و 
خوابيدن و به زندگي نباتي ادامه دادن نيست خود مناسبات و 
ارتباط جزو معناي زندگي انساني است. و در اين محدوديت هايي 
حاصل شده بود.  دكتر بهشتي گفت: مدت ها بود بشر از بس به 
بيرون خودش پرداخته بود مجال پرداختن به تنهايي خودش 
نداشت و گفتند چه بهتر! يك فرصت اينگونه فراهم شده است. 
اكنون مي تواند ارتباطاتش را انتخاب كند بر خالف قبل كه 
يكسري از ارتباطات دست شما نبود. شما بايد به انتخاب ادامه 
دهيد. شما با يك عزلت ناخواسته روبرو هستيد و واكنش ها 
نسبت به عزلت ناخواسته متفاوت است با زماني كه فردي از 
جماعت بيرون مي زند و به بيابان مي رود و در غار مي نشيند و 
مي گويد مي خواهم خودم با خودم باشد. در اين جا دو مساله 
مطرح هست و پيامدهاي چنين چيزي بسيار سنگين در نوع 
مناسبات و روابط انساني است. همه گفتند فوايد دارد و مي توان 
وجوه مثبت آن را ديد ولي وجوه ديگري هم دارد كه در نوع تلقي 
از زندگي جمعي انساني تأثيرات عميق مي گذارد.  وي در يك 
جمع بندي كلي توضيح داد: به اين ترتيب ما با پرسش هاي 
بسيار مهم و جّدي روبرو هستيم و معلوم نيست ما حتمًا به 
دوران ماقبل كرونايي برگرديم. اين يك خوش بيني هست كه 
همه دوست داريم اينگونه باشد ولي خوش بيني دليل بر اينكه 
حتماً چنين چيزي صورت بگيرد نداريم. گذشت از اينكه ماقبل 
كرونا برگشته ايم و هيچ نمي دانيم با روندي كه در پيش داريم 
زندگي بشر با چه حوادثي در پيش خواهد بود و آيا وضع ماقبل 
و مابعد وضعيت يكس��اني خواهد بود يا نه؟ من بايد به لحاظ 
فلسفي يك درجه مساله را عميق تر كنم اما فعاًل در حد افق 
گشايي و طرح مساله من خواستم خدمت دوستان عرض كنم. 
استاد فلسفه دانشگاه تهران با بيان اينكه بحث اصلي درباره 
مسووليت اخالقي در علم اس��ت، اظهار كرد: مقصود از علم 
درست علم تجربي جديد است. از قديم االيام با توجه به اينكه 
طبيعت محيط زيست و زندگي ما بوده نحوه هايي از نسبت 
گرفتن انس��ان و طبيعت روبرو بوديم. يك نحوه از نس��بت 
گرفتن ها نسبت گرفتن نظري- علم )تئوريك( بود. از ديرباز 
دست كم نزديك به پنج سده قبل با تالش هايي از جانب بشر 
روبرو هستيم كه در آن با نوعي نسبت گرفتن انسان با طبيعت 
براي فهم طبيعت روبرو هستيم. گذشته از اين در نسبت قرار 
گرفتن كه در آن انسان به عنوان كنش گر آن هم كنش گري 
كه به نحو تكنيكي و صناعي با طبيعت و موجودات طبيعي 
پيرامون خودش برخورد مي كند؛ نحوه سومي از نسبت گرفتن 
روبرو بوده ايم در طي س��ده هايي كه پشت سر گذاشتيم به 
خص��وص در چند س��ده اخي��ر و آن نحوه نس��بت گرفتن 
زيباشناسانه و هنري با طبيعت است. بنابراين از ديرباز با اين سه 
نحوه نسبت گرفتن روبرو بوديم. وي گفت: آنچه در طي سده 
گذشته تاكنون آن هم شايد با قدمتي كمتر از نيم قرن به عنوان 
پرسش جّدي مطرح شد مساله نسبت گرفتن اخالقي عملي 
و حقوقي با طبيعت بود. تا به حال اين مساله در افق ديد انسان 
قرار نگرفته بود به دليل اينكه معموالً اخالق در دايره مناسبات 

بين انساني مطرح بود. اينكه انسان نسبت اخالقي و حقوقي با 
چيزي مثل طبيعت برقرار كند مورد سوال بود مگر طبيعت 
چيست كه با آن نسبت اخالقي و حقوقي داشته باشيم؟ نسبتي 
كه در آن بايدها و نبايدها مطرح هست طرح شد. از تقريباً اوايل 
دهه ۷۰ سده پيش )۱۹۷۲ به بعد( در كلوپ رم اول بار بود كه 
سران كش��ورها در آنجا جمع آمده بودند و مسائل مربوط به 
طبيعت و محيط زيست انساني را در سطح كالن مطرح كردند 
و از زواياي مختلف به مناسبت اين كلوپ هم انديشي هايي در 
عرصه اقتصادي، تكنيكي- صنعتي، اجتماعي و از جمله حوزه 
فلسفه شروع شد. به اين ترتيب مساله مسووليت اخالقي در 
قبال طبيعت مطرح شد و طي نزديك به پنجاه سال مباحث 
گسترده اي را برانگيخت. مباحثي كه شايد به صورت پراكنده 
قباًل هم مطرح بود نه اينكه اصاًل مطرح نبود ولي به يك باره ابعاد 
مساله به نحوي شد كه انگار تمركزي روي آن صورت گرفت و 
كارها نظري و پژوهش��ي و تحقيقي متعدد انجام گرفت. به 
گونه اي كه آدم احساس مي كند دهه هفتاد سده گذشته در 
طرح مساله اخالق و نسبت اخالق با طبيعت نقطه عطفي شد.  
دكتر محمد رضا بهشتي با اين مقدمه ادامه داد: ما در بين نسبت 
گرفتن هاي مختلفي كه انسان با طبيعت دارد انگشت را روي 
نس��بت گرفتن اخالقي و حقوقي و مساله خاستگاه بايدها و 
نبايدها گذاشته ايم. اگر قرار است طرح بايدها و نبايد ها باشد و 
اگر اساساً طبيعت به منزله متعلق بايد و نبايد مطرح شود بر چه 
مبنايي؟ به دليل اينكه ما با يك مساله اي روبرو هستيم كه از 
دايره انديشه ها، فرهنگ ها، ايدئولوژي، اديان خاص و... بسيار 
فراتر است. هر گونه نسبت گرفتن انسان در رابطه با طبيعت 
انگار نمي تواند منحصر به در دايره يك فرهنگ، دين، نظريه 
خاص، جريان فكري در سنت فكري خاص شود. به خصوص 
اينكه ممكن است يك نوع مطالباتي از اينجا نشأت بگيرد و به 
لحاظ اخالقي انگار بتوانند مطالباتي از همديگر داشته باشند يا 
به لحاظ حقوقي كه فراتر از آن است. در اين صورت چه كسي 
بايد اين مطالبات را انجام دهد؟ از كجا امكان تحقق اين مطالبات 
را پيدا كند؟ آيا در سطح صاحبان قدرت، كانون هاي سياسي، 
سرزمين ها و كش��ورها، فرا ملت ها، سازمان هاي بين المللي 
اس��ت؟ هر كدام از اينها بر چه مبنايي هستند؟ به چه دليل 
مي توان از ديگران انتظار تحقق بخشيدن به بايدها يا ترك كارها 
و محقق شدن نبايدها مي توان داشت؟ آن هم با تنوع فرهنگ ها، 
سنت هاي فكري و اديان و... پس مساله خيلي با ابعاد بزرگ بود 
و طبيعي هست كه آن زمان دايره هاي مختلفي از بحث در اينجا 
مطرح شد. بنابراين انچه كه با آن روبرو هستيم و در چند ماه 
اخير پر رنگ هم شده بي سابقه نيست، داستاني است كه چنين 
سابقه اي پشت سرش هست و بعد هم داستاني است كه ذيل 
بحث كالن تري قابل طرح است. دكتر بهشتي گفت: مقدمه 
دوم در خصوص ماهيت علم تجربي اس��ت. اكنون زماني كه 
صحبت از علم مي شود به خصوص در فرهنگ هاي غير مغرب 
زمين ممكن است درك و فهمي كه از علم وجود دارد متفاوت 
باشد. در خود فرهنگ مغرب زمين با توجه به تفاوت در فهم و 
درك از علم مقصود ما مشخصاً علم تجربي جديد است. بنابراين 
بايد اين مفهوم كاماًل روشن باشد واال ممكن است دامنه بحث 
آنچنان گسترده شود كه ديگر نتوان در آن به يك جمع بندي 
روشني رسيد. آيا اين علم با آنچه در گذشته با آن به عنوان علم 
مي شناختيم يكي هست؟ دوستان مي دانند در واقع دانايي يا 
حكمت از ايام باستان مورد توجه و تأمل قرار گرفت و يك تقسيم 
بندي درباره دانايي يا حكمت صورت گرفت. همه ما شنيده ايم 
حكمت به حكمت نظري و عملي تقسيم مي شود. اين تقسيم 
بندي با اين شكل به ارسطو برمي گردد. البته اين تقسيم سه 
تايي شد. داستان بر سر حكمت نظري، عملي و صناعي بود. 
اينكه چرا قسم سوم در آنها قرار گرفت داليلي دارد. در سده هاي 
ميانه اين قس��م در آنها قرار گرفت سروكار حكمت نظري با 
شناخت هستي بود. در آنجا باز تقسيم بندي هايي ذيل اين بود. 
دانايي نظري به دانايي در خصوص برترين موجود يا الهيات، 
موجود رياضي يا رياضيات، موجود طبيعي يا موجودي كه در 
آن پيدايش و زوال و سيرورت مطرح است تقسيم مي شود. در 

اين نوع دانايي به خاطر نظر صورت مي گرفت. 
ادامه در صفحه 6

دارايكم چقدر سود داد؟
ارزش ۲۰۰ واح��د از اولي��ن ETF دولتي كه در 
ارديبهش��ت ماه دو ميليون تومان پذيره نويسي 
شده بود، در پايان هفته اخير به چهار ميليون و 

۱۶۵ هزار تومان رسيد.
دولت براي اينكه س��هام ش��ركت هاي خود در 
بخش هاي مختلف را به بخش خصوصي و مردم 
واگ��ذار كند يك صندوق س��رمايه گذاري قابل 
معامله دولتي در بازار س��رمايه ب��ه نام  اي تي اف 
ETF تشكيل داد تا در سه بخش و در ابتدا، اواسط 
و انتهاي سال سهام شركت هاي دولتي را در بورس 
به عموم مردم عرضه كند. بر اين اساس بخش اول 
واگذاري به سهام ۵ شركت بيمه اي و بانكي تعلق 
داش��ت كه در انتهاي فصل بهار با نام دارايكم در 
بورس تهران عرضه شد و توانست با مشاركت سه 
و نيم ميليون نفري ۶ هزار ميليارد تومان به فروش 
برساند.  در بخش سوم عرضه صندوق هاي اي تي 
اف سهام ش��ركت هاي خودرويي و فلزي دولت 
در دس��تور كار است كه ظاهرا در نيمه دوم سال 
انجام خواهد ش��د. در بخ��ش دوم دولت در نظر 
دارد بخشي از سهام ۴ شركت پااليشي خود را با 
نام هاي پااليشگاه نفت تهران، بندرعباس، اصفهان 
و تبريز كه نماد بورس��ي آنها به ترتيب شتران، 
شبندر، شپنا و شبريز كه در مجموع رقمي بيش 
از ۷3 هزار ميليارد تومان ارزش كنوني آنهاست 
در بازار س��رمايه عرضه كند. اه��داف واگذاري 
سهام شركت هاي دولتي در بورس به گفته وزير 
اقتصاد فروش سهام شركت هاي دولتي با هدف 
كسب درآمد دولت صورت نمي گيرد و در راستاي 
خصوصي سازي و تحقق اقتصاد مردمي و توزيع 
عادالنه ثروت و تعميق بازار سرمايه انجام مي شود 
اما در هر حال اگر يكي از اهداف هم جبران كسري 
بودجه باش��د قاعدتا اين روش از ساير روش ها از 
جمله چاپ پول يا برداشت از صندوق توسعه ملي 
كه به تورم دامن مي زنند بهتر خواهد بود و حتي 
با جمع كردن نقدينگي از سطح جامعه مي تواند 

به كنترل و كاهش تورم كمك كند. 
از طرفي با توجه به مشكالت پيش آمده در روند 
خصوصي س��ازي مزايده اي در ۲۰ سال گذشته 
به نظر مي رسد خصوصي سازي از طريق بورس 
به دليل ش��فافيت و حضور و بهره مندي عموم 
مردم روش سالم تر و موثرتري مي باشد. ۵ تومن 
بخر يه تومن ببر عموم مردم مي توانند تا س��قف 
۵ميليون تومان پااليشي يكم يا همان به اصطالح 
مرسوم دارادوم خريداري كنند و در همان ابتدا ۲۰ 
درصد يا به عبارت ديگر يك ميليون تومان تخفيف 
بگيرند. البته افرادي كه جزو آن سه و نيم ميليون 
نفر خريدار دارايكم بوده اند اكنون مي توانند تنها 
3 ميليون تومان پااليش��ي يك��م با تخفيف ۲۰ 
درصدي خريداري كنند. همچنين ارزش ۲۰۰ 
واحد از اولين ETF دولتي كه در ارديبهشت ماه 
دو ميليون تومان پذيره نويسي شده بود، در پايان 
هفته اخير به چهار ميلي��ون و ۱۶۵ هزار تومان 
رسيد. با وجود اين رشد همچنان خالص ارزش 
دارايي اين صندوق همچنان ۲۷ درصد باالتر از 
قيمت پاياني اين نماد اس��ت. دارا يكم در س��وم 
ش��هريورماه به پايين ترين سطح قيمتي خود از 

ابتداي معامالت خود رسيده بود.

ادامه از صفحه اول

 مسيري براي  
رشد سهامداران خرد

در واقع پول هاي كوچك به صورت صندوق هاي 
سرمايه گذاري و باالي صد ميليون تومان از طريق 
سبدگردان ها ورود مي كنند تا پس از سير در بازار 
ارزش واقعي س��هام نمايان شود. بر اساس اعالم 
مسووالن در جريان عرضه دارا دوم، هر نفر به اندازه 
۵ميليون تومام مي تواند سهام در اختيار بگيرد و 
عموما هم سهام پااليشي ها عرضه شده است. بر 
خالف دارااول كه بيشتر بانك و بيمه بود دارادوم 
در حوزه پااليشي ها عرضه مي شود. به نظرم اين 
الگوي مشاركتي، روش مناسب تري است و جواب 
بهتري خواهد داشت تا اينكه مردم به صورت فردي 
اقدام به خريد كنند. من به همه مخاطبان و كساني 
كه در قالب سهام جزء، قصد خريد دارند توصيه 
مي كنم ك��ه از اين عرضه عق��ب نمانند. با توجه 
به اينك��ه تخفيف ۲۰درصدي ب��راي اين عرضه 
قائل ش��ده اند و تش��ويق هاي ديگري هم در اين 
خصوص تدارك ديده شده، سود مناسبي در انتظار 
سهامداران اين عرضه خواهد بود.از سوي ديگر، 
تبعات منفي ناهماهنگي هايي كه در نوبت قبلي 
عرضه دارادوم ميان برخي وزارتخانه ها رخ داده بود 
بعد از اطالع رساني گسترده نهادهاي اجرايي كم 
رنگ شده و بازار آماده است كه در فضايي مثبت 
عرضه دارادوم را پيش ببرد. به هر حال وزارت نفت 
تمايل داشت مديريتي در خصوص عرضه دارادوم 
داشته باش��د و اين يك اختالف برداشتي بود كه 
بنا به داليل گوناگون ميان وزارت نفت و اقتصاد 
رخ داده بود. نهايتا موضوع در هيات دولت مطرح 
ش��د؛ اظهارات طرفين شنيده ش��د و در نهايت 
بعد از شفاف ش��دن مطالبات، موضوع حل شد. 
فكر نمي كنم ديگر مشكل يا ناهماهنگي در اين 
زمينه ها شاهد باشيم. حتي يك مصوبه در جهت 
كمك به اين پااليشگاه ها تنظيم شده كه حدود 
۱ميليارددالر تخفيف به اين عرضه تعلق بگيرد. 
بنابراين آن دسته از افرادي كه در اين زمينه ورود 
كنند سود خوبي را تجربه خواهند كرد. با عبور از 
اين مقدمات ضروري معتقدم خبرهاي خوبي در 
خصوص عرضه دارادوم طي روزها و ماه هاي آينده 
خواهيم شنيد، ضمن اينكه بازار هم تجربه خوبي 
از اين عرضه برداشت خواهد كرد. تجربياتي كه در 
نهايت بازار سرمايه كشورمان را به بازار با قوام تري 

بدل خواهد كرد.

ادامه از صفحه اول

 خطر عدم جذب نقدينگي
 در توليد و رشد سوداگري

روند كنوني توسعه بازار ثانويه يك مشكل اساسي براي 
بازار سرمايه است و عمال به سفته بازي و سوداگري و 
كسب سود تبديل شده در حالي كه بايد اين پول را صرف 
توسعه و توليد و سرمايه گذاري كنيم. اكنون اين بازار 
از حالت بازار سرمايه گذشته است چراكه يك شركت 
نه يك بار بلكه بيش از سه بار در بورس عرضه مي شود 
به اين ترتيب كه يك شركت يك بار خودش در بورس 
پذيرش مي ش��ود، يك بار با هلدينگ باالدستي خود 
)براي دومين بار( عرضه شده و دفعه سوم هم توسط 
ش��ركت مادر تخصصي روانه بازار مي شود كه چنين 
روندي نمي تواند كمك كننده به كشور و اقتصاد باشد.

اين ش��ركت ها قبال يك بار وارد بورس شده و تجهيز 
منابع كرده اند و اگر ۱۰ بار ديگر هم وارد بازار شوند تنها 
در افراد سهام دار آنها تغييراتي رخ خواهد داد.  لذا بايد با 
ايجاد شركت سهامي عام پروژه ها را با رويكرد بازار اوليه 
از طريق ب��ازار ثانويه تامين مالي كنيم. روزانه بيش از 
هزار ميليارد تومان وارد بورس مي شود و درصد بااليي 
از منابع را مي توان در اقتصاد مل��ي و براي پروژه هاي 
ملي اس��تفاده كرد. حوزه باالدستي فوالد، نفت، گاز، 
پتروشيمي، پااليشگاهي و همچنين حوزه معادن و 
صنايع را مي توان در قالب تاسيس شركت سهامي عام 
تعريف كنند. شركت سهامي عام توسعه پروژه مي تواند 
به تجهيزمنابع و جلوگيري از روند غير طبيعي افزايش 
حجم نقدينگي و آثار و تبعات آن در اقتصاد كشور كمك 
كند و از همه مهم تر منجر به اجراي پروژه هاي اقتصادي 
كشور شود كه نتيجه آن اشتغال زايي و توليد خواهد بود.

بيش از ۹۰ درصد اين منابع بايد در بازار اوليه و در جهت 
توليد هدايت شود. بهترين اقدام آن است كه با تشكيل 
شركت سهام عام توسعه پروژه نسبت به تامين مالي 
پروژه ها و همچنين عرضه سهام اين شركت ها در بازار 
سرمايه اقدام شود. هدايت نقدينگي به پروژه هاي كشور 
در شرايطي كه استقبال مردم از بازار سرمايه قابل توجه 
است مي تواند منجر به جهش در اقتصاد ملي و افزايش 
ثروت مردم ش��ود. اما اگر نقدينگي در توليد و صنعت 
جذب نش��ود عمال عامل تورم، كاهش قدرت خريد 
مردم، فقر و مشكالت اجتماعي و امنيتي خواهد شد و 
سوداگري و رشد شديد قيمت ها و سفته بازي و خريد و 
فروش و نگراني از سقوط حباب قيمت ها باعث نگراني 
همگان خواهد شد. تا فرصت باقيست بايد نقدينگي و 

پول موجود بايد جذب توليد و صنعت شود. 

چه خبر از عرضه هاي اوليه؟
طي هفته گذشته هيچ عرضه اوليه اي در بازار سهام 
انجام نش��د و پس از چند هفت��ه متوالي هيچ نماد 
جديدي وارد بورس نشد. يكي از مهم ترين داليل آغاز 
پذيره نويس��ي دومين صندوق قابل معامله بورسي 
دولتي با نماد »پااليشي يكم« بود. اين ETF كه با نام 
»دارا دوم« در ميان معامله گران جا افتاده بود از روز 
چهارشنبه قابل پذيره نويسي شد. سقف پذيره نويسي 
افراد در دارا يكم و پااليشي يكم پنج ميليون تومان 
است. بدين ترتيب افرادي كه در دارا يكم پذيره نويسي 
كرده بودند تنها سه ميليون تومان از اين صندوق را 
مي توانند سفارش دهند. در اين حال در هفته اخير 
وزير اقتصاد گفته است: ۵۰ شركت در بازار سرمايه 
عرضه اوليه مي شوند و سازمان بورس هم براي هفته 
آينده يك عرضه اوليه را اعالم كرده است. بر اساس 
اطالعيه فرابورس روز سه ش��نبه ۱۱ ش��هريورماه 
تعداد ۴۲۰ ميليون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام 
شركت »برق و انرژي پيوند گس��تر پارس« در بازار 
اول فرابورس ايران، به صورت عرضه اوليه به فروش 
مي رسد. هر كد بورسي مي تواند حداكثر ۱۵۰ سهم 
در بازه قيمتي ۱۸3۰ تا ۱۸۵۰ تومان معادل ۲۷۷۵۰۰ 
تومان خريداري كند. در صورت شركت پنج تا شش 
ميليون نفر در خريد س��هام اوليه اين شركت سهام 
اين ش��ركت تعداد ۷۰ تا ۸۴ سهم به هر كد )حدود 
۱۲۹ هزار تا ۱۵۵ هزار تومان( تعلق خواهد گرفت. 
همچنين در هفته اخير معاون امور مجلس، حقوقي 
و هماهنگي امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان 
گفت: اميدواريم تا يكي دو ماه آينده بتوانيم س��هام 
باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس را در بورس عرضه 
كنيم. با اين حال عرضه اوليه نزديك تر از اين هم به 
نظر مي رسد باشد.  طي دو هفته عرضه اوليه غكورش 
لغو شد و پس از آن، بر اساس اعالم مديريت عمليات 
بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران، علت لغو اين 
عرضه »شرايط بازار« عنوان شد. با اين حال محتمل 
است يكي از عرضه اوليه هاي هفته بعد همين نماد 
غكورش باشد به نظر مي رسد در روزهاي آينده بايد 
منتظر حضور پررنگ شركت هاي بنياد در بورس نيز 
بود. ۲۶مردادماه امس��ال بود كه با ثبت نماد بورسي 
»بپيوند« براي ش��ركت برق و انرژي پيوند گس��تر 
پارس )نيروگاه قم(، تعداد شركت هاي بورسي بنياد 
مستضعفان به 33 شركت رسيد. ۱۹ مرداد ماه امسال 
نيز رييس بنياد مستضعفان با اشاره به اينكه بنياد، 
مالك ۱۰۰ درصد بانك س��ينا بود، گفت: بر اساس 
قوانين بانك مركزي، يك مالك نمي تواند بيش از 33 
درصد سهم را در بانك داشته باشد و با توجه به اينكه 
سهم ما اكنون در بانك س��ينا ۷۲ درصد است پس 
متخلف هستيم و در مدت ۲۰ روز آينده در دو مرحله 
هر كدام ۹ درصد را در بورس عرضه مي كنيم كه سهم 
ما كاهش مي يابد و دوباره بخشي از آنها را مي فروشيم 
تا سهم بنياد در بانك سينا به 33 درصد برسد. بنابراين 
در روزهاي آينده س��هامداران احتماال شاهد عرضه 
اوليه مرتبط با بنياد مستضعفان خواهند بود. از سوي 
ديگر ۱۶ مرداد ماه معاون سازمان خصوصي سازي 
اعالم كرده بود سهام اوپال پارسيان سنگان تا پايان 
شهريور يا مهر عرضه اوليه مي شود. گفتني است عالوه 
بر عرضه اوليه بپيوند، عرضه اوليه غكورش كه دو هفته 
قبل لغو شده بود و عرضه اوليه اوپال پارسيان سنگان 
به همراه عرضه اوليه مرتبط با زيرمجموعه هاي بنياد 
مستضعفان از محتمل ترين گزينه هاي عرضه اوليه 

هفته آينده   هستند.
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»تعادل« رويكرد متفاوت پاستور به بازار بورس و مسكن را بررسي مي كند

استاندارد دوگانه دولت در بازارها

تراژدي 300 سكونتگاه غيررسمي در حاشيه اهواز

گروه راه و شهرسازي|
تحقق وعده هاي وزيران و مس��ووالن دولتي همواره 
موجب شادي و نش��اط جامعه نمي شود و اي بسا كه 
»ته مايه« سرور و احس��اس نيكبختي را نيز از افراد 
جامعه باز مي ستاند. در كنار وعده تقريبا معطل مانده 
پرداخت وام وديعه اجاره به مس��تاجران و همچنين 
وعده فراموش شده ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
كه تا حدي منجر به آسايش متقاضيان مصرفي مسكن 
مي شود، انگار قرعه »تحقق«، به نام وعده »ممانعت از 
انتشار آمار ماهانه تحوالت بازار مسكن« زده اند، چه 
آنكه ش��هريورماه به روز »دهم« رسيد و آمار وزارت 
راه و شهرسازي از تحوالت بازار مسكن منتشر نشد. 
هر چند دسترسي رسانه ها به اين آمار تبعيض آميز 
و نوعي رانت اطالعاتي به برخي رس��انه ها بود و همه 
به طور همزمان از آن بهره مند نمي شدند. با اين حال، 
به نظر مي رسد، بدنه دولت نسبت به انتشار آمار و در 
دسترس قرار دادن اطالعات به مردم و فعاالن بازارهاي 
مختلف، دست كم دو راهكار متفاوت را در پيش گرفته 
اس��ت. اگر وزارت راه و شهرس��ازي با افزايش قيمت 
مسكن، حبس آمارها و به عبارتي حذف صورت مساله 
جهش قيمت ازيك س��و و فزوني ناتواني متقاضيان 
مصرفي در خريد مسكن از ديگر سو را در دستور كار 
خود قرار داده و وزير مربوطه هر از گاه، توصيه به پرهيز 
از خريد مسكن در شرايط موجود مي كند، اما وزارت 
اقتصاد و دارايي با همراهي غول هاي دولتي فعال در 
بازار بورس، دس��ت كم طي 5 ماهه گذشته، به صعود 
شاخص كل از قله هاي قيمتي كمك مي كند و نه تنها 
هيچ تالش��ي براي پنهان كردن يا حبس ركوردهاي 
تازه شاخص كل بورس نكرده اند كه آن را نشاني براي 
پويايي و رشد و رونق بورس معرفي مي كنند. استاندارد 
دوگانه دولت در مواجهه با بازارهاي مسكن و بورس، 
نشان از نبود درك يكسان از مختصات اقتصاد ايران 
در هيات وزيران دارد و همچنين عدم درك صحيح 
از ساز و كار بازارها توسط مديران دولتي را به نمايش 
مي گذارد كه در سخت گيري بي مورد درباره انتشار 
آمار بازار مسكن و سهل انگاري مساله ساز درباره رشد 

حباب گونه شاخص كل بورس متجلي شده است. 

    مداخله يا عدم مداخله؟
يكي از س��وال هاي بنيادين در علم اقتص��اد درباره 
مداخله يا عدم مداخله دولت در بازارها است. اين سوال 
اما در اقتصاد ايران بيش از ساير كشورها شنيده شده و 
به چشم مي آيد، چرا كه هر از گاه، شاهد مداخله هاي 
مختل��ف دولت ه��ا در بازارهاي مختلف هس��تيم و 
متناسب با ش��رايط مختلف، مداخالت گوناگوني در 
بازارها به اس��م »حمايت« از اقش��ار ضعيف و آسيب 
پذير صورت مي گيرد. حمايتي هايي كه به باور اغلب 
كارشناسان و بر اساس پژوهش هاي اقتصادي صورت 
گرفته، در كوتاه مدت و در ظاهر به نفع اقشار ياد شده 
اما در ميان مدت و بلندمدت، آنان را بيش از پيش در 
چرخه فرو مي برد. اگر چه، بر اس��اس قانون اساسي، 
دولت اي��ران موظف به فراه��م آوري »زمينه« هاي 
رفاه ش��امل آموزش، بهداشت، اش��تغال، مسكن و 
... براي آحاد ايرانيان اس��ت، اما مج��از به دخالت در 
بازارها نيس��ت. از منظ��ر علم اقتص��اد و تجربه هاي 
انباشته جهاني نيز، مداخله دولت ها در بازارها پيامد 
مثبتي به همراه ندارد، چرا كه اساس��ا ساز و كار بازار، 
خود اصالح گر اس��ت و سيگنال هاي ارسالي از سوي 
قيمت هاي معامله شده در هر بازاري، همچون چراغي 
مسير عرضه و تقاضا را روشن مي كند و فعاالن در هر دو 

سوي بازار را براي قرار گرفتن در موضع تازه راهنمايي 
مي كند. از اين رو، در صورت مداخله دولت به ش��كل 
كنترل قيمت ها يا اساسا حذف قيمت ها از تابلوهاي 
معامالتي يا حبس آمار بازارها، پيامدي جز ايجاد ابهام 

براي فعاالن بازار ثمره ديگري ندارد.
پا فشاري بر لزوم برقراري مكانيسم بازار و عدم مداخله 
دولت به معني چشم فروبستن بر مشكالت اقتصادي 
يا فراموشي لزوم حمايت از اقشار آسيب پذير نيست، 
بلكه به نوعي تعيين قلمروي نفوذ دولت است. اقتدار 
دولت ه��ا در قلم��روي سياس��ت گذاري هاي كالن 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي تجلي مي يابد و تقليل 
نقش دولت از سياست گذاري به دخالت در امور كامال 
مردمي همچون بازارها و ... پيامدي جز نوسان بيشتر 

در بازارها دستاورد ديگري نخواهد داشت. 

    فرمان حبس آمار مسكن
27 مرداد س��ال ج��اري، محمد اس��المي وزير راه و 
شهرس��ازي در يك برنامه تلويزيوني اعالم كرد: »به 
معاونت مسكن دستور داده ام تا آمار و اطالعات مربوط 
به بازار ماهانه مسكن را منتشر نكند.« اين مساله در 
شرايطي اعالم شد كه قيمت مسكن همچون قيمت 
در س��اير بازارها طي دو سال گذشته و به ويژه طي 5 
ماهه نخس��ت س��ال جاري تحت تاثير نوسان دالر و 
افزايش انتظارات تورمي، رش��دهاي بسيار بااليي را 
تجربه كرده است به گونه اي كه متوسط قيمت خريد 
هر متر مربع مس��كن در تهران از 15 ميليون و 350 
هزار تومان در اسفند سال گذشته در انتهاي تيرماه 
به 21 ميليون تومان )به طور ميانگين ماهي 2 ميليون 
تومان( افزايش يافته است. در چنين شرايطي، به باور 
كارشناس��ان حذف آمار بازار مسكن نه تنها منجر به 
آرامش بازار نمي شود كه شفافيت نصفه و نيمه كنوني 

را نيز از بين مي برد.
به باور كارشناسان مسكن، ممنوعيت انتشار قيمت 
بازار مسكن به طور قطع هيچ تاثير مثبتي بر اين بازار 
افسار گس��يخته ندارد. از طرفي ممكن است زمينه 

بدتر شدن ش��رايط بازار را به وجود بياورد. شفافيت 
بازار همواره يك ابزار ياري رسان محسوب مي شود و 
هر اقدامي كه جلوي اين ش��فافيت را بگيرد منجر به 
بهبود ش��رايط نخواهد شد. ممنوعيت انتشار قيمت 
بازار مسكن نه تنها هيچ تاثير مثبتي بر اين بازار افسار 
گس��يخته ندارد بلكه از طرفي ممكن اس��ت زمينه 
بدتر شدن شرايط بازار را به وجود بياورد. استفاده از 
تصميمات ناكارآمد اينچنيني در هيچ كشوري مرسوم 
نيست زيرا همگان از نتايج عكس اين تصميمات آگاه 
هستند. زماني كه جلوي انتشار قيمت هاي پيشنهادي 
از سوي مالكان  واحدهاي مسكوني در سايت ها و نرم 
افزارهاي اينترنتي گرفته ش��د، نه تنها شاهد سامان 
گرفتن بازار مسكن نبوديم بلكه شرايط براي افزايش 
قيمت نيز مهيا شد. در شرايطي كه تجربيات ناموفق 
اين تصميمات مش��خص است، استفاده دوباره از آن 

مايه تاسف خواهد بود.

    قيمت ها و ماهيت اقتصاد
روزنامه »تع��ادل« همواره نس��بت به انتش��ار آمار 
مرب��وط به تح��والت بازار مس��كن حس��اس بوده و 
نسبت به اين مس��اله به مس��ووالن مربوطه متذكر 
ش��ده اس��ت. در همين چارچوب، در 7 تيرماه سال 
جاري طي يادداشتي با عنوان »قابل توجه وزير راه و 
شهرسازي« به اين مس��اله پرداخت و نوشت: از ونيز 
1653 تا تهران 2020 ماهيت مناس��بات اقتصادي 
و اهداف انتش��ار هر گونه نشريه و رسانه تقريبا بدون 
تغيير و دس��ت نخورده باقي مانده است. اگر »گازتا« 
نخستين روزنامه جهان در شهر بندري ونيز در سده 
17 ميالدي، از زمان رفت و آمد كشتي ها و نرخ حمل 
و نقل درياي��ي، نرخ بهره و در يك كالم اقتصاد دريا و 
ساحل خبر مي داد، رسانه هاي امروز هم تالش دارند 
تا از قيمت ها و تح��والت بازارها براي مخاطبان خود 
گزارش كنند. با اين تفاوت كه آن روزها دستگاه هاي 
عريض و طويل دولتي ك��ه از بودجه عمومي ارتزاق 
مي كنند و به همين دليل هم بايد پاسخگو باشند، يا 

به شكل و اندازه كنوني وجود نداشتند يا اگر هم وجود 
داشتند، در امر اطالع رس��اني مداخله نمي كردند و 
حبس اطالع��ات را نمي پذيرفتند. حاال ام��ا انگار با 
گذشت قريب به 400 سال، ورق در برخي از مناطق 
و كش��ورهاي جهان برگشته به گونه اي كه اطالعات 
عمومي درباره تحوالت بازارها يا »حبس« مي شوند، 
يا به طور »ناقص« منتشر يا در قالب »رانت« به برخي 
رسانه هاي خاص اعطا مي شوند. حال آنكه به موجب 
»ماده 2 قانون »انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات« 
هر شخص ايراني حق دسترسي به اطالعات عمومي 
را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باش��د. استفاده از 
اطالعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات 
مربوط خواه��د بود.« اگر چه از ابتداي فعاليت دولت 
تدبير و اميد در سال 1392 با توجه به شعارهاي اين 
دولت درباره حقوق شهروندي و همچنين وضع قانون 
»انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات« انتظار اين بود 
كه وزارتخانه ها و نهادهاي توليد كننده آمار، در توليد 
و انتش��ار آمار و همچنين در اختيار گذاشتن آنها به 
مردم يا دست كم به روزنامه نگاران و پژوهشگران حوزه 
مربوطه همكاري و همياري الزم را مبذول مي كردند 
اما اين مساله هم در كنار وعده هاي عمل نشده ديگر 

به آرشيو فراموشي سپرده شد. 
در بخش ديگري از اين يادداشت نيز به مساله توقف 
انتشار آمار آنالين بازار مسكن در سامانه »اطالعات 
بازار امالك ايران )س��ابا( « اش��اره و نوشته شده بود: 
يكي از ويژگي هاي سامانه اطالعات بازار امالك ايران، 
انتش��ار تقريبا آنالين اطالعات )از جمله قيمت هاي 
معامله ش��ده( مربوط به معامالت ملكي انجام شده 
اس��ت. اطالعاتي ك��ه برخالف س��ايت هاي تبليغي 
مسكن، شرايط و رفتار واقعي خريداران و فروشندگان 
بازار را به نمايش مي گذارد. در س��ايت هاي معرفي و 
تبليغي مسكن،  قيمت ها از سوي فروشندگان تعيين و 
پيشنهاد مي شود و احتمال اينكه با قيمت هاي اعالمي 
اصطالحا معامله سربگيرد، اندك است و به طور قطع، 

قيمت هاي پيشنهادي تغيير مي كند.

گروه راه و شهرسازي|
درست يك روز پس از عذرخواهي پرويز فتاح، رييس 
بنياد مستضعفان از كساني كه نام آنها را در يك برنامه 
تلويزيوني به عن��وان متصرفان برخي از امالك بنياد 
افشا كرده بود، در 30 مرداد سال جاري، گزارشي روي 
خروجي خبرگ��زاري مهر قرار گرفت كه بار ديگر نام 
بنياد مستضعفان و رييسش را بر سر زبان ها انداخت. 
گزارشي درباره روستايي با قدمت 40 ساله در حاشيه 
ش��هر اهواز كه به دليل مالكيت زمين هايش از سوي 
بنياد مستضعفان، حكم تخريب اين روستا صادر شده 

و ساكنان آن در آستانه بي خانماني قرار دارند.
بدمسكني و زندگي در س��كونتگاه هاي غيررسمي، 
آن گونه كه مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي اعالم 
كرده اند، دست كم دامن 20 ميليون نفر از جمعيت 
كش��ور- حدود يك چهارم جمعيت- را گرفته است 
و اگر چه مس��اله تازه اي به نظر نمي رسد اما معضلي 
ريشه دار و پيچيده است و به توجه مسووالن نيازمند 
است. بر اساس گزارش هاي اوليه، در اين روستا 300 
خانوار از 40 سال پيش ساكن شده اند، اما از بهمن ماه 
سال قبل، ارايه خدمات از جمله برق از سوي دستگاه 
متولي به اين روستا متوقف شده و حتي برخي از اهالي 
اين روستا كه در فرايند تهيه نقشه هاي فني با هدف 
دريافت سند رس��مي از بنياد مستضعفان مشاركت 

داشته اند نيز بازداشت شده اند.

   تخريبي صورت نگرفته است
جمال عالمي نيس��ي، فرماندار اه��واز يك روز پس 
از انتش��ار اولين گزارش درباره وضعيت روستاييان 
روس��تاي ابوالفضل گفت: در روس��تاهاي اهواز هيچ 
خان��ه اي تخريب نش��ده ولي يك س��كونتگاه به نام 
»ابوالفضل« در اه��واز وجود دارد كه دس��تگاه قضا 
در خصوص فرص��ت طلبي هاي صورت گرفته در آن 
ورود كرده است. به گزارش مهر، عالمي نيسي اظهار 
كرد: روستايي به نام ابوالفضل در ساختار تقسيمات 
كشوري شهرستان اهواز وجود ندارد اما يك سكونتگاه 
به اين نام اس��ت ك��ه جاي��گاه رس��مي و قانوني در 

تقسيمات كشوري ندارد. زمين هاي اين منطقه توسط 
افرادي فرصت طلب تصرف شده كه خريد و فروش و 

ساختمان سازي غيرقانوني در آن صورت مي گيرد.
فرماندار اهواز گفت: زمين ه��اي اين منطقه متعلق 
به بنياد مس��تضعفان اس��ت و دس��تگاه قضايي در 
خصوص تصرفات غيرقانوني اين افراد ورود كرده كه 
فرصت طلبي ه��اي صورت گرفته، قلع وقمع خواهند 
شد. اقدامات و برخوردهاي صورت گرفته در مقابله با 
تصرفات غيرقانوني جدا از منازل سازماني اين منطقه 

است و تخريب منازل مسكوني كاماًل كذب است.
با اين حال، هفته گذش��ته روزنامه شرق در گزارشي 
ميداني از روس��تاي ابوالفضل به نقل از دو زن ساكن 
در اين روستا نوش��ت كه بر خالف ادعاهاي فرماندار 
در عدم تخريب، تخريب مس��كن روستاييان صورت 
گرفته اس��ت. گزارش ميداني از روستاي ابوالفضل 
همچنين آشكار مي كند كه روستاييان ضمن داشتن 
»حق ريشه« در زمين هاي كشاورزي روستا، تمايل 
دارن��د با پرداخت هزينه زمين من��ازل خود با بنياد 

مستضعفان به صلح برسند.

    توهين  به مردم از هيچ مقامي پذيرفتني نيست
در تحولي ديگر، پنجشنبه هفته گذشته، ماموران نيروي 
انتظامي و ماموران اجراييات شهرداري اهواز در روستاي 
ابوالفضل به منظور تخريب ساخت وسازهاي غيرمجاز 
در آن حضور يافتند كه با مقاومت اهالي روستا مواجه 
شدند. با حضور نيروهاي انتظامي در روستاي ابوالفضل، 
مساله اين روستا وارد فاز تازه اي شد. از همين رو، سيد 
كريم حسيني، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي 
اسالمي روز جمعه در روستاي يادشده حضور يافت و 
مساله را بررس��ي كرد. او ضمن دلجويي از مردم و امام 
جماعت اين روس��تا، اظهار كرد: قانون فصل الخطاب 
و باالتر از همه چيز اس��ت و هم مس��ووالن و هم مردم 
موظف به رعايت قوانين هستند اما بايد بدانيم كه مردم 
حق شهروندي دارند و بايد حقوق آنها را محترم شمرد.

رييس مجمع نمايندگان بيان كرد: امروز با رييس بنياد 
مستضعفان تلفني صحبت كردم و از مسووالن استاني 
نيز پيگير ماجرا ش��دم و اولين قولي كه از مس��ووالن 
گرفتم، رعايت حق و حقوق ساكنان روستاي ابوالفضل 
اهواز است. وي تأكيد كرد: هر كس قصوري را مرتكب 

ش��ده بايد مواخذه ش��ود، توهين به مقام روحانيت و 
مردم پس��نديده نيست و بايد نس��بت به اين توهين 

عذرخواهي شود.

    فتاح وعده داد 
نماينده مردم اهواز در مجلس ش��وراي اسالمي بيان 
كرد: رييس بنياد مستضعفان به من وعده داد كه بنياد 
مستضعفان با ساكنان روستاي ابوالفضل همكاري و از 
تصميم هاي منطقي در اين خصوص استقبال مي كند.

حسيني افزود: با استاندار نيز صحبت كردم و وي نيز بر 
حفظ حرمت و حقوق ساكنان روستاي ابوالفضل اهواز 
در چارچوب ضوابط اصرار دارد و مخالف سوءاستفاده 

برخي افراد سودجو از مساله است.

    بنياد شكايت نكرده است
سيد نظام الدين موس��وي نماينده مردم تهران و عضو 
كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي در واكنش 
به اين اتفاق در پيامي در ش��بكه اجتماعي خود نوشت:   
»در تماس با آقاي فتاح رييس بنياد مستضعفان موضوع 
روستاي ابوالفضل اهواز را پيگيري كردم. مي گويد مساله 
ديروز ارتباطي به شكايت بنياد ندارد و ظاهراً مربوط به 
مصوبات كميسيون ماده 100 شهرداري اهواز براي مقابله 
با ساخت وسازهاي غيرقانوني بوده است. نمايندگان اهواز 
در حال بررس��ي دقيق تر موضوع هستند«. به گزارش 
مهر، اين در حالي است كه برخي منابع رسمي از حضور 
نماينده بنياد مستضعفان در كنار فرماندار اهواز همزمان 
با حضور مام��وران اجراييات و نيروي انتظامي در محل 

روستا خبر داده اند.
 همچنين احمد نادري ديگر نماينده تهران در مجلس 
ش��وراي اس��المي نيز در واكنش به اين اتفاق نوش��ت: 
»بررسي ها نش��ان مي دهد مانند روس��تاي ابوالفضل، 
مناطق حاشيه اي زيادي در كشور وجود دارد كه مالكيت 
آنها در اختيار نهادهايي مثل بنياد مس��تضعفان است. 
ساماندهي وضعيت اين مناطق قبل از هر اقدام شتاب زده 
و ناهماهنگ بين دستگاهي، نيازمند مطالعات اجتماعي 
است تا حقي از مظلومي ضايع نشود و ناعدالتي رخ ندهد«.

پرونده ۵0 هزار مستاجر 
در كارتابل بانك ها

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه حدود 50 
هزار پرونده مستأجران در كارتابل بانك هاست از 
اضافه شدن گروه هاي جديد به واجدان شرايط 
دريافت وام وديعه خبر داد. محمود محمودزاده 
در گفت وگو با تس��نيم در خصوص جديدترين 
وضعيت پرداخت وام وديعه مسكن به مستأجران 
اظهار ك��رد: بر اس��اس مصوبه پ��س از ثبت نام 
متقاضيان دريافت وام وديعه مسكن امتياز بندي 
شدند و به عنوان نمونه مستأجر كارگر داراي 3 
فرزند و تحت پوشش نهادهاي حمايتي باالترين 
امتياز را دارد. وي با بيان اينكه برخي متقاضيان 
دو امتياز ويك امتي��از دارند، افزود: امتيازبندي 
متقاضيان وام وديعه انجام شده و تاكنون وام 130 
پرونده پرداخت شده است. وي با تاكيد بر اينكه 
هيچ مشكلي در پروسه دريافت وام وديعه براي 
مستأجران وجود ندارد و سرعت اجراي اين برنامه 
مناسب است، تصريح كرد: هفته جاري گروه هاي 
جديد مشمول دريافت وام وديعه مسكن خواهند 
شد كه اطالع رس��اني  هاي الزم در اين باره انجام 
مي شود. معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و 
شهرسازي با اعالم اينكه پرونده بيش از 200 هزار 
مقاضي وام وديعه مسكن آماده ارسال به سيستم 
بانكي است كه به زودي اين كار را انجام خواهيم 
داد، گفت: مطابق مصوبه مستأجران به صورت 
گروه، گروه به بانك معرفي مي شوند. محمودزاده با 
اشاره به اينكه پرونده حدود 50 هزار نفر در كارتابل 
بانك هاست، اضافه كرد: پيش بيني مي كنيم در 
اين مرحله به حدود 700 هزار مستأجر وام هاي 

15 تا 50 ميليون توماني وديعه پرداخت شود.

مالكان بيش از يك خانه 
در حال شناسايي هستند

مدي��ركل دفت��ر اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي با بيان اينكه روزانه 100 هزار پيامك 
به مالكان بي��ش از يك خانه ارس��ال مي كنيم 
گفت: به اين افراد دو هفته فرصت مي دهيم كه با 
خوداظهاري وضعيت خالي بودن يا داراي ساكن 
بودن واحدهاي خود را اعالم كنند. پروانه اصالني 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: سامانه امالك 
و اس��كان در حال حاضر اجرايي ش��ده و روزانه 
100 هزار پيامك به مال��كان بيش از يك واحد 
ارسال مي كنيم. اين افراد دو هفته فرصت دارند 
كه با خوداظهاري وضعيت خالي بودن يا داراي 
سكنه بودن واحد خود را مشخص كنند و دولت 
اين اطالعات را چك مي كند. وي افزود: تا پايان 
تابستان معلوم مي شود كه اين واحدها خالي است 
يا خير. سپس آنها را به سازمان امور مالياتي معرفي 
مي كنيم. مديركل دفتر اقتصاد مسكن در پاسخ به 
اين سوال كه اگر قرارداد صوري اجاره بسته شود يا 
كنتور واحد مسكوني كار كند، چگونه از وضعيت 
خالي بودن آن مطلع مي ش��ويد،گفت: مشكل 
شناسايي واحدهاي خالي مربوط به قبل بود در 
حال حاضر ما روش خود اظهاري را با داده هايي 
كه از طريق تقاطع اطالعاتي به دست مي آوريم 
راستي آزمايي مي كنيم و براي كساني كه خالف 
اظهاراتش��ان اثبات ش��ود جريمه هاي سنگين 
مالياتي در نظر گرفته ش��ده است. اصالني ادامه 
داد: يكي از روش هاي احراز استقرار افراد در يك 
خانه موبايل آنها اس��ت كه در اين زمينه وزارت 
ارتباط��ات و وزارت راه و شهرس��ازي همكاري 
مي كند همچنين بسياري ديگر از دستگاه ها به 
سامانه امالك و اسكان متصل شده اند و همكاري 
خوبي با ما دارند.  وي تاكيد كرد: اگر كسي صاحب 
دو واحد مسكوني يا بيشتر باشد و بعد از دريافت 
پيامك خود اظهاري نكند م��الك را بر اين قرار 

مي دهيم كه خانه هاي او خالي است.

موانع پرداخت تسهيالت كرونا 
به ايرالين ها برطرف شد

دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: 
شركت هاي هواپيمايي پيش از اين براي دريافت 
تسهيالت حمايتي با مشكل چك هاي برگشتي 
در بانك ها مواجه بودند اما مقرر ش��د چك هاي 
برگش��تي مانعي براي ارايه تسهيالت حمايتي 

نباشد و اين وام پرداخت شود.
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با فارس، 
درباره تسهيالت حمايتي دولت از كسب و كارهاي 
آسيب ديده در شيوع كرونا در حيطه صنعت حمل 
و نق��ل هوايي بيان كرد: پيش از اين ش��ركت ها 
مش��كالتي در دريافت اين تسهيالت داشتند، 
درصد بااليي از موانع پيش ِ روي شركت ها در اين 
باره رفع شد، اما باز پرداخت اين تسهيالت كماكان 
در گير و دار اداري  است و به پرداخت نرسيده است. 
وي درباره آخرين وضعيت ورود بانك مركزي به 
موضوع عدم پرداخت تسهيالت به شركت هاي 
هواپيمايي به دليل وجود چك هاي برگش��تي 
توضيح داد: فعاًل اعالم ش��د كه تسهيالتي براي 
ش��ركت هاي هواپيمايي قائل شوند و چك هاي 
برگش��تي را مانعي براي ارايه تسهيالت عنوان 
نكنند. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي ادامه 
داد: از سوي ديگر در بحث وثيقه هاي تسهيالت 
هم مصوب شده است كه بانك ها هم ملك و هم 
هواپيما را به عنوان وثيقه قبول كنند اما با اين حال 
بانك ها در گير و دار بروكراسي اداري هستند، البته 
مساله مهم اين بود كه  مشكل چك هاي برگشتي 

شركت هاي هواپيمايي براي بانك ها، رفع شد.
اسعدي ساماني گفت: متأسفانه بانك ها در ارايه 
اين تس��هيالت كم كاري مي كنند و اين پروسه 
زمانبر ش��ده است، ش��ركت هاي هواپيمايي به 
دليل كاهش پروازها به دليلي شيوع كرونا، براي 
پرداخت حقوق پرسنل خود و هزينه هاي خود 

كماكان مشكالت دارند.

 وضعيت كنوني اقتصاد 
و چندتوصيه

6- اينكه با اين نگرش و ساختارهاي شكل گرفته 
پيرامون اين تفكر فلسفي ضدتوليد و ضدتوسعه اي 
)ساختارهاي موجود سياس��ي، اداري، اجرايي و 
بوروكراسي و...( چگونه كشور دوام آورده ناشي از 
درآمدهاي حاصل از سال ها فروش نفت و صرف 
آن در جهت رفع نسبي ناكامي ها و بي تدبيري ها 

بوده است.
7- اگ��ر س��ه ده��ه گذش��ته را با ش��رايط فوق 
نمي گذرانديم و از انبوه نيروهاي انساني پرانگيزه و 
وطن دوست، متخصص، با استعداد و وجود منابع 
طبيعي خدادادي فراوان به خوبي بهره مي برديم، 
امروز ت��اب آوري بس��يار بيش��تري در مقابله با 

تحريم ها و فشارهاي خارجي مي داشتيم.
8- اما در كوتاه مدت و با توجه به شرايط فوق چه 

مي توان كرد، مي توان موارد زير را ذكر نمود: 
1-8- در درس اقتصاد خرد دانشگاهي مي خوانيم 
ك��ه يك توليد كننده در ش��رايط عادي به دنبال 
حداكثر كردن سود خود است. اما اگر بنا به داليلي 
در منطقه زيان قرار گرفت اما اميد به بهبودي در 
آينده دارد، براي بقا تا زمان بازگش��ت به منطقه 
س��ود، ناچار بايد تالش كند كه زي��ان خود را به 
حداقل برس��اند. به نظر مي رسد كه شرايط فعلي 
كشور مش��ابه چنين وضعيتي اس��ت و بنابراين 
تنها تالش ما بايد آن باش��د تا الاقل زيان ها را به 

حداقل برسانيم.
2-8-در ش��رايطي كه از ابتداي انقالب با تحريم 
مواجه بوديم و بيش از دو سال است كه تحريم ها 
به طرز بي سابقه اي تشديد شده اند، بايد بپذيريم 
كه متغير فعال و تقريبًا يك��ه تاز در حوزه اقتصاد 
كشور، متغير سياسي و تحوالت ناشي از تنش هاي 

سياسي خارجي و داخلي است.
3-8- بنابراين، در شرايط فعلي دولت با دو چالش 
جدي براي مهار متغيرهاي س��ركش اقتصادي 
مواج��ه اس��ت: اول، با تداوم تحريم هاي ش��ديد 
خارجي، تحوالت سياسي مثبت يا منفي در روابط 
خارجي، باعث خوشبيني يا بدبيني نسبت به توقف 
يا تداوم تحريم ها خواهد شد. دوم، مقابله گروه هاي 
سياس��ي رقيب در داخل كه بعضًا در تالش براي 
ناكام گذاش��تن اقدامات احتمال��ي دولت براي 
كنترل متغيرهاي اقتصادي هستند تا موفقيت 
اين سياست ها موجب كسب رضايت مردم نسبت 
ب��ه دولت و در نتيج��ه اثرگذار ب��ر انتخابات آتي 

رياست جمهوري كشور نشود.
4-8- هرچند كه بعضاً اصرار مي شود كه مشكالت 
اقتصادي كشور ربطي به انتخابات آتي امريكا ندارد، 
اما از آنج��ا كه مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
)و كاًل كارگزاران اقتصادي( به وابس��تگي اقتصاد 
كشور در شرايط فعلي آگاهند، پيروزي يا شكست 
هريك از دوجناح سياس��ي رقي��ب در انتخابات 
امريكا را در محاسبات و رفتارهاي اقتصادي خود 
وارد مي نمايند. بنابراين، چه بخواهيم يا نخواهيم، 
نگاه ه��اي مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
همچون تصميم گيران و تصميم سازان به نتايج 
انتخابات امريكاس��ت: يعني تا زمان اعالم نتايج 
انتخابات امريكا، اعالم هر پيش بيني يا برآورد هر 
نظرسنجي اي در ارتباط با انتخابات امريكا مي تواند 
بر رفتار مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأثير 
بگذارد و بنابراين بازارهاي كاال و سرمايه كشور را 

تحت تأثير قرار دهد. 
5-8- براين اس��اس، پيش  بيني مي شود تا اعالم 
نتايج انتخابات امريكا، تمامي بازارهاي اقتصادي 
كشور در معرض اضطراب، بي ثباتي و التهاب قرار 

داشته باشند.
6-8- نوع برخورد رقباي سياسي داخلي )چه از 
طريق اقدامات مجلس��يان و يا رسانه ها و احزاب 
رسمي و غيررسمي بيرون از مجلس( با موفقيت 
يا ناكامي سياست هاي اقتصادي دولت در همين 
دوره پرتن��ش خارجي نيز در ثب��ات يا بي ثباتي 

احتمالي ذكر شده بسيار تأثيرگذار است.
7-8- يكي از اقدامات بس��يار مطلوبي كه دولت 
انجام داد اس��تفاده از فرصت شش ماهه پيش از 
عملي شدن تحريم هاي ش��ديد نفتي از ابتداي 
س��ال 97 بود كه با اس��تفاده از موجودي ارزي يا 
منابع ناش��ي از فروش نف��ت در آن دوره، اقدام به 
تأمين كاالهاي ضروري و مورد نياز بخش مصرف 
و توليد و انبار كردن آنها براي روزهاي سخت اين 
دوره نمود. ش��ايد اگر اين اقدام انجام نش��ده بود، 
فروشگاه هاي عرضه كاالهاي مورد نياز مردم امروز 
وضعيت ديگري داش��ت، آن هم در شرايطي كه 
شيوع غيرمنتظره بيماري كرونا تعداد قابل توجهي 
از فعاليت هاي اقتصادي را براي چند ماه متوقف 
كرد و قيمت نفت نيز در اوائل سال جاري به شدت 
سقوط كرد تا همان مختصر درآمدي نفتي كه از 
دورزدن احتمالي تحريم ها مي توانس��ت نصيب 

كشور كند را به شدت كاهش داد.
8-8- بنابراين در شش ماه باقيمانده از سال جاري 
كه ممل��و از بيم و اميدهاي سياس��ي و اقتصادي 
اس��ت، دولت و مجموعه عوامل تأثيرگذار شامل 
تصميم گيران و تصميم س��ازان باي��د با جديت و 
تحكم انجام دهند، هدايت بي قيد و شرط از توليد 
و توليدكنندگان )بزرگ، متوسط و كوچك( براي 
افزايش يا حداقل حفظ سطح توليد است. بخش 
قابل توجهي از مش��كالت فعلي توليدكنندگان 
)به خصوص( كوچك و متوس��ط داخلي است و 
رفع آنها ربطي به تحريم ها و فش��ارهاي خارجي 
ندارد. تشكيل ستاد يا گروهي خاص با اختيارات 
ويژه براي رفع ف��وري و خارج از نوبت و يا خارج از 
بوروكراسي ضد توليد فعلي )در همه قوا: مجلس 
اگر نياز به قان��ون دارند، قوه قضاييه اگر دعواهاي 
حقوقي مرتبط با بخش توليد، كارگاه يا كارخانه اي 
را تعطيل كرده يا مي كند و دول��ت خارج از روال 
اداري و بوروكراس��ي راي��ج و كندكننده فعلي(، 
مي تواند بخشي از مشكالت احتمالي در نيمه آتي 

سال جاري را حل كند.



6  رويداد

اقدامات امنيتي پس از دريافت 
لوازم الكترونيكي از تعميركار

 يك كارشناس فناوري اطالعات با بيان اينكه پس 
از دريافت لپ تاپ يا گوشي هوشمند از تعميركار يا 
افراد ناشناس، اين احتمال وجود دارد كه نرم افزارهاي 
مخربي در سيستم تان نصب شده باشد، گفت: الزم 
است اقدامات امنيتي را جدي بگيريد، زيرا بي توجهي 
به آنها زمينه را براي نفوذ افراد ناشناس به سيستم تان 
را فراهم مي كند. علي اصغر زارعي در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه بعد از دريافت لپ تاپ، حتمًا در اس��رع 
وقت ويندوز سيستم تان را عوض كنيد، افزود: آنگاه 
آن را به روزرساني كنيد و مطمئن شويد كه از آخرين 
نسخه ويندوز استفاده مي كنيد؛ براي افزايش امنيت 
سيستم تان حتماً همه درايورها را فرمت كنيد، با اين 
كار اگر فايل مشكوك و آلوده در درايور سيستم كپي 
شده باشد، كاماًل از بين مي رود. وي با بيان اينكه اگر 
فايل مش��كوكي در سيستم تان مشاهده كرديد، به 
هيچ عنوان آن را ب��از و روي آن كليك نكنيد، افزود: 
درايوري كه فايل مشكوك در آن قرار گرفته را فرمت 
كنيد و دوباره براي امنيت بيشتر، ويندوزتان را عوض 
كنيد. آنگاه يك فايروال و آنتي ويروس مناسب و امن 
روي سيستم نصب كنيد. اين ابزارها مي توانند جلوي 
بعضي از ويروس ها و بدافزاره��ا را در دنياي مجازي 
بگيرند. اين كارشناس ارشد مديريت سيستم هاي 
اطالعاتي، ادامه داد: همچنين بعد از فايروال ويندوز، 
 Privatefirewall يا Comodo از فايروال هاي
هم مي توانيد اس��تفاده كنيد. اين ابزارها از سيستم 
شما در برابر حمالت اينترنتي و كرم ها محافظت و 
از ورود نرم افزاره��اي مخرب جلوگيري مي كند. در 
كنار اين ها، حتماً يك نرم افزار امنيتي براي شناسايي 
و نابود كردن بدافزارها روي سيس��تم نصب كنيد. 
همچنين فايل هاي موجود در كامپيوتر كه ذخيره 
مي كني��د را رمزگ��ذاري كنيد تا اگر ب��ه هر دليلي 
كامپيوترتان به دست افراد ناشناس افتاد، دسترسي به 
 محتواي فايل ها ممكن نباشد براي اين كار از نرم افزار

 AES Crypt استفاده كنيد.

    استفاده از وي پي ان 
براي مخفي نگه داشتن آي پي

زارعي با بيان اينك��ه براي اتصال ام��ن به اينترنت 
و فعاليت در دني��اي ديجيتال، از ي��ك وي پي ان يا 
فيلترشكن، براي مخفي نگه داشتن آدرس آي پي 
اس��تفاده كنيد، گفت: اين نكت��ه را فراموش نكنيد 
كه براي امنيت بيشتر در فضاي مجازي بهتر است 
به صورت ناشناس ظاهر شويد. براي اين كار مي توانيد 
از ابزار Tor اس��تفاده كنيد، ش��بكه اي از تونل هاي 
مج��ازي كه كم��ك مي كند از حري��م خصوصي و 
امنيت تان در اينترن��ت بهتر محافظت كنيد. وي با 
تاكيد بر اهميت امنيت مرورگرها بيان كرد: امنيت 
واي فاي نيز موضوع بسيار مهمي هست كه شما بايد 
به تمام تنظيمات مودم و نرم افزارهاي كاربردي براي 
اينترنت واي فاي و امنيت آن بپردازيد. همچنين براي 
افزايش امنيت سيستمتان حتما نرم افزارهاي مورد 
نياز را از فروشگاه ها رسمي دانلود و اگر هم نمي توانيد 
نرم افزارهاي متن باز اس��تفاده كنيد. رمز عبور تمام 
ايميل ها و حس��اب هاي شبكه هاي اجتماعي تان را 
زودبه زود تغيير دهيد و تاييد هويت دومرحله اي را 
براي آنها فعال كنيد؛ همچنين الزم است رمزهاي 
عبور قوي و مناس��ب انتخاب كني��د و هرگز از رمز 
عبور تكراري براي چند حساب استفاده نكنيد. اين 
كارشناس فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: بسياري 
از افراد در ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رس��ان هاي 
پرمخاطب مثل فيس بوك، اينس��تاگرام، تلگرام و 
واتس اپ فعال هستند؛ بهتر است با اسم هاي مستعار، 
اكانت هاي جديد بسازيد و فعاليت كنيد و از اطالعات 
حقيقي  براي حس��اب هايتان استفاده نكنيد، مثاًل 
آدرس ايميل اصلي تان را به اين شبكه ها ندهيد يا در 
تلگرام با يك شماره جديد يك حساب جديد بسازيد.

    اقدامات امنيتي 
براي دستگاه هاي هوشمند

زارعي با بيان اينكه پس از دريافت گوش��ي يا تبلت 
از تعميركار يا از افراد ناش��ناس، آن را به تنظيمات 
كارخانه اي برگردانيد، افزود: نصب يك آنتي ويروس 
قوي و مناسب روي دستگاه هاي هوشمند، اقدام الزم 
بعدي است. همچنين اپليكيشن هاي مورد نياز را از 
ماركت هاي رسمي مثل گوگل پلي و اپل استور دانلود 
كنيد. استفاده از فيلترش��كن يا وي پي ان امن را هم 
فراموش نكنيد. وي با بيان اينكه از نرم افزارهاي مخرب 
يا تروجان ها نبايد غافل ش��د، افزود: آنها مي توانند 
به عمق سيستم ش��ما نفوذ كنند و مقابله با آنها كار 
دشواري است، به طوري كه آنتي ويروس هاي معمولي 
نمي توانند آنها را شناسايي و با آنها مقابله كنند و براي 
از بين بردن آنها به ابزارهاي ويژه اي نياز است. بنابراين 
الزم است اقدامات امنيتي را جدي بگيريد و همه آنها 
را اعمال كنيد، زيرا بي توجهي به آنها زمينه را براي نفوذ 

افراد ناشناس به سيستمتان را فراهم مي كند.

دنياي فناوري

 مخالفت دولت امريكا 
با پروژه كابلي گوگل و فيس بوك

گوگل و فيس بوك در پي مخالف��ت دولت ترامپ، 
از طرح كاب��ل زيردريايي ميان امريكا و هنگ كنگ 
منصرف شده و پيشنهادهاي جديدي مطرح كردند. 
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، عقب نشيني گوگل 
و فيس بوك پس از اين روي داد كه دولت ترامپ اعالم 
كرد ممكن است چين از اين لينك براي جمع آوري 
اطالعات از امريكايي ها استفاده كند. اين شركت ها به 
سرعت دست به كار شده و پيشنهادهاي جديد شامل 
كابل زيردريايي به تايوان و فيليپين را مطرح كردند. 
تحوالت اخير ناشي از اوج گيري تنش ها ميان امريكا و 
چين بر سر اختالفات متعدد شامل اقدامات چين در 
هنگ كنگ، اتهام امريكايي ها درباره احتمال استفاده 
از محصوالت  هاي تك چين براي جاسوسي و شيوع 
ويروس كرونا است. دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا در آستانه انتخابات رياست جمهوري نوامبر، 
رويكرد س��خت گيرانه تري درخصوص چين اتخاذ 
كرده است. اين ش��ركت هاي فناوري پروژه شبكه 
كابلي پسيفيك اليت را در س��ال ۲۰۱۷ پيشنهاد 
كردند كه ش��امل هر سه مقصد در منطقه اقيانوس 
آرام بود. اما آژانس هاي امنيتي و وزارت دادگستري 
امريكا در ۱۷ ژوئن از كميس��يون ارتباطات فدرال 
خواس��تند با اتصال كابلي به هنگ كنگ مخالفت 
كند و دليل آن را امكان دسترسي چين به اطالعات 
شخصي امريكايي ها عنوان كردند. اين آژانس ها اعالم 
كردند شركت »پسيفيك اليت ديتا كامونيكيشن «  
زيرمجموعه گروه رسانه و مخابرات دكتر پنگ است 
كه با سرويس هاي امنيتي و جاسوسي چيني ارتباط 
دارد. با اين حال آژانس هاي امنيتي به اين كميسيون 
توصيه كردند با بخش��ي از پروژه كه مربوط به كابل 
متصل كننده امريكا به تايوان و فيليپين بود، موافقت 
كند. گوگل در آوريل اج��ازه يافت بخش مربوط به 
تايوان اين پروژه را به مدت شش ماه اداره كند. گوگل 
در ايميلي اعالم كرد ما به همكاري از طريق كانال هاي 
موجود براي درياف��ت مجوزهاي احداث كابل براي 

كابل هاي زيردريايي مان ادامه مي دهيم.

 فروش اكانت هاي بازي 
در بازار يك ميليارد دالري

روزانه ده ها هزار اكانت بازي فورت نايت در بازار سياه 
اكانت هاي بازي ويديويي به س��رقت رفته به فروش 
مي رس��د كه س��االنه يك ميليارد دالر درآمدزايي 
دارد. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، ويني ترويا، 
مدير ش��ركت امنيتي نايت الين، در اين باره اظهار 
كرد: »خالفكاران از ابزارهاي اتوماتيك براي بررسي 
۵۰۰اكانت در ثانيه اس��تفاده مي كنند ت��ا آنها را با 
اطالعات كاربري به سرقت رفته در رخنه امنيتي اخير 
اكانت هاي فورت نايت تطبيق داده و براي دسترسي 
 به اكانت ها استفاده كنند. هر اكانتي به طور متوسط

 ۲۰۰ تا ۲۵۰ دالر به فروش مي رود.« فورت نايت يك 
بازي مبارزه اي است كه در آن گيمرها براي اسلحه و 
منابع با يكديگر مبارزه مي كنند و از زمان راه اندازي 
در س��ال ۲۰۱۷ به يك پديده جهاني تبديل شده و 
بيش از ۳۵۰ ميليون كاربر عضو دارد. سرقت اكانت 
مشكل رايجي در ميان سايت هاي شبكه اجتماعي 
و بازي است. در حالي كه شركت »اِپيك گيمز« كه 
سازنده فورت نايت است، فروش اكانت ها را ممنوع 
كرده اما برخي از كاربران با تخطي از اين سياس��ت، 
اكانت خود را به فروش مي رسانند. اپيك اعالم كرده 
كه از فناوري هاي��ي مانند بررس��ي آي پي و هوش 
مصنوعي براي شناسايي تهديدها در لحظه استفاده 
مي كند. اين ش��ركت رويكرد پيشرفت هاي را براي 
محافظت از كاربران بازي در پيش گرفته و تالش ها 
براي ورود غيرقانوني به اكانت ها را مسدود كرده است. 
ش��ركت نايت اليت كه به شركت ها براي شناسايي 
آس��يب پذيرهاي امنيتي ش��ان كمك مي كند، در 
تهيه گزارش خود با توزيع كنندگان و فروشگاه هاي 
غيرقانوني كه اكانت هاي بازي را مي فروشند گفت وگو 
كرده اس��ت. توزيع كنن��دگان هزاران اكان��ت را در 
سرويس هايي مانند تلگرام و ديسكورد عرضه مي كنند 
و وب سايت هاي غيرقانوني اين اكانت ها را به فروش 
مي گذارند و فروش روزانه اكانت هاي فورت نايت براي 

يك فروشنده تا ۲۰ هزار دالر درآمد دارد.

احتمال مقابله چين 
با فروش تيك تاك به امريكا

تالش تيك تاك براي فروش خود به ش��ركت هاي 
امريكايي و رهايي از آزارهاي دولت ترامپ، ممكن 
اس��ت به علت وضع قوانين تجاري جديد توس��ط 
دولت چين به س��رانجام نرس��د. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، چين در حال وضع قوانيني در حوزه 
تجارت و ص��ادرات فناوري ه��اي مربوط به هوش 
مصنوعي است كه بر اساس آن كنترل و خريد اين 
فناوري ها توس��ط خارجيان ممنوع مي ش��ود. در 
صورت نهايي شدن اين قوانين تيك تاك نيز كه از 
فناوري هاي هوش مصنوعي بهره مي گيرد نمي تواند 
خريدار امريكايي داشته باشد. قوانين جديد صادرات 
فناوري هايي مانند تحليل متن، شناسايي اصوات، 
پيشنهاد تكميل متن ماشيني و غيره را به كشورهاي 

ديگر ممنوع مي كند. 
منابع مطلع از هش��دار دولت چي��ن به بايت دنس، 
ش��ركت مالك تيك تاك نيز خبر داده اند. بر همين 
اس��اس پكن از مديران بايت دنس خواسته تا تالش 
براي فروش تيك تاك و هرگونه مذاكره در اين زمينه 
را متوقف كنند. حتي اگر بايت دنس مالكيت تيك تاك 
را واگذار كند، به علت انتقال فناوري هاي حس��اس 
هوش مصنوعي به اين شركت مشمول مفاد قوانين 
جديد صادرات هوش مصنوعي چين خواهد بود. به 
نظر مي رسد چين بعد از پيشرفت مورد نظر در حوزه 
فناوري هاي نوين مانند هوش مصنوعي قصد دارد 
مانع از انتقال اطالعات حساس در زمينه اين فناوري 
به ساير كش��ورها و به خصوص كشورهاي رقيب و 

متخاصم مانند امريكا شود.
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استفاده از ويژگي ايجاد پايگاه داده  دايمي و نگهداري سوابق براي مقابله با جرايم سازمان يافته

نقش بالك چين در جلوگيري از فساد   دولتي
فناوري بالك چين طيف وس��يعي از خصوصيات ارزشمند 
را اراي��ه مي دهد كه مهم ترين آنها به ذخي��ره و ايجاد پايگاه 
داده هاي آشكار و دايمي و نگهداري سوابق مربوط مي شود و 
وجود چنين قابليتي مي تواند به مقابله با جرايم سازمان يافته 
و فساد دولتي كمك شايان توجهي كند. بالك چين مي تواند 
نقش منحصربه فردي در جلوگيري از فس��اد دولتي داشته 
باش��د. هرچند اين فناوري نمي تواند به تنهايي از وقوع جرم 
جلوگيري كند و بايد با چارچوب ها و ساختارهاي مناسب و 
موثر قانوني همراه شود.  بالك چين تركيبي واحد از ويژگي ها، 
نظير نگهداري سوابق، جمع آوري اطالعات دايمي و آشكار، 
شفافيت و ارزيابي معامالت در زمان واقعي و عملكرد خودكار 
قراردادهاي هوش��مند را ارايه مي دهد. بالك چين مي تواند 
چارچوب هاي قانوني و ساختارهاي اجتماعي موجود را تكميل 
كرده و ارتقا دهد. با اين وجود، كارايي فناوري يادشده در عمل 
با محدوديت هايي نيز همراه است. به عبارت ديگر، در غياب 
اجراي قوانين پيوسته و موثر، ورودي هاي اطالعاتي دقيق، 
دانش كافي فناورانه و مشاركت نخبگان سياسي و اجتماعي، 
ممكن اس��ت حاكميت مبتني بر بالك چين هيچ نقشي به 
عنوان عامل بازدارندگي در زمينه فساد و اصالح وضع موجود 
نداشته باشد. با وجود اين سياست گذاران مي توانند با تلفيق و 
همراه سازي مولفه هاي كليدي و كارآمد، با كاربرد بالك چين، 
از اين فناوري براي رفع نقاط ضعف در سيس��تم هاي فعلي 
استفاده كنند. پژوهش��گاه فضاي مجازي به ذكر اين موارد 
پرداخته است. اين موارد استفاده همچنين اهميت يك رويكرد 
جامع و چندوجهي را براي حاكميت مبتني بر بالك چين نشان 
مي دهند. در بسياري موارد آنها همچنين محدوديت ها و معايب 
اساسي را در استفاده از اين فناوري جديد دارند. در حالي كه 
اين محدوديت ها ممكن است با پيشرفت هاي تكنولوژيك 
روبرو شود، ضروري است كه دولت ها هم هزينه ها و هم مزاياي 

حاكميت مبتني بر بالك چين را به خوبي ارزيابي كنند.

    تداركات عمومي يا پيمانكاري دولتي
تداركات عمومي )يا پيمانكاري دولتي( بزرگ ترين بازار براي 
مخارج دولت و همچنين بزرگ ترين منبع فس��اد اداري در 
سراسر جهان است. عوامل گوناگون، اين پروسه هاي دولتي را 
هم در كشورهاي با درآمد باال و هم در كشورهاي فقير به يك 
بستر مناسب براي فساد بدل مي سازد. فرآيندهاي انتخاب 
پيمانكاران و منابع در چنين شرايطي بسيار پيچيده، غيرشفاف 
و همچنين ش��امل درجه بااليي از اختيار انس��ان هستند. 
اين آسيب پذيري ها نه تنها منجربه ضايعات گسترده مالي 
مي شوند، بلكه تحريف قيمت هاي بازار، كاهش رقابت سالم و 
غالبا توليد كاالهاي غيراستاندارد و خدمات ناكارآمد را سبب 
مي شوند. حال اين سوال مطرح مي شود كه فناوري بالك چين 
چگونه مي تواند به اين موضوع كمك كند؟ يك فرآيند مبتني بر 
بالك چين مي تواند با تسهيل نظارت شخص ثالث بر معامالت 
آشكار و ايجاد عينيت و يك نواختي بيشتر از طريق معامالت 
هوشمند خودكار، مس��تقيما فاكتورهاي زمينه ساز فساد 
پيمانكاري  يا تداركات را از بين ببرد و به دنبال آن ش��فافيت 
معامالت و پاسخگويي بازيگران را افزايش و ارتقا دهد. شماري 
از موانع مي تواند استقرار موثر اين سيستم را پيچيده كند. به 
عنوان مثال هرچه دسترسي و استفاده از سكوي بالك چين 
راحت تر باش��د در زمينه سوء اس��تفاده آسيب پذيرتر است. 
حمالت اسپمينگ يا تخليه ممكن است پتانسيل هاي ضدفساد 
سيستم را با بارگذاري بيش از حد اطالعات بي فايده و مخرب 

يا از طريق سرقت، از بين ببرند. عالوه بر اين سكوي بالك چين 
ممكن اس��ت نتواند تعامالت انسان ها در كل جهان را ضبط 
كند. اگر تباني، رشوه يا حتي انتخاب پيمانكار به صورت آفالين 
ادامه يابد، پتانسيل ضد فساد سيستم هاي مبتني بر بالك چين 

به شدت مبهم خواهد شد.

    ثبت امالك مبتني بر فناوري بالك چين
دولت هاي مختلف در اقصي نقاط جهان، اجراي آزمايش��ي 
طرح ثبت زمين ها مبتني بر فناوري بالك چين را آغاز كرده اند. 
بعضي ابتكارات به ويژه ابتكاراتي كه در كش��ور سوئد شكل 
گرفته، سبب افزايش كارايي در صنعت انبوه سازي مسكن و 
امالك شده  است. برخي ابتكارات ديگر در هندوراس و هند 
با هدف الهام بخشيدن و گسترش حقوق مالكيت و تقويت 
شفافيت در پروسه هاي آسيب پذير نسبت به فساد به وجود 
آمده اند. تاثير فناوري بالك چين بر اين حوزه، پرسش بزرگي 
است كه در اين مقطع، مطرح مي شود. ثبت اراضي مبتني بر 
فناوري بالك چين به طور بالقوه مي تواند يك سيستم ثبت 
ايمن، غيرمتمركز، قابل تاييد عموم و غيرقابل تغيير و دستكاري 
را ارايه دهد كه افراد از طريق آن قادر خواهند بود به طور قطع 
مالكيت زمين خود را اثبات كنند. اين خصوصيات زمينه ايجاد 
فرصت براي جرايمي چون جعل سند و كالهبرداري در مورد 
حقوق و مالكيت زمين را كاهش مي دهد و به طور كلي يك 
سيستم مالكيت مقاوم در برابر فساد را به وجود مي آورد. با وجود 
اين، محدوديت هاي كليدي در زمينه ثبت زمين ها با استفاده از 
فناوري بالك چين نيز وجود دارد. فناوري بالك چين به خودي 
خود نمي تواند مالكيت دارايي ها را رسميت دهد يا مساله مربوط 
به حاكميت ناكارآمد را حل كند. كشورهايي كه سيستم ثبت 
زمين ناقص و ناكارآمد دارند بايد قبل از اقدام به اس��تفاده از 
فناوري بالك چين در سيستم ثبت، روند دشوار جمع آوري، 
مرتب كردن و ديجيتال سازي اطالعات را طي كنند. عالوه بر 
اين امكان استفاده از بالك چين در ثبت اراضي تا حدود زيادي 
به ميزان اتصال كاربران و توسعه فناوري هاي ديجيتال در يك 

كشور، بستگي دارد.

    راي گيري الكترونيكي
 و به حداقل رساندن دستكاري انتخاباتي

نگراني روزافزون در مورد امنيت انتخابات، صداقت و درستي 
در ثبت نام راي دهندگان، دسترسي به نظرسنجي ها و ميزان 

مش��اركت راي دهندگان باعث شده است كه دولت ها بستر 
راي گيري مبتني بر بالك چين را به عنوان ابزاري براي افزايش 
اعتماد و مشاركت مردم در فرايندهاي اساسي دموكراتيك در 
نظر بگيرند. خصوصيات بارز بالك چين مانند غيرمتمركز، 
ش��فاف، تغييرناپذير و رمزنگاري ش��ده بودن مي تواند در به 
حداقل رساندن دس��تكاري انتخاباتي و به حداكثر رساندن 
دسترسي به نظرسنجي كمك ش��اياني كند. اين در حالي 
اس��ت كه محدوديت هايي نيز در اين زمينه وج��ود دارد. با 
توجه به مشروعيت انتخابات، راي گيري مبتني بر بالك چين 
الكترونيكي خطرات قابل توجه��ي را به همراه دارد. فناوري 
بالك چين مانند هر سيس��تم فن��اوري جدي��دي در برابر 
حمله هاي سايبري و ديگر آسيب هاي امنيتي آسيب پذير 
اس��ت. اين موضوع مي تواند منجر به دستكاري در آراء، پاك 
شدن سوابق راي يا هرج و مرج انتخاباتي شود. سيستم تاييد 
راي دهنده كه از ابزار احراز هويت بيومتريك، مانند تشخيص 
چهره استفاده مي كند، مي تواند با خطا، منجر به وقوع اشتباه در 
فرايند شناسايي راي دهنده شود، در نتيجه تقلب يا محروميت 
بعضي شهروندان در انتخابات را تسهيل مي كند. سيستم هاي 
راي گيري مبتني بر فناوري بالك چين ممكن است خطرات و 
نگراني هاي مربوط به حريم خصوصي را نيز در پي داشته باشد. 
بنابراين ضروري است كه چنين خدماتي توسط يك سيستم 

و ارايه دهنده فناوري بسيار معتبر تهيه شود.

     ثبت مالكيت شركت هاي عام المنفعه 
رسوايي هاي اخير در مورد فس��اد سازمان هاي عام المنفعه 
و خيري��ه، نگراني هاي��ي را در سرتاس��ر جه��ان در م��ورد 
مالكيت اين قبيل شركت هاي ناشناخته ايجاد كرده است. 
شركت هايي كه عموما در سكوت تاسيس شده و مي توانند 
به راحتي براي مقاصد پولش��ويي، پرداخت رشوه يا استفاده 
از س��رمايه گذاري هاي دولتي براي مقاصد ش��خصي مورد 
استفاده قرار بگيرند. فناوري بالك چين مي تواند در اين زمينه 
كمك شايان توجهي به دولت ها ارايه دهد. بسياري از كشورها 
به منظور رديابي بهتر تناقضات در منافع و فعاليت هاي مجرمانه 
چنين نهادهايي، اقدام به ايجاد ثبت هاي مركزي براي مالكيت 
شركت هاي عام المنفعه و موسسات خيريه مي كنند. ثبت اين 
اطالعات مبتني بر فناوري بالك چين، به صورت گسترده براي 
كاربران قابل دسترس و تا حدود زيادي، ضد دستكاري است. 
بي شك چنين امكاني، مي تواند شفافيت مورد نياز را فراهم و 

همچنين هرگونه فسادي را آشكار كند. عدم رسيدن كشورها 
به قطعيت در م��ورد لزوم و اهميت پرداخت��ن به اين قبيل 
شركت ها و موسسات و حضور فعال برخي نهادهاي مالي مانند 
بانك هاي بزرگ جهان در تاسيس و رشد اين قبيل موسسات، 
از موانع بزرگ موجود بر سر راه به كارگيري فناوري بالك چين 

در اين زمينه است.

     شفافيت در اعطاي كمك هزينه
بس��ياري از دولت ها س��االنه ميليون ه��ا دالر كمك هزينه 
در زمينه ه��اي مختلف مانن��د آموزش، هن��ر، كمك هاي 
بشردوستانه، كمك هاي اجتماعي و ديگر زمينه ها پرداخت 
مي كنند. اين روند اغلب پيچيده، غيرشفاف و ناكارآمد است 
و باعث گم شدن پول در جريان هزينه هاي بانكي و واسطه ها 
شده و به عبارتي پتانسيل ايجاد انحراف و فساد مالي را ايجاد 
مي كند. بالك چين مي تواند به طور بالقوه جهت ايجاد اعتماد 
عمومي در اين سيستم مورد استفاده قرار گيرد. امكان حذف 
واس��طه ها و كاهش تعداد بازيگران درگير در اعطاي كمك 
هزينه ها و همچنين در رون��د پرداخت و مديريت، مي تواند 
روند كار را س��اده تر ساخته، هزينه ها را كاهش داده و مهم تر 
از آن، فرصت فس��اد مالي و كارهاي غيرقانوني را به حداقل 
برساند. در اينجا بخش نيز محدوديت هايي وجود دارد. توانايي 
دريافت كنندگان براي مديريت موثر اعطاي كمك هاي مالي 
مبتني بر فناوري بالك چين ممكن است چالش برانگيز باشد 
يا عمق و ميزان شفافيت را كاهش دهد. افراد و سازمان هايي 
كه دانش فناوري يا منابع كمتري دارند، قادر به اس��تفاده از 
اين سيستم نيستند و ممكن است با تبعيض يا محروميت 
از فرايندهاي اعطاي كمك هزينه مواجه شوند. عالوه بر اين 
يك سيس��تم پرداخت مبتني بر بالك چين به اندازه كافي 
مشكالت و چالش هاي ناشي از فس��اد در استفاده از كمك 

هزينه را حل نمي كند. 

     متعادل كردن مزايا و چالش ها
عالوه بر نگراني هاي يادشده، برخي موانع مهم فني نيز مي توانند 
مانع بهره گيري موثر از بالك چين شود. اين موانع مي تواند از 
هزينه پياده سازي و مقياس پذيري تا موارد منفي ناشناخته و 
اقدامات اشتباه سياست گذاران در زيرساخت ها متغير باشد. 
بالك چين، با داده هاي آش��كار و دايمي و ثبت اطالعاتي كه 
مي تواند شفافيت، پاسخگويي و تعامل شهروندان را افزايش 
دهد، خصوصيات ارزشمندي را ارايه مي دهد. مجمع جهاني 
اقتصاد اخيرا گزارشي را براي ارزيابي بيشتر توانايي بالك چين 
در كاهش موثر فس��اد عمومي منتشر كرده است. عنوان اين 
گزارش »كاوش در فناوري بالك چين براي شفافيت دولت« 
نام دارد. در اين گزارش، يك سيستم تداركات عمومي مبتني 
بر بالك چين در يكي از پروژه هاي مشترك در حال انجام ميان 
بانك توسعه داخلي قاره امريكا و دفتر بازرسي كل كلمبيا، مورد 
بررسي، طراحي و آزمايش قرار گرفته است. بالك چين نقش 
بسيار موثري در مقابله با فساد دارد اما جديد بودن و دارا بودن 
پتانسيل ضدفس��اد اين فناوري و نقش آن در ارايه راه حل ها 
نبايد سياس��ت گذاران را از معايب و خطرات تجارت ناشي از 
اس��تفاده اين فناوري در حوزه عمومي منحرف كند. با وجود 
تمام چالش ها، بالك چين خصوصيات ارزش��مندي را ارايه 
مي دهد، خصوصا ويژگي هاي مربوط به داده هاي آشكار و دايمي 
و نگهداري سوابق كه مي تواند شفافيت، پاسخگويي و تعامل 
شهروندان را در بسياري از حوزه هاي حياتي جهان، فراهم سازد.
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آگهی مزايده عمومی
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پاندمي كرونا، فرار از مسووليت امريكا را به حاشيه برد
وي گفت: وجه اينكه قسم اول از دانايي ها يا حكمت، نظري 
بود به خاطر اين بود كه هيچ غايت ديگري غير از خودش نبود؛ 
دانش نظري به خاطر نظر بود. هيچ فايده مندي، نفع، غرضي 
بيرون از خودش نداشت. »گفت تنگ چشمان نظر به ميوه 
كنند/ ما تماشاگران بستانيم.« اينجا رسيدن به يك تئوريا بود. 
تئوريا در معناي قديم شاهد و ناظر بودن و برترين غايت انسان 
رسيدن به حيات تئورتيك يا نظري بود. انسان شاهد و ناظر 
جهان باشد. از ماكسي مالدروس پرسيدند براي چه انسان پا 
به جهان گذاشت؟ گفت براي اينكه تماشاگر جهان و آسمان 
باشد. هيچ منفعت يا غرض بيروني غير از خودش ندارد و همين 
هم باعث برتري دانش نظري مي شد. سعادت به اين بود كه 
بتواند خودش را به چنين حياتي برساند. ارسطو اين را به عنوان 
برترين حيات مي شمارد. البته اين مخصوص ارسطو نيست 
در واقع فهم عهد باستان از دانش نظري است.  استاد فلسفه 
دانشگاه تهران ادامه داد: در مقابل دانش عملي را داشتيم؛ در 
اينجا چرا نسبت گرفتن با انسان است؟ به دليل اينكه انسان 
موجودي تك و تنها نيس��ت. از ديدگاه ارسطو موجود تك، 
خدايان يا حيوانات وحشي هستند. انسان مدني بالطبع است. 
بنابراين نسبت گرفتن انسان با انسان ديگر در سه دايره اخالق 
كه اينجا دانش عملي مي شد و قسم اول دانش عملي اخالق 
يا در يك سطح باالتر جامعه و اجتماعي، سياسي مي شد. به 
دليل اينكه انسان مدني هست بنابراين، عضو مدينه و پليس 

است. به همين دليل اين دانش پراكتيكه شد كه اكنون پالتيك 
يا سياست است. قسم سوم اولين واحد اجتماعي كه پا برجا و 
خود بسنده تلقي مي شد منزل يا خانواده بود. هر اجاقي يك 
واحد محسوب مي شد و همه كساني كه به يك منزل مرتبط 
بودند اعم از مرد، زن، فرزندان و خدمتكاران و... همه اينها يك 
واحد محسوب مي شدند. بعد قواعد مربوط به نسبت گرفتن ها 
در داخل واحد، اويكاس )خانه(، نوميا )قانون(، اوكونوميا همان 
نامي هست كه براي اقتصاد بعدها اوكونومي گفته مي شود 
تدبير منزل اس��ت. اين چيزي بود كه به عنوان دانش سوم 
شناخته مي شد. دكتر بهشتي ادامه داد: بنابراين دانش نظري، 
شناخت هستي، شناخت جهان با هيچ غايت مندي يا الاقل 
غايت انساني گره نخورده بود. اين وضعيت با پيدايش عصر 
جديد به يك باره دگرگون شد. به اين معنا اساسًا اين سوال 
پيش آمد دانشي كه به خاطر خودش باشد چه ارزشي دارد؟ 
دانش آن چيزي هست كه به ما توانايي دهد. جمله معروفي از 
بيكن كه همه شنيده ايد: علم مساوي قدرت. البته اين جمله 
با اين شكل در متن بيكن نيامده ولي مضمونش نزديك است. 
او مي گويد علم و قدرت با همديگر همايندي و تصادق دارند 
و هر جا مصداق اين هست مصداق آن هم هست واال از لحاظ 
مفهومي دو مفهوم هستند اما به لحاظ مصداق يك مصداق 
دارد. علم مصادق با قدرت اس��ت. قرار است توانايي چه به ما 
دهد؟ نخست اينكه بتوانيم آنچه پيرامون ما هست را بشناسيم 

و تبيين كنيم. دوم بتوانيم پيش بيني كنيم. پس علم بايد به 
ما توانايي دهد و اال چه فايده اي دارد نظر را به خاطر نظر انجام 
دهيد. نظر بايد فايده مندي عملي داش��ته باشد و اال به چه 
منظور س��راغ چنين كاري بياييم؟ جالب است پس غاياتي 
پيدا كرد و دانايي نظري ما با نظري باستان فرق دارد. غايات 
آن انساني شد. قرار است چه نتيجه اي براي ما داشته باشد؟ 
قرار است ما را به بهروزي برساند. اگر غرض از زندگي انساني 
در عهد باستان سعادت بود ولي اكنون به بهزيستي تبديل 
شد. مقصود از بهزيستي در درجه اول زندگي مادي من و شما 
بود. پس علم در يك جهت تغيير مهمي كرد و آن در جهت 
غرض و غايتي بود كه دنبال مي شد. اين مسير، مسير دانش 
تجربي شد. اينكه چه شد به اينجا رسيديم داستان مفّصلي 
دارد. يك بار در موسسه دين و اقتصاد طي چند جلسه اي من 
مسيري از عهد باستان تا دوران جديد ترسيم كردم كه علم 
در مفه��وم چه تحوالت و تطوراتي پيش آمد. علم جديد كه 
اصطالحات به عنوان science مي شناسيم ممكن است به 
لحاظ واژه هنوز با واژه قديم نسبتي داشته باشد ولي به لحاظ 

محتوي تغييرات مهمي كرد. 
وي گفت: دانش تجربي يك ويژگي دارد كه باعث مي ش��ود 
چيزي مثل مس��ووليت اخالقي در خصوص آن طرح شود 
كه حتي در مقام شناخت با تصرف همراه است. براي اينكه 
در عرصه دانش تجربي به شناخت چيزي برسيم همان اول 
تصرفي نسبت به آن انجام مي دهيم. موضوع ما اوبژه تحقيق 
شده اس��ت. كار دانش تجربي اين است كه اول فهرستي از 
پديده هايي كه در خصوص يك شيء با آن مواجه مي شويم 
عمدتاً در درجه اول پديده هاي محسوس يك شيء است را به 
دست آوريم. اين دانش غير از اينكه تجربي بود يك خاستگاه 
حس گرايانه دارد. ما پديده ها را مورد شناسايي قرار مي دهيم. 
نحوه كار ما چه بود؟ اگر ما يك شيء را با n پديده مي شناسيم 
چه اوصاف و چه كنش ها و افعالي كه از چيزي سر مي زند براي 
اينكه شناسايي كنيم n منهاي يك فاكتور را تثبيت و شروع 
به سنجيدن دگرگوني هاي آن مي كنيم. پس نوع مواجهه 
كّمي است و بعد هم دگرگوني ها را مي سنجيم. اگر بخواهيم 
همه متغيرها را با هم تغيير دهيم چيزي نمي فهميم بنابراين 
n منهاي يك متغير را تثبيت مي كنيم و در آن تغييرات پديد 
مي آوريم تا بدانيم با تغييرات ما چه خصوصيات و آثار قابل 
درك و ثبت به نحو تجربي كّمي مي تواند حاصل شود. بنابراين 
يك اتفاق جالبي مي افتد. در همان مرتبه شناخت انگار با يك 
كنش روبرو هستيم. پس اينگونه نيست كه نظر ما كاري به 
خود موضوع نداش��ته اس��ت. زماني كه كار نظري و تجربي 
انجام مي دهيم همان جا تصرف و دستكاري مي كنيم. پس 

عالم تجربي به صرف كار علمي در موضوع يا متعلق كار علمي 
دستكاري مي كند و بدون اين نمي تواند شناسايي كند و به 
دليل اينكه يك كنشي از ناحيه فاعل صورت مي گيرد بنابراين 

بايد و نبايد در خصوص آن مطرح شود. 
وي گفت: مادامي كه منفعل و آينه اي بوديم كه فقط بايد از 
بيرون چيزي در ما تابيده مي شد و دانش آينه و صيقلي شدن 
براي بازتاب هستي و جهان بيرون بود، ممكن بود بگوييم ما 
كاري انجام نمي دهيم كه بايد و نبايد در خصوص آن بخواهد 
مطرح ش��ود ولي زماني كه علم خودش حت��ي در مرحله 
شناسايي با يك كنش همراه است بنابراين بايد و نبايد مطرح 
مي شود. پس طرح مساله بايدها و نبايدها با دانش جديد به 
همديگر گره خورد. خود به خود در دانش جديد مي تواند اين 
سوال مطرح شود كه آيا ما هر كاري مي توانيم انجام دهيم بايد 
يا نباي��د انجام دهيم؟ در اينجا يك بايد و نبايد جّدي مطرح 
است. من اينها را به عنوان پس زمينه هاي بحث گفتم. وقت 
كوتاه است. دكتر بهشتي افزود: در طي تقريباً پنج دهه گذشته 
ابعاد مختلف اين مساله آن هم در سطح دانش هاي مختلف 
مورد سوال و پرسش و بررسي و مباحثات بسيار سنگيني قرار 
گرفت. در همين دانش فيزيك يا طبيعت شناسي زماني كه 
ما در سطح ماكروفيزيك عمل مي كرديم تصرف ما و اينكه 
حتي با سنجش كاري انجام مي دهيم خيلي به چشم نمي زد 
ولي زماني كه از سطح ماكرو به س��طح ميكرو و زير اتمي و 
داستان فيزيك كوآنتومي رفتيم به يك باره ديديم وارد كردن 
وسيله سنجش خودمان در داخل محيطي كه مي سنجيم 
و موضوعي كه مورد بررسي قرار مي دهيم موضوع را عوض 
مي كند. بنابراين خيلي پيچيده تر است. معلوم شد بر خالف 
س��طح ماكرو، مكانيك و فيزيك عمومي زماني كه وارد اين 
حوزه مي شويد، ورود شما مساوي با تغيير در محيط و موضوع 
است. پس ابعاد بحث خيلي جّدي شد. زماني كه وارد عرصه 
زيست و زيست شناسي شديد يك عالمه مساله برمي انگيزد. 
در شاخه هاي مختلف زيست شناسي از تكنولوژي ژن گرفته 
و خيلي از مسائل با مقدمه اي كه عرض كردم حدس بزنيد بايد 
چه ميدان هايي جلوي چشم گشوده و طرح شود. چيزي مثل 
مساله به مرگي كه در آن ما امكان مي يابيم بر خالف آنچه در 
گذشته بوده بتوانيم يك فردي را به مدد ابزارها و دستگاه ها 
زنده نگه داريم و طول عمر او را باال ببريم در عين حال كه شايد 
نتوانيم بيماري او را ش��فا دهيم و اور را معالجه كنيم. آيا بايد 
اين كار را انجام دهيم يا نبايد اين كار را انجام دهيم؟ آيا مرگ 
خوب و بد وجود دارد؟ آيا مجاز هستيم در جاهايي به خاطر 
حتي حفظ كرامت انساني به يك فرد اجازه دهيم بميرد و آيا 

نفس زنده بودن او به هر قيمتي ارزش مطلق است و امثالهم.
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»تعادل«ازتصميمجديددولتبرايوزارتصنعت،معدنوتجارتگزارشميدهد

سخنگويانجمنسازندگانقطعهومجموعههايخودرو

گزينهنهاييوزارتصمتكيست؟ آياسرپرستوزيرميشود؟

»سرقيني « در آستانه  وزارت

داليل احتمالي افزايش قيمت خودرو 

تعادل | فرشته فريادرس |
»گزين��ه نهايي دولت براي وزارت صمت كيس��ت؟« 
»آيا سرپرست فعلي، براي تصدي پست وزارت صمت 
ب��ه مجلس معرفي مي ش��ود؟« پ��س از آنكه مدرس 
خياباني نتوانس��ت از مجلس��ي ها راي اعتماد بگيرد، 
جعفر سرقيني به عنوان سرپرست موقت وزارت صمت 
تعيين شد. حال اما زمزمه هايي از احتمال وزير شدن 
س��رقيني به گوش مي رسد كه حكايت از معرفي او به 
عنوان وزير پيشنهادي صمت به مجلس دارد. سرانجام 
پس از گزينه هاي متعدد، و البته با رايزني هاي فشرده، 
ش��نيده ها حاكي از اين اس��ت ك��ه رييس جمهور به 
جمع بندي نهايي رسيده و قرار است »جعفر سرقيني« 
را به عنوان وزير پيش��نهادي وزارت صمت به مجلس 
معرفي كند. همچنين اطالعات دريافتي ما حكايت از 
اين دارد كه هفته گذشته و پس از ديدار رييس جمهور 
با سرقيني، موضوع معرفي او به عنوان وزير پيشنهادي 
صنعت، معدن و تجارت نهايي و درحال طي تشريفات 
اداري است. براساس اين خبر، سرقيني پس از تعطيالت 
دو هفته اي ق��وه مقننه، براي كس��ب رأي اعتماد به 
مجلس شوراي اسالمي معرفي مي شود و نمايندگان 
نيز يك هفته فرصت خواهند داشت به بررسي سوابق 
و برنامه هاي پيشنهادي او بپردازند. سرقيني كه تمايل 
چنداني براي تكيه زدن ب��ه صندلي وزارت در ابتداي 
پذيرش پست سرپرستي نداشت، گفته مي شود كه با 
مذاكرات فشرده برخي چهره هاي ذي نفوذ در دولت 
مجاب به پذيرش اين مسووليت شده است. در اين ميان 
برخي كه مخالف معرفي او به عنوان وزير پيشنهادي 
صمت هستند، سعي دارند تا او را چهره اي نزديك به 
معاون اول رييس جمهور معرفي كنند و با زير س��وال 
بردن كارنامه كاري اش، ذهن مجلسي ها از همين حال 
براي عدم راي اعتماد به او آماده كنند. در مقابل، برخي 
از چهره هاي اقتصادي هم كه از وضيعت كنوني حاكم 
بر وزارت صمت ناراضي هستند، از بازگشت سرقيني 
به وزارت صمت استقبال مي كنند. با اين حال بايد ديد 
كه نمايندگان مجلس اين بار هم از اهرم فشار بر دولت با 
راي ندادن به گزينه پيشنهادي اش استفاده مي كنند يا 

اينكه از در تعامل با دولت وارد خواهند شد. 

    گزينه نهايي دولت كيست؟ 
پس از آنكه بهارستان نشينان به صالحيت و برنامه هاي 
حس��ين مدرس خياباني وزير پيشنهادي دولت، راي 
منفي دادند، حسن روحاني ناچار شد سرپرست ديگري 
معرفي كند؛ البته آن هم ب��ا اذن رهبري. چراكه بنابر 
قانون رييس جمهوري حداكثر سه ماه مي تواند براي 
وزارت صمت سرپرس��ت تعيين كند وبا بسته شدن 
پرونده مدرس خياباني، بايد سرپرستي ديگر معرفي 
مي شد. دراين ميان گمانه زني هاي زيادي براي معرفي 
سرپرس��تي جديد وزارت صمت مطرح شد. برخي از 
معاونين خود وزارتخانه نام مي بردند، اما برخي ديگر 
مي گفتند كه دولت قصد دارد، خارج از بدنه وزارتخانه 
فردي را براي تصدي اين پس��ت مه��م انتخاب كند. 
سرانجام دولت پس از بررسي ها و رايزني هاي گوناگون 
به تمامي گمانه زني ها پايان داد و شامگاه بيست و پنجم 
مردادماه ۹۹ در حكمي »جعفر سرقيني« را به عنوان 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب كرد. 
روحاني با اين تصميم س��كان سرپرستي را به دست 
كسي سپرد كه با سه دهه سابقه مديريتي در عرصه هاي 
مختلف، بيش��تر رويكرد معدني دارد. ام��ا با زدن اين 
حكم، حاش��يه ها اما تمام نشد ودوباره شاهد شنيدن 
س��از ناكوك برخي از نمايندگان مجل��س بوديم كه 
پيش تر در نخستين تقابلشان با دولت و با كج تابي شان 
مدرس خياباني را از گردونه وزارت صمت حذف كردند. 
از اين رو، نمايندگان مجلس در تذكر هاي پي در پي، 
عنوان كردند كه رييس دولت بايد سرپرس��ت جديد 
را با اذن رهب��ري انتخاب مي كردند و به مجلس اعالم 

مي كرد. حرف آنها اين بود كه اگر اگر اذن رهبري در اين 
باره اخذ شده چرا به مجلس شوراي اسالمي اعالم نشده؛ 
اگر اذن رهبري گرفته نشده باشد، تصدي سرپرست 
صمت اكنون غيرقانوني اس��ت و ديوان محاس��بات و 
س��ازمان بازرس��ي بايد به اين موضوع ورود كنند. اما 
در پاس��خ به اين تذكر نمايندگان، حسينعلي اميري 
معاون پارلماني رييس جمه��وري، اين گونه توضيح 
داد: »رييس جمهوري به منطوق فراز آخر اصل ۱۳۵ 
قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ۲۴۴۹۸/۳/۸۶ 
مورخ ۴ دي ماه ۱۳۸۶ شوراي نگهبان عمل كرده و با 
استفاده از ظرفيت اصل ۵۷ قانون اساسي با استجازه 
از رهب��ر معظم انقالب تا معرفي وزير پيش��نهادي به 
مجلس شوراي اسالمي و راي اعتماد مجلس سرپرست 
ديگري را ب��راي وزارت صمت منصوب كند كه بر اين 
اساس »جعفر سرقيني« كه از معاونان مجرب وزارت 
صمت بود را به سرپرستي وزارتخانه مذكور منصوب 
شد.« البته او در مورد گزينه هاي احتمالي براي وزارت 
صمت ني��ز در اظهاراتي گفته بود: »هنوز مش��خص 
نيس��ت كه چه كس��ي به عنوان وزير پيش��نهادي به 
مجل��س معرفي مي ش��ود البته جعفر س��رقيني كه 
هم اكنون سرپرست جديد وزارتخانه صمت منصوب 
شده، مي تواند يكي از گزينه هاي پيشنهادي باشد اما 
به هر صورت رييس جمهوري بعد از بررسي هاي الزم 
تصميم نهايي را مي گيرند.« اين سخن اميري تلويحا بر 
برخي شنيده ها مهري تاييد زد، كه گفته مي شد حسن 
روحاني قصد دارد سرقيني را براي گزينه نهايي وزارت 

صمت به مجلس معرفي كند.
س��رانجام پس از طرح نام گزينه هاي متعدد از جمله 
»محمد اتابك«، خداداد غريب پور، عليرضا رزم حسيني 
و برخي ديگر از گزينه هاي مطرح شده، شنيده ها نيز 
حكايت از اين دارد كه جمع بندي نهايي رييس جمهور 
براي تصدي وزارت صمت، جعفر س��رقيني اس��ت. 
هرچند، بيش از، گفته مي ش��د كه سرپرست جديد 
تمايلي براي پذيرش پس��ت وزارت نداش��ته و تنها به 
شرط سرپرستي پيشنهاد روحاني را پذيرفته است. اما 
شنيده هاي ما از منابع آگاه حكايت از چيزي ديگري 
دارد و آن اينك��ه ظاهرا س��رقيني در مذاكراتي كه با 
اعضاي دولت داشته، مجاب ش��ده كه پست وزارت را 
بپذيرد. از اين رو، قرار است مراحل اداري و معرفي او ا 

زسوي حسن روحاني به مجلس شوراي اسالمي پس 
از تعطيلي مجلس در دستور كار بگيرد. 

    سرقيني چهره اي نزديك به جهانگيري؟ 
اما برخي كه از برگش��ت س��رقيني ب��ه وزارت صمت 
خوشنود نيستند، سعي مي كنند عملكرد او در زمان 
معاونت معدني اين وزارتخانه بود، را زير سوال ببرند. در 
مقابل اما برخي كه از وضعيت حاكم بر بخش صنعت، 
تجارت و به ويژه معدن درشرايط كنوني ناراضي اند، از 
وزارت سرقيني استقبال كردند. در اين ميان، اما اين 
ديدگاه نيز مطرح است كه در كشاكش حلقه هاي قدرت 
درون دولت، با شكست واعظي و پيروزي جهانگيري، 
اين گزينه معاون اول اس��ت كه براي پوش��يدن رداي 
وزارت معرفي ش��ده اس��ت. آنها كه مخالف سرقيني 
ب��راي تصدي بر وزارت صمت، هس��تند در تالش��ند 
تا ب��ا بهره گيري از اهرم مجلس اين ب��ار او را نيز مانند 

مدرس خياباني از سر راه بردارند. 
از اي��ن رو، مخالفان س��رقيني او را گزين��ه نزديك به 
كارگزاران س��ازندگي عنوان مي كنند ومعتقدند كه 
دوران معاونت معدن و صناي��ع معدني وزارت صمت 
كارنامه مبهم و پرس��والي داشته كه با اعتراض فعاالن 
معدني كش��ور همراه بوده اس��ت. مخالف��ان گزينه 
پيش��نهادي دولت همچنين معتقدند ك��ه او به مرد 
تمام دولت ها در بخش معدن تبديل ش��ده و در سال 
۱۳۷۶ و پس از بازگشت از استراليا همزمان با حضور 
اصالح طلبان در راس قوه اجرايي كشور با نزديك شدن 
به اسحاق جهانگيري از افراد حلقه اول وزير و مسوول 
معادن كشور ش��ده است. آنها كه سعي دارند، كارنامه 
كاري سرقيني را نيز زير سوال ببرند و در مخالفت با او 
مي گويند كه سياست هايش باعث شد بخش معدني كه 
مي بايست جايگزين صادرات نفت خام شود عمال از دور 
خارج و با سياست هاي متناقض و روزمره به حاشيه رانده 
شود. در سوي ديگر، موافقان سرقيني اما معتقدند كه او 
سابقه طوالني در بخش صنعت و معدن كشور را دارد، از 
اين رو، يكي از بهترين گزينه ها براي تصدي گري وزارت 
صمت است. به طوري كه برخي از فعاالن بخش معدن 
وصنعت كه از ش��رايط كنوني حاكم بر اين بخش ها، 
ناراضي وگاليه مند هس��تند، از حضور او در اين پست 

استقبال كردند.

البته جعفر سرقيني با پايان دوره اصالحات از منصب 
معاون��ت معدني عزل و مجددا بع��د از روي كار آمدن 
آقاي روحاني در مهرماه ۱۳۹۲بار ديگر به عنوان معاون 
معدني »محمدرض��ا نعمت زاده« وزي��ر وقت دولت 
يازدهم به وزارتخانه بازگشت. وي پس از پايان دولت 
يازدهم، همچنان در مس��ند معاون معدني در دولت 
دوازدهم همكاري خ��ود را ادامه داد و ابتدا با »محمد 
شريعتمداري« وزير اس��بق صمت تا مهرماه ۱۳۹۷ 
همكاري داش��ت و پس از حضور »رضا رحماني« در 
آبانماه ۹۷ نيز به عنوان وزير تا بهمن ۹۸ در همين سمت 
باقي ماند. هر چن��د در دوره وزارت صمت محمد رضا 
رحماني، گفته مي شد كه سرقيني نسبت به تصميمات 
غير كارشناسانه او گاليه مند بوده و همين امر موجب 
شده تا آذرماه تصميم بگيرد كه متن استعفاي خود را به 
دفتر وزير ارسال كند. اما ظاهرا وزير با استعفاي سرقيني 
مخالفت كرده بود. از اي��ن رو، او تا بهمن ۹۸ به عنوان 
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت فعاليت 
كرد، كه در نهايت از س��وي رحماني وزير وقت صمت 
كنار گذاشته شد و به شركت آسكوتك از شركت هاي 
زيرمجموعه ايميدرو رفت.حال كه سرقيني آمادگي 
خود را براي معرفي شدن به عنوان گزينه پيشنهادي 
دولت براي وزارت صمت اعالم كرده وقرار اس��ت كه با 
پايان يافتن تعطي��الت دو هفته اي قوه مقننه، رييس 
دولت دوازدهم او را براي كسب رأي اعتماد به مجلس 
شوراي اسالمي معرفي كند، بايد منتظر ماند وديد كه 
نمايندگان مجلس آيا اين بار به گزينه پيشنهادي دولت 

راي مثبت خواهند داد يا خير. 
حال چنانچه سرقيني كهنه كار بتواند بر خالف مدرس 
خياباني از سد مجلسي عبور كند، اولين ماموريتي كه 
بايد مد نظر داشته باشد، تغيير در چينش مديران وزارت 
صمت است؛ چراكه برخي معاونت هاي اين وزارتخانه به 
ويژه معاونت امور معادن معاونت امور صنايع، سازمان 
توس��عه تجارت، س��تاد تنظيم بازار و... به دليل ارايه 
عملكرد ضعيف و همچنين نداشتن صالحيت هاي فني 
و دانش الزم، نياز به تغييرات اساسي دارد. البته اگر اين 
اداره وجود داشته باشد كه دولتمردان بخواهند كه در 
سال جهش توليد و افت شديد درآمدهاي نفتي، چرخ 
توليد بچرخد و درآمدهاي ارزي كشور از طريق هموار 

كردن مسير صادرات رونق بگيرد. 

سخنگوي انجمن س��ازندگان قطعه و مجموعه هاي 
خودرو با بيان اينكه دو حوزه بانكي و مالياتي، صنعت 
قطعه سازي را دچار مشكالت فراوان كرده است، نسبت 
به تعطيلي بنگاه هاي توليدي و در نتيجه آن افزايش 
بيكاري و افزايش قيمت خودرو در بازار، در صورت عدم 

رسيدگي عاجل هشدار داد.
فرهاد به نيا در گفت وگو با ايس��نا، در بيان مش��كالت 
صنعت قطعه س��ازي در حوزه مالياتي و بانكي اظهار 
كرد: عليرغم صدور بخشنامه حمايت از توليد توسط 
رييس قوه قضاييه، بانك ها حاضر به تمكين نيستند 
و همچنان با ش��رايط غيرقانوني، از توليدكننده بهره 
تسهيالت دريافت مي كنند. به طور مثال بانك مركزي 
نرخ بهره را ۲۱ درصد اعالم كرده است اما اكثر بانك ها 
با بلوكه كردن ۲۵ درصد از مبلغ تسهيالت، نرخ بهره را 

به بيش از ۲۵ درصد مي رسانند.
سخنگوي انجمن س��ازندگان قطعه و مجموعه هاي 
خودرو تاكيد كرد: اين پول از جيب قطعه سازها مي رود؛ 
لذا توليدكننده حمايت كه نمي ش��ود بلكه ضرر هم 
مي كند و در حقيقت فشاري دوسويه متحمل مي شود؛ 
چراكه از سوي ديگر با عدم تخصيص ارز قطعه سازان، 
بانك مركزي دس��ت توليدكنندگان قطعه را بسته و 
مانع توليد شده است. لذا چنانچه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( و سرپرست جديد وزارتخانه اقدام و 
راهكاري جدي و فوري براي اين موضوع اتخاذ نكند، 
توليدكنندگان ما با مش��كالت بس��يار زيادي روبه رو 
خواهند شد و مجددا شاهد كف نشستن خودروهاي 

بسيار بيش��تر، افزايش قيمت خودرو و آشفتگي بازار 
خودرو خواهيم بود.

  بخشنامه تامين مواداوليه داخلي، در ظاهر 
خوب اما در باطن تغييري ايجاد نكرده است

وي ادامه داد: همچنين وزارت صمت بخشنامه اي در 
رابطه با تامين مواداوليه س��اخت داخل در بازار صادر 
كرده كه بخش��نامه خوبي است اما يك مشكل جدي 
دارد و آن هم اين اس��ت كه مواداوليه در بورس عرضه 
مي شوند؛ لذا باتوجه به اينكه نرخ مواد اوليه برحسب 
نرخ جهاني ارز تعيين مي شود، در حقيقت هر قيمتي 
كه ارز در بازار داش��ته براساس آن قيمت فوالد يا مواد 
پتروشيمي تعيين شده و با همان قيمت در بورس عرضه 
مي شود. در نتيجه توليدكننده مجددا با يك قيمت باال 
روبه رو مي شود و هيچگونه تغييري در وضعيت تامين 

مواداوليه داخلي براي توليدكننده ايجاد نمي شود.
اين عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعه ضمن 
تاكيد براينكه بخش اصلي اين بخشنامه رعايت نشده 
است، گفت: بايس��تي كارخانه هاي توليدكننده مواد 
اوليه، با LC مستقيم به بنگاه هاي توليدي كه مي توانند 
تحت نظر وزارت صمت باشند، با پروانه توليد خود به 
بنگاه هاي توليدكننده مواداوليه مراجعه كرده و از طريق 
LC داخلي با نرخ ترجيهي بدون آنكه وارد بورس شوند، 

تامين مواداوليه داشته باشند.
به نيا خاطرنشان كرد: اين حسابرسي يا قيمت گذاري 
نرخ م��واد اوليه براي بنگاه هاي توليدي مي تواند يكي 

از كارهاي مه��م وزارت صمت باش��د. آنها مي توانند 
قيمت واقعي تمام ش��ده ف��والد، مواد پتروش��يمي، 
مس، آلومينيوم و... را محاس��به كرده و براي عرضه به 
توليدكننده داخلي، نرخ گذاري كنند. اين نيز از مواردي 
است كه اگر به آن توجه نشود و شيوه هاي فعلي ادامه دار 
باشد، شاهد كاهش قيمت كه نخواهيم بود بلكه روند آن 
منجر به افزايش قيمت و ايجاد بحران بيشتر براي صنايع 
داخلي از جمله صنعت خودرو و قطعه سازي خواهد شد.

وي در ادامه در رابطه با حوزه مالياتي نيز تصريح كرد: به 
تازگي سازمان امور مالياتي باتوجه به مشكالت نقدينگي 
دولت، ب��دون توجه به بخش��نامه ها و قوانين، تمامي 
بنگاه هاي توليد كشور را بدون پذيرش حسابرسي مالي 
دفاتر قانوني شركت ها، مشمول ماليات كرده است و 
توجهي به موضوع افزايش ارز و نهاده هاي داخلي طي 
يكسال اخير و فشار ناشي از آن بر بنگاه هاي توليد كشور 
نداشته است. در نتيجه اغلب بنگاه هاي توليدي دچار 
زيان سنگين شده اند اما متاسفانه سازمان امورمالياتي 
تصميم دارد بخشي از كسري بودجه كشور را از هر راهي 

كه شده است، تامين كند.
سخنگوي انجمن قطعه س��ازان تاكيد كرد: سازمان 
ماليات��ي فراموش كرده اس��ت كه چنانچه فش��ار بر 
بنگاه هاي دولتي به همين ص��ورت ادامه پيدا كرده و 
سبب تعطيلي آنها ش��ود، هزينه دولت بسيار بيشتر 
خواهد ش��د. به طور مثال بايستي براي توليد قطعاتي 
كه ديگر در داخل توليد نمي شوند، ارز تخصيص دهد 
و هزينه واردات ايجاد كند، حقوق بيكاري به كارگران 

بنگاه هاي تعطيل ش��ده بپردازد و نظاير آن؛ بنابراين 
سياست هاي نادرست س��ازمان امور مالياتي بايستي 
مورد بازبيني سريع مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد.

  ب�ا واقع�ي نش�دن قيمت ه�ا در ق�رارداد 
قطعه سازان، ادامه توليد امكان پذير است؟!

به نيا خاطرنش��ان كرد: در دو صنعت قطعه س��ازي و 
خودروس��ازي كه دو س��ازمان بزرگ به لحاظ نيروي 
انساني باالست، مشكالت ديگري نيز وجود دارد كه از 
جمله آن بحث عدم افزايش واقعي قيمت ها در قرارداد 
قطعه س��ازان اس��ت كه در عمل طبق اطالعيه اي كه 
هر دو شركت خودروس��از براي اصالح قراردادها ارايه 
داده اند ب��ا آنچه كه قطعه س��ازان آناليز قيمتي كرده 
و درخواست قطعه س��ازان بوده است، كامال متفاوت 
اس��ت. اين موضوع از جمله مواردي است كه بسياري 
از قطعه سازان را درگير كرده است كه با اين شيوه، آيا 
ادامه فعاليت و توليد امكانپذير خواهد بود يا خير؛ لذا 
الزم است كه جلساتي از سوي وزارت صمت با حضور 
قطعه سازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسي 

و رسيدگي قرار گيرد.
اين عضو هيات مديره انجمن سازندگان خودرو در پايان 
هش��دار داد: باتوجه به عمده مشكالتي كه در صنعت 
قطعه سازي كشور وجود داشته و آن را تهديد مي كند، 
چنانچه به صورت عاجل كاري صورت نگيرد، قطع به 
يقين در ماه هاي آتي ش��اهد افزايش بيكاري بيشتر و 

همچنين افزايش قيمت خودرو خواهيم بود.

 Mon. Aug31.2020 دوشنبه 10  شهريور 1399   11 محرم 1442  سال هفتم    شماره   1742 

نوسانات صادرات فرش ايران 
در 6   سال اخير

فارس |در حالي كه صادرات فرش دستباف ايراني در 
سال ۱۳۹۳ به ارزش ۳۳۱ ميليون دالر بود اما صادرات 
اين كاال در سال گذشته به ۶۹ ميليون دالر كاهش و 
در ۴ ماهه ابتداي امسال نيز به ۱۵ ميليون دالر رسيد.

ميزان صادرات فرش دس��تباف ايراني در سال هاي 
اخير روند كاهشي داشته به طوري كه از ۳۳۱ ميليون 
دالر در سال ۱۳۹۳ به ۶۹ ميليون دالر در سال ۱۳۹۸ 
رسيده است و در ۳ ماهه ابتداي امسال نيز صادرات 
فرش دستباف ايراني فقط ۶ ميليون و ۲00 هزار دالر 
بوده است. گفتني است ارزش صادرات فرش دستباف 
ايراني در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۲۹۲ ميليون دالر 
و در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۳۶0 ميليون دالر بوده 
است. صادرات فرش دستباف ايراني كه در سال ۱۳۹۶ 
به ۴۲۶ ميليون دالر افزايش يافته بود در سال ۱۳۹۷ با 
وضع تحريم هاي مجدد امريكا دوباره كاهش يافت و به 
۲۳۸ ميليون دالر رسيد اما اين كاهش در سال ۱۳۹۸ 
محسوس تر ش��د و به ۶۹ ميليون دالر رسيد. حامد 
چمن رخ در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه صادرات 
فرش دستباف اصال خوب نيست، گفت: براساس آمار 
اعالمي از سوي سازمان توسعه تجارت صادرات فرش 
دستباف در ۴ ماهه ابتداي امسال فقط ۱۵ ميليون 
دالر بوده است.  وي با بيان اينكه با اين وضعيت بيم آن 
مي رود كه ميزان صادرات فرش دستباف بيشتر نيز 
كاهش يابد، اظهار داشت: محدوديت هاي صادراتي 
بعد از تحريم ها، بسته شدن مرزها در ۲ ماهه ابتداي 
امسال به دليل شيوع ويروس كرونا و مشكالت ناشي 
از رفع تعهدات ارزي از عوامل موثر بر كاهش صادرات 
فرش دستباف بوده است. فرحناز رافع رييس مركز 
ملي فرش ايران نيز درب��اره وضعيت صادرات فرش 
دستباف ايراني به فارس، گفت: وضعيت صادرات فرش 
دستباف ايراني خوب نيست به طوري كه فرش ها بر 
روي دست صادركنندگان مانده است. در حالي كه 
توسعه صادرات فرش دستباف ايران يكي از عوامل 
موثر بر توسعه اشتغال زايي در اين بخش اقتصادي 
محسوب مي شود اما هر سال به جاي اينكه با افزايش 
صادرات اين كاال مواجه شويم متاسفانه شاهد افت 
صادرات آن هس��تيم بنابراين اگرچه از س��ال ۹۷ با 
وضع جديد تحريم هاي امريكا، محدوديت هاي براي 
صادرات اين كاال به امريكا به وجود آمده است اما الزم 
است هر چه سريع تر با برنامه ريزي دقيق و منسجم 
با توس��عه صادرات اين كاال به س��اير كاالها به ارقام 
صادراتي سال هاي قبل دست يابيم.  از نكات قابل توجه 
در فرشبافي آن است كه هزينه اشتغال براي ايجاد يك 
شغل در اين هنر صنعت ايراني ۱۵ تا ۲0 ميليون تومان 
است و مشاغل بسياري از جمله رفوگري، قالي شويي، 
طراحان فرش، فروشندگان، رنگرزي، چله كشي و ... به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم با اين شغل در ارتباط 
هستند كه براساس آمار اعالمي مركز ملي فرش ايراني 
اين بخش از هنر صنعت براي يك و نيم ميليون نفر در 
سال گذشته شغل ايجاد كرده است.  از جمله مشكالت 
موجود در توليد و صادرات فرش دستباف مي توان به 
كمبود اطالعات توليد كنن��دگان از نيازهاي بازار و 
عدم تطابق توليد با سليقه مصرف كننده، مشكالت 
تامين م��واد اوليه مرغوب ب��راي توليد فرش هاي با 
كيفيت و نبود طرح جامع و استراتژي مدون در زمينه 
توليد فرش نام برد. بنابراين الزم است براي حل اين 
مشكالت به تدوين استراتژي جامع فرش دستباف با 
محوريت مركز ملي فرش ايراني، استفاده از روش هاي 
نوين تحقيقات بازار و دس��تيابي به بازارهاي جديد 
صادراتي و تعريف روش ها در بازاريابي و تبليغات با 

توجه به كشورهاي هدف پرداخت.

 كرونا جذابيت تجارت ريلي
با تركيه را افزايش داد

ايرنا |سعادت گفت: قبال تجارت ريلي با تركيه مورد 
توجه صادركنندگان نبود، اما پس از شيوع كرونا تقاضا 
براي تج��ارت با ريل رو به افزايش گذاش��ت؛ اكنون 
به ۱۵0 واگن رس��يده است. مهرداد سعادت، رييس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركيه با اشاره به بسته 
شدن مرزها در پي شيوع ويروس كرونا گفت: پيش از 
اين، تجارت ريلي با تركيه مورد توجه صادركنندگان 
نبود، اما پس از شيوع كرونا تقاضا براي تجارت با ريل 
رو به افزايش گذاش��ت به طوري ك��ه اكنون به ۱۵0 
واگن رسيده است. بر همين اساس در آمار مبادالت 
تجاري نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته شاهد 
كاهش بوديم كه با بازگشايي مرزها، توليدكنندگان 
و صادركنندگان در تالش ب��راي جبران اين فاصله 
هستند. وي افزود: فاصله ريالي مبادالت تجاري در 
چهار ماه نخست امس��ال در مقايسه با سال گذشته 
با توجه به روند صعودي صادرات در ش��رايط فعلي، 
افزايش نرخ ارز و تغيير در قيمت محصوالت جبران 
خواهد شد و همچنين برنامه ريزي هايي براي افزايش 
حجم مبادالت انجام شده است كه به زودي محقق 
مي شود. وي با اش��اره به افزايش تقاضا براي تجارت 
با ريل در زمان شيوع كرونا تصريح كرد: پيش از اين 
تجارت ريلي با تركيه براي صادركنندگان مورد توجه 
نبود اما در شرايط فعلي با ارايه خدمات مناسب به از اين 
طريق در حال حاضر ترافيك انتقال بار نيز داريم.وي با 
اشاره به آغاز فعاليت خط ترانزيتي ايران و اروپا از مسير 
تركيه خاطرنشان كرد: در حال حاضر روزانه ۱۵0 واگن 
از خط ريلي ميان دو كشور تبادل كااليي انجام مي شود 
و تجار ب��ا توجه به ارتقاي خدم��ات، درصدد جبران 
صادرات سال جاري با استفاده از اين بخش هستند 
كه به زودي تحقق خواهد يافت. س��عادت با اشاره به 
همراهي ملت، تجار و دولت تركيه براي عبور از شرايط 
تحريم اظهار داشت: در واردات كاال از اين كشور نيز با 
مشكلي مواجه نيستيم و اقالم از بنادر تركيه ترانزيت 
مي شود و به صورت ريلي و زميني وارد ايران مي شود. 
وي همچنين در خصوص برخي شايعات مبني بر اينكه 
تركيه با كشف ذخاير گازي در درياي سياه از اين پس 
اقدام به خريد اين محصول از ايران نمي كند، گفت: اين 
ادعا، تفسيري است كه عده اي با اعالم اين خبر مطرح 
كرده اند اما اين كشور به طور رسمي چنين تصميمي 

را به ايران اعالم نكرده است.

طراحي سامانه احياي بنگاه هاي 
راكد براي جذب سرمايه

شاتا|مديركل دفتر امور طرح هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از طراحي س��امانه احياي بنگاه هاي 
راكد براي مشاركت سرمايه گذاران جديد در طرح هاي 
باالي ۶0 درصد خب��ر داد. عليرضا هادي، مديركل 
دفتر ام��ور طرح هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرد: در راستاي افزايش بهره وري سرمايه، احياء 
واحدها و طرح هاي نيمه تمام و راكد، در دستور كار اين 
وزارتخانه قرار گرفته است. وي افزود: در گام نخست، از 
بين ۳۹00 طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باالي 
۸0 درصد، پروژه هايي كه بيش از ۶ ماه از تاريخ توقف 
آنها گذشته است شناسايي شده و تاكنون مشكالت و 
راهكارهاي حل مشكل ۲۸۵ بنگاه كه فعاليت اجرايي 
آنها كامال متوقف است احصا شده است. به گفته اين 
مقام مسوول، اهم مشكالت شناسايي شده، شامل 
مشكالت مديريتي، مشكالت مالي، تامين مواد اوليه و 
مشكالت زيرساختي نظير كاربري زمين، اخذ موافقت 
زيست محيطي و تامين آب، برق و گاز است كه برخي 
طرح ها با بيش از يك مشكل مواجه اند. هادي ادامه داد: 
در بين اين طرح ها، ۱۴0 مورد مشكالت مديريتي، 
۱۲0 مورد مشكالت مالي، ۸0 مورد تامين مواد اوليه 
و ۱۱۵ مورد با مشكالت زيرساختي شناسايي شده 
اس��ت. مديركل دفتر امور طرح هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: حدود ۴00 بنگاه با پيشرفت كند 
در حال اجرا هستند و عمدتاً مسائل مالي آنها در ستاد 
تسهيل در دست پيگيري است. وي تصريح كرد: در 
اين راستا كار گروهي در دفتر امور طرح ها جهت پايش 
مستمر و رفع مشكل اين پروژه ها تشكيل شده تا شاهد 
راه اندازي هرچه سريعتر اينگونه واحدها باشيم. هادي 
افزود: همچنين براي تكميل طرح هاي نيمه تمام كه 
سرمايه گذاران آنها تمايل به مشاركت يا واگذاري پروژه 
به سرمايه گذاران جديد دارند، سامانه احياي بنگاه هاي 
راكد طراحي شده است كه در اين سامانه متقاضيان 
سرمايه گذاري جديد مي توانند واحدهاي تمليكي، 
راكد و يا طرح هاي نيمه تمام كه عمليات اجرايي آنها 
متوقف است را مالحظه كنند و با بررسي شرايط آنها 
از جمله ميزان پيش��رفت فيزيكي، ارزش دارايي ها، 
نوع فعاليت، ميزان تسهيالت دريافتي قبلي، بدهي و 
غيره، تا نسبت به مشاركت يا خريد بنگاه تصميم گيري 
نمايند. مديركل دفتر امور طرح هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اضافه كرد: جهت تسريع در عملياتي 
شدن اين مهم، براي حدود ۱۳ هزار طرح نيمه تمام با 
پيشرفت فيزيكي باالي ۶0 درصد اطالع رساني الزم 
انجام مي شود تا بنگاه ها در صورت تمايل نسبت به ثبت 

اطالعات خود در سامانه مذكور اقدام نمايند.

مديريت عرضه و تقاضاي فوالد 
در دستور كار 

ش�اتا|مدير پروژه رصد سيستمي فوالد از تكليف 
زنجيره تامين فوالد براي ثبت اطالعات موجودي، 
توليد و فروش خود در سامانه جامع انبارها خبر داد و 
گفت: مديريت عرضه و تقاضاي فوالد در دستور كار 
است. مرتضي احمدي گفت: با توجه به حساسيت 
ويژه دولت و نهادهاي نظارتي روي قيمت محصوالت 
مياني و نهايي فوالد، گاهي شاهد آن هستيم كه برخي 
توليدكنندگان، محصول خود را خارج از بورس و با 
قيمتهاي باال عرضه مي كنند و به افزايش قيمت ها 
دامن مي زنن��د. وي افزود: همچنين به دليل انتظار 
تورمي در كشور، بخش هاي پايين دست اين صنعت 
نيز بيش از نياز واقعي متقاضي خريد هستند و بعضا 
اشخاص غير توليدكننده نيز به نام توليدكنندگان و 
صرفا جهت بهره برداري از اختالف قيمت بازار و بورس، 
در بازار تقاضاي غير واقعي ايجاد مي كنند كه اين مساله 
هم موجب تشديد بحران در بازار مي شود. احمدي 
تصريح كرد: از اين روي و بر اساس مصوبات كارگروه 
تنظيم بازار كه بخشي از آن توسط معاونت بازرگاني 
و بخش ديگر آنكه مربوط به تقاضاي ورقهاي فوالدي 
است و توسط معاونت صنايع لحاظ شده است، كليه 
عرضه محصوالت مي بايس��ت در بورس انجام شود. 
همه اعضاي زنجيره تامين مكلفند اطالعات موجودي، 
توليد و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت 
كنند و اين موضوع هيچ اس��تثنايي نخواهد داشت. 
صادرات اين محصوالت و خريد مواد اوليه نيز وابسته 
به رعايت مصوبات توسط شركتها و ايجاد شفافيت 
در عملكرد آنها خواهد بود.  وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همچنين مجموعه دستگاه هاي نظارتي 
مصمم به اجراي اين سياس��ت هستند و در آينده با 
اجراي اين سياست، شاهد تنظيم بازار اين محصوالت 
خواهيم بود. مدير پروژه رصد سيستمي فوالد تصريح 
كرد: هفته گذشته با ابالغ دفتر برنامه ريزي تامين، 
توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت كليه شركت هاي 
توليدكننده بيلت، بلوم و اسلب مكلف به ثبت اطالعات 
در سامانه جامع تجارت شدند و به تدريج ساير اعضاي 

زنجيره نيز مشمول اين موضوع خواهند شد.

عراق از امريكا برنج وارد مي كند
تس�نيم|وزارت بازرگاني عراق براي تامين برنامه 
س��هميه بندي غذاي خود، طي قراردادي با امريكا، 
از اين كشور برنج خريداري مي كند. وزارت بازرگاني 
عراق براي تامين برنامه س��هميه بندي غذاي خود، 
طي قراردادي با امريكا، از اين كشور برنج خريداري 
مي كند. اين وزارتخانه هفته آينده هم قراردادهايي 
با شركت هاي داخلي براي شكر و روغن گياهي امضا 
خواهد كرد. عراق طبق قرارداد موجود، طي سال هاي 
اخير از شركت ها خواسته در مناقصه هاي واردات برنج 
امريكايي به عراق شركت كنند. عراق ساالنه به حدود 
۱ تا ۱.۲۵ ميليون تن برنج براي پشتيباني از اين برنامه 
خود نياز دارد. وزارت بازرگاني عراق در ماه مه اعالم كرد 
اين كشور تنها ۱۹0 هزار تن برنج در ذخاير خود دارد 
و تقاضا كرد بودجه بيشتري به اين بخش اختصاص 
يابد. برنامه سهميه بندي غذاي عراق در سال ۱۹۹۱ 
براي مبارزه با تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل ايجاد 
ش��د و عالوه بر برنج و آرد، روغن پخت و پز و شكر را 

هم شامل مي شود.

صنعت،معدن و تجارت
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مراسم عزاداري ماه محرم در خراسان جنوبي با آيين علم بندان آغاز مي شود، محرم كه مي رسد مردم استان در عزاي ساالر شهيدان با اجراي مراسم علم بندان كه بيش از ۱۰۰ سال 
قدمت دارد، اخالص و ارادتشان را به خاندان عصمت و طهارت نشان مي دهند. علم مهم ترين وسيله در اجراي مراسم سوگواري محرم به شمار مي رود در هر يك از نقاط استان هر 
يك از علم ها را به نشانه امام حسين )ع( و اصحابش نام گذاري كرده و هر علم را نمادي از آن شخصيت مي پندارند. مردم براي علم احترام زيادي قائلند و وقتي علم را مي بندند، انگار 
دوباره به آن جان تازه مي بخشند. مراسم علم بندان يا عقد علم در بيرجند و برخي مناطق ديگر استان در غروب آخرين روز ماه ذي الحجه انجام مي شود كه نشانه شروع مراسم ماه 
محرم است. در برخي روستاها اين مراسم در روزهاي پنجم، ششم و هفتم محرم آغاز مي شود و علت آن را ورود اهل بيت به كربال ذكر مي كنند. علم ها اغلب باني و علم چي دارند 
كه صاحب علم محسوب مي شود و اين كار به طور موروثي از پدر به پسر بزرگ تر خانواده مي رسد. روز علم بندان مردم را به وسيله چاووشي خواني يا اعالم از بلندگو آگاه مي كنند، 
پس از جمع شدن مردم، بزرگان و سادات محل، لباس ها، دستمال و پارچه ها و توغ علم را مي بندند و در حين كار اسپند دود مي كنند، كسي چاووشي مي خواند و ديگران صلوات 

مي فرستند. مراسم و آيين علم بندان خراسان جنوبي به شماره 627 در تاريخ 9۱/9/22 در فهرست آثار معنوي )ناملموس( به ثبت رسيده است.

رنا
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مرزپرگهر

چهرهروز

تعزيه خواني كه جهاني شد 
او در ميان تعزيه خوانان به »عمو هاشم« مشهور است. هاشم فياض در مورد تعزيه گفته بود: »آن زمان همه چيز تعزيه باارزش بود، 
سپرهاي قديمي همگي زركوب بودند و لباس ها تمام دست دوز كه هر كدام امروز چند ميليون ارزش دارند. ولي حاال تعزيه خوان ها 
يك تكه كرباس مي پوشند و تعزيه اجرا مي كنند. اگر موسيقي تعزيه نبود، شايد موسيقي ايراني كامال از بين رفته بود، چون موسيقي 
دست تعزيه خوان ها است. آن زمان »بنان« با من طفالن مسلم مي خواند و »قمرالملوك وزيري« عالقه خاصي به موسيقي تعزيه 
داشت. اما االن تعزيه خوان ها هيچ كدام موسيقي نمي دانند و اصال معلوم نيست چه مي خوانند؟ آن زمان حتي مردم مي دانستند كه 

»علي اكبر« بايد چهارگاه و »حر« بايد نوا بخواند، يعني تمام  آن آوازها روي ذهن آنها ضبط شده بود.

میراثنامه

آب انبار كالر يادگاري از دوران صفويه

مراسم علم بندان در خراسان جنوبي

ي��زد زيبايي ه��اي فراوان��ي دارد و ميب��د يكي از 
زيباترين شهرهاي اس��تان يزد به شمار مي رود. 
كمتر كس��ي را مي توان ديد كه دست ساخته اي 
از ميبد را در خانه اش نداش��ته باش��د. شهري كه 
عالوه بر س��فال ها و سراميك هاي زيبا مكان هاي 
ديدني بس��ياري نيز دارد. از آن جمله مي توان به 
آب انبار كالر ميبد اش��اره كرد. جايي ديدني كه 
اگراين دوران پاندمي كرونا به پايان رسيد و سفري 
 به اين ش��هر داشتيد حتما بايد سري به آن بزنيد.

 آب انبار كالر رو به روي كاروانسرا جاي گرفته است 
و زيبايي خاصي به ساباط و سردرگاه بخشيده است. 
قدمت آب انبار كالر ميبد به دوره صفويه مي رسد. 
آب انبارها معمواًل در مركز محله هاي ش��هر قرار 
گرفته اند و از چهار عنصر اساسي شامل خزينه، آب 
قنات، گنبد، پاشير و بادگير تشكيل شده اند. ديمه، 
يكي از عمده ترين مصالح در س��اختمان آب انبار 
كار به شمار مي آيد كه از خاكستر و آهك و ماسه 
بادي تشكيل شده است. آب انبارها را اصوال براي 
بهره برداري و نگهداري آب آشاميدني مي ساختند 
و از آنها براي استفاده هاي ديگر سود مي جستند. به 
عنوان مثال در محالتي كه آب قنات به طور متناوب 
در جريان بوده اس��ت، از مخزني به نام انبار براي 
ذخيره آب استفاده مي شده است. اين آب انبارها 

هرچند روز يك بار پر مي ش��دند و آب آشاميدني 
آن را هرس��ال يك بار پ��ر آب مي كردند. مجموع 
آب انبارهاي كه در شهر ميبد ديده مي شود، بيش 
از ۱7۰ دستگاه اس��ت كه مي توان به انبار، بركه، 
حوض و مخازن آب زيرزميني اشاره كرد. يكي از 
كهن ترين نمونه هاي آب انبار در ايران كه در كنار 
محوطه چغازنبيل قرار دارد، مربوط به دوران تمدن 
ايالم است. براي سالم نگهداشتن آب، بر فراز منبع 

آب به صورت معم��ول بادگيرهايي اجرا مي كنند 
تا جريان هوا را در آن نگه دارند. در باالي برخي از 
انبارهاي آب، بادگيرهاي يك دهانه و دو دهانه قرار 
گرفته است تا از هر سو كه باد مي وزد، جريان هوا به 
وسيله بادگيرها برقرار باشد. اما زيبايي هاي ميبد به 
اينجا ختم نمي شود، برج محمود آباد و امامزاده بي 
بي خديجه هم از ديگر جاهايي است كه ديدنشان 

خالي از لطف نيست.

كتابخانه

پدر پولدار، پدر بي پول  
حتي اگر خواندن كتاب هاي اقتصادي را دوست نداشته باشيد، از خواندن اين كتاب لذت خواهيد برد، داستاني كه اقتصاد را به ساده ترين شكل 
ممكن برايتان تعريف مي كند. »رابرت كياسوكي« نويسنده اين كتاب خوانندگان را به دنياي خاطرات كودكي اش وارد مي كند، تضادي بين 
پدر نه چندان پولدار خودش با پدر يكي از دوستانش كه به صورت اتفاقي يكي از پولدارترين شهروندان هاوايي بود. اين تناقض، نوري را روي 
اين مساله مي تاباند كه نه تنها چطور به بهترين وجه ممكن مديريت مالي و يا كمبود آن را در دست بگيريد؛ بلكه چطور به فرزندان خود كمك 
كنيد تا آنها نيز همان كار را انجام دهند. بر اساس گفته »كياسوكي« شما قادر يد كار خود را به سمت ثروت پيش ببريد؛ حتي اگر از درآمدهاي 
سرسام آور لذت نمي بريد،اين كه چطور پولي را كه در دستتان است كنترل كنيد و چه راه  هايي را براي دور كردن خودتان از درآمدهاي جزئي 
پيدا كنيد. ويرايش جديد اين كتاب بسيار جالب است و از آن جهت كه زندگي 2۰ سال گذشته را با امروز مقايسه مي كند؛ بسيار متفكرانه است.

هنر

نگارش نمايشنامه هايي براي خيابان، پارك و پاركينگ
در روزگار كرونايي كه هنوز بسياري از تماشاخانه ها تعطيل هستند، فريندخت 
زاهدي از نگارش و انتشار سه نمايش��نامه خياباني خبر داد. اين استاد دانشگاه و 
پژوهشگر تئاتر به ايسنا گفت: چندي پيش سه نمايشنامه خياباني من در مجلدي 
با نام »اجرا در شهر« منتشر شد. او نگارش اين نمايشنامه ها را پاسخي به يك دغدغه 
قديمي دانست و افزود: با اينكه سال ها پيش كتاب هايي درباره تئاتر خياباني نوشته 
ش��ده است ولي هنوز فلسفه تئاتر خياباني بدرستي فهميده نشده و همچنان در 
بسياري از موارد، درك درستي از اين نوع تئاتر وجود ندارد. جوانان متوجه نيستند 
تئاتر خياباني هم ژانري از نمايش اس��ت مانند تراژدي، كمدي، پرفورمنس و... و 
ژانري است كه سال هاست قدمت دارد و در دنيا در حال اجراست. همچنان بيشتر 
نمايشنامه هاي خياباني ما مكتوب نيست و آنچه اجرا مي شود، كوچك ترين ارتباطي 
به تئاتر خياباني به عنوان يك ژانر ندارد. اين مدرس تئاتر اضافه كرد: كتاب »اجرا 
در شهر« شامل سه نمايشنامه كوتاه خياباني است و با هدف آشنايي جوانان با اين 
ژانر نوشته شده است. نمايشنامه هاي اين كتاب هم كوتاه هستند و هم قابليت اجرا 
در مكان هاي گوناگون همچون پارك، خيابان، پاركينگ و ... را دارند. هر يك از اين 
نمايشنامه ها در مدت زمان حدود ۳۰ دقيقه اجرا مي شوند چراكه ويژگي اين ژانر 
به گونه اي است كه حتي رهگذري هم كه رد مي شود، اگر سه دقيقه فرصت توقف 
دارد، بايد از آن نمايش جذب كار شود و بخشي از آن را دريافت كند. اين پژوهشگر 
تئاتر در ادامه از برگزاري يك س��خنراني مجازي به دعوت پروفسور اوزا وا استاد 
دانشگاه هنرهاي معاصر توكيو خبر داد و گفت: سال 2۰۱۸ يك پروفسور ژاپني به 

ايران آمد و با همكاري يكديگر بر تئاتر آوانگارد ژاپن كار كرديم. در اين همكاري به 
آثار يكي از هنرمندان آوانگارد ژاپن هم پرداختيم. هنرمندي كه در جشن شيراز، 
نمايشي آوانگارد اجرا كرد. با اينكه همزمان با او هنرمندان بزرگ ديگري مانند پيتر 
بروك و گروتفكسي هم حضور داشتند، ولي كار او بسيار متفاوت بود و مورد توجه 

قرار گرفت و من در يكي از كتاب هايم درباره اجراي او نوشته ام.

قطعات  عاشورايي
دو قطعه موسيقي با موضوع عاشورا به آهنگسازي عماد توحيدي و خوانندگي قاسم 
افشار و مجيد اخشابي به تهيه كنندگي حوزه هنري ساخته شد. عماد توحيدي 
)آهنگساز و نوازنده دف و سازهاي كوبه اي كه در كارنامه هنري خود ساخت آلبوم 
موسيقي متفاوت »ذوالجناح« را با موضوع عاشورا دارد تازه ترين آثارش را با همين 
مضمون منتشر كرده است. اين دو اثر بر اساس اشعاري از محمود حبيبي كسبي و 

علي داوودي، با تنظيم وحيد اختري و به خوانندگي قاسم افشار و مجيد اخشابي به 
تهيه كنندگي حوزه هنري توليد شده اند. اين آثار به صورت موزيك ويدئو با طراحي 
امين قرايي و كارگردان حسن اسدي ساخته شده اند. عماد توحيدي به تازگي در 
همكاري با مركز موسيقي حوزه هنري آلبوم »شمس جان« را با صداي داوود آزاد 

و براساس حكايت اول مثنوي معنوي منتشر كرده است.

جامعه

بازگشت كوشكي و دلبر به زيستگاه اصلي
يوزپلنگ ها گربه س��اناني ارزش��مند 
اما در خطر انقراض هس��تند؛ امروزه 
يوزپلنگ آسيايي فقط در ايران زيست 
مي كند از اين رو به آن يوزپلنگ ايراني 
ني��ز مي گوين��د و س��ازمان حفاظت 
محيط زيست به عنوان متولي حفاظت 
از گونه ه��اي وحش��ي در تالش براي 
حفظ اين گونه ارزش��مند است كه با 

اقدامات صورت گرفته بعد از سه سال، امسال چهار 
خانواده از يوز در زيس��تگاه توران مشاهده شد. 9 
ش��هريور ۱۳7۳ يك يوز مادر و سه توله اش براي 
يافتن آب و غذا به ش��هر بافق اس��تان يزد نزديك 
شدند اما فردي كه شناختي از يوزپلنگ نداشت، 
به دليل ت��رس از يوزپلنگ ها به آنها حمله كرد كه 
در اين واقع��ه يوز مادر از صحنه فرار كرد و دو توله 
نر و ماده تلف ش��دند، يك توله ماده كه »ماريتا« 
نام گرفت به تهران منتقل ش��د و 9 سال در پارك 
پرديسان در شرايط اسارت زندگي كرد تا اينكه در 
زمستان ۱۳۸2 تلف شد. بعد از آن در سال ۱۳۸6 
به پيشنهاد انجمن يوزپلنگ ايراني، نهم شهريور 
ماه روز ملي حفاظ��ت از يوزپلنگ نام گرفت اما با 
توجه به شرايط نامطلوب اين گربه سان ارزشمند 
فقط نامگذاري ي��ك روز كاري از پيش نمي برد و 
بايد برنامه ريزي ها اصول��ي و علمي پيش رود. اما 
اين وظيفه زماني س��نگين تر شد كه به يوزپلنگ 
آس��يايي، يوزپلنگ ايراني گفته ش��د، يوزپلنگ 
ايراني در گذش��ته يوزپلنگ  آس��يايي ب��ود و در 
قسمت هاي وسيعي از آسيا زندگي مي كرد. نسل 
اين گونه در كشورهاي آسيايي از جمله عربستان، 
عراق، هندوستان و پاكستان از بين رفت و اكنون 
فقط در اي��ران زندگي مي كند و به همين دليل به 
آن يوزپلنگ ايراني مي گوييم پس بايد بيشتر هم 
مراقب آن باشيم. امروز با توسعه صنعتي و شهرها، 
عرصه بر حي��ات وحش از جمل��ه يوزپلنگ تنگ 
شده زيرا انسان با خودخواهي تمام وارد زيستگاه 

آنه��ا مي ش��ود از اي��ن رو يوزها ديگر 
جايي براي گشت و گذار بدون دغدغه 
ندارند بنابراين تخريب زيس��تگاه ها، 
فعاليت معادن، احداث جاده ، سگ هاي 
گله، كاهش طعمه و جزيره اي ش��دن 
زيس��تگاه ها برخي از عواملي است كه 
حيات اين گونه هاي ارزشمند را تهديد 
مي كند. از طرفي هم زادآوري يوزپلنگ 
نسبت به ساير گربه سانان بسيار حساس و پيچيده 
است كه يكي ديگر از داليل در خطر انقراض بودن 
اين گونه ارزشمند محسوب مي شود، البته سازمان 
حفاظت محيط زيست همواره بر حفاظت و تكثير 
طبيعي تاكيد دارد البته با توجه به اهميت موضوع 
روش هايي مانند تكثير در اسارت و لقاح مصنوعي 
را نيز در دس��تور كار دارد از اي��ن رو آزمايش هاي 
مختلفي را بر روي كوش��كي )يوزپلنگ نر( و دلبر 
)يوزپلنگ ماده( در اس��ارت پارك پرديسان انجام 
داده است. كوشكي و دلبر دو يوزپلنگ نر و ماده اي 
هس��تند كه به ترتيب ۱۰ آذر سال 9۳ از پناهگاه 
حيات وحش مياندشت و ۱۱ آذر 9۳ از ذخيره گاه 
زيست كره توران به پارك پرديسان تهران منتقل 
ش��دند، اين دو گونه ارزش��مند با هدف تكثير در 
اسارت و انجام تحقيقات بر روي رفتار گربه سانان 
به اين مكان منتقل ش��دند. كوشكي يوزپلنگ نر 
بهمن ماه ۱۳۸6 در چهار ماهگي و دلبر يوزپلنگ 
ماده فروردين ۱۳9۰ در س��ه ماهگي به اسارت در 
آمدند كه بع��د از اين و با توجه به اهميت حفاظت 
از اين گونه هاي ارزشمند و در خطر انقراض بودن 
آنها به پارك پرديسان منتقل شدند اما امسال بعد 
از برگزاري جلس��ات متعدد كارشناسي، سازمان 
حفاظت محيط زيست به اين نتيجه رسيد كه بهتر 
است اين يوزها به زيستگاه اصلي خود يعني توران 
در سمنان برگردند تا مدت زمان باقيمانده از عمر 
خود را به صورت طبيعي زندگي كنند و اگر شانسي 

براي زادآوري طبيعي دارند از آنها گرفته نشود.

۳ ميليون  و ۲۰۰ هزار خانوار حاشيه نشين در كشور داريم 
حاشيه نشيني در ايران قدمتي ديرينه 
دارد، اما با افزايش جمعيت تعداد افراد 
حاشيه نشين هم رو به فزوني گذاشته 
از آنجا كه در ش��هرهاي كوچك كسب 
و كار مناسبي براي ساكنان آن نيست، 
بسياري دست به مهاجرت به شهرهاي 
بزرگ تر مي زنند و از آنجايي كه هزينه 
زندگي در ش��هرهاي بزرگ هم آنقدر 

باالست كه خيلي از اين افراد نمي توانند از پس اين 
هزينه ها بر بيايند، در نتيجه حاشيه شهرها مي شود 
بهترين جاي اقامت براي آنها، اما حاشيه نشيني هيچ 
به اين سادگي ها نبوده و هميشه مشكالت زيادي را 
به همراه داشته است. حاشيه نشيني هميشه با انواع 
بزه ها همراه بوده و برخي از كس��اني كه در حاشيه 
شهرها ساكن مي شوند، به واسطه اينكه نمي توانند 
شغل مناسبي براي امرار معاش خود و خانواده شان 
پيدا كنند، دست به بزه هاي كوچك و بزرگ مي زنند، 
برخي دچار اعتياد مي ش��وند و برخ��ي ديگر براي 
گرفتن حق خود از اين زندگي به بيراهه مي روند. اما 
هر چه هست، حاشيه نشيني معضلي است كه همراه 
با تورم اقتصادي هر روز بيشتر از پيش افزايش پيدا 
مي كند. مديرعامل شركت بازآفريني شهري آمار 
حاشيه نشيني در كش��ور را ۳ ميليون و 2۰۰ هزار 
خانوار اعالم كرده كه از اين تعداد 7۸۰ هزار خانوار در 
بافت تاريخي، حدود يك ميليون و 7۰۰ هزار خانوار 
در بافت فرسوده و س��ه ميليون و 2۰۰ هزار خانوار 

در س��كونتگاه هاي غيررسمي زندگي 
مي كنن��د. مهدي عب��وري در اين باره 
گفت: هم اكنون حدود ۱۴۸ هزار هكتار 
بافت فرسوده، سكونتگاه غيررسمي و 
بافت تاريخي در كشور وجود دارد. پنج 
ميليون و 7۰۰ هزار واحد مسكوني در 
اين بافت ها ساخته شده است و جمعيتي 
بالغ بر 2۰ ميليون نف��ر در اين بافت ها 
زندگي مي كنند. مديرعامل شركت بازآفريني شهري 
ايران با اشاره به اينكه دولت دوازدهم، اهميت ويژه اي 
براي بازآفريني در محدوده هاي محالت هدف قائل 
است و در اين راستا حمايت هاي خوبي از پروژه هاي 
بازآفريني ش��هري انجام مي دهد، گفت: در س��ال 
جاري حدود ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازي به صورت 
خودمالكي در سراسر كشور ابالغ شده است. مبلغ 
اين تسهيالت در شهرهاي باالي 2۵۰ هزار نفر مانند 
خرم آباد ۵۰ ميليون تومان است كه با سود 9 درصد به 
متقاضيان پرداخت مي شود؛ همچنين ۵۰ ميليون 
تومان ديگر با سود ۱۸ درصد در اختيار متقاضيان 
قرار مي گيرد. او با اشاره به تسهيالت در نظر گرفته 
شده براي نوس��ازي بافت هاي فرس��وده يادآوري 
كرد: اي��ن وام براي انبوه س��ازان صاحب صالحيت 
حدود 22۰ ميليون تومان اس��ت. همچنين صدور 
پروانه براي آنها كاماًل رايگان است، هزينه هاي نظام 
مهندس��ي نيز از مرحله طراحي و نظ��ارت بر اجرا 

مشمول ۵۰ درصد تخفيف مي شود. 

ادامهازصفحهاول

كادر درمان خسته اند 
در اين شرايط تنها وظيفه ای که بر گردن ما 
اس��ت رعايت پروتکل های بهداشتی است، 
اصال کار سختی نيس��ت در مقابل کاری که 
کادر درم��ان انج��ام می دهد، س��اعت های 
متمادی کار ت��ا جايی که از هوش می روند و 
رسيدگی به بيماران در شرايطی که خود نياز 

به استراحت و رسيدگی دارند.
باور کنيد کادر درمان خسته است، اين اصال 
بزرگ نمايی نيس��ت، هشت ماه مداوم است 
که آنها همين گونه دارند از جانشان مايه می 
گذارند و ما زحمت يک ماسک زدن يا در خانه 

ماندن را به خود نمی دهيم.
باور کنيد کادر درمان خس��ته است، ظرفيت 
بيمارس��تان ها پر ش��ده و خيلی از دکترها و 
پرس��تارها حتی ديگر توان سر پا ايستادن را 
هم ندارند، آنها هم مثل من و ش��ما انسانند، 
با همان عواطف انسانی آنها هم دلشان برای 
عزيزانشان تنگ می شود، مثل شما که بهانه 
سفر را ديدن مادر و پدرت می دانی و معتقدی 
نمی توانی دلتنگی شان را تحمل کنی. تحمل 

دلتنگی که تضمين سالمت آنهاست.
باور کنيد کادر درمان خس��ته اند، آنها تمام 
روزها و شب هايشان را با لباس هايی که چند 
کيلو وزن دارد، با ماس��ک و شيلد و دستکش 
سپری می کنند و اين وسايل اضافه می تواند 
خس��تگی آنها را چند برابر کند، در حالی که 
خيلی از ما نمی توانيم يک س��اعت ماسک را 
روی صورتمان تحمل کنيم آنها ۱۸ س��اعت 
 بی وقفه ماس��ک م��ی زنند، لب��اس محافظ 
می پوشند، دستکش به دست می کنند، آن 
هم در گرمای تابستان که همين طور عادی 

هم گاهی طاقت فرسا می شود.
 چ��را اينقدراز ه��م از دغدغه ه��ای هم دور 
افتاده ايم. چه بر س��رمان آم��ده که اين طور 
نامهربان ش��ده ايم و دلمان برای هيچ کس 
نمی س��وزد. فکر می کنيم آن پرستاری که 
ساعت ها سرم به دست سر پا ايستاده وظيفه 
اش را انج��ام می هد و باب��ت آن هم پول می 
گيرد پس ديگر نبايد منتی به سر ما بگذارد، 
اين طرز تفکر اش��تباه گاهی م��ا را تا پرتگاه 
نابودی می کشاند، آن پرستار می تواند، طبق 
قانون يک شيفت کاری اش را تمام کند و بعد 
هم به زندگی اش برسد، آن پرستار می تواند 
طبق قانون مرخصی بگيرد و به سفر برود، آن 
پرس��تار می تواند طبق قانون وقتی شرايط 
برايش سخت و طاقت فرسا می شود، استعفا 
دهد و به اين فکر نکند که بيمارانی هس��تند 
که به وجودش احتياج دارند. اما آن پرس��تار 
قانون را فراموش کرده، انسانيت و وجدانش 
را بر قانون ارجحيت داده. او ساعت ها بيشتر 
از ش��يفت کاری اش در بيمارستان می ماند، 
 او مرخص��ی نمی گيرد حت��ی وقتی مريض 
می ش��ود، خيل��ی از آنها ماه هاس��ت حتی 
حقوقشان را دريافت نکرده اند، شرايط سخت 
است اما او ترجيح نداده که استعفا بدهد و بی 
خيال وظيفه اش شود. پس شما هم کمی از 

توقعات خود کم کنيد.
 اگر کار ضروری نداريد از خانه خارج نشويد، 
بيرون از خانه ماس��ک بزنيد، مسافرت رفتن 
را تا اطالع ثانوی به تعويق بيندازيد و به فکر 
س��المت خود و اف��راد خانواده تان باش��يد، 
همين امروز شايد فردا برای تصميم گرفتن 
دير باش��د، در ضمن باور کني��د کادر درمان 

خسته اند.

عاشورايي كه تجربه اش را نداشتيم
گليماندگار| پاندمي كرونا امسال محرم 
را براي ما جور ديگري تعريف كرد. اين اتفاق 
نه تنها در ايران كه در بسياري از كشورهاي 
اسالمي رخ داد. اينكه براي سوگواري امام سوم شيعيان 
با فاصله از يكديگر و ماسك به صورت همان شور و حالي 
را داشته باش��يم كه تمام اين سال ها داشته ايم، عجيب 
بود و غيرواقعي. پاندمي كرونا همه چيز را در اين هشت 
ماه گذشته به شدت تحت تاثير قرار داد، ميليون ها نفر به 
اين بيماري مبتال ش��ده اند، عده اي جان خود را از دست 
داده اند و در اين بين كادر درمان در تمام كشورهاي دنيا 
روزهاي س��ختي را مي گذرانند و خيلي از آنها نيز به اين 
بيماري مبتال شده يا در راه مداواي بيماران جان باخته اند. 
اين اتفاق شايد خيلي از ما را ياد پرستاري هاي حضرت 
زينب در روزهاي قبل و بعد از عاش��ورا در كربال بيندازد. 
او كه يك تنه هم بايد به مجروحان مي رس��يد و هم بايد 
راه امام حس��ين را ادامه مي داد و پيام او را به گوش همه 
مي رساند. امسال محرم اما در خيلي از شهرهاي ايران هم 
مثل سال هاي پيش صداي هيات هاي عزاداري به گوش 
نمي رسيد، خيلي از هيات ها از قبل اعالم كرده بودند كه 
براي حفظ سالمت مردم از برگزاري مراسم در مكان هاي 
سر بسته امتناع كرده و آنها هم هزينه هاي برگزاري اين 
مراس��م را براي كمك رساني به فقرا و كساني كه نياز به 
اقالم بهداش��تي دارند، در نظر گرفته اند، مثل حسينيه 
بزرگ يزد.  البته اينكه در برخي شهرها و از جمله پايتخت 
بر خالف هش��دارها برخي تكايا بر پا بودند و دسته هاي 
س��ينه زني هم در خيابان ديده مي شدند، اما هر چه بود 
محرم امس��ال رنگ و بوي ديگري داشت كه هيچ يك از 
ما تا به حال تجربه نكرده بوديم. عاشورا هم همين طور، 

هر سال هيات هاي عزاداري و دسته هاي سينه زني براي 
روز ش��هادت امام حسين )ع( سنگ تمام مي گذاشتند. 
فضاي شهر پر مي شد از دود اسپند و عطر گالب و تصوير 
زنجيرهايي كه با هر ضربه طبل و س��نج باال مي رفت و 
برشانه هاي عاشقانش فرو مي آمد. بوي عطر قيمه نذري را 
از هر كوچه و خياباني مي توانستي احساس كني، اما امسال 
هيچ كدام اين ها را تجربه نكرديم، خبري از عطر گالب و 
بوي اسپند و غذاي نذري نبود. عزاداري ها يا مجازي بودند 
و يا با رعايت پروتكل ها كه قطعا نمي توانستند شور و حال 
سال هاي قبل را داشته باشند.  در برخي كشورها مراسم ها 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي همراه شد و برخي   ديگر 
هم از طريق فضاي مجازي. روش هايي كه شيوع ويروس 
كرونا را به حداقل برساند، اين روش ها در برخي مناطق 
سختگيرانه است و اما در مناطقي هم نواقص زيادي در 
آنها ديده مي شود.  پاكستان؛ عزاداري با دستورالعمل هاي 
بهداشتي براي مثال پاكستان يكي از كشورهايي است 
كه با برنامه هايي مشابه با ايران، براي سوگواري در محرم 
برنامه ريزي كرده است، مس��ووالن وزارت بهداشت اين 
كشور اعالم كرده اند مردم با رعايت برخي پروتكل هاي 

اجتماعي مثل فاصله گذاري اجتماعي، ضرورت پوشيدن 
ماسك و ... به سوگواري بپردازند.

   عراق؛   نگراني نسبت به
 عدم رعايت پروتكل ها و قوانين

عراق هم مانند ايران و پاكس��تان مراسم هاي محرم را با 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي برگزار كرده است، اما با 
وجود هشدار بس��ياري از مراجع و مسووالن اين كشور 
نگراني هايي نسبت به عدم رعايت برخي پروتكل هاي در 

اين كشور وجود دارد.

    كويت؛ ۱۵ تا ۶۰ ساله ها عزاداري كنند
در كويت هم قوانين سختگيرانه اي براي جلوگيري از شيوع 
كروناويروس در هنگام عزاداري تصويب شده است، به طوري 
كه زمان سوگواري در مراسم هاي اين كشور ۱۵ دقيقه است، 
افرادي بدون بيماري خاصي كه بين ۱۵ تا 6۰ ساله هستند 
ي توانند در مراسم شركت كنند، در هنگام ورود به مراسم 
دماي بدن افراد كنترل مي شود و پوشيدن ماسك و رعايت 

فاصله ۱.۵ متري با ديگران هم اجباري است.

     بحرين؛ پخش زنده مراسم ها
برخالف بيش��تر كش��ورها، براس��اس گزارش العربيه 
سوگواري هاي محرم در بحرين به شكل حضوري برگزار 
نمي ش��ود، هيات مديره اوقاف جعفريه اين كشور اعالم 
كرده است كه مراسم محرم امسال از حسينيه ها به طور 
زنده پخش مي ش��ود و فقط كارمندان همان مساجد با 
پوشيدن ماسك و رعايت فاصله گذاري اجتماعي مي توانند 

در سوگواري شركت كنند.

گزارش
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