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كنترل مخارج راهكار
كاهش بدهي دولت

رشد آمار نقدينگي ،پايه
پولي ،بده��ي دولت به
بانكها و بانك مركزي،
نش��اندهنده س��لطه
مالي بر بانك مركزي و
باال بودن مخارج دولت
نسبت به درآمدهاست.
مسعودبيرمي
س��لطه مالي ب��ر بانك
مركزي باعث ش��ده كه هر وق��ت ،دولت درآمد
نفت و ماليات ندارد ،از طريق اس��تقراض از بانك
مركزي و رش��د بدهي دولت به بانكها و اضافه
برداشت بانكها از بانكها ،عمال نقدينگي رشد
فزاينده داشته باشد .حتي زماني كه در دولتهاي
قبلي رشد درآمد نفت بااليي داشته ،بازهم براي
خرج كردن بيشتر و به دليل سلطه مالي خود بر
بانك مركزي ،دايم به رش��د نقدينگي دامن زده
و به ج��اي دالرهاي نفتي ،نقدينگ��ي به جامعه
تزريق شده و قبل از آنكه دالرهاي نفتي در بازار
فروخته شود ،ريال بيشتر وارد بازار شده و باعث
تورم و رشد نقدينگي دايمي ش��ده است .يعني
افزايش بدهي دولت ب��ه بانكها قبل از تحريمها
نيز وجود داش��ته و به تدريج افزايش يافته است.
اين وضعيت به علت سلطه شديد سياست مالي
دولت بر سياست پولي سيس��تم بانكي است كه
در هر ش��رايطي در چند دهه اخير ،باعث رش��د
نقدينگي شده اس��ت .يعني سياس��ت مالي به
جاي اينكه وابس��ته به فضاي عموم��ي اقتصاد،
رش��د اقتصادي و س��رمايهگذاري ،به��ره وري،
ارزش اف��زوده ،رش��د تولي��د و كارايي باش��د ،و
مخارج دولت از طريق مالياته��ا و پول موجود
تامين ش��ود .دايما پول ونقدينگي از سيس��تم
بانكي به سمت اقتصاد سرازير شده و عامل تورم
بوده و رشد نقدينگي بسيار باالتر از رشد اقتصاد
و بهره وري و سرمايهگذاريها اتفاق افتاده است
و حاصل آن چند برابر شدن قيمتها بوده است.
كسري بودجه كه در يكسال اخير تشديد شده
و در ماههاي اخير به اوج خود رسيده است ،عمال
موجبات رش��د پايه پولي را فراهم كرده اس��ت.
براساس اعالم بانك مركزي رش��د پايه پولي در
س��ه ماه اول  ،99به ميزان  8.8درصد رشد كرده
و هفتهاي بي��ش از  2300ميلي��ارد تومان پايه
پولي رشد كرده و نقدينگي نيز هفتهاي  13هزار
ميليارد تومان بيشتر شده و در بهار امسال معادل
 7.3درصد رشد نقدينگي داش��تهايم .به عبارت
ديگر ،تا زماني كه دولت متناسب با درآمد خود،
مخارج را كاهش ندهد و كسري بودجه باعث رشد
نقدينگي شود ،روي تورم و ارز اثر گذار خواهد بود
و نقدينگي جديد قدرت خريد م��ردم را كاهش
ميده��د و قيمتها دايم ب��اال م��يرود .راهكار
اصلي كنترل بازارها و قيمت ارز و سهام ،كنترل
كسري بودجه و رشد پايه پولي و نقدينگي است
و دولت بايد در اين زمينه اگر درآمد كافي ندارد،
حداقل مخارج خود را كم كند و مانند گذش��ته
خرج نكند .همچنين كساني كه با سياستهاي
خود ،به ايجاد جذابيت در بورس كمك كردهاند
در مقابل س��هامداران مسوول هستند و ضروري
است كه به جاي تمركز بر يك بازار خاص مانند
بورس ،در س��اير بازاره��اي تولي��دي و كاال ،ارز،
خ��ودرو ،مس��كن و ...جذابيت متناس��ب ايجاد
كنند و از همه مهمتر نقدينگي را به سمت توليد
كاالهاي اساسي و معيشتي مردم هدايت نمايند.
زيرا در شرايطي كه فعاالن اقتصادي سرمايه در
گردش واحدهاي اقتصادي را از توليد خارج و به
سمت بورس هدايت كرده تا سود بيشتري ببرند،
نميتوان انتظار بهبود توليد و رش��د اقتصادي را
داشت .ظهور تورم به دنبال رشد نقدينگي قطعي
اس��ت اما اينكه زمان آن كي خواهد بود ،بستگي
به رشد اقتصادي و ظرفيتهاي اقتصاد و عرضه
و تقاضا دارد .در واقع برخي سياستگذاران به اين
بهانه و طرح مباحثي تحت عنوان كاناليزه كردن
نقدينگي افزايش نقدينگ��ي را توجيه ميكنند
كه تحلي��ل نابجايي اس��ت بهطوريك��ه نظريه
پردازان غربي اين مساله ،پس از مطالعات تجربي
كش��ورهاي مختلف از اين نظر دست كشيدهاند
لكن در كشورما برخي در بدنه دولت همچنان از
آن دفاع ميكنند و اين يك��ي از تقابلهاي بانك
مركزي با دولت اس��ت حتي با توجيه اين نيز با
وجود ظرفيتهاي محدود اقتص��ادي ،تحريمها،
درآمد پايين نفت و گاز ،كاهش مالياتها بدنبال
ادامه در صفحه4
بحران كرونا كه ...

مرتضيكاظمي،تحليلگراقتصادي
در گفتوگو با «تعادل» تشريح كرد

استقراض دولت از
بانك ها باعث رشد
تورم ميشود
مهدي بيك| موضوع كس�ري بودج�ه دولت و
متعاق�ب آن روشهايي كه نظ�ام اجرايي براي
جبران اي�ن كس�ري در نظر ميگي�رد؛ همواره
يك�ي ابهاماتي اس�ت ك�ه در فض�اي عمومي و
محافل اقتصادي جامعه جريان دارد .موضوعي
كه تبعات آن ه�م زندگي مردم ع�ادي كوچه و
بازار را متاثر ميكند و هم بر روي ش�اخصهاي
كالن اقتصادي اثر ميگذارد .آمارهاي مس�تند
نش�ان ميدهد كه ميزان بدهي دولت به شبكه
بانكي كش�ور تا حد چش�مگيري افزايش پيدا
كرده بهط�وري كه تنها در طول  يكس�ال حجم
ريالي بدهيه�اي دولت به نظام بانكي رش�دي
25درصدي را تجربه ميكند؛ حركتي كه برخي
از تحليلگران را نگران تبعاتي ساخته است كه
اين نوع اس�تقراضها در فضاي عمومي جامعه
به جاي خواهد گذاش�ت .با اين مقدمات و براي
يافتن پاس�خهاي منطق�ي براي اي�ن چراهاي
متعدد سراغ مرتضي كاظمي تحليلگر اقتصادي
رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان موضوعي بتابانيم
كه بخ�ش مهم�ي از گرفتاريه�اي اقتصادي و
معيشتي كشور به دليل وقوع آن است .كاظمي
از خطري در اقتصاد ايران ذيل عنوان استقراض
دولت از بانكه�ا صحبت ميكند ك�ه چنانچه
هرچه س�ريعتر براي آن تصميم عاجلي گرفته
نشود ،ميتواند تك تك شاخصهاي اقتصادي
كش�ور را در مس�ير نزول مس�تمر ق�رار دهد.
خطري كه اين اس�تاد اقتصاد معتقد اس�ت اين
روزها بيش�تر از هر زمان ديگري ب�ه ما نزديك
شدهاست.
بر اساس بررسيهاي مستند به حجم بدهي
دولت به بانكها از پارس�ال تا امسال حداقل
25درصد افزوده ش�ده اس�ت و ب�ه محدوده
عددي  301هزار ميليارد تومان رسيده است.
لطف�ا بفرماييد اي�ن ش�كل بيانضباطيهاي
اجرايي چه تبعات�ي براي اقتصاد و معيش�ت
دارد؟
آنچيزي كه من در اين زمينه ميدانم ،همان واقعيتي
است كه مشخص است و همه از آن باخبرند و ارزيابي
ميكنند .در واقع تاثي��ر اين بيانضباطي خ��ود را در
افزايش دامنه تورم نش��ان ميدهد .نكت��هاي كه من
معموال بر روي آن انگشت ميگذارم اين است كه دولت
ها (نه اين دولت بلكه عموم دولتها) در ايران ولخرجي
ميكنند .ولخرجي يعني چه؟ يعني اينكه بدون توجه
به داش��تهها تكاليف و تعهدات براي خودش��ان ايجاد
ميكنند .در ادبيات اقتصادي به اين ولخرجي؛ كسري
بودجه گفته ميش��ود .براي جبران كس��ري بودجه
روشهاي مختلفي اتخاذ ميش��ود كه مخربترين و
آسيب زاترين روش همين راهكار استقراضي از بانكها
است كه متاسفانه دولتها در ايران از آن براي جبران
كسري بودجه خود استفاده ميكنند .يعني از ساختار
بانكي (به معنايكالن آن) استقراض ميكنند.
  البته مقامات دولتي و اقتصادي دولت معموال

هرگونه اس�تقراض از سيس�تم بانكي را منكر االن پولي در كار نيست تا به بازنشستگان لشگري و
ميشوند؟ اما به نظر ميرسدآمارها چيز ديگري كشوري بدهند و تقريبا همه حقوق بازنشستگان از
بودجهعموميپرداختميشود.
ميگويند؟
  معني اين فعل و انفعال كه شما تشريح كرديد
ممكن است دولتمردان بهانههايي را مطرح كنند كه
ما نميخواهي��م از روشهاي مخرب اس��تفاده كنيم چيس�ت؟ اين فرآيند نهتنها متوقف نميشود
اما واقعيت آمارها و ش��اخصهاي اقتصادي بر خالف بلكه مدام در ح�ال افزودن به تعه�دات دولتي
اين اظهارنظرهاس��ت .در مجموعه دولتي كه دايم در هستيم.چهبايدكرد؟
حال افزايش تعهدات خودش اس��ت وبيش از ظرفيت همانطور كه اش��اره كرديد طي دهههاي گذشته
اقتصادي كشور و جيديپي توليدي كشور ،هزينه و هزينههاي خود را افزايش دادند ،در حال حاضر هم
خرج ميكند؛ هر روز با مشكل تازهاي روبه رو ميشود .دولت به هر بهانهاي در ح��ال افزايش تعهدات مالي
يك روز ارز و دالر نوس��ان دارد؛ روز ديگر قيمتها در خود است وهمچنان هم دولتمردان خيلي با آرامش
بازار مسكن اوج ميگيرد و روز بعد ،قيمت سكه طول و هزينههاي خود را زيادتر ميكنند و هزينههاي تازه
عرض اقتصاد را طي ميكند .مثل يك پدر يك خانواده بر روي هزينههاي قبلي ميافزايند .چاره پاسخگويي
كه درآمد مناس��بي ندارد و بيكار اس��ت؛ اما هر روز از به اين تعهدات چيس��ت؟ يا بايد پ��ول چاپ كنند
جايي و از كسي قرض ميكند ،بعد از مدتي كه قرض و پايه پولي را افزايش دهند ي��ا از طرق مختلف ،به
گرفتن هم ممكن نشود ،ممكن اس��ت اقدام به دزدي منابعي كه در دسترش��ان اس��ت (بان��ك مركزي و
و زورگيري و ...هم كند .در واقع از هر روش��ي استفاده بانكها) دست بزنند و بخشي از آن منابع را براي حل
ميكند تا هزينههاي خودو خانوادهاش را پاسخ دهد .مشكالتشان استفاده كنند كه با آن روش ها دولت
در حالي كه راهحل درست آن است كه اين پدر روشي بدهكارترخواهدشدواقتصادآشفتهتر.
  برخ�ي از كارشناس�ان
را پي��دا كند ك��ه بهصورت
برش
معتقدن�د كه ب�راي جبران
ش��رافتمندانه به اين نيازها
  حرك�ت تدريج�ي اقتص�اد به مشكل كسري بودجه بايد
پاسخ دهد .ابتدا هزينههاي
از انتش�ار اوراق اس�تفاده
اضاف��ي را متوق��ف كند بعد سمتسياهچالههايتورمي
  پ�ول بازنشس�تگان از بودج�ه شود.نظرشماچيست؟
به دنبال كار و درآمد بيشتر
اخيرا روشه��اي جديدي هم
بگردد ت��ا بتواند ب��ه زندگي عموميپرداختميشود
  براي افزاي�ش جيديپي دولت از س��وي دوس��تان كارشناس
خود سرو سامان دهد.
مطرح ميش��ود كه اس��م آن را
اشاره
كه
  اين مشكالت
بايد از كسب و كارهاحمايت كند
  مردم از نوس�انات بورس�ي آگاه عمليات بازار باز يا انتشار اوراق
ميكني�د؛ تنه�ا مختص
قرضه ميگذارن��د ،اما آنچه كه
دول�ت اي�ران اس�ت ي�ا هستند
من ميفهمم اين اس��ت كه اين
نمونههايي از اين دس�ت
موضوعات بهانه است .كاري كه دولت بايد انجام دهد،
درسايركشورهاهممشاهدهميشود.
نه فق��ط دولت اي��ران و نه فق��ط دولت فعل��ي ،بلكه انضباط مالي و كاهش هزينهه��ا و از آنطرف كمك به
دولتهاي مختلف در كش��ورهاي مختل��ف بارها اين افزايش جي دي پي اس��ت .ب��راي افزايش جيديپي
تجربيات را از س��ر گذراندهاند و به دليل اش��تباهات دولتها بايد از كس��ب و كار حمايت كنند .اين ش��ايد
متعددي ك��ه در اقتص��اد و برنامهريزي داش��تهاند ،مهمترين پروژهاي باش��د ك��ه پيش روي مس��ووالن
هزينههايشان بيشتر شده است .يعني نوعي حركت تصميمسازكشورقرارگرفتهاست.
  از نظر ش�ما بزرگترين حمايتي كه دولت در
تدريجي به سمت سياهچالهاي از مشكالت كه اين نوع
حال حاضر ميتواند از فضاي كسب و كار انجام
تصميمسازيها اقتصاد را به آن سمت سوق ميدهد.
  يك�ي از اث�رات عيني يك چني�ن تصميمات دهد ،چيست؟تس�هيالت بدهد ،مش�وقها را
اش�تباهي در نهادهاي حمايتي مثل س�ازمان بيشتركندياموضوعديگري؟
تامين اجتماعي نيز بروز پيدا ميكند .درباره اين بزرگترين حمايت دولت از فضاي كس��ب و كار اين
اس��ت كه مزاحم آنها نش��ود و اجازه بدهد تا كارشان
مشكالتنظرشماچيست؟
م��ا چند س��ال اس��ت ،س��رفصلهاي جدي��دي را را پي��ش ببرند ،در واق��ع هفت خوان اخ��ذ مجوزها و
در زمينهه��اي دول��ت داري��م به ن��ام صندوقهاي دستورالعملها و ...بايد از پيش روي فعاالن اقتصادي
بازنشس��تگي كه بس��يار جدي و حيرتانگيز است .برداش��ته ش��ود .بايد فضاي مناس��ب ب��راي پويايي
شرايط به گونهاي ش��ده كه كشور بايد نفت بفروشد بيزينسها ،ش��ركتها ،اس��تارتاپها و ...فراهم شود.
و مل��ت باي��د ماليات بده��د تا ت��ا بتوانن��د حقوق اين خودش كمك ميكند تا مهار تورم انجام ش��ود و
بازنشس��تگان را بدهند .االن چند سال است كه اين در بلندمدت مشكل كسري بودجه دولت را نيز تا حد
صندوقه��ا نميتوانند حق��وق اعضاي خ��ود را كه زياديبهبودميبخشد.
  بحثي در خصوص اثرات بنيادين بورس بر روي
بازنشستگان هس��تند ،پرداخت كنند .در حالي كه
فردي كه 30سال كار ميكرد بخشي از درآمد خود ش�اخصهايي چون نظام تصميمس�ازي و نظام
را به اين صندوقها ميداد تا در زمان بازنشستگي از حكمراني كشور از سوي اساتيدي چون محسن
رويكردهاي حمايتي اين صندوق بهرهمند شود .ولي رناني مطرح شده كه بر اساس آن گفته ميشود

از اين پس به دليل حضور فراگير اقشار مردمي
در بورس ،نظام سياسي كشور به راحتي قادر به
تصميمسازيهاي غيركارشناسي شده نخواهد
بود .آيا اين قرائت را قبول داريد.
من اي��ن را ب��اور نميكن��م .وقتي كه قيم��ت دالر
در س��ال 97در فاز افزايش��ي ق��رار گرف��ت؛ دالر از
14هزارتومان به 19هزار تومان رس��يد .در آن زمان
تعداد زيادي از مردم دالر خريدن��د كه به دالرهاي
خانگي معروف ش��د؛ بعد قيمت دالر ناگهان نزول
كرد و به محدوده 11ه��زار توماني رس��يد و تعداد
زيادي از مردم كه دالر و س��كه خريده بودند متضرر
شدند .مردم دو سال صبر كردند تا ضررشان جبران
ش��د .آيا در آن زم��ان اتفاقي افتاد؛ كس��ي اعتراض
فراگي��ري كرد؛ اي��ن ذات بازارهاي مالي اس��ت كه
در آن س��ود و ضرر توامان مطرح اس��ت .مردم هم
ميدانند كه ريسك دارد .اينكه فكر ميكنيم كسي
كه 20ميليون تومان وارد بورس كرده است موضوع
را متوجه نيست؛ به نظرم بحث اشتباهي است.
  يعني ش�ما معتقديد كه م�ردم كامال متوجه
نوس�انات احتمالي بازار بورس و...هس�تند؟ اما
در قضيه موسسات غيرمجاز شاهد اعتراضات
بس�ياري بوديم و در نهاي�ت دول�ت مجبور به
مداخله ش�د و از بودجه عمومي ض�رر مردم را
جبرانكرد.
موضوعات مختلف با هم متفاوتند ،اما بازارها اگر رشد
كند كه مردم س��ود ميكنند .اگر هم نزول كند باز هم
مردم در جريان واقعيات هستند .اين بحث با بازار كاال
و خدمات فرق دارد؛ مردم ممكن اس��ت كه احس��اس
كنند ،تورم زندگي آنه��ا را با مش��كل مواجه ميكند
و ناراضي باش��ند اما زماني كه وارد ب��ورس و بازارهاي
مالي و داراييها ميش��وند ميدانند كه ممكن اس��ت
ضرركنند .من حرف آقاي رناني را ميفهمم اما معتقدم
كه بايد روي آن بيشتر فكر شود.من معتقدم كه مردم
و بازيگران خرد هوشمندي خاصي دارند .هوشمندي
مردم هم ناشي از شناختي است كه از اتمسفر اقتصادي
كشور دارند و متناسب با آن تحليلها اقدام ميكنند.
  تحركات مردم يا بازيگران خ�رد در بازارهاي
مالي و اقتصادي را چطور ديده ايد؟به نظر ش�ما
مردم از آگاه�ي كافي براي حضور در اتمس�فر
اقتصاديبرخوردارند؟
تجربه من نش��ان ميدهد كه مردم كوچه و بازار اغلب
تحليلهاييبهترازكارشناسانومسووالنداشتهاند.از
نزديك با اين شكل از تحليلها مواجه شدهام و معتقدم
كه مردم ميتوانند گليم خود را از بازارهاي مالي بيرون
كش��ند .فقط بايد بس��تر الزم براي اين حضور فراهم
شود .ديروز در يك روزنامه اقتصادي گزارشي منتشر
شده بود كه در آن آمده بود بسياري از سرمايهگذاران
در بازار ب��ورس در تيرماه حتي به ان��دازه تورم تيرماه
هم س��ود نكردهاند .من افراد زيادي ميشناسم كه دو
ماه گذش��ته در بورس ضرر كردهان��د .اين يعني چه؟
يعني اينكه مردم و بازيگران اقتصادي متوجه فرآيند
س��رمايهگذاريهاي خود هس��تند و فقط بايد فضاي
الزم براي اين منظور فراهم شود.

اگر چه كش��ور ع��راق،
چه از لح��اظ ژتوپلتيك،
ژئوانرژي��ك و مهمت��ر از
هم��ه ژئواس��تراتژيك
داراي امتي��ازات و
برتريه��اي خاص��ي
عبدالرحمنفتحالهي در منطق��ه بهش��دت
پراهمي��ت خاورميان��ه
اس��ت ،اما تاكنون اين كشور نتوانس��ته از دل اين
امتيازات و برتريهاي ب��ه يك حكومت قدرتمند،
چه در داخ��ل عراق و چه در س��طح منطقه و نظام
بينالملل دست پيدا كند .به عبارت ديگر عليرغم
ظرفيتهاي مناس��ب عراق اين كش��ور به دليل
ضعف س��اختاري در نظام سياس��ي و عدم ثبات
مديريت دولت��ي از جايگاه اصلي كه ب��ه آن تعلق
دارد فاصله معناداري پيدا كرده اس��ت .تا پيش از
سال  2003و سقوط رژيم بعث عراق اين كشور به
دليل اشتباهات و تبعات بهشدت مخرب سياسي،
اقتصادي،ديپلماتيكوامنيتينظامديكتاتورياش
نتوانست بستر مناسبي براي رشد و بالندگي خود
به عنوان يك مهره اثر گذار در همه عرصهها را ،هم
در داخل و در بعد منطقهاي پيدا كند .به ديگر بيان
تاوان حماقتهاي صدام حس��ين عمال اين كشور
را براي ساليان متمادي از رشد باز داشت .اما با آغاز
حياتعراقنوينپساصدامپيچيدگيهايسياسي
و اجتماعي به دليل ساختار و بافتار متنوع ،متعدد و
گاهمتضاددينيوقوميسببشدتاعمالحكومتي
قدرتمند براي جبران مافات در اين كش��ور شكل
نگيرد .خصوصا كه بغضهاي فروخورده و سركوب
شده اقوام و مذاهب مختلف عراقي در حيات رژيم
بعث هم بر ش��دت اين پيچيدگيها افزود .چرا كه
س��هم خواهي قومي و ديني و به تبع��ش به وجود
آمدن دولتي سهميهاي به عنوان يكي از مهمترين
آفات عدم شكلگيري گفتمان دموكراسي خواهي
در عراق موجب اتالف ان��رژي ،ذيل اصطكاكهاي
سياسي خواسته و ناخواسته شد؛ اتالف انرژي كه نه
تنها عراق را از داشتن حكومتي قدرتمند و كاراء در
حل مشكالت و چالشهاي مردمش محروم كرد،
بلكه وضعيت در  16سال گذشته پس از ديكتاتور
بعثي به جايي رس��يد كه ما اكتبر س��ال گذشته
ميالدي ش��اهد خيزش و قيام مردم ع��راق بوديم
كه در نهايت به سرنگوني دولت عادل عبدالمهدي
انجاميد.درهمينراستانقشآفرينيمخرباحزاب،
جريانات ،ائتالفهاي پارلماني و ش��خصيتهاي
عراق در روند تش��كل دولتهاي بغداد ،نه تنها به
حاكميت ياري و كمك نرساند تا بر مدار قانون رفتار
كند ،بلكه ضريب مش��روعيت و كارآمدي دولتها
را يكي پ��س از ديگري ب��ه پايينترين حد ممكن
رساند و موجب شد كه «قدرت سياسي» به «اقتدار
سياسي» در عراق بدل نشود .چرا كه قدرت سياسي
وقتي از مش��روعيت اجتماعي برخوردار نباش��د،
نميتواندبهاقتداربينجامد.دركنارآنهميندولت
سهميهاي احزاب سبب شد دموكراسي در عراق از
بازتاب دادن اراده ملي به س��وي حاكميت گروهي
از اف��راد ،جريان��ات و ائتالفه��اي پارلماني تنزل
كند و به سوي نوعي از حكومت مطلق استبدادي
گرايش پيدا كند .در س��ايه اين نكات با گذشت 17
سال از عمر ساختار سياسي نوين عراق ،اين كشور
هنوز دستاورد ملموسي در رابطه با بهبود وضعيت
خدماتي به ويژه در بخشهاي مه��م و حياتي براي
ش��هروندان ،كاهش نرخ بيكاري ،كنترل وضعيت
امنيتي ،جمعآوري س�لاح از مردم ،ارتقاء س��طح
معيش��ت ،مقابله با ش��يوع بيماريهاي اجتماعي
ويرانگ��ر از قبيل مصرف مواد مخدر و خودكش��ي و
نظاير آن نرسيده اس��ت .اما در اليه عميقتر به نظر
ميرسدكهاينكمكاريدولتهادررسيدگيبهاين
دست امور ميتواند ريشه در دو عامل فساد گسترده
و همه گير سياس��ي و اقتصادي جريانها و احزاب
عراقي و نيز شكلگيري دولتي سهميهاي باشد كه
مانع از آن شده است دولتهاي در اين مدت بتوانند
خروجي موثري از خود نش��ان دهند .اگر چه كه در
مقابل اين سهميه بنديها اقدام 16ژوئن2019/26
خرداد 1398جريان «حكمت ملي عراق» در تغيير
ماهيتسياسيخودبهعنوانيكجرياناپوزيسيون
قانوني و مدني در قبال دولت بغداد ،گامي رو به جلو
در جهت نهادينه كردن فرهنگ دموكراسي خواهي
بود ،اما به واقع اين گفتمان (اپوزيسيون) در صحنه
سياس��ي عراق و در حيات  404روزه خ��ود از زمان
تولدش تا به اكنون آن چنان كه بايد نُضج پيدا نكرد.
چرا كه اگر به ديالكتيك سياسي درست حكومت و
دولت مستقر با جريان اپوزيسيون مدني و قانوني در
عراق بها داده شود ،ميتواند غناي دموكراسي در اين
كشوررادوچندانكند؛مقولهايكهدرسپهرسياسي
خاورميانه و فرهنگ دموكراسي خواهي ،نه چندان
غني غرب آس��يا البته به جز معدودي از كش��ورها
مانند لبنان هنوز هضم نشده است .پيرو اين واقعيت
تلخ در ساير كش��ورهاي منطقه غرب آسيا اساسا از
مقوله اپوزيسيون بيشتر به عنوان حركتي در جهت
هر جومرجطلبي اجتماعي ،پررنگ كردن آش��وب
سياس��ي و در نهايت س��اقط كردن دولت مستقر و
حاكميادميشود.

اخبار
وصول   ۸ميليارد تومان طلب
شستا از فدراسيون فوتبال

شركت شستا تاكنون حدود  ۸۰ميليارد ريال از
طلبهاي خود را از فدراس��يون فوتبال دريافت
كرده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
چنديقبلفدراسيونفوتبالايرانبرايپرداخت
مطالباتماركويلموتسبلژيكيسرمربيسابق
تيم ملي ۲ ،ميليون يورو از شركت شستا كه زير
مجموع��ه تامين اجتماعي ب��ود ،دريافت كرد و
متعهد ش��د اين مبل��غ را در فروردين ماه به اين
ش��ركت پرداخت كند .درحالي كه حدود  ۴ماه
از فرصت قانوني فدراسيون فوتبال گذشته بود،
شركت شستا تصميم به توقيف اموال فدراسيون
فوتبالگرفت.حسنمحمديمديرروابطعمومي
ش��ركتهاي س��رمايهگذاري تامين اجتماعي
(شستا) در گفتوگو با خبرنگار ما ،درباره اخبار
منتشر ش��ده مبني بر توقيف اموال فدراسيون
فوتبال توسط شستا ،اظهار كرد :اين خبر تاييد
است.حكمتوقيفاموالفدراسيونفوتبالتوسط
شستا گرفته شده است .وي افزود :تا اين لحظه ۸
ميليارد تومان از طلب خود را از فدراسيون فوتبال
بابت پرداخت حقوق ويلموتس وصول كرده ايم
و پيگير آن هس��تيم مابقي بدهي خودمان را از
فدراسيون دريافت كنيم.

فعالسازي  نسلپنجم   
بدون  زيرساختزيانباراست

فعالسازي نسل پنجم اينترنت بدون فراهم كردن
زيرساختهايالزمبرايكشورزيانباراست.عليرضا
آل داوود ،كارش��ناس فضاي مجازي در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران جوان گفت :كاهش سرعت
اينترنت همراه در كش��ور طبيعي اس��ت .در حال
حاضر در دوران كرونا و پس��اكرونا و موج دوم و سوم
اين بيماري به س��ر ميبريم ،در چنين شرايطي كه
مصرفاينترنترويپهنايباندافزايشمييابدقطعا
اينترنت كند ميشود .زياد شدن اپراتورهاي كشور
باعث رقابتيتر شدن ارايه خدمات نسل آينده مثل
اينترنت اشيا و فناوري  ۵Gميشود.الزاماتي مانند
پيوستفناوري،پيوستفرهنگيوپيوستامنيتي
براي راهاندازي فناوري  ۵Gدر كشور ضروري است.
مردم در حال حاضر امكان خريدن دس��تگاههايي
كه بتواند از فناوري  ۵Gپشتيباني كند را ندارند.بر
اساس بررسيهاي انجام ش��ده يكي از ارزانترين
تلفن همراهي كه از يك برن د كرهاي است و ميتواند
از اين فناوري پش��تيباني كند با قيمت ۳۵ميليون
تومانعرضهميشود.

برگزاري جشنواره فيلم
كودك و نوجوان اصفهان

ش��هردار اصفهان گفت :جش��نواره بين المللي
فيلمهاي كودكان و نوجوانان با توجه به ش��رايط
كرون��ا در مهرماه ،تعيين تكليف ميش��ود .البته
براي برگ��زاري بخشهايي از اين جش��نواره به
صورت آنالين برنامهريزي صورت گرفته اس��ت.
وي افزود :اجراي پروژه بزرگ شهيد سليماني هم
سرعت گرفته است و اكنون عالوه بر اينكه پل قد
كشيده،پيشرفتطولوعرضآننيزمشهوداست.
همچنينازپلآفتابتاقهجاورستانهمآزادسازي
شدهوپلازسمتقهجاورستانهمدرحالساخت
است .ش��هردار اصفهان گفت :پل قهجاورستان
آرزوي  20ساله مردم بود و اكنون تا بهاران را آزاد
كرديم.برايوجببهوجباينآزادسازيهابامردم
توافق شده است كه حجم آن دو هزار و  600متر
طولدر 75مترعرضپلاستكهاكنوندراختيار
پيمانكاران قرار گرفته است.
ش��هردار اصفهان در مورد رفع دغدغه اين شهروند
تصريحكرد:اينبحثبامشاركتهمگانيشهروندان
از جمله موتورس��واران و خودروس��واران بايد حل
شود اما حق ساكنان ،مقدم است و استفاده از هيچ
حقي نباي��د موجب تضييع حقوق ديگري ش��ود
چراكه آنها دايما ساكن هستند و ما موقت از اينجا
استفاده ميكنيم .وي افزود :دسترسي باغ پرندگان
از ورودي ضلع جنوبي و از مسير پل وحيد است اما
تابلوهاي هدايتي براي مردم وجود دارد و بايد از تردد
غيرمجاز جلوگيري شود .نميگويم با مردم مقابله
شود بلكه بايد تعامل فرهنگي ايجاد شود و در حال
حاضر دادستاني ،نيروي انتظامي و شهرداري به اين
مساله ورود پيدا كردهاند و توافقاتي صورت گرفته تا
از هشت شب تا دو بامداد ناژوان تحت كنترل بيشتر
باشد تا نظم برقرار ش��ود .همچنين در هشتمين
برنامه «هر يكش��نبه ،يك افتت��اح» ارايه خدمات
الكترونيك سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
براي پرداخت هوش��مند كرايه تاكس��ي از طريق
 QR codeو اپليكيش��ن اصكيف با پوشش هزار
دستگاه تاكس��ي در سطح ش��هر اصفهان ،بهطور
رسمي ،آغاز ش��د .رييس كميسيون حمل و نقل و
فناوري اطالعات شوراي اسالمي شهر اصفهان در
اين برنامه آنالين با بيان اينكه سازمان تاكسيراني
شهرداري اصفهان براي رفاه بيشتر مردم برنامهها و
اقدامات ويژهاي را تعريف كرده است،اظهار كرد :اين
افتخار امروز براي سازمان تاكسيراني وجود دارد كه
سطح باالتري از خدمات فرهنگي ،اجتماعي و  ...را
ارايه ميكند و نظرات مردم نيز گوياي همين مطلب
اس��ت كه خدمات به شكلي بس��يار بهتر ،آسانتر
و روانتر در حال ارايه اس��ت .مديرعامل س��ازمان
تاكسيرانيشهردارياصفهاننيزدرادامهاينبرنامه
با بيان اينكه  9500خودرو تاكس��ي در سطح شهر
اصفهان وجود دارد كه ميتواند ش��امل اين پروژه
ش��ود ،اظهار كرد :اولويت ما در اجراي اين پروژه با
تاكس��يهاي زرد رنگ پالك «ت» است و تاكنون
هزارتاكسيبراياجراياينطرحآمادهشدهاند،براي
اجراياينپروژهچندواحدحملونقليكناريكديگر
قرار گرفتند ،در ابتدا مصوبات الزم از ش��وراي شهر
گرفته شد و در نهايت به اجراي اين پروژه رسيديم.
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ايـران

داراييهايخارجي
بانكمركزي  ۵۵۰هزارميليارد

افزايش بدهي دولت به بانك مركزي نشان ميدهد

رشد 20هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي
افزايش  99هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي در يكسال اخير به سيستم بانكي

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
براس�اس آمارهاي پولي و بانك�ي در خرداد
 99كه به تازگي از سوي بانك مركزي منتشر
شده ،ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم
بانكيبهرقم 446هزارميلياردتومانرسيده
كه در سه ماه نخست  99معادل  7.2درصد و
در يكس�ال اخير معادل  25.2درصد رشد
كرده است و از رقم  347هزار ميليارد تومان
در خ�رداد  98به  446هزار ميلي�ارد تومان
رس�يده و در اين يكس�ال معادل  99هزار
ميلياردتومانبيشترشدهاست.
بخش��ي از اين بدهي را بدهي دولت به سيستم بانكي
تش��كيل ميدهد كه به رقم  398هزار ميليارد تومان
رسيده و در اين يكسال از  318به  398هزار ميليارد
تومان رسيده و 80هزار ميليارد تومان افزايش داشته و
در طول يكسال 25.2درصد و در طول سه ماه نخست
 99معادل 7.9درصدرشدكردهاست .همچنينبخش
ديگري از بدهي بخش دولتي را بدهي ش��ركتهاي
دولتي به سيستم بانكي تش��كيل ميدهد كه به رقم
 47هزار ميليارد تومان رسيده و در اين يكسال از 29
به  47هزار ميليارد تومان رس��يده و  18هزار ميليارد
تومان بيشتر شده كه در طول يكسال اخير معادل64
درصد و در طول سه ماه نخست 99معادل  2.1درصد
رشد كرده است.
   رشد  20هزار ميليارد توماني بدهي دولت
به بانك مركزي
از رقم بدهي دولت به سيستم بانكي ،نزديك به 97هزار
ميليارد تومان را بدهي دولت به بانك مركزي تشكيل
ميدهدكهاز 78هزارميلياردتوماندرخرداد 98به97
هزار ميليارد تومان در يكسال بعد رسيده و با  20هزار
ميليارد تومان افزايش ،رشد 24.1درصد در يكسال و
 26.9درصد در سه ماه نخست  99داشته است.
نكته حايز اهميت اين است كه در سه ماه نخست سال
 99بدهي دولت به بانك مرك��زي از  76430ميليارد
تومان در خرداد به 96970ميليارد تومان در خرداد99
رسيده و در عرض سه ماه اول سال  99معادل 20540
ميليارد تومان افزايش داش��ته و تنها در سه ماه 26.9
درصد رشد كرده است .همچنين بدهي شركتهاي
دولتي به بانك مركزي از  22ه��زار ميليارد تومان در
خرداد  98ب��ه  34هزار ميليارد توم��ان در خرداد 99
رسيده و طي اين مدت  12هزار ميليارد تومان بيشتر
شده و رش��د 50.8درصدي در يكسال و رشد منفي
 -12.6درصدي در سه ماه نخست  99داشته است
    61هزار ميليارد توم�ان افزايش در بدهي
دولت به بانك ها
از سوي ديگر ،از بدهي 315هزار ميليارد توماني بخش
دولتي به بانكها ،بخش نگرانكننده آن يعني بدهي

در يكسال اخير ،بدهي دولت به بانكها 61هزار ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك مركزي 19هزار ميليارد تومان افزايش داشته است
دولت به بانكها به رقم قابل توجه  301هزار ميليارد
تومان رسيده ،و بدهي دولت به بانكها كه مهمترين
بخشازبدهيبخشدولتيبهسيستمبانكيمحسوب
ميشود از مرز  300هزار ميليارد تومان گذشته است.
بدهي دولت به بانكها رش��د  2.9درصدي در سه ماه
نخس��ت  99و رش��د 25.6درصدي در يكسال اخير
داش��ته اس��ت و از رقم  240هزار ميلي��ارد تومان در
خرداد  98به رق��م  301هزار ميليارد تومان در خرداد
 99رس��يده و در اين يكسال معادل  61هزار ميليارد
تومان افزايش داشته است .بدهي شركتهاي دولتي
به بانكها نيز به رقم  13هزار ميليارد تومان رس��يده
كه رشد 81درصدي در س��ه ماه اول  99و رشد 113
درصدي در يكس��ال اخير داشته است .بدهي دولت
به بانكهاي تجاري يا دولتي 87هزار ميليارد تومان،
بدهي دولت ب��ه بانكهاي تخصصي  53هزار ميليارد
تومان،بدهيدولتبهبانكهايغيردولتيياخصوصي
 161ه��زار ميلي��ارد تومان بوده اس��ت و اين موضوع
نشاندهنده نگراني كارشناس��ان و صاحب نظران از
رشدبااليبدهيدولتبهبانكهابهخصوصبانكهاي
خصوصي است .به عقيده صاحبنظران اقتصادي ،رشد
بدهي دولت به بانكها ،عمال موجبات رشد مطالبات
معوق بانكي ،افزايش اضافه برداش��ت بانكها از بانك
مركزي ،افزايش بدهي بانكها در بازار بين بانكي ،رشد
پايه پولي و نقدينگي و تورم را به همراه دارد .همچنين

مدي�ر اداره ص�ادرات بان�ك مرك�زي ب�ه
بي�ان جزييات ارزهاي برنگش�ته به چرخه
اقتصادي كشور در سالهاي  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
پرداخت و بسته سياستي بازگشت ارزهاي
صادراتي در سال  ۱۳۹۹را تشريح كرد.

طب��ق اعالم مدي��ر اداره ص��ادرات بان��ك مركزي،
ميزان ارزهاي بازنگش��ته به چرخه اقتصادي كشور
در سالهاي يادش��ده بالغ بر  25ميليارد يورو (27
ميليارد دالر) است كه از اين ميزان حدود  6.8ميليارد
يورو ( 7.6ميليارد دالر) مربوط به  250صادركننده
حقيقي و حقوقي معرفيشده به قوه قضاييه است.
صمد كريمي در خصوص ميزان ارزهاي بازنگشته به
چرخه اقتصادي كشور گفت :اين بانك گزارشهاي
تحليل��ي مختلفي را در خصوص بازگش��ت ارزهاي
صادراتي در مقاطع مختلف تهيه و براي دستگاههاي
اجراي��ي و نظارتي ارس��ال ميكند ،بهط��ور نمونه
برمبن��اي پروانههاي صادرات��ي دريافتي از گمرك
جمهوري اس�لامي طي س��الهاي  1397و 1398
مبلغ  56.1ميليارد يورو (بدون احتس��اب صادرات
ش��ركتهاي ملي نفت ايران ،ملي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي اي��ران و ملي گاز ايران) صادرات
صورت گرفته است ،از اين ميزان تا روز 1399.3.31
فقط مبلغ  33.6ميليارد يورو برگشت ارز به چرخه
اقتصادي كش��ور انجام پذيرفته اس��ت ،بنابراين تا
پايان خردادماه سال جاري مبلغ  22.5ميليارد يورو
ارز فقط توس��ط اين گروه به چرخه اقتصادي كشور
برنگشته است.
وي همچنين گفت :ع�لاوه بر ارق��ام مذكور ،مبلغ
 2.5ميليارد ي��ورو مربوط به كوتاژه��اي صادراتي
عراق و افغانس��تان در بازه زمان��ي  1397.1.22الي
 1397.5.16اس��ت كه مطابق ب��ا مصوبات كميته
ماده  2ش��وراي عال��ي هماهنگي اقتص��ادي ،اين
صادركنن��دگان مجاز ش��دند صادرات خ��ود را در
س��امانههاي مربوط ثبت كنند و جزو تعهدات آنان
محسوب ش��د ،اما مبالغ ارزي آنها به چرخه رسمي
اقتصاد كشور برنگشته است كه با احتساب آن ،ميزان
عدم بازگشت ارز به چرخه رسمي كشور در سالهاي
 1397و  1398معادل  25ميليارد يورو خواهد شد.
مدي��ر اداره صادرات بانك مركزي افزود :بر اس��اس
گزارشهاي تحليل��ي ديگر ،اطالع��ات پروانههاي
صادراتي دريافتي از گمرك جمهوري اسالمي ايران
تعداد 2هزار و  386صادركننده داراي صادرات بيش
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ارقام به هزار ميليارد تومان

بدهيدولتبهپيمانكارانموجبشدهكهپيمانكاراندر
مقابل طلب خود از دولت ،نتوانند بدهي خود به بانكها
را پرداخت كرده و در نتيجه شرايط براي رشد مطالبات
معوق بانكي نيز فراهم شده است.
برايناساس،رقمباالي 301هزارميلياردتومانيبدهي
دولت به بانكه��ا 213 ،هزار ميليارد تومان مطالبات
معوق كه رش��د 19.6درصدي تنها در سه ماه نخست
سال 99داشته ،اضافه برداشت يا بدهي بانكها به بانك
مركزي كه به رقم  113هزار ميليارد تومان در خرداد
 99رس��يده عمال موجبات عدم دسترسي بانكها به
بيش از  600هزار ميليارد تومان از منابع را فراهم كرده
است.اضافهبرداشتبانكهاازبانكمركزينيز در سال

كدام صادركنندگان ارزهاي صادراتي را برنميگردانند؟
از يكميليون يورو با نسبت بازگشت ارز كمتر از 70
درصد (صفر تا  70درصد) از روز  1397.1.22لغايت
 1398.12.28مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن
حاكي از اين بود كه اين گروه بالغ بر  24ميليارد يورو
صادرات داش��تهاند و از روز 221. 1397.لغايت روز
 1399.3.31تنها نسبت به بازگشت 6.4ميليارد يورو
اقدام كردهان��د ،بهعبارت ديگر حدود  17.7ميليارد
يورو (حدود  20ميليارد دالر) توس��ط اين دسته از
صادركنندگان تاكنون به چرخه اقتصادي برگشت
نشده است.
وي ادامه داد :اين گروه در سياس��تگذاري ارزي از
اهميت بااليي براي مقام پول��ي و ارزي برخوردارند
و تالش خواهد ش��د در تعامل با آنان ،دستگاههاي
ذيرب��ط و نهاده��اي نظارتي تعه��دات ارزي خود
را بهط��ور كامل ايفا كنن��د تا بر اين اس��اس منابع
ارزي در ب��ازار دوم تقويت ش��ود و تأمي��ن نيازهاي
واردات��ي بهموقع انج��ام پذي��رد.وي همچنين در
خصوص اقدامات قضايي انجامشده بهمنظور برخورد
ب��ا صادركنن��دگان متخلف گفت :ب��ا پيگيريهاي
انجامش��ده و در راس��تاي مصوبات هيات وزيران و
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 250 ،صادركننده
متخلف به قوه قضاييه معرفي شدهاند.
كريمي ادامه داد :بر اساس آخرين اطالعات ،ميزان
تعهدات آنه��ا  6.8ميليارد يورو (معادل  7.6ميليارد
دالر) بوده اس��ت كه از اين رقم فقط  466.6ميليون
يورو مع��ادل  7درص��د ،عمدتاً از طري��ق واگذاري
پروانههاي صادراتي و ثبت كوتاژهاي صادراتي عراق
و افغانستان (از تاريخ  1397.1.22الي )1397.5.16
به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است.مدير اداره
صادرات بانك مركزي در خصوص عملكرد شركتهاي
پتروش��يمي در بازگش��ت ارز حاصل از صادراتشان
گفت :بهرغم برخي ابهاماتي كه به عملكرد اين دسته
از صادركنندگان وارد ميشود الزم به توضيح است
كه اين ش��ركتها بخش زيادي از تعهداتش��ان را
ايفا كردهاند ،بهطوريكه  58ش��ركت صادركننده
پتروشيمي از تاريخ  1397.1.22الي 1398.12.28
بهميزان  17.1ميليارد يورو صادرات داش��تهاند كه
از اين ميزان مبل��غ  14.4ميليارد ي��ورو را تا تاريخ
 1399.3.31به چرخ��ه اقتص��ادي برگرداندهاند،
بنابراين ميانگين نس��بت عملكرد اين ش��ركتها در
بازگش��ت ارز صادراتي معادل  84درصد بوده است.
همچنين تعداد  12ش��ركت عضو گ��روه ايميدرو از
تاريخ  1397.1.22الي  1398.12.29بهميزان 5.3

خرداد98

درصد
رشد سه ماهه99

درصد  -رشد يكسال
منتهي به خرداد99

افزايش
دريكسال

بانك مركزي ميزان نقدينگ��ي در پايان خرداد
ماه س��ال جاري را بيش از دو ه��زار و  ۶۵۷هزار
ميليارد تومان اعالم كرد .بانك مركزي با انتشار
گزيده آمارهاي اقتص��ادي در پايان خرداد ،۹۹
حجم نقدينگي را  ۲۶هزار و  ۵۷۱.۷هزار ميليارد
ريال اعالم كرد كه نس��بت به خرداد س��ال ۹۸
معادل  ۳۴.۲درصد افزايش نشان ميدهد .اين
در حالي اس��ت كه اين افزايش در دوره مش��ابه
سال گذش��ته  ۲۵.۱درصد بوده اس��ت .ميزان
داراييه��اي خارجي بانك مرك��زي در خرداد
س��ال  ۹۹به  ۵۵۰۷.۴هزار ميليارد ريال رسيد
كه نسبت به خرداد س��ال گذشته  ۲۱.۶درصد
افزايش نش��ان ميدهد .همچنين بدهي بخش
دولتي به بانك مركزي در دوره مورد بررسي نيز
 ۱۳۱۴.۱هزار ميليارد ريال بوده كه نشاندهنده
 ۳۰.۱درصد افزايش اس��ت .اين گزارش حاكي
اس��ت ،ميزان داراييهاي خارجي در اين بخش
با  ۵۰درصد رش��د نس��بت به مدت مشابه سال
قبل به  ۷۰۷۹هزار ميليارد ريال رسيده و حجم
اسكناس و مسكوك نيز با رش��د  ۱.۱درصدي،
 ۱۲۴.۱هزار ميليارد ريال است .سپرده بانكها
و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي
با  ۴۷.۸درصد افزايش به  ۳۱۳۱.۴هزار ميليارد
ريال رسيد .همچنين بدهي بانكها و موسسات
اعتباري غيربانكي به بانك مركزي نيز در پايان
خ��رداد  ۹۹با  ۱۵.۸درصد كاه��ش به ۱۱۳۲.۹
هزار ميليارد ريال رسيده است .ميزان داراييهاي
خارجي بانكهاي تجاري كش��ور در خرداد ماه
س��ال جاري  ۷۸۴.۳هزار ميليارد ريال است كه
نسبت به مدت مشابه س��ال پيش  ۳۹.۳درصد
رشد نشان ميدهد .س��پرده بانكهاي تجاري
نزد بانك مركزي ني��ز  ۵۶۲.۲هزار ميليارد ريال
بوده كه  ۲۸.۵درصد افزايش يافته اس��ت .جمع
كل داراييهاي بانكهاي تجاري در دوره مورد
بررس��ي ۷۶۳۵.۴ ،هزار ميليارد ريال بوده كه به
نس��بت خرداد  ۹۸داراي  ۳۲درصد رشد است و
ميزان بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي در
پايان خرداد ۹۹به ۹۸.۲هزار ميليارد ريال رسيده
كه  ۸۰.۲درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزايش داش��ته است .بر پايه اين گزارش ،ميزان
داراييهاي خارجي بانكهاي تخصصي در پايان
خرداد س��ال جاري  ۲۰۶۸.۲هزار ميليارد ريال
است كه نس��بت به دوره مشابه سال قبل ۸۵.۲
درصد رشد يافته است.

ميليارد يورو صادرات داشتهاند كه از اين ميزان مبلغ
 4.4ميليارد يورو را تا تاريخ  1399.3.31به چرخه
اقتص��ادي برگرداندهاند ،بنابراين ميانگين نس��بت
عملكرد اين شركتها در بازگشت ارز صادراتي معادل
 83درصد بوده است.
صمد كريمي در ادامه به تش��ريح بس��ته سياستي
بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات در س��ال 1399
پرداخت و با ابراز اينكه تهيه و ابالغ بس��ته سياستي
جديد با هدف تقويت منابع ارزي كش��ور بهصورت
حواله از طريق بازار دوم (س��امانه نيما) و استفاده از
منابع حاصل از صادرات براي واردات بخش توليدي
كش��ور انجام پذيرفته اس��ت تأكيد كرد :با توجه به
مختصات كالن اقتصادي كش��ور و شوكهاي ارزي
ناش��ي از كاهش حجم فروش و به��اي قيمت نفت،
فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشيمي ،تأمين
نيازه��اي وارداتي كش��ور بايد مبتني ب��ر صادرات
غيرنفتي باش��د ،بهعبارت ديگر با توج��ه به گذر از
راهبرد اقتص��اد نفتي به اقتصاد ب��دون نفت ،ثبات
بازار از كش��ور و بازارهاي چهارگان��ه اقتصاد (پول،
سرمايه ،كار و كاال و خدمات) ،حفظ و ايجاد اشتغال،
س��رمايهگذاري ،رش��د اقتصادي ،حفظ ارزش پول
ملي ،جريان باثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد
و توسعه صادرات غيرنفتي از يكسو و بازگشت ارز آن
به چرخه اقتصادي بر اساس سياستهاي اعالمي از
سوي ديگر است.
وي اضافه كرد :آسيبشناس��ي بازگشت ارز حاصل
از صادرات طي دو س��ال اخير حاكي از آن است كه
بهرغم تس��هيالت ،همكاري و تعامالت انجامشده،
گروهي از صادركنندگان همكاري الزم را در بازگشت
به موقع ارز نداش��تند كه منجر به افزايش ش��اخص
ارزي و تأخير در تأمين نيازهاي وارداتي كشور شد،
بنابراين در بسته سياستي جديد ،هدف تقويت منابع
ارزي قابل مالحظه در بازار دوم و افزايش ريسك عدم
بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ بهگونهاي
كه پيشبيني ميشود در سال جاري با نسبت باالتر
ضريب برگشت ارز مواجه شويم و بر اين اساس تأمين
نيازهاي وارداتي كشور بهموقع انجام گيرد.
مدير اداره صادرات بانك مركزي تأكيد كرد :بديهي
اس��ت با توجه به تعامل س��ازنده بان��ك مركزي با
دس��تگاههاي اجرايي و نهادهاي نظارتي و نيز ابالغ
بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب
 22تيرماه سال  99شوراي عالي هماهنگي اقتصادي،
با بازگشت ارزهاي صادراتي شاخص ارزي از نوسانات

گذشته با وجود تهاتر بدهي بانكها به بانك مركزي با
بخشي از بدهي دولت و مطالبات معوق ،كاهش قابل
توجهي داش��ت اما همچنان رقم بااليي را تش��كيل
ميدهد و به  113هزار ميليارد تومان رسيده است.
بدهي دولت به بانك مركزي از  34هزار ميليارد تومان
در خرداد  97به  97هزار ميليارد تومان در خرداد 99
رسيده و در اين دو سال حدود 63هزار ميليارد تومان
بيشتر شده و تقريبا سه برابر شده است.
بدهي دولت به بانكها نيز از  210هزار ميليارد تومان
در خرداد  97به  301هزار ميلي��ارد تومان در خرداد
 99رس��يده و در اين دو س��ال معادل  43درصد رشد
كرده است.

كمتري برخوردار ش��ده و با تقويت جانب عرضه ارز
بهصورت حواله در بازار دوم توس��ط صادركنندگان
و بانك مركزي ،نرخ ارز در مقادير واقعي متناس��ب
با عوام��ل بنيادين اقتص��ادي به تعادل برس��د.وي
ادام��ه داد :بر اس��اس مصوبات اين بس��ته ابالغي،
كليه صادركنندگان مكلفند حداق��ل  80درصد از
ارزهاي خود را بهصورت حواله و حداكثر  20درصدرا
بهصورت اسكناس در بازار دوم به فروش برسانند.
همچني��ن بنگاههاي تولي��دي  /صادراتي بهمنظور
تأمي��ن نيازه��اي وارداتي خ��ود ميتوانند حداكثر
 30درص��د مناب��ع ارزي صادرات خود را اس��تفاده
كنند و الزم اس��ت مابق��ي ارز حاص��ل از صادرات
(حداقل  70درصد) را بهصورت حواله ارزي در بازار
ثانويه به فروش برسانند.كريمي با اشاره به اينكه بر
اساس مفاد بسته سياس��تي جديد ،واگذاري پروانه
صادراتي ممنوع اس��ت ،افزود :تأمين ارز گروهي از
واردكنندگان ب��ا ارز حاصل از ص��ادرات گروهي از
صادركنندگان بهصورت مس��تقيم حس��ب مورد با
توافق وزارت صنعت ،معدن و تجارت يا وزارت نفت با
بانك مركزي و ثبت در سامانه نيما امكانپذير است.
مدير اداره صادرات بانك مركزي در مورد تش��ويق و
تنبيههاي درنظرگرفتهشده براي صادركنندگان در
اين بسته گفت :صادركنندگان در صورت برگشت ارز
به چرخه اقتصادي كشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ
صدور پروانه صادراتي ،از تعديل ارزش پايه صادراتي
بهميزان  10درصد برخوردار خواهند ش��د كه ابزار
تش��ويقي حايز اهميتي براي آنها بهش��مار ميرود،
همچنين صادركنندگاني كه در مهلت تعيينشده از
تاريخ پروانه صادراتي نسبت به برگشت ارز به چرخه
اقتصادي اقدام نكردهاند ،مكلفند باقيمانده تعهدات
خود را در بازار دوم (س��امانه نيما) بهنرخ روز پاياني
مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نيما) يا قيمت روز
بازار ،هر كدام كمتر باشد ،به بانك مركزي به فروش
رس��انند.كريمي در پايان تصريح ك��رد :با توجه به
تبصره ( )2ذيل بند ( )1مصوبه مورخ 1397.7.10
ش��وراي عالي هماهنگي اقتص��ادي ،ارايه هرگونه
خدمات توسط كليه دستگاهها و سازمانهاي اجرايي،
بانكهاي عامل و شبكه صرافيها به صادركنندگاني
كه بر مبناي اين بسته سياستي نسبت به برگشت ارز
اقدام نكنند و نيز ساير اشخاصي كه بهطور مستقيم
يا غيرمس��تقيم در روند عدم برگش��ت ارز حاصل از
صادرات صادركنندگان مذكور مش��اركت دارند ،تا
زمان ايفاي تعهد ارزي امكانپذير نخواهد بود.

ترخيص كاال
حداكثر تا هفت روز

معاون فني و امور گمركي پيشنهادهاي جديدي
براي جلوگيري از رسوب كاال از جمله صدور مجوز
ترخيص كاال حداكثر تا هفت روز با هدف حمايت
از توليد و تسريع در ترخيص مواد اوليهو كاالهاي
ضروريارايهكرد.بهگزارشروابطعموميگمرك،
مهرداد جمال ارونقي در اين نامه خواستار كاهش
زمان صدور مجوز ترخيص كاال حداكثر تا هفت
روز شد و اعالم كرد :مرجع اعالم كاربرد كاالهاي
طبقهبندي شده بر اساس نظام هماهنگ توصيف
و كدگذاري كاال مشخص شده يا رديفهاي ملي
 ۸رقمي پااليش ش��وند .متن نام��ه معاون فني و
امور گمركي گمرك خطاب به مش��اور وزير امور
اقتصادي و دارايي و مديركل حوزه وزارتي وزارت
اقتصاد بدين شرح است؛
در اجرايي دستور هامش نامه شماره ٣٨٣٩٧مورخ
چهاردهم تيرماه ۱۳۹۹رييس دفتر محترم معاون
اول رياس��تجمهوري موارد ذيل را به اس��تحضار
ميرساند :اجراي پيش��نهادات اعالمشده از سوي
معاونت محت��رم هماهنگي و نظ��ارت اقتصادي و
زيربنايي معاون اول رييسجمهور تاثير شگرفي در
انجام تشريفات گمركي و روند ترخيص كاال خواهد
گذاشت .عالوه بر آن در راستاي جلوگيري از رسوب
كاالوتسويهفرآيندهايترخيصپيشنهادميشود:
 -1مطابق پيشنهاداتي كه بارها مطرح و به تصويب
رسيده و ابالغ نيز ش��ده است ،نمونهبرداري توسط
يكمرجعصورتپذيرفتهوتوسطيكمرجعواحد
در خص��وص تمامي مجوزهاي قانون��ي اعالم نظر
شود( .تصريحا ،منظور صدور مجوز قانوني واحد با
در نظر گرفتن جميع جهات از س��وي مرجع واحد
است نه تس��ري و پذيرش يك مجوز قانوني توسط
مراجع متولي صدور مجوزهاي قانوني)  -2تمامي
سازمانهاي متولي صدور مجوزهاي قانوني مكلف
و موظف شوند شرايط و مشخصات مورد نظر خود،
نام موسسات و سازمانهاي كنترلكننده و مجري
ضوابطمذكور،زمانبنديبررسيوآزمايشكاالهاي
تحت پوش��ش خود را ضمن لحاظ كردن حداكثر
تسهيل و تسريع در امور ،با درج آگهي در جرايد به
اطالع واردكنندگان ،صادركنندگان و سازمانهاي
اجرايي ذيربط برسانند -3 .در اجراي مواد مصرح
قانون��ي و مصوب��ات ابالغي ،تمامي س��ازمانهاي
صادركننده مجوزهاي قانون��ي مكلف و موظف به
صدور مجوزهاي قانوني ترخيص ظرف حداكثر ۷
روزاداريشوندوهمچنينصدورمجوزثبتسفارش
نيز از اين قاعده مستثنا نشده و سفارشات صاحبان
كاال جهت ورود كااله��اي تجاري ظرف حداكثر ۷
روز اداري به صورت سيس��تمي ثبت و ابالغ شود .با
وجوداينكهبخشوسيعيازاقالمدرنظامهماهنگ
توصيف و كدگذاري كاال بر اساس «كاربرد كاالها»
طبقهبندي شده و بر همين اساس نيز به درخواست
وزارتخانههايمتوليامر،رديفهايمليايجادشده
است ،با اين وجود مرجع تعيين و اعالم كاربرد اين
اقالمجهتطبقهبنديكاالهامشخصنيستوهيچ
سازماني مس��ووليت اين امر را نميپذيرد؛ بنابراين
ضرورت دارد يا مرجع اعالم كاربرد كاالهاي اش��اره
شده از جمله كاغذ ،لوله ،پليمر و… مشخص و ابالغ
شود يا رديفهاي ملي ۸رقمي پااليش شوند.

اخبار
نخستين تراكنش با ايران
از طريق كانال بشردوستانه

براساساعالمدولتسوييس،يكشركتداروسازي
نخس��تين تراكنش خود را با ايران تحت ساز و كار
كانالتجارتبشردوستانهباموفقيتبهانجامرساند.
بهگزارشرويترز،كانالتجارتبشردوستانسوييس
( )SHTAب��ه منظور انتقال غ��ذا و دارو به ايران در
ژانويه فعاليت آزمايشي خود را آغاز و به تامين اقالم
سوييسيبرايايرانبدوندورزدنتحريمهايامريكا
كمك كرد .دبيرخانه دولتي امور اقتصادي سوييس
در ايميلي اعالم ك��رد :ميخواهيم تاكيد كنيم كه
عملياتي شدن شتا در حال پيشرفت بوده و تعدادي
از شركتها همين حاال تاييد شدهاند و شركتهاي
بيشتري نيز همين روند را در پيش خواهند گرفت.
تراكنشهايبيشتر بهزوديانجامخواهدشد.

«كارتهاي هديه»
بانك آينده با تنوع بسيار

با اهداي كارتهاي هديه بانك آينده به مشتريان و
عزيزان تان ،خاطرهسازي كنيد .اين كارتها با تنوع
باال ،قابليت درج پيام يا متن دلخواه شما و در مبالغ
مختلف ،در دسترس مشتريان عزيز و عموم مردم
قرار دارد .كارت هديه بانك آينده با طرحهاي جذاب
ومتناسبيكهبهشماارايهميكنداينامكانرافراهم
كرده است تا در مناسـبتهاي مختلف و تيراژ باال،
كاركـنانسازمانوشركـتهايمختلف،مهمانيها
و مـراسمهاي مختلف ،از آن بهره مند شوند .توجه
داشته باشيد كه اگر در ش��هرهاي داراي سرويس
پيشخوان مجازي زندگي ميكنيد ،ميتوانيد براي
سفارشكارتهديهازپيشخوانمجازيبانكآينده
استفادهنماييدتاكارتهديهدرمحلموردنظرشما،
تحويل گردد .صدور بيش از  100هزار كارت هديه
در سه ماهه نخست امسال ،حاكي از استقبال خوب
مشتريانبانكآيندهاستوالبتهآيندهروشناست.

يكند
بانكتجارت استخدام م 
بانك تجارت بهمنظور تامين نيروي انساني مورد
نياز خود در زمينه بانكداري و متصدي امور اداري
از طريق آزمون ،اس��تخدام ميكن��د .اين بانك
با هدف مش��تريمداري و اراي��ه بهينه خدمات
بانكي به مشتريان و تكميل كادر اجرايي شعب و
ادارات خود بر اساس ضوابط ،مقررات و آييننامه
استخدامي بانك ،در نظر دارد در سمت بانكدار
و متص��دي امور اداري از بي��ن متقاضيان مرد و
زن واجد ش��رايط در  17استان كشور در مقطع
تحصيليكارشناسينيرويانسانيموردنيازخود
را استخدام كند .داوطلبان پس از كسب موفقيت
در آزم��ون كتبي علمي ،آزمون روانش��ناختي،
مصاحبه عمومي و تخصصي ،گزينش و معاينات
پزشكي،باانعقاد«قراردادكاربامدتمعينوبيمه
درمان و بازنشستگي تأمين اجتماعي» استخدام
ميشوند .حداكثر س��ن براي شركت در آزمون
استخدامي«»28سالتمامتعيينشدهوحداقل
معدل كل در مقطع تحصيلي ليسانس در تمامي
رشتهها و گرايشها « »16تمام است.

علت افزايش قيمت
اوراق تسهيالت مسكن

مدير امور طرح و برنامه بانك مس��كن علت افزايش
قيمت اوراق تسهيالت مس��كن در روزهاي اخير را
تش��ريح كرد .در حالي كه طي روزهاي اخير قيمت
هر فقره اوراق ۵۰۰هزار توماني تسهيالت مسكن به
كانال ۹۰هزار تومان وارد شد ،محمد حسن مرادي،
مدي��ر امور طرح و برنامه بانك مس��كن گفت :علت
افزايش قيمت اوراق تس��هيالت مسكن در روزهاي
اخي��ر مربوط به تحوالت بيروني بازار اوراق اس��ت و
ارتباطيبهسياستهاوتحوالتداخليبانكمسكن
ندارد .مرادي در تشريح اين موضوع اعالم كرد :علت
افزايش محسوس قيمت اوراق تسهيالت مسكن را
نبايددربانكمسكنوسياستهاوبرنامههايآندر
اين زمينه جستوجو كرد بلكه مهمترين داليل اين
موضوعدربازارمعامالتاوراقوتاحدزيادي،تحوالت
و نوسانات بازار سرمايه نهفته است .وي با بيان اينكه
يكي از مهمترين عوامل موثر در تغيير سطح قيمت
اوراقتسهيالتمسكنازجانبتحوالتدرونبانك،
وضعيت عرضه و تقاضاي اوراق اس��ت خاطرنشان
كرد :نه تنه��ا در هفتههاي گذش��ته و از زماني كه
افزايش قيمت اوراق آغاز شد عرضه اوراق تسهيالت
مسكن كمتر نشده است بلكه به علت افزايش مانده
سپردههايممتازكهپشتوانهانتشاراوراقتسهيالت
اس��ت و حل مشكل س��جامي تعدادي از دارندگان
حساب عرضه تا حدي نسبت به قبل افزايش يافته
است.بنابراينافزايشقيمتاوراقدرروزهايگذشته
رانميتوانناشيازكاهشانتشاراوراقازسويبانكو
كاهشماندهسپردههايحسابممتازدانست.مدير
امورطرحوبرنامهبانكمسكنبابياناينكهدروضعيت
و ش��رايط مصرف اوراق تسهيالت مسكن به لحاظ
دريافتتسهيالتخريدوساختمسكنهمافزايش
قابلتوجهيايجادنشدهاستكهبتوانازآنبهعنوان
عاملافزايشقيمتاوراقدرروزهايگذشتهيادكرد
گفت :عمدتاً دو دليل و تغيير عمده در سياستها و
برنامههاوعملكردبانكمسكنميتواندقيمتاوراق
را تحت تاثير قرار دهد كه يكي از آنها تغيير در سطح
تخصيص اوراق به افراد صاحب حس��اب به پشتوانه
س��پردهگذاري آنها در حساب سپرده ممتاز است و
ديگري تغيير در شرايط تسهيالت مسكن همچون
تغييردرسقفتسهيالتياتغييردرشرايطدريافت
تسهيالتهمچونمدتزمانبازپرداختتسهيالت
است كه ميتواند تقاضا براي خريد اوراق را افزايش
داده يا كاهش دهد .اما در ش��رايط فعلي هيچ تغيير
خاصيدرسياستهاوعملكردهايبانكمسكندر
ايندومورداتفاقنيفتادهاستتابتوانازآنهابهعنوان
عوامل تغيير قيمت اوراق يا عوامل موثر در افزايش
قيمتاوراقدرروزهاياخيريادكرد.
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پيشنهاد رييس كل بانك مركزي به رييسجمهوري :تقدير از صادركنندگاني كه بيشترين ارز را بازگرداندهاند

حال اقتصاد جهان خوب نيست؛ طال ركورد زد

تشديد تنش پكن  -واشنگتن؛ پيام صعود قيمت طال
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ازصادركنندگانيكهبيشترينارزرابهچرخه
اقتصاد كش�ور بازگرداندهاند ،تقدير ش�ود.
رييس كل بانكمركزي در نامهاي خطاب به
رييسجمهوري پيشنهاد كرد از  ۱۰۸شركت
صادركننده كه بيش�ترين مقدار ارز ناشي از
صادرات را به چرخه اقتص�اد برگرداندهاند،
تقديرشود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،عبدالناصر همتي،
رييسكلبانكمركزيطينامهايبهرييسجمهوري۳۶،
شركتصادركنندهپتروشيمي ۲۴،شركتعمدهفوالدي
و معدني و ۴۸شخص حقوقي از سايرگروه صادركنندگان
باصادراتبيشاز ۱۵ميليوندالركهحداقل ۷۰درصدارز
ناشيازصادراتخودرادردوسالگذشتهبهچرخهاقتصاد
برگرداندهاندمعرفيوازرييسجمهوريدرخواستكرداز
اينشركتهاكهدرجهتخدمتبهاقتصادكشوردرشرايط
سخت تحريمي تالش كردهاند ،قدرداني شود .شايان ذكر
است صادركنندگان نامبرده در اين نامه ،طي مدت حدود
دوسالگذشتهبيشاز ۲۴ميليارددالرارزبهچرخهاقتصاد
كشوربرگرداندهاند
افزايش نرخها در بازار
روز دوشنبه  6مرداد  ،99با افزايش نرخ اونس جهاني طال
به  1941دالر ،و اعالم نرخ دالر در بازار آزاد ارز به 23020
تومان ،قيمت طال و سكه افزايش يافت و هر گرم طالي18
عيار به 1ميليون و 58هزار ،مظنه مثقال طالي 17عيار4
ميليون و 585هزار ،س��كه 11ميليون و 170هزار ،سكه
طرحجديد 11ميليونو 350هزار،سكهقديم 10ميليون
و 600هزار ،نيم س��كه 5ميليون و 550هزار ،ربع سكه3
ميليون و  300هزار ،س��كه گرمي  1ميليون و  670هزار
تومان معامله شد .در ساعات صبح دوشنبه دالر،23430
يورو 27هزار،پوند،29500درهم،6430ليرتركيه،3430
يوان چين3350و دالر كانادا 17700تومان معامله شد.
افزايش قيمت  ۲۰۰توماني فروش دالر
در صرافيها
صرافيهاي بانكي قيمت فروش ارزهاي دالر و يورو را۲۰۰
تومان افزايش دادند و قيمت خريد را  ۱۰۰تومان كاهش
دادند .بر اين اساس اختالف خريد و فروش دالر و يورو در
صرافيهاي بانكي ۳۰۰تومان افزايش پيدا كرد و به فاصله
 ۱۰۰۰توماني رسيد.بهاي هر دالر امريكا روز (دوشنبه۶ ،
مرداد)درصرافيهايبانكيبارقم ۲۰هزارو ۵۰۰تومانبه
فروشرسيد.همچنينقيمتخريددالردراينصرافيها
نيز ۱۹هزار و ۵۰۰تومان اعالم شد.همچنين براي فروش
هر يورو رقم  ۲۳هزار و  ۵۰۰تومان بر تابلوها ثبت و خريد
يورو نيز با قيمت  ۲۲هزار و  ۵۰۰انجام شد .اما در سامانه
س��نا نرخ يورو و دالر همچنان در حال افزايش است و روز
گذشتهبراياولينباردرهفتههاياخيرارزدرسامانهسنااز
صرافيهايبانكيگرانترمعاملهشد.ميانگينبهايفروش
هر يورو در بازار معامالتي روز گذشته اين سامانه ،به قيمت
 ۲۵هزار و  ۶۳۸تومان بود .در اين سامانه بهاي دالر نيز به
رقم  ۲۲هزار و  ۲۵۹تومان رسيد .در سامانه نيما ولي روند
حركت با شيبي ماليم افزايش داشته ،بهطوري كه در روز
معامالتي گذشته هر حواله فروش يورو با ميانگين قيمت
 ۲۰هزارو ۹۰۵تومانفروختهشد،فروشحوالهدالرنيزبه
قيمت ميانگين ۱۸هزار و ۱۹۰تومان انجام شد.
عرضهبيشاز ۲۳۵ميليوندالردرسامانهنيما
طي روز يكش��نبه در سامانه نيما ۲۳۵ميليون دالر با نرخ
 ۱۸۵۰۰۰ري��ال ب��ه ازاي هر دالر (ن��رخ ميانگين موزون
معامالت) عرضه شده اس��ت.بر اساس اطالعات دريافتي
از س��امانه نيما در روز يكش��نبه مورخ ۵مرداد ماه۱۳۹۹
بيش از ۲۳۵ميليون دالر ارز عرضه شده است كه ميانگين
موزون نرخ معامالت انجام ش��ده ح��دود ۱۸۵۰۰۰ريال
بوده است .خاطرنشان ميشود ،سامانه نيما با عنوان كامل
«نظام يكپارچه معامالت ارزي» با هدف تسهيل تامين ارز
توس��ط بانك مركزي راهاندازي شده است كه از طريق آن
خريداران (واردكنندگان) و فروشندگان (صادركنندگان)
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي
درمحيطالكترونيكاقدامميكنند.بنابراينحجموقيمت
معامالت انجام شده در آن ،در فرآيند تعيين نرخ ارز نقشي
تعيينكنندهدارد.بازارطالروزدوشنبهشاهدركوردشكني
تاريخي قيمت طال در بازارهاي جهاني بود .مهمترين خبر
در بازار طال و سكه روز دوشنبه ،ششم مرداد ،ركوردشكني

اين روزها ب��ازار ارز با موج جديد افزايش قيمتها و تالطم
مواجهشدهكهعواملمختلفيدرآننقشدارند.ازخودداري
برخيصادركنندگاندرعرضهارزصادراتيبهبازاربهعنوان
مهمترين عامل براي بيثباتي بازار ارز نام برده ميشود .در
اين ميان ،آنچه كه كمتر بدان پرداخته شده ،موضوع ايجاد
تقاضايكاذببرايخريدارزتوسطدالالنوسوداگرانبازار
است.درواقع،دالالنبادامنزدنبهدرخواستهابرايخريد
انواعارزوايجادصفدرمقابلصرافيهاباعثتحريكانگيزه
خريد در جامعه ميشوند .اين روزها اگر از جلوي صرافيها
عبوركردهباشيد،احتماالشاهدحضورپرتعدادخريداراني
در مقابل برخي صرافيها بودهايد كه با هدف خريد سهميه
دو هزار يورويي ،به صرافيه��ا مراجعه كردهاند .اين افراد با

سفتهالكترونيك
از امروز فعال ميشود

معاون امور اقتصادي وزي��ر امور اقتصادي و دارايي
گفت:سفتهالكترونيكازامروزبرايتسهيلپرداخت
تس��هيالت كرونايي فعال ميش��ود« .محمد علي
دهقان» روز دوش��نبه در مراسم رونمايي از نسخه
الكترونيكيوتسهيالتواعتباراتديجيتالدرمحل
وزارتاموراقتصاديوداراييافزود:سفتهالكترونيك
با هدف تس��هيل پرداخت تسهيالت به متقاضيان
و در مرحله نخست پرداخت تسهيالت كرونايي از
امروزفعالميشود.ويمهمترينعاملكاهشرشد
اقتصادي را بحث تامين مالي برشمرد و خاطرنشان
ساخت:اگرتنگناهاياعتباريچهبرايبخشتوليدو
چهمردمبهشيوههاينوينكاهشپيداكند،منجربه
تامينماليآسانورشداقتصاديخواهدشد .دهقان
اعتباراتناكافيوامكانتاميننشدنوثيقههايمردم
به راحتي براي تامين مالي را از مشكالت نظام بانكي
برشمردوگفت:نظامبانكيباهدفكاهشمشكالت
اقدامهاييبرايتوسعهالكترونيكيوكاهشهزينهها
انجام داده است .معاون امور اقتصادي وزير ادامه داد:
يكيازايناقدامهاانجام قراردادهاي مبتنيبر سفته
از روش الكترونيكي است .دهقان از همكاري خوب
وزارت اقتصاد با اين موضوع خبر داد و گفت :از امروز
سفتهكاغذيجايخودرابهسفتهالكترونيكخواهد
داد تا تسهيل در كارها ايجاد شود.

سياستارزپاشي براي مديريت
نرخ ارز ديگر جواب نميدهد

با افزايش اونس جهاني به  1940دالر و اعالم نرخ دالر  23160تومان ،سكه طال به  11ميليون و  260هزار تومان رسيد
تاريخي بهاي اونس جهاني در قله ۱۹۴۱دالري بود.بر اين
اساس در بازار داخلي سكه بهاي هر قطعه سكه تمام بهار
آزاديطرحجديددرساعت۱۴و ۴۵دقيقهديروزبهقيمت
 ۱۱ميليون و ۲۷۰هزار تومان معامله شد.سكه تمام طرح
قديم نيز با قيمت  ۱۰ميلي��ون و  ۶۰۰هزار تومان معامله
شد .نيم سكه پنج ميليون و ۵۵۰هزار تومان ،ربع سكه سه
ميليون و ۳۰۰هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك
ميليونو ۷۵۰هزارتومانتعيينقيمتشد.همچنينيك
گرمطاليخام ۱۸عيارنيزبهارزشيكميليونو ۵۲هزار
تومانفروختهشدوهرمثقالطالنيزبابهايچهارميليون
و ۵۶۰هزارتومانبهفروشرسيد.اونسجهانينيزباافزايش
حدود ۴۰دالربهبهاييكهزارو ۶۴۱دالرمعاملهشد.اين
رقمدرطولتاريخمعامالتطالبيسابقهاست.
سرمايهگذاري در بازار ارز به صالح نيست
يكنمايندهمجلسمعتقداستكهسرمايهگذاريدربازار
ارز به صالح نيست و مردم بايد بدانند قيمتها روند نزولي
خواهند گرفت.رحمتاهلل ن��وروزي در گفتوگو با ايبنا ،با
تاكيد بر اينكه نوسانات ارزي بس��ياري از بازارها را درگير
تالطم قيمتي كرده است ،گفت :دولت براي مهار گراني در
گام نخس��ت بايد بازار ارز را از دالليها تهي كرده و به ثبات
نسبينزديككند.نمايندهمردمعليآبادكتولدرمجلس
شوراي اسالمي ،با بيان اينكه با گراني ارز تامين نهادههاي
دامي مورد نياز و بسياري از مايحتاج ضروري كه از طريق
واردات تامين ميشود با مشكل مواجه خواهد شد ،افزود:
دولتبايدبااتخاذسياستيصحيحمسيرساماندهيارزي
را طي كرده و با سودجوييها در اين بازار مقابله كند .وي با
بيان اينكه دولت بايد هر چه سريعتر نسبت به بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات به كش��ور نيز وارد عمل شود ،گفت:
بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات نيز ميتواند تا حدودي
تعادلعرضهوتقاضارابيشتركردهوبهاينترتيبنوسانات
را به حداقل ممكن برساند .نوروزي همچنين به مردم در
خصوصناپايداريوضعيتبازارازرهشداردادهوافزود:مردم
بايدبدانندكهقيمتهاروندنزوليپيداخواهندكرد،ازاينرو
سرمايهگذاريدراينبازاربهصالحنيست.عضوكميسيون
كش��اورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي،
يادآور شد :تعامل هر چه بيشتر دولت و همه دستگاهها با
بانك مركزي ميتواند در ساماندهي هرچه سريعتر بازار
مثمرثمرباشد.
تشديدتنشپكن-واشنگتن؛طالركوردزد
بهدنبالتشديدتنشهايديپلماتيكمابينچينوامريكا
وهجومسرمايهگذارانبهسمتسرمايههايامن،طال روز
دوشنبه به باالترين سطح تاريخ رسيد .به گزارش رويترز،
بورسهاي جهان پس از آنكه دولت امريكا دستور بستن
كنسولگريچينرادرهيوستونصادركرد،تضعيفشد؛
اقداميكهپكنراواداربهتالفيوبستنكنسولگريامريكا
درچينگدوكرد.بهدنبالاينتنشها،طالبا ۱.۶درصدرشد
به ركورد ۱.۹۴۳دالر به ازاي هر اونس رسيد و از ارتفاعاتي

كهدرسپتامبر ۲۰۱۱آنرافتحكردهبود،عبوركرد.عالوه
براين،اقداماتتسهيليپوليجسورانهازسويدولتهاي
سرتاسرجهاناززمانشيوعويروسكروناوتبدلشدنبه
پاندمي،بهافزايشقيمتفلززردكمكقابلتوجهيكرده
است .اميدها براي احياي اقتصادي سريع امريكا بدنبال
افزايش شمار مبتاليان به كوويد ۱۹-كمرنگ شده و اين
بدانمعنااستكهاقتصادبدونحمايتهايجديدازسوي
دولت تسليم خواهد و اين در حالي است كه اقدامات اوليه
همچون مزاياي بيكاري بهبود يافته براي بيكاران در ماه
جاريمنقضيخواهدشد.سرمايهگذاراناميدوارندكنگره
امريكاپيشازركودتابستانيباطرحجديدكهشاملافزايش
حجم محركها و مزاياي بيكاري ميشود ،موافقت كند.
«استيونمنوچين»وزيرخزانهداريامريكاگفتهاستكه
بستهجديد،مزايايبيكاريتمديدشدهايراكه ۷۰درصد
دستمزدافراددرآنگنجاندهشدهاست،شاملخواهدشد.
دموكراتهاكهحزباكثريتمجلسنمايندگانراتشكيل
ميدهند،خواستارافزايشمزايايبيكاريبهاندازههفتهاي
 ۶۰۰دالر و همچنين محركي به مراتب بزرگتر از بسته
يك تريليون دالري جمهوريخواهان هستند .نگرانيها از
دورنماي اقتصادي امريكا همچنين روي دالر تاثير منفي
گذشته بهطوري كه اسكناس امريكا با از دست دادن ۰.۴
درصدازارزشخودبهپايينترينسطحدوسالاخيررسيد.
يوروبرابراسكناسامريكا ۰.۴درصدرشدداشتوبهقيمت
 ۱.۱۶۹۷دالر معامله شد؛ اين اتفاق پس از موافقت سران
اتحاديهاروپابرسربستهنجاتمنطقهيورورخداد.ينژاپن
برابر همتاي امريكايي خود ۰.۵درصد رش��د داشت و هر
دالربا ۱۰۵.۶۰۵يندستبهدستشد.قيمتهايجهاني
نفت نيز تحت تاثير تنشهاي فزاينده پكن و واشنگتن ،از
افزايش ناكام ماند .معامالت آتي برنت درياي شمال۰.۰۵
درصدافتداشتوهربشكه ۴۳.۳۲دالرمعاملهشدونفت
خامامريكانيزبشكهاي ۴۱.۲۹دالرخريدوفروششد.
حال اقتصاد جهان خوب نيست
فراموش كردن آسان است اما در روزهاي ابتدايي پاندمي
كرونا،در مقطعي قيمت طالدرحالريزشبود؛رونديكه
بالفاصلهتغييرجهتدادوحاالاينپيامرا مخابرهميكند:
اقتصاد جهان به دردسر افتاده است .به گزارش بلومبرگ،
اين اتفاق عجيب بود چون ويروس كرونا در حال فروپاشي
اقتصادجهانبودوبهموقعثابتكردكهيكيازبزرگترين
و گول زنندهترين رونده��ا در بازارهاي مالي تاريخ معاصر
است .در واقع ،پاندمي سال ۲۰۲۰خيلي زود خودش را به
عنوان نيروي محركه يكي از صعوديترين روندها در بازار
طالمعرفيكرد.درپايانساعاتكاريبازارنيويوركدرروز
جمعه ،قيمت هر اونس طال به  ۱۹۰۲.۰۲دالر رسيد؛ ۳۰
درصدباالترازاعماقيكهدرماهمارستجربهكردوتنهايك
درصدكمترازركوردثبتشدهدرسال.۲۰۱۱ويروسكرونا
موج نيروهاي محركهاي را آزاد كرد كه قادر است تقاضاي
ناتمام براي امنيتي كه طال برابر آشوب بازار ايجاد ميكند،
تاميننمايد.هنوزهراسازتمديدقرنطينهتوسطدولتها،

اجاره  ۲۵۰هزار تومانيكارت ملي براي خريد دالر سهميهاي
دالالن و س�وداگران ك�ه هم�واره ب�ا ايجاد
تقاضاهايكاذب،بازارارزرامتالطمميكنند،
اينبار به اج�اره كارتهاي ملي به مبلغ۲۵۰
تا  ۳۰۰هزار تومان براي خريد ارز س�هميهاي
روي آوردهاند.

گزارش

هدف خريد ارز به نرخ صرافي بانكي و فروش آن به نرخ آزاد
كه تا چند هزار تومان تفاوت دارد ،اقدام به خريد اين ارزها
ميكنند.براساستصميمبانكمركزي،ساالنهبرايهرنفر
معادل دوهزار يورو تعلق ميگيرد .افراد متقاضي ميتوانند
با ارايه كارت مل��ي ،ارزهاي مورد نظر خود را به نرخ صرافي
بانكيارزتحويلگيرند.
براس��اس گزارش ميداني ايرنا ،افرادي كه براي خريد اين
سهميهمراجعهكردهاندبهدوگروهتقسيمميشوند.گروهاول
افراديهستندكهبهاميدكسبسودبيشتروسرمايهگذاري
اقدام به خريد ميكنند .به نظر آنها چش��مانداز قيمت ارز،
صعودياستوبههميندليلاقدامبهخريدكردهاند.زماني
كه با اينگروه صحبت ميكنيم متوجه ميشويمكه تحت
تاثير فضاي كاذب بازار ارز قرار گرفته و ش��ناخت كاملي از
اين بازار ندارند ،بهطوري ك��ه حتي احتمال ميدهند كه
شايدقيمتارزبهيكبارهكاهشيافتهومتضررشوند.گروه
دوم افرادي كه جلوي صرافيها صف كش��يدهاند ،افرادي
هس��تند كه پول الزم براي خريد دو هزار يورو (بيش از40
ميليون تومان) را ندارند ،اما توسط دالالن اجير شدهاند تا

اقدام به خريد كرده و در مقابل ،دستمزد دريافت كنند .اين
افراد در واقع كارت ملي خ��ود را به دالالن اجاره داده و ارز را
خريداري كرده و به دالالن تحويل ميدهند .حتي برخي از
آنها ،نه تنها هيچ اطالعي از قيمت روز دالر و يورو نداشته و
حتي پيشبيني هم درباره افزايش يا كاهش قيمت ارز در
روزهايآتيندارند.آنهافقطآمدهاندتاسهميهارزيساالنه
ارزي خود را كه به ازاي هر كارت ملي  ۲هزار يورو يا معادل
آناسترابگيرند.دخترجوانيكهدرجلوييكصرافيدر
حاشيهميدانفاطميتهرانايستادهوتازهسهميهدالرخود
راخريداريكردهبهايرناميگويد:نيازينيستماكاريانجام
دهيم،مبلغيكهبرايخريدارزبايدبپردازيمرابهحسابما
واريزميكنندوبعدمابادردستداشتنكارتمليبهصرافي
ميرويموپسازآنكهدالرراخريديمبههمراهسررسيدبهفرد
اصلي(دالل)ميدهيمودرمقابلمبلغيكهبابتاجارهتوافق
كرده بوديم را ميگيريم .وي كه به همراه دوستانش كارت
ملي خود را بابت خريد دالر اجاره داده است ،اضافه كرد :به
ازايهركارتملي ۲۵۰تا ۳۰۰هزارتومانپرداختميكنند.
مردي كه شاهد اين گفتوگو بود ميگويد« :براي اولينبار

تالش سياس��تمداران براي رونمايي از بستههاي محرك
بيسابقه،تصميمبانكهايمركزيبرايتزريقنقدينگي
بهبازارباسرعتيبيسابقه،سقوطمنحنيهاياوراققرضه
به قلمرو منفي ،كاهش ناگهاني ارزش دالر برابر يورو و ين و
البتهتنشفزآيندهمابينواشنگتنوپكنوجوددارد.تمام
اين موارد زماني كه در كنار يكديگر بررس��ي شوند ،حتي
ايننگرانيرامبنيبرتور ِم ركوديدربرخيازمحافلمالي
ايجادميكند.درامريكاجاييكهويروسهمچنانميتازد
و احياي اقتصادي لنگ ميزند ،اين بحث داغ و داغتر است.
انتظاراتسرمايهگذارانبرايتورمساليانهطيدههآتي،در
چهارماهگذشتهافزايشيافتهاست؛روزجمعهاينمعياركه
بانامترازدخلوخرجشناختهميشود،به ۱.۵درصدرسيد
و اين در حالي است كه همچنان نسبت به سطوح پيش از
پاندمي و همچنين هدف تعيين شده توسط فدرال رزرو
يعنيدودرصدكمتراست؛البتهاينرقمدرمقايسهباسود
 ۰.۵۹درصداوراققرضه ۱۰سالهوزارتخزانهداريامريكا،
به اندازه يك درصد بيشتر است« .ادوارد مويا» تحليلگر
ارش��د بازار در اوآندا ك��ورپ در اين خصوص گفت :عمده
محركپشتروندصعودياخيرطال«،نرخواقعيبهرهاست
كههمچناننزوليبودهونشانهايمبنيبرتسهيلزودهنگام
از خود نشان نميدهد .طال همچنين سرمايهگذاراني را به
خود جلب ميكند كه نگران وقوع ركود تورمي هستند كه
خوداقداماتتسهيليبيشترازسويفدرالرزروراتضمين
ميكند .تحليلگ��ران نيز روند صعودي بيش��تري را طي
چندين ماه آتي ب��راي طال پيش بيني ميكنند بهطوري
كه بنك آو امريكا پيش بيني ۱۸ماهه خود را از قيمت طال
روي ۳هزار دالر به ازاي هر اونس هدفگذاري كرده اس��ت.
«فرانسيسكو بالنش» رييس واحد كامودتي و تحقيقات
بازارهاي جانبي در بنك آو امريكا با اش��اره به سقوط نرخ
واقعي بهره ،تبعيض فزآينده و افت بازدهي گفت :پاندمي
جهانيبرايطالرونقپايدارفراهمكردهاست.عالوهبراين،
همزمانباتالقيارقاممرتبطباتوليدناخالصداخليچين
با اعداد امريكايي كه به واسطه شكاف فزآينده در خصوص
شمار مبتاليان به كرونا ايجاد شده است ،ميتوانيم انتظار
يكتغييرژئوپليتيكيزيرساختيراداشتهباشيم؛موضوعي
كهازنظريهمامبنيبرهدفگذاري ۱۸ماههطالروي ۳هزار
دالر،حمايتميكند .ايننخستينبارينيستكهطالاز
بستههاي محرك بانكهاي مركزي منتفع شده است .از
دس��امبر ۲۰۰۸تا ژوئن ،۲۰۱۱فدرال رزرو ۲.۳تريليون
دالر اوراق بده��ي خريداري كرد و در تالش براي حمايت
از رش��د اقتصادي ،هزينههاي اخذ وام (نرخهاي بهره) را
نزديك به صفر نگه داش��ت و در نتيجه طال را در سپتامبر
 ۲۰۱۱به ركورد ۱۹۲۱.۱۷دالر به ازاي هر اونس رساند .به
گفته«افشيننبوي»رييسواحدتجارتموسسهامكياس
سوييس،كهحاالبرايطالقيمتدوهزاردالرراپيشبيني
ميكند،بحرانيكدههپيشتماموكمالمربوطبهبانكها
بود .وي در اين خصوص گفت :اگر بخواهيم صادق باشيم،
اينبارانتهايتونلمشخصنيست،دستكمتاانتخابات
امريكادرماهنوامبر.

است كه اين كار را ميكنم اصال نميدانم در روزهاي آينده
دالرارزانميشودياگران؟راستشرابخواهيدفرقيهمبراي
من ندارد ،چون پولي براي سرمايهگذاري در ارز ندارم و تنها
به خواسته دوستم كه معتقد است دالر باال ميرود آمدهام و
هر چي دالر بگيرم به او ميدهم ».وي در پاسخ به اين سوال
كه كارت ملي خود را اجاره دادهايد؟ گفت كه «اين كار من،
بيشتر رفاقتي است و ما سر مبلغ خاصي توافق نكرديم ،اما
خوببعدازسودمطمئناشيرينيهمميدهد».درشرايط
تحريم و شيوع كرونا كه تامين درآمدهاي ارزي به دشواري
امكانپذيراست،ارزصادراتيبايدواردچرخهاقتصاديكشور
شدهوصرفتامينووارداتكاالهاونيازهاياساسيكشور
شود .بر اين اس��اس ،شكلگيري تقاضاهاي كاذب توسط
دالالن و س��وداگران در بازار ارز ميتواند موجب اخالل در
رونداجرايسياستارزيشدهومنابعكشوررابههدربدهد.
تجربه نشان داده حتي در صورت ورود حجم قابل توجه ارز
صادراتي ،در صورت عدم كنترل تقاضاي كاذب ،دالالن و
سوداگران ميتوانند بخش قابل توجه از ارز تزريق شده به
بازاررابلعيدهوهمچنانبازارارزرامتالطمكنند.

يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه سياس��ت
ارزپاشيبرايمديريتنرخارزدربازارآزادديگرجواب
نميدهد،گفت:بايدبااعمالسياستهاييكپارچه
نسبتبهمديريتبهينهبازارارزاقدامشود« .خشايار
جمالي ن��ژاد» در گفتوگو با ايرن��ا اعالم كرد :بانك
مركزي بايد به دنبال يافتن راهكارهاي جديد براي
مديريت عرضه و تقاضاي ارز در نظام اقتصادي باشد
كهتاجاييكهمطلعهستمبانكمركزيپيگيرهمين
موضوعهست.اينكارشناساقتصاديبابياناينكه
بانكمركزيبهعنوانيكيازمهمتريندستگاههاي
اقتصادي دولت وظيفه خطي��ر و قابل توجهي را در
ش��رايط كنوني بازار ارز برعهده دارد ،اظهار داشت:
يكي از مهمترين وظايف بانك مركزي ،حفظ ارزش
پول ملي و اعمال سياس��تهاي ارزي در بستر نظام
اقتصادي است و ساير دستگاهها در اين شرايط بايد
كمكرسان بانك مركزي باشند .وي افزود :شرايط
كنوني نظام اقتصادي و بحران مالي ناش��ي از شيوع
گس��ترده بيماري كرونا در سراسر كشور ،مديريت
بازارهاي پولي براي بانك مركزي را بهشدت سخت
كرده و در حقيقت انجام تمام وظايف ذاتي اين بانك
درحالحاضرگاهيدرتضادومغايرتباسايروظايف
ايندستگاهاقتصادياست.اينكارشناسبرنامهريزي
اقتصاديبابياناينكهمردمارزهايشاخصهمچون
دالر را ظرفيتهاي مناس��بي براي سرمايهگذاري
و كس��ب منفعت ميدانند ،تصريح كرد :از سالي كه
تحريمهاي اقتصادي امريكا و ش��وراي امنيت عليه
ايراناعمالشد،نگاهمردمبهارزهايشاخصهمچون
نگاهشانبهمسكن،طالوخودرو،سرمايهايشدودر
حقيقتدالربهعنوانيكيازمهمترينارزهايمورد
نيازدولتوواحدهايتوليديدرسبدسرمايهگذاري
عموممردمقرارگرفتهاست.
ويادامهداد:اگربانكمركزيبهكمكدستگاههاي
اقتصادي مهم كشور همچون وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ،در اجراي
تعهدات مربوط به سامانه نيما و تأمين ارز مورد نياز
واردكنندگان موفق عمل كن��د و كمبودي در اين
زمينهنداشتهباشد،ميتواندبدونتزريقغيرهدفمند
و كالسيك ارز در بازار آزاد ،بازار آن را مديريت كرد.

توليد ۱۲۰۰كيلوگرمشمش
ازبزرگترين معدن طاليايران

سرپرست شركت گسترش معادن و صنايع معدني
طالي زرش��وران با بيان اينكه امس��ال براي توليد
يك هزار و  ۲۰۰كيلوگرم شمش طال از اين معدن،
برنامهريزي شده است ،گفت :در سال آينده ميزان
توليد از اي��ن معدن به يك ه��زار و  ۵۰۰كيلوگرم
افزايشخواهديافت«.محسننادري»درگفتوگو
باايرناافزود:اينميزانتوليدطالدرسالهايگذشته
و از ابتداي راهاندازي كارخانه تاكنون بي سابقه بوده
است .از ارديبهشت ماه امسال با تغيير برنامهريزي
شركتدرزمينهتوليد،وضعيتمتفاوتيپديدآمد.
وي يادآور شد :فروردين ماه توليد شمش زرشوران
 ۳۸كيلوگرمثبتشد،اماباروندصعوديقابلتوجه
در خ��رداد ماه ۹۹توليد ۷۱كيلوگرم انجام ش��د و
در تيرماه به ۸۶كيلوگرم دس��ت يافتيم و اين روند
تا تحقق هدف نهايي ادامه خواهد داشت .به گفته
نادري ،اكنون مصرف خ��اك طال در اين مجموعه
صنعتي ني��ز از  ۳۲هزار تن به  ۳۶ه��زار تن در ماه
افزايشيافتهاست .وييادآورشد:نوپابودنصنعت
طالدرسطحكشورازيكطرفوشرايطتحريمهاي
ظالمانه عليه مملكت اسالمي از طرف ديگر شرايط
كار را بسيار دشوار و طاقت فرسا ساخته ،ولي با اين
وجود با اتكاي به توان داخلي و تالش متخصصان
متعهد كشور در سال جهش توليد در مسير تحقق
اهدافنظاممقدسجمهورياسالميگاميمحكم
برداشتهودراينارتباطازتماميسازمانها،ادارهها،
مقامهاودستگاههاياجرايياعمازاستانيوكشوري
انتظ��ار مس��اعدت و همراهي وج��ود دارد .نادري
خاطرنشان ساخت :سياستهاي حمايتي كمك
شاياني به پيش��برد هدف تعريف شده اين بخش
خواهد داشت .وي اضافه كرد :كلنگ زني و احداث
كارخانه طالي زرش��وران از سال  ۱۳۸۶با ظرفيت
اسمي توليد سه تن در سال آغاز و در نهايت در آبان
 ۱۳۹۳بهبهرهبرداريرسيدكهبهعلتنواقصعمده
در طراحي و ساخت كارخانه ،تاكنون دستيابي به
ظرفيتاسميتحققنيافتهاست.

اخبار
تمام معامالت اقتصادي در
سامانه مالياتي ثبت خواهد شد

رييس كل س��ازمان امور مالياتي با اشاره به اهميت
الكترونيكي شدن زيرساختهاي خدمات رساني به
مردمدراقتصادازثبتتمامخريدوفروشهاومعامالت
اقتصاديسراسركشوردرسامانهالكترونيكيسازمان
امورمالياتيدرآيندهنزديكخبرداد.بهگزارشايسنا،
اميدعليپارسادرمراسمرونماييازصدورالكترونيك
سفته و تس��هيالت و اعتبارات ديجيتال اظهار كرد:
يكي از اصليترين مسائلي كه در سالهاي گذشته به
عنوان يك مشكل و محل اختالفنظر در اخذ ماليات
شناخته شده است بحث اختالف در صورتحسابها
و نحوه محاس��به ماليات واحده��اي اقتصادي بوده
است.بهگفتهوي،بااستفادهاززيرساختهاياقتصاد
هوشمندبهزوديتمامفروشگاههايكشوربهسامانه
امورمالياتيمتصلميشوندوبهاينترتيبهرخريد
و فروشي كه صورت ميگيرد ماليات آن بدون نياز به
چانهزني و بحث ،اس��تخراج شده و دريافت ميشود.
رييس كل سازمان امور مالياتي تاكيد كرد :با استفاده
از زيرساختهاي اقتصاد هوشمند اطالعات مربوط
به افراد حقيقي و حقوقي در سامانه ثبت ميشود و به
اينترتيبدركناروصولدرآمدهايپيشبينيشده
سرعتمحاسباتنيزافزايشخواهديافت.بهگزارش
ايسنا ،در اين مراسم كه با حضور وزير امور اقتصادي و
دارايي و تعدادي از معاونان اين وزارتخانه برگزار شد،
بانك ملي از زيرساخت الكترونيكي رونمايي كرد كه
با استفاده از آن امكان دريافت تمام خدمات بانكي از
سوي مشتريان بدون نياز به حضور در شعبات بانك
به وجود ميآيد.طبق اعالم مسووالن اين بانك براي
بنگاههاي اقتصادي كه كد ش��غلي آنها ثبت شده و
اعتبارشان مشخص است در مدت كمتر از سه دقيقه
امكان ثبت اطالعات و درخواس��ت براي تسهيالت
فراهم ميش��ود و بانك ظرف دو ساعت تسهيالت را
به حساب آنها واريز خواهد كرد.وزير اقتصاد وعده داد:
كهدرآيندهنزديكزيرساختاينخدماتبرايديگر
بانكهانيزفراهمشود.

راهكارهاي رفع انحصار در
صدور مجوز در بازار سرمايه

يكعضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالمي
بااشارهبهدستورسازمانبورسبرايبازنگريدرصدور
مجوزكارگزاريبرضرورترفعانحصاردرصدورمجوز
تاكيد كرد .مجتبي توانگر در گفتوگو با ايسنا اظهار
كرد :اگرچه هيات مقررات زدايي ،س��ازمان بورس را
مكلف كرده تا دس��تورالعمل صدور مجوز كارگزاري
را بازنگري كن��د ،اما بيم آن ميرود ،انحصار در صدور
مجوز كارگزاري ،به اليههاي پنهان دستورالعملها
برود.وي افزود :براي رف��ع انحصار در صدور مجوز در
بازار س��رمايه ،اوال بايد توجه داشت كه مشكل فقط
محدود به كارگزاران نيست و ثانيا چند راهكار وجود
دارد؛ يكي از اين راهكارها الزام سازمان بورس و اوراق
بهاداربهانتشارمجوزهايصادره،لغوشده،تمديدشده
و افراد در صف صدور مجوز به تفكيك نهادهاي مالي
اس��ت.نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد :الزام
سازمان بورس به راهاندازي «سامانه صدور مجوز» كه
متقاضيبتواندفرآينددرخواستخودرابهطورشفاف
درتماممراحلمشاهدهكندوهمچنينالزامسازمان
بورسبهمطالعهوشناساييعواملمحدودكنندهورود
بنگاههابهبازارخدماتنهادهايماليوحذفآنازديگر
راهكارهادراينزمينهاست.توانگرباتاكيدبرضرورت
الزام سازمان بورس به راهاندازي «سامانه كارمزدهاي
رقابت��ي» نهادهاي مالي براي رقابتي ش��دن قيمت
خدمات در اين بازار ،گفت :تس��هيل عرضه عمومي
نهادهايماليسهاميخاصبرايبهرهمنديعموماز
منافع اين نهادها و افزايش شفافيت و تشكيل كميته
وشعبهويژهرسيدگيبهشكاياتعليهسازمانبورس
در هيات مقررات زدايي و ديوان عدالت اداري از ديگر
ياستكهجلويانحصاردرصدورمجوزدر
راهكارهاي 
بازارسرمايهراخواهدگرفت.

ويژه
امضاي  7500تفاهمنامه برق
جهت گذر از پيك تابستان

سرپرس��ت ش��ركت توزيع برق مازندران از امضاي
 7500تفاهمنامه با ح��دود  200مگاوات همكاري
بين مش��تركان برق مازندران جهت گ��ذر از پيك
تابستانخبرداد.دكترمحمدحسيناسديگرجي
گفت :صنايع ،كش��اورزي ،شاليكوبي ،مرغداريها،
سردخانهها ،ايستگاههاي پمپاژ آب ،تصفيه خانهها
از جمله مشتركاني هس��تند كه با امضا تفاهمنامه
جهت گذر از پيك تابستان همكاري الزم با شركت
توزي��ع برق مازندران به عمل ميآورن��د  .وي افزود:
طرح ذحيره عملياتي ،طرح كاهش در اوج بار ،طرح
همكاري 24ساعته،طرحجابهجاييجمعهبايكياز
روزهاي غير تعطيل ،طرح استفاده از مولد به صورت
خود تامين از طرحهاي صنعتي هس��تند كه جمعا
به تعداد  458مورد و به مي��زان  76مگاوات صورت
ميگيرد .سرپرست ش��ركت توزيع برق مازندران
همچنين از طرح كاهش بار مش��تركين كشاورزي
به تعداد 6818م��ورد و به ميزان 121مگاوات خبر
دادكه شامل شاليكوبيها ،مرغداريها ،سردخانهها
و ايس��تگاههاي پمپاژ آب و تصفيه خانهها ميشود
 .اس��دي گرجي خاطرنش��ان كرد :طرح كاهش بار
مشتركيناداريوجايگاهاسوخترسانيگازطبيعي
فشرده يا سي ان جيها و ساير مصارف به تعداد236
موردوبهميزان 13مگاواتدرگذرازپيكتابستانبا
شركت توزيع برق مازندران همكاري ميكنند  .وي
تصريح كرد :مصرف برق اس��تان مازندران در فصل
تابستان ،بهشدت تحت تاثير استفاده مشتركين از
لوازمخنككنندهمانندكولرهايگازيواسپليتها
است كه گواه اين مدعا ،رشد مصرف انرژي روزانه در
ايامپيكبهميزانيبيشازسهبرابرنسبتبهايامعادي
سالميباشد.
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ادامهازصفحهاول

بازارسرمايه

باو جود ورود  ۹۰هزار ميليارد تومان نقدينگي

افت شاخص بورس ادامهدار شد
ش�اخص كل در ب�ازار بورس ديروز (دوش�نبه)
 ۱۲ه�زارو ۱۴۱واحدافتداش�تك�هدرنهايت
اينش�اخصبهرق�ميكميلي�ونو ۹۳۳هزار
واحد رسيد .براساس معامالت ديروز بيش از۱۳
ميلياردو ۵۷۱ميليونس�هم،حقتقدمواوراق
بهادار ب�ه ارزش ۲۱۷ه�زار و ۹۵۶ميليارد ريال
دادوستدشد.

همچنين شاخص كل (هم وزن) با س��ه هزار و  ۹۲۶واحد
كاهش به ۵۰۳هزار و ۱۲۱واحد و شاخص قيمت (هموزن)
بادوهزارو ۵۷۸واحدافتبه ۳۳۰هزارو ۳۷۰واحدرسيدند.
شاخصبازاراول ۱۲هزارو ۳۴۲واحدوشاخصبازاردوم۱۰
هزار و ۴۱۲واحد كاهش داشت.عالوه بر اين در بين تمامي
نمادها ،نماد ايران خودرو (خودرو) با  ۱۰هزار و  ۶۳۹واحد،
سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) با چهار هزار و۹۴۳
واحد،بانكپاسارگاد(وپاسا)بايكهزارو ۶۱۵واحد،پااليش
نفتتهران(شتران)بايكهزارو ۴۷۰واحد،شركتارتباطات
س��يار ايران (همراه) با يك هزار و  ۲۴۲واحد ،كش��تيراني
جمهورياسالميايران(حكشتي)با۹۹۴واحد،پااليشنفت
اصفهان(شپنا)با ۹۳۳واحد،پتروشيميپرديس(شپديس)
با ۵۳۶واحد،سرمايهگذاريغدير(وغدير)با ۵۱۵واحدوگروه
پتروشيميايرانيان(پترول)بيشترينتاثيرمثبترابرشاخص
بورسداشتند.درمقابلنمادصنايعپتروشيميخليجفارس
(فارس)باپنجهزارو ۶۷۰واحد،فوالدمباركهاصفهان(فوالد)
باپنجهزارو ۶۵۳واحد،مليصنايعمسايران(فملي)باچهار
هزارو ۶۵۲واحد،معدنيوصنعتيگلگهر(كگل)بادوهزارو
 ۵۲واحد،نفتوگازپتروشيميتامين(تاپيكو)بايكهزارو
 ۸۸۰واحد،گسترشنفتوگازپارسيان(پارسان)بايكهزار
و ۵۷۸واحد،معدنيوصنعتيچادرملو(كچاد)بايكهزارو
 ۳۸۳واحد ،بانك تجارت (وتجارت) با يك هزار و ۱۲۸واحد
و بانك صادرات ايران (وبصادر) با يك هزار و ۲۳واحد با تاثير
منفيبرشاخصداشتند.برپايهاينگزارش،امروزنمادفوالد
مباركهاصفهان،مليصنايعمسايران،كشتيرانيجمهوري
اس�لامي ايران ،گروه دارويي بركت ،سرمايهگذاري غدير،
سرمايهگذاريگروهتوسعهمليوپااليشنفتبندرعباسدر
گروهنمادهايپربينندهقرارداشتند.گروهفرآوردههاينفتي
هم در معامالت ديروز صدرنشين برترين گروههاي صنعت
ش��د و در اين گروه  ۷۲۴ميليون و  ۵۳۸هزار برگه سهم به
ارزش ۳۹هزار و ۹ميليارد ريال داد و ستد شد.
آخرينوضعيتشاخصفرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۲۱۳واحد كاهش داش��ت
و بر روي كان��ال ۱۹هزار و ۸۹۸واحد ثابت ماند.همچنين
در اين بازار دو ميليارد و ۷۱۱ميليون برگه س��هم به ارزش
 ۵۵هزار و ۲۲۳ميليارد ريال داد و ستد شد.امروز نمادهاي
پتروش��يمي تندگويان (شگويا) ،هلدينگ صنايع معدني
خاورميانه(ميدكو)،بيمهسامان(بساما)،پليمرآرياساسول
(آريا) ،سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،بانك دي (دي)،
مديريت انرژي تابان هور (وهور) ،صنايع ماشينهاي اداري
ايران(ماديرا)،توسعهوعمراناستانكرمان(كرمان)وبيمه
كوثر (كوثر) تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار را داشتند.در

شاخص كل در بازار بورس ديروز (دوشنبه) ۱۲هزار و ۱۴۱واحد افت داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۹۳۳هزار واحد رسيد
مقابلنمادسنگآهنگهرزمين(كگهر)،پتروشيميمارون
(مارون) ،سرمايهگذاري صبا تامين (صبا) ،فوالد هرمزگان
جنوب(هرمز)،پتروشيميزاگرس(زاگرس)،توليدنيوري
برق دماوند (دماوند) ،پااليش نفت الوان (شاوان) ،فرابورس
ايران(فرابورس)،شركتآهنوفوالدارفع(ارفع)،توليدبرق
عسلويه مپنا (بمپنا) ،اعتباري ملل (وملل) و نفت پاسارگاد
(شپاس) تاثير منفي بر شاخص اين بازار همراه بودند.ورود
 ۹۰هزار ميليارد تومان نقدينگي جافت ش��اخص بورس
ادامهدار شد .رييس سازمان بورس از ورود ۹۰هزار ميليارد
تومان نقدينگي جديد به بازار سرمايه خبر داد و گفت :ورود
اين حجم نقدينگي اتفاق بزرگي در اقتصاد كشور به شمار
ميرود و بايد به عنوان فرصتي براي تامين مالي بنگاههاي
اقتصاديبهآننگاهكرد.بهگزارشروزدوشنبهپايگاهخبري
بازارسرمايهايران«،حسنقاليبافاصل»بابيانمطلبفوق
و با اشاره به سال جهش توليد گفت :اكنون پروژههاي ملي
ناتمام و جديدي در كش��ور وجود دارند كه در عين حال از
ارزش افزوده بااليي برخوردارند .ما در اين پروژهها ،با بحث
تامينماليروبروهستيمواگربتوانيمازنقدينگيفعليبازار
س��رمايه در جهت تامين مالي اين پروژهها استفاده كنيم،
گام بزرگي در راستاي تحقق شعار سال و توسعه اقتصادي
برداشتهايمواينهدفباورودشركتهايپروژهسهاميعام
بهبورسمحققميشود.بهگزارشايرنارييسسازمانبورس
و اوراق بهادار با اشاره به اينكه طي روزهاي گذشته جلسات
متعددي در راستاي راهاندازي شركتهاي پروژه سهامي
عام برگزار شد ،افزود :قصد داريم شركتهاي سهامي عام

بورسراباهدفتكميلپروژههايجديدوناتمامراهاندازي
كنيم .برخي از پروژههاي گذشته و جديد براي تكميل به
منابع ريالي نياز دارند ،اما ساختار آنها به گونهاي است كه از
طريقابزارهاييماننداوراقبدهينميتواننسبتبهتأمين
ماليآنهااقدامكرد.درحاليكهريالموردنظردربازارسرمايه
وجود دارد .بنابراين نياز است كه شركتهاي سهامي عام
بورسي تاسيس شده و پروژهها به آن شركتها واگذار شود.
وي با تاكيد بر اينكه تاسيس اين شركتها اتفاق خوبي به
شمارميرود،افزود:دولت،هلدينگهايبزرگياپروژههاي
دولتي كه هنوز تكميل نش��دهاند ،ميتوانند از طريق اين
شركتهايپروژهسهاميعاماقدامبهتامينماليكنند.پس
ازپذيرهنويسينيزنمادشركتدربازارسرمايهبازگشاييشده
ونمادآنموردمعاملهثانويهقرارميگيرد.قاليبافدرخصوص
سازوكارفعاليتاينشركتهاتوضيحدادوافزود:كارفرمايا
مالكاصلي،بخشيازپروژههارادراختيارميگيردوبخش
ديگر را در بازار سرمايه پذيرهنويسي ميكند .با اين روش،
منابعماليموجوددربازارسرمايهبهسمتتوليد،پروژههاو
توسعهحركتميكند.پسازپذيرهنويسي،شركتميتواند
اقدامبهتصاحبتماميابخشيازپروژهكردهيامشاركتكند
تاپروژهاجراييشدهوبهبهرهبرداريبرسد.
عمقبخشيبازارادامهدارد
دبير شوراي عالي بورس ضمن بيان اينكه سازمان بورس و
اوراقبهادارطي ۲ماهگذشتهاقداماتگستردهايراباهدف
عمق بخشي بازار انجام داده است ،گفت :تسهيل پذيرش

شركتها در بورس و فرابورس از مهمترين اقدامات انجام
شدهطيدوماهگذشتهبود،بهطوريكهاگرمداركشركتي
تكميلباشد،پذيرشآنحداكثرطييكماهانجامميشود.
ويادامهداد:همچنيندربحثافزايشسرمايهها،همكاران
س��ازمان ۵روزه آن را به نتيجه ميرسانند و مجوز افزايش
سرمايه صادر ميش��ود.قاليباف اصل به پيشنهاد افزايش
سرمايهازمحلصرفسهامنيزاشارهوتصريحكرد:براياين
شركتهامزيتمالياتينيزديدهشدهودرتاريخاولمرداد
ماهبهمجلسارسالشدهاست.باتصويبوابالغاينموضوع،
گاممثبتيبرايتامينماليتوليدوافزايشسرمايهازمحل
صرفسهامبرداشتهميشود.رييسسازمانبورسواوراق
بهادار با تاكيد بر اينكه شركتهاي پروژه سهامي عام نيز با
هدفعمقبخشيبازارطراحيميشوند،افزود:صدورمجوز
براي راهاندازي اين نوع شركت گام بزرگي در توسعه بازار به
شمار ميرود و سازمان بورس و اوراق بهادار از آن استقبال
ميكندواكنونزمانمناسبيبرايتاسيساينشركتها
است.قاليبافتوضيحداد:زمانيكهسهامشركتيياپروژهاي،
با قيمت خوب خريد و فروش ميشود ،بدين معناست كه
اين فعاليت توجيه اقتصادي دارد و كارآفريناني كه در اين
حوزهفعاليتدارندميتوانندپروژهجديديراپسازپوشش
ريسكهاي احتمالي ،تعريف كنند تا مردم با پولهاي ريز
شريك آن پروژه ش��وند.وي راهاندازي شركتهاي پروژه
سهاميعامرافرصتطالييتامينسرمايهدربازارسرمايه
دانست و افزود :اين كار رشد اقتصادي ،توسعه و اشتغال را
بههمراهدارد.

فرشاد مومني در برنامه دين و اقتصاد عنوان كرد

فساد نشانه بحران مشاركت است
فرشادمومني|
نشانههاي بروز مفاسد اقتصادي در يك اقتصاد
درحالرشدچيست؟درصورتبروزايننشانهها
با اس�تفاده از چه مكانيس�مي ميتوان مفاسد
اقتصادي را شناسايي و با آن برخورد كرد؟نقش
حاكميتهابرايمقابلهبااينمشكالتچيست؟
و...اينپرسشهاوپرسشهاييازايندستاين
روزه�ا به تناوب در فض�اي عمومي و تخصصي
كشور مطرح ميش�ود و ديدگاههاي متفاوت و
در برخ�ي موارد متضادي در خص�وص آن ارايه
ميشود.فرشادمومنيباتشريحوتحليلاجزاي
مختلفمفاسداقتصاديوراههايشناساييآن
تالشميكندتانشانههايبروزمفاسداقتصادي
در جامعه را مش�خص كند .مومني با اش�اره به
اين واقعيت كه فساد نامرئي و غيرآشكار است
از مسووالن تصميم س�از و نمايندگان مجلس
ميخواه�د كه قب�ل از اتخاذ ه�ر تصميمي در
خصوصفسادازتجربياتيكهدرگذشتهدراين
زمينهبهثبترسيدهاست،استفادهكنند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه در ابتداي صحبتهايش در
خصوص مقوله فس��اد ميگويد« :در خصوص فساد قبال
عرضكردمكهمابايكپديدهبسيارپيچيدهنامرئيروبهرو
هستيمكههممتنوعاستوهمفراگيراست؛بههمينخاطر
است كه در مطالعاتي كه در زمينه فساد ميشود بيشمار
روشها و شيوهها روتوصيه ميكنند كه كشورها بتوانند
از طريق آنها يك درك حدالمقدور مناسبتري از مساله
فساد به دس��ت آورند به خاطر پيچيدگيهايي كه چنين
موضوعي از آن برخوردار است .يكي از مهمترين رويكردها
كهجايشخالياستدرمطالعاتايراني(درحاليكهنيازما
دراينزمينهبسياربيشترازبسياريازكشورهاست)،نگاهيا
مطالعهنشانهشناختيبهمسالهفساداست.يعنيميگويند
چون فساد عريان و آشكار نيست .شما حتما بايد از طريق
نشانههاآنراردگيريكنيد؛بههمينخاطرميگوينداگر
قراراستسنديبرايمقابلهقانونيبريامقابلهبافسادبدهيد،
بايددردليكبرنامهمليمبارزهبافسادبرمحورپيشگيري
باشد .وگرنه به خودي خود اين قاعدهگذاريها دستاوردي
نخواهدداشت».
اودرادامهتشريحميگويد«:منبرايتانتوضيحخواهمداد
كهچهتكنولوژيهاييدرنظامديوانساالريايرانريشهدار
شده(بهاعتبارشرايطخاصاقتصادسياسيايران)كهشما
ميتوانيد قانوني بنويسيد ،براي اجرا نشدن و به گمان من

مش��خصههاي زيادي در اين اليحه قانوني وجود دارد كه
اين ذهنيت را ايجاد ميكند .قطعا دوس��تاني كه زحمت
ايناليحهرا كشيدهاندايننيترانداشتهاند،اماچونازآن
تكنولوژيهاخودآگاهياناخودآگاه،موجهياناموجهاستفاده
شده از موضع هديه ،عرض ارادت و سپاس ميگوييم اگر
واقعا براي نظام سياسي فساد مهم است ،اين شيوه نگارش
قانونكهازآنتكنولوژيهااستفادهميكندوپشتسرش
يك برنامه هم وجود ندارد كه مس��اله را آنگونه كه بايسته
است ديده باش��د ،از نظر اجرايي با محدوديتهاي زيادي
روبهروخواهيمشد».
اين اس��تاد اقتصادي در ادامه تاكيد ميكند« :مي گويند
فسادچوننامرئيوغيرآشكاراستازجنبهمعرفتي،يكي
ازبهترينشيوههايمطالعهفسادبرايمواجههسيستمي،
برنامهريزيشدهوانديشهايباآنرويكرد«نشانهشناختي
بهفساد»است؛شمابهدايرهالمعارفهايبزرگيكهدرباره
طول وعرض فس��اد صحبت كردهان��د مراجعه ميكنيد
ميبينيد عموما متفكران بزرگ از همين اس��لوب نشانه
ش��ناختي مدد گرفتهاند براي اينكه طول و عرض و ابعاد
اهميت فساد را نشان دهند .من با مطالعه مجموعه آثاري
كه از منظر رابطه فساد با توسعه صورت گرفته14،نشانه را
استخراج كردهام كه وقتي اين نشانهها وجود داشته باشد
به منزله منشاهاي اصلي فساد هستند و تا زماني كه از دل
برنامهايكهاشارهكردمبهشدتموردنيازاستوهرقدركه
ازتهيهآنطفرهرفتهشود،قطعامبارزهبافسادحتيبانيت
خوبمحكومبهشكستاست؛بهعناوينايننشانههاتوجه
كنيد » .مومني خاطرنشان ميكند« :مثال گفته ميشود
فسادنشانهسلطهكوتهنگريدرفرآيندهايتصميمگري
وتخصيصمنابعاست.شماببينيدكهشرحهركدامازاين
عناوين چقدر ضروري است و چقدر ما خأل انديشه ورزي
جدي در اين زمينه داريم و اگر اليحهاي تدوين شده باشد
اما به اين موارد توجه نشده باشد ،در بهترين حالت بخش
كوچكي از موضوع را تسخير ميكند و طبيعتا محكوم به
شكست و ناكارآمدي خواهد بود .عنصر دوم در مطالعات
نشانه ش��ناختي ،ميگويد ،فساد گس��ترده نشانه بحران
شفافيت در فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع
است .مثال ميگويند ،فساد نش��انه قربت انديشه توسعه
در جامعه است .وقتي شما درباره جامعه ايدهآل و آرماني
صحبتي نميكنيد و انگيزشهاي معط��وف به آن ايجاد
نميكنيد يكي از پيامدهايش گرفتاري به فس��اد اس��ت.
متخصصانبزرگتوسعهسياسيميگويندكهفسادنشانه
بحرانمشاركتاست.يعنيوقتيمردم،امكانمشاركتدر
ساختن سرنوشت خودشان را نداشته باشند ،فساد همزاد

اجتناب ناپذير فعاليتها ميشود .اگر فرصت بود برايتان
ميگفتمكهاوضاعايرانازايننظرچقدرنامناسباست».
اين استاد اقتصاد در پاس��خ به اين ابهام كه ريشه تاريخي
اين مش��كالت در اقتصاد ايران به چه دورهاي باز ميگردد
ميگويد«:مثالدردورهتعديلساختاريازسال 68تاامروز
بهطورمتوسطتقريبانزديكبهدو،سومجمعيتدرسنين
فعاليتدرايرانباعذرهايموجهياناموجه،هيچنقشيدر
توليد ملي نداشتهاند .چقدر حرف بزرگ و تكاندهندهاي
است.دوسومجمعيتامكانيبرايمشاركتدرسرنوشت
اقتصاديخودراپيدانكردهاند.همهميگويندكهبهاعتبار
آنبحثتوزاندوگانهچونوجهمشاركتاقتصاديشفافتر
است ،وقتي بحران مش��اركت اقتصادي بروز كند ،بحران
مشاركتسياسيبهمراتبوخيمترخواهدشد.متخصصان
توسعهاجتماعيمعتقدندكهفسادنشانهبحرانبياعتمادي
گسترده است .شما بايد واكاوي كنيد كه چه شده كه اين
ميزان بياعتم��ادي رواج پيدا كرده اس��ت؟ در عين حال
ميگويند كه فساد نشانه بحران انبوده ناهماهنگيها در
امور اجرايي حكومتداري است .يعني چه بين قوا ،چه بين
دستگاههاي اجرايي و چه در دورن دستگاههاي اجرايي،
بينمعاونتهاو...دردستگاههايمختلفوقتيناهماهنگي
وجود داش��ته باشد .فساد هم در آنها اجتناب ناپذير است.
هركدام از آنها در ارزيابيهاي اس��يب ش��ناختي از تاريخ
برنامهريزي ايران داللتهاي خارق العاده دارند كه بايد به
آنهاتوجهشود.ازاينمنظرگزارشمشاورانگروههارواردكه
اواخردهه 30خورشيديبهايرانآمدهاندرانگاهميكنيداگر
ازتاريخنگارشآنخبرنداشتهباشيدتصورميكنيددرباره
امروزايرانصحبتميكند.اواخردهه 30ميگويدكهمادر
ايران مابابحران تقسيموظايفبيندستگاههاو قواروبهرو
هستيموبراييكامرمعينحداقل10دستگاههستندكه
بهطورموازيمسووليتدارند.جالباينجاستكهميگويد
هيچكدامازمنظرمسووليتزيربارنميروند،وليكنبخش

اعظم انرژي آنها صرف خنثي كردن هم ميشود؛ آنوقت
اينكهچهفسادهاايجادميشود،بماند».
مومني همچنين تاكيد ميكن��د« :در ايران حكومتگران
وقتيبااينمشكالتبرخوردميكنند،دستگاههايجديد
رابرايحلمشكلناهماهنگيايجادميكنند ،آنوقتاين
دستگاههاي تازه خود عاملي براي بحرانيتر شدن اوضاع
ميشود.درمطالعاتتوسعهمهمترينفلسفهبرنامهريزي
توسعه مهار اين ناهماهنگيهاست  .علي رغم اينكه ايران
جز پيشگامان بحث برنامهريزي در امر توسعه است؛ يك
گزارش تا به امروز در پيوست هيچ برنامه توسعهاي نبوده
كهبهمابگويدباچهابعاديازناهماهنگيهاروبهروهستيمو
چهخساراتيراازاينشرايطمتحملميشود.بااينكههمه
هستيمايكقرنبهانرژيگرهخوردهاست.هنوزيكستاد
هماهنگي حاكميتي براي هماهنگ كردن دستگاههاي
متوليانرژينداريموخساراتزياديرامتحملميشويم.
عين اين مشكل در آب و...هم وجود دارد .بنابراين تاز ماني
كهمسالهبنيادينديدهنشودنميتوانمسالهرابهدرستي
حل كرد ».اين اس��تاد اقتصاد در خصوص عنصر هفتم از
اركان 14گانه ميگويد « :عنص��ر هفتم هم ميگويد كه
فس��اد نش��انه بحران در آموزشهاي پايهاي كشور است
كه اين هم از نظر درونگري بس��يار مهم است .در حالي كه
طي3دهه گذشته ،بيش از 80درصد شاغلين بخشهاي
توليديايرانتحصيالتديپلموپايينترداشتهانددرهمه
برنامههاي توسعهاي ما استراتژي بسط آموزشهاي عالي
بوده و در آموزشهاي عالي هم بسط آموزشهاي تكميلي
موردتوجهبودهاست.گوييتلقيماازنظامآموزشي،كارخانه
مدركسازي اس��ت و آموزش مورد نياز بازار كار در ليست
نيازهاي ما قرار ندارد .اينها نشانههاي كوچكي از مشكالت
عميقي است كه ما داريم .اين7عنوان را نشانههاي رويهاي
منعكسكننده فس��اد ميگويند .در برابر آن نش��انههاي
كاركردي هم وجود دارد»...

كنترل مخارج
راهكار كاهش بدهي دولت

منجر به تضعيف بخش واقعي اقتصاد شده و البته
انباشت نقدينگي از سالهاي قبل نميتوان انتظار
داش��ت كه تحليل اين دوستان درس��ت از آب در
بيايد و بايد انتظار داشت كه آخر سال  99با ابتداي
سال متفاوت باش��د .اينكه عدهاي نگران ابر تورم و
ونزوئاليي ش��دن اقتصاد ايران هستند ،به همين
دليل است .زيرا چند سال است كه اقتصاد با رشد
نقدينگيباالوتورموچندبرابرشدننرخارزوقيمت
كاالها و خدمات و همچنين چند برابر شدن قيمت
داراييها ،سهام و ...همراه است.
در كنار آن ،رشد منفي اقتصاد ،كاهش درآمد ،رشد
منفي سرمايهگذاري و توليد و  ...وجود داشته و لذا
ظرفيت اقتصاد ايران براي جذب رشد نقدينگي30
درصدي سال  98و رش��د  8.8درصدي پايه پولي
بهار 99مناسب نيست و تورم باال ايجاد خواهد شد.
براين اس��اس ،با توجه به شرايط كنوني وظرفيت
اقتصاد اي��ران ،تعريف بلندمدت در كش��ور عمال
يكسال است و اثر نقدينگي به جاي اينكه با تاخير
بيشتري ناشي از كاناليزه شدن آن مث ً
ال  3ساله و 5
ساله بروز كند ،عمال يكساله و 18ماهه بروز خواهد
كردواثرسريعبرتورمورشدقيمتهاخواهدداشت
ودريكسالآيندهبايدشاهداثررشدنقدينگيباالي
امروز بر تورم باشيم.
دولت بايد كانالهاي رش��د نقدينگ��ي و هدايت
نقدينگ��ي را اصالح كند و نقدينگي را به س��مت
معيش��ت و توليد كاالهاي مصرفي مردم هدايت
كند و توليد كاالهاي اساس��ي را تشويق كند آنهم
نه با دس��تورالعملهاي غيراجرايي بلكه با اصالح
اساسي ساختار اقتصادي خود .هدايت نقدينگي به
سمت بورس مثل شمشير دو لبه عمل مينمايد و
اگر ترمز رشد بورس به هر علتي اعم از تعميق ركود
فعاليتهايواقعي،انتظاراتمنفيو...كشيدهشود
چهبالييبرسرسرمايهاجتماعيكهبهصورتچند
ميليون نفري در اين بازارحضور دارد ،خواهد آمد.
تا زماني كه همچنان نقدينگي رش��د كند و تورم
ايجاد ش��ود و قيمت دالر باال برود ،با اين تصور كه
ارزش پول كاهش يافته و ارزش دارايي بيشتر شده،
قيمتسهامنيزبيشترخواهدشد.واقعيتايناست
كهدولتنميتواندهمچنانبهرشدنقدينگيوتورم
و افزايش قيمت دالر ادامه دهد تا بورس همچنان
سودآور باشد ،باالخره يك جايي بايد رشد را متوقف
يا محدود كند.
راهكارمقابلهباسقوطاحتماليشاخصهايبورس
اين است ،كه دولت ضمن اينكه به صورت ريشهاي
بايدكسريبودجهومخارجخودراكنترلكند،بايد
توزيعمتناسبنقدينگيدربازارهايمختلفداشته
باش��د ،يعني بازارهاي مختلف كاال ،خدمات ،ارز و
طال،خودرو،كاالهاياساسي،مسكنوزمينوملك
راجذابكندواجازهندهدكههمهنقدينگيدريك
نقطه متمركز شود و باعث بحران شود.
يك بخشي از مشكالت به واس��طه كرونا ،تحريم
و مشكالت س��اختاري و عملكرد دولتهاي قبل
ايجاد شده اس��ت اما يكسري مشكالت به خاطر
عملكرد نادرست مسووالن در سالهاي اخير ايجاد
شده است .وقتي افراد سرمايه در گردش واحدهاي
اقتصادي را وارد بورس كردهاند ،بايد پرسيد كه چه
كس��ي عامل آن بوده و چرا دولت بورس را آنچنان
جذاب ك��رده كه باعث خروج س��رمايهها از توليد
و ورود آن به بورس ش��ده است .سياستگذاراني
كه چنين زمين��هاي را ايجاد كردهاند بايد پاس��خ
گوباشند.
در حال حاضر ،بخشهاي توليدي پول را در بورس
گذاش��ته و كار نميكنند و س��ود بيشتري كسب
ميكنند .يعني تنها يكس��ري شركتهاي عضو
بورس بايد كار كنند و بقيه اقتصاد س��ود ببرد .در
حالي كه در وضعيت كنوني اقتصاد ايران كه درآمد
نفت و ماليات نيس��ت بايد هم��ه كار كنند و همه
بازارها بايد جذاب باش��د تا هيچ پولي از يك بازار و
فعاليت مانند توليد به بازار و فعاليت ديگري منتقل
نشود و باعث سوداگري در بازار سرمايه و تعطيلي
بازار كاال و توليد نشود.

ويژه
پايدارسازيشبكهعملياتبهجاي
كابل خودنگهدار با سيم مسي
مانور جهادي شبكه فش��ار ضعيف تبديل سيم
به كابل خودنگهدار بهطول تقريبي  ۳۵۰متر با
همراهي ۲اكيپ عملياتي 5Sو ۲اكيپ مجهز به
باالبر ٨،خودروي عملياتي و تعداد ٣٢نفر نيروي
عملياتي در تنكابن برگزار شد.
مهندس كيوان فرحزاد مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق غرب مازندران ب��ا اعالم اين مطلب
گفت :هدف از اج��راي اين مان��ور افزايش تاب
آوري ش��بكه و كاهش خاموشي ،رضايتمندي
مش��تركين منطقه ،اصالح پروفيل ولتاژ فشار
ضعيف ،پيش��گيري از سرقت هاديهاي شبكه
فشارضعيف،پيشگيريازسرقتانرزيوانشعاب
برق غيرمجاز ،حفظ پوشش سبز محيط زيست،
رفع اتصاالت سست و نوس��انات ناشي از آن در
شبكه ،است .مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي
برق غ��رب مازندران تاكيد كرد :به علت افزايش
دما و افزايش نامتعارف مصارف برق سيستمهاي
سرمايشي ميزان مصرف برق در منطقه و كشور
روند صعودي داشته كه صنعت برق را براي ارايه
برق پايدار به همه مش��تركين دچار محدوديت
كرده است لذا به منظورپايداري شبكه سراسري
از تماميمشتركيندرخواستميشودكه تنهابا
ده درصد صرفهجويي در مصرف برق به ويژه در
ساعات اوج مصرف  ١٢تا  ١٦و  ١٩تا  ٢٣و انتقال
مصارف غيرضروري به ديگر س��اعات ،مجموعه
صنعت برق را درتامين برق پايدار ياري رسانند.

درشهر
دليل عدم دعوت
هياتدولت از حناچي

حسنخليلآبادي،عضوشوراياسالميشهرتهران
در مورد چرايي عدم دعوت از حناچي براي حضور
در جلس��ات هيات دولت توضيحاتي را ارايه كرد.به
گزارش ايسنا ،خليل آبادي در خصوص چرايي عدم
حضورحناچيشهردارتهراندرجلساتهياتدولت
گفت :شهرداريها در كل كشور خدمات زيادي به
دولت ارايه ميكنند و اين دو براي حل مشكالت در
كنار يكديگر هس��تند و در تهران نيز رابطه دولت و
شهرداريكامالصميمانهاست.بهگونهايكهشهردار
تهران در جلسات هيات دولت شركت ميكرد.وي
گفت :اما اخيرا در چند جلسه اخير ،وي به جلسات
دعوت نشده اس��ت كه احتمال ميدهيم اين عدم
دعوتبهموضوعتخريبنيمطبقهاضافهساختمان
نهاد رياستجمهوري در جماران برميگردد.وي با
بياناينكهبعدازتخريباينساختمانديگرحناچي
بهجلساتهياتدولتدعوتنشدوشايداينمساله
بر روي روابط دولت و ش��هرداري تاثيرگذار بوده،
گفت:البتهشهردارتهرانعضومهمانهياتدولت
استوبااختياردولتبهاينجلساتدعوتميشود.
اما معموال مرسوم بوده كه شهردار نيز در جلسات
باشد و اميدواريم هر چه سريعتر اين مشكالت حل
شودچراكهتهرانبهدليلپايتختبودنشنيازمند
رابطه متقابل با دولت است .وي افزود :البته اخيرا
دولت در مورد اوراق مشاركت مترو كمك زيادي به
شهرداري كرده و اين طور نيست حاال كه شهردار
در جلسات ش��ركت نميكند دولت هم خدمات
نميدهد؛امااينموضوعدرافكارعموميورسانهها
بازتاب زيادي داشته است و اميدواريم دولت تدبير
كند تا اين مساله نيز حل شود.

خاطرهبازي
با شهرنماي نقشه تهران
اگر دلتان براي تهران تنگ شده و در اين شرايط
كرونايي نميتوانيد در خيابانها و كوچههاي اين
شهر قدم بزنيد و مكانهاي خاطرهانگيز زندگي
شهريتان در پايتخت را دوباره از نزديك ببينيد به
نقشهتهرانمراجعهكنيدوبا«شهرنما»بهگشت
و گذار در آن بپردازيد .به گزارش ايسنا ،در سامانه
نقش��ه تهران به آدرس  map.tehran.irكه
سالهاست از سوي شهرداري براي ارايه خدمات
مس��يريابي و پيدا كردن انواع اماكن شهر تهران
مورد استفاده است ،امكان جذاب ديگري وجود
دارد به نام «شهرنما» كه به وسيله آن ميتوانيد
در ش��هر گردش كنيد و كوچهه��ا و خيابانها
را ب��ا نماي  ۳۶۰درجه يا ب��ه عبارت ديگر همان
«پانوراما»ببينيد.

طرحي براي نجات ۱۵درصد
جمعيت تهران در زلزله
بافت فرسوده و نامقاوم به يكي از معضالت پايتخت
بدل ش��ده اس��ت ،معضلي كه نگرانيهاي جدي
پيرامون گس��تردگي و جمعيت س��اكن در آن در
هنگام حوادثي مانند زلزله وجود دارد و متاس��فانه
افزايش قيمتها در حوزه س��اخت و س��از شرايط
مقاومسازي آن را نيز با دشواري روبرو كرده است .در
اين ميان سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهرانمتوليطرحيبرايايمنسازياينبافتشده
است .رضا كرمي محمدي در گفتوگو با ايسنا ،در
مورد طرح بهس��ازي لرزهاي نسبي ساختمانهاي
متداول شهر تهران گفت :بسياري از ساختمانها و
بناهايواقعدربافتفرسودهحتيفاقداسكلتبتني
هستندوهمينامرسببميشودكهباكوچكترين
لرزههاي تمام ساختمان فروبريزد .حتي در مواردي
زلزلههمنبودهوساختمانفروريختهكهآخرينمورد
آن حدود دوهفته پيش در مركز تهران رخ داد و يك
ساختمانسهطبقهقديميناگهانفروريخت.رييس
سازمانپيشگيريومديريتبحرانشهرتهرانبابيان
اينكهطبقبرآوردهايانجامشدهحدود۳۰۰۰هكتار
بافتفرسودهدرشهرداريم،گفت:حدود ۱۵درصداز
جمعيتشهردراينبافتساكنهستند.امامتاسفانه
در برخي ازمناطق ش��هري ما ،به خصوص مناطق
مركزيوجنوبي،درصدزياديازساكنانساكنبافت
فرسودههستند.مثالدرمنطقه ۱۱تهران؛حدود۴۰
درصد از جمعيت ساكن بافت فرسودهاند ومنطقه
 ۱۲نيز وضعيتي مشابه دارد.كرمي محمدي ادامه
داد :الزم است كه اين ساختمانها نوسازي شوند و
درهمينراستانيزشهرداريتهرانتسهيالتخوبي
براي اين امر پيش بيني كرده اس��ت ،اما متاسفانه
در چند س��ال اخير افزايش قيم��ت و هزينهها در
ساختمانس��ازي منجر ش��ده تا برخي از مالكان
ساختمانهاي فرسوده توانايي نوسازي ملك خود
رانداشتهباشند،مخصوصااينكهاكثرساختمانهاي
دارايبافتفرسودهدرمناطقمركزيوجنوبيشهر
تهران قرار دارد.وي با بيان اينكه درهمين راستا نيز
طرح بهس��ازي لرزهاي نسبي ساختمانهاي شهر
تهراندردستوركارمديريتبحرانتهرانوشهرداري
تهرانقرارگرفت،گفت:دراينطرحامكانبهسازي
نسبييابهعبارتيديگرمقاومسازيرافراهمكرديم.
چراكههزينههايآنبهمراتبكمترازنوسازييك
ساختمان است .بر اين اساس متقاضيان بهسازي
واحدهاي مس��كوني ميتوانند به شهرداري تهران
مراجعه كرده و در خواس��ت مجوز بهسازي كنند.
او اضافه كرد :پس از ثبت درخواس��ت كارشناسان
شهرداري اقدام به بررسي ملك كرده واگر وضعيت
آن به گونهاي باش��د كه امكان مقاومسازي نسبي و
بهسازيلرزهايآنوجودداشتهباشد،مجوزمربوطه
را صادر خواهند كرد.كرمي محمدي درباره امالكي
كهنتوانندتاييديهبرايدريافتمجوزرااخذكنندنيز
گفت:اينبناهاحتماخيليفرسودهونامقاومهستندو
حتمابايدنوسازيشوند.چونمقاومسازيوبهسازي
نيز بايد در ساختمانهايي صورت بگيرد كه شرايط
آنراداشتهباشد.

راهوشهرسازي
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كارنامه يكساله بنياد مستضعفان به روايت فتاح

از ورود به چاههاي نفت تا احداث مسكن محرومان
گروهراهوشهرسازي|
عملكردماليبنيادمستضعفانبهعنوانيكي
از بزرگترين مجموعههاي اقتصادي كشور
همواره مورد توجه و دقت افكار عمومي بوده
است.بنياديكههدف،رسالتواساسافلسفه
وجودي آن ،حمايت اقتص�ادي از محرومان
است و از همين رو اس�ت كه انتشار هر گونه
آماري درباره عملكرد اين دس�تگاه عريض
و طويل نقش�ي هر چند اندك در ش�فافيت
عملكرد آن خواهد داشت.

ديروزپرويزفتاح،رييسبنيادمستضعفاندرجريانارايه
گزارشعملكرديكسالهاينبنياد،دركناراطالعرساني
درباره بورسي شدن 40درصد از هلدينگهاي متعلق
به اين نه��اد ،از ورود بنياد مس��تضعفان به پروژههاي
نفتي ،ضرورت تاسيس صندوق قرضالحسنه ،خروج
از تصديگريها و همچنين پيش��نهاد مشاركت در
ساختمسكنمحرومانبااستفادهازامكاناتخدماتي-
مهندسيومصالحرايگانبهمجلسخبرداد.بهگزارش
«تعادل» ،مرور رويداديهاي سالهاي گذشته حاكي
از اين است كه توجه دولتمردان و نهادهاي حكومتي
به مساله سرپناه و مسكن اقش��ار متوسط و ضعيف با
اوجگيري نوسانات اقتصادي در كشور افزايش مييابد
و با فروكش كردن تب اقتصاد ،افول مييابد .با آغاز دور
جديد نوسان نرخ ارز در فروردين سال 97و سرايت آن
به بازارهاي كاال و خدمات ،افزون بر افزايش ش��اخص
دسترسي متقاضيان مصرفي ملك ،مستاجران فشار
مضاعفي را از بابت رشد اجارهبها نيز متحمل شدند .از
همانزمان،دولتطرحهايمختلفيرابرايساماندهي
به بازار مسكن و اجاره در دستور كار قرار داد ،اما تا كنون
هيچ كدام به نتيجه نرسيده است .البته در تير ماه ستاد
ملي مقابله با كرونا ،براي افزاي��ش اجارهبها در تهران،
كالنش��هرها و ساير ش��هرها به ترتيب سقفهاي25
درصد 20،درصد و 15درصدي را تعيين كرد كه به اين
ترتيب،عمالبارافزايشهزينههايمسكنميانموجرو
مستاجرتقسيمشد.طرحواموديعهمسكننيزاگرچه
طييكهفتهاخيرتاحديبهاجرانزديكشدهاستاما
آنگونهكهمقامهايوزارتراهوشهرسازياعالمكردهاند
از دو هفته ديگر عملياتي ميشود .طرحهاي ماليات از
خانههاي خاليوهمچنين ساخت 6ميليونآپارتمان
در 6سالكهازسويمجلستازهكاريازدهماعالمشده
نيز تا كنون به نتيجه مش��خصي نرسيده است .در اين
ميان،اعالمآمادگيبنيادمستضعفانبرايخانهسازيبا
امكانات رايگاني كه در اختيار دارد ،قابل توجه است .هر
چند اين سوال را در ذهن ايجاد ميكند كه اگر بنياد از
چنينامكاناتيبرخورداراست،چرادرسالهايگذشته
چنين اقداماتي را انجام نداده اس��ت يا دستكم براي
ساختمسكناجتماعياقدامينكردهاست.دراينحال،
فتاحدربارهمشاركتبنيادمستضعفاندرساختمسكن
محرومانگفت:دركميسيوناقتصاديمجلسآمادگي
خود را براي ساخت مس��كن محرومان اعالم كرديم.
هر نقطهاي كه بنياد زمين دارد كه آن اراضي ش��رايط
ساخت مسكن براي محرمان داشته باشد ،آن اراضي را
به صورت رايگان تحويل ميدهيم .اگر مجوزهاي مورد
نياز ارايه شود ساخت واحدها را هم بر عهده ميگيريم.
وي افزود :آمادگي تحويل سيمان رايگان براي ساخت
مس��كن محرومان را داريم ميتوانيم مصالحي مانند
كاشيميلگردراهمواردپروژههاكنيم.الزمبهذكراست
كهبنياددارايشركتهايپيمانكاريدربحثساخت
مسكن است و از توان اين شركتهاي پيمانكاري هم
ميتوانيمبرايساختمسكنمحروماناستفادهكنيم.
استقبال از راهاندازي بورس امالك
ويبابياناينكهازراهاندازيبورسامالكومستغالتبسيار
استقبال ميكنيم گفت :بورس امالك نمايندهاي از بنياد

ماليات مستضعفان حدود هزار ميليارد تومان است كه 60درصد آن سهم بنياد و 40درصد آن سهم مردم است
مستضعفانداردوازاينطريقميتوانيمنسبتبهواگذاري
امالكاقدامكنيم.رييسبنيادمستضعفانبابياناينكهدر
طوليكسالگذشته380هزارتنسيمانرايگاندراختيار
آسيب ديدگان قرار داديم ،ادامه داد :براي رفع محروميت
 22هزارميلياردتومانازمنابعبنياددرحالسرمايهگذاري
است كه تا سال  1401عملياتي ميشودتاكيد كرد :تا دو
سالآيندهازبنيادهيچپروژهناتماميباقينخواهدماند.وي
اظهارداشت:بنيادمستضعفانطبق تصميماتاخذشده
از تصديگري خارج ميشود و نبايد فروشگاهداري كنيم و
اماايننكتهراميپذيريمكهچراتاكنوننسبتبهبازسازي
وواگذاريفروشگاههاوامالكتجارياقدامنكردهايم.فتاح
تاكيد كرد :اما سياست ما اين است كه تمام فروشگاههاي
تهرانراواگذاركنيم.
بنياد در راه بورس
فتاح با بيان اينكه تمام ش��ركتهاي بنياد مستضعفان
بورسي ميشود گفت 32 :شركت بنياد بورسي شدهاند
هرشركتديگريكهقابليتورودبهبورسراداشتهباشد
آن را وارد بازار سرماي ه ميكنيم.وي با اشاره به ورود بنياد
مستضعفاندرخصوصيسازيناموفقبرخيازشركتها
مانند هپكو اظهار كرد :هن��وز از ما تقاضاي جدي براي
ورود به اين موضوع نشده است بايد توجه داشته باشيم
كه بنياد مستضعفان داراي شركتهاي بزرگي است و
 40درصد از هلدينگهاي بنياد در جريان بورسي شدن،
مردميشدهاند.بنابراينبرايهرتصميميبايدمطالعات
و كارشناسيهاي مورد نياز را انجام دهيم.
پولي از بنياد وارد انتخابات نميشود
فتاح همچنين درباره استفاده از منابع بنياد مستضعفعان
براي انتخابات رياستجمهوري سال آينده گفت :بنياد
مس��تضعفان س��ابقه اقتصادي ،اجتماعي و حمايت از
محرومان را دارد و در طول تاريخ اين بنياد سياسي نشده
اس��ت و حتما مراقبت خواهيم كرد كه پولي از بنياد وارد
انتخابات نش��ود همچنان كه در انتخابات مجلس اجازه
نداديم ريالي از بنياد صرف اين موضوعات ش��ود.فتاح با
بيان اينكه هر شركتي كه قابليت بورسي شدن را داشته
باشد وارد بازار سرمايه ميشود ،گفت :شركتهاي بنياد به
صورت جزيرهاي اداره ميشوند و اگر يك شركتي درآمد
نداشتهباشدنميتواندحقوقكاركنانراپرداختكندودر
اين شرايط هم ستاد پولي وارد اين شركتها نخواهد كرد.

رشد  34درصدي درآمدها
رييس بنياد مستضعفان با اشاره به اينكه درآمد اين بنياد
در يك سال گذشته گفت :در يك سال گذشته رشد 34
درصدينسبتبهسال 97داشتيمودرآمدكلبنيادبه36
هزارميلياردتومانرسيد.سودعملياتناخالصقبلازكسر
ماليات 7هزارميلياردتومانبود.فتاحبااشارهبهمالياتبنياد
مستضعفانگفت:مالياتمستضعفانحدودهزارميليارد
توماناستكه 60درصدآنسهمبنيادو 40درصدآنسهم
مردماست.رييسبنيادمستضعفانباتاكيدبراينكههيچ
بدهيمالياتينداريم،گفت:اظهارنامهدراختياراستوآن
راتسويهميكنيمدرهيچجايبنيادمستضعفانمعافيت
مالياتينداريموامسالهممالياتراپرداختميكنيم.
ورود به پروژههاي نفتي
فتاح با بيان اينكه شركتهاي خارجي از پروژههاي نفتي
رفتند ،گفت :درخواس��ت خود را براي ورود به پروژههاي
نفتي به وزارت نفت ارايه داديم و آنها هم استقبال كردند
و روي س��كوي س��حر 1و 2هم رفتهايم .حفاري و تعمير
چاههاي نفتي را انجام ميدهيم ،در حالي كه اين اقدامات
يدادند و امروز صد در صد تعمير
را قبال خارجيها انجام م 
دكلهاي نفتي توسط متخصصان داخلي انجام ميشود.
در حال حاضر ارزش دو كل سحر 1و 400،2ميليون دالر
استوايندكلهابنياديهستند.رييسبنيادمستضعفان
بابياناينكهدرپروژهميداننفتيمارون 1و 2درخوزستان
حضور داريم ،اظهار كرد :با وزارت نفت در اين باره قرارداد
منعقدكرديموهيچيكازدكلهاخارجينيستندوهمه
ايندكلهاازسويبنيادمستضعفانتامينشدهاند.
همراهي مردم در كرونا
فتاح با اش��اره به عملكرد بنياد مستضعفان در حمايت از
مردم در شرايط شيوع ويروس كرونا گفت :از ابتداي شيوع
ويروس كرونا هم��راه دولت و مردم بوديم و تاكنون1800
ميلياردتومانهزينهكرديمو 1600ميلياردتومانهموام
قرضالحسنه و وديعه مسكن ارايه داديم و اين روند ادامه
دارد.وي افزود :براي كمك به آس��يبديدگان در شرايط
كروناتماممحرومانرالحاظكرديموكمكهايمانازطريق
نهادهايحمايتيكميتهامدادوبهزيستيانجامشدهاست
و به زندانيان هم نيمنگاهي داشتيم و در اين مدت با وزارت
بهداش��ت براي تعيين نقاهتگاه براي مبتاليان به كرونا و
توليدماسكوموادضدعفونيهمكاريتنگاتنگداشتيم.

 600ميليون دالر درآمد ارزي
فتاح ب��ا تاكيد بر اينكه هيچ عملكردي از ما مبهم و پنهان
نيست ،در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه در شرايطي كه
دولتباكمبودذخائرارزيمواجهاستبنيادمستضعفانچه
ميزاندرآمدارزيداشتهوچهميزانازآنراواردكشوركرده
است،گفت:دريكسالگذشتهمجموعهبنيادمستضعفان
 600ميليوندالردرآمدصادراتيداشتهاستكهايندرآمد
به رغم تمام س��ختيها ،ممنوعيتها و محدوديتها وارد
كشورشدهاست.ويبااشارهبهرضايتبانكمركزيازروند
برگشتارزصادراتيمجموعههايبنيادمستضعفانگفت:
البتهبخشيازارزدرقالبوارداتمواداوليهبهكشوربرگشت
وهمچنيندراينمدتبرخيهاازماارزميخواستندكهما
اينارزرادراختيارآنهاقرارداديمودرازايآنريالگرفتيم.
استقبالازپيشنهادتاسيسصندوققرضالحسنه
رييسبنيادمستضعفانبااشارهبهدرخواستاينبنياد
براي راهاندازي صندوق قرضالحس��نه اظهار كرد :در
حال حاضر بنياد مس��تضعفان فقط  33درصد سهام
بانك سينا را در اختيار دارد بنابراين نميتوانيم به باقي
س��هامداران بگوييم كه براي رفع محروميت وامهاي
قرضالحس��نه به مردم بدهيم چرا كه آنها ميگويند
ارايه تسهيالت قرضالحس��نه توجيه اقتصادي براي
بانك ندارد.وي گفت :اگر فردي بتواند شعبه بانك سينا
در مناطق محروم را پيدا كند بنده به آن جايزه ميدهم
و اين بانك سينا فقط در مناطق باالشهر و شهرهاي با
محروميت كمتر شعبه دارد چرا كه ميگويند تاسيس
شعبهدرجنوبتهرانومناطقمحرومصرفهندارد،اين
در حالي است كه مردم در جنوب تهران براي دريافت
پنج ميلي��ون تومان وام صف ميكش��ند.فتاح با بيان
اينكه آقاي همتي از پيشنهاد ما براي تاسيس صندوق
قرضالحسنه استقبال كردند ،گفت :سابقه تاسيس
صندوققرضالحسنهرادركميتهامدادداشتيموبسيار
همموثرعملكرد.سياستماايناستكهگردشمالي
بنيادرادرصندوققرضالحسنهداشتهباشيمتابتوانيم
از محرومان حمايت بيش��تري انجام دهيم.وي تاكيد
كرد :متاسفانه در بانكها ،شأن محرومي كه متقاضي
دريافت وام است رعايت نميشود و براي يك وام با مبلغ
پايين ضامن ميخواهند يا افراد را در صفهاي طوالني
نگه ميدارند بنابراين بنياد نميتـواند از طريق بانك
سينا براي حمايت از محرومان اقدام كند.

نتايج يك پژوهش علمي نشان داد

وضعيت قرمز جرم و جنايت در  15منطقه پايتخت
نتايجيكپژوهشدرخصوصپراكنشسرقت،
زورگيري ،قتل ،خودكش�ي ،اعتياد و انحرافات
جنسي نش�ان داد در بين مناطق ۲۲گانه شهر
تهران ،به ترتيب مناطق ،۲۱ ،۱۹ ،۱۷ ،۱۸ ،۱۲ ،۱۵
 ۵،۷،۸،۹،۱۰،۱۳،۱۱،۱۶و ۴بيشترينآسيبهاي
اجتماعيرادارند.

بهگزارشايسنا،شهرهايبزرگازنظرگروههايقومي،
پايگاهاجتماعيواقتصادي،بافتناهمگونيدارند.براي
كنترلوكاهشآسيبهاياجتماعي،مديريتشهري
بايد اطالع دقيقي از ويژگيهاي آسيبهاي اجتماعي
هر منطقه داش��ته باش��د .با توجه به اهميت موضوع،
پژوهشگران دانش��گاه خوارزمي و دانشگاه تهران در
مطالعهاي آسيبهاي اجتماعي جرمزا را در شهر تهران
مورد بررسي قرار دادند.
تراكم آسيبها در جنوب تهران
در اين پژوهش پراكنش آس��يبهاي ج��رمزا مانند
سرقت ،زورگيري ،قتل ،خودكشي ،اعتياد و انحرافات
جنسي در شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است.
يافتههاي كلي اين مطالعه نشان داد تراكم آسيبهاي
اجتماعي بهطور كلي در مناطق جنوبي ش��هر تهران
بيشتراستومناطقشماليشهرآسيبهاياجتماعي
بسياركمتريدارند.دربينمناطق۲۲گانهشهرتهران،
به ترتيب مناطق ،۱۱ ،۱۶ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۷ ،۱۸ ،۱۲ ،۱۵
 ۵ ،۷ ،۸ ،۹ ،۱۰ ،۱۳و  ۴بيشترين آسيبهاي اجتماعي
و مناطق  ۶ ،۳ ،۲ ،۱و  ۲۲ش��هر تهران كمترين ميزان
آسيب اجتماعي را داشتهاند.

مناطق  ۱۲و  ۱۸در صدر سرقت
مناطق ۱۲و ۱۸دارايبيشترينميزانسرقتومناطق
 ۱۳ ،۷ ،۴و  ۱۴داراي ميزان زياد ،مناطق  ۱۹ ،۲۰و ۲۲
داراي ميزان كم ،مناطق  ۱و  ۳داراي كمترين ميزان و
بقيه مناطق داراي سطح متوسطي از آسيب اجتماعي
س��رقت هس��تند .فقط در دو منطقه در تهران ميزان
سرقتخيليكميگزارششدهاستكهاينخودنشان
از آمار باالي سرقت در تهران دارد .الگوي كلي پراكنش
سرقت در تهران به سمت شرق افزايش پيدا ميكند.

فقطدر 5منطقهاعتيادكمياخيليكماست
اعتياددرتهراندرمناطقپايينشهريبسيارشديداستو
بهسمتشمالازشدتآنكمميشود.بهطوركلياعتياد
در تهران زياد و قابل توجه است .از كل مناطق تهران فقط
دو منطقه ۳و ۶داراي اعتياد خيلي كم و سه منطقه ۴،۵و
 ۱۱ميزاناعتيادكميدارند.دربقيهمناطقاعتيادمتوسط،
زياد و خيلي زياد است .در مناطق جنوبي تهران ،گرايش
به مصرف مواد مخدر سنتي دارند و مناطق شمالي بيشتر
مصرفكنندهموادمخدرصنعتيهستند.
زورگيري مشابه سرقت
مناطق  ۱۲و  ۱۷داراي بيش��ترين ميزان زورگيري
هس��تند و مناط��ق  ۶ ،۳ ،۱و  ۲۲كمتري��ن مي��زان
زورگيري را دارند .الگوي پراكنش زورگيري مش��ابه
پراكنش سرقت است .با اين تفاوت كه ميزان سرقت
شديدتر از زورگيري گزارش ش��ده است .بيشترين
ميزان زورگيري در مناطق پايين ش��هر تهران است.
بيش��تر مناطقي ك��ه داراي اعتياد زياد هس��تند ،از

نظ��ر زورگيري نيز آم��ار بااليي دارن��د .اين موضوع
نشاندهنده ارتباط بين اين آسيبها است.

بيشترين خودكشي در منطقه15
بررس��ي پراكنش خودكشي نشان ميدهد كه منطقه
 ۱۵بيشترين ميزان خودكشي را به خود اختصاص داده
است .در مناطق  ۲۱ ،۲۲و  ۹در غرب نيز آمار خودكشي
نسبت به س��ايز مناطق بيشتر اس��ت .كمترين ميزان
خودكشي مربوط به مناطق شمال شرقي تهران است.
پراكنش خودكشي از الگوي خاصي تبعيت نميكند و
اين به معني پايين بودن آمار خودكش��ي نيست .بلكه
در واقع آمارهاي معتبر و قابل قبول در اين زمينه كم و
ناقصاستوبهطورمعمولآماردقيقيازخودكشيهاي
صورتگرفته ،در دسترس نيست .آمار بررسي شده در
اين پژوهش مربوط به خودكشيهايي است كه به مرگ
منجرشده،درصورتيكهاقدامبهخودكشينيزبهعنوان
يك آسيب شناخته ميشود.نكته قابل توجه اين است
كه مناطق  ۲۱و  ۲۲از نظر س��اير آسيبهاي جرمزا در
وضعيتبهتريقرارداردوليدرميزانخودكشيازساير
مناطق (به جز منطقه )۱۵آمار بيشتري دارد.
قتل
گردآوريآمارآسيبقتلدرتهران،دشوارترازسايرآسيبها
است .بيشتر سازمانها يا آمار كافي و جامع در اين زمينه
ندارند يا دادههاي خود را به دليل محرمانه بودن ،در اختيار
پژوهشگرانقرارنميدهند.بههمينخاطربرايانجاماين
پژوهش از دادههاي طرح پژوهش��ي رصد كيفيت زندگي
شهري در تهران كه توسط سازمان فناوري اطالعات انجام

شده،آماروارقاممحرمانهپليسپيشگيريوهمچنينساير
مطالعات انجام شده در سايتها و مقاالت معتبر ،استفاده
شد.پراكنشآسيباجتماعيقتلبيشتربهسمتمناطق
توسعهنيافتهوجنوبشهراستومناطقشمالشهركمتر
بااينآسيبروبروهستند.مناطق ۱۶،۱۵،۹،۲۲،۲۱و۱۲
بيشترينميزانقتلرادارند.
انحرافاتجنسيخيليزياددرشرقوغرب
ش��دت انحرافات جنس��ي در تهران زياد اس��ت و در بين
مناطق با شدت خيلي
آسيبهاي جرمزا ،داراي بيشترين
ِ
زياداست.انحرافاتجنسيدرمناطق ۱۷،۱۵،۸،۵،۴و۲۲
خيليزياد،درمناطق ۱۹،۱۸،۱۶،۱و ۹زياد،درمناطق،۲
 ۲۰،۱۴،۱۳،۷،۶و ۲۲متوسطودرمناطق ۱۱و ۱۲كمودر
منطقه ۳خيليكمگزارششدهاست.بررسياينپراكنش
نشانميدهدكهميزانانحرافاتجنسيدرمناطقشرقو
غربتهرانبسيارزيادودرمناطقجنوبشهريزياداست.
تحليل مناسب الگوهاي فضايي آسيبهاي اجتماعي از
مسائلحياتيشهرهااستوجزومعيارهاياجتماعيمهم
جوامعبهشمارميآيد.كشفچنينالگوهاييميتواندنقطه
شروعي براي تحقيقات تكميلي در موضوعات ديگر باشد.
نقشه پراكنش آسيبها نشان ميدهد ،توزيع فضايي اين
شاخصهاتصادفينيستوازالگويفضاييخاصيتبعيت
ميكنند .اين الگوها در نتيجه مجموعهاي از فرآيندهاي
اقتصادي،اجتماعي،فرهنگيورفتاريشكلگرفتهاست.
اين يافته نش��ان ميدهد« :آسيبهاي اجتماعي در شهر
تهران عمدتا هويت منطقهاي و محلهاي دارند و لذا انجام
مطالعهجغرافياييآنهابرايرسيدنبهيكالگويپيشگيري
جامعهموردنيازاست».

ايرانشهر
محدوديت در پرداخت
وام وديعه اجاره مسكن
مديركلدفتراقتصادمسكناعالمكرد:اجارهنامههاي
رسميمسكنبعداز ۴مرداد ۹۹مشمولدريافتوام
وديعهاجارهمسكنهستند.بهگزارشتسنيم،پروانه
اصالنياظهاركرد:شرايطواموديعهمسكنشرايطي
است كه قانون ساماندهي و حمايت از عرضه و توليد
مسكن و آيين نامه اجرايي آن بر آن تأكيد دارد .بدين
معنا افراد متقاضي نبايد از تسهيالت يارانهاي دولت
استفادهكردهباشند.فرمجسبز،عدممالكيتازسال
 84به بعد ،تأهل يا سرپرس��ت خانوار بودن از جمله
شرايطي اس��ت كه براي دريافت كمك وديعه اجاره
مس��كن آمده اس��ت.وي با بيان اينكه بانك مسكن
يكي از بانكهاي عامل پرداخت تسهيالت وام اجاره
مسكناستكهمطابقبانظرواعالمبانكمركزيساير
بانكهانيزاينتسهيالترابهواجدانشرايطپرداخت
خواهندكرد،افزود:دراينمرحلهازپرداختواماجاره
مس��كن بتوانيم در حدود 900هزار نفر را پوش��ش
بدهيم.درمجموع 6.6ميليوننفرخانواراجارهنشين
در كش��ور داريم كه همه آنها داراي مشكل نيستند.
بررسيهانشانميدهدكه 2.2ميليونخانوارنيازمند
كمكهايدولتبرايواماجارهمسكنهستند.ويبا
اشاره به اينكه تالش بر اين است كه حداقل وثيقه از
افرادواجدشرايطهستنددريافتشود.اينهاموضوعي
است كه از سوي بانك مركزي نهايي و اعالم ميشود،
تصريحكرد:ازتاريخمصوبهستادمليكروناكه 4مرداد
است اجاره نامهها مشمول استفاده از اين تسهيالت
ميشوند.فرآيندپايشازطريقكدمليافرادآغازشده
است .اما به شكل دقيقتر اطالعات افراد تحت تكفل
سرپرستخانوارنيزپايشخواهندشد.ويدربارهآغاز
پرداختتسهيالتواماجارهمسكن،گفت:تالشاين
استكهقبلازپايانمردادبتوانيمافرادرابهبانكهاي
عامل براي درياف��ت وام معرفي كنيم.اصالني ادامه
داد :منابع محدود است و دستهبندي و طبقهبندي
متقاضيان در ستاد ملي كرونا انجام شده است .آنچه
مالك عمل قرار خواهد گرفت مستأجراني است كه
بعد از 4مرداد اجاره نامه تنظيم كردهاند كه اين افراد
مشمولدريافتكمكوديعهمسكنهستند.

هشدار باال آمدن ناگهاني آب
رودخانهها و آبگرفتگي
معاون پيشبيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي با
اش��اره به وقوع رگبار باران در ارتفاعات جنوبي البرز،
بخشهايي از شمال ،جنوب و غرب كشور ،گفت :روز
پنجش��نبه نهم مرداد در نوار شمالي كشور بارشها
افزايش مييابد.محمد اصغري در گفتوگو با فارس،
درتشريحوضعيتجويكشوردرروزهايآتياظهار
داشت:فردادرارتفاعاتجنوبيالبرز،شاملاستانهاي
البرز،قزوينوتهران،بخشهاييازسواحلخزر،شمال
آذربايجانشرقي،شمالآذربايجانغربي،بخشهايي
ازغربكشور،جنوبسيستانوبلوچستان،ارتفاعات
و دامنهه��اي زاگ��رس در اس��تانهاي كهگيلويه و
بويراحمدوچهارمحالوبختياري،شرقلرستان،شرق
خوزستان ،هرمزگان و فارس ،رگبار باران ،گاهي رعد
وبرقووزشبادشديدموقتپيشبينيميشود.وي
ادامهداد:روزهايچهارشنبهوپنجشنبههفتهجاري
در برخي نقاط شمال غرب ،سواحل خزر ،ارتفاعات
البرز مركزي ،همچنين شمال شرق و دامنه جنوبي
البرزدراستانهايقزوين،سمنان،البرزوتهرانرگبار
و رعد و برق و وزش باد پيش بيني ميش��ود كه اين
شرايط در جنوب سيستان و بلوچستان ،غرب فارس
و غرب هرمزگان نيز حاكم است.معاون پيشبيني و
هشدار سازمان هواشناسي افزود :روز پنجشنبه نهم
مرداد در نوار شمالي كشور بارشها افزايش مييابد
و روز جمع��ه  10مرداد بارش ب��اران و رعد و برق در
مناطقيكهذكرشدادامهداردودرمركزوغربكشور
نيز خواهيم داشت.اصغري بيان كرد :در مناطقي كه
ذكر ش��د احتمال باال آمدن ناگهاني آب مسيلها و
رودخانهها ،آبگرفتگي و برخورد صاعقه وجود دارد
كهتوصيهميشوداحتياطدرترددواسكاندرحاشيه
رودخانههاومسيلهاوصعودبهارتفاعاتدردستوركار
باشد.معاون پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي
با بيان اينكه درياي خزر از چهارشنبه تا جمعه مواج
خواهد بود ،گفت :در  5روز آينده در برخي نقاط نوار
شرقي كشور به ويژه زابل وزش باد شديد ادامه دارد و
گردوخاكپيشبينيميشود.

افزايشسفارشاتفرودگاههاو
هواشناسيبهشركتهاي داخلي
وزير راه و شهرسازي گفت :توجه به توليد و استفاده
از ظرفيتهاي داخلي كش��ور به يك باور و فرهنگ
س��ازماني در اين وزارتخانه تبديل ش��ده است اين
موضوع از آنجايي مهم است كه چرخ حركت توسعه
ايران به واس��طه فشارها و تحريمها نبايد كند شود.
به گزارش ايلنا ،صبح ديروز ششم مردادماه ،۱۳۹۹
محمداسالميوزيرراهوشهرسازيدرآيينرونمايي
از برج مراقبت پرواز س��يار فرودگاهي توليد داخل با
اشاره به اين موضوع كه توجه به توليد و ظرفيتهاي
داخلي كش��ور به يك باور و فرهنگ س��ازماني در
اين وزارتخانه تبديل ش��ده است ،اظهار كرد :در اين
چارچوبچهارمينمرحلهتوليداتداخلحوزهريلي
در راهآهن توسط صنايع سازنده تحويل داده شدند.
وي افزود :امروز هم در بخش مراقبتهاي پروازي و
تفرودگاههاوناوبريهواييايران،
ناوبريبرايشرك 
اولينبرجمراقبتموبايليپيشرفتكشوركهتوسط
شركتصاايرانساختهشدهاست،تحويلاينشركت
شد.توجه به ساخت توليد و استفاده از ظرفيتهاي
داخلي براي وزارت راه و شهرسازي اهميت ويژهاي
دارد چرا كه چرخ حركت توس��عه كشور به واسطه
فشارهاي طاقتفرسا و تحريمهانبايدكند شود.وي
ادامه داد :به همين خاطر همواره از فرصت تحريمها
بايد براي جهش استفاده شود تا با تكنولوژيهاي به
كارگرفتهشده،تجهيزوتوسعهفرودگاههاباسرعت
باالترواطمينانبيشتريتحصيلشود.

اخبار
صرف يكسوم ارز واردات
گوشي براي  9درصد مردم

مدير س��امانه همتا گفت« :يك س��وم ارز كشور در
واردات گوش��ي مربوط به گوش��يهاي باالي۳۰۰
يورو است و در س��ال  ۹۸تنها  ۹درصد از مخاطبان
از گوش��يهاي باالي  ۳۰۰يورو اس��تفاده كردند».
حسين يوس��فيان در گفتوگو با فارس ،با اشاره به
خبر ممنوعيت واردات گوشيهاي باالي  ۳ ۰۰يورو
گفت« :قبل از سال ۹۷حدود ۹۰درصد بازار واردات
گوشيقاچاقبودكهبعدازطرحرجيستريوارداتتا
حدوديقانونيشد.ازطرفيبخشيازوارداتگوشي
مربوط به مسافري است و سهم عمده واردات آن به
صورت قاچاق وارد ميش��ود .يعني عوارض گمرك
پرداخت ميش��ود ام��ا با سوءاس��تفاده از اطالعات
مسافر گوشي همراه ثبت ميش��ود و تامين ارز آن
هم از بازار آزاد اس��ت ».وي افزود ۲.۴« :ميليارد دالر
از واردات كش��ور مربوطبه گوشي موبايل بوده است
و  ۱.۳ميليارد دالر مربوطبه گوشي زير  ۳۰۰يورو و
نزديكبه 0.8يعنينصفآنمربوطبهگوشيباالي
 ۳۰۰يورو است ،در واقع يعني يكسوم ارز كشور در
واردات گوشي مربوطبه گوشيهاي باالي ۳۰۰يورو
است و درحالي كه در سال  ۹۸تنها  ۹درصد از مردم
از گوش��يهاي باالي  ۳۰۰يورو استفاده كردند۹۱.
درصدمردمازگوشيزير ۳۰۰يورواستفادهميكنند
كهدرحقيقتدوسوممنابعارزيرابهخوداختصاص
ميدهند.بهطورمتوسطگوشيباالي ۳۰۰يوروپنچ
ي زير ۳۰۰يورو هستند يعني بهازاي ورود
برابر گوش 
يك گوشي باالي ۳۰۰يورو ميتوان پنچ گوشي زير
 ۳۰۰يورو وارد كرد».

مجلس روند پيشرفت شبكه ملي
اطالعات را پيگيري ميكند

عضوكميتهارتباطاتمجلسشوراياسالميگفت:
«روند پيش��رفت و برنامههاي مدنظر براي تسريع
راهاندازي كامل ش��بكه ملي اطالع��ات در مجلس
بررسي ميشود ».لطفاهلل سياهكلي در گفتوگو با
مهر،اولويتكاريمدنظركميتهارتباطاتوفناوري
اطالعات مجلس ش��وراي اس�لامي را پرداختن به
بحث ش��بكه ملي اطالعات عنوان كرد و گفت« :با
توجه به نياز كشور براي راهاندازي كامل اين شبكه،
روندپيشرفتاينپروژهمليپيگيريميشود».وي
افزود« :با توجه به اينكه كميس��يون فضاي مجازي
در مجلس ش��وراي اس�لامي وجود ندارد ،موضوع
پروژههاي ارتباط��ات و فناوري اطالعات در كميته
 ICTذيلكميسيونصنايعومعادندنبالميشود».
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسالمي با بيان اينكه بحث پيشرفتهاي مربوط به
زيرساختهاي حوزه  ICTاز ديگر محورهاي مورد
توجهاست،گفت«:موضوعتسريعدرروندراهاندازي
شبكه ملي اطالعات ،نحوه اجراي اين پروژه ،ميزان
پيشرفتوجبرانعقبماندگيهايموجودازجمله
موضوعاتي است كه به آن پرداخته خواهد شد ».وي
اظهار كرد :ما در كميسيون صنايع و معادن مجلس
شوراي اسالمي هفته گذشته از وزير ارتباطات براي
حضوردراينكميسيونوپاسخبهسواالتنمايندگان
دعوتكرديمكهباتوجهبهاينكهحالجسمانيوزير
ارتباطاتمساعدنبوداينجلسهبرگزارنشد.

تشكيل كميسيون ويژه آيتي
از اولويتهاي مجلس است

عضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالمي
با بيان اينكه بس��ياري از موضوع��ات مربوط به
فناوري و اطالعات در س��اير كميسيونها قابل
رسيدگي نيس��ت ،گفت« :تشكيل كميسيون
ويژه فناوري اطالعات در راستاي تأكيدات مقام
معظم رهبري است كه بايد انجام شود ».مهدي
طغياني در گفتوگو با فارس با بيان اينكه فضاي
مجازي ويژگيها و ابعاد مختلفي براي رسيدگي
دارد گفت« :يكي از اولويتهاي مجلس شوراي
اسالميتشكيلكميسيونفناورياطالعاتاست
چراكهاينموضوعموردتأكيدمقاممعظمرهبري
بوده است و ما نيز بايد هر چه سريعتر نسبت به
راهاندازي اين كميسيون اقدام كنيم ».وي افزود:
«كميسيونهاي ويژه براي موضوعاتي تشكيل
ميشوندكهداراي ابعاد مختلفو اساساًاز اهميت
بسيار زيادي برخوردار هستند.
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فناوريهاينو

دانش و فن

حمالت ديداس با افزايش فعاليتهاي آنالين ،به خطري جهاني تبديل شده است

جوالن هكرها در شيوع كرونا
حمالت ديداس به ي�ك خطر جهاني تبديل
شده و محققان افزايش حمالت ديداس را به
همهگيري ويروس كرونا نسبت ميدهند كه
مصرفكنندگان را به خدمات آنالين وابسته
كرده اس�ت .بارها اتفاق افت�اده كه برخي از
وبس�ايتها ب�ر اثر حمالت منع س�رويس
توزيعشده()DDoSازدسترسخارجشوند.
گزارش�ات منتشرشده نش�ان ميدهد كه
حملات ديداس اكن�ون و با ش�يوع كرونا و
افزاي�ش فعاليتهاي آنالين ،ب�ه يك خطر
جهاني تبديل شده است و با افزايش حمالت
و پيچيدگي آنهاISP ،ه�ا مجبورند اقدامات
امنيتيخودراتقويتكنند.
ديداس يا حمله سرويس توزيعشده ،تالش براي خارج
كردن منابع شبكه ،اپليكيش��ن يا سرويس از طريق
سرازير كردن درخواس��تهاي فراوان است .حمالت
ديداس به نحوي رخ ميدهد كه فرد مهاجم كه قصد
حمله به سرويسي را دارد ،ترافيك بسياري را كه عمدتاً
حاوي تقاضاي كاذب اس��ت ،روي يك سايت يا سرور
ميفرستد و باعث ميش��ود آن سرويسدهنده ديگر
نتواند جواب دهد و از كار بيفتد و يا از دس��ترس خارج
شود .در سالهاي اخير به لطف فراگير شدن حمالت
سايبريبااهدافسياسي،ابزارهاوتكنيكهايديداس
هم دچار تحول گستردهاي شده است .امروزه تعريف
اين حمالت پيچيدهتر شده ،زيرا مجرمان سايبري با
بهكارگيري تركيبي از حمالت با حجم باال و ابزارهاي
نفوذهوشمندانهعالوهبراپليكيشنها،زيرساختهاي
امنيتي ش��بكه از قبيل فايروال و  IPSرا نيز هدف قرار
ميدهند .در حالي كه حمالت ديداس خدمات را براي
شركتهايبزرگوافرادبهطوريكسانمختلميكند،
ISPها در مقابل حمالت با چالشهاي بيشتري روبرو
ميشوند تا ترافيكهاي غير قابل كشف و غيرطبيعي
را مهار كنند .به گفته محققان حمالت ديداس بدون
سروصداكارميكنند.محققانافزايشحمالتديداس
را به همهگيري ويروس كرونا نس��بت ميدهند ،زيرا
مصرفكنندگان به خدمات آنالين وابسته ميشوند و
كارازخانهبهعنوانيكامرعاديجديددرجهتتالش
براي جلوگيري از شيوع اين بيماري است .به اين دليل
كه كار كردن از راه دور تبديل به يك استاندارد جديد
شده است و استفاده اينترنت خانگي در اين ايام بيشتر
شده،اقداماتامنيتيمناسببرايكاهشاينحمالت
براي ISPها يك امر مهم است .حمالت ديداس ،چه از
طريق ورودي و چه از طريق خروجيها ،تهديدي براي
اين استاندارد كار جديد است كه هيچ يك از كاربران
خانگي قادر نخواهند بود بهطور موثر از آن جلوگيري و
آن را شناسايي كنند .به همين دليلISPها براي حفظ
كيفيت اتصال به شبكه خود بايد از اقدامات محافظتي
استفاده كنند .از طرفي اين روزها ويروس كرونا راه را
براي ساير ويروسها هموار كرده است ،بدافزارهايي كه
بزهكارانبرايبهرهگرفتنازفرصتناشيازكارواقامت
طوالنيمردمدرمنزل،توليدوتوزيعكردهاند.همچنين

دنيايفناوري

روند افزايش حمالت ديداس به زودي از بين نميرود و بايد زيرساختهاي شبكه اينترنتي را ايمن كرد
با افزايش دوركاري و خانهنشيني بعد از شيوع ويروس
كرونا ،هكرها نيز حمالت خ��ود را متوجه رايانههاي
خانگيكردهوبهطورمرتببهآنهاحملهميكنند.طبق
گزارش پليس فتا ،حمالت ديداس در س��ه ماهه اول
سال  ۲۰۲۰نسبت به سه ماهه اول سال  ۲۰۱۹بيش
از  ۲۷۸درصد و نسبت به سه ماه گذشته بيش از ۵۴۲
درصد افزايش يافته است.
شناسايي حمالت قاتالن نامرئي
اتكاي سنگين به خدمات آنالين باعث ايجاد افزايش
حمالت و باعث غلبه برISPها ش��ده اس��ت .عالوه بر
حمالت ديداس س��نتي ،محققان الگوهاي مختلف
ترافيكيغيرعادي،ازجملهحمالتكوچكوكوچكتر
را كه «قاتالن نامرئي» ناميده ميش��وند ،شناس��ايي
كردند .اين نوع حمالت معموالً توسطISPها ناديده
گرفته ميش��وند و اين امر باع��ث اختالالتي هنگام
دسترسي به وبسايتها و شبكههاي خدمات آنالين
ميشود .كارشناسان معتقدند كه اين روند به زودي از
بين نميرود و بايد با انجام اقداماتي زيرس��اختهاي
ش��بكه اينترنتي را در برابر حمالت شديد ايمن كرد.
ISPها نقش كلي��دي در جلوگيري و كاهش حمالت
در دراز م��دت دارند و از ش��بكهها و كارب��ران خود در
برابر همه حمالت قديم��ي و جديد محافظت كنند.
به همين منظور بايد اقدامات الزم براي رس��يدگي و
مديريت ترافيك مش��كوك صورت گرفته و اتصال به
موقع سرويسدهي شبكه به مشتريان هنگام حمالت

تعقيب قضايي اپل بهعلت كالهبرداري از كاربران آيتونز
دادگاهيدرايالتكاليفرنيااپلرابهعلتكوتاهيدرمقابله
باكالهبرداريازخريدارانكارتهايهديهسرويسآيتونز
اين شركت مورد پيگرد قضايي قرار داده است .به گزارش
مهر به نقل از زددينت ،كالهبرداري از طريق كارتهاي
هديه سرويس پخش فيلم و موسيقي آيتونز اپل از حدود
 ۱۴سال قبل آغاز شد .در آن زمان اپل كارتهاي هديهاي
را براي استفاده در فروشگاه آنالين فيلم و موسيقي آيتونز
عرضهكرد.اينكارتهابعداًبهطورگستردهتريدرتمامي
فروشگاههاي آنالين اپل قابل استفاده بود .كالهبرداران
براي سوءاس��تفاده از اي��ن كارتها با قرباني��ان خود كه
مشكالتشانازقبلشناساييشدهبود،تماسگرفتهوازآنها
ميخواستندتابرايپرداختسريعماليات،صورتحساب
بيمارستان،قبضوغيرهيككارتهديهآيتونزبخرندوبه
سرعت شماره سريال و كلمه عبور اين كارت و نيز پين كد

آنرابراياثباتخريدارياينكارتدراختياركالهبرداران
تماسگيرنده قرار دهند .بخش اعظ��م قربانيان از ميان
افراد كهنسالي انتخاب ميشدند كه نميدانستند كه اين
كارتهايهديهتنهادرفروشگاههاياپلقابلاستفادهبوده
و نميتوان از آنها براي پرداخت قبض و ماليات بهره گرفت.
كالهبردارانازاعتباركارتهايهديهبرايخريدتوليدات
اپل مانند رايانههاي مك ،آيفون ،آيپد و غيره ،ارز يا اعتبار
ديجيتالقابلاستفادهدربازيهاواپليكيشنهايمختلف
وغيرهاستفادهميكردندوازآنجاكهاينمسالهبهسوداپل
بودوباعثرونقكسبوكارآنميشد،تالشجديازسوي
اينشركتبرايمقابلهبااينكالهبرداريواطالعرسانيبه
مردمدربارهقابليتهايواقعياينكارتهايهديهصورت
نگرفت.خسارتواردشدهبهمردمبهعلتاهمالاپلحدود
يك ميليارد دالر برآورده شده است.

ديداس انجام شود .يافتههاي تحقيقاتي نشان ميدهد
كه حمالت  Bits-and-Piecesهمچنان بهصورت
س��نتي ادامه دارند .اين مش��كل ناش��ي از حمالت و
درخواس��تهايي از طرف IPهاي مختلف اس��ت كه
در نهايت زيرساختها را بهصورت هدفمند از طريق
حمالتكوچكفراوانازمنابعمختلفمحاصرهوباعث
آسيب و اختالل در آنها ميشود .عالوه بر اين ۹۰،درصد
از حمالت به كار رفته نيز از يك رويكرد منحصر به فرد
استفادهكردهاندكهاينتغييرازويژگيهاياينحمالت
نسبت به حمالت سنتي اس��ت .از آنجا كه حمالت
ديداس پيچيدهتر ميشود و با تغيير در شيوه زندگي
به دليل همهگيري ويروس كرونا تشديد ميشود ،بايد
سياستهاوشيوههايامنيتيجديدبرايجهاندرنظر
گرفته و مورد توجه قرار گيرد وISPها بايد با روشهاي
جديد حمالت ناشي از وضعيت موجود سازگار شوند و
به آنها بپردازند و به دنبال كاهش و مديريت اختالالت
ناشي از حمالت گسترده ديداس باشند.
تاثيرات مخرب حمالت ديداس
باافزايشوابستگيكسبوكارهاوسازمانهابهاينترنت،
خارج شدن از دسترس كه همان ضربه اصلي ديداس
است،بهاندازهقطع شدنبرقرويآنهاتاثيرمنفي دارد.
تاختوتاز هكرها به سرويسهاي مالي و سازمانهاي
كوچك محدود نميشود بلكه اپليكيشنهاي حياتي
بوكار نظير ايميل ،اتوماسيون فروش و غيره را كه
كس 
سازمانها براي مديريت امور روزانه خود بر آنها متكي

هس��تند ،هدف قرار ميدهند .عالوه ب��ر اين بانكها،
صنايع مختلف و حوزه بهداش��ت و درم��ان نيز براي
انجام فعاليته��اي روزمره و ارتباط با زنجيره تامين و
بخشهايديگربروبيتكيهدارندكهازحمالتديداس
در امان نيس��ت .از دسترس خارج شدن يك سايت يا
اپليكيشن محبوب به نارضايتي مشتريان به از دست
رفتن سود و ضربه ديدن برند منجر ميشود .از سوي
بوكار از پا
ديگر زماني كه اپليكيشنهاي حياتي كس 
بيفتد عملياتهاي مختلف از ارتباط با زنجيره تامين
گرفتهتاتوليدوتوزيعبااختاللمواجهخواهدشد.طبق
اطالعات وبسايت وريزاين ،آسيبپذيري در مقابل
اين نوع حمالت ،بيشتر به امنيت سرور برميگردد تا
به امنيت سايت؛ براي تأمين امنيت سرور ،راهحلهاي
مختلفيوجوددارد.ازاينميانميتوانبهتأمينامنيت
سيس��تم عامل ،تأمين امنيت وبس��رور نصبشده،
تأمين امنيت پورتهاي سرور ،ايمنسازي سرور براي
عدم اجراي شلهاي مخرب رايج ،نصب آنتيويروس
براي اسكن خودكار سرور ،بستن دسترسي فايلهاي
خطرناك سيستم عامل جهت امنيت بيشتر و بستن
پورتها و حذف سرويسهاي غيرضروري سرور اشاره
كرد.باوجوداين،بايدتوجهداشتكهحتيشركتهاي
بزرگ دنياي فناوري ني��ز روزانه چندين نوع حمالت
سايبري متحمل ميش��وند؛ از اينرو امنيت هيچگاه
تضمينينيست.امابارعايتمواردامنيتيومانيتورينگ
روزان ه امنيت وبسايت و وبسرور ،ميتوان تا حدي از
اين نوع حمالت پيشگيري كرد.

بيتكوين مرز  ۱۰هزار دالر را رد كرد
براي اولين بار از ابتداي ماه ژوئن سال جاري ميالدي،
اكنونبارديگرقيمتبيتكوينبهبيشاز 10هزاردالر
رسيده است .به گزارش ايسنا به نقل از سيانبيسي،
در حالي كه بيتكوين در ماههاي گذشته با نوسانات
زي��ادي همراه ب��ود و پ��س از دورهاي طوالني كه در
 9000دالر ثابت مانده ب��ود ،اكنون بار ديگر مرز 10
هزار دالري را رد كرده است .بيتكوين طي هفت روز
گذشته نزديك به  11درصد افزايش قيمت داشته و
اين در حالي است كه بازارهاي سهام جهاني در هفته
گذشته با ادامه روند صعود طال ،با مشكل مواجه شدند.
با وجود اي��ن ،همچنان تحليلهاي زي��ادي از آينده
بيتكوين منتشر ميش��ود ،چندي پيش بلومبرگ
با انتشار يادداش��تي برآورد كرده بود كه بهاي رمزارز
بيتكوين در سال جاري ميالدي به  ۲۰هزار دالر نيز

خواهد رسيد .كيتي استوكتون ،يكي از كارشناسان
و تحليلگران فعال در اين حوزه ،گفته بود بيتكوين
از لحاظ تكنيكال جاي��گاه خود را روي  8000دالر به
ثبات رسانده و درصورتيكه به سطوح باالتر از  ۱۰هزار
دالر صعود كند ،ميتواند افزايش قيمت چشمگيري
را تجربه كند .در حالي كه زمزمههايي از توليد واكسن
كرونا به گوشميرسد ،اكنون ويجي آيار ،مدير شركت
س��رمايهگذاري لونو كه در زمينه رم��ز ارزها فعاليت
ميكند ،معتقد است بيتكوين از اين زمزمهها منتفع
ميشود و ميگويد :اگر دولتهاي بزرگ به تخصيص
بستههاي حمايتي ادامه دهند ،روند افزايشي بازار اين
رمزارز ادامه پيدا خواهد كرد .اين روند افزايش��ي بازار
طال و بازارهاي سهام را نيز شامل ميشود و بيتكوين
و ديگر رمزارزها اين مسير را دنبال ميكنند.

اتهام آمازون :سرقت ايده استارتآپها در پوشش سرمايهگذاري
آمازونبهسرمايهگذاريدراستارتآپهاباهدفجمعآوري
اطالعاتيپيرامونمحصوالتبرايدستگاههايخودمتهم
شدهاست.بهگزارشديجياتوبهنقلازوالاستريتژورنال،
آمازونباچنديناستارتآپارتباطبرقرارميكند،بامقامات
آنها جلسه تشكيل ميدهد و حتي در برخي مواقع ،بخش
كوچكيازسهامآنهارانيزميخرداماتمامايناقداماتبراي
دسترسي به اطالعات آنها صورت ميگيرد و در نهايت اين
شركتمحصوالتمشابهبادستگاههايايناستارتآپها
راتوليدكردهوواردبازارميكند.برايمثاليكاستارتآپ
بانام«»LivingSocialبرايجذبسرمايهبااينفروشگاه
اينترنتي جلسه داش��ته و در نهايت ۳۰درصد سهام خود
را به آن ميفروش��د .پس از اين سرمايهگذاري ،آمازون به
اطالعاتاختصاصيايناستارتآپدسترسيپيداكردهو

پسازتماسبامشتريانآن،معامالتبهتريرابامحصوالت
مشابهبهآنهاپيشنهاددادهاست.سازندهاسپيكرهوشمند
« »Ubiنيز اعالم كرده كه پيش از رونمايي از آمازون اكو ،با
مقاماتاينفروشگاهاينترنتيمالقاتكردهاست.نتيجهاين
جلسه،توسعهمحصوليمشابهبا Ubiبودهكهدرنهايتبا
ناماكوواردبازارميشود.برخيازمديراناستارتآپهاادعا
كردهاندكهپسازعرضهمحصوالتمشابهازسويآمازون،
كسبوكارشان نابود شده و مجبوربه كاهش فعاليتهاي
خودشدهاند.آمازوناعالمكردهكهجلساتبااستارتآپها
با هدف س��رمايهگذاري ،محرمانه بودهاند .اين فروش��گاه
اينترنتي همچنين گفته كه از اطالعات اين جلسات براي
توليد محصوالت خود اس��تفاده نكرده و چنين ادعاهايي
بهطورمعمولدردادگاهبرطرفميشوند.

گوگل به فريب كاربران استراليايي متهم شد

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبانعزيزميتوانندنظرها،انتقاداتو
پيشنهادهاي خود درموردمطالبمختلف روزنامه را با
ذكرجزئياتبهاينسامانهپيامكنمايند.

رگوالتوررقابتاسترالياگوگلرامتهمكردمصرفكنندگان
رابرايدريافتاجازهبراياستفادهازاطالعاتشخصيآنها
برايتبليغاتهدفمندگمراهكردهاست.بهگزارشايسنابه
نقل از رويترز ،اتهامات مقامات استراليايي كه ممكن است
بهصدورجريمهچندميليوندالريبرايگوگلختمشود،
دربحبوحهافزايشحساسيتهايجهانيپيرامونحريم
خصوصياطالعاتمطرحشدهاست.قانونگذارانامريكايي
و اروپايي اخيرا به نحوه اس��تفاده ش��ركتهاي فناوري از
اطالعات خصوصي كاربران متركز ش��دهاند .كميسيون
رقابتومصرفكنندهاستراليادراسناديكهبهدادگاهارايه

كرد ،گوگل را متهم كرد كه بهطور شفاف اجازه كاربران را
دريافتنكردهيابهطورمناسبكاربرانرادربارهيكيكردن
اطالعاتشخصياكانتهايگوگلبافعاليتهايوبگردي
آنها در وبس��ايتهاي غيرگوگل مطلع نكرده است .راد
سيمز،رييساينكميسيونگفت«:اينتغييرارزشمالي
زيادي براي گوگل داش��ته است و ما متوجه شديم گوگل
مصرفكنندگان استراليايي را درباره كاري كه قصد انجام
آن را دارد ،گمراه كرده است ».اين تغيير به گوگل اجازه داد
وبگرديميليونهامصرفكنندهراباناموهويتآنهامرتبط
كردهوقدرتبازارفوقالعادهايپيداكند.

فعال فضاي اينترنت 5G
مبهم است

هر قدر بتوانيم س��رويس بهتري ارائه دهيم و
نسل پيش��رفتهتري از اينترنت براي كاربران
فراهم كنيم اتفاق خوبي خواهد بود ،اما بحث
اين اس��ت كه آنچه را هم داريم تقويت كنيم،
يعن��ي  4Gرا هم توس��عه و تقويت كنيم .رضا
الفتنسب در گفتوگو با ايلنا ،با اشاره به لزوم
بهكارگيري نس��ل جديد اينترنت در توس��عه
كس��بوكارها اظهار كرد« :واقعيت اين است
كه ما هنوز در اينترنت معمولي و  4Gمشكل
داريم ،قطع��ا گجتهاي كنوني نس��ل جديد
اينترنت را س��اپورت نميكنند .دستگاههاي
گوشي كنوني امكان جديد و اينترنت با سرعت
باالتر را پشتيباني نميكنند ،بنابراين همهگير
ش��دن آن فعال مبهم است اما درصورت فراهم
شدن امكانات ،مردم از سرعت باال براي گذران
امور خود استقبال ميكنند».
دبير انجمن صنفي كسبوكارهاي اينترنتي با
بيان اينكه فعال در مرحله آزمون و خطا به سر
ميبريم ،گفت« :در هر حال اگر دو نسل باالتر
هم بيايد و م��ردم بتوانند هزينهها را پرداخت
كنند و گوش��ي خريداري كنن��د ،حتما بازار
خوبي دارد .هر قدر بتوانيم س��رويس بهتري
ارائه دهيم و نس��ل پيش��رفتهتري از اينترنت
براي كاربران فراهم كنيم اتفاق خوبي خواهد
بود ،اما بحث اين اس��ت ك��ه آنچه را هم داريم
تقويت كنيم ،يعني  4Gرا هم توسعه و تقويت
كنيم ،در ح��ال حاضر در برخي روس��تاهاي
دورافتاده مثل سيستان و بلوچستان دسترسي
به اينترنت معمولي هم كم است.
هر چند طي پنج س��ال گذش��ته اوضاع رو به
بهبود رفته اما همچنان در بسياري مناطق به
خصوص در نقاط صعبالعبور مشكل داريم».
الفتنس��ب يادآور ش��د« :به هر حال هر قدر
اينترن��ت با س��رعت باالتر و خدم��ات بهتر را
در اختيار مردم ق��رار دهيم تعداد كاربران نيز
افزايش مييابد ،به شرطي كه بسترهاي الزم
نيز فراهم شود».

افزايش ترافيك شبكه ملي
اطالعات با نسل پنجم ارتباطات
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه توسعه نسل
 ۵ارتباطات ( )5Gمطابق با اهداف شبكه ملي
اطالعات اس��ت ،گفت« :اين فناوري ميتواند
به افزايش ترافيك ش��بكه ملي و شكلگيري
زيس��ت بوم نوآورانه بينجامد ».ستار هاشمي
در گفتوگ��و با مهر با اش��اره ب��ه روند اجراي
فاز آزمايش��ي فناوري نس��ل پنجم ارتباطات
س��يار ( )5Gدر كشور اظهار كرد« :بيش از دو
سال براي راهاندازي  5Gدر ايران برنامهريزي
ش��ده و آمادگ��ي زيرس��اختي ،رگوالتوري و
كاربستهاي اين تكنولوژي در قالب نقشه راه،
طي شده اس��ت .فناوري  5Gمطابق با اهداف
باالدس��تي نظام از جمله مصوبه شوراي عالي
فضاي مجازي مربوط به تبيين الزامات شبكه
ملي اطالعات ،در حال توس��عه است ».معاون
ن��وآوري وزير ارتباطات با بي��ان اينكه يكي از
مولفههاي اصلي فن��اوري 5Gتمركز ويژه بر
مصاديق نرمافزاري و طراحي و معماري بر پايه
نرمافزار اس��ت ،اضافه كرد« :با توجه به اهداف
شبكه ملي اطالعات ،با حضور ذينفعان بخش
فناوري اطالع��ات و ارتباطات كش��ور ،از اين
مولفهها ميتوانيم در راس��تاي بوميس��ازي
اس��تفاده كنيم ».هاش��مي با بيان اينكه براي
راهاندازي نس��ل پنجم ارتباطات  5Gتنها به
زيرساخت ارتباطي اين تكنولوژي توجه نشده
اس��ت ،افزود« :فناوري  5Gيك زيس��تبوم
اقتصادي اس��ت ك��ه ميتواند به ش��كوفايي
اقتصاد ديجيتال نيز كمك كند ».وي با اشاره
به جلسات متعددي كه با ذينفعان اين حوزه
از جمله بخش خصوصي توسعهدهنده خدمات
نرمافزاري و اپليكيش��ن ،سازمان نظام صنفي
رايانهاي و س��نديكاي صنعت مخابرات انجام
شد ،گفت« :در پروژه  5Gنگاه توسعه خدمات
و اس��تفاده از ظرفيتهاي بومي كش��ور براي
توسعه تجهيزات وجود دارد .در همين حال از
ظرفيت تحقيقاتي ،اجرايي و فكري و مشورتي
دانش��گاهها نيز در اين پروژه به��ره بردهايم».
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه  5Gامكان
ارايه بس��ياري از خدمات را كه تاكنون ميسر
نبوده اس��ت ،فراهم ميكند ،خاطرنشان كرد:
«از جمله اين خدمات ميتوان به جراحي از راه
دور در حوزه پزشكي اشاره كرد .به اين معني
كه اجراي كامل ش��بكه  5Gدر كل كشور اين
امكان را براي توسعه عادالنه خدمات پزشكي
در كشور فراهم ميكند.
از س��وي ديگ��ر تكنول��وژي  5Gدر صناي��ع
مختلف ،افزاي��ش بهرهوري و خل��ق ثروت را
به همراه خواهد داش��ت؛ براي مثال در حوزه
كش��اورزي ميتواند به مديري��ت منابع آب و
تحقق كشاورزي هوشمند ،بينجامد .در همين
حال در ح��وزه خودروهاي خ��ودران با توجه
به س��ير تحوالت ه��وش مصنوع��ي ،نيازمند
 5Gهس��تيم ».معاون فناوري و نوآوري وزير
ارتباطات با اشاره به كاركردهاي فناوري 5G
نسبت به نسلهاي قبل ارتباطات سيار ،گفت:
«كاه��ش قابل توجه تاخي��ر در دريافت داده،
افزايش س��رعت و قابليت اطمينان در شبكه،
از جمل��ه كاركردهاي اين فناوري اس��ت كه
ميتواند نويدبخش ش��كلگيري زيس��تبوم
نوآوران��ه با خلق كاربردهاي جديد در كش��ور
باشد؛ اين فناوري همچنين ميتواند ترافيك
ش��بكه ملي اطالعات را افزاي��ش داده و باعث
ايجاد اشتغال در حوزه تخصصي  ICTشود».

اخبار
جزييات فعال شدن كانال
مالي ايران و سوييس
ايرنا|رييساتاقمشتركبازرگانيايرانوسوييس
گفت:كانالماليبينايندوكشورباارسالنخستين
محموله داروهاي س��رطاني فعال شده است .ديروز
خبريمبنيبرتكميلشدننخستينمعاملهكانال
تجاري بشردوستانه جديد ايران با سوييس از سوي
دولت اين كش��ور اعالم شد كه نويد فعال شدن اين
كانالماليرابههمراهداشت.شريفنظاممافيباتاييد
اين خبر اظهار داشت :اين محموله حاوي داروهاي
ضد سرطان است و نشان ميدهد كه در نهايت اين
كانال،بسترسازيشدهوبودجهايبرايفعالسازي
آن اختصاص پيدا كرده است .وي افزود ۵۰ :شركت
تاكنونبرايفعاليتدراينكانالماليباايرانثبتنام
كردهاند و در حال برنامهريزي براي انجام معامالت
هستند .او با تاكيد بر اينكه انتشار اين خبر از سوي
دولتاينكشوربسيارمهماست،خاطرنشانكرد:اين
كانالماليميتواندنقشمهميدراقتصادومبادالت
تجاريايرانبرعهدهبگيرد.

دستگاهها مكلف به تشديد
بازرسيها در بازار شدند

شاتا | يك مقام مس��وول گفت :به موجب مصوبه
شورايهماهنگيتشديدكنترلوبازرسي،سازمان
تعزيرات حكومتي ش��عبه وي��ژهاي را ب��ه مبارزه با
احتكار و رس��يدگي به تخلف��ات صنفي اختصاص
ميدهد .محمدرضا كالمي ،دبير ستاد تنظيم بازار
و سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي در خصوص
آخرين تصميمات اتخاذ شده براي تقويت نظارت بر
بازار و پيشگيري از بروز تخلفات گفت :آرامش بازار و
ايجاداطمينانبرايمردمنسبتبهعرضهمكفيكاال
با قيمتهاي مصوب از مهمترين اولويتهاي كاري
تعريف شده براي ستاد تنظيم بازار و وزارت صنعت،
معدنوتجارتاست.ويباتاكيدبراينكهدراينراستا
شورايهماهنگيتشديدكنترلوبازرسيراهاندازي
شده اس��ت ،تاكيد كرد :اين شورا به صورت هفتگي
تشكيلجلسهميدهدوطبقتصميماتاتخاذشده
مقررگرديدشوراهايتشديدكنترلونظارتضمن
تشكيلتيمهاينظارتيمشتركباحضورنمايندگان
دادستاني،سازمانحمايت،تعزيراتحكومتي،اتاق
اصناف و بازرسين اتحاديهها نسبت به كنترل مراكز
نگه��داري كاالها از حمله انبارها و س��ردخانهها در
سطوحواحدهايتوليدي،انبارهايعموميوانبارهاي
سطح شهر و ساختمانهاي مسكوني به عنوان انبار
احتكار كاال استفاده ميشود ،اقدام كنند و فهرست
تيمها و اعضاي مربوطه را به سازمان حمايت جهت
واگذاري دسترس��ي به سامانه جامع انبارها و مراكز
توسعهتجارتالكترونيكيجهتدسترسيبهسامانه
تجارتداخليارسالكنند.

صنعت،معدنوتجارت
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نمره شاخص كسب وكار در بهار  ۹۹نسبت به فصل گذشته بهتر شد

بهبود محيط كسب وكاردرفصلكرونا
تعادل|گروهتجارت|
نتايجپايشمليمحيطكسبوكارايراندربهار
 1399منتشر ش�د؛ نتايجي كه حاكي از بهبود
فضاي كس�بوكار در بهار سال جاري نسبت به
فصل گذش�ته اس�ت .هرچند بررسيها نشان
ميدهد ،شيوع كرونا به نامساعد شدن محيط
كس�بوكاردامنزدهاس�ت؛امابازهموضعيت
نهاييشاخصمحيطكسبوكارنسبتبهفصل
قبلوفصلمشابهسالقبلبهبوديافتهاست.

همچنين نتايج ارزيابي طرح پايش در بهار  ۱۳۹۹نشان
مي دهد كه از منظر وضعيت مولفههاي محيط كسب و
كار،استانهاي«آذربايجانغربي،زنجانومركزي»داراي
محيط كسب وكار مس��اعدتر و استانهاي «سيستان و
بلوچس��تان ،تهران و كرمان» داراي محيط كسب وكار
نامساعدتري نسبت به ساير اس��تانها بودهاند .البته در
فصل بهار  ،1399ميزان آس��يب وارده بر كس��بوكارها
از ش��يوع ويروس كرونا در اس��تانهاي اردبيل ()8.55
هرمزگان ( ،)8.44خوزستان ( )8.15و خراسان شمالي
( ،)8بيشترين مقدار و در استانهاي سمنان ( ،)5.76قم
( ،)5.85زنجان ( )5.93و مركزي ( ،)5.98كمترين مقدار
نسبت به ساير استانها توسط فعاالن اقتصادي ارزيابي
شدهاند .از سوي ديگر ،س��ه مولفه «غيرقابلپيشبيني
ب��ودن و تغيي��رات قيمت م��واد اولي��ه و محصوالت»،
«دشواري تأمين مالي از بانكها» و «بيثباتي سياستها،
قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسبوكار»
نامناسبترينمولفههايمحيطكسبوكاركشورازسوي
فعاالن اقتصادي عنوانشده است.
كسب وكار در بهار۹۹
نتايج پايش ملي محيط كسبوكار كه از سوي مركز آمار و
اطالعات اقتصادي اتاق ايران صورت ميگيرد براي فصل
بهار ۹۹منتشر شد .نتايج اين پژوهش از رسيدن عدد اين
شاخص به( 6.01نمره 10بدترين ارزيابي است) حكايت
دارد كه مس��اعدتر از وضعيت اين ش��اخص در ارزيابي
فصل گذشته يعني زمستان  98با ميانگين  6.05است.
اين ارزيابي بيانگر آن اس��ت كه از نظر فعاالن اقتصادي
مشاركتكننده در اين پايش ،وضعيت برخي مولفههاي
موثر بر محيط كسبوكار ايران در بهار  1399تا حدودي
مساعد شده است .عدد شاخص در بهار  1399نسبت به
فصل مشابه سال قبل  2.59درصد مساعدتر شده است.
الزم به ذكر است كه اين شاخص از طريق ادغام اطالعات
حاصل از مولفههاي پيمايش��ي ( 28مولفه) و دادههاي

نتايج پايش ملي محيط كسبوكار ايران در بهار 1399حاكي از بهبود فضاي كسبوكار در بهار سال جاري نسبت به فصل گذشته است

شاخص كل محيط كسب و كار
سال96

سال97

سال98

بهار98

زمستان98

بهار99

5.78

6.33

6.08

6.17

6.05

6.01

*درصدتغييراتفصلبهارنسببه
فصلگذشته

فصلمشابهسالگذشته

-0.66

-2.59

*منفيبودندرصدتغييراتبهمعنايبهترشدنوضعيتنسبتبهفصلگذشتهاست

مولفههاي آماري ( 42مولفه) به نسبت 80و 20محاسبه
شدهاست.دربهار،1399فعاالناقتصاديمشاركتكننده
در اين پايش ،به ترتيب س��ه مولفه «غيرقابل پيشبيني
بودنوتغييراتقيمتمواداوليهومحصوالت»«،دشواري
تأمين مالي از بانكها» و «بيثباتي سياس��تها ،قوانين
و مق��ررات و رويهه��اي اجرايي ناظر بر كس��بوكار» را
نامناسبترينمولفههايمحيطكسبوكاركشورنسبت
به ساير مولفهها ارزيابي كردهاند.بر اساس يافتههاي اين
طرح در بهار  ،1399اس��تانهاي سيستان و بلوچستان،
تهران و كرمان به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط

كسبوكار و استانهاي آذربايجان غربي ،زنجان و مركزي
بهترتيبدارايبهترينوضعيتمحيطكسبوكارنسبت
بهسايراستانهاارزيابيشدهاند.همچنينبررسيهانشان
ميدهد ميانگين ظرفيت تولي��دي (واقعي) بنگاههاي
اقتصادي ش��ركتكننده در طرح در فص��ل بهار معادل
 35.57درصد بوده كه نسبت به همين ميزان در زمستان
گذش��ته ( 40.34درصد) ،با كاه��ش تقريبي  5واحدي
مواجه شده است .ازآنجاييكه شيوع ويروس كرونا ،تمامي
فعاليتهاي اقتصادي در اين فصل را تحت تأثير قرار داده
بود ،در اين دوره ،فعاالن اقتصادي با امتياز ميانگين 7.1

ميزانتأثيراينويروسبركسبوكارخودراارزيابيكردند.
الزم به ذكر است كه شاخص كل كشور ،شاخص استاني و
ساير شاخصها نيز در اين فصل با در نظر گرفتن اين عامل
محاسبه و گزارش شدهاند .همچنين در فصل بهار،1399
ميزان آسيب وارده بر كسبوكارها از شيوع ويروس كرونا
دراستانهاياردبيل()8.55هرمزگان(،)8.44خوزستان
( )8.15و خراس��ان ش��مالي ( ،)8بيش��ترين مقدار و در
استانهاي سمنان ( ،)5.76قم ( ،)5.85زنجان ( )5.93و
مركزي ( ،)5.98كمترين مقدار نسبت به ساير استانها
توسط فعاالن اقتصادي ارزيابي شدهاند.

خبر
چهار پيشنهاد جديد براي
جلوگيري از رسوب كاال

معاونگمركبرايجلوگيريازرسوبكاالوتسويه
فرآيندهايترخيص ۴پيشنهادجديدرابهوزارتامور
اقتصاديوداراييارايهكرد.معاونفنيوامورگمركي
طي نامهاي به مش��اور وزير امور اقتصادي و دارايي و
مدير كل حوزه وزارتي وزارت اقتصاد پيشنهادهاي
جديدي براي جلوگيري از رس��وب كاال و تس��ويه
فرآيندهايترخيصباهدفحمايتازتوليدوتسريع
درترخيصمواداوليهوكاالهايضروريارايهكرد.در
ايننامهمهردادجمال ارونقي خواستاركاهشزمان
صدور مجوز ترخيص كاال حداكثر تا هفت روز شد و
اعالم كرد :مرجع اعالم كاربرد كاالهاي طبقه بندي
شده بر اساس نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري
كاال مش��خص ش��ده و يا رديفهاي ملي  ۸رقمي
پااليش شوند .متن نامه معاون فني و امور گمركي
گمرك خطاب به مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي
و مدير كل حوزه وزارتي وزارت اقتصاد بدين ش��رح
است :در اجراي دستور هامش نامه شماره٣٨٣٩٧
م��ورخ  ٩٩/۴/١۴رييس دفتر محترم مع��اون اول
رياستجمهوريمواردذيلرابهاستحضارميرساند:
اجرايپيشنهاداتاعالمشدهازسويمعاونتمحترم
هماهنگي و نظ��ارت اقتص��ادي و زيربنايي معاون
اول رييسجمهور تأثير شگرفي در انجام تشريفات
گمركي و روند ترخيص كاال خواهد گذاشت .عالوه
بر آن در راس��تاي جلوگيري از رسوب كاال و تسويه
فرآيندهاي ترخيص پيش��نهاد ميشود .۱:مطابق
پيش��نهاداتي كه بارها مطرح و به تصويب رسيده و
ابالغنيزگرديدهاست،نمونهبرداريتوسطيكمرجع
صورتپذيرفتهوتوسطيكمرجعواحددرخصوص
كليه مجوزهاي قانوني اعالم نظر ش��ود( .تصريحاً،
منظور صدور مجوز قانوني واح��د با در نظر گرفتن
جميع جهات از سوي مرجع واحد است نه تسري و
پذيرش يك مج��وز قانوني توس��ط مراجع متولي
صدور مجوزهاي قانوني) .۲ .تمامي س��ازمانهاي
متوليصدورمجوزهايقانونيمكلفوموظفشوند
شرايط و مش��خصات مورد نظر خود ،نام موسسات
و س��ازمانهاي كنترل كنن��ده و مج��ري ضوابط
مذكور ،زمانبندي بررسي و آزمايش كاالهاي تحت
پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل
و تس��ريع در امور ،با درج آگه��ي در جرايد به اطالع
واردكنندگان،صادركنندگانو سازمانهاي اجرايي
ذيربط برس��انند .۳.در اجراي مواد مصرح قانوني و
مصوبات ابالغي ،تمامي س��ازمانهاي صادر كننده
مجوزهايقانونيمكلفوموظفبهصدورمجوزهاي
قانوني ترخيص ظرف حداكثر ۷روز اداري گردند و
همچنينصدورمجوزثبتسفارشنيزازاينقاعده
مستثنا نگرديده و سفارشات صاحبان كاال جهت
ورود كاالهاي تجاري ظرف حداكثر  ۷روز اداري به
صورت سيستمي ثبت و ابالغ گردد.
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تاريخچه

از جنديشاپورتا دانشگاه تهران

دانشگاه جنديش��اپور بهعنوان اولين دانشگاه
تاريخ ايران و از نخس��تين دانش��گاههاي عملي
جهان هنوز در گوش��هاي از ش��مال خوزستان
ناشناختهودرحالنابودياست.دانشگاهياهمان
شهر دانشگاهي جندي شاپور كه دربرخي منابع
حتي از آن به عنوان قديميترين دانشگاه جهان
نام برده شده را شاهپوراول فرزند اردشير ساساني
بنا نهاد .البته اولين دانشگاه ايران به معني مدرن
آن ،در س��ال  ۱۳۱۳با هدف ايجاد مركزي براي
آموزش عالي تاسيس ش��د .گرچه برخي اعالم
كردهاندكهاولينطليعهتأسيسدانشگاهدرايران،
تأسيسدارالفنونبودهوپيشازتأسيسدانشگاه
تهران ،نيز مدارس عالي حقوق و دارالمعلمين نيز
تأسيس شدند .پيشنهاد اوليه اين ارگان دولتي را
اسماعيل سنگ در سال ۱۳۰۵داد و پس از انجام
مطالعات اوليهاي كه عيسي صديق انجام داد ،در
سال ۱۳۱۳خورشيديبه دستور رضا شاهپهلوي
تأسيس شد .كليات طرح تأسيس دانشگاه تهران
را از سال  ۱۳۰۷محمود حسابي به وزير فرهنگ
وقتپيشنهادداد.طرحتفصيليتأسيسدانشگاه
تهران نيز در س��ال  ۱۳۱۰تهيه و به وزير معارف
تقديم ش��د و در  ۲۲اس��فند  ۱۳۱۲به مجلس
شوراي ملي رفت و در  ۸خرداد  ۱۳۱۳از تصويب
مجلس گذشت.درباره اين پيشنهاد ،علي اصغر
حكمت كفيل (سرپرس��ت) وقت وزارت معارف
و مسوول اجراي طرح تأسيس دانشگاه تهران و
نخستينرييسايندانشگاه،دركتابخاطراتش
چنين نوشته است« :در يكي از شبهاي فرخنده
اواخربهمن ۱۳۱۲جلسههياتوزرادرحضورشاه
در عمارتي كه اكنون مقر كاخ ملكه پهلوي است
تشكيل شده بود .سخن از آبادي تهران و عظمت
ابنيه و عم��ارات و قصور زيب��اي جديد در ميان
آمد .مرحوم فروغي (ذكاءالملك) رييسالوزرا در
اين باب به شاهنشاه تبريك گفت .نوبت به بنده
نگارندهرسيدكهبهسمتكفيلوزارتمعارفدر
آن ميان حاضر بودم .گويا خداوند متعال به قلب
من الهام كرد كه عرض كردم در آبادي و عظمت
پايتخت البته ش��كي نيست ولي نقصي كه دارد
اين است كه اين ش��هر هنوز عمارت مخصوص
“اونيورسيته “ (دانشگاه) ندارد و حيف است كه
اين شهر نوين از همه بالد بزرگ عالم از اين حيث
عقب باش��د .ش��اه بعد از اندك تأملي يك كلمه
گفتند«:بسيارخوبآنرابسازيد».درجلسهبع ِد
هيات وزرا در آغاز به وزير ماليه مرحوم علياكبر
داور ،رو نموده و فرمودند در بودجه س��ال آينده
مبلغ  250/000توم��ان به وزارت معارف اعتبار
بدهيد كه به مصرف ساختمان مدرسه برسانند.
چندروزبعدكهبودجهسالنوتدوينوتنظيمشد
و به تصويب رسيد وزير ماليه اضافه براعتبار مقرر
سال قبل مبلغ مزبور را جهت ساختمان مدارس
در فصل مخص��وص گنجانيده و قب��ل از نوروز
 ۱۳۱۳به تصويب رس��يد و به وزارت معارف هم
ابالغ شد و من مامور و مكلف شدم كه ساختمان
دانشگاه را آغاز كنم .پس از آن ،دانشگاههاي ملي
(شهيد بهشتي كنوني) ،دانشگاه شيراز ،دانشگاه
آزاد اسالمي و دانش��گاههاي متعددي در ايران
تاسيسشدند.

مسلح جمهوري اسالمي ايران بركنار كند 10 .روز پس
از صدور حكم امام ،هاشميرفس��نجاني ـ رييس وقت
مجلسشوراياسالميـگزارشآراينمايندگانمجلس
رادرموردعزلبنيصدرازرياستجمهوريبهاطالعامام
رساند .امام (ره) نيز در پاسخ به نامه رييس مجلس ،طي
پاسخي،بنيصدرراازرياستجمهوريعزلكردند.عزل
بنيصدراختفايويرابهمدت 5هفتهدرپيداشت.وي
سپس همراه مسعود رجوي رييس سازمان مجاهدين
خل��ق (منافقين) ،در روز هفتم م��رداد 1360مخفيانه
تهران را به قصد پاريس ترك كردند .فرار بنيصدر يك
ماه پس از خلع وي از رياستجمهوري توسط امام و يك
هفته پس از انتخاب شهيد محمدعلي رجايي به سمت

رياستجمهوري اسالمي ايران صورت گرفت .بنيصدر
روزچهارشنبههفتممرداد 1360بايكفروندهواپيماي
بويينگ 707بهخلبانيسرهنگمعزي،خلبانويژهشاه،
ازكشورگريخت.معزيدرديماه 1357پسازآنكهشاه
رابهمصروسپسبهمراكشبرد،دربازگشتازمراكشبا
تظاهربهجانبداريازانقالباسالمي،واردكشورشد.گفته
شد كه بنيصدر هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد و فرار از
كشور ،سوار بر اتومبيل وانت و ملبس به لباس زنانه بود.
بنيصدر در سال  ۱۳۴۱به عضويت رسمي جبهه ملي
درآمد .او همزمان كه در رش��ته اقتصاد دانشگاه تهران
تحصيل ميكرد ،مسوول س��ازمان دانشجويان جبهه
ملي در دانشگاه تهران نيز بود.

جامعه

نتايج ماسك اجباري را اواسط مرداد ميبينيم

معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه با
ريختنترسمردموبرگزاريعزاوعروسي،
دورهمي و ...در خرداد م��اه ،افزايش آمار
م��رگ و مير كرونا در تير ماه را مش��اهده
كرديم ،درباره واكسن اين بيماري گفت:
اينكه ميگويي��م  ۱۸ماهه ي��ا  ۲۴ماهه
ممكن است به واكسن كرونا دست يابيم
يكشاهكارخواهدبود؛ايندرحالياست
كه بعد از چند دهه درگيري با ويروس ايدز و همچنين
ماالريا ،اما هنوز واكس��ن اين بيماريها كشف نشده
است .ايرج حريرچي با اشاره به اينكه هرچه در خرداد
ماه كاشتيم در تيرماه درو كرديم ،افزود :با ريختن ترس
مردم و برگزاري عزا و عروس��ي ،دورهمي و ...در خرداد
ماه ،افزايش آمار مرگ و مير كرونا در تير ماه را مشاهده
كرديم.اكنونبااجباريشدنماسكاز ۱۵تيرميتوانيم
نتيجهايناقدامموثررادرنيمهمردادياشهريورببينيم.
از مردم تش��كر ميكنيم كه پوش��ش ماسك از حدود
۲۰درصدبه ۶۰تا ۷۰درصدرسيدهاست،اماايندرصد

كافي نيست .ماس��ك ارزانترين راهكار
استكه ۹۵درصدمردمبايدهنگامخروج
از خانه تا بازگشت مجدد به خانه از ماسك
استفادهكنند .ما متوجههستيمكه شايد
استفادهازماسكدرخودروتكسرنشين
الزم نباش��د اما ،اين موضوع يك فرهنگ
اس��ت.حتي توصيه ما به كساني كه قبال
مبتال ش��دند و احتمال ابتالي مجدد به
ويروس در آنها كم است نيز توصيه ميكنيم از ماسك
اس��تفاده كنند .وي در مورد صحبته��اي زيادي كه
پيرامونويروسميشود،افزود:پيشرفتهترينواكسني
كه توليد شده بايد در دو گروه ۱۰هزار نفره داده شود و
 ۶الي ۹ماهاثرآنراببينندكههم هاينمواردرادرحالت
اضطرارانجامميدهند.امريكايكميلياردو۲۰۰ميليون
دالردادهوواكسنپيشخريدكردهاستوانگليسهم
كاريمشابهكردهاست.ازسويديگرسازمانبهداشت
جهاني ميگويد دغدغه ما توليد واكس��ن نيست بلكه
دغدغهتوزيعپسازتوليدراداريم.

دستور برخورد با تخلفات آلودگيهاي دريايي

معاون محيط زيس��ت دريايي س��ازمان
حفاظت محيط زيس��ت از ارس��ال نامه
دادس��تان كل كش��ور به دادستانهاي
اس��تانهاي س��احلي خبر داد و گفت :بر
اساس اين نامه ،تمام دادستانيها موظف
به برخورد جدي با عوام��ل آلودگيهاي
دريايي شدهاند .احمدرضا الهيجانزاده با
اشارهبهآلودگيهايمختلفدريايياظهار
كرد :از جمله منابع مهم آلودگيهاي دريا ،آلودگيهاي
نفتيهستندكهبهدليلنشتنفتازلولههاوسكوهاي
نفتيياتخليهموادنفتيتوسطكشتيهاصورتميگيرد.
تخليه زباله و پس��ماندهاي شهري و روستايي و تخليه
پسابهاي ش��يميايي واحدهاي پتروشيمي از جمله
منابع ديگر آلودگيهاي دريايي هس��تند .وي با بيان
اينكهسازمانحفاظتمحيطزيستاقداماتقضاييرا
براي برخورد با عوامل آلودگيهاي دريايي انجام ميداد
اما اين اقداماتبازدارندگيكافينداشتند ،تصريحكرد:

به عنوان مثال براي يك واحد پتروشيمي
به دليل تخليه پساب در دريا و آلودگي آن
جريمهومحكوميتيحداقليصادرميشد
واينجريمهنميتوانستبرايصنعتيكه
س��االنه چندين هزار ميليارد تومان سود
دارد ،بازدارنده باشد .معاون محيط زيست
دريايي سازمان حفاظت محيط زيست به
ايس��نا گفت :از اينرو ما از دستگاه قضايي
خواستيم كه برخوردهاي بيش��تر و قاطعتري در اين
زمينه داشته باشد .به دنبال آن دادستان كل كشور به
تمامي دادستانيهاي استانهاي ساحلي ابالغ كرد كه
براي پيش��گيري از وقوع جرايم در حوزه آلودگيهاي
دريايي با متخلف��ان اين حوزه با قاطعيت تمام برخورد
شود .الهيجانزاده با اش��اره به اينكه در محدوده دريا و
تاالبهابعضي شهرداريهادرياراخشكوآنرا تملك
ميكنند،گفت:اميدواريمبااينابالغيهجديددادستاني،
تخلفاتدرحوزهآلودگيهايدرياييرابتوانكنترلكرد.

مجلس در گذر تاريخ

تصويب قانون آب و ملي شدن آب

قانون آب و نحوه ملي ش��دن آن اواخر تي��ر  1347در
مجلس بيس��ت و دوم ش��وراي ملي و در مجلس سنا
تصويب ش��د .اين قانون در تاريخ  ۷ام��رداد  ۱۳۴۷به
توشيح محمدرضا شاه پهلوي رس��يد .بر اساس ماده
يكاينقانون،تماميآبهايجاريدررودخانههاوانهار
طبيعيودرههاوجويبارهاوهرمسيرطبيعيديگراعم
از سطحي و زيرزميني و همچنين سيالبها وفاضالبها
و زهآبه��ا و درياچهها و مردابه��ا و بركههاي طبيعي و
چشمهسارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني
ثروتمليمحسوبومتعلقبهعموماستومسووليت
حفظ و بهرهب��رداري اين ثروت ملي و اح��داث و اداره
تأسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول
ميش��ود.ماده ۲اين قانون تصريح كرده كه بستر انهار
طبيعيورودخانههااعمازاينكهآبدايميافصليداشته
باشندمتعلقبهدولتاستوپهنايآنتاحدياستكه
مسيررودخانهيانهررادرحداكثرطغيانمعمولينشان
دهد و همچنين است ساحل درياها و درياچهها طبق
قانون اراضي س��احلي مصوب1346/5/25ايجاد هر
نوع اعياني در بستر انهار و رودخانهها و در سواحل دريا و
درياچههااعمازطبيعييامخزنيباتوجهبهحريمقانوني
ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق .بر اين اساس،
حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزو

مسعود گلزاري درگذشت

شناسپيشكسوتيكههمپژوهشگربود،هممترجموهمايرانشناسدر ۸۶سالگيدرگذشت.اكرمطهماسبيباستان
مسعودگلزاري،باستان ِ
شناسوهمكاراودرپروژهپژوهشهايكرمانشاهگفت:دكترگلزارييكشنبهشب،پنجممرداد،دربيمارستانشريعتيتهرانوبهدليلمشكالت
ريوي درگذشت .به گفت ه او ،هنوز تصميم قطعي از سوي خانواده اين باستانشناس پيشكسوت براي مراسم خاكسپاري گرفته نشده است.
مسعودگلزاري ۲۱مهر ۱۳۹۷درآييننكوداشتخوددركهدرسالنهمايشهايموزهمليايرانبرگزارشد،دربارهخودشاينطورصحبت
كرد« :نخست بروشوري براي كرمانشاهان در موسسه سحاب در سال ۱۳۴۴چاپ كردم .از خط رأس اسدآباد تا عراق و از انتهاي ايالم تا ماكو
رفتم.سنگنورديكردم،معادنخواندمومردمشناسيكردهارايادگرفتمكههيچكرديازمنكردترنيست».
مرزپرگهر

فرار بنيصدر
س��اعت  ۱۰صب��ح چهارش��نه ،هفت��م
مرداد  ،۱۳۶۰خب��ر مهمي روي خروجي
تاريخ
نگاري خبرگزاري فرانس��ه قرار گرفت .خبر اين
بود«:يكهواپيمايايرانيكهحاملابوالحسنبنيصدر،
رييسجمهور س��ابق ايران ،بود در پايگاه نظامي اورو در
حومهپاريسبهزميننشست».اينخبرگزاريهمچنين
بهنقلازيكمنبعآگاهگزارشدادكهبنيصدرازفرانسه
تقاضاي پناهندگي سياس��ي كرده و دولت فرانسه اين
درخواس��ت را پذيرفته است به شرط اينكه در خاك آن
كشوردستبههيچگونهفعاليتسياسينزند.هفتممرداد
،1360ابوالحسنبنيصدررييسجمهوريبركنارشده
ايران به همراه مسعود رجوي سركرده گروهك منافقان
با يك فروند هواپيما از ايران گريختند .رياستجمهوري
بنيصدر تنها 17ماه به طول انجاميد .بنيصدر در دفتر
رياستجمهوريخودطيفيازتحصيلكردگانيراگردهم
آوردكهاغلبوابستهبهگروههايمخالفبودند.ايندفتر
تحت نظارت دكتر رضا تق��وي از ديپلماتهاي وزارت
خارجهحكومتپهلويافراديراكهبهسازمانمجاهدين
خلق،حزبرنجبرانوديگرگروههاوسازمانهايمخالف
وابسته بودند ،گردهم آورد .اين عملكرد كه جامعه ايران
را در اولين س��الهاي پس از پيروزي انقالب با موجي از
بحران و تنش و درگيري مواجه كرده بود ،همراه با عدم
شايستگي و صالحيت بنيصدر در مقام فرماندهي كل
نيروهاي مس��لح به ويژه در شرايط جنگي و همچنين
حمايت صريح و علني وي از س��ازمان مجاهدين خلق
(منافقين) ،سبب شد تا امام خميني (ره) روز 20خرداد
يراازسمتفرماندهيكلنيروهاي
 1360طيحكميو 

چهره روز

جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني
ديگر قبل از تصويب اينقانون به نفع مالك آن تعيين
شدهباشد.اجازهمصرفحقياستكهبهمنظوراستفاده
مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيشبيني شده
دراينقانونازطريقصدورپروانهبهاشخاصحقيقييا
حقوقيواگذارميشود.همچنين،دررودخانههاييكه
مجموع حقابه مصرفكنندگان بيش از ميزان واقعي و
عادي رودخانهها باشد و حقابههاي موجود به مصرف
مفيدنرسدوزارتآبوبرقميتوانددرهرناحيهتاتاريخ
اعالماجرايقانونمليشدنآببهوسيلههياتهايسه
نفري و پنج نفري باتوجه به مدارك موجود و ميزان آب
رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در
تعيينميزانحقابهمصرفكنندگانتجديدنظركندو
نظريههياتهايمزبورپسازقطعيتبهوسيلهوزارتآب
و برق به مورد اجرا گذارده ميشود.از تاريخ اعالم اجراي
ملي ش��دن آب در هر ناحيه و منطقه وزارت آب و برق
مكلف است با تعيين هياتهاي سه نفريپروانه مصرف
مفيدباقيدحجمآبقابلتحويلبراياموركشاورزييا
صنعتييامصارفشهريوسايرمصارفمذكوردراين
قانونبرايدارندگانحقابهيامصرفكنندگانصادركند
و پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابههاي موضوع
ماده ۳منتفياست.

داستانازآنجاييشروعشدكهسيدمهديبروجرديدلباختهدخترسيدجعفرطباطباييشد.حاجآقاحسنبروجرديبرايفرزندشسيدمهديازدختر
حاجسيدجعفرطباطباييخواستگاريميكند.پدردختركهازبزرگترينتاجرانكاشانوصاحبعمارتمعروفخانهطباطباييهابوداعالمميكنددر
صورتيبهاينوصلترضايتميدهدكهدامادخانهايهمترازباخانهپدريعروسداشتهباشد.حاجآقاحسنبروجرديوپسرشهمشرطازدواجراقبول
توسازخانهايبهزيباييخانهطباطباييهاراآغازميكنند.خانهبروجرديها،
ميكنندودرمحلهسلطاناميراحمدودرنزديكيخانهپدريعروسفرآيندساخ 
معروفترينومهمترينخانهتاريخيايرانويكيازبهترينجاذبههايگردشگريكاشاناستوبهعنواننمادمعماريسنتيايرانيازآنيادميشود  .بنادر
سال ۱۲۹۲ساختهشد.اينخانه ۱۷۰۰مترمربعمساحتداردودرسال،1354بهشماره ۱۰۸۳درفهرستآثارمليكشوربهثبترسيدهاست.
ميراثنامه

ادامه واكنشها به واگذاري بخشي از جنگل هيركاني به يك شخص
انجمنعلميطبيعتگرديايراندربارهواگذاري۵۶۰۰
هكتارازجنگلهايشمالبهيكشخصهشدارداد.اين
انجمن در بيانيهاي كه صادر كرده ،نوشته است« :صدها
هكتار از جنگلهاي آقمشهد ساري قرار است به متولي
يكيازامامزادههاياينمنطقهسپردهشود،داستانيكه
ازيكبرگسندآغازشدهوهنوزاصالتآنازنظرسازمان
جنگلها و منابع طبيعي محرز نشده و در آن بخشي از
جنگلها وقف شده است .دادگاه نيز فعال به نفع متولي
آن رأي داده و او هم به سازمان جنگلها نامه نوشته كه
بايدتمامدرختانموجوددراين ۵۶۰۰هكتارقطعشود.
بن��ا به اط�لاع ،س��ازمان جنگله��ا همچن��ان در پي
فرجامخواهي اس��ت و اميدوار است دستگاه قضا به اين
مساله بيش��تر توجه كند كه «انفال» قابل وقف كردن
نيست .انجمن علمي طبيعتگردي ايران همپاي ساير
انجمنهاي علمي و تخصصي ،س��منها و دوستداران
طبيعت كش��ور با تاكيد ب��ر حفظ آخري��ن بازمانده از
جنگلهاي اصيل هيركاني از تم��ام نهادهاي مجري و
قانوني به ويژه شخص رياس��ت قوه قضاييه درخواست
ميكند تا تمام همت و اراده خ��ود را مصروف آن دارد تا
ازنابودياينجنگلهايجلگهايزيباجلوگيريكند».
توليت امامزاده روستاي آقمشهد كه گفته شده پس از
 ۲۰سالموفقشده ۵۶۰۰هكتارازجنگلهايهيركاني
(معادل ۵۱۸۵زمينفوتبال)راكهبهعنوانميراثجهاني
بشر ثبت شدهاند به نام خود كند ،به روزنامه همشهري
گفته كه «ششدانگ قري ه آقمش��هد بر اساس وقفنامه
س��ال ۸۶۰هجري قمري توسط مرحوم آميرزا عبداهلل
فشدهاست ».اينشخصبااستنادبهسندي
سارويوق 

كهگفتهميشودبهدورهقاجاربازميگردد،مالكبخشي
ازجنگلهايبكركشوردرروستايآقمشهدساريشده
است.مديركلدفترحقوقيسازمانجنگلهادرواكنش
بهايناقدامگفتهكه«ملكيتبرايجنگلخالففقه،شرع
وقانوناستوماازرييسقوهقضاييهميخواهيمكهبهاين
پروندهورودكنند ».جمعيازتشكلمردمنهادتخصصي
رسمي ،كارشناس��ان و متخصصان ،اشخاص حقيقي و
حقوقينيزدرواكنشبهصدوراينسندوقفيدرنامهاي
سرگشاده ،ابطال واگذاري  ۵۶۰۰هكتار از جنگلهاي
هيركاني را كه به نام وق��ف يك قريه ،به توليت امامزاده
آقمشهدسپردهشدهخواستارشدهاند.خبرگزاريايرناروز

يكشنبهبهنقلازدادگستريمازندرانازبهجريانافتادن
دوبارهاينپروندهازسويرييسقوهقضاييهوارجاعآنبه
تهران خبر داده و نوشته كه موضوع اين پرونده را رييس
قوه قضاييه شخصا پيگيري كرده است .اين اظهارنظر به
جريانافتادندوبارهپروندهاينوقفجنجاليوگمانهزني
دربارهاحتمالاعمالماده ۴۷۷ازسويرييسقوهقضاييه
را تقويت كرده اس��ت .ماده ۴٧٧قانون آيين دادرس��ي
كيفريمربوطبهزمانياسترييسقوهقضاييهتشخيص
دهد رأي قطعي صادرشده مخالف شرع است .روستاي
آقمش��هد در ۳۵كيلومتري جنوب شهرستان ساري و
مشرفبهجنگلهايهيركانيواقعاست.

كتابخانه

اقتصاد براي همه

بسياري از افراد دوست دارند كه از بحثهاي اقتصادي كه در رسانهها درمي گيرد سردرآورند .دوست دارند معناي آمار و ارقام
اقتصاد كالن را بفهمند و داللت آن را در زندگي روزمره ش��ان متوجه شوند .تاكنون كتابي كه به شكل رضايت بخشي به اين
افراد در جهت تحقق اين هدف ياري رساند وجود نداشت .كتابهاي اقتصادي يا بسيار پيچيده و فني هستند يا كتابهايي
مقدماتياند اما معطوف به اقتصاد كشورهاي غربي ،خصوصاً امريكا نوشته شدهاند و خواننده حتي اگر حوصله كند كه فرمولها
و نموداره��اي آن را بفهمد ربط آن مطالب را به وضعيت اقتصاد ايران و مباح��ث روز در نمييابد .كتاب «اقتصاد براي همه؛
تشريح مفاهيم اقتصاد كالن به زبان ساده» ،نوشته علي سرزعيم به بسياري از اين مسائل پاسخ داده است.
هنر

دورهميهاي ادبي در روزهاي كرونايي

در روزهايي كه ويروس كرونا همنشيني در نشستها و جلسههاي ادبي را به تعطيلي
كش��انده اس��ت ،فضاي مجازي كه پيشتر و هنوز هم چندان براي عدهاي از اهل ادب
خوشايند نبوده و نيست ،به برگزاري اين برنامهها رنگ و شكلي ديگر داده است .با شيوع
ويروسكرونا،برخيازفعاليتهايحضوريبهطوركاملتعطيلشد.برگزارينشستها
و جلسههاي ادبي هم شايد جزو آن دسته برنامهها به نظر ميرسيد كه به واسطه شيوع
اين ويروس به تعطيلي كشيده ش��ود .اهل ادبيات اما با استفاده از ظرفيتهاي فضاي
مجازينهتنهاسعيكردندازاينتعطيليپيشگيريكنند،بلكهحتيازپتانسيلفرهنگ
و ادبيات براي جلوگيري از ش��يوع ويروس كرونا كمك گرفتند .پيش از شيوع ويروس
كرونا،عدهايازاهلفرهنگوادبياتمعتقدبودندفضايمجازيبيشتربهادبياتآسيب
ميزند چون امكان نشر هر متن يا شعري را به كاربران ميدهد و از طرفي به بازار سرقت
ادبيوهمچنيننشرجعلياترونقبيشتريميبخشد.امادراينروزهااينفضايمجازي
است كه از پنجرهاي ديگر فضايي تازه براي فعاليت در حوزه ادبيات و كتاب فراهم كرده
است .البته در اين مس��اله از شيوه نگاه شاعران ،نويسندگان و اديباني كه توانستهاند از
اين فضا براي جلوگيري از تعطيلي فعاليتهاي ادبي استفاده كنند نيز نبايد غافل شد.
فعاليتهايادبيبسياريكهدراينمدتدرفضايمجازيانجامميشونددرچنددسته
كلي جاي ميگيرند؛ يكي فعاليتهاي شخصي شاعران ،نويسندگان و اديبان است كه
قبال هم انجام ميشد و شكل محفلي ندارد .البته در اين مدت اينگونه فعاليتها نسبت
به قبل افزايش قابل توجهي داشتهاند و همچنين از نظر موضوعي گاه در يك محور قرار
ميگيرند؛روزنوشتها،نامهها،نوشتههايطنزو...ازجملهآثاريهستندكهكاربرانادبي
فضاي مجازي اين روزها آنها را بيشتر با دنبالكنندگان خود به اشتراك ميگذارند كه
بخشقابلتوجهيازآنهابهموضوعاتكرونايياختصاصدارد.عالوهبراين،شعرخواني،
و داس��تانخواني خصوصا در حوزه ادبيات كودك و نوجوان هم بخشي از فعاليتهاي
فردي در اين زمينه است .اما اگر از فعاليتهاي فردي بگذريم به شكل جديد برگزاري

نشستها و محفلهاي ادبي ميرس��يم .هر چه از زمان شيوع كرونا گذشت و روزهاي
تعطيلي جلسههاي حضوري ادبي بيشتر شد ،فعاليتهاي اهل ادب در فضاي مجازي
كه در روزهاي نخست شكلي فرديتر و در شكل جمعي ،حالت غيررسميتري داشت،
جمعيترورسميترشد .باگذشتزمان،جلسههاييكهدرروزهايآغازينتقريباتعطيل
شدهبودندبارديگربهشكليديگراحياشدند؛مثالنشستهايمركزفرهنگيشهركتاب
كه تا مدتي ،ديگر به صورت حضوري برگزار نميشدند شكل تازهاي به خود گرفتهاند؛
نويسندگانومنتقداندرقابزندهاينستاگراماينمركزحضورپيداميكنندومخاطبانرا
ازخانهپايايننشستهامينشانند.مركزفرهنگيشهركتاببههمينشيوه،بزرگداشت
«يكهفتهباچخوف»وهمچنينبزرگداشتجاللالدينهماييرابهاجرادرآورد.

