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از ورود به چاه هاي نفت تا احداث 
مسكن محرومان 

كارنامهيكسالهبنيادمستضعفانبهروايتفتاحافزايشبدهيدولتبهبانكمركزينشانميدهد

سالروزشهادتحضرتاماممحمدباقر)ع(راتسليتميگوييم

مهديبيك|موضوعكس�ريبودج�هدولتو
متعاق�بآنروشهاييكهنظ�اماجراييبراي
جبراناي�نكس�ريدرنظرميگي�رد؛همواره
يك�يابهاماتياس�تك�هدرفض�ايعموميو
محافلاقتصاديجامعهجرياندارد.موضوعي
كهتبعاتآنه�مزندگيمردمع�اديكوچهو
بازاررامتاثرميكندوهمبررويش�اخصهاي
كالناقتصادياثرميگذارد.آمارهايمس�تند
نش�انميدهدكهميزانبدهيدولتبهشبكه
بانكيكش�ورتاحدچش�مگيريافزايشپيدا
كردهبهط�وريكهتنهادرطوليكس�الحجم
رياليبدهيه�ايدولتبهنظامبانكيرش�دي
25درصديراتجربهميكند؛حركتيكهبرخي
ازتحليلگرانرانگرانتبعاتيساختهاستكه
ايننوعاس�تقراضهادرفضايعموميجامعه
بهجايخواهدگذاش�ت.بااينمقدماتوبراي
يافتنپاس�خهايمنطق�يبراياي�نچراهاي
متعددسراغمرتضيكاظميتحليلگراقتصادي
رفتيمتانوريبهابعادپنهانموضوعيبتابانيم
كهبخ�شمهم�يازگرفتاريه�اياقتصاديو
معيشتيكشوربهدليلوقوعآناست.كاظمي
ازخطريدراقتصادايرانذيلعنواناستقراض
دولتازبانكه�اصحبتميكندك�هچنانچه
هرچهس�ريعتربرايآنتصميمعاجليگرفته
نشود،ميتواندتكتكشاخصهاياقتصادي
كش�وررادرمس�يرنزولمس�تمرق�راردهد.
خطريكهايناس�تاداقتصادمعتقداس�تاين
روزهابيش�ترازهرزمانديگريب�همانزديك

شدهاست.

براساسبررسيهايمستندبهحجمبدهي
دولتبهبانكهاازپارس�التاامسالحداقل
25درصدافزودهش�دهاس�توب�همحدوده
عددي301هزارميلياردتومانرسيدهاست.
لطف�ابفرماييداي�نش�كلبيانضباطيهاي
اجراييچهتبعات�يبراياقتصادومعيش�ت

دارد؟
آن چيزي كه من در اين زمينه مي دانم، همان واقعيتي 
است كه مشخص است و همه از آن باخبرند و ارزيابي 
مي كنند. در واقع تاثي��ر اين بي انضباطي خ��ود را در 
افزايش دامنه تورم نش��ان مي دهد. نكت��ه اي كه من 
معموال بر روي آن انگشت مي گذارم اين است كه دولت 
ها )نه اين دولت بلكه عموم دولت ها( در ايران ولخرجي 
مي كنند. ولخرجي يعني چه؟ يعني اينكه بدون توجه 
به داش��ته ها تكاليف و تعهدات براي خودش��ان ايجاد 
مي كنند. در ادبيات اقتصادي به اين ولخرجي؛ كسري 
بودجه گفته مي ش��ود. براي جبران كس��ري بودجه 
روش هاي مختلفي اتخاذ مي ش��ود كه مخرب ترين و 
آسيب زا ترين روش همين راهكار استقراضي از بانك ها 
است كه متاسفانه دولت ها در ايران از آن براي جبران 
كسري بودجه خود استفاده مي كنند. يعني از ساختار 

بانكي )به معناي كالن آن( استقراض مي كنند.
البتهمقاماتدولتيواقتصاديدولتمعموال

هرگونهاس�تقراضازسيس�تمبانكيرامنكر
ميشوند؟امابهنظرميرسدآمارهاچيزديگري

ميگويند؟
ممكن است دولتمردان بهانه هايي را مطرح كنند كه 
ما نمي خواهي��م از روش هاي مخرب اس��تفاده كنيم 
اما واقعيت آمارها و ش��اخص هاي اقتصادي بر خالف 
اين اظهارنظرهاس��ت. در مجموعه دولتي كه دايم در 
حال افزايش تعهدات خودش اس��ت وبيش از ظرفيت 
اقتصادي كشور و جي دي پي توليدي كشور، هزينه و 
خرج مي كند؛ هر روز با مشكل تازه اي روبه رو مي شود. 
يك روز ارز و دالر نوس��ان دارد؛ روز ديگر قيمت ها در 
بازار مسكن اوج مي گيرد و روز بعد، قيمت سكه طول و 
عرض اقتصاد را طي مي كند. مثل يك پدر يك خانواده 
كه درآمد مناس��بي ندارد و بيكار اس��ت؛ اما هر روز از 
جايي و از كسي قرض مي كند، بعد از مدتي كه قرض 
گرفتن هم ممكن نشود، ممكن اس��ت اقدام به دزدي 
و زورگيري و... هم كند. در واقع از هر روش��ي استفاده 
مي كند تا هزينه هاي خودو خانواده اش را پاسخ دهد. 
در حالي كه راه حل درست آن است كه اين پدر روشي 

را پي��دا كند ك��ه به صورت 
ش��رافتمندانه به اين نيازها 
پاسخ دهد. ابتدا هزينه هاي 
اضاف��ي را متوق��ف كند بعد 
به دنبال كار و درآمد بيشتر 
بگردد ت��ا بتواند ب��ه زندگي 

خود سرو سامان دهد.
اينمشكالتكهاشاره
ميكني�د؛تنه�امختص
دول�تاي�راناس�تي�ا
نمونههاييازايندس�ت

درسايركشورهاهممشاهدهميشود.
نه فق��ط دولت اي��ران و نه فق��ط دولت فعل��ي، بلكه 
دولت هاي مختلف در كش��ورهاي مختل��ف بارها اين 
تجربيات را از س��ر گذرانده اند و به دليل اش��تباهات 
متعددي ك��ه در اقتص��اد و برنامه ريزي داش��ته اند، 
هزينه هاي شان بيشتر شده است. يعني نوعي حركت 
تدريجي به سمت سياهچاله اي از مشكالت كه اين نوع 

تصميم سازي ها اقتصاد را به آن سمت سوق مي دهد.
يك�يازاث�راتعينييكچني�نتصميمات
اش�تباهيدرنهادهايحمايتيمثلس�ازمان
تاميناجتماعينيزبروزپيداميكند.دربارهاين

مشكالتنظرشماچيست؟
م��ا چند س��ال اس��ت، س��رفصل هاي جدي��دي را 
در زمينه ه��اي دول��ت داري��م به ن��ام صندوق هاي 
بازنشس��تگي كه بس��يار جدي و حيرت انگيز است. 
شرايط به گونه اي ش��ده كه كشور بايد نفت بفروشد 
و مل��ت باي��د ماليات بده��د تا ت��ا بتوانن��د حقوق 
بازنشس��تگان را بدهند. االن چند سال است كه اين 
صندوق ه��ا نمي توانند حق��وق اعضاي خ��ود را كه 
بازنشستگان هس��تند، پرداخت كنند. در حالي كه 
فردي كه 30سال كار مي كرد بخشي از درآمد خود 
را به اين صندوق ها مي داد تا در زمان بازنشستگي از 
رويكردهاي حمايتي اين صندوق بهره مند شود. ولي 

االن پولي در كار نيست تا به بازنشستگان لشگري و 
كشوري بدهند و تقريبا همه حقوق بازنشستگان از 

بودجه عمومي پرداخت مي شود. 
معنياينفعلوانفعالكهشماتشريحكرديد
چيس�ت؟اينفرآيندنهتنهامتوقفنميشود
بلكهمدامدرح�الافزودنبهتعه�داتدولتي

هستيم.چهبايدكرد؟
همان طور كه اش��اره كرديد طي دهه هاي گذشته 
هزينه هاي خود را افزايش دادند، در حال حاضر هم 
دولت به هر بهانه اي در ح��ال افزايش تعهدات مالي 
خود است وهمچنان هم دولتمردان خيلي با آرامش 
هزينه هاي خود را زيادتر مي كنند و هزينه هاي تازه 
بر روي هزينه هاي قبلي مي افزايند. چاره پاسخگويي 
به اين تعهدات چيس��ت؟ يا بايد پ��ول چاپ كنند 
و پايه پولي را افزايش دهند ي��ا از طرق مختلف، به 
منابعي كه در دسترش��ان اس��ت )بان��ك مركزي و 
بانك ها( دست بزنند و بخشي از آن منابع را براي حل 
مشكالتشان استفاده كنند كه با آن روش ها دولت 

بدهكارتر خواهد شد و اقتصاد آشفته تر.
برخ�يازكارشناس�ان
معتقدن�دكهب�رايجبران
مشكلكسريبودجهبايد
ازانتش�اراوراقاس�تفاده

شود.نظرشماچيست؟
اخيرا روش ه��اي جديدي هم 
از س��وي دوس��تان كارشناس 
مطرح مي ش��ود كه اس��م آن را 
عمليات بازار باز يا انتشار اوراق 
قرضه مي گذارن��د، اما آنچه كه 
من مي فهمم اين اس��ت كه اين 
موضوعات بهانه است. كاري كه دولت بايد انجام دهد، 
انضباط مالي و كاهش هزينه ه��ا و از آن طرف كمك به 
افزايش جي دي پي اس��ت. ب��راي افزايش جي دي پي 
دولت ها بايد از كس��ب و كار حمايت كنند. اين ش��ايد 
مهم ترين پروژه اي باش��د ك��ه پيش روي مس��ووالن 

تصميم ساز كشور قرار گرفته است.
ازنظرش�مابزرگترينحمايتيكهدولتدر
حالحاضرميتواندازفضايكسبوكارانجام
دهد،چيست؟تس�هيالتبدهد،مش�وقهارا

بيشتركندياموضوعديگري؟
بزرگ ترين حمايت دولت از فضاي كس��ب و كار اين 
اس��ت كه مزاحم آنها نش��ود و اجازه بدهد تا كارشان 
را پي��ش ببرند، در واق��ع هفت خوان اخ��ذ مجوزها و 
دستورالعمل ها و... بايد از پيش روي فعاالن اقتصادي 
برداش��ته ش��ود. بايد فضاي مناس��ب ب��راي پويايي 
بيزينس ها، ش��ركت ها، اس��تارتاپ ها و... فراهم شود. 
اين خودش كمك مي كند تا مهار تورم انجام ش��ود و 
در بلندمدت مشكل كسري بودجه دولت را نيز تا حد 

زيادي بهبود مي بخشد.
بحثيدرخصوصاثراتبنيادينبورسبرروي
ش�اخصهاييچوننظامتصميمس�ازيونظام
حكمرانيكشورازسوياساتيديچونمحسن
رنانيمطرحشدهكهبراساسآنگفتهميشود

ازاينپسبهدليلحضورفراگيراقشارمردمي
دربورس،نظامسياسيكشوربهراحتيقادربه
تصميمسازيهايغيركارشناسيشدهنخواهد

بود.آيااينقرائتراقبولداريد.
من اي��ن را ب��اور نمي كن��م. وقتي كه قيم��ت دالر 
در س��ال97 در 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 
مي دانند كه ريسك دارد. اينكه فكر مي كنيم كسي 
كه 20ميليون تومان وارد بورس كرده است موضوع 

را متوجه نيست؛ به نظرم بحث اشتباهي است. 
يعنيش�مامعتقديدكهم�ردمكامالمتوجه
نوس�اناتاحتماليبازاربورسو...هس�تند؟اما
درقضيهموسساتغيرمجازشاهداعتراضات
بس�ياريبوديمودرنهاي�تدول�تمجبوربه
مداخلهش�دوازبودجهعموميض�ررمردمرا

جبرانكرد.
موضوعات مختلف با هم متفاوتند، اما بازارها اگر رشد 
كند كه مردم س��ود مي كنند. 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 مي كند 
و ناراضي باش��ند اما زماني كه وارد ب��ورس و بازارهاي 
مالي و دارايي ها مي ش��وند مي دانند كه ممكن اس��ت 
ضرركنند. من حرف آقاي رناني را مي فهمم 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 تحليل ها اقدام مي كنند.
تحركاتمردميابازيگرانخ�رددربازارهاي
ماليواقتصاديراچطورديدهايد؟بهنظرش�ما
مردمازآگاه�يكافيبرايحضوردراتمس�فر

اقتصاديبرخوردارند؟
تجربه من نش��ان مي دهد كه مردم كوچه و بازار اغلب 
تحليل هايي بهتر از كارشناسان و مسووالن داشته اند. از 
نزديك با اين شكل از تحليل ها مواجه شده ام و معتقدم 
كه مردم مي توانند 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 سرمايه گذاران 
در بازار ب��ورس در تيرماه حتي به ان��دازه تورم تيرماه 
هم س��ود نكرده اند. من افراد زيادي مي شناسم كه دو 
ماه گذش��ته در بورس ضرر كرده ان��د. اين يعني چه؟ 
يعني اينكه مردم و بازيگران اقتصادي متوجه فرآيند 
س��رمايه گذاري هاي خود هس��تند و فقط بايد فضاي 

الزم براي اين منظور فراهم شود.

فرشاد مومني در برنامه دين و اقتصاد عنوان كرد

فساد نشانه بحران مشاركت است
يادداشت- 2

عراق و خأل حكومتي 
قدرتمند

 اگر چه كش��ور ع��راق، 
چه از لح��اظ ژتوپلتيك، 
ژئوانرژي��ك و مهم ت��ر از 
ژئواس��تراتژيك  هم��ه 
و  امتي��ازات  داراي 
خاص��ي  برتري ه��اي 
به ش��دت  منطق��ه  در 
پراهمي��ت خاورميان��ه 
اس��ت، اما تاكنون اين كشور نتوانس��ته از دل اين 
امتيازات و برتري هاي ب��ه يك حكومت قدرتمند، 
چه در داخ��ل عراق و چه در س��طح منطقه و نظام 
بين الملل دست پيدا كند. به عبارت ديگر عليرغم 
ظرفيت هاي 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 2003 و سقوط رژيم بعث عراق اين كشور به 
دليل اشتباهات و تبعات به شدت مخرب سياسي، 
اقتصادي، ديپلماتيك و امنيتي نظام ديكتاتور ي اش 
نتوانست بستر مناسبي براي رشد و بالندگي خود 
به عنوان يك مهره اثر گذار در همه عرصه ها را، هم 
در داخل و در بعد منطقه اي پيدا كند. به ديگر بيان 
تاوان حماقت هاي صدام حس��ين عمال اين كشور 
را براي ساليان متمادي از رشد باز داشت. اما با آغاز 
حيات عراق نوين پساصدام پيچيدگي هاي سياسي 
و اجتماعي به دليل ساختار و بافتار متنوع، متعدد و 
گاه متضاد ديني و قومي سبب شد تا عمال حكومتي 
قدرتمند براي جبران مافات در اين كش��ور شكل 
نگيرد. خصوصا كه بغض هاي فروخورده و سركوب 
شده اقوام و مذاهب مختلف عراقي در حيات رژيم 
بعث هم بر ش��دت اين پيچيدگي ها افزود. چرا كه 
س��هم خواهي قومي و ديني و به تبع��ش به وجود 
آمدن دولتي سهميه اي به عنوان يكي از مهم ترين 
آفات عدم شكل گيري گفتمان دموكراسي خواهي 
در عراق موجب اتالف ان��رژي، ذيل اصطكاك هاي 
سياسي خواسته و ناخواسته شد؛ اتالف انرژي كه نه 
تنها عراق را از داشتن حكومتي قدرتمند و كاراء در 
حل مشكالت و چالش هاي مردمش محروم كرد، 
بلكه وضعيت در 16 سال 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. در همين راستا نقش آفريني مخرب احزاب، 
جريانات، ائتالف هاي پارلماني و ش��خصيت هاي 
عراق در روند تش��كل دولت هاي بغداد، نه تنها به 
حاكميت ياري و كمك نرساند تا بر مدار قانون رفتار 
كند، بلكه ضريب مش��روعيت و كارآمدي دولت ها 
را يكي پ��س از ديگري ب��ه پايين ترين 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، 
نمي تواند به اقتدار بينجامد. در كنار آن همين دولت 
سهميه اي احزاب سبب شد دموكراسي در عراق از 
بازتاب دادن اراده ملي به س��وي حاكميت گروهي 
از اف��راد، جريان��ات و ائتالف ه��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 بخش هاي مه��م و حياتي براي 
ش��هروندان، كاهش نرخ بيكاري، كنترل وضعيت 
امنيتي، جمع آوري س��الح از مردم، ارتقاء س��طح 
معيش��ت، مقابله با ش��يوع بيماري هاي اجتماعي 
ويرانگ��ر از قبيل مصرف مواد مخدر و خودكش��ي و 
نظاير آن نرسيده اس��ت. اما در اليه عميق تر به نظر 
مي رسد كه اين كم كاري دولت ها در رسيدگي به اين 
دست امور مي تواند ريشه در دو عامل فساد گسترده 
و همه گير سياس��ي و اقتصادي جريان ها و احزاب 
عراقي و نيز شكل گيري دولتي سهميه اي باشد كه 
مانع از آن شده است دولت هاي در اين مدت بتوانند 
خروجي موثري از خود نش��ان دهند.  اگر چه كه در 
مقابل اين سهميه بندي ها اقدام 16 ژوئن 2019/26 
خرداد1398 جريان »حكمت ملي عراق« در تغيير 
ماهيت سياسي خود به عنوان يك جريان اپوزيسيون 
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 404 روزه خ��ود از زمان 
تولدش تا به اكنون آن چنان كه بايد ُنضج پيدا نكرد.  
چرا كه اگر به ديالكتيك سياسي درست حكومت و 
دولت مستقر با جريان اپوزيسيون مدني و قانوني در 
عراق بها داده شود، مي تواند غناي دموكراسي در اين 
كشور را دوچندان كند؛ مقوله اي كه در سپهر سياسي 
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 
هرج و مرج طلبي اجتماعي، پررنگ كردن آش��وب 
سياس��ي و در نهايت س��اقط كردن دولت مستقر و 

حاكم ياد مي شود.

عبدالرحمنفتحالهي يادداشت- 1

كنترل مخارج راهكار 
كاهش بدهي دولت

رشد آمار نقدينگي، پايه 
پولي، بده��ي دولت به 
بانك ها و بانك مركزي، 
س��لطه  نش��ان دهنده 
مالي بر بانك مركزي و 
باال بودن مخارج دولت 
نسبت به درآمدهاست. 
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 بانك ها و اضافه 
برداشت بانك ها از بانك ها، عمال نقدينگي رشد 
فزاينده داشته باشد. حتي زماني كه در دولت هاي 
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 بانك ها قبل از تحريم ها 
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��رمايه گذاري، به��ره وري، 
ارزش اف��زوده، رش��د تولي��د و كارايي باش��د، و 
مخارج دولت از طريق ماليات ه��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 سرمايه گذاري ها اتفاق افتاده است 
و حاصل آن چند برابر شدن قيمت ها بوده است. 
كسري بودجه كه در يك سال اخير تشديد شده 
و در ماه هاي 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 99، به ميزان 8.8 درصد رشد كرده 
و هفته اي بي��ش از 2300 ميلي��ارد تومان پايه 
پولي رشد كرده و نقدينگي نيز هفته اي 13 هزار 
ميليارد تومان بيشتر شده و در بهار امسال معادل 
7.3 درصد رشد نقدينگي داش��ته ايم. 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 
مي ده��د و قيمت ها دايم ب��اال م��ي رود. 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 سياست هاي 
خود، به ايجاد جذابيت در بورس كمك كرده اند 
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 مهم تر 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، 
نمي توان 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 ظرفيت هاي اقتصاد و عرضه 
و تقاضا دارد. در واقع برخي سياست گذاران به اين 
بهانه و طرح مباحثي تحت عنوان كاناليزه كردن 
نقدينگي افزايش نقدينگ��ي را توجيه مي كنند 
كه تحلي��ل نابجايي اس��ت به طوريك��ه نظريه 
پردازان غربي اين مساله، پس از مطالعات تجربي 
كش��ورهاي مختلف از اين نظر دست كشيده اند 
لكن در كشورما برخي در بدنه دولت همچنان از 
آن دفاع مي كنند و اين يك��ي از تقابل هاي بانك 
مركزي با دولت اس��ت حتي با توجيه اين نيز با 
وجود ظرفيتهاي محدود اقتص��ادي، تحريم ها، 
درآمد پايين نفت و گاز، كاهش ماليات ها بدنبال 
ادامهدرصفحه4 بحران كرونا كه ...  

مسعودبيرمي

 مرتضي كاظمي، تحليلگر اقتصادي 
در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

استقراض دولت از 
بانك ها باعث رشد 
تورم مي شود

حرك�تتدريج�ياقتص�ادبه
سمتسياهچالههايتورمي

پ�ولبازنشس�تگانازبودج�ه
عموميپرداختميشود

برايافزاي�شجيديپيدولت
بايدازكسبوكارهاحمايتكند

مردمازنوس�اناتبورس�يآگاه
هستند
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كدامصادركنندگانارزهايصادراتيرابرنميگردانند؟
مدي�ر اداره ص�ادرات بان�ك مرك�زي ب�ه 
بي�ان جزييات ارزهاي برنگش�ته به چرخه 
اقتصادي كشور در سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
پرداخت و بسته سياستي بازگشت ارزهاي 

صادراتي در سال ۱۳۹۹ را تشريح كرد.

طب��ق اعالم مدي��ر اداره ص��ادرات بان��ك مركزي، 
ميزان ارزهاي بازنگش��ته به چرخه اقتصادي كشور 
در سال هاي يادش��ده بالغ بر 25 ميليارد يورو )27 
ميليارد دالر( است كه از اين ميزان حدود 6.8 ميليارد 
يورو )7.6 ميليارد دالر( مربوط به 250 صادركننده 

حقيقي و حقوقي معرفي شده به قوه قضاييه است.
صمد كريمي در خصوص ميزان ارزهاي بازنگشته به 
چرخه اقتصادي كشور گفت: اين بانك گزارش هاي 
تحليل��ي مختلفي را در خصوص بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي در مقاطع مختلف تهيه و براي دستگاه هاي 
اجراي��ي و نظارتي ارس��ال مي كند، به ط��ور نمونه 
برمبن��اي پروانه هاي صادرات��ي دريافتي از گمرك 
جمهوري اس��المي طي س��ال هاي 1397 و 1398 
مبلغ 56.1 ميليارد يورو )بدون احتس��اب صادرات 
ش��ركت هاي ملي نفت ايران، ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي اي��ران و ملي گاز ايران( صادرات 
صورت گرفته است، از اين ميزان تا روز 1399.3.31 
فقط مبلغ 33.6 ميليارد يورو برگشت ارز به چرخه 
اقتصادي كش��ور انجام پذيرفته اس��ت، بنابراين تا 
پايان خردادماه سال جاري مبلغ 22.5 ميليارد يورو 
ارز فقط توس��ط اين گروه به چرخه اقتصادي كشور 

برنگشته است.
وي همچنين گفت: ع��الوه بر ارق��ام مذكور، مبلغ 
2.5 ميليارد ي��ورو مربوط به كوتاژه��اي صادراتي 
عراق و افغانس��تان در بازه زمان��ي 1397.1.22 الي 
1397.5.16 اس��ت كه مطابق ب��ا مصوبات كميته 
ماده 2 ش��وراي عال��ي هماهنگي اقتص��ادي، اين 
صادركنن��دگان مجاز ش��دند صادرات خ��ود را در 
س��امانه هاي 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 سال هاي 
1397 و 1398 معادل 25 ميليارد يورو خواهد شد.

مدي��ر اداره صادرات بانك مركزي افزود: بر اس��اس 
گزارش هاي تحليل��ي ديگر، اطالع��ات پروانه هاي 
صادراتي دريافتي از گمرك جمهوري اسالمي ايران 
تعداد 2هزار و 386 صادركننده داراي صادرات بيش 

از يك ميليون يورو با نسبت بازگشت ارز كمتر از 70 
درصد )صفر تا 70 درصد( از روز 1397.1.22 لغايت 
1398.12.28 مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن 
حاكي از اين بود كه اين گروه بالغ بر 24 ميليارد يورو 
صادرات داش��ته اند و از روز 22  .1  .1397 لغايت روز 
1399.3.31 تنها نسبت به بازگشت 6.4 ميليارد يورو 
اقدام كرده ان��د، به عبارت ديگر حدود 17.7 ميليارد 
يورو )حدود 20 ميليارد دالر( توس��ط اين دسته از 
صادركنندگان تاكنون به چرخه اقتصادي برگشت 

نشده است.
وي ادامه داد: اين گروه در سياس��ت گذاري ارزي از 
اهميت بااليي براي مقام پول��ي و ارزي برخوردارند 
و تالش خواهد ش��د در تعامل با آنان، دستگاه هاي 
ذي رب��ط و نهاده��اي نظارتي تعه��دات ارزي خود 
را به ط��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 به موقع انج��ام پذي��رد.وي همچنين در 
خصوص اقدامات قضايي انجام شده به منظور برخورد 
ب��ا صادركنن��دگان متخلف گفت: ب��ا پيگيري هاي 
انجام ش��ده و در راس��تاي مصوبات هيات وزيران و 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، 250 صادركننده 

متخلف به قوه قضاييه معرفي شده اند.
كريمي ادامه داد: بر اساس آخرين اطالعات، ميزان 
تعهدات آنه��ا 6.8 ميليارد يورو )معادل 7.6 ميليارد 
دالر( بوده اس��ت كه از اين رقم فقط 466.6 ميليون 
يورو مع��ادل 7 درص��د، عمدتًا از طري��ق واگذاري 
پروانه هاي صادراتي و ثبت كوتاژهاي صادراتي عراق 
و افغانستان )از تاريخ 1397.1.22 الي 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: به رغم برخي ابهاماتي كه به عملكرد اين دسته 
از صادركنندگان وارد مي شود الزم به توضيح است 
كه اين ش��ركت ها بخش زيادي از تعهدات ش��ان را 
ايفا كرده اند، به طوري كه 58 ش��ركت صادركننده 
پتروشيمي از تاريخ 1397.1.22 الي 1398.12.28 
به ميزان 17.1 ميليارد يورو صادرات داش��ته اند كه 
از اين ميزان مبل��غ 14.4 ميليارد ي��ورو را تا تاريخ 
1399.3.31 به چرخ��ه اقتص��ادي برگردانده اند، 
بنابراين ميانگين نس��بت عملكرد اين ش��ركتها در 
بازگش��ت ارز صادراتي معادل 84 درصد بوده است.

همچنين تعداد 12 ش��ركت عضو گ��روه ايميدرو از 
تاريخ 1397.1.22 الي 1398.12.29 به ميزان 5.3 

ميليارد يورو صادرات داشته اند كه از اين ميزان مبلغ 
4.4 ميليارد يورو را تا تاريخ 1399.3.31 به چرخه 
اقتص��ادي برگردانده اند، بنابراين ميانگين نس��بت 
عملكرد اين شركتها در بازگشت ارز صادراتي معادل 

83 درصد 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 به صورت 
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 شوك هاي ارزي 
ناش��ي از كاهش حجم فروش و به��اي قيمت نفت، 
فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي، تأمين 
نيازه��اي وارداتي كش��ور بايد مبتني ب��ر صادرات 
غيرنفتي باش��د، به عبارت 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��رمايه گذاري، رش��د اقتصادي، حفظ ارزش پول 
ملي، جريان باثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد 
و توسعه صادرات غيرنفتي از يك سو و بازگشت ارز آن 
به چرخه اقتصادي بر اساس سياست هاي اعالمي از 

سوي ديگر است.
وي اضافه كرد: آسيب شناس��ي بازگشت ارز حاصل 
از صادرات طي دو س��ال اخير حاكي از آن است كه 
به رغم تس��هيالت، همكاري و تعامالت انجام شده، 
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؛ به گونه اي 
كه پيش بيني مي شود در سال جاري با نسبت باالتر 
ضريب برگشت ارز مواجه شويم و بر اين اساس تأمين 

نيازهاي وارداتي كشور به موقع انجام گيرد.
مدير اداره صادرات بانك مركزي تأكيد كرد: بديهي 
اس��ت با توجه به تعامل س��ازنده بان��ك مركزي با 
دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي و نيز ابالغ 
بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب 
22 تيرماه سال 99 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، 
با بازگشت ارزهاي صادراتي شاخص ارزي از نوسانات 

كمتري برخوردار ش��ده و با تقويت جانب عرضه ارز 
به صورت 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 80 درصد از 
ارزهاي خود را به صورت حواله و حداكثر 20 درصدرا 

به صورت اسكناس در بازار دوم به فروش برسانند. 
همچني��ن بنگاه هاي تولي��دي / صادراتي به منظور 
تأمي��ن نيازه��اي وارداتي خ��ود مي توانند حداكثر 
30 درص��د مناب��ع ارزي صادرات خود را اس��تفاده 
كنند و الزم اس��ت مابق��ي ارز حاص��ل از صادرات 
)حداقل 70 درصد( را به صورت 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 به صورت مس��تقيم حس��ب مورد با 
توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت نفت با 
بانك مركزي و ثبت در سامانه نيما امكان پذير است.

مدير اداره صادرات بانك مركزي در مورد تش��ويق و 
تنبيه هاي درنظرگرفته شده 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 
به ميزان 10 درصد برخوردار خواهند ش��د كه ابزار 
تش��ويقي حايز اهميتي براي آنها به ش��مار مي رود، 
همچنين صادركنندگاني كه در مهلت تعيين شده از 
تاريخ پروانه صادراتي نسبت به برگشت ارز به چرخه 
اقتصادي اقدام نكرده اند، مكلفند باقيمانده تعهدات 
خود را در بازار دوم )س��امانه نيما( به نرخ 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 )2( ذيل بند )1( مصوبه مورخ 1397.7.10 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتص��ادي، ارايه هرگونه 
خدمات توسط كليه دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي، 
بانك هاي عامل و شبكه صرافي ها به صادركنندگاني 
كه بر مبناي اين بسته سياستي نسبت به برگشت ارز 
اقدام نكنند و نيز ساير اشخاصي كه به طور مستقيم 
يا غيرمس��تقيم در روند عدم برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات صادركنندگان مذكور مش��اركت دارند، تا 

زمان ايفاي تعهد ارزي امكان پذير نخواهد بود.

اخبار

وصول۸ميلياردتومانطلب
شستاازفدراسيونفوتبال

شركت شستا تاكنون حدود 80 ميليارد ريال از 
طلب هاي خود را از فدراس��يون فوتبال دريافت 
كرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
چندي قبل فدراسيون فوتبال ايران براي پرداخت 
مطالبات مارك ويلموتس بلژيكي سرمربي سابق 
تيم ملي، 2 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 4 ماه 
از فرصت قانوني فدراسيون فوتبال گذشته بود، 
شركت شستا تصميم به توقيف اموال فدراسيون 
فوتبال گرفت. حسن محمدي مدير روابط عمومي 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا( در گفت وگو با خبرنگار ما، درباره اخبار 
منتشر ش��ده مبني بر توقيف اموال فدراسيون 
فوتبال توسط شستا، اظهار كرد: اين خبر تاييد 
است. حكم توقيف اموال فدراسيون فوتبال توسط 
شستا گرفته شده است. وي افزود: تا اين لحظه 8 
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.

فعالسازينسلپنجم
بدونزيرساختزيانباراست

فعالسازي نسل پنجم اينترنت بدون فراهم كردن 
زيرساخت هاي الزم براي كشور زيانبار است. عليرضا 
آل داوود، كارش��ناس فضاي مجازي در گفت وگو 
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 مي بريم، در چنين شرايطي كه 
مصرف اينترنت روي پهناي باند افزايش مي يابد قطعا 
اينترنت كند مي شود. زياد شدن اپراتور هاي كشور 
باعث رقابتي تر شدن ارايه خدمات نسل آينده مثل 
اينترنت اشيا و فناوري 5G مي شود.الزاماتي مانند 
پيوست فناوري، پيوست فرهنگي و پيوست امنيتي 
براي راه اندازي فناوري 5G در كشور ضروري است. 
مردم در حال حاضر امكان خريدن دس��تگاه هايي 
كه بتواند از فناوري 5G پشتيباني كند را ندارند.بر 
اساس بررسي هاي انجام ش��ده يكي از ارزان ترين 
تلفن همراهي كه از يك برند  كره اي است و مي تواند 
از اين فناوري پش��تيباني كند با قيمت 35 ميليون 

تومان عرضه مي شود.
ترخيصكاال

حداكثرتاهفتروز
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 اوليه  و كاالهاي 
ضروري ارايه كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك، 
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 
طبقه بندي شده بر اساس نظام هماهنگ توصيف 
و كدگذاري كاال مشخص شده يا رديف هاي ملي 
8 رقمي 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 ٣٨٣٩٧ مورخ 
چهاردهم تيرماه 1399رييس دفتر محترم معاون 
اول رياس��ت جمهوري موارد ذيل را به اس��تحضار 
مي رساند: اجراي پيش��نهادات اعالم شده از سوي 
معاونت محت��رم هماهنگي و نظ��ارت اقتصادي و 
زيربنايي معاون اول رييس جمهور تاثير شگرفي در 
انجام تشريفات گمركي و روند ترخيص كاال خواهد 
گذاشت. عالوه بر آن در راستاي جلوگيري از رسوب 
كاال و تسويه فرآيندهاي ترخيص پيشنهاد مي شود:

1- مطابق پيشنهاداتي كه بارها مطرح و به تصويب 
رسيده و ابالغ نيز ش��ده است، نمونه برداري توسط 
يك مرجع صورت پذيرفته و توسط يك مرجع واحد 
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(  2- تمامي 
سازمان هاي متولي صدور مجوزهاي قانوني مكلف 
و موظف شوند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، 
نام موسسات و سازمان هاي كنترل كننده و مجري 
ضوابط مذكور، زمانبندي بررسي و آزمايش كاالهاي 
تحت پوش��ش خود را ضمن لحاظ كردن حداكثر 
تسهيل و تسريع در امور، با درج آگهي در جرايد به 
اطالع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمان هاي 
اجرايي ذي ربط برسانند. 3- در اجراي مواد مصرح 
قانون��ي و مصوب��ات ابالغي، تمامي س��ازمان هاي 
صادر كننده مجوزهاي قانون��ي مكلف و موظف به 
صدور مجوزهاي قانوني ترخيص ظرف حداكثر 7 
روز اداري شوند و همچنين صدور مجوز ثبت سفارش 
نيز از اين قاعده مستثنا نشده و سفارشات صاحبان 
كاال جهت ورود كااله��اي تجاري ظرف حداكثر 7 
روز اداري به صورت سيس��تمي ثبت و ابالغ شود. با 
وجود اينكه بخش وسيعي از اقالم در نظام هماهنگ 
توصيف و كدگذاري كاال بر اساس »كاربرد كاالها« 
طبقه بندي شده و بر همين اساس نيز به درخواست 
وزارتخانه هاي متولي امر، رديف هاي ملي ايجاد شده 
است، با اين وجود مرجع تعيين و اعالم كاربرد اين 
اقالم جهت طبقه بندي كاالها مشخص نيست و هيچ 
سازماني مس��ووليت اين امر را نمي پذيرد؛ بنابراين 
ضرورت دارد يا مرجع اعالم كاربرد كاالهاي اش��اره 
شده از جمله كاغذ، لوله، پليمر و… مشخص و ابالغ 

شود يا رديف هاي ملي 8 رقمي پااليش شوند.

برگزاريجشنوارهفيلم
كودكونوجواناصفهان

ش��هردار اصفهان گفت: جش��نواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان با توجه به ش��رايط 
كرون��ا در مهرماه، تعيين تكليف مي ش��ود. البته 
براي برگ��زاري بخش هايي از اين جش��نواره به 
صورت آنالين برنامه ريزي صورت گرفته اس��ت. 
وي افزود: اجراي پروژه بزرگ شهيد سليماني هم 
سرعت گرفته است و اكنون عالوه بر اينكه پل قد 
كشيده، پيشرفت طول و عرض آن نيز مشهود است. 
همچنين از پل آفتاب تا قهجاورستان هم آزادسازي 
شده و پل از سمت قهجاورستان هم در حال ساخت 
است.  ش��هردار اصفهان گفت: پل قهجاورستان 
آرزوي 20 ساله مردم بود و اكنون تا بهاران را آزاد 
كرديم. براي وجب به وجب اين آزادسازي ها با مردم 
توافق شده است كه حجم آن دو هزار و 600 متر 
طول در 75 متر عرض پل است كه اكنون در اختيار 

پيمانكاران قرار گرفته است.
ش��هردار اصفهان در مورد رفع دغدغه اين شهروند 
تصريح كرد: اين بحث با مشاركت همگاني شهروندان 
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 مي كنيم. 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. نمي گويم با مردم مقابله 
شود بلكه بايد تعامل فرهنگي ايجاد شود و در حال 
حاضر دادستاني، نيروي انتظامي و شهرداري به اين 
مساله ورود پيدا كرده اند 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 code و اپليكيش��ن اصكيف با پوشش هزار 
دستگاه تاكس��ي در سطح ش��هر اصفهان، به طور 
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 برنامه ها و 
اقدامات ويژه اي را تعريف كرده است،  اظهار كرد: اين 
افتخار امروز براي سازمان تاكسيراني وجود دارد كه 
سطح باالتري از خدمات فرهنگي، اجتماعي و ... را 
ارايه مي كند و نظرات مردم نيز گوياي همين مطلب 
اس��ت كه خدمات به شكلي بس��يار بهتر، آسان تر 
و روان تر در حال ارايه اس��ت.  مديرعامل س��ازمان 
تاكسيراني شهرداري اصفهان نيز در ادامه اين برنامه 
با بيان اينكه 9500 خودرو تاكس��ي در سطح شهر 
اصفهان وجود دارد كه مي تواند ش��امل اين پروژه 
ش��ود، اظهار كرد: اولويت ما در اجراي اين پروژه با 
تاكس��ي هاي زرد رنگ پالك »ت« است و تاكنون 
هزار تاكسي براي اجراي اين طرح آماده شده اند، براي 
اجراي اين پروژه چند واحد حمل و نقلي كنار يكديگر 
قرار گرفتند، در ابتدا مصوبات الزم از ش��وراي شهر 
گرفته شد و در نهايت به اجراي اين پروژه رسيديم. 

گزارش

داراييهايخارجي
بانكمركزي۵۵۰هزارميليارد

بانك مركزي ميزان نقدينگ��ي در پايان خرداد 
ماه س��ال جاري را بيش از دو ه��زار و 657 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد. بانك مركزي با انتشار 
گزيده آمارهاي اقتص��ادي در پايان خرداد 99، 
حجم نقدينگي را 26 هزار و 571.7 هزار ميليارد 
ريال اعالم كرد كه نس��بت به خرداد س��ال 98 
معادل 34.2 درصد افزايش نشان مي دهد. اين 
در حالي اس��ت كه اين افزايش در دوره مش��ابه 
سال گذش��ته 25.1 درصد بوده اس��ت. ميزان 
دارايي ه��اي خارجي بانك مرك��زي در خرداد 
س��ال 99 به 5507.4 هزار ميليارد ريال رسيد 
كه نسبت به خرداد س��ال گذشته 21.6 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. همچنين بدهي بخش 
دولتي به بانك مركزي در دوره مورد بررسي نيز 
1314.1 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان دهنده 
30.1 درصد افزايش اس��ت. اين گزارش حاكي 
اس��ت، ميزان دارايي هاي خارجي در اين بخش 
با 50 درصد رش��د نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل به 7079 هزار ميليارد ريال رسيده و حجم 
اسكناس و مسكوك نيز با رش��د 1.1 درصدي، 
124.1 هزار ميليارد ريال است. سپرده بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي 
با 47.8 درصد افزايش به 3131.4 هزار ميليارد 
ريال رسيد. همچنين بدهي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي به بانك مركزي نيز در پايان 
خ��رداد 99 با 15.8 درصد كاه��ش به 1132.9 
هزار ميليارد ريال رسيده است. ميزان دارايي هاي 
خارجي بانك هاي تجاري كش��ور در خرداد ماه 
س��ال جاري 784.3 هزار ميليارد ريال است كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال پيش 39.3 درصد 
رشد نشان مي دهد. س��پرده بانك هاي تجاري 
نزد بانك مركزي ني��ز 562.2 هزار ميليارد ريال 
بوده كه 28.5 درصد افزايش يافته اس��ت. جمع 
كل دارايي هاي بانك هاي تجاري در دوره مورد 
بررس��ي، 7635.4 هزار ميليارد ريال بوده كه به 
نس��بت خرداد 98 داراي 32 درصد رشد است و 
ميزان بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي در 
پايان خرداد 99 به 98.2 هزار ميليارد ريال رسيده 
كه 80.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش داش��ته است. بر پايه اين گزارش، ميزان 
دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي در پايان 
خرداد س��ال جاري 2068.2 هزار ميليارد ريال 
است كه نس��بت به دوره مشابه سال قبل 85.2 

درصد رشد يافته است. 

ايـران   Tue. July 28. 2020  1716   سه شنبه  7 مرداد 1399   7 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره 

افزايش بدهي دولت به بانك مركزي نشان مي دهد

افزايش 99 هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي در يك سال اخير به سيستم بانكي

رشد 20 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

براس�اس آمارهاي پولي و بانك�ي در خرداد 
۹۹ كه به تازگي از سوي بانك مركزي منتشر 
شده، ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم 
بانكي به رقم 446 هزار ميليارد تومان رسيده 
كه در سه ماه نخست ۹۹ معادل ۷.2 درصد و 
در يك س�ال اخير معادل 25.2 درصد رشد 
كرده است و از رقم ۳4۷ هزار ميليارد تومان 
در خ�رداد ۹۸ به 446 هزار ميلي�ارد تومان 
رس�يده و در اين يك س�ال معادل ۹۹ هزار 

ميليارد تومان بيشتر شده است. 

 بخش��ي از اين بدهي را بدهي دولت به سيستم بانكي 
تش��كيل مي دهد كه به رقم 398 هزار ميليارد تومان 
رسيده و در اين يك سال از 318 به 398 هزار ميليارد 
تومان رسيده و 80 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و 
در طول يك سال 25.2 درصد و در طول سه ماه نخست 
99 معادل 7.9 درصد رشد كرده است.  همچنين بخش 
ديگري از بدهي بخش دولتي را بدهي ش��ركت هاي 
دولتي به سيستم بانكي تش��كيل مي دهد كه به رقم 
47 هزار ميليارد تومان رسيده و در اين يك سال از 29 
به 47 هزار ميليارد تومان رس��يده و 18 هزار ميليارد 
تومان بيشتر شده كه در طول يك سال اخير معادل 64 
درصد و در طول سه ماه نخست99 معادل 2.1 درصد 

رشد كرده است. 

رشد2۰هزارميلياردتومانيبدهيدولت
بهبانكمركزي

از رقم بدهي دولت به سيستم بانكي، نزديك به 97 هزار 
ميليارد تومان را بدهي دولت به بانك مركزي تشكيل 
مي دهد كه از 78 هزار ميليارد تومان در خرداد 98 به 97 
هزار ميليارد تومان در يك سال بعد رسيده و با 20 هزار 
ميليارد تومان افزايش، رشد 24.1 درصد در يك سال و 

26.9 درصد در سه ماه نخست 99 داشته است. 
نكته حايز اهميت اين است كه در سه ماه نخست سال 
99 بدهي دولت به بانك مرك��زي از 76430 ميليارد 
تومان در خرداد به 96970 ميليارد تومان در خرداد 99 
رسيده و در عرض سه ماه اول سال 99 معادل 20540 
ميليارد تومان افزايش داش��ته و تنها در سه ماه 26.9 
درصد رشد كرده است.   همچنين بدهي شركت هاي 
دولتي به بانك مركزي از 22 ه��زار ميليارد تومان در 
خرداد 98 ب��ه 34 هزار ميليارد توم��ان در خرداد 99 
رسيده و طي اين مدت 12 هزار ميليارد تومان بيشتر 
شده و رش��د50.8 درصدي در يك سال و رشد منفي 

12.6- درصدي در سه ماه نخست 99 داشته است

61هزارميلياردتوم�انافزايشدربدهي
دولتبهبانكها

 از سوي ديگر، از بدهي 315 هزار ميليارد توماني بخش 
دولتي به بانك ها، بخش نگران كننده آن يعني بدهي 

دولت به بانك ها به رقم قابل توجه 301 هزار ميليارد 
تومان رسيده، و بدهي دولت به بانك ها كه مهم ترين 
بخش از بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي محسوب 
مي شود از مرز 300 هزار ميليارد تومان گذشته است. 
بدهي دولت به بانك ها رش��د 2.9 درصدي در سه ماه 
نخس��ت 99 و رش��د25.6 درصدي در يك سال اخير 
داش��ته اس��ت و از رقم 240 هزار ميلي��ارد تومان در 
خرداد 98 به رق��م 301 هزار ميليارد تومان در خرداد 
99 رس��يده و در اين يك سال معادل 61 هزار ميليارد 
تومان افزايش داشته است.  بدهي شركت هاي دولتي 
به بانك ها نيز به رقم 13 هزار ميليارد تومان رس��يده 
كه رشد81 درصدي در س��ه ماه اول 99 و رشد 113 
درصدي در يك س��ال اخير داشته است.  بدهي دولت 
به بانك هاي تجاري يا دولتي87 هزار ميليارد تومان، 
بدهي دولت ب��ه بانك هاي تخصصي 53 هزار ميليارد 
تومان، بدهي دولت به بانك هاي غير دولتي يا خصوصي 
161 ه��زار ميلي��ارد تومان بوده اس��ت و اين موضوع 
نشان دهنده نگراني كارشناس��ان و صاحب نظران از 
رشد باالي بدهي دولت به بانك ها به خصوص بانك هاي 
خصوصي است.  به عقيده صاحبنظران اقتصادي، رشد 
بدهي دولت به بانك ها، عمال موجبات رشد مطالبات 
معوق بانكي، افزايش اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 
مركزي، افزايش بدهي بانك ها در بازار بين بانكي، رشد 
پايه پولي و نقدينگي و تورم را به همراه دارد. همچنين 

بدهي دولت به پيمانكاران موجب شده كه پيمانكاران در 
مقابل طلب خود از دولت، نتوانند بدهي خود به بانك ها 
را پرداخت كرده و در نتيجه شرايط براي رشد مطالبات 

معوق بانكي نيز فراهم شده است. 
براين اساس، رقم باالي 301 هزار ميليارد توماني بدهي 
دولت به بانك ه��ا، 213 هزار ميليارد تومان مطالبات 
معوق كه رش��د19.6 درصدي تنها در سه ماه نخست 
سال 99 داشته، اضافه برداشت يا بدهي بانك ها به بانك 
مركزي كه به رقم 113 هزار ميليارد تومان در خرداد 
99 رس��يده عمال موجبات عدم دسترسي بانك ها به 
بيش از 600 هزار ميليارد تومان از منابع را فراهم كرده 
است. اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نيز در سال 

گذشته با وجود تهاتر بدهي بانك ها به بانك مركزي با 
بخشي از بدهي دولت و مطالبات معوق، كاهش قابل 
توجهي داش��ت اما همچنان رقم بااليي را تش��كيل 

مي دهد و به 113 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
بدهي دولت به بانك مركزي از 34 هزار ميليارد تومان 
در خرداد 97 به 97 هزار ميليارد تومان در خرداد 99 
رسيده و در اين دو سال حدود63 هزار ميليارد تومان 

بيشتر شده و تقريبا سه برابر شده است. 
بدهي دولت به بانك ها نيز از 210 هزار ميليارد تومان 
در خرداد 97 به 301 هزار ميلي��ارد تومان در خرداد 
99 رس��يده و در اين دو س��ال معادل 43 درصد رشد 

كرده است.

دريكسالاخير،بدهيدولتبهبانكها61هزارميلياردتومانوبدهيدولتبهبانكمركزي19هزارميلياردتومانافزايشداشتهاست

درصد خرداد ۹۸خرداد ۹۹ شاخص 
 رشد سه ماهه ۹۹

درصد - رشد يك سال 
منتهي به خرداد ۹۹ 

افزايش 
دريك سال

446۳4۷۷.22۸.5۹۹بدهي  دولت  به سيستم بانكي

۳۹۸۳۱۸۷.۹25.2۸0بدهي دولت به سيستم بانكي 

4۷2۹2.۱64.۳۱۸بدهي شركت هاي دولتي به سيستم بانكي

۱۳۱۱00۱۳.4۳0.۱۳۱بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 

۹۷۷۸26.۹24.۱۱۹بدهي دولت به بانك مركزي 

۱2.650.۸۱2-۳422بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي 

۳۱52464.۸2۷.۸6۹بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 

۳0۱2402.۹25.66۱بدهي دولت به بانك ها

۱۳6۸۱۱۱۳۷بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها

 ارقام به هزار ميليارد تومان



گزارش 3اخبار

پيشنهادرييسكلبانكمركزيبهرييسجمهوري:تقديرازصادركنندگانيكهبيشترينارزرابازگرداندهاند

تشديدتنشپكن-واشنگتن؛پيامصعودقيمتطال

حال اقتصاد جهان خوب نيست؛ طال ركورد زد 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

از صادركنندگاني كه بيشترين ارز را به چرخه 
اقتصاد كش�ور بازگردانده اند، تقدير ش�ود. 
رييس كل بانك مركزي در نامه اي خطاب به 
رييس جمهوري پيشنهاد كرد از ۱۰۸ شركت 
صادركننده كه بيش�ترين مقدار ارز ناشي از 
صادرات را به چرخه اقتص�اد برگردانده اند، 

تقدير شود.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مركزي طي نامه اي به رييس جمهوري، ۳۶ 
شركت صادر كننده پتروشيمي، ۲۴ شركت عمده فوالدي 
و معدني و ۴۸ شخص حقوقي از ساير گروه صادركنندگان 
با صادرات بيش از ۱۵ ميليون دالر كه حداقل ۷۰ درصد ارز 
ناشي از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد 
برگردانده اند معرفي و از رييس جمهوري درخواست كرد از 
اين شركت ها كه در جهت خدمت به اقتصاد كشور در شرايط 
سخت تحريمي تالش كرده اند، قدرداني شود. شايان ذكر 
است صادركنندگان نامبرده در اين نامه، طي مدت حدود 
دو سال گذشته بيش از ۲۴ ميليارد دالر ارز به چرخه اقتصاد 

كشور برگردانده اند

   افزايش نرخ ها در بازار 
روز دوشنبه ۶ مرداد 99، با افزايش نرخ اونس جهاني طال 
به ۱9۴۱ دالر، و اعالم نرخ دالر در بازار آزاد ارز به ۲۳۰۲۰ 
تومان، قيمت طال و سكه افزايش يافت و هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به ۱ ميليون و ۵۸ هزار، مظنه مثقال طالي ۱۷ عيار ۴ 
ميليون و ۵۸۵ هزار، س��كه ۱۱ ميليون و ۱۷۰ هزار، سكه 
طرح جديد ۱۱ ميليون و ۳۵۰ هزار، سكه قديم ۱۰ ميليون 
و ۶۰۰ هزار، نيم س��كه ۵ ميليون و ۵۵۰ هزار، ربع سكه ۳ 
ميليون و ۳۰۰ هزار، س��كه گرمي ۱ ميليون و ۶۷۰ هزار 
تومان معامله شد. در ساعات صبح دوشنبه دالر ۲۳۴۳۰، 
يورو ۲۷ هزار، پوند ۲9۵۰۰، درهم ۶۴۳۰، لير تركيه ۳۴۳۰، 
يوان چين ۳۳۵۰و دالر كانادا ۱۷۷۰۰ تومان معامله شد. 

   افزايش قيمت ۲۰۰ توماني فروش دالر
در صرافي ها

صرافي هاي بانكي قيمت فروش ارزهاي دالر و يورو را ۲۰۰ 
تومان افزايش دادند و قيمت خريد را ۱۰۰ تومان كاهش 
دادند. بر اين اساس اختالف خريد و فروش دالر و يورو در 
صرافي هاي بانكي ۳۰۰ تومان افزايش پيدا كرد و به فاصله 
۱۰۰۰ توماني رسيد.بهاي هر دالر امريكا روز )دوشنبه، ۶ 
مرداد( در صرافي هاي بانكي با رقم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به 
فروش رسيد. همچنين قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 
نيز ۱9 هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شد.همچنين براي فروش 
هر يورو رقم ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بر تابلوها ثبت و خريد 
يورو نيز با قيمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ انجام شد.  اما در سامانه 
س��نا نرخ يورو و دالر همچنان در حال افزايش است و روز 
گذشته براي اولين بار در هفته هاي اخير ارز در سامانه سنا از 
صرافي هاي بانكي گران تر معامله شد. ميانگين بهاي فروش 
هر يورو در بازار معامالتي روز گذشته اين سامانه، به قيمت 
۲۵ هزار و ۶۳۸ تومان بود. در اين سامانه بهاي دالر نيز به 
رقم ۲۲ هزار و ۲۵9 تومان رسيد. در سامانه نيما ولي روند 
حركت با شيبي ماليم افزايش داشته، به طوري كه در روز 
معامالتي گذشته هر حواله فروش يورو با ميانگين قيمت 
۲۰ هزار و 9۰۵ تومان فروخته شد، فروش حواله دالر نيز به 

قيمت ميانگين ۱۸ هزار و ۱9۰ تومان انجام شد.

   عرضه بيش از ۲۳۵ ميليون دالر در سامانه نيما
 طي روز يكش��نبه در سامانه نيما ۲۳۵ ميليون دالر با نرخ 
۱۸۵۰۰۰ ري��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 ۵ مرداد ماه ۱۳99 
بيش از ۲۳۵ ميليون دالر ارز عرضه شده است كه ميانگين 
موزون نرخ معامالت انجام ش��ده ح��دود ۱۸۵۰۰۰ ريال 
بوده است. خاطرنشان مي شود، سامانه نيما با عنوان كامل 
»نظام يكپارچه معامالت ارزي« با هدف تسهيل تامين ارز 
توس��ط بانك مركزي راه اندازي شده است كه از طريق آن 
خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( 
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي 
در محيط الكترونيك اقدام مي كنند. بنابراين حجم و قيمت 
معامالت انجام شده در آن، در فرآيند تعيين نرخ ارز نقشي 
تعيين كننده دارد. بازار طال روز  دوشنبه  شاهد ركوردشكني 
تاريخي قيمت طال در بازارهاي جهاني بود. مهم ترين خبر 
در بازار طال و سكه روز دوشنبه، ششم مرداد، ركوردشكني 

تاريخي بهاي اونس جهاني در قله ۱9۴۱ دالري بود.بر اين 
اساس در بازار داخلي سكه بهاي هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در ساعت ۱۴و ۴۵ دقيقه ديروز به قيمت 
۱۱ ميليون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شد.سكه تمام طرح 
قديم نيز با قيمت ۱۰ ميلي��ون و ۶۰۰ هزار تومان معامله 
شد. نيم سكه پنج ميليون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك 
ميليون و ۷۵۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.همچنين يك 
گرم طالي خام ۱۸ عيار نيز به ارزش يك ميليون و ۵۲ هزار 
تومان فروخته شد و هر مثقال طال نيز با بهاي چهار ميليون 
و ۵۶۰ هزار تومان به فروش رسيد.اونس جهاني نيز با افزايش 
حدود ۴۰ دالر به بهاي يك هزار و ۶۴۱ دالر معامله شد. اين 

رقم در طول تاريخ معامالت طال بي سابقه است.

   سرمايه گذاري در بازار ارز به صالح نيست
يك نماينده مجلس معتقد است كه سرمايه گذاري در بازار 
ارز به صالح نيست و مردم بايد بدانند قيمت ها روند نزولي 
خواهند گرفت.رحمت اهلل ن��وروزي در گفت وگو 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 داللي ها تهي كرده و به ثبات 
نسبي نزديك كند. نماينده مردم علي آباد كتول در مجلس 
شوراي اسالمي، با بيان اينكه با گراني ارز تامين نهاده هاي 
دامي مورد نياز و بسياري از مايحتاج ضروري كه از طريق 
واردات تامين مي شود با مشكل مواجه خواهد شد، افزود: 
دولت بايد با اتخاذ سياستي صحيح مسير ساماندهي ارزي 
را طي كرده و با سودجويي ها در اين بازار مقابله كند. وي با 
بيان اينكه دولت بايد هر چه سريع تر نسبت به بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات به كش��ور نيز وارد عمل شود، گفت: 
بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات نيز مي تواند تا حدودي 
تعادل عرضه و تقاضا را بيشتر كرده و به اين ترتيب نوسانات 
را به حداقل ممكن برساند. نوروزي همچنين به مردم در 
خصوص ناپايداري وضعيت بازار ازر هشدار داده و افزود: مردم 
بايد بدانند كه قيمت ها روند نزولي پيدا خواهند كرد، از اين رو 
سرمايه گذاري در اين بازار به صالح نيست. عضو كميسيون 
كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي، 
يادآور شد: تعامل هر چه بيشتر دولت و همه دستگاه ها با 
بانك مركزي مي تواند در ساماندهي هرچه سريع تر بازار 

مثمر ثمر باشد.

   تشديد تنش پكن - واشنگتن؛ طال ركورد زد
به دنبال تشديد تنش هاي ديپلماتيك مابين چين و امريكا 
و هجوم سرمايه گذاران به سمت سرمايه هاي امن، طال  روز 
دوشنبه به باالترين سطح تاريخ رسيد. به گزارش رويترز، 
بورس هاي جهان پس از آنكه دولت امريكا دستور بستن 
كنسولگري چين را در هيوستون صادر كرد، تضعيف شد؛ 
اقدامي كه پكن را وادار به تالفي و بستن كنسولگري امريكا 
در چينگدو كرد. به دنبال اين تنش ها، طال با ۱.۶ درصد رشد 
به ركورد ۱.9۴۳ دالر به ازاي هر اونس رسيد و از ارتفاعاتي 

كه در سپتامبر ۲۰۱۱ آن را فتح كرده بود، عبور كرد. عالوه 
بر اين، اقدامات تسهيلي پولي جسورانه از سوي دولت هاي 
سرتاسر جهان از زمان شيوع ويروس كرونا و تبدل شدن به 
پاندمي، به افزايش قيمت فلز زرد كمك قابل توجهي كرده 
است. اميدها براي احياي اقتصادي سريع امريكا بدنبال 
افزايش شمار مبتاليان به كوويد-۱9 كمرنگ شده و اين 
بدان معنا است كه اقتصاد بدون حمايت هاي جديد از سوي 
دولت تسليم خواهد و اين در حالي است كه اقدامات اوليه 
همچون مزاياي بيكاري بهبود يافته براي بيكاران در ماه 
جاري منقضي خواهد شد. سرمايه گذاران اميدوارند كنگره 
امريكا پيش از ركود تابستاني با طرح جديد كه شامل افزايش 
حجم محرك ها و مزاياي بيكاري مي شود، موافقت كند. 
»استيون منوچين« وزير خزانه داري امريكا گفته است كه 
بسته جديد، مزاياي بيكاري تمديد شده اي را كه ۷۰ درصد 
دستمزد افراد در آن گنجانده شده است، شامل خواهد شد. 
دموكرات ها كه حزب اكثريت مجلس نمايندگان را تشكيل 
مي دهند، خواستار افزايش مزاياي بيكاري به اندازه هفته اي 
۶۰۰ دالر و همچنين محركي به مراتب بزرگ تر از بسته 
يك تريليون دالري جمهوريخواهان هستند. نگراني ها از 
دورنماي اقتصادي امريكا همچنين روي دالر تاثير منفي 
گذشته به طوري كه اسكناس امريكا با از دست دادن ۰.۴ 
درصد از ارزش خود به پايين ترين سطح دو سال اخير رسيد. 
يورو برابر اسكناس امريكا ۰.۴ درصد رشد داشت و به قيمت 
۱.۱۶9۷ دالر معامله شد؛ اين اتفاق پس از موافقت سران 
اتحاديه اروپا بر سر بسته نجات منطقه يورو رخ داد. ين ژاپن 
برابر همتاي امريكايي خود ۰.۵ درصد رش��د داشت و هر 
دالر با ۱۰۵.۶۰۵ ين دست به دست شد. قيمت هاي جهاني 
نفت نيز تحت تاثير تنش هاي فزاينده پكن و واشنگتن، از 
افزايش ناكام ماند. معامالت آتي برنت درياي شمال ۰.۰۵ 
درصد افت داشت و هر بشكه ۴۳.۳۲ دالر معامله شد و نفت 

خام امريكا نيز بشكه اي ۴۱.۲9 دالر خريد و فروش شد.

   حال اقتصاد جهان خوب نيست
فراموش كردن آسان است اما در روزهاي ابتدايي پاندمي 
كرونا، در مقطعي قيمت طال در حال ريزش بود؛ روندي كه 
بالفاصله تغيير جهت داد و حاال اين پيام را مخابره مي كند: 
اقتصاد جهان به دردسر افتاده است. به گزارش بلومبرگ، 
اين اتفاق عجيب بود چون ويروس كرونا در حال فروپاشي 
اقتصاد جهان بود و به موقع ثابت كرد كه يكي از بزرگ ترين 
و گول زننده ترين رونده��ا در بازارهاي مالي تاريخ معاصر 
است. در واقع، پاندمي سال ۲۰۲۰ خيلي زود خودش را به 
عنوان نيروي محركه يكي از صعودي ترين روندها در بازار 
طال معرفي كرد. در پايان ساعات كاري بازار نيويورك در روز 
جمعه، قيمت هر اونس طال به ۱9۰۲.۰۲ دالر رسيد؛ ۳۰ 
درصد باالتر از اعماقي كه در ماه مارس تجربه كرد و تنها يك 
درصد كمتر از ركورد ثبت شده در سال ۲۰۱۱. ويروس كرونا 
موج نيروهاي محركه اي را آزاد كرد كه قادر است تقاضاي 
ناتمام براي امنيتي كه طال برابر آشوب بازار ايجاد مي كند، 
تامين نمايد. هنوز هراس از تمديد قرنطينه توسط دولت ها، 

تالش سياس��تمداران براي رونمايي از بسته هاي محرك 
بي سابقه، تصميم بانك هاي مركزي براي تزريق نقدينگي 
به بازار با سرعتي بي سابقه، سقوط منحني هاي اوراق قرضه 
به قلمرو منفي، كاهش ناگهاني ارزش دالر برابر يورو و ين و 
البته تنش فزآينده مابين واشنگتن و پكن وجود دارد. تمام 
اين موارد زماني كه در كنار يكديگر بررس��ي شوند، حتي 
اين نگراني را مبني بر تورِم ركودي در برخي از محافل مالي 
ايجاد مي كند. در امريكا جايي كه ويروس همچنان مي تازد 
و احياي اقتصادي لنگ مي زند، اين بحث داغ و داغ تر است. 
انتظارات سرمايه گذاران براي تورم ساليانه طي دهه آتي، در 
چهار ماه گذشته افزايش يافته است؛ روز جمعه اين معيار كه 
با نام تراز دخل و خرج شناخته مي شود، به ۱.۵ درصد رسيد 
و اين در حالي است كه همچنان نسبت به سطوح پيش از 
پاندمي و همچنين هدف تعيين شده توسط فدرال رزرو 
يعني دو درصد كمتر است؛ البته اين رقم در مقايسه با سود 
۰.۵9 درصد اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داري امريكا، 
به اندازه يك درصد بيشتر است. »ادوارد مويا« تحليل گر 
ارش��د بازار در اوآندا ك��ورپ در اين خصوص گفت: عمده 
محرك پشت روند صعودي اخير طال، »نرخ واقعي بهره است 
كه همچنان نزولي بوده و نشانه اي مبني بر تسهيل زودهنگام 
از خود نشان نمي دهد. طال همچنين سرمايه گذاراني را به 
خود جلب مي كند كه نگران وقوع ركود تورمي هستند كه 
خود اقدامات تسهيلي بيشتر از سوي فدرال رزرو را تضمين 
مي كند. تحليلگ��ران نيز روند صعودي بيش��تري را طي 
چندين ماه آتي ب��راي طال پيش بيني مي كنند به طوري 
كه بنك آو امريكا پيش بيني ۱۸ ماهه خود را از قيمت طال 
روي ۳ هزار 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 
جهاني براي طال رونق پايدار فراهم كرده است. عالوه بر اين، 
همزمان با تالقي ارقام مرتبط با توليد ناخالص داخلي چين 
با اعداد امريكايي كه به واسطه شكاف فزآينده در خصوص 
شمار مبتاليان به كرونا ايجاد شده است، مي توانيم انتظار 
يك تغيير ژئوپليتيكي زيرساختي را داشته باشيم؛ موضوعي 
كه از نظريه ما مبني بر هدفگذاري ۱۸ ماهه طال روي ۳ هزار 
دالر، حمايت مي كند.  اين نخستين باري نيست كه طال از 
بسته هاي محرك بانك هاي مركزي منتفع شده است. از 
دس��امبر ۲۰۰۸ تا ژوئن ۲۰۱۱، فدرال رزرو ۲.۳ تريليون 
دالر اوراق بده��ي خريداري كرد و در تالش براي حمايت 
از رش��د اقتصادي، هزينه هاي اخذ وام )نرخ هاي بهره( را 
نزديك به صفر نگه داش��ت و در نتيجه طال را در سپتامبر 
۲۰۱۱ به ركورد ۱9۲۱.۱۷ دالر به ازاي هر اونس رساند. به 
گفته »افشين نبوي« رييس واحد تجارت موسسه ام كي اس 
سوييس، كه حاال براي طال قيمت دو هزار دالر را پيش بيني 
مي كند، بحران يك دهه پيش تمام و كمال مربوط به بانك ها 
بود. وي در اين خصوص گفت: اگر بخواهيم صادق باشيم، 
اين بار انتهاي تونل مشخص نيست، دست كم تا انتخابات 

امريكا در ماه نوامبر.

اجاره ۲۵۰ هزار توماني كارت ملي براي خريد دالر سهميه اي
دالالن و س�وداگران ك�ه هم�واره ب�ا ايجاد 
تقاضاهاي كاذب، بازار ارز را متالطم مي كنند، 
اين بار به اج�اره كارت هاي ملي به مبلغ۲۵۰ 
تا 3۰۰ هزار تومان براي خريد ارز س�هميه اي 

روي آورده اند.

اين روزها ب��ازار ارز با موج جديد افزايش قيمت ها و تالطم 
مواجه شده كه عوامل مختلفي در آن نقش دارند. از خودداري 
برخي صادركنندگان در عرضه ارز صادراتي به بازار به عنوان 
مهم ترين عامل براي بي ثباتي بازار ارز نام برده مي شود. در 
اين ميان، آنچه كه كمتر بدان پرداخته شده، موضوع ايجاد 
تقاضاي كاذب براي خريد ارز توسط دالالن و سوداگران بازار 
است. در واقع، دالالن با دامن زدن به درخواست ها براي خريد 
انواع ارز و ايجاد صف در مقابل صرافي ها باعث تحريك انگيزه 
خريد در جامعه مي شوند. اين روزها اگر از جلوي صرافي ها 
عبور كرده باشيد، احتماال شاهد حضور پرتعداد خريداراني 
در مقابل برخي صرافي ها بوده ايد كه با هدف خريد سهميه 
دو هزار يورويي، به صرافي ه��ا مراجعه كرده اند. اين افراد با 

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 
مي كنند. بر اساس تصميم بانك مركزي، ساالنه براي هر نفر 
معادل دو هزار يورو تعلق مي گيرد. افراد متقاضي مي توانند 
با ارايه كارت مل��ي، ارزهاي مورد نظر خود را به نرخ صرافي 

بانكي ارز تحويل   گيرند. 
براس��اس گزارش ميداني ايرنا، افرادي كه براي خريد اين 
سهميه مراجعه كرده اند به دو گروه تقسيم مي شوند. گروه اول 
افرادي هستند كه به اميد كسب سود بيشتر و سرمايه گذاري 
اقدام به خريد مي كنند. به نظر آنها چش��م انداز قيمت ارز، 
صعودي است و به همين دليل اقدام به خريد كرده اند. زماني 
كه با اين گروه صحبت مي كنيم متوجه مي شويم كه تحت 
تاثير فضاي كاذب بازار ارز قرار گرفته و ش��ناخت كاملي از 
اين بازار ندارند، به طوري ك��ه حتي احتمال مي دهند كه 
شايد قيمت ارز به يك باره كاهش يافته و متضرر شوند. گروه 
دوم افرادي كه جلوي صرافي ها صف كش��يده اند، افرادي 
هس��تند كه پول الزم براي خريد دو هزار يورو )بيش از ۴۰ 
ميليون تومان( را ندارند، اما توسط دالالن اجير شده اند 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 مي دهند. حتي برخي از 
آنها، نه تنها هيچ اطالعي از قيمت روز دالر و يورو نداشته و 
حتي پيش بيني هم درباره افزايش يا كاهش قيمت ارز در 
روزهاي آتي ندارند. آنها فقط آمده اند تا سهميه ارزي ساالنه 
ارزي خود را كه به ازاي هر كارت ملي ۲ هزار يورو يا معادل 
آن است را بگيرند. دختر جواني كه در جلوي يك صرافي در 
حاشيه ميدان فاطمي تهران ايستاده و تازه سهميه دالر خود 
را خريداري كرده به ايرنا مي گويد: نيازي نيست ما كاري انجام 
دهيم، مبلغي كه براي خريد ارز بايد بپردازيم را به حساب ما 
واريز مي كنند و بعد ما با در دست داشتن كارت ملي به صرافي 
مي رويم و پس از آنكه دالر را خريديم به همراه سررسيد به فرد 
اصلي )دالل( مي دهيم و در مقابل مبلغي كه بابت اجاره توافق 
كرده بوديم را مي گيريم. وي كه به همراه دوستانش كارت 
ملي خود را بابت خريد دالر اجاره داده است، اضافه كرد: به 
ازاي هر كارت ملي ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت مي كنند. 
مردي كه شاهد اين گفت وگو بود مي گويد: »براي اولين بار 

است كه اين كار را مي كنم اصال نمي دانم در روزهاي آينده 
دالر ارزان مي شود يا گران؟ راستش را بخواهيد فرقي هم براي 
من ندارد، چون پولي براي سرمايه گذاري در ارز ندارم و تنها 
به خواسته دوستم كه معتقد است دالر باال مي رود آمده ام و 
هر چي دالر بگيرم به او مي دهم.« وي در پاسخ به اين سوال 
كه كارت ملي خود را اجاره داده ايد؟ گفت كه »اين كار من، 
بيشتر رفاقتي است و ما سر مبلغ خاصي توافق نكرديم، اما 
خوب بعد از سود مطمئنا شيريني هم مي دهد.« در شرايط 
تحريم و شيوع كرونا كه تامين درآمدهاي ارزي به دشواري 
امكان پذير است، ارز صادراتي بايد وارد چرخه اقتصادي كشور 
شده و صرف تامين و واردات كاالها و نيازهاي اساسي كشور 
شود. بر اين اس��اس، شكل گيري تقاضاهاي كاذب توسط 
دالالن و س��وداگران در بازار ارز مي تواند موجب اخالل در 
روند اجراي سياست ارزي شده و منابع كشور را به هدر بدهد. 
تجربه نشان داده حتي در صورت ورود حجم قابل توجه ارز 
صادراتي، در صورت عدم كنترل تقاضاي كاذب، دالالن و 
سوداگران مي توانند بخش قابل توجه از ارز تزريق شده به 

بازار را بلعيده و همچنان بازار ارز را متالطم كنند.

 نخستين تراكنش با ايران 
از طريق كانال  بشردوستانه

براساس اعالم دولت سوييس، يك شركت داروسازي 
نخس��تين تراكنش خود را با ايران تحت ساز و كار 
كانال تجارت بشردوستانه با موفقيت به انجام رساند. 
به گزارش رويترز، كانال تجارت بشردوستان سوييس 
)SHTA( ب��ه منظور انتقال غ��ذا و دارو به ايران در 
ژانويه فعاليت آزمايشي خود را آغاز و به تامين اقالم 
سوييسي براي ايران بدون دور زدن تحريم هاي امريكا 
كمك كرد. دبيرخانه دولتي امور اقتصادي سوييس 
در ايميلي اعالم ك��رد: مي خواهيم تاكيد كنيم كه 
عملياتي شدن شتا در حال پيشرفت بوده و تعدادي 
از شركت ها همين حاال تاييد شده اند و شركت هاي 
بيشتري نيز همين روند را در پيش خواهند گرفت. 

تراكنش هاي بيشتر به زودي انجام خواهد شد.

 سفته الكترونيك
 از امروز فعال مي شود

 معاون امور اقتصادي وزي��ر امور اقتصادي و دارايي 
گفت: سفته الكترونيك از امروز براي تسهيل پرداخت 
تس��هيالت كرونايي فعال مي ش��ود. »محمد علي 
دهقان« روز دوش��نبه در مراسم رونمايي از نسخه 
الكترونيكي و تسهيالت و اعتبارات ديجيتال در محل 
وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: سفته الكترونيك 
با هدف تس��هيل پرداخت تسهيالت به متقاضيان 
و در مرحله نخست پرداخت تسهيالت كرونايي از 
امروز فعال مي شود. وي مهم ترين عامل كاهش رشد 
اقتصادي را بحث تامين مالي برشمرد و خاطرنشان 
ساخت: اگر تنگناهاي اعتباري چه براي بخش توليد و 
چه مردم به شيوه هاي نوين كاهش پيدا كند، منجر به 
تامين مالي آسان و رشد اقتصادي خواهد شد.  دهقان 
اعتبارات ناكافي و امكان تامين نشدن وثيقه هاي مردم 
به راحتي براي تامين مالي را از مشكالت نظام بانكي 
برشمرد و گفت: نظام بانكي با هدف كاهش مشكالت 
اقدام هايي براي توسعه الكترونيكي و كاهش هزينه ها 
انجام داده است. معاون امور اقتصادي وزير ادامه داد: 
يكي از اين اقدام ها انجام قراردادهاي مبتني بر سفته 
از روش الكترونيكي است. دهقان از همكاري خوب 
وزارت اقتصاد با اين موضوع خبر داد و گفت: از امروز 
سفته كاغذي جاي خود را به سفته الكترونيك خواهد 

داد تا تسهيل در كارها ايجاد شود.

سياست ارز پاشي براي مديريت 
نرخ ارز ديگر جواب نمي دهد

يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه سياس��ت 
ارزپاشي براي مديريت نرخ ارز در بازار آزاد ديگر جواب 
نمي دهد، گفت: بايد با اعمال سياست هاي يكپارچه 
نسبت به مديريت بهينه بازار ارز اقدام شود.  »خشايار 
جمالي ن��ژاد« در گفت وگو با ايرن��ا اعالم كرد: بانك 
مركزي بايد به دنبال يافتن راهكارهاي جديد براي 
مديريت عرضه و تقاضاي ارز در نظام اقتصادي باشد 
كه تا جايي كه مطلع هستم بانك مركزي پيگير همين 
موضوع هست. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه 
بانك مركزي به عنوان يكي از مهم ترين دستگاه هاي 
اقتصادي دولت وظيفه خطي��ر و قابل توجهي را در 
ش��رايط كنوني بازار ارز برعهده دارد، اظهار داشت: 
يكي از مهم ترين وظايف بانك مركزي، حفظ ارزش 
پول ملي و اعمال سياس��ت هاي ارزي در بستر نظام 
اقتصادي است و ساير دستگاه ها در اين شرايط بايد 
كمك رسان 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 به شدت سخت 
كرده و در حقيقت انجام تمام وظايف ذاتي اين بانك 
در حال حاضر گاهي در تضاد و مغايرت با ساير وظايف 
اين دستگاه اقتصادي است. اين كارشناس برنامه ريزي 
اقتصادي با بيان اينكه مردم ارزهاي شاخص همچون 
دالر را ظرفيت هاي مناس��بي براي سرمايه گذاري 
و كس��ب منفعت مي دانند، تصريح كرد: از سالي كه 
تحريم هاي اقتصادي امريكا و ش��وراي امنيت عليه 
ايران اعمال شد، نگاه مردم به ارزهاي شاخص همچون 
نگاهشان به مسكن، طال و خودرو، سرمايه اي شد و در 
حقيقت دالر به عنوان يكي از مهم ترين ارزهاي مورد 
نياز دولت و واحدهاي توليدي در سبد سرمايه گذاري 

عموم مردم قرار گرفته است.
 وي ادامه داد: اگر بانك مركزي به كمك دستگاه هاي 
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 
زمينه نداشته باشد، مي تواند بدون تزريق غير هدفمند 

و كالسيك ارز در بازار آزاد، بازار آن را مديريت كرد.

 توليد ۱۲۰۰ كيلوگرم شمش
از بزرگ ترين معدن طالي ايران

سرپرست شركت گسترش معادن و صنايع معدني 
طالي زرش��وران با بيان اينكه امس��ال براي توليد 
يك هزار و ۲۰۰ كيلوگرم شمش طال از اين معدن، 
برنامه ريزي شده است، گفت: در سال آينده ميزان 
توليد از اي��ن معدن به يك ه��زار و ۵۰۰ كيلوگرم 
افزايش خواهد يافت. »محسن نادري« در گفت وگو 
با ايرنا افزود: اين ميزان توليد طال در سال هاي گذشته 
و از ابتداي راه اندازي كارخانه تاكنون بي سابقه بوده 
است. از ارديبهشت ماه امسال با تغيير برنامه ريزي 
شركت در زمينه توليد، وضعيت متفاوتي پديد آمد. 
وي يادآور شد: فروردين ماه توليد شمش زرشوران 
۳۸ كيلو گرم ثبت شد، اما با روند صعودي قابل توجه 
در خ��رداد ماه 99 توليد ۷۱ كيلوگرم انجام ش��د و 
در تيرماه به ۸۶ كيلوگرم 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 ۳۲ هزار تن به ۳۶ ه��زار تن در ماه 
افزايش يافته است.  وي يادآور شد: نوپا بودن صنعت 
طال در سطح كشور از يك طرف و شرايط تحريم هاي 
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 
اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي گامي محكم 
برداشته و در اين ارتباط از تمامي سازمان ها، اداره ها، 
مقام ها و دستگاه هاي اجرايي اعم از استاني و كشوري 
انتظ��ار مس��اعدت و همراهي وج��ود دارد. نادري 
خاطرنشان ساخت: سياست هاي 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 ۱۳۸۶ با ظرفيت 
اسمي توليد سه تن در سال آغاز و در نهايت در آبان 
۱۳9۳ به بهره برداري رسيد كه به علت نواقص عمده 
در طراحي و ساخت كارخانه، تاكنون دستيابي به 

ظرفيت اسمي تحقق نيافته است.

 »كارت هاي هديه« 
بانك آينده با تنوع بسيار

با اهداي كارت هاي هديه بانك آينده به مشتريان و 
عزيزان تان، خاطره سازي كنيد. اين كارت ها 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 طرح هاي جذاب 
و متناسبي كه به شما ارايه مي كند اين امكان را فراهم 
كرده است تا در مناس�بت هاي مختلف و تيراژ باال، 
كارك�نان سازمان و شرك�ت هاي مختلف، مهماني ها 
و م�راسم هاي مختلف، از آن بهره مند شوند. توجه 
داشته باشيد كه اگر در ش��هرهاي داراي سرويس 
پيشخوان مجازي زندگي مي كنيد، مي توانيد براي 
سفارش كارت هديه از پيشخوان مجازي بانك آينده 
استفاده نماييد تا كارت هديه در محل مورد نظر شما، 
تحويل گردد. صدور بيش از ۱۰۰ هزار كارت هديه 
در سه ماهه نخست امسال، حاكي از استقبال خوب 
مشتريان بانك آينده است و البته آينده روشن است.

بانك تجارت استخدام مي كند 
بانك تجارت به منظور تامين نيروي انساني مورد 
نياز خود در زمينه بانكداري و متصدي امور اداري 
از طريق آزمون، اس��تخدام مي كن��د. اين بانك 
با هدف مش��تري مداري و اراي��ه بهينه خدمات 
بانكي به مشتريان و تكميل كادر اجرايي شعب و 
ادارات خود بر اساس ضوابط، مقررات و آيين نامه 
استخدامي بانك، در نظر دارد در سمت بانكدار  
و متص��دي امور اداري از بي��ن متقاضيان مرد و 
زن واجد ش��رايط در ۱۷ استان كشور در مقطع 
تحصيلي كارشناسي نيروي انساني مورد نياز خود 
را استخدام كند. داوطلبان پس از كسب موفقيت 
در آزم��ون كتبي علمي، آزمون روانش��ناختي، 
مصاحبه عمومي و تخصصي، گزينش و معاينات 
پزشكي، با انعقاد »قرارداد كار با مدت معين و بيمه 
درمان و بازنشستگي تأمين اجتماعي« استخدام 
مي شوند.  حداكثر س��ن براي شركت در آزمون 
استخدامي »۲۸« سال تمام تعيين شده و حداقل 
معدل كل در مقطع تحصيلي ليسانس در تمامي 

رشته ها و گرايش ها »۱۶« تمام 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 ۵۰۰ هزار توماني تسهيالت مسكن به 
كانال 9۰ هزار 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 
ارتباطي به سياست ها و تحوالت داخلي بانك مسكن 
ندارد. مرادي در تشريح اين موضوع اعالم كرد: علت 
افزايش محسوس قيمت اوراق تسهيالت مسكن را 
نبايد در بانك مسكن و سياست ها و برنامه هاي آن در 
اين زمينه جست وجو كرد بلكه مهم ترين داليل اين 
موضوع در بازار معامالت اوراق و تا حد زيادي، تحوالت 
و نوسانات بازار سرمايه نهفته است. وي با بيان اينكه 
يكي از مهم ترين عوامل موثر در تغيير سطح قيمت 
اوراق تسهيالت مسكن از جانب تحوالت درون بانك، 
وضعيت عرضه و تقاضاي اوراق اس��ت خاطرنشان 
كرد: نه تنه��ا در هفته هاي گذش��ته و از زماني كه 
افزايش قيمت اوراق آغاز شد عرضه اوراق تسهيالت 
مسكن كمتر نشده است بلكه به علت افزايش مانده 
سپرده هاي ممتاز كه پشتوانه انتشار اوراق تسهيالت 
اس��ت و حل مشكل س��جامي تعدادي از دارندگان 
حساب عرضه تا حدي نسبت به قبل افزايش يافته 
است. بنابراين افزايش قيمت اوراق در روزهاي گذشته 
را نمي توان ناشي از كاهش انتشار اوراق از سوي بانك و 
كاهش مانده سپرده هاي حساب ممتاز دانست. مدير 
امور طرح و برنامه بانك مسكن با بيان اينكه در وضعيت 
و ش��رايط مصرف اوراق تسهيالت مسكن به لحاظ 
دريافت تسهيالت خريد و ساخت مسكن هم افزايش 
قابل توجهي ايجاد نشده است كه بتوان از آن به عنوان 
عامل افزايش قيمت اوراق در روزهاي گذشته ياد كرد 
گفت: عمدتًا دو دليل و تغيير عمده در سياست ها و 
برنامه ها و عملكرد بانك مسكن مي تواند قيمت اوراق 
را تحت تاثير قرار دهد كه يكي از آنها تغيير در سطح 
تخصيص اوراق به افراد صاحب حس��اب به پشتوانه 
س��پرده گذاري آنها در حساب سپرده ممتاز است و 
ديگري تغيير در شرايط تسهيالت مسكن همچون 
تغيير در سقف تسهيالت يا تغيير در شرايط دريافت 
تسهيالت همچون مدت زمان بازپرداخت تسهيالت 
است كه مي تواند تقاضا براي خريد اوراق را افزايش 
داده يا كاهش دهد. اما در ش��رايط فعلي هيچ تغيير 
خاصي در سياست ها و عملكردهاي بانك مسكن در 
اين دو مورد اتفاق نيفتاده است تا بتوان از آنها به عنوان 
عوامل تغيير قيمت اوراق يا عوامل موثر در افزايش 

قيمت اوراق در روزهاي اخير ياد كرد.

با افزايش اونس جهاني به ۱94۰ دالر  و اعالم نرخ دالر ۲۳۱6۰ تومان، سكه طال به ۱۱ ميليون و ۲6۰ هزار تومان رسيد

بانك و بيمه Tue. July28.2020 سهشنبه 7 مرداد 1399   7 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره   1716 
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باو جود ورود ۹۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي

افت شاخص بورس ادامه دار شد
ش�اخص كل در ب�ازار بورس ديروز )دوش�نبه( 
۱۲ ه�زار و ۱4۱ واحد افت داش�ت ك�ه در نهايت 
اين ش�اخص به رق�م يك ميلي�ون و ۹۳۳ هزار 
واحد رسيد. براساس معامالت ديروز بيش از ۱۳ 
ميليارد و ۵۷۱ ميليون س�هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار ب�ه ارزش ۲۱۷ ه�زار و ۹۵۶ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.

همچنين شاخص كل )هم وزن( با س��ه هزار و ۹۲۶ واحد 
كاهش به ۵۰۳ هزار و ۱۲۱ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با دو هزار و ۵۷۸ واحد افت به ۳۳۰ هزار و ۳۷۰ واحد رسيدند.

شاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۳۴۲ واحد و شاخص بازار دوم ۱۰ 
هزار و ۴۱۲ واحد كاهش داشت.عالوه بر اين در بين تمامي 
نمادها، نماد ايران خودرو )خودرو( با ۱۰ هزار و ۶۳۹ واحد، 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با چهار هزار و ۹۴۳ 
واحد، بانك پاسارگاد )وپاسا( با يك هزار و ۶۱۵ واحد، پااليش 
نفت تهران )شتران( با يك هزار و ۴۷۰ واحد، شركت ارتباطات 
س��يار ايران )همراه( با يك هزار و ۲۴۲ واحد، كش��تيراني 
جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با ۹۹۴ واحد، پااليش نفت 
اصفهان )شپنا( با ۹۳۳ واحد، پتروشيمي پرديس )شپديس( 
با ۵۳۶ واحد، سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۵۱۵ واحد و گروه 
پتروشيمي ايرانيان )پترول( بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
بورس داشتند.در مقابل نماد صنايع پتروشيمي خليج فارس 
)فارس( با پنج هزار و ۶۷۰ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( 
با پنج هزار و ۶۵۳ واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با چهار 
هزار و ۶۵۲ واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با دو هزار و 
۵۲ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين )تاپيكو( با يك هزار و 
۸۸۰ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با يك هزار 
و ۵۷۸ واحد، معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با يك هزار و 
۳۸۳ واحد، بانك تجارت )وتجارت( با يك هزار و ۱۲۸ واحد 
و بانك صادرات ايران )وبصادر( با يك هزار و ۲۳ واحد با تاثير 
منفي بر شاخص داشتند.برپايه اين گزارش، امروز نماد فوالد 
مباركه اصفهان، ملي صنايع مس ايران، كشتيراني جمهوري 
اس��المي ايران، گروه دارويي بركت، سرمايه گذاري غدير، 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي و پااليش نفت بندرعباس در 
گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.گروه فرآورده هاي نفتي 
هم در معامالت ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه ۷۲۴ ميليون و ۵۳۸ هزار برگه سهم به 

ارزش ۳۹ هزار و ۹ ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۲۱۳ واحد كاهش داش��ت 
و بر روي كان��ال ۱۹ هزار و ۸۹۸ واحد ثابت ماند.همچنين 
در اين بازار دو ميليارد و ۷۱۱ ميليون برگه س��هم به ارزش 
۵۵ هزار و ۲۲۳ ميليارد ريال داد و ستد شد.امروز نمادهاي 
پتروش��يمي تندگويان )شگويا(، هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه )ميدكو(، بيمه سامان )بساما(، پليمر آريا ساسول 
)آريا(، سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، بانك دي )دي(، 
مديريت انرژي تابان هور )وهور(، صنايع ماشين هاي اداري 
ايران )ماديرا(، توسعه و عمران استان كرمان )كرمان( و بيمه 
كوثر )كوثر( تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار را داشتند.در 

مقابل نماد سنگ آهن گهرزمين )كگهر(، پتروشيمي مارون 
)مارون(، سرمايه گذاري صبا تامين )صبا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، توليد نيوري 
برق دماوند )دماوند(، پااليش نفت الوان )شاوان(، فرابورس 
ايران )فرابورس(، شركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، توليد برق 
عسلويه مپنا )بمپنا(، اعتباري ملل )وملل( و نفت پاسارگاد 
)شپاس( تاثير منفي بر شاخص اين بازار همراه بودند.ورود 
۹۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي جافت ش��اخص بورس 
ادامه دار شد. رييس سازمان بورس از ورود ۹۰ هزار ميليارد 
تومان نقدينگي جديد به بازار سرمايه خبر داد و گفت: ورود 
اين حجم نقدينگي اتفاق بزرگي در اقتصاد كشور به شمار 
مي رود و بايد به عنوان فرصتي براي تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي به آن نگاه كرد.به گزارش روز دوشنبه پايگاه خبري 
بازار سرمايه ايران، »حسن قاليباف اصل« با بيان مطلب فوق 
و با اشاره به سال جهش توليد گفت: اكنون پروژه هاي ملي 
ناتمام و جديدي در كش��ور وجود دارند كه در عين حال از 
ارزش افزوده بااليي برخوردارند. ما در اين پروژه ها، با بحث 
تامين مالي روبرو هستيم و اگر بتوانيم از نقدينگي فعلي بازار 
س��رمايه در جهت تامين مالي اين پروژه ها استفاده كنيم، 
گام بزرگي در راستاي تحقق شعار سال و توسعه اقتصادي 
برداشته ايم و اين هدف با ورود شركت هاي پروژه سهامي عام 
به بورس محقق مي شود.به گزارش ايرنا رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اشاره به اينكه طي روزهاي گذشته جلسات 
متعددي در راستاي راه اندازي شركت هاي پروژه سهامي 
عام برگزار شد، افزود: قصد داريم شركت هاي سهامي عام 

بورس را با هدف تكميل پروژه هاي جديد و نا تمام راه اندازي 
كنيم. برخي از پروژه هاي گذشته و جديد براي تكميل به 
منابع ريالي نياز دارند، اما ساختار آنها به گونه اي است كه از 
طريق ابزارهايي مانند اوراق بدهي نمي توان نسبت به تأمين 
مالي آنها اقدام كرد. در حالي كه ريال مورد نظر در بازار سرمايه 
وجود دارد. بنابراين نياز است كه شركت هاي سهامي عام 
بورسي تاسيس شده و پروژه ها به آن شركت ها واگذار شود.

وي با تاكيد بر اينكه تاسيس اين شركت ها اتفاق خوبي به 
شمار مي رود، افزود: دولت، هلدينگ هاي بزرگ يا پروژه هاي 
دولتي كه هنوز تكميل نش��ده اند، مي توانند از طريق اين 
شركت هاي پروژه سهامي عام اقدام به تامين مالي كنند. پس 
از پذيره نويسي نيز نماد شركت در بازارسرمايه بازگشايي شده 
و نماد آن مورد معامله ثانويه قرار مي گيرد.قاليباف در خصوص 
سازوكار فعاليت اين شركت ها توضيح داد و افزود: كارفرما يا 
مالك اصلي، بخشي از پروژه ها را در اختيار مي گيرد و بخش 
ديگر را در بازار سرمايه پذيره نويسي مي كند. با اين روش، 
منابع مالي موجود در بازار سرمايه به سمت توليد، پروژه ها و 
توسعه حركت مي كند. پس از پذيره نويسي، شركت مي تواند 
اقدام به تصاحب تمام يا بخشي از پروژه  كرده يا مشاركت كند 

تا پروژه اجرايي شده و به بهره برداري برسد.

   عمق بخشي بازار ادامه دارد
دبير شوراي عالي بورس ضمن بيان اينكه سازمان بورس و 
اوراق بهادار طي ۲ ماه گذشته اقدامات گسترده اي را با هدف 
عمق بخشي بازار انجام داده است، گفت: تسهيل پذيرش 

شركت ها در بورس و فرابورس از مهم ترين اقدامات انجام 
شده طي دو ماه گذشته بود، به طوري كه اگر مدارك شركتي 
تكميل باشد، پذيرش آن حداكثر طي يك ماه انجام مي شود.

وي ادامه داد: همچنين در بحث افزايش سرمايه ها، همكاران 
س��ازمان ۵ روزه آن را به نتيجه مي رسانند و مجوز افزايش 
سرمايه صادر مي ش��ود.قاليباف اصل به پيشنهاد افزايش 
سرمايه از محل صرف سهام نيز اشاره و تصريح كرد: براي اين 
شركت ها مزيت مالياتي نيز ديده شده و در تاريخ اول مرداد 
ماه به مجلس ارسال شده است. با تصويب و ابالغ اين موضوع، 
گام مثبتي براي تامين مالي توليد و افزايش سرمايه از محل 
صرف سهام برداشته مي شود.رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تاكيد بر اينكه شركت هاي پروژه سهامي عام نيز با 
هدف عمق بخشي بازار طراحي مي شوند، افزود: صدور مجوز 
براي راه اندازي اين نوع شركت گام بزرگي در توسعه بازار به 
شمار مي رود و سازمان بورس و اوراق بهادار از آن استقبال 
مي كند و اكنون زمان مناسبي براي تاسيس اين شركت ها 
است.قاليباف توضيح داد: زماني كه سهام شركتي يا پروژه اي، 
با قيمت خوب خريد و فروش مي شود، بدين معناست كه 
اين فعاليت توجيه اقتصادي دارد و كارآفريناني كه در اين 
حوزه فعاليت دارند مي توانند پروژه جديدي را پس از پوشش 
ريسك هاي احتمالي، تعريف كنند تا مردم با پول هاي ريز 
شريك آن پروژه ش��وند.وي راه اندازي شركت هاي پروژه 
سهامي عام را فرصت طاليي تامين سرمايه در بازار سرمايه 
دانست و افزود: اين كار رشد اقتصادي، توسعه و اشتغال را 

به همراه دارد.

فساد نشانه بحران مشاركت است
فرشاد مومني در برنامه دين و اقتصاد عنوان كرد

فرشاد مومني|
نشانه هاي بروز مفاسد اقتصادي در يك اقتصاد 
در حال رشد چيست؟ در صورت بروز اين نشانه ها 
با اس�تفاده از چه مكانيس�مي مي توان مفاسد 
اقتصادي را شناسايي و با آن برخورد كرد؟نقش 
حاكميت ها براي مقابله با اين مشكالت چيست؟ 
و...اين پرسش ها و پرسش هايي از اين دست اين 
روزه�ا به تناوب در فض�اي عمومي و تخصصي 
كشور مطرح مي ش�ود و ديدگاه هاي متفاوت و 
در برخ�ي موارد متضادي در خص�وص آن ارايه 
مي شود. فرشاد مومني با تشريح و تحليل اجزاي 
مختلف مفاسد اقتصادي و راه هاي شناسايي آن 
تالش مي كند تا نشانه هاي بروز مفاسد اقتصادي 
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 
مي خواه�د كه قب�ل از اتخاذ ه�ر تصميمي در 
خصوص فساد از تجربياتي كه در گذشته در اين 

زمينه به ثبت رسيده است، استفاده كنند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه در ابتداي صحبت هايش در 
خصوص مقوله فس��اد مي گويد: »در خصوص فساد قبال 
عرض كردم كه ما با يك پديده بسيار پيچيده نامرئي روبه رو 
هستيم كه هم متنوع است و هم فراگير است؛ به همين خاطر 
است كه در مطالعاتي كه در زمينه فساد مي شود بي شمار 
روش ها و شيوه ها روتوصيه مي كنند كه كشورها بتوانند 
از طريق آنها يك درك حدالمقدور مناسب تري از مساله 
فساد به دس��ت آورند به خاطر پيچيدگي هايي كه چنين 
موضوعي از آن برخوردار است. يكي از مهم ترين رويكردها 
كه جايش خالي است در مطالعات ايراني )در حالي كه نياز ما 
در اين زمينه بسيار بيشتر از بسياري از كشورهاست(، نگاه يا 
مطالعه نشانه شناختي به مساله فساد است. يعني مي گويند 
چون فساد عريان و آشكار نيست. شما حتما بايد از طريق 
نشانه ها آن را ردگيري كنيد؛ به همين خاطر مي گويند اگر 
قرار است سندي براي مقابله قانوني بريا مقابله با فساد بدهيد، 
بايد در دل يك برنامه ملي مبارزه با فساد بر محور پيشگيري 
باشد. وگرنه به خودي خود اين قاعده گذاري ها دستاوردي 

نخواهد داشت.«
او در ادامه تشريح مي گويد: » من برايتان توضيح خواهم داد 
كه چه تكنولوژي هايي در نظام ديوانساالري ايران ريشه دار 
شده )به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران( كه شما 
مي توانيد قانوني بنويسيد، براي اجرا نشدن و به گمان من 

مش��خصه هاي زيادي در اين اليحه قانوني وجود دارد كه 
اين ذهنيت را ايجاد مي كند. قطعا دوس��تاني كه زحمت 
اين اليحه را  كشيده اند اين نيت را نداشته اند، اما چون از آن 
تكنولوژي ها خودآگاه يا ناخودآگاه، موجه يا ناموجه استفاده 
شده از موضع هديه، عرض ارادت و سپاس مي گوييم اگر 
واقعا براي نظام سياسي فساد مهم است، اين شيوه نگارش 
قانون كه از آن تكنولوژي ها استفاده مي كند و پشت سرش 
يك برنامه هم وجود ندارد كه مس��اله را آنگونه كه بايسته 
است ديده باش��د، از نظر اجرايي با محدوديت هاي زيادي 

روبه رو خواهيم شد.«
اين اس��تاد اقتصادي در ادامه تاكيد مي كند: »مي گويند 
فساد چون نامرئي و غير آشكار است از جنبه معرفتي، يكي 
از بهترين شيوه هاي مطالعه فساد براي مواجهه سيستمي، 
برنامه ريزي شده و انديشه اي با آن رويكرد» نشانه شناختي 
به فساد« است؛ شما به دايره المعارف هاي بزرگي كه درباره 
طول وعرض فس��اد صحبت كرده ان��د مراجعه مي كنيد 
مي بينيد عموما متفكران بزرگ از همين اس��لوب نشانه 
ش��ناختي مدد گرفته اند 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 گرفته، ۱۴نشانه را 
استخراج كرده ام كه وقتي اين نشانه ها وجود داشته باشد 
به منزله منشا هاي اصلي فساد هستند و تا زماني كه از دل 
برنامه اي كه اشاره كردم به شدت مورد نياز است و هرقدر كه 
از تهيه آن طفره رفته شود، قطعا مبارزه با فساد حتي با نيت 
خوب محكوم به شكست است؛ به عناوين اين نشانه ها توجه 
كنيد. « مومني خاطرنشان مي كند: »مثال گفته مي شود 
فساد نشانه سلطه كوته نگري در فرآيندهاي تصميم گري 
و تخصيص منابع است. شما ببينيد كه شرح هر كدام از اين 
عناوين چقدر ضروري است و چقدر ما خأل انديشه ورزي 
جدي در اين زمينه داريم و اگر اليحه اي تدوين شده باشد 
اما به اين موارد توجه نشده باشد، در بهترين حالت بخش 
كوچكي از موضوع را تسخير مي كند و طبيعتا محكوم به 
شكست و ناكارآمدي خواهد بود. عنصر دوم در مطالعات 
نشانه ش��ناختي، مي گويد، فساد گس��ترده نشانه بحران 
شفافيت در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع 
است. مثال مي گويند، فساد نش��انه قربت انديشه توسعه 
در جامعه است. وقتي شما  درباره جامعه ايده آل و آرماني 
صحبتي نمي كنيد و انگيزش هاي معط��وف به آن ايجاد 
نمي كنيد يكي از پيامدهايش گرفتاري به فس��اد اس��ت. 
متخصصان بزرگ توسعه سياسي مي گويند كه فساد نشانه 
بحران مشاركت است. يعني وقتي مردم، امكان مشاركت در 
ساختن سرنوشت خودشان را نداشته باشند، فساد همزاد 

اجتناب ناپذير فعاليت ها مي شود. اگر فرصت بود برايتان 
مي گفتم كه اوضاع ايران از اين نظر چقدر نامناسب است.« 
اين استاد اقتصاد در پاس��خ به اين ابهام كه ريشه تاريخي 
اين مش��كالت در اقتصاد ايران به چه دوره اي باز مي گردد 
مي گويد: »مثال در دوره تعديل ساختاري از سال۶۸ تا امروز 
به طور متوسط تقريبا نزديك به دو، سوم جمعيت در سنين 
فعاليت در ايران با عذرهاي موجه يا ناموجه، هيچ نقشي در 
توليد ملي نداشته اند. چقدر حرف بزرگ و تكان دهنده اي 
است. دو سوم جمعيت امكاني براي مشاركت در سرنوشت 
اقتصادي خود را پيدا نكرده اند. همه مي گويند كه به اعتبار 
آن بحث توزان دوگانه چون وجه مشاركت اقتصادي شفاف تر 
است، وقتي بحران مش��اركت اقتصادي بروز كند، بحران 
مشاركت سياسي به مراتب وخيم تر خواهد شد. متخصصان 
توسعه اجتماعي معتقدند كه فساد نشانه بحران بي اعتمادي 
گسترده است. شما بايد واكاوي كنيد كه چه شده كه اين 
ميزان بي اعتم��ادي رواج پيدا كرده اس��ت؟ در عين حال 
مي گويند كه فساد نشانه بحران انبوده ناهماهنگي ها در 
امور اجرايي حكومتداري است. يعني چه بين قوا، چه بين 
دستگاه هاي اجرايي و چه در دورن دستگاه هاي اجرايي، 
بين معاونت ها و... در دستگاه هاي مختلف وقتي ناهماهنگي 
وجود داش��ته باشد. فساد هم در آنها اجتناب ناپذير است. 
هركدام از آنها در ارزيابي هاي اس��يب ش��ناختي از تاريخ 
برنامه ريزي ايران داللت هاي خارق العاده دارند كه بايد به 
آنها توجه شود. از اين منظر گزارش مشاوران گروه هاروارد كه 
اواخر دهه۳۰ خورشيدي به ايران آمده اند را نگاه مي كنيد اگر 
از تاريخ نگارش آن خبر نداشته باشيد تصور مي كنيد درباره 
امروز ايران صحبت مي كند. اواخر دهه ۳۰ مي گويد كه ما در 
ايران ما با بحران تقسيم وظايف بين دستگاه ها و قوا روبه رو 
هستيم و براي يك امر معين حداقل ۱۰دستگاه هستند كه 
به طور موازي مسووليت دارند. جالب اينجاست كه مي گويد 
هيچكدام از منظر مسووليت زير بار نمي روند، وليكن بخش 

اعظم انرژي آنها صرف خنثي كردن هم مي شود؛ آن وقت 
اينكه چه فسادها ايجاد مي شود، بماند.«

مومني همچنين تاكيد مي كن��د: »در ايران حكومتگران 
وقتي با اين مشكالت برخورد مي كنند، دستگاه هاي جديد 
را براي حل مشكل ناهماهنگي ايجاد مي كنند، آنوقت اين 
دستگاه هاي تازه خود عاملي براي بحراني تر شدن اوضاع 
مي شود. در مطالعات توسعه مهم ترين فلسفه برنامه ريزي 
توسعه مهار اين ناهماهنگي هاست . علي رغم اينكه ايران 
جز پيشگامان بحث برنامه ريزي در امر توسعه است؛ يك 
گزارش تا به امروز در پيوست هيچ برنامه توسعه اي نبوده 
كه به ما بگويد با چه ابعادي از ناهماهنگي ها روبه رو هستيم و 
چه خساراتي را از اين شرايط متحمل مي شود. با اينكه همه 
هستي ما يك قرن به انرژي گره خورده است. هنوز يك ستاد 
هماهنگي حاكميتي براي هماهنگ كردن دستگاه هاي 
متولي انرژي نداريم و خسارات زيادي را متحمل مي شويم. 
عين اين مشكل در آب و...هم وجود دارد. بنابراين تاز ماني 
كه مساله بنيادين ديده نشود نمي توان مساله را به درستي 
حل كرد.« اين اس��تاد اقتصاد در خصوص عنصر هفتم از 
اركان ۱۴گانه مي گويد: » عنص��ر هفتم هم مي گويد كه 
فس��اد نش��انه بحران در آموزش هاي پايه اي كشور است 
كه اين هم از نظر درونگري بس��يار مهم است. در حالي كه 
طي ۳دهه گذشته، بيش از ۸۰ درصد شاغلين بخش هاي 
توليدي ايران تحصيالت ديپلم و پايين تر داشته اند در همه 
برنامه هاي توسعه اي ما استراتژي بسط آموزش هاي عالي 
بوده و در آموزش هاي عالي هم بسط آموزش هاي تكميلي 
مورد توجه بوده است. گويي تلقي ما از نظام آموزشي، كارخانه 
مدرك سازي اس��ت و آموزش مورد نياز بازار كار در ليست 
نيازهاي ما قرار ندارد. اينها نشانه هاي كوچكي از مشكالت 
عميقي است كه ما داريم. اين ۷عنوان را نشانه هاي رويه اي 
منعكس كننده فس��اد مي گويند. در برابر آن نش��انه هاي 

كاركردي هم وجود دارد...«
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ويژه

تمام معامالت اقتصادي در 
سامانه مالياتي ثبت خواهد شد

رييس كل س��ازمان امور مالياتي با اشاره به اهميت 
الكترونيكي شدن زيرساخت هاي خدمات رساني به 
مردم در اقتصاد از ثبت تمام خريد و فروش ها و معامالت 
اقتصادي سراسر كشور در سامانه الكترونيكي سازمان 
امور مالياتي در آينده نزديك خبر داد.به گزارش ايسنا، 
اميدعلي پارسا در مراسم رونمايي از صدور الكترونيك 
سفته و تس��هيالت و اعتبارات ديجيتال اظهار كرد: 
يكي از اصلي ترين مسائلي كه در سال هاي گذشته به 
عنوان يك مشكل و محل اختالف نظر در اخذ ماليات 
شناخته شده است بحث اختالف در صورتحساب ها 
و نحوه محاس��به ماليات واحده��اي اقتصادي بوده 
است. به گفته وي، با استفاده از زيرساخت هاي اقتصاد 
هوشمند به زودي تمام فروشگاه هاي كشور به سامانه 
امور مالياتي متصل مي شوند و به اين ترتيب هر خريد 
و فروشي كه صورت مي گيرد ماليات آن بدون نياز به 
چانه زني و بحث، اس��تخراج شده و دريافت مي شود.

رييس كل سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: با استفاده 
از زيرساخت هاي اقتصاد هوشمند اطالعات مربوط 
به افراد حقيقي و حقوقي در سامانه ثبت مي شود و به 
اين ترتيب در كنار وصول درآمدهاي پيش بيني شده 
سرعت محاسبات نيز افزايش خواهد يافت.به گزارش 
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 مي آيد.طبق اعالم مسووالن اين بانك براي 
بنگاه هاي 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 مي ش��ود و بانك ظرف دو ساعت تسهيالت را 
به حساب آنها واريز خواهد كرد.وزير اقتصاد وعده داد: 
كه در آينده نزديك زيرساخت اين خدمات براي ديگر 

بانك ها نيز فراهم شود.

راهكارهاي رفع انحصار در 
صدور مجوز در بازار سرمايه

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به دستور سازمان بورس براي بازنگري در صدور 
مجوز كارگزاري بر ضرورت رفع انحصار در صدور مجوز 
تاكيد كرد. مجتبي توانگر در گفت وگو 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 مي رود، انحصار در صدور 
مجوز كارگزاري، به اليه هاي پنهان دستورالعمل ها 
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 
بهادار به انتشار مجوزهاي صادره، لغو شده، تمديد شده 
و افراد در صف صدور مجوز به تفكيك نهادهاي مالي 
اس��ت.نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: الزام 
سازمان بورس به راه اندازي »سامانه صدور مجوز« كه 
متقاضي بتواند فرآيند درخواست خود را به طور شفاف 
در تمام مراحل مشاهده كند و همچنين الزام سازمان 
بورس به مطالعه و شناسايي عوامل محدودكننده ورود 
بنگاه ها به بازار خدمات نهادهاي مالي و حذف آن از ديگر 
راهكارها در اين زمينه است.توانگر با تاكيد بر ضرورت 
الزام سازمان بورس به راه اندازي »سامانه كارمزدهاي 
رقابت��ي« نهادهاي مالي براي رقابتي ش��دن قيمت 
خدمات در اين بازار، گفت: تس��هيل عرضه عمومي 
نهادهاي مالي سهامي خاص براي بهره مندي عموم از 
منافع اين نهادها و افزايش شفافيت و تشكيل كميته 
و شعبه ويژه رسيدگي به شكايات عليه سازمان بورس 
در هيات مقررات زدايي و ديوان عدالت اداري از ديگر 
راهكارهايي  است كه جلوي انحصار در صدور مجوز در 

بازار سرمايه را خواهد گرفت.

امضاي 7500 تفاهم نامه برق 
جهت گذر از پيك تابستان

سرپرس��ت ش��ركت توزيع برق مازندران از امضاي 
۷۵۰۰ تفاهم نامه با ح��دود ۲۰۰ مگاوات همكاري 
بين مش��تركان برق مازندران جهت گ��ذر از پيك 
تابستان خبر داد . دكتر محمدحسين اسدي گرجي 
گفت: صنايع، كش��اورزي، شاليكوبي، مرغداري ها، 
سردخانه ها، ايستگاه هاي پمپاژ آب، تصفيه خانه ها 
از جمله مشتركاني هس��تند كه با امضا تفاهم نامه 
جهت گذر از پيك تابستان همكاري الزم با شركت 
توزي��ع برق مازندران به عمل مي آورن��د . وي افزود: 
طرح ذحيره عملياتي، طرح كاهش در اوج بار، طرح 
همكاري ۲۴ ساعته، طرح جابه جايي جمعه با يكي از 
روزهاي غير تعطيل، طرح استفاده از مولد به صورت 
خود تامين از طرح هاي صنعتي هس��تند كه جمعا 
به تعداد ۴۵۸ مورد و به مي��زان ۷۶ مگاوات صورت 
مي گيرد. سرپرست ش��ركت توزيع برق مازندران 
همچنين از طرح كاهش بار مش��تركين كشاورزي 
به تعداد ۶۸۱۸ م��ورد و به ميزان ۱۲۱ مگاوات خبر 
داد كه شامل شاليكوبي ها، مرغداري ها، سردخانه ها 
و ايس��تگاه هاي پمپاژ آب و تصفيه خانه ها مي شود 
. اس��دي گرجي خاطرنش��ان كرد: طرح كاهش بار 
مشتركين اداري و جايگاها سوخت رساني گاز طبيعي 
فشرده يا سي ان جي ها و ساير مصارف به تعداد ۲۳۶ 
مورد و به ميزان ۱۳ مگاوات در گذر از پيك تابستان با 
شركت توزيع برق مازندران همكاري مي كنند . وي 
تصريح كرد: مصرف برق اس��تان مازندران در فصل 
تابستان، به شدت تحت تاثير استفاده مشتركين از 
لوازم خنك كننده مانند كولرهاي گازي و اسپليت ها 
است كه گواه اين مدعا، رشد مصرف انرژي روزانه در 
ايام پيك به ميزاني بيش از سه برابر نسبت به ايام عادي 

سال مي باشد .

ويژه

پايدار سازي شبكه عمليات به جاي 
كابل خودنگهدار با سيم مسي

مانور جهادي شبكه فش��ار ضعيف تبديل سيم 
به كابل خودنگهدار به طول تقريبي ۳۵۰ متر با 
همراهي ۲ اكيپ عملياتي ۵S و ۲ اكيپ مجهز به 
باالبر، ٨ خودروي عملياتي و تعداد ٣٢ نفر نيروي 

عملياتي در تنكابن برگزار شد.
مهندس كيوان فرح زاد 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 هادي هاي شبكه 
فشار ضعيف، پيشگيري از سرقت انرزي و انشعاب 
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 سيستم هاي 
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 تمامي مشتركين درخواست مي شود كه تنها با 
ده درصد صرفه جويي در مصرف برق به ويژه در 
ساعات اوج مصرف ١٢ تا ١٦ و ١٩ تا ٢٣ و انتقال 
مصارف غيرضروري به ديگر س��اعات، مجموعه 

صنعت برق را درتامين برق پايدار ياري رسانند.

ادامه از صفحه اول

 كنترل مخارج 
راهكار كاهش بدهي دولت

منجر به تضعيف بخش واقعي اقتصاد شده و البته 
انباشت نقدينگي از سال هاي قبل نمي توان انتظار 
داش��ت كه تحليل اين دوستان درس��ت از آب در 
بيايد و بايد انتظار داشت كه آخر سال ۹۹ با ابتداي 
سال متفاوت باش��د. اينكه عده اي نگران ابر تورم و 
ونزوئاليي ش��دن اقتصاد ايران هستند، به همين 
دليل است. زيرا چند سال است كه اقتصاد با رشد 
نقدينگي باال و تورم و چند برابر شدن نرخ ارز و قيمت 
كاالها و خدمات و همچنين چند برابر شدن قيمت 

دارايي ها، سهام و... همراه است.
در كنار آن، رشد منفي اقتصاد، كاهش درآمد، رشد 
منفي سرمايه گذاري و توليد و ... وجود داشته و لذا 
ظرفيت اقتصاد ايران براي جذب رشد نقدينگي ۳۰ 
درصدي سال ۹۸ و رش��د ۸.۸ درصدي پايه پولي 
بهار ۹۹ مناسب 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 مثاًل ۳ ساله و ۵ 
ساله بروز كند، عمال يكساله و ۱۸ ماهه بروز خواهد 
كرد و اثر سريع بر تورم و رشد قيمت ها خواهد داشت 
و در يكسال آينده بايد شاهد اثر رشد نقدينگي باالي 

امروز بر تورم باشيم.
دولت بايد كانال هاي 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��تورالعمل هاي غيراجرايي بلكه با اصالح 
اساسي ساختار اقتصادي خود. هدايت نقدينگي به 
سمت بورس مثل شمشير دو لبه عمل مي نمايد و 
اگر ترمز رشد بورس به هر علتي اعم از تعميق ركود 
فعاليت هاي واقعي، انتظارات منفي و ... كشيده شود 
چه باليي بر سر سرمايه اجتماعي كه به صورت چند 

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، 
قيمت سهام نيز بيشتر خواهد شد. واقعيت اين است 
كه دولت نمي تواند همچنان به رشد نقدينگي و تورم 
و افزايش قيمت دالر ادامه دهد تا بورس همچنان 
سودآور باشد، باالخره يك جايي بايد رشد را متوقف 

يا محدود كند.
راهكار مقابله با سقوط احتمالي شاخص هاي بورس 
اين است، كه دولت ضمن اينكه به صورت ريشه اي 
بايد كسري بودجه و مخارج خود را كنترل كند، بايد 
توزيع متناسب نقدينگي در بازارهاي مختلف داشته 
باش��د، يعني بازارهاي مختلف كاال، خدمات، ارز و 
طال، خودرو، كاالهاي اساسي، مسكن و زمين و ملك 
را جذاب كند و اجازه ندهد كه همه نقدينگي در يك 

نقطه متمركز شود و باعث بحران شود.
يك بخشي از مشكالت به واس��طه كرونا، تحريم 
و مشكالت س��اختاري و عملكرد دولت هاي قبل 
ايجاد شده اس��ت اما يك سري مشكالت به خاطر 
عملكرد نادرست مسووالن در سال هاي اخير ايجاد 
شده است. وقتي افراد سرمايه در گردش واحدهاي 
اقتصادي را وارد بورس كرده اند، بايد پرسيد كه چه 
كس��ي عامل آن بوده و چرا دولت بورس را آنچنان 
جذاب ك��رده كه باعث خروج س��رمايه ها از توليد 
و ورود آن به بورس ش��ده است. سياست گذاراني 
كه چنين زمين��ه اي را ايجاد كرده اند بايد پاس��خ 

گو باشند.
در حال حاضر، بخش هاي توليدي پول را در بورس 
گذاش��ته و كار نمي كنند و س��ود بيشتري كسب 
مي كنند. يعني تنها يك س��ري شركت هاي 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.

شاخص كل در بازار بورس ديروز )دوشنبه( ۱۲ هزار و ۱۴۱ واحد افت داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۹۳۳ هزار واحد رسيد

بازار سرمايه
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كارنامه يك ساله بنياد مستضعفان به روايت فتاح

نتايج يك پژوهش علمي نشان داد

از ورود به چاه هاي نفت تا احداث مسكن محرومان 

وضعيت قرمز جرم و جنايت در 15 منطقه پايتخت

 گروه راه و شهرسازي|
عملكرد مالي بنياد مستضعفان به عنوان يكي 
از بزرگ ترين مجموعه هاي اقتصادي كشور 
همواره مورد توجه و دقت افكار عمومي بوده 
است. بنيادي كه هدف، رسالت و اساسا فلسفه 
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.

 ديروز پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان در جريان ارايه 
گزارش عملكرد يك ساله اين بنياد، در كنار اطالع رساني 
درباره بورسي شدن 40 درصد از هلدينگ هاي متعلق 
به اين نه��اد، از ورود بنياد مس��تضعفان به پروژه هاي 
نفتي، ضرورت تاسيس صندوق قرض الحسنه، خروج 
از تصدي گري ها و همچنين پيش��نهاد مشاركت در 
ساخت مسكن محرومان با استفاده از امكانات خدماتي- 
مهندسي و مصالح رايگان به مجلس خبر داد. به گزارش 
»تعادل«، مرور رويدادي هاي سال هاي گذشته حاكي 
از اين است كه توجه دولتمردان و نهادهاي حكومتي 
به مساله سرپناه و مسكن اقش��ار متوسط و ضعيف با 
اوج گيري نوسانات اقتصادي در كشور افزايش مي يابد 
و با فروكش كردن تب اقتصاد، افول مي يابد. با آغاز دور 
جديد نوسان نرخ ارز در فروردين سال 97 و سرايت آن 
به بازارهاي كاال و خدمات، افزون بر افزايش ش��اخص 
دسترسي متقاضيان مصرفي ملك، مستاجران فشار 
مضاعفي را از بابت رشد اجاره بها نيز متحمل شدند. از 
همان زمان، دولت طرح هاي مختلفي را براي ساماندهي 
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 اجاره بها در تهران، 
كالنش��هرها و ساير ش��هرها به ترتيب سقف هاي 25 
درصد، 20 درصد و 15 درصدي را تعيين كرد كه به اين 
ترتيب، عمال بار افزايش هزينه هاي مسكن ميان موجر و 
مستاجر تقسيم شد. طرح وام وديعه مسكن نيز اگر چه 
طي يك هفته اخير تا حدي به اجرا نزديك شده است اما 
آنگونه كه مقام هاي وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده اند 
از دو هفته ديگر عملياتي مي شود. طرح هاي ماليات از 
خانه هاي خالي و همچنين ساخت 6 ميليون آپارتمان 
در 6 سال كه از سوي مجلس تازه كار يازدهم اعالم شده 
نيز تا كنون به نتيجه مش��خصي نرسيده است. در اين 
ميان، اعالم آمادگي بنياد مستضعفان براي خانه سازي با 
امكانات رايگاني كه در اختيار دارد، قابل توجه است. هر 
چند اين سوال را در ذهن ايجاد مي كند كه اگر بنياد از 
چنين امكاناتي برخوردار است، چرا در سال هاي گذشته 
چنين اقداماتي را انجام نداده اس��ت يا دست كم براي 
ساخت مسكن اجتماعي اقدامي نكرده است.در اين حال، 
فتاح درباره مشاركت بنياد مستضعفان در ساخت مسكن 
محرومان گفت: در كميسيون اقتصادي مجلس آمادگي 
خود را براي ساخت مس��كن محرومان اعالم كرديم. 
هر نقطه اي كه بنياد زمين دارد كه آن اراضي ش��رايط 
ساخت مسكن براي محرمان داشته باشد، آن اراضي را 
به صورت رايگان تحويل مي دهيم. اگر مجوزهاي مورد 
نياز ارايه شود ساخت واحدها را هم بر عهده مي گيريم.

وي افزود: آمادگي تحويل سيمان رايگان براي ساخت 
مس��كن محرومان را داريم مي توانيم مصالحي مانند 
كاشي ميلگرد را هم وارد پروژه ها كنيم. الزم به ذكر است 
كه بنياد داراي شركت هاي پيمانكاري در بحث ساخت 
مسكن است و از توان اين شركت هاي پيمانكاري هم 
مي توانيم براي ساخت مسكن محرومان استفاده كنيم.

     استقبال از راه اندازي بورس امالك 
وي با بيان اينكه از راه اندازي بورس امالك و مستغالت بسيار 
استقبال مي كنيم گفت: بورس امالك نماينده اي از بنياد 

مستضعفان دارد و از اين طريق مي توانيم نسبت به واگذاري 
امالك اقدام كنيم.رييس بنياد مستضعفان با بيان اينكه در 
طول يك سال گذشته 380 هزار تن سيمان رايگان در اختيار 
آسيب ديدگان قرار داديم، ادامه داد: براي رفع محروميت  
22 هزار ميليارد تومان از منابع بنياد در حال سرمايه گذاري 
است كه تا سال 1401 عملياتي مي شودتاكيد كرد: تا دو 
سال آينده از بنياد هيچ پروژه ناتمامي باقي نخواهد ماند.وي 
اظهار داشت: بنياد مستضعفان طبق تصميمات اخذ شده 
از تصدي گري خارج مي شود و نبايد فروشگاه داري كنيم و 
اما اين نكته را مي پذيريم كه چرا تاكنون نسبت به بازسازي 
و واگذاري فروشگاه ها و امالك تجاري اقدام نكرده ايم. فتاح 
تاكيد كرد: اما سياست ما اين است كه تمام فروشگاه هاي 

تهران را و اگذار كنيم.

   بنياد در راه بورس
فتاح با بيان اينكه تمام ش��ركت هاي بنياد مستضعفان 
بورسي مي شود گفت: 32 شركت بنياد بورسي شده اند 
هر شركت ديگري كه قابليت ورود به بورس را داشته باشد 
آن را وارد بازار سرمايه  مي كنيم.وي با اشاره به ورود بنياد 
مستضعفان در خصوصي سازي ناموفق برخي از شركت ها 
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 شركت هاي بزرگي است و 
40 درصد از هلدينگ هاي بنياد در جريان بورسي شدن، 
مردمي شده اند. بنابراين براي هر تصميمي بايد مطالعات 

و كارشناسي هاي مورد نياز را انجام دهيم. 

    پولي از بنياد وارد انتخابات نمي شود
فتاح همچنين درباره استفاده از منابع بنياد مستضعفعان 
براي انتخابات رياست جمهوري 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 مي شود، گفت: شركت هاي بنياد به 
صورت جزيره اي اداره مي شوند و اگر يك شركتي درآمد 
نداشته باشد نمي تواند حقوق كاركنان را پرداخت كند و در 
اين شرايط هم ستاد پولي وارد اين شركت ها نخواهد كرد.

    رشد 34 درصدي درآمدها
رييس بنياد مستضعفان با اشاره به اينكه درآمد اين بنياد 
در يك سال گذشته گفت: در يك سال گذشته رشد 34 
درصدي نسبت به سال 97 داشتيم و درآمد كل بنياد به 36 
هزار ميليارد تومان رسيد. سود عمليات ناخالص قبل از كسر 
ماليات 7 هزار ميليارد تومان بود.فتاح با اشاره به ماليات بنياد 
مستضعفان گفت: ماليات مستضعفان حدود هزار ميليارد 
تومان است كه 60 درصد آن سهم بنياد و 40 درصد آ ن سهم 
مردم است.رييس بنياد مستضعفان با تاكيد بر اينكه هيچ 
بدهي مالياتي نداريم، گفت: اظهارنامه در اختيار است و آن 
را تسويه مي كنيم در هيچ جاي بنياد مستضعفان معافيت 

مالياتي نداريم و امسال هم ماليات را پرداخت مي كنيم.

     ورود به پروژه هاي نفتي
فتاح با بيان اينكه شركت هاي خارجي از پروژه هاي نفتي 
رفتند، گفت: درخواس��ت خود را براي ورود به پروژه هاي 
نفتي به وزارت نفت ارايه داديم و آنها هم استقبال كردند 
و روي س��كوي س��حر 1 و 2 هم رفته ايم. حفاري و تعمير 
چاه هاي نفتي را انجام مي دهيم، در حالي كه اين اقدامات 
را قبال خارجي ها انجام مي د ادند و امروز صد در صد تعمير 
دكل هاي نفتي توسط متخصصان داخلي انجام مي  شود. 
در حال حاضر ارزش دو كل سحر 1 و 2، 400 ميليون دالر 
است و اين دكل ها بنيادي هستند.رييس بنياد مستضعفان 
با بيان اينكه در پروژه ميدان نفتي مارون 1 و 2 در خوزستان 
حضور داريم، اظهار كرد: با وزارت نفت در اين باره قرارداد 
منعقد كرديم و هيچ يك از دكل ها خارجي نيستند و همه 

اين دكل ها از سوي بنياد مستضعفان تامين شده اند.

    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 تاكنون 1800 
ميليارد تومان هزينه كرديم و 1600 ميليارد تومان هم وام 
قرض الحسنه و وديعه مسكن ارايه داديم و اين روند ادامه 
دارد.وي افزود: براي كمك به آس��يب ديدگان در شرايط 
كرونا تمام محرومان را لحاظ كرديم و كمك هايمان از طريق 
نهادهاي حمايتي كميته امداد و بهزيستي انجام شده است 
و به زندانيان هم نيم نگاهي داشتيم و در اين مدت با وزارت 
بهداش��ت براي تعيين نقاهتگاه براي مبتاليان به كرونا و 
توليد ماسك و مواد ضدعفوني همكاري تنگاتنگ داشتيم.

   600 ميليون 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 
دولت با كمبود ذخائر ارزي مواجه است بنياد مستضعفان چه 
ميزان درآمد ارزي داشته و چه ميزان از آن را وارد كشور كرده 
است، گفت: در يك سال گذشته مجموعه بنياد مستضعفان 
600 ميليون دالر درآمد صادراتي داشته است كه اين درآمد 
به رغم تمام س��ختي ها، ممنوعيت ها و محدوديت ها وارد 
كشور شده است.وي با اشاره به رضايت بانك مركزي از روند 
برگشت ارز صادراتي مجموعه هاي بنياد مستضعفان گفت: 
البته بخشي از ارز در قالب واردات مواد اوليه به كشور برگشت 
و همچنين در اين مدت برخي ها از ما ارز مي خواستند كه ما 
اين ارز را در اختيار آنها قرار داديم و در ازاي آن ريال گرفتيم.

        استقبال از پيشنهاد تاسيس صندوق قرض الحسنه 
رييس بنياد مستضعفان با اشاره به درخواست اين بنياد 
براي راه اندازي صندوق قرض الحس��نه اظهار كرد: در 
حال حاضر بنياد مس��تضعفان فقط 33 درصد سهام 
بانك سينا را در اختيار دارد بنابراين نمي توانيم به باقي 
س��هامداران بگوييم كه براي رفع محروميت وام هاي 
قرض الحس��نه به مردم بدهيم چرا كه آنها مي گويند 
ارايه تسهيالت قرض الحس��نه توجيه اقتصادي براي 
بانك ندارد.وي گفت: اگر فردي بتواند شعبه بانك سينا 
در مناطق محروم را پيدا كند بنده به آن جايزه مي دهم 
و اين بانك سينا فقط در مناطق باالشهر و شهرهاي با 
محروميت كمتر شعبه دارد چرا كه مي گويند تاسيس 
شعبه در جنوب تهران و مناطق محروم صرفه ندارد، اين 
در حالي است كه مردم در جنوب تهران براي دريافت 
پنج ميلي��ون تومان وام صف مي كش��ند.فتاح با بيان 
اينكه آقاي همتي از پيشنهاد ما براي تاسيس صندوق 
قرض الحسنه استقبال كردند، گفت: سابقه تاسيس 
صندوق قرض الحسنه را در كميته امداد داشتيم و بسيار 
هم موثر عمل كرد. سياست ما اين است كه گردش مالي 
بنياد را در صندوق قرض الحسنه داشته باشيم تا بتوانيم 
از محرومان حمايت بيش��تري انجام دهيم.وي تاكيد 
كرد: متاسفانه در بانك ها، شأن محرومي كه متقاضي 
دريافت وام است رعايت نمي شود و براي يك وام با مبلغ 
پايين ضامن مي خواهند يا افراد را در صف هاي طوالني 
نگه مي دارند بنابراين بنياد نمي ت�واند از طريق بانك 

سينا براي حمايت از محرومان اقدام كند.

نتايج يك پژوهش در خصوص پراكنش سرقت، 
زورگيري، قتل، خودكش�ي، اعتياد و انحرافات 
جنسي نش�ان داد در بين مناطق ۲۲گانه شهر 
تهران، به ترتيب مناطق ۱5، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۱، 
۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، 5 و ۴ بيشترين آسيب هاي 

اجتماعي را دارند.

به گزارش ايسنا، شهرهاي بزرگ از نظر گروه هاي قومي، 
پايگاه اجتماعي و اقتصادي، بافت ناهمگوني دارند. براي 
كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي، مديريت شهري 
بايد اطالع دقيقي از ويژگي هاي آسيب هاي اجتماعي 
هر منطقه داش��ته باش��د. با توجه به اهميت موضوع، 
پژوهشگران دانش��گاه خوارزمي و دانشگاه تهران در 
مطالعه اي آسيب هاي اجتماعي جرم زا را در شهر تهران 

مورد بررسي قرار دادند.

   تراكم آسيب ها در جنوب تهران
در اين پژوهش پراكنش آس��يب هاي ج��رم زا مانند 
سرقت، زورگيري، قتل، خودكشي، اعتياد و انحرافات 
جنسي در شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است. 
يافته هاي كلي اين مطالعه نشان داد تراكم آسيب هاي 
اجتماعي به طور كلي در مناطق جنوبي ش��هر تهران 
بيشتر است و مناطق شمالي شهر آسيب هاي اجتماعي 
بسيار كم تري دارند. در بين مناطق 22گانه شهر تهران، 
به ترتيب مناطق 15، 12، 18، 17، 19، 21، 16، 11، 
13، 10، 9، 8، 7، 5 و 4 بيشترين آسيب هاي اجتماعي 
و مناطق 1، 2، 3، 6 و 22 ش��هر تهران كمترين ميزان 

آسيب اجتماعي را داشته اند.

   مناطق 1۲ و 1۸ در صدر سرقت
مناطق 12 و 18 داراي بيشترين ميزان سرقت و مناطق 
4، 7، 13 و 14 داراي ميزان زياد، مناطق 20، 19 و 22 
داراي ميزان كم، مناطق 1 و 3 داراي كمترين ميزان و 
بقيه مناطق داراي سطح متوسطي از آسيب اجتماعي 
س��رقت هس��تند. فقط در دو منطقه در تهران ميزان 
سرقت خيلي كمي گزارش شده است كه اين خود نشان 
از آمار باالي سرقت در تهران دارد. الگوي كلي پراكنش 

سرقت در تهران به سمت شرق افزايش پيدا مي كند.

    فقط در 5  منطقه اعتياد كم يا خيلي كم است
اعتياد در تهران در مناطق پايين شهري بسيار شديد است و 
به سمت شمال از شدت آن كم مي شود. به طور كلي اعتياد 
در تهران زياد و قابل توجه است. از كل مناطق تهران فقط 
دو منطقه 3 و 6 داراي اعتياد خيلي كم و سه منطقه 5، 4 و 
11 ميزان اعتياد كمي دارند. در بقيه مناطق اعتياد متوسط، 
زياد و خيلي زياد است. در مناطق جنوبي تهران، گرايش 
به مصرف مواد مخدر سنتي دارند و مناطق شمالي بيشتر 

مصرف كننده مواد مخدر صنعتي هستند.

     زورگيري مشابه سرقت
مناطق 12 و 17 داراي بيش��ترين ميزان زورگيري 
هس��تند و مناط��ق 1، 3، 6 و 22 كمتري��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 
نشان دهنده ارتباط بين اين آسيب ها است.

   بيشترين خودكشي در منطقه 15
بررس��ي پراكنش خودكشي نشان مي دهد كه منطقه 
15 بيشترين ميزان خودكشي را به خود اختصاص داده 
است. در مناطق 22، 21 و 9 در 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 نمي كند و 
اين به معني پايين بودن آمار خودكش��ي نيست. بلكه 
در واقع آمارهاي معتبر و قابل قبول در اين زمينه كم و 
ناقص است و به طور معمول آمار دقيقي از خودكشي هاي 
صورت گرفته، در دسترس نيست. آمار بررسي شده در 
اين پژوهش مربوط به خودكشي هايي است كه به مرگ 
منجر شده، در صورتي كه اقدام به خودكشي نيز به عنوان 
يك آسيب شناخته مي شود.نكته قابل توجه اين است 
كه مناطق 21 و 22 از نظر س��اير آسيب هاي جرم زا در 
وضعيت بهتري قرار دارد ولي در ميزان خودكشي از ساير 

مناطق )به جز منطقه 15( آمار بيشتري دارد.

   قتل
گردآوري آمار آسيب قتل در تهران، دشوارتر از ساير آسيب ها 
است. بيشتر سازمان ها يا آمار كافي و جامع در اين زمينه 
ندارند يا داده هاي خود را به دليل محرمانه بودن، در اختيار 
پژوهشگران قرار نمي دهند. به همين خاطر براي انجام اين 
پژوهش از داده هاي طرح پژوهش��ي رصد كيفيت زندگي 
شهري در تهران كه توسط سازمان فناوري اطالعات انجام 

شده، آمار و ارقام محرمانه پليس پيشگيري و همچنين ساير 
مطالعات انجام شده در سايت ها و مقاالت معتبر، استفاده 
شد.پراكنش آسيب اجتماعي قتل بيشتر به سمت مناطق 
توسعه نيافته و جنوب شهر است و مناطق شمال شهر كم تر 
با اين آسيب روبرو هستند. مناطق 21، 22، 9، 15، 16 و 12 

بيشترين ميزان قتل را دارند.

   انحرافات جنسي خيلي زياد در شرق و غرب
ش��دت انحرافات جنس��ي در تهران زياد اس��ت و در بين 
آسيب هاي جرم زا، داراي بيشترين مناطِق با شدت خيلي 
زياد است. انحرافات جنسي در مناطق 4، 5، 8، 15، 17 و 22 
خيلي زياد، در مناطق 1، 16، 18، 19 و 9 زياد، در مناطق 2، 
6، 7، 13، 14، 20 و 22 متوسط و در مناطق 11 و 12 كم و در 
منطقه 3 خيلي كم گزارش شده است. بررسي اين پراكنش 
نشان مي دهد كه ميزان انحرافات جنسي در مناطق شرق و 
غرب تهران بسيار زياد و در مناطق جنوب شهري زياد است.

تحليل مناسب الگوهاي فضايي آسيب هاي اجتماعي از 
مسائل حياتي شهرها است و جزو معيارهاي اجتماعي مهم 
جوامع به شمار مي آيد. كشف چنين الگوهايي مي تواند نقطه 
شروعي براي تحقيقات تكميلي در موضوعات ديگر باشد.

نقشه پراكنش آسيب ها نشان مي دهد، توزيع فضايي اين 
شاخص ها تصادفي نيست و از الگوي فضايي خاصي تبعيت 
مي كنند. اين الگوها در نتيجه مجموعه اي از فرآيندهاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري شكل گرفته است.

اين يافته نش��ان مي دهد: »آسيب هاي اجتماعي در شهر 
تهران عمدتا هويت منطقه اي و محله اي دارند و لذا انجام 
مطالعه جغرافيايي آنها براي رسيدن به يك الگوي پيشگيري 

جامعه مورد نياز است«.

محدوديت در پرداخت
وام وديعه اجاره مسكن 

مديركل دفتر اقتصاد مسكن اعالم كرد: اجاره نامه هاي 
رسمي مسكن بعد از 4 مرداد 99 مشمول دريافت وام 
وديعه اجاره مسكن هستند. به گزارش تسنيم، پروانه 
اصالني اظهار كرد: شرايط وام وديعه مسكن شرايطي 
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 يارانه اي دولت 
استفاده كرده باشند. فرم ج سبز، عدم مالكيت از سال 
84 به 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 بانك هاي عامل پرداخت تسهيالت وام اجاره 
مسكن است كه مطابق با نظر و اعالم بانك مركزي ساير 
بانك ها نيز اين تسهيالت را به واجدان شرايط پرداخت 
خواهند كرد، افزود: در اين مرحله از پرداخت وام اجاره 
مس��كن بتوانيم در حدود 900 هزار نفر را پوش��ش 
بدهيم. در مجموع 6.6 ميليون نفر خانوار اجاره نشين 
در كش��ور داريم كه همه آنها داراي مشكل نيستند. 
بررسي ها نشان مي دهد كه 2.2 ميليون خانوار نيازمند 
كمك هاي دولت براي وام اجاره مسكن هستند.وي با 
اشاره به اينكه تالش بر اين است كه حداقل وثيقه از 
افراد واجد شرايط هستند دريافت شود. اينها موضوعي 
است كه از سوي بانك مركزي نهايي و اعالم مي شود، 
تصريح كرد: از تاريخ مصوبه ستاد ملي كرونا كه 4 مرداد 
است اجاره نامه ها مشمول استفاده از اين تسهيالت 
مي شوند. فرآيند پايش از طريق كد ملي افراد آغاز شده 
است. اما به شكل دقيق تر اطالعات افراد تحت تكفل 
سرپرست خانوار نيز پايش خواهند شد.وي درباره آغاز 
پرداخت تسهيالت وام اجاره مسكن، گفت: تالش اين 
است كه قبل از پايان مرداد بتوانيم افراد را به بانك هاي 
عامل براي درياف��ت وام معرفي كنيم.اصالني ادامه 
داد: منابع محدود است و دسته بندي و طبقه بندي 
متقاضيان در ستاد ملي كرونا انجام شده است. آنچه 
مالك عمل قرار خواهد گرفت مستأجراني است كه 
بعد از 4 مرداد اجاره نامه تنظيم كرده اند كه اين افراد 

مشمول دريافت كمك وديعه مسكن هستند.

هشدار باال آمدن ناگهاني آب 
رودخانه ها و آب گرفتگي

معاون پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي با 
اش��اره به وقوع رگبار باران در ارتفاعات جنوبي البرز، 
بخش هايي از شمال، جنوب و غرب كشور، گفت: روز 
پنجش��نبه نهم مرداد در نوار شمالي كشور بارش ها 
افزايش مي يابد.محمد اصغري در گفت وگو با فارس، 
در تشريح وضعيت جوي كشور در روزهاي آتي اظهار 
داشت: فردا در ارتفاعات جنوبي البرز، شامل استان هاي 
البرز، قزوين و تهران، بخش هايي از سواحل خزر، شمال 
آذربايجان شرقي، شمال آذربايجان غربي، بخش هايي 
از غرب كشور، جنوب سيستان و بلوچستان، ارتفاعات 
و دامنه ه��اي زاگ��رس در اس��تان هاي كهگيلويه و 
بويراحمد و چهارمحال و بختياري، شرق لرستان، شرق 
خوزستان، هرمزگان و فارس، رگبار باران، گاهي رعد 
و برق و وزش باد شديد موقت پيش بيني مي شود.وي 
ادامه داد: روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري 
در برخي نقاط شمال غرب، سواحل خزر، ارتفاعات 
البرز مركزي، همچنين شمال شرق و دامنه جنوبي 
البرز در استان هاي قزوين، سمنان، البرز و تهران رگبار 
و رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي ش��ود كه اين 
شرايط در جنوب سيستان و بلوچستان، غرب فارس 
و غرب هرمزگان نيز حاكم است.معاون پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي افزود: روز پنجشنبه نهم 
مرداد در نوار شمالي كشور بارش ها افزايش مي يابد 
و روز جمع��ه 10 مرداد بارش ب��اران و رعد و برق در 
مناطقي كه ذكر شد ادامه دارد و در مركز و غرب كشور 
نيز خواهيم داشت.اصغري بيان كرد: در مناطقي كه 
ذكر ش��د احتمال باال آمدن ناگهاني آب مسيل ها و 
رودخانه ها، آب گرفتگي و برخورد صاعقه وجود دارد 
كه توصيه مي شود احتياط در تردد و اسكان در حاشيه 
رودخانه ها و مسيل ها و صعود به ارتفاعات در دستور كار 
باشد.معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
با بيان اينكه درياي خزر از چهارشنبه تا جمعه مواج 
خواهد بود، گفت: در 5 روز آينده در برخي نقاط نوار 
شرقي كشور به ويژه زابل وزش باد شديد ادامه دارد و 

گرد و خاك پيش بيني مي شود.

افزايش سفارشات فرودگاه ها و 
هواشناسي به شركت هاي داخلي

وزير راه و شهرسازي گفت: توجه به توليد و استفاده 
از ظرفيت هاي 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 تحريم ها نبايد كند شود.

به گزارش ايلنا، صبح ديروز ششم مردادماه 1399، 
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي درآيين رونمايي 
از برج مراقبت پرواز س��يار فرودگاهي توليد داخل با 
اشاره به اين موضوع كه توجه به توليد و ظرفيت هاي 
داخلي كش��ور به يك باور و فرهنگ س��ازماني در 
اين وزارتخانه تبديل ش��ده است، اظهار كرد: در اين 
چارچوب چهارمين مرحله توليدات داخل حوزه ريلي 
در راه آهن توسط صنايع سازنده تحويل داده شدند.

وي افزود: امروز هم در بخش مراقبت هاي پروازي و 
ناوبري براي شركت  فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، 
اولين برج مراقبت موبايلي پيشرفت كشور كه توسط 
شركت صاايران ساخته شده است، تحويل اين شركت 
شد.توجه به ساخت توليد و استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي براي وزارت راه و شهرسازي اهميت ويژه اي 
دارد چرا كه چرخ حركت توس��عه كشور به واسطه 
فشارهاي طاقت فرسا و تحريم ها نبايد كند شود.وي 
ادامه داد: به همين خاطر همواره از فرصت تحريم ها 
بايد براي جهش استفاده شود تا با تكنولوژي هاي به 
كار گرفته شده، تجهيز و توسعه فرودگاه ها با سرعت 

باالتر و اطمينان بيشتري تحصيل شود.

دليل عدم دعوت
هيات دولت از حناچي

حسن خليل آبادي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
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 
حضور حناچي شهردار تهران در جلسات هيات دولت 
گفت: شهرداري ها در كل كشور خدمات زيادي به 
دولت ارايه مي كنند و اين دو براي حل مشكالت در 
كنار يكديگر هس��تند و در تهران نيز رابطه دولت و 
شهرداري كامال صميمانه است. به گونه اي كه شهردار 
تهران در جلسات هيات دولت شركت مي كرد.وي 
گفت: اما اخيرا در چند جلسه اخير، وي به جلسات 
دعوت نشده اس��ت كه احتمال مي دهيم اين عدم 
دعوت به موضوع تخريب نيم طبقه اضافه ساختمان 
نهاد رياست جمهوري در جماران برمي گردد.وي با 
بيان اينكه بعد از تخريب اين ساختمان ديگر حناچي 
به جلسات هيات دولت دعوت نشد و شايد اين مساله 
بر روي روابط دولت و ش��هرداري تاثيرگذار بوده، 
گفت: البته شهردار تهران عضو مهمان هيات دولت 
است و با اختيار دولت به اين جلسات دعوت مي شود. 
اما معموال مرسوم بوده كه شهردار نيز در جلسات 
باشد و اميدواريم هر چه سريعتر اين مشكالت حل 
شود چرا كه تهران به دليل پايتخت بودنش نيازمند 
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 نمي كند دولت هم خدمات 
نمي دهد؛ اما اين موضوع در افكار عمومي و رسانه ها 
بازتاب زيادي داشته است و اميدواريم دولت تدبير 

كند تا اين مساله نيز حل شود.

خاطره بازي
با شهرنماي نقشه تهران

اگر دلتان براي تهران تنگ شده و در اين شرايط 
كرونايي نمي توانيد در خيابان ها و كوچه هاي اين 
شهر قدم بزنيد و مكان هاي خاطره انگيز زندگي 
شهريتان در پايتخت را دوباره از نزديك ببينيد به 
نقشه تهران مراجعه كنيد و با »شهرنما« به گشت 
و گذار در آن بپردازيد. به گزارش ايسنا، در سامانه 
نقش��ه تهران به آدرس map.tehran.ir كه 
سال هاست 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 مي توانيد 
در ش��هر گردش كنيد و كوچه ه��ا و خيابان ها 
را ب��ا نماي 360 درجه يا ب��ه عبارت ديگر همان 

»پانوراما« ببينيد.

طرحي براي نجات 15درصد 
جمعيت تهران در زلزله

بافت فرسوده و نامقاوم به يكي از معضالت پايتخت 
بدل ش��ده اس��ت، معضلي كه نگراني هاي جدي 
پيرامون گس��تردگي و جمعيت س��اكن در آن در 
هنگام حوادثي مانند زلزله وجود دارد و متاس��فانه 
افزايش قيمت ها در حوزه س��اخت و س��از شرايط 
مقاوم سازي آن را نيز با دشواري روبرو كرده است. در 
اين ميان سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران متولي طرحي براي ايمن سازي اين بافت شده 
است. رضا كرمي محمدي در گفت وگو با ايسنا، در 
مورد طرح بهس��ازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي 
متداول شهر تهران گفت: بسياري از ساختمان ها و 
بناهاي واقع در بافت فرسوده حتي فاقد اسكلت بتني 
هستند و همين امر سبب مي شود كه با كوچك ترين 
لرزه هاي تمام ساختمان فروبريزد. حتي در مواردي 
زلزله هم نبوده و ساختمان فروريخته كه آخرين مورد 
آن حدود دوهفته پيش در مركز تهران رخ داد و يك 
ساختمان سه طبقه قديمي ناگهان فروريخت.رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان 
اينكه طبق برآوردهاي انجام شده حدود 3000هكتار 
بافت فرسوده در شهر داريم، گفت: حدود 15 درصد از 
جمعيت شهر در اين بافت ساكن هستند. اما متاسفانه 
در برخي ازمناطق ش��هري ما، به خصوص مناطق 
مركزي و جنوبي، درصد زيادي از ساكنان ساكن بافت 
فرسوده هستند. مثال در منطقه 11 تهران؛ حدود 40 
درصد از جمعيت ساكن بافت فرسوده اند ومنطقه 
12 نيز وضعيتي مشابه دارد.كرمي محمدي ادامه 
داد: الزم است كه اين ساختمان ها نوسازي شوند و 
در همين راستا نيز شهرداري تهران تسهيالت خوبي 
براي اين امر پيش بيني كرده اس��ت، اما متاسفانه 
در چند س��ال اخير افزايش قيم��ت و هزينه ها در 
ساختمان س��ازي منجر ش��ده تا برخي از مالكان 
ساختمان هاي فرسوده توانايي نوسازي ملك خود 
را نداشته باشند، مخصوصا اينكه اكثر ساختمان هاي 
داراي بافت فرسوده در مناطق مركزي و جنوبي شهر 
تهران قرار دارد.وي با بيان اينكه درهمين راستا نيز 
طرح بهس��ازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي شهر 
تهران در دستور كار مديريت بحران تهران و شهرداري 
تهران قرار گرفت، گفت: در اين طرح امكان بهسازي 
نسبي يا به عبارتي ديگر مقاوم سازي را فراهم كرديم. 
چرا كه هزينه هاي آن به مراتب كمتر از نوسازي يك 
ساختمان است. بر اين اساس متقاضيان بهسازي 
واحدهاي مس��كوني مي توانند 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 گونه اي باش��د كه امكان مقاوم سازي نسبي و 
بهسازي لرزه اي آن وجود داشته باشد، مجوز مربوطه 
را صادر خواهند كرد.كرمي محمدي درباره امالكي 
كه نتوانند تاييديه براي دريافت مجوز را اخذ كنند نيز 
گفت: اين بناها حتما خيلي فرسوده و نامقاوم هستند و 
حتما بايد نوسازي شوند. چون مقاوم سازي و بهسازي 
نيز بايد در ساختمان هايي صورت بگيرد كه شرايط 

آن را داشته باشد. 

ماليات مستضعفان حدود هزار ميليارد تومان است كه 60 درصد آن سهم بنياد و 40 درصد آ ن سهم مردم است
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حمالت ديداس با افزايش فعاليت هاي 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 
همه گيري ويروس كرونا نسبت مي دهند كه 
مصرف كنندگان را به خدمات آنالين وابسته 
كرده اس�ت. بارها اتفاق افت�اده كه برخي از 
وب س�ايت ها ب�ر اثر حمالت منع س�رويس 
توزيع شده )DDoS( از دسترس خارج شوند. 
گزارش�ات منتشرشده نش�ان مي دهد كه 
حم�الت ديداس اكن�ون و با ش�يوع كرونا و 
افزاي�ش فعاليت هاي آنالين، ب�ه يك خطر 
جهاني تبديل شده است و با افزايش حمالت 
و پيچيدگي آنها، ISP ه�ا مجبورند اقدامات 

امنيتي خود را تقويت كنند. 

ديداس يا حمله سرويس توزيع شده، تالش براي خارج 
كردن منابع شبكه، اپليكيش��ن يا سرويس از طريق 
سرازير كردن درخواس��ت هاي فراوان است. حمالت 
ديداس به نحوي رخ مي دهد كه فرد مهاجم كه قصد 
حمله به سرويسي را دارد، ترافيك بسياري را كه عمدتًا 
حاوي تقاضاي كاذب اس��ت، روي يك سايت يا سرور 
مي فرستد و باعث مي ش��ود آن سرويس دهنده ديگر 
نتواند جواب دهد و از كار بيفتد و يا از دس��ترس خارج 
شود. در سال هاي اخير به لطف فراگير شدن حمالت 
سايبري با اهداف سياسي، ابزارها و تكنيك هاي ديداس 
هم دچار تحول گسترده اي شده است. امروزه تعريف 
اين حمالت پيچيده تر شده، زيرا مجرمان سايبري با 
به كارگيري تركيبي از حمالت با حجم باال و ابزارهاي 
نفوذ هوشمندانه عالوه بر اپليكيشن ها، زيرساخت هاي 
امنيتي ش��بكه از قبيل فايروال و IPS را نيز هدف قرار 
مي دهند. در حالي كه حمالت ديداس خدمات را براي 
شركت هاي بزرگ و افراد به طور يكسان مختل مي كند، 
ISP ها در مقابل حمالت با چالش هاي بيشتري روبرو 
مي شوند تا ترافيك هاي غير قابل كشف و غيرطبيعي 
را مهار كنند. به گفته محققان حمالت ديداس بدون 
سروصدا كار مي كنند. محققان افزايش حمالت ديداس 
را به همه گيري ويروس كرونا نس��بت مي دهند، زيرا 
مصرف كنندگان به خدمات آنالين وابسته مي شوند و 
كار از خانه به عنوان يك امر عادي جديد در جهت تالش 
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، اقدامات امنيتي مناسب براي كاهش اين حمالت 
براي ISP ها يك امر مهم است. حمالت ديداس، چه از 
طريق ورودي و چه از طريق خروجي ها، تهديدي براي 
اين استاندارد كار جديد است كه هيچ يك از كاربران 
خانگي قادر نخواهند بود به طور موثر از آن جلوگيري و 
آن را شناسايي كنند. به همين دليل ISP ها براي حفظ 
كيفيت اتصال به شبكه خود بايد از اقدامات محافظتي 
استفاده كنند. از طرفي اين روزها ويروس كرونا راه را 
براي ساير ويروس ها هموار كرده است، بدافزارهايي كه 
بزهكاران براي بهره گرفتن از فرصت ناشي از كار و اقامت 
طوالني مردم در منزل، توليد و توزيع كرده اند. همچنين 

با افزايش دوركاري و خانه نشيني بعد از شيوع ويروس 
كرونا، هكرها نيز حمالت خ��ود را متوجه رايانه هاي 
خانگي كرده و به طور مرتب به آنها حمله مي كنند. طبق 
گزارش پليس فتا، حمالت ديداس در س��ه ماهه اول 
سال ۲۰۲۰ نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ بيش 
از ۲۷۸ درصد 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 بر ISP ها ش��ده اس��ت. عالوه بر 
حمالت ديداس س��نتي، محققان الگوهاي مختلف 
ترافيكي غيرعادي، از جمله حمالت كوچك و كوچك تر 
را كه »قاتالن نامرئي« ناميده مي ش��وند، شناس��ايي 
كردند. اين نوع حمالت معمواًل توسط  ISP ها ناديده 
گرفته مي ش��وند و اين امر باع��ث اختالالتي هنگام 
دسترسي به وب سايت ها و شبكه هاي خدمات آنالين 
مي شود. كارشناسان معتقدند كه اين روند به زودي از 
بين نمي رود و بايد با انجام اقداماتي زيرس��اخت هاي 
ش��بكه اينترنتي را در برابر حمالت شديد ايمن كرد. 
ISP ها نقش كلي��دي در جلوگيري و كاهش حمالت 
در دراز م��دت دارند و از ش��بكه ها 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 سرويس دهي شبكه به مشتريان هنگام حمالت 

ديداس انجام شود. يافته هاي تحقيقاتي نشان مي دهد 
كه حمالت Bits-and-Pieces همچنان به صورت 
س��نتي ادامه دارند. اين مش��كل ناش��ي از حمالت و 
درخواس��ت هايي از طرف IP هاي مختلف اس��ت كه 
در نهايت زيرساخت ها را به صورت هدفمند از طريق 
حمالت كوچك فراوان از منابع مختلف محاصره و باعث 
آسيب و اختالل در آنها مي شود. عالوه بر اين، ۹۰ درصد 
از حمالت به كار رفته نيز از يك رويكرد منحصر به فرد 
استفاده كرده اند كه اين تغيير از ويژگي هاي اين حمالت 
نسبت به حمالت سنتي اس��ت. از آن جا كه حمالت 
ديداس پيچيده تر مي شود و با تغيير در شيوه زندگي 
به دليل همه گيري ويروس كرونا تشديد مي شود، بايد 
سياست ها و شيوه هاي امنيتي جديد براي جهان در نظر 
گرفته و مورد توجه قرار گيرد و ISPها بايد با روش هاي 
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
با افزايش وابستگي كسب وكارها و سازمان ها به اينترنت، 
خارج شدن از دسترس كه همان ضربه اصلي ديداس 
است، به اندازه قطع شدن برق روي آنها تاثير منفي دارد. 
تاخت وتاز هكرها به سرويس هاي مالي و سازمان هاي 
كوچك محدود نمي شود بلكه اپليكيشن هاي حياتي 
كسب و كار نظير ايميل، اتوماسيون فروش و غيره را كه 
سازمان ها براي مديريت امور روزانه خود بر آنها متكي 

هس��تند، هدف قرار مي دهند. عالوه ب��ر اين بانك ها، 
صنايع مختلف و حوزه بهداش��ت و درم��ان نيز براي 
انجام فعاليت ه��اي روزمره و ارتباط با زنجيره تامين و 
بخش هاي ديگر بر وبي تكيه دارند كه از حمالت ديداس 
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 مي شود. از سوي 
ديگر زماني كه اپليكيشن هاي حياتي كسب و كار از پا 
بيفتد عمليات هاي مختلف از ارتباط با زنجيره تامين 
گرفته تا توليد و توزيع با اختالل مواجه خواهد شد. طبق 
اطالعات وب سايت وريزاين، آسيب پذيري در مقابل 
اين نوع حمالت، بيشتر به امنيت سرور برمي گردد تا 
به امنيت سايت؛ براي تأمين امنيت سرور، راه حل هاي 
مختلفي وجود دارد. از اين ميان مي توان به تأمين امنيت 
سيس��تم عامل، تأمين امنيت وب س��رور نصب شده، 
تأمين امنيت پورت هاي سرور، ايمن سازي سرور براي 
عدم اجراي شل هاي مخرب رايج، نصب آنتي ويروس 
براي اسكن خودكار سرور، بستن دسترسي فايل هاي 
خطرناك سيستم عامل جهت امنيت بيشتر و بستن 
پورت ها و حذف سرويس هاي غيرضروري سرور اشاره 
كرد. با وجود اين، بايد توجه داشت كه حتي شركت هاي 
بزرگ دنياي فناوري ني��ز روزانه چندين نوع حمالت 
سايبري متحمل مي ش��وند؛ از اين رو امنيت هيچگاه 
تضميني نيست. اما با رعايت موارد امنيتي و مانيتورينگ 
روزانه  امنيت وب سايت و وب سرور، مي توان تا حدي از 

اين نوع حمالت پيشگيري كرد.

اخبار

صرف يك سوم ارز واردات 
گوشي براي 9 درصد مردم 

مدير س��امانه همتا گفت: »يك س��وم ارز كشور در 
واردات گوش��ي مربوط به گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ 
يورو است و در س��ال ۹۸ تنها ۹ درصد از مخاطبان 
از گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ يورو اس��تفاده كردند.« 
حسين يوس��فيان در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
خبر ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي ۳۰۰  يورو 
گفت: »قبل از سال ۹۷ حدود ۹۰ درصد بازار واردات 
گوشي قاچاق بود كه بعد از طرح رجيستري واردات تا 
حدودي قانوني شد. از طرفي بخشي از واردات گوشي 
مربوط به مسافري است و سهم عمده واردات آن به 
صورت قاچاق وارد مي ش��ود. يعني عوارض گمرك 
پرداخت مي ش��ود ام��ا با سوء اس��تفاده از اطالعات 
مسافر گوشي همراه ثبت مي ش��ود و تامين ارز آن 
هم از بازار آزاد اس��ت.« وي افزود: »۲.۴ ميليارد دالر 
از واردات كش��ور مربوط به گوشي موبايل بوده است 
و ۱.۳ ميليارد دالر مربوط به گوشي زير ۳۰۰ يورو و 
نزديك به ۰.۸ يعني نصف آن مربوط به گوشي باالي 
۳۰۰ يورو است، در واقع يعني يك سوم ارز كشور در 
واردات گوشي مربوط به گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو 
است و درحالي كه در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از مردم 
از گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ يورو استفاده كردند.۹۱ 
درصد مردم از گوشي زير ۳۰۰ يورو استفاده مي كنند 
كه در حقيقت دو سوم منابع ارزي را به خود اختصاص 
مي دهند. به طور متوسط گوشي باالي ۳۰۰ يورو پنچ 
برابر گوشي  زير ۳۰۰ يورو هستند يعني به ازاي ورود 
يك گوشي باالي ۳۰۰ يورو مي توان پنچ گوشي زير 

۳۰۰ يورو وارد كرد.«

مجلس روند پيشرفت شبكه ملي 
اطالعات را پيگيري مي كند

عضو كميته ارتباطات مجلس شوراي اسالمي گفت: 
»روند پيش��رفت و برنامه هاي مدنظر براي تسريع 
راه اندازي كامل ش��بكه ملي اطالع��ات در مجلس 
بررسي مي شود.« لطف اهلل سياهكلي در گفت وگو با 
مهر، اولويت كاري مدنظر كميته ارتباطات و فناوري 
اطالعات مجلس ش��وراي اس��المي را پرداختن به 
بحث ش��بكه ملي اطالعات عنوان كرد و گفت: »با 
توجه به نياز كشور براي راه اندازي كامل اين شبكه، 
روند پيشرفت اين پروژه ملي پيگيري مي شود.« وي 
افزود: »با توجه به اينكه كميس��يون فضاي مجازي 
در مجلس ش��وراي اس��المي وجود ندارد، موضوع 
پروژه هاي ارتباط��ات و فناوري اطالعات در كميته 
ICT ذيل كميسيون صنايع و معادن دنبال مي شود.« 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه بحث پيشرفت هاي مربوط به 
زيرساخت هاي حوزه ICT از ديگر محورهاي مورد 
توجه است، گفت: »موضوع تسريع در روند راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات، نحوه اجراي اين پروژه، ميزان 
پيشرفت و جبران عقب ماندگي هاي موجود از جمله 
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 
حضور در اين كميسيون و پاسخ به سواالت نمايندگان 
دعوت كرديم كه با توجه به اينكه حال جسماني وزير 

ارتباطات مساعد نبود اين جلسه برگزار نشد.

تشكيل كميسيون ويژه آي تي 
از اولويت هاي مجلس است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه بس��ياري از موضوع��ات مربوط به 
فناوري و اطالعات در س��اير كميسيون ها قابل 
رسيدگي نيس��ت، گفت: »تشكيل كميسيون 
ويژه فناوري اطالعات در راستاي تأكيدات مقام 
معظم رهبري است كه بايد انجام شود.« مهدي 
طغياني در گفت وگو با فارس با بيان اينكه فضاي 
مجازي ويژگي ها و ابعاد مختلفي براي رسيدگي 
دارد گفت: »يكي از اولويت هاي مجلس شوراي 
اسالمي تشكيل كميسيون فناوري اطالعات است 
چرا كه اين موضوع مورد تأكيد مقام معظم رهبري 
بوده است و ما نيز بايد هر چه سريع تر نسبت به 
راه اندازي اين كميسيون اقدام كنيم.« وي افزود: 
»كميسيون هاي ويژه براي موضوعاتي تشكيل 
مي شوند كه داراي ابعاد مختلف و اساساً از اهميت 

بسيار زيادي برخوردار هستند. 

فناوري هاي نو

5G فعال فضاي اينترنت
مبهم است

هر قدر بتوانيم س��رويس بهتري ارائه دهيم و 
نسل پيش��رفته تري از اينترنت براي كاربران 
فراهم كنيم اتفاق خوبي خواهد بود، اما بحث 
اين اس��ت كه آنچه را هم داريم تقويت كنيم، 
يعن��ي ۴G را هم توس��عه و تقويت كنيم. رضا 
الفت نسب در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به لزوم 
به كارگيري نس��ل جديد اينترنت در توس��عه 
كس��ب و كارها اظهار كرد: »واقعيت اين است 
كه ما هنوز در اينترنت معمولي و ۴G مشكل 
داريم، قطع��ا گجت هاي كنوني نس��ل جديد 
اينترنت را س��اپورت نمي كنند. دستگاه هاي 
گوشي كنوني امكان جديد و اينترنت با سرعت 
باالتر را پشتيباني نمي كنند، بنابراين همه گير 
ش��دن آن فعال مبهم است اما درصورت فراهم 
شدن امكانات، مردم از سرعت باال براي گذران 

امور خود استقبال مي كنند.« 
دبير انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي با 
بيان اينكه فعال در مرحله آزمون و خطا به سر 
مي بريم، گفت: »در هر حال اگر دو نسل باالتر 
هم بيايد و م��ردم بتوانند هزينه ها 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��رفته تري از اينترنت 
براي كاربران فراهم كنيم اتفاق خوبي خواهد 
بود، اما بحث اين اس��ت ك��ه آنچه را هم داريم 
تقويت كنيم، يعني ۴G را 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 صعب العبور مشكل داريم.« 
الفت نس��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 مي يابد، 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 
۵ ارتباطات )۵G( مطابق با اهداف شبكه ملي 
اطالعات اس��ت، گفت: »اين فناوري مي تواند 
به افزايش ترافيك ش��بكه ملي و شكل گيري 
زيس��ت بوم نوآورانه بينجامد.« ستار هاشمي 
در گفت وگ��و با مهر با اش��اره ب��ه روند اجراي 
فاز آزمايش��ي فناوري نس��ل پنجم ارتباطات 
س��يار )۵G( در كشور اظهار كرد: »بيش از دو 
سال براي راه اندازي ۵G در ايران برنامه ريزي 
ش��ده و آمادگ��ي زيرس��اختي، رگوالتوري و 
كاربست هاي اين تكنولوژي در قالب نقشه راه، 
طي شده اس��ت. فناوري ۵G مطابق 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 
مولفه هاي اصلي فن��اوري۵G تمركز ويژه بر 
مصاديق نرم افزاري و طراحي و معماري بر پايه 
نرم افزار اس��ت، اضافه كرد: »با توجه به اهداف 
شبكه ملي اطالعات، با حضور ذي نفعان بخش 
فناوري اطالع��ات و ارتباطات كش��ور، از اين 
مولفه ها مي توانيم در راس��تاي بومي س��ازي 
اس��تفاده كنيم.« هاش��مي با بيان اينكه براي 
راه اندازي نس��ل پنجم ارتباطات ۵G تنها به 
زيرساخت ارتباطي اين تكنولوژي توجه نشده 
اس��ت، افزود: »فناوري ۵G يك زيس��ت بوم 
اقتصادي اس��ت ك��ه مي تواند به ش��كوفايي 
اقتصاد ديجيتال نيز كمك كند.« وي با اشاره 
به جلسات متعددي كه با ذي نفعان اين حوزه 
از جمله بخش خصوصي توسعه دهنده خدمات 
نرم افزاري و اپليكيش��ن، سازمان نظام صنفي 
رايانه اي و س��نديكاي صنعت مخابرات انجام 
شد، گفت: »در پروژه ۵G نگاه توسعه خدمات 
و اس��تفاده از ظرفيت هاي بومي كش��ور براي 
توسعه تجهيزات وجود دارد. در همين حال از 
ظرفيت تحقيقاتي، اجرايي و فكري و مشورتي 
دانش��گاه ها نيز در اين پروژه به��ره برده ايم.« 
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه ۵G امكان 
ارايه بس��ياري از خدمات را كه تاكنون ميسر 
نبوده اس��ت، فراهم مي كند، خاطرنشان كرد: 
»از جمله اين خدمات مي توان به جراحي از راه 
دور در حوزه پزشكي اشاره كرد. به اين معني 
كه اجراي كامل ش��بكه ۵G در كل كشور اين 
امكان را براي توسعه عادالنه خدمات پزشكي 

در كشور فراهم مي كند.
از س��وي ديگ��ر تكنول��وژي ۵G در صناي��ع 
مختلف، افزاي��ش بهره وري و خل��ق ثروت را 
به همراه خواهد داش��ت؛ براي مثال در حوزه 
كش��اورزي مي تواند 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 
۵G هس��تيم.« معاون فناوري و نوآوري وزير 
 ۵G ارتباطات با اشاره به كاركردهاي فناوري
نسبت به نسل هاي 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 
مي تواند نويدبخش ش��كل گيري زيس��ت بوم 
نوآوران��ه با خلق كاربردهاي جديد در كش��ور 
باشد؛ اين فناوري همچنين مي تواند ترافيك 
ش��بكه ملي اطالعات را افزاي��ش داده و باعث 
ايجاد اشتغال در حوزه تخصصي ICT شود.«

روند افزايش حمالت ديداس به زودي از بين نمي رود و بايد زيرساخت هاي شبكه اينترنتي را ايمن كرد
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مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

دادگاهي در ايالت كاليفرنيا اپل را به علت كوتاهي در مقابله 
با كالهبرداري از خريداران كارت هاي هديه سرويس آيتونز 
اين شركت مورد پيگرد قضايي قرار داده است. به گزارش 
مهر به نقل از زد دي نت، كالهبرداري از طريق كارت هاي 
هديه سرويس پخش فيلم و موسيقي آيتونز اپل از حدود 
۱۴ سال قبل آغاز شد. در آن زمان اپل كارت هاي هديه اي 
را براي استفاده در فروشگاه آنالين فيلم و موسيقي آيتونز 
عرضه كرد. اين كارت ها بعداً به طور گسترده تري در تمامي 
فروشگاه هاي آنالين اپل قابل استفاده بود. كالهبرداران 
براي سوءاس��تفاده از اي��ن كارت ها با قرباني��ان خود كه 
مشكالتشان از قبل شناسايي شده بود، تماس گرفته و از آنها 
مي خواستند تا براي پرداخت سريع ماليات، صورت حساب 
بيمارستان، قبض و غيره يك كارت هديه آيتونز بخرند و به 
سرعت شماره سريال و كلمه عبور اين كارت و نيز پين كد 

آن را براي اثبات خريداري اين كارت در اختيار كاله برداران 
تماس گيرنده قرار دهند. بخش اعظ��م قربانيان از ميان 
افراد كهنسالي انتخاب مي شدند كه نمي دانستند كه اين 
كارت هاي هديه تنها در فروشگاه هاي اپل قابل استفاده بوده 
و نمي توان از آنها براي پرداخت قبض و ماليات بهره گرفت. 
كالهبرداران از اعتبار كارت هاي هديه براي خريد توليدات 
اپل مانند رايانه هاي مك، آيفون، آي پد و غيره، ارز يا اعتبار 
ديجيتال قابل استفاده در بازي ها و اپليكيشن هاي مختلف 
و غيره استفاده مي كردند و از آنجا كه اين مساله به سود اپل 
بود و باعث رونق كسب وكار آن مي شد، تالش جدي از سوي 
اين شركت براي مقابله با اين كالهبرداري و اطالع رساني به 
مردم درباره قابليت هاي واقعي اين كارت هاي هديه صورت 
نگرفت. خسارت واردشده به مردم به علت اهمال اپل حدود 

يك ميليارد دالر برآورده شده است.

براي اولين بار از ابتداي ماه ژوئن سال جاري ميالدي، 
اكنون بار ديگر قيمت بيت كوين به بيش از ۱۰ هزار دالر 
رسيده است. به گزارش ايسنا به نقل از سي ان بي سي، 
در حالي كه بيت  كوين در ماه هاي گذشته با نوسانات 
زي��ادي همراه ب��ود و پ��س از دوره اي طوالني كه در 
۹۰۰۰ دالر ثابت مانده ب��ود، اكنون بار ديگر مرز ۱۰ 
هزار دالري را رد كرده است. بيت كوين طي هفت روز 
گذشته نزديك به ۱۱ درصد 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 تحليل هاي زي��ادي از آينده 
بيت كوين منتشر مي ش��ود، چندي پيش بلومبرگ 
با انتشار يادداش��تي برآورد كرده بود كه بهاي رمزارز 
بيت كوين در سال جاري ميالدي به ۲۰ هزار دالر نيز 

خواهد رسيد. كيتي استوكتون، يكي از كارشناسان 
و تحليلگران فعال در اين حوزه، گفته بود بيت كوين 
از لحاظ تكنيكال جاي��گاه خود را روي ۸۰۰۰ دالر به 
ثبات رسانده و درصورتي كه به سطوح باالتر از ۱۰ هزار 
دالر صعود كند، مي تواند افزايش قيمت چشمگيري 
را تجربه كند. در حالي كه زمزمه هايي از توليد واكسن 
كرونا به گوش مي رسد، اكنون ويجي آيار، مدير شركت 
س��رمايه گذاري لونو كه در زمينه رم��ز ارزها فعاليت 
مي كند، معتقد است بيت كوين از اين زمزمه ها منتفع 
مي شود و مي گويد: اگر دولت هاي بزرگ به تخصيص 
بسته هاي حمايتي ادامه دهند، روند افزايشي بازار اين 
رمزارز ادامه پيدا خواهد كرد. اين روند افزايش��ي بازار 
طال و بازارهاي سهام را نيز شامل مي شود و بيت كوين 

و ديگر رمزارزها اين مسير را دنبال مي كنند.

بيت كوين مرز ۱۰ هزار دالر را رد كرد تعقيب قضايي اپل به علت كالهبرداري از كاربران آيتونز

آمازون به سرمايه گذاري در استارت آپ ها با هدف جمع آوري 
اطالعاتي پيرامون محصوالت براي دستگاه هاي خود متهم 
شده است. به گزارش ديجياتو به نقل از وال استريت ژورنال، 
آمازون با چندين استارت آپ ارتباط برقرار مي كند، با مقامات 
آنها جلسه تشكيل مي دهد و حتي در برخي مواقع، بخش 
كوچكي از سهام آنها را نيز مي خرد اما تمام اين اقدامات براي 
دسترسي به اطالعات آنها صورت مي گيرد و در نهايت اين 
شركت محصوالت مشابه با دستگاه هاي اين استارت آپ ها 
را توليد كرده و وارد بازار مي كند. براي مثال يك استارت آپ 
با نام »LivingSocial« براي جذب سرمايه با اين فروشگاه 
اينترنتي جلسه داش��ته و در نهايت ۳۰ درصد سهام خود 
را به آن مي فروش��د. پس از اين سرمايه گذاري، آمازون به 
اطالعات اختصاصي اين استارت آپ دسترسي پيدا كرده و 

پس از تماس با مشتريان آن، معامالت بهتري را با محصوالت 
مشابه به آنها پيشنهاد داده است. سازنده اسپيكر هوشمند 
»Ubi« نيز اعالم كرده كه پيش از رونمايي از آمازون اكو، با 
مقامات اين فروشگاه اينترنتي مالقات كرده است. نتيجه اين 
جلسه، توسعه محصولي مشابه با Ubi بوده كه در نهايت با 
نام اكو وارد بازار مي شود. برخي از مديران استارت آپ ها ادعا 
كرده اند كه پس از عرضه محصوالت مشابه از سوي آمازون، 
كسب وكارشان نابود شده و مجبوربه كاهش فعاليت هاي 
خود شده اند. آمازون اعالم كرده كه جلسات با استارت آپ ها 
با هدف س��رمايه گذاري، محرمانه بوده اند. اين فروش��گاه 
اينترنتي همچنين گفته كه از اطالعات اين جلسات براي 
توليد محصوالت خود اس��تفاده نكرده و چنين ادعاهايي 

به طور معمول در دادگاه  برطرف مي شوند.

اتهام آمازون: سرقت ايده استارت آپ ها در پوشش سرمايه گذاري

رگوالتور رقابت استراليا گوگل را متهم كرد مصرف كنندگان 
را براي دريافت اجازه براي استفاده از اطالعات شخصي آنها 
براي تبليغات هدفمند گمراه كرده است. به گزارش ايسنا به 
نقل از رويترز، اتهامات مقامات استراليايي كه ممكن است 
به صدور جريمه چند ميليون دالري براي گوگل ختم شود، 
در بحبوحه افزايش حساسيت هاي جهاني پيرامون حريم 
خصوصي اطالعات مطرح شده است. قانونگذاران امريكايي 
و اروپايي اخيرا به نحوه اس��تفاده ش��ركت هاي فناوري از 
اطالعات خصوصي كاربران متركز ش��ده  اند. كميسيون 
رقابت و مصرف كننده استراليا در اسنادي كه به دادگاه ارايه 

كرد، گوگل را متهم كرد كه به طور شفاف اجازه كاربران را 
دريافت نكرده يا به طور مناسب كاربران را درباره يكي كردن 
اطالعات شخصي اكانت هاي گوگل با فعاليت هاي وبگردي 
آنها در وب س��ايت هاي غيرگوگل مطلع نكرده است. راد 
سيمز، رييس اين كميسيون گفت: »اين تغيير ارزش مالي 
زيادي براي گوگل داش��ته است و ما متوجه شديم گوگل 
مصرف كنندگان استراليايي را درباره كاري كه قصد انجام 
آن را دارد، گمراه كرده است.« اين تغيير به گوگل اجازه داد 
وب گردي ميليون ها مصرف كننده را با نام و هويت آنها مرتبط 

كرده و قدرت بازار فوق العاده اي پيدا كند. 

گوگل به فريب كاربران استراليايي متهم شد

دنياي فناوري
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نمره  شاخص كسب وكار در بهار  ۹۹  نسبت به فصل گذشته بهتر شد 

بهبود محيط كسب وكار در فصل كرونا 
تعادل | گروه تجارت |

نتايج پايش ملي محيط كسب وكار ايران در بهار 
1399 منتشر ش�د؛ نتايجي كه حاكي از بهبود 
فضاي كس�ب وكار در بهار سال جاري نسبت به 
فصل گذش�ته اس�ت. هرچند بررسي ها نشان 
مي دهد، شيوع كرونا به نامساعد شدن محيط 
كس�ب وكار دامن زده اس�ت؛ اما بازهم وضعيت 
نهايي شاخص محيط كسب وكار نسبت به فصل 

قبل و فصل مشابه سال قبل بهبود يافته است.

 همچنين نتايج ارزيابي طرح پايش در بهار ۱۳۹۹ نشان 
مي دهد كه از منظر وضعيت مولفه هاي محيط كسب و 
كار، استان هاي »آذربايجان غربي، زنجان و مركزي« داراي 
محيط كسب وكار مس��اعدتر و استان هاي »سيستان و 
بلوچس��تان، تهران و كرمان« داراي محيط كسب وكار 
نامساعدتري نسبت به ساير اس��تان ها بوده اند. البته در 
فصل بهار ۱۳۹۹، ميزان آس��يب وارده بر كس��ب وكارها 
از ش��يوع ويروس كرونا در اس��تان هاي اردبيل )8.55( 
هرمزگان )8.44(، خوزستان )8.۱5( و خراسان شمالي 
)8(، بيشترين مقدار و در استان هاي سمنان )5.76(، قم 
)5.85(، زنجان )5.۹۳( و مركزي )5.۹8(، كمترين مقدار 
نسبت به ساير استان ها توسط فعاالن اقتصادي ارزيابي 
شده اند. از سوي ديگر، س��ه مولفه »غيرقابل پيش بيني 
ب��ودن و تغيي��رات قيمت م��واد اولي��ه و محصوالت«، 
»دشواري تأمين مالي از بانك ها« و »بي ثباتي سياست ها، 
قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار« 
نامناسب ترين مولفه هاي محيط كسب وكار كشور از سوي 

فعاالن اقتصادي عنوان شده است.

   كسب وكار  در بهار ۹۹ 
نتايج پايش ملي محيط كسب وكار كه از سوي مركز آمار و 
اطالعات اقتصادي اتاق ايران صورت مي گيرد براي فصل 
بهار ۹۹ منتشر شد. نتايج اين پژوهش از رسيدن عدد اين 
شاخص به 6.0۱ )نمره ۱0 بدترين ارزيابي است( حكايت 
دارد كه مس��اعدتر از وضعيت اين ش��اخص در ارزيابي 
فصل گذشته يعني زمستان ۹8 با ميانگين 6.05 است. 
اين ارزيابي بيانگر آن اس��ت كه از نظر فعاالن اقتصادي 
مشاركت كننده در اين پايش، وضعيت برخي مولفه هاي 
موثر بر محيط كسب وكار ايران در بهار ۱۳۹۹ تا حدودي 
مساعد شده است. عدد شاخص در بهار ۱۳۹۹ نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 2.5۹ درصد مساعدتر شده است. 
الزم به ذكر است كه اين شاخص از طريق ادغام اطالعات 
حاصل از مولفه هاي پيمايش��ي )28 مولفه( و داده هاي 

مولفه هاي آماري )42 مولفه( به نسبت 80 و 20 محاسبه 
شده است.در بهار ۱۳۹۹، فعاالن اقتصادي مشاركت كننده 
در اين پايش، به ترتيب س��ه مولفه »غيرقابل پيش بيني 
بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت«، »دشواري 
تأمين مالي از بانك ها« و »بي ثباتي سياس��ت ها، قوانين 
و مق��ررات و رويه ه��اي اجرايي ناظر بر كس��ب وكار« را 
نامناسب ترين مولفه هاي محيط كسب وكار كشور نسبت 
به ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند.بر اساس يافته هاي اين 
طرح در بهار ۱۳۹۹، اس��تان هاي سيستان و بلوچستان، 
تهران و كرمان به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط 

كسب وكار و استان هاي آذربايجان غربي، زنجان و مركزي 
به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت 
به ساير استان ها ارزيابي شده اند.همچنين بررسي ها نشان 
مي دهد ميانگين ظرفيت تولي��دي )واقعي( بنگاه هاي 
اقتصادي ش��ركت كننده در طرح در فص��ل بهار معادل 
۳5.57 درصد بوده كه نسبت به همين ميزان در زمستان 
گذش��ته )40.۳4 درصد(، با كاه��ش تقريبي 5 واحدي 
مواجه شده است. ازآنجايي كه شيوع ويروس كرونا، تمامي 
فعاليت هاي اقتصادي در اين فصل را تحت تأثير قرار داده 
بود، در اين دوره، فعاالن اقتصادي با امتياز ميانگين 7.۱ 

ميزان تأثير اين ويروس بر كسب وكار خود را ارزيابي كردند. 
الزم به ذكر است كه شاخص كل كشور، شاخص استاني و 
ساير شاخص ها نيز در اين فصل با در نظر گرفتن اين عامل 
محاسبه و گزارش شده اند. همچنين در فصل بهار ۱۳۹۹، 
ميزان آسيب وارده بر كسب وكارها از شيوع ويروس كرونا 
در استان هاي اردبيل )8.55( هرمزگان )8.44(، خوزستان 
)8.۱5( و خراس��ان ش��مالي )8(، بيش��ترين مقدار و در 
استان هاي سمنان )5.76(، قم )5.85(، زنجان )5.۹۳( و 
مركزي )5.۹8(، كمترين مقدار نسبت به ساير استان ها 

توسط فعاالن اقتصادي ارزيابي شده اند.
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چهار پيشنهاد جديد براي 
جلوگيري از رسوب كاال

معاون گمرك براي جلوگيري از رسوب كاال و تسويه 
فرآيندهاي ترخيص 4 پيشنهاد جديد را به وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ارايه كرد. معاون فني و امور گمركي 
طي نامه اي 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 
فرآيندهاي ترخيص با هدف حمايت از توليد و تسريع 
در ترخيص مواد اوليه و كاالهاي ضروري ارايه كرد. در 
اين نامه مهرداد جمال ارونقي خواستار كاهش زمان 
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 رديف هاي ملي 8 رقمي 
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 شماره ٣٨٣٩٧ 
م��ورخ ٩٩/4/١4 رييس دفتر محترم مع��اون اول 
رياست جمهوري موارد ذيل را به استحضار مي رساند: 
اجراي پيشنهادات اعالم شده از سوي معاونت محترم 
هماهنگي و نظ��ارت اقتص��ادي و زيربنايي معاون 
اول رييس جمهور 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 مي شود: ۱. مطابق 
پيش��نهاداتي كه بارها مطرح و به تصويب رسيده و 
ابالغ نيز گرديده است، نمونه برداري توسط يك مرجع 
صورت پذيرفته و توسط يك مرجع واحد در خصوص 
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(. 2. تمامي س��ازمان هاي 
متولي صدور مجوزهاي قانوني مكلف و موظف شوند 
شرايط و مش��خصات مورد نظر خود، نام موسسات 
و س��ازمان هاي 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، صادركنندگان و سازمان هاي اجرايي 
ذيربط برس��انند. ۳. در اجراي مواد مصرح قانوني و 
مصوبات ابالغي، تمامي س��ازمان هاي صادر كننده 
مجوزهاي قانوني مكلف و موظف به صدور مجوزهاي 
قانوني ترخيص ظرف حداكثر 7 روز اداري گردند و 
همچنين صدور مجوز ثبت سفارش نيز از اين قاعده 
مستثنا نگرديده و سفارشات صاحبان كاال جهت 
ورود كاالهاي تجاري ظرف حداكثر 7 روز اداري به 

صورت سيستمي ثبت و ابالغ گردد.

دستگاه ها مكلف به تشديد 
بازرسي ها در بازار شدند

شاتا | يك مقام مس��وول گفت: به موجب مصوبه 
شوراي هماهنگي تشديد كنترل و بازرسي، سازمان 
تعزيرات حكومتي ش��عبه وي��ژه اي را ب��ه مبارزه با 
احتكار و رس��يدگي به تخلف��ات صنفي اختصاص 
مي دهد. 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 
ايجاد اطمينان براي مردم نسبت به عرضه مكفي كاال 
با قيمت هاي مصوب از مهم ترين اولويت هاي كاري 
تعريف شده براي ستاد تنظيم بازار و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. وي با تاكيد بر اينكه در اين راستا 
شوراي هماهنگي تشديد كنترل و بازرسي راه اندازي 
شده اس��ت، تاكيد كرد: اين شورا به صورت هفتگي 
تشكيل جلسه مي دهد و طبق تصميمات اتخاذ شده 
مقرر گرديد شوراهاي تشديد كنترل و نظارت ضمن 
تشكيل تيم هاي نظارتي مشترك با حضور نمايندگان 
دادستاني، سازمان حمايت، تعزيرات حكومتي، اتاق 
اصناف و بازرسين اتحاديه ها نسبت به كنترل مراكز 
نگه��داري كاالها از حمله انبارها و س��ردخانه ها در 
سطوح واحدهاي توليدي، انبارهاي عمومي و انبارهاي 
سطح شهر و ساختمان هاي مسكوني به عنوان انبار 
احتكار كاال استفاده مي شود، اقدام كنند و فهرست 
تيم ها و اعضاي مربوطه را به سازمان حمايت جهت 
واگذاري دسترس��ي به سامانه جامع انبارها و مراكز 
توسعه تجارت الكترونيكي جهت دسترسي به سامانه 

تجارت داخلي ارسال كنند.

جزييات فعال شدن كانال 
مالي ايران و سوييس 

ايرنا| رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس 
گفت: كانال مالي بين اين دو كشور با ارسال نخستين 
محموله داروهاي س��رطاني فعال شده است. ديروز 
خبري مبني بر تكميل شدن نخستين معامله كانال 
تجاري بشردوستانه جديد ايران با سوييس از سوي 
دولت اين كش��ور اعالم شد كه نويد فعال شدن اين 
كانال مالي را به همراه داشت. شريف نظام مافي با تاييد 
اين خبر اظهار داشت: اين محموله حاوي داروهاي 
ضد سرطان است و نشان مي دهد كه در نهايت اين 
كانال، بستر سازي شده و بودجه اي براي فعال سازي 
آن اختصاص پيدا كرده است. وي افزود: 50 شركت 
تاكنون براي فعاليت در اين كانال مالي با ايران ثبت نام 
كرده اند و در حال برنامه ريزي براي انجام معامالت 
هستند. او  با تاكيد بر اينكه انتشار اين خبر از سوي 
دولت اين كشور بسيار مهم است، خاطرنشان كرد: اين 
كانال مالي مي تواند نقش مهمي در اقتصاد و مبادالت 

تجاري ايران بر عهده بگيرد.

نتايج پايش ملي محيط كسب وكار ايران در بهار 13۹۹  حاكي از بهبود فضاي كسب وكار در بهار سال جاري نسبت به فصل گذشته است

صنعت،معدن و تجارت

شاخص كل محيط كسب و كار

بهار 99زمستان 98بهار 98سال 98سال 97سال 96
* درصد تغييرات فصل بهار نسب به

فصل مشابه سال گذشتهفصل گذشته

5.786.336.086.176.056.01-0.66-2.59
* منفي بودن درصد تغييرات به معناي بهتر شدن وضعيت نسبت به فصل گذشته است
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مرزپرگهر

چهرهروز

مسعود گلزاري درگذشت
مسعود گلزاري، باستان شناِس پيشكسوتي كه هم پژوهشگر بود، هم مترجم و هم ايران شناس در ۸۶ سالگي درگذشت. اكرم طهماسبي باستان 
شناس و همكار او در پروژه پژوهش هاي كرمانشاه گفت: دكتر گلزاري يكشنبه شب، پنجم مرداد، در بيمارستان شريعتي تهران و به دليل مشكالت 
ريوي درگذشت. به گفته  او، هنوز تصميم قطعي از سوي خانواده اين باستان شناس پيشكسوت براي مراسم خاكسپاري گرفته نشده است. 
مسعود گلزاري ۲۱ مهر ۱۳۹۷ در آيين نكوداشت خود در كه در سالن همايش هاي موزه ملي ايران برگزار شد، درباره  خودش اين طور صحبت 
كرد: »نخست بروشوري براي كرمانشاهان در موسسه سحاب در سال ۱۳۴۴ چاپ كردم. از خط رأس اسدآباد تا عراق و از انتهاي ايالم تا ماكو 

رفتم. سنگ نوردي كردم، معادن خواندم و مردم شناسي كردها را ياد گرفتم كه هيچ كردي از من كردتر نيست.«  

فرار   بني صدر 
س��اعت ۱۰ صب��ح چهارش��نه، هفت��م 
مرداد ۱۳۶۰، خب��ر مهمي روي خروجي 
خبرگزاري فرانس��ه قرار گرفت. خبر اين 
بود: »يك هواپيماي ايراني كه حامل ابوالحسن بني صدر، 
رييس جمهور س��ابق ايران، بود در پايگاه نظامي اورو در 
حومه پاريس به زمين نشست.« اين خبرگزاري همچنين 
به نقل از يك منبع آگاه گزارش داد كه بني صدر از فرانسه 
تقاضاي پناهندگي سياس��ي كرده و دولت فرانسه اين 
درخواس��ت را پذيرفته است به شرط اينكه در خاك آن 
كشور دست به هيچ گونه فعاليت سياسي نزند.  هفتم مرداد 
۱۳۶۰، ابوالحسن بني صدر رييس جمهوري بركنار شده 
ايران به همراه مسعود رجوي سركرده گروهك منافقان 
با يك فروند هواپيما از ايران گريختند. رياست جمهوري 
بني صدر تنها ۱۷ ماه به طول انجاميد. بني صدر در دفتر 
رياست جمهوري خود طيفي از تحصيلكردگاني را گردهم 
آورد كه اغلب وابسته به گروه هاي مخالف بودند. اين دفتر 
تحت نظارت دكتر رضا تق��وي از ديپلمات هاي وزارت 
خارجه حكومت پهلوي افرادي را كه به سازمان مجاهدين 
خلق ، حزب رنجبران و ديگر گروه ها و سازمان هاي مخالف 
وابسته بودند، گردهم آورد. اين عملكرد كه جامعه ايران 
را در اولين س��ال هاي پس از پيروزي انقالب با موجي از 
بحران و تنش و درگيري مواجه كرده بود، همراه با عدم 
شايستگي و صالحيت بني صدر 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 ۲۰ خرداد 
۱۳۶۰ طي حكمي وي  را از سمت فرماندهي كل نيروهاي 

مسلح جمهوري اسالمي ايران بركنار كند. ۱۰ روز پس 
از صدور حكم امام ، هاشمي رفس��نجاني � رييس وقت 
مجلس شوراي اسالمي � گزارش آراي نمايندگان مجلس 
را در مورد عزل بني صدر از رياست جمهوري به اطالع امام 
رساند. امام )ره( نيز در پاسخ به نامه رييس مجلس ، طي 
پاسخي ، بني صدر را از رياست جمهوري عزل كردند. عزل 
بني صدر اختفاي وي را به مدت 5 هفته در پي داشت. وي 
سپس همراه مسعود رجوي رييس سازمان مجاهدين 
خل��ق )منافقين (، در روز هفتم م��رداد ۱۳۶۰ مخفيانه 
تهران را به قصد پاريس ترك كردند. فرار بني صدر يك 
ماه پس از خلع وي از رياست جمهوري توسط امام و يك 
هفته پس از انتخاب شهيد محمدعلي رجايي به سمت 

رياست جمهوري اسالمي ايران صورت گرفت .  بني صدر 
روز چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۶۰ با يك فروند هواپيماي 
بويينگ ۷۰۷ به خلباني سرهنگ معزي، خلبان ويژه شاه، 
از كشور گريخت . معزي در دي ماه ۱۳5۷ پس از آنكه شاه 
را به مصر و سپس به مراكش برد، در بازگشت از مراكش با 
تظاهر به جانبداري از انقالب اسالمي، وارد كشور شد. گفته 
شد كه بني صدر هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد و فرار از 
كشور، سوار بر اتومبيل وانت و ملبس به لباس زنانه بود. 
بني صدر در سال ۱۳۴۱ به عضويت رسمي جبهه ملي 
درآمد. او همزمان كه در رش��ته اقتصاد دانشگاه تهران 
تحصيل مي كرد، مسوول س��ازمان دانشجويان جبهه 

ملي در دانشگاه تهران نيز بود.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

از جندي شاپور تا دانشگاه تهران 

دانشگاه جندي ش��اپور به عنوان اولين دانشگاه 
تاريخ ايران و از نخس��تين دانش��گاه هاي عملي 
جهان هنوز در گوش��ه اي از ش��مال خوزستان 
ناشناخته و در حال نابودي است. دانشگاه يا همان 
شهر دانشگاهي جندي شاپور كه دربرخي منابع 
حتي از آن به عنوان قديمي ترين دانشگاه جهان 
نام برده شده را شاهپوراول فرزند اردشير ساساني 
بنا نهاد. البته اولين دانشگاه ايران به معني مدرن 
آن، در س��ال ۱۳۱۳ با هدف ايجاد مركزي براي 
آموزش عالي تاسيس ش��د. گرچه برخي اعالم 
كرده اند كه اولين طليعه تأسيس دانشگاه در ايران، 
تأسيس دارالفنون بوده و پيش از تأسيس دانشگاه 
تهران، نيز مدارس عالي حقوق و دارالمعلمين نيز 
تأسيس شدند. پيشنهاد اوليه اين ارگان دولتي را 
اسماعيل سنگ در سال ۱۳۰5 داد و پس از انجام 
مطالعات اوليه اي كه عيسي صديق انجام داد، در 
سال ۱۳۱۳ خورشيدي به دستور رضا شاه پهلوي 
تأسيس شد. كليات طرح تأسيس دانشگاه تهران 
را از سال ۱۳۰۷ محمود حسابي به وزير فرهنگ 
وقت پيشنهاد داد. طرح تفصيلي تأسيس دانشگاه 
تهران نيز در س��ال ۱۳۱۰ تهيه و به وزير معارف 
تقديم ش��د و در ۲۲ اس��فند ۱۳۱۲ به مجلس 
شوراي ملي رفت و در ۸ خرداد ۱۳۱۳ از تصويب 
مجلس گذشت.درباره اين پيشنهاد، علي اصغر 
حكمت كفيل )سرپرس��ت( وقت وزارت معارف 
و مسوول اجراي طرح تأسيس دانشگاه تهران و 
نخستين رييس اين دانشگاه، در كتاب خاطراتش 
چنين نوشته است: »در يكي از شب هاي فرخنده 
اواخر بهمن ۱۳۱۲ جلسه هيات وزرا در حضور شاه 
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( رييس الوزرا در 
اين باب به شاهنشاه تبريك گفت. نوبت به بنده 
نگارنده رسيد كه به سمت كفيل وزارت معارف در 
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: »بسيار خوب آن را بسازيد.« در جلسه بعِد 
هيات وزرا در آغاز به وزير ماليه مرحوم علي اكبر 
داور، رو نموده و فرمودند در بودجه س��ال آينده 
مبلغ ۲5۰/۰۰۰ توم��ان به وزارت معارف اعتبار 
بدهيد كه به مصرف ساختمان مدرسه برسانند. 
چند روز بعد كه بودجه سال نو تدوين و تنظيم شد 
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 
۱۳۱۳ به 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، دانشگاه هاي ملي 
)شهيد بهشتي كنوني(، دانشگاه شيراز، دانشگاه 
آزاد اسالمي و دانش��گاه هاي متعددي در ايران 

تاسيس شدند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون آب و ملي شدن آب 
قانون آب و نحوه ملي ش��دن آن اواخر تي��ر ۱۳۴۷ در 
مجلس بيس��ت و دوم ش��وراي ملي و در مجلس سنا 
تصويب ش��د. اين قانون در تاريخ ۷ ام��رداد ۱۳۴۷ به 
توشيح محمدرضا شاه پهلوي رس��يد.  بر اساس ماده 
يك اين قانون، تمامي آبهاي جاري در رودخانه ها و انهار 
طبيعي و دره ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم 
از سطحي و زيرزميني و همچنين سيالبها وفاضالبها 
و زه آبه��ا و درياچه ها و مردابه��ا و بركه هاي طبيعي و 
چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني 
ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم است و مسووليت 
حفظ و بهره ب��رداري اين ثروت ملي و اح��داث و اداره 
تأسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول 
مي ش��ود.ماده ۲ اين قانون تصريح كرده كه بستر انهار 
طبيعي و رودخانه ها اعم از اينكه آب دايم يا فصلي داشته 
باشند متعلق به دولت است و پهناي آن تا حدي است كه 
مسيررودخانه يا نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان 
دهد و همچنين است ساحل درياها و درياچه ها طبق 
قانون اراضي س��احلي مصوب  ۱۳۴۶/5/۲5ايجاد هر 
نوع اعياني در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دريا و 
درياچه ها اعم از طبيعي يا مخزني با توجه به حريم قانوني 
ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق. بر اين اساس، 
حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزو 

جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني 
ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين 
شده باشد. اجازه مصرف حقي است كه به منظور استفاده 
مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش بيني شده 
در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي يا 
حقوقي واگذار مي شود. همچنين، در رودخانه هايي كه 
مجموع حقابه مصرف كنندگان بيش از ميزان واقعي و 
عادي رودخانه ها باشد و حقابه هاي موجود به مصرف 
مفيد نرسدوزارت آب و برق مي تواند در هر ناحيه تا تاريخ 
اعالم اجراي قانون ملي شدن آب به وسيله هياتهاي سه 
نفري و پنج نفري باتوجه به مدارك موجود و ميزان آب 
رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در 
تعيين ميزان حقابه مصرف كنندگان تجديد نظر كند و 
نظريه هياتهاي مزبور پس از قطعيت به وسيله وزارت آب 
و برق به مورد اجرا گذارده مي شود.از تاريخ اعالم اجراي 
ملي ش��دن آب در هر ناحيه و منطقه وزارت آب و برق 
مكلف است با تعيين هياتهاي سه نفري پروانه مصرف 
مفيد با قيد حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا 
صنعتي يا مصارف شهري و ساير مصارف مذكور در اين 
قانون براي دارندگان حقابه يا مصرف كنندگان صادر كند 
و پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابه هاي موضوع 

ماده ۳ منتفي است. 

دستور برخورد با تخلفات آلودگي هاي دريايي
معاون محيط زيس��ت دريايي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از ارس��ال نامه 
دادس��تان كل كش��ور به دادستان هاي 
اس��تان هاي س��احلي خبر داد و گفت: بر 
اساس اين نامه، تمام دادستاني ها موظف 
به برخورد جدي با عوام��ل آلودگي هاي 
دريايي شده اند. احمدرضا الهيجان زاده با 
اشاره به آلودگي هاي مختلف دريايي اظهار 

كرد: از جمله منابع مهم آلودگي هاي دريا، آلودگي هاي 
نفتي هستند كه به دليل نشت نفت از لوله ها و سكوهاي 
نفتي يا تخليه مواد نفتي توسط كشتي ها صورت مي گيرد. 
تخليه زباله و پس��ماندهاي شهري و روستايي و تخليه 
پساب هاي ش��يميايي واحدهاي پتروشيمي از جمله 
منابع ديگر آلودگي هاي دريايي هس��تند.  وي با بيان 
اينكه سازمان حفاظت محيط زيست اقدامات قضايي را 
براي برخورد با عوامل آلودگي هاي دريايي انجام مي داد 
اما اين اقدامات بازدارندگي كافي نداشتند، تصريح كرد: 

به عنوان مثال براي يك واحد پتروشيمي 
به دليل تخليه پساب در دريا و آلودگي آن 
جريمه و محكوميتي حداقلي صادر مي شد 
و اين جريمه نمي توانست براي صنعتي كه 
س��االنه چندين هزار ميليارد تومان سود 
دارد، بازدارنده باشد. معاون محيط زيست 
دريايي سازمان حفاظت محيط زيست به 
ايس��نا گفت: از اين رو ما از دستگاه قضايي 
خواستيم كه برخوردهاي بيش��تر و قاطع تري در اين 
زمينه داشته باشد. به دنبال آن دادستان كل كشور به 
تمامي دادستاني هاي استان هاي ساحلي ابالغ كرد كه 
براي پيش��گيري از وقوع جرايم در حوزه آلودگي هاي 
دريايي با متخلف��ان اين حوزه با قاطعيت تمام برخورد 
شود. الهيجان زاده با اش��اره به اينكه در محدوده دريا و 
تاالب ها بعضي شهرداري ها دريا را خشك و آن را تملك 
مي كنند، گفت: اميدواريم با اين ابالغيه جديد دادستاني، 
تخلفات در حوزه آلودگي هاي دريايي را بتوان كنترل كرد.

نتايج ماسك اجباري را اواسط مرداد مي بينيم
معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه با 
ريختن ترس مردم و برگزاري عزا و عروسي، 
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 مي گويي��م ۱۸ ماهه ي��ا ۲۴ ماهه 
ممكن است به واكسن كرونا دست يابيم 
يك شاهكار خواهد بود؛ اين در حالي است 

كه بعد از چند دهه درگيري با ويروس ايدز و همچنين 
ماالريا، اما هنوز واكس��ن اين بيماري ها 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. اكنون با اجباري شدن ماسك از ۱5 تير مي توانيم 
نتيجه اين اقدام موثر را در نيمه مرداد يا شهريور ببينيم. 
از مردم تش��كر مي كنيم كه پوش��ش ماسك از حدود 
۲۰درصد به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسيده است، اما اين درصد 

كافي نيست. ماس��ك ارزان ترين راهكار 
است كه ۹5 درصد مردم بايد هنگام خروج 
از خانه تا بازگشت مجدد به خانه از ماسك 
استفاده كنند. ما متوجه هستيم كه شايد 
استفاده از ماسك در خودرو تك سر نشين 
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 مي كنيم از ماسك 
اس��تفاده كنند. وي در مورد صحبت ه��اي زيادي كه 
پيرامون ويروس مي شود، افزود: پيشرفته ترين واكسني 
كه توليد شده بايد در دو گروه ۱۰ هزار نفره داده شود و 
۶ الي ۹ ماه اثر آن را ببينند كه همه  اين موارد را در حالت 
اضطرار انجام مي دهند. امريكا يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون 
دالر داده و واكسن پيش خريد كرده است و انگليس هم 
كاري مشابه كرده است. از سوي ديگر سازمان بهداشت 
جهاني مي گويد دغدغه ما توليد واكس��ن نيست بلكه 

دغدغه توزيع پس از توليد را داريم.

میراثنامه

ادامه واكنش ها به واگذاري بخشي از جنگل هيركاني به يك شخص
انجمن علمي طبيعت گردي ايران درباره واگذاري 5۶۰۰ 
هكتار از جنگل هاي شمال به يك شخص هشدار داد. اين 
انجمن در بيانيه اي كه صادر كرده، نوشته است: »صدها 
هكتار از جنگل هاي آقمشهد ساري قرار است به متولي 
يكي از امامزاده هاي اين منطقه سپرده شود، داستاني كه 
از يك برگ سند آغاز شده و هنوز اصالت آن از نظر سازمان 
جنگل ها و منابع طبيعي محرز نشده و در آن بخشي از 
جنگل ها وقف شده است. دادگاه نيز فعال به نفع متولي 
آن رأي داده و او هم به سازمان جنگل ها نامه نوشته كه 
بايد تمام درختان موجود در اين 5۶۰۰ هكتار قطع شود.

بن��ا به اط��الع، س��ازمان جنگل ه��ا همچن��ان در پي 
فرجام خواهي اس��ت و اميدوار است دستگاه قضا به اين 
مساله بيش��تر توجه كند كه »انفال« قابل وقف كردن 
نيست. انجمن علمي طبيعت گردي ايران همپاي ساير 
انجمن هاي علمي و تخصصي، س��من ها و دوستداران 
طبيعت كش��ور با تاكيد ب��ر حفظ آخري��ن بازمانده از 
جنگل هاي اصيل هيركاني از تم��ام نهادهاي مجري و 
قانوني به ويژه شخص رياس��ت قوه قضاييه درخواست 
مي كند تا تمام همت و اراده خ��ود را مصروف آن دارد تا 
از نابودي اين جنگل هاي جلگه اي زيبا جلوگيري كند.« 
توليت امامزاده روستاي آقمشهد كه گفته شده پس از 
۲۰ سال موفق شده 5۶۰۰ هكتار از جنگل هاي هيركاني 
)معادل 5۱۸5 زمين فوتبال( را كه به عنوان ميراث جهاني 
بشر ثبت شده اند به نام خود كند، به روزنامه همشهري 
گفته كه »ششدانگ قريه  آقمش��هد بر اساس وقفنامه  
س��ال ۸۶۰ هجري قمري توسط مرحوم آميرزا عبداهلل 
ساروي وقف  شده  است.«  اين شخص با استناد به سندي 

كه گفته مي شود به دوره قاجار بازمي گردد، مالك بخشي 
از جنگل هاي بكر كشور در روستاي آقمشهد ساري شده 
است. مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل ها در واكنش 
به اين اقدام گفته كه »ملكيت براي جنگل خالف فقه، شرع 
و قانون است و ما از رييس قوه قضاييه مي خواهيم كه به اين 
پرونده ورود كنند.«  جمعي از تشكل مردم نهاد تخصصي 
رسمي، كارشناس��ان و متخصصان، اشخاص حقيقي و 
حقوقي نيز در واكنش به صدور اين سند وقفي در نامه اي 
سرگشاده، ابطال واگذاري 5۶۰۰ هكتار از جنگل هاي 
هيركاني را كه به نام وق��ف يك قريه، به توليت امامزاده 
آقمشهد سپرده شده خواستار شده اند. خبرگزاري ايرنا روز 

يكشنبه به نقل از دادگستري مازندران از به جريان افتادن 
دوباره اين پرونده از سوي رييس قوه قضاييه و ارجاع آن به 
تهران خبر داده و نوشته كه موضوع اين پرونده را رييس 
قوه قضاييه شخصا پيگيري كرده است. اين اظهارنظر به 
جريان افتادن دوباره پرونده اين وقف جنجالي و گمانه زني 
درباره احتمال اعمال ماده ۴۷۷ از سوي رييس قوه قضاييه 
را تقويت كرده اس��ت. ماده ۴٧٧ قانون آيين دادرس��ي 
كيفري مربوط به زماني است رييس قوه قضاييه تشخيص 
دهد رأي قطعي صادرشده مخالف شرع است. روستاي 
آقمش��هد در ۳5 كيلومتري جنوب شهرستان ساري و 

مشرف به جنگل هاي هيركاني واقع است. 

كتابخانه

اقتصاد براي همه 
بسياري از افراد دوست دارند كه از بحث هاي اقتصادي كه در رسانه ها 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. كتاب هاي اقتصادي يا بسيار پيچيده و فني هستند يا كتاب هايي 
مقدماتي اند اما معطوف به اقتصاد كشورهاي غربي، خصوصًا امريكا نوشته شده اند و خواننده حتي اگر حوصله كند كه فرمول ها 
و نموداره��اي آن را بفهمد ربط آن مطالب را به وضعيت اقتصاد ايران و مباح��ث روز در نمي يابد. كتاب »اقتصاد براي همه؛ 

تشريح مفاهيم اقتصاد كالن به زبان ساده«، نوشته علي سرزعيم به بسياري از اين مسائل پاسخ داده است. 

هنر

دورهمي هاي ادبي در روزهاي كرونايي
در روزهايي كه ويروس كرونا همنشيني در نشست ها و جلسه هاي ادبي را به تعطيلي 
كش��انده اس��ت، فضاي مجازي كه پيش تر و هنوز هم چندان براي عده اي از اهل ادب 
خوشايند نبوده و نيست، به برگزاري اين برنامه ها رنگ و شكلي ديگر داده است. با شيوع 
ويروس كرونا، برخي از فعاليت هاي حضوري به طور كامل تعطيل شد. برگزاري نشست ها 
و جلسه هاي ادبي هم شايد جزو آن دسته برنامه ها به نظر مي رسيد كه به واسطه شيوع 
اين ويروس به تعطيلي كشيده ش��ود. اهل ادبيات اما با استفاده از ظرفيت هاي فضاي 
مجازي نه تنها سعي كردند از اين تعطيلي پيشگيري كنند، بلكه حتي از پتانسيل فرهنگ 
و ادبيات براي جلوگيري از ش��يوع ويروس كرونا كمك گرفتند. پيش از شيوع ويروس 
كرونا، عده اي از اهل فرهنگ و ادبيات معتقد بودند فضاي مجازي بيشتر به ادبيات آسيب 
مي زند چون امكان نشر هر متن يا شعري را به كاربران مي دهد و از طرفي به بازار سرقت 
ادبي و همچنين نشر جعليات رونق بيشتري مي بخشد. اما در اين روزها اين فضاي مجازي 
است كه از پنجره اي 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 توانسته اند از 
اين فضا براي جلوگيري از تعطيلي فعاليت هاي ادبي استفاده كنند نيز نبايد غافل شد.  
فعاليت هاي ادبي بسياري كه در اين مدت در فضاي مجازي انجام مي شوند در چند دسته 
كلي جاي مي گيرند؛ يكي فعاليت هاي شخصي شاعران، نويسندگان و اديبان است كه 
قبال هم انجام مي شد و شكل محفلي ندارد. البته در اين مدت اين گونه فعاليت ها نسبت 
به قبل افزايش قابل توجهي داشته اند و همچنين از نظر موضوعي گاه در يك محور قرار 
مي گيرند؛ روزنوشت ها، نامه ها، نوشته هاي طنز و ... از جمله آثاري هستند كه كاربران ادبي 
فضاي مجازي اين روزها آنها را بيشتر با دنبال كنندگان خود به اشتراك مي گذارند كه 
بخش قابل توجهي از آنها به موضوعات كرونايي اختصاص دارد. عالوه بر اين، شعرخواني، 
و داس��تان خواني خصوصا در حوزه ادبيات كودك و نوجوان هم بخشي از فعاليت هاي 
فردي در اين زمينه است.  اما اگر از فعاليت هاي فردي بگذريم به شكل جديد برگزاري 

نشست ها و محفل هاي ادبي مي رس��يم. هر چه از زمان شيوع كرونا گذشت و روزهاي 
تعطيلي جلسه هاي حضوري ادبي بيشتر شد، فعاليت هاي اهل ادب در فضاي مجازي 
كه در روزهاي نخست شكلي فردي تر و در شكل جمعي، حالت غيررسمي تري داشت، 
جمعي تر و رسمي تر شد.  با گذشت زمان، جلسه هايي كه در روزهاي آغازين تقريبا تعطيل 
شده بودند بار ديگر به شكلي ديگر احيا شدند؛ مثال نشست هاي مركز فرهنگي شهر كتاب 
كه تا مدتي، ديگر به صورت حضوري برگزار نمي شدند شكل تازه اي به خود گرفته اند؛ 
نويسندگان و منتقدان در قاب زنده اينستاگرام اين مركز حضور پيدا مي كنند و مخاطبان را 
از خانه پاي اين نشست ها مي نشانند. مركز فرهنگي شهر كتاب به همين شيوه، بزرگداشت 

»يك هفته با چخوف« و همچنين بزرگداشت جالل الدين همايي را به اجرا درآورد. 
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