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رفتار دولت نژادپرست امريكا را 
محكوم و از مردم حمايت مي كنيم

 پيش بيني »گلدمن ساكس«
 از طالي 2300 دالري

ارزش دالردر برابرطال و فرانك سوييس و برخي ارزهاي ديگر افت كردپيام رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت ايام حج: 

مهدي بيك| با توج�ه به اهميت ايج�اد ارتباط 
چند س�ويه ميان مردم، اس�اتيد دانش�گاهي و 
كارشناس�ان اقتصادي از يك طرف و مسووالن 
و مديران بخش هاي مختل�ف اجرايي، تقنيني و 
قضايي از سوي ديگر، روزنامه تعادل تالش مي كند 
تا نظرات، ديدگاه ها و پيش�نهاداتي كه اس�اتيد 
علوم اقتصادي مطرح مي كنند را در قالب پرسش 
از چهره هاي ارشد دولتي و مسووالن تصميم ساز 
جويا شود. در همين راستا در جريان گفت وگو با 
علي ربيعي سخنگوي دولت تالش شد تا بخشي 
از دغدغه هاي كارشناسان اقتصادي و تحليلگران 
در خصوص چش�م انداز بازار ب�ورس و اثراتي كه 
اين گزاره اقتصادي در زواياي مختلف اقتصادي، 
سياس�ي، نظام حكمراني و... به ج�اي مي گذارد 
در قالب پرسش از سخنگوي دولت مطرح شود. 
ربيعي ك�ه اين روزها ب�ه توصيه پزش�كان براي 
تكميل روند درماني بيماري كرونا در قرنطينه قرار 
دارد در جريان پاسخ به پرسش هاي »تعادل« و در 
بررسي تحليلي خود از روند شكل گيري بورس، 
اين ب�ازار اثرگ�ذار را عاملي براي ارتقاي س�طح 
حكمراني و بهبود ش�اخص هاي تصميم س�ازي 
در كش�ورمان ارزيابي و اظهار اميدواري مي كند 
كه چش�م انداز مثب�ت ب�ورس در آينده س�اير 
ش�اخص هاي اقتصادي را نيز در مس�ير ترقي و 
پيش�رفت قرار دهد. س�خنگوي دولت با تاييد 
ديدگاه هاي كارشناسان اقتصادي در اين خصوص 
كه تا زماني كه مديريت بنگاه ه�اي اقتصادي به 
بخش خصوصي واگذار نش�ود، خصوصي سازي 
واقعي صورت نگرفته تاكيد مي كند كه دولت در 
گام بعدي برنامه هايش يه دنبال تفويض مديريت 
ش�ركت هاي واگذار ش�ده به بخ�ش خصوصي 
خواهد ب�ود. اظهاراتي كه ب�راي آگاهي از تحقق 
يا عدم تحقق آن بايد همچن�ان منتظر روزهاي 

آينده و تحوالت بعدي باشيم.
 

  آقاي سخنگو بسياري از تحليگران اقتصادي 
معتقدند كه رش�د ب�ورس و مش�اركت بيش از 

۶۰درصدي مردم در آن، نظام حكمراني كش�ور 
را در مسير يك تحول ش�گرف قرار داده است، 
يعن�ي نظام هاي سياس�ي و دولت ها در كش�ور 
ديگر نمي توانند دست به اقدامات خلق الساعه 
در اقتصاد بزنند چرا كه هر تصميم اشتباهي در 
اقتصاد و بورس مي تواند وضعيت معيشتي دامنه 
وسيعي از اقشار مردمي را تحت تاثير قرار دهد، 
لطفا ابتدا بفرماييد اين قرائت را قبول داريد و بعد 
اينكه دولت براي نهادينه كردن اين وضعيت چه 

برنامه اي دارد؟
اين سوال و تحليل، پرس��ش قابل تاملي است و ابعاد و 
زواياي آن بايد م��ورد ارزيابي و بررس��ي تحليلي قرار 
بگيرد. معتق��دم در فرآيند ارزيابي ه��اي تحليلي در 
خصوص بازار بورس، ابتدا باي��د بورس را به عنوان يك 
گزاره اقتصادي مورد بررس��ي قرار داد ت��ا بتوان از دل 
اين مقايس��ه تطبيقي به نتايج مناس��بي دست پيدا 
كرد و تصويري نس��بي از چش��م انداز آين��ده را نيز به 
دست آورد. در اقتصاد ايران پيش از اين و طي سنوات 
گذش��ته، بازارهاي موازي با بورس وجود داش��تند كه 
بازدهي آن در اتمس��فر اقتصادي كشورمان هرگز يك 
بازدهي عمومي مولد نبوده است و صرفا باعث افزايش 
فعاليت هاي واسطه اي و داللي مي ش��د و نوع خاصي 
از منافع س��وداگرانه را ب��راي عده اي خ��اص به دنبال 
داشت. اين بازارها بدون اينكه كمكي به توليد يا رشد 
صادرات و هدايت نقدينگي داشته باشند، صرفا ابزاري 
براي سفته بازي و داللي بودند. در واقع هنر دولت اين 
بود كه بازار س��رمايه را به صورت مس��تقيم با جريان 
توليد، جريان شفافيت سرمايه و خلق ثروت براي بخش 

عظيمي از جامعه شفاف و قابل دسترسي كرد. 
   اين ش�رايط كه ش�ما به آن اش�اره كرديد چه 

اثراتي بر روي شاخص هاي كالن اقتصادي دارد؟
از منظ��ر گزاره ه��اي اقتص��ادي، اوال ب��ازار ب��ورس 
بازدهي بهت��ري دارد و ثاني��ا گام بلندي در راس��تاي 
خصوصي سازي واقعي برداش��ته شده است. به عبارت 
روش��نتر قطار واگذاري ها و خصوصي سازي كشور كه 
يكي از ضرورت هاي دس��تيابي اهداف كالن اقتصادي 
كشور اس��ت به مس��ير اصلي خود كه رش��د توليد و 

 متعاق��ب آن بهب��ود ش��اخص هاي صادراتي اس��ت 
باز گشته است.واقع آن است كه جريان خصوصي سازي 
در ايران مراحل مختلفي را پش��ت سرگذاشته است. 
در دوره اي ش��اهد تجربه اي از خصوصي سازي بوديم 
كه بخش كم��ي از جامعه از آن بهره مند مي ش��دند و 
با نگاهي تجاري، خصوصي س��ازي دنبال شد . پس از 
ابالغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام 
معظم رهبري كه مي توانس��ت يك پارادايم در تحول 
مثبت اقتص��ادي ايجاد كند، نوعي خصوصي س��ازي 
نارس صورت گرفت، ب��ه اين صورت كه ابعاد بس��يار 
محدودي از بنگاه ها و ش��ركت هاي اقتصادي به شكل 
نامناسب به بخش خصوصي و درصد زيادي به نهادهاي 
عمومي واگذار شد. اين شكل ناقص از خصوص سازي 
در حقيقت سرمايه و صنعت را در اختيار شركت هاي 
نس��ل چندم دولتي قرار داد كه مصيب��ت جديدي از 
كاستن شفافيت و زمينه سازي فشار براي سهم گيري 

را ايجاد كرد.
ك�ه  معتقدن�د  اقتص�ادي  كارشناس�ان     
هرچن�د دول�ت قدم هاي قاب�ل توجه�ي براي 
خصوصي س�ازي انج�ام داده، ام�ا ت�ا زماني كه 
مديريت بنگاه هاي اقتصادي ارايه شده به بخش 
خصوصي واگذار نشود، خصوصي سازي واقعي 
ص�ورت نگرفته اس�ت. براي تفوي�ض مديريت 
بنگاه هاي واگذار شده به بخش خصوصي واقعي، 

دولت چه برنامه اي دارد؟
 ببينيد، اين دولت در حال برداشتن گام هاي جديدي 
در زمينه خصوصي س��ازي با مش��اركت ب��االي مردم 
و ش��فافيت زياد در عرضه س��هام در بورس اس��ت. در 
گام هاي بعدي، مردم و كارشناسان اقتصادي مطمئن 
باشند، عرضه مديريت شركت ها و بنگاه ها هم صورت 
خواهد گرفت و آينده نشان خواهد داد اين تالش ها چه 
خدمت مهمي را به اقتصاد ايران انجام داده است. در كل 
در پاسخ به اين سوال مي توانم بگويم كه دولت معتقد 
است كه واگذاري ها و اساسا كل فرآيند خصوصي سازي 
بايد شفاف باشد، ضمن اينكه تالش مي كند تا مديريت 

اين واحدها را نيز به بخش خصوص واگذار كند. 
   اي�ن روزه�ا برخ�ي اخب�ار نگران كنن�ده در 

خصوص افت رشد بورس و تركيدن حباب بورس 
منتشر مي ش�ود كه باعث بروز برخي نگراني ها 
درباره سرمايه گذاري در بورس شده است. نظر 

شما درباره چشم انداز بورس چيست؟
برخي نگراني ه��ا در خصوص حب��اب كاذب يا برخي 
سوءاستفاده ها كه در اين زمينه صورت مي گيرد نبايد 
اصل اين اتفاق مبارك را خدشه دار كند، چرا كه در ذات 
بورس فراز و نش��يب و افت و خيز وج��ود دارد . البته با 
نگاه ويژه و حمايتي كه از سوي دولت و دست اندركاران 
دنبال خواهد ش��د و به رغ��م احتم��ال برخي تخليه 
هيجانات در بازار س��رمايه، بورس در درازمدت رش��د 

خود را حفظ خواهد كرد. 
   برخي از آمارها، حاكي از ورود بيش از ۶۰درصد 
ايرانيان به بازار بورس است. اين تجربه منحصر 
بف�ردي در اقتصاد اس�ت كه حتي كش�ورهاي 
توسعه يافته براي دستيابي به آن چند قرن زمان 
صرف كردند، براي حفاظت از اين دستاورد مهم 
و مصون نگ�ه داش�تن آن از دعواهاي جناحي و 

سياسي چه بايد كرد؟
به نكته درستي اشاره كرديد؛ ورود بيش از 40 ميليون 
ايراني به بازار س��رمايه، روندي را كه بايد بعد از چندين 
دهه در كشور رخ مي داد سرعت بخشيد و اين موضوع 
اقتصاد ايران را وارد س��احت جديدي كرده است. امروز 
هر سهم كامل سهام عدالت بيش از 16 ميليون تومان 
است و ديگر مانند گذشته سهام عدالت تنها يك كاغذ 
بي ارزش نيست. تصميم دولت و تاكيد رييس جمهور 
محترم در خصوص سهم شناوري شركت هاي دولتي در 
حقيقت خدمتي است كه منجر به كوچك سازي دولت 
و ش��يفت دولتي بودن ش��ركت ها به بخش خصوصي 
خواهد شد. همان گونه كه در س��وال ابتدايي شما هم 
مطرح شده است بسياري از اقتصاددانان و تحليل گران 
اقتصاد سياسي بر تاثير بازار سرمايه در شيوه حكمراني 
صحه مي گذارن��د و به نظر من نيز يك��ي از برنامه هاي 
هر دولتي در آينده بايد اس��تمرار روند شفافيت مالي، 
ايجاد سازوكار ورود نقدينگي به چرخه توليد، مردمي 
كردن اقتصاد از طريق بورس، آرامش رواني در اقتصاد 

ومواردي از اين قبيل باشد.

بانك مركزي افزايش سود اوراق بدهي دولت را تا 21 درصد اعالم كرد

مهار پول سركش يا جبران كسري بودجه
ربيعي درباره  رشد ارزش سهام عدالت به »تعادل«  مي گويد

 شكل ناقص خصوصي سازي 
سرمايه و صنعت را در انحصار 
شركت هاي دولتي قرار داد 

 سهمي كه  
ديگر بي ارزش نيست

عيد سعيد قربان برهمه مسلمين جهان مبارك باد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

يادداشت- 1

رابطه معنادار نرخ سود با 
حقيقت اقتصاد ايران 

اخيرا عده اي از مسووالن 
و كارشناس��ان، ب��ا ابراز 
نگران��ي از اث��ر رش��د 
نقدينگي ب��ر معامالت 
ب��ورس و ط��ال و ارز و 
مس��كن و قيمت ها، به 
دنبال افزايش نرخ سود 
س��پرده بانك��ي و اوراق 
بدهي و... هستند و  ...  ادامه در صفحه 5

احسان سلطاني

يادداشت- 2

 سايه روشن هاي 
افزايش نرخ سود اوراق

درخصوص افزايش نرخ 
سود اوراق به 21درصد 
باي��د ب��ه وزارت اقتصاد 
تبريك بگوييم كه بعد از 
سال ها نهايتا پذيرفتند 
تا ي��ك سياس��تگذاري 
ب��ا  متناس��ب  مال��ي 
شرايط كشور طراحي و 
ادامه در صفحه 2 پياده سازي كنند.  

علي سعدوندي

يادداشت- 3

مشوق به جاي ماليات 
آن گون��ه كه رس��انه ها 
مخابره كرده ان��د، طرح 
مجل��س ب��راي دريافت 
خانه ه��اي  از  مالي��ات 
خالي نهايي ش��ده و قرار 
است به زودي در صحن 
علني بررسي و احتماال 
تصوي��ب ش��ود.  در اين 
ارتباط، نظرم اين اس��ت كه هر گاه بخواهيم رفتار 
آحاد جامعه تصحيح يا تعديل ش��ود، بهترين راه 
فرهنگ سازي و ارايه مش��وق به جاي تنبيه است. 
متاسفانه در كشور ما به راه حل دوم كه تنبيه است 
در هر زمينه مي پردازيم و س��ريعا مي خواهيم به 
اصطالح نتيجه بگيريم. اين معضل خانه هاي خالي 
در كشور وجود دارد، منتها قبل از آنكه نمايندگان 
مجلس محترم تصميمي بگيرند و قانوني را مصوب 
كنن��د، بهتر بود ك��ه كار به ص��ورت علمي دنبال 
مي شد به نحوي كه از نظرات كارشناسي يك تيم 
قوي متشكل از استادان دانش��گاه اعم از استادان 
رشته هايي مانند عمران، معماري، جامعه شناسي 
و اقتصاد در اين زمينه اس��تفاده مي شد و يك كار 
ميداني صورت مي گرف��ت. اي كاش هم براي اين 
مساله و هم براي مسائل ديگر اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي در كشور ما، تحقيقات ميداني منسجمي 
توسط خبرگان دانشگاهي فن صورت مي گرفت و 
اين مساله بررسي مي ش��د كه در كشورهاي ديگر 
چه كرده اند و چه تجربه اي دارند. بررس��ي عوارض 
تصميم ها و علل بروز اين معضل نيز حايز اهميت 
است. چرا كه ممكن اس��ت با هدف درست كردن 
ابرو، چش��م را كور كرد. اينكه خانه ه��اي خالي را 
جريمه هاي آن چناني ببنديم، به اين منجر خواهد 
شد كه سرمايه گذار ديگر تمايلي به سرمايه گذاري 
كردن در مسكن نخواهد داشت. دولت هم منافع 
مالي كافي ندارد و در عين حال، مراد افراد از داشتن 
خانه، لزوما مسكن مهر نيست. بنابراين عمال با وضع 
ماليات هاي سنگين، قشر عمده س��رمايه گذاران 
مسكن را نااميد مي كنيم و از چرخه توليد مسكن 
خارج مي كنيم. به نظر مي رسد، عوارض اين اقدام 
در س��ال هاي آينده به مراتب بدتر خواهد بود.  اي 
كاش، نمايندگان مجلس فرآيندها تشويقي انجام 
مي شد و يك مدتي، به عنوان دوره گذار را منظور 
مي ش��د و پس از آن قانون گ��ذاري مي كردند. در 
رابطه با اين معضل هم يك بررسي ميداني كامل 
و جامع صورت مي دادن��د و علل بروز اين معضل را 
مطلقا كش��ف مي كردند و پس از آن به استناد به 
اين نتايج به قانون گذاري مي پرداختند. متاسفانه 
اينگونه نيست، و بسياري از آنهايي كه در مجلس 
محترم و كميس��يون ها حض��ور دارند ه��م لزوما 
خبرگان اين امر نيستند و احتمال قريب به يقين 
استفاده از افراد مجرب دانشگاهي را در اين زمينه 
صورت نمي دهند. ب��ا توجه به انتش��ار خبرهايي 
همچون تملك 1000 واحد مسكوني توسط يك 
بانك، از آنجايي كه وظيفه قوه مجريه اجراي قوانين 
مصوب مجلس است،  بهتر است كه فرايند مزبور را از 
موسسات و بانك ها و نهادهايي كه چنين واحدهايي 
در اختيارشان هست آغاز كنند. بانك ها كه بايد به 
كار بانكداري بپردازند، عمال سرمايه هاي تجميع 
شده ناشي از پس انداز مردم را به كار ساخت و ساز 
سوق مي دهند و نهايتا با افزايش قيمت سود هاي 
آن چناني از اين راه تحصيل مي كنند. يقين داريم 
در اين راستا تعداد قابل توجهي از واحدهاي اداري، 
 تجاري يا مسكوني در دس��ت اين موسسات مالي 
باقي مي ماند تا اينكه با قيمت هاي باالتر يا اينكه به 
ادامه در صفحه 3 افراد خاص بفروشند...  

عباس اكبرپور

يادداشت-4

تورم،  زاده نقدينگي
اقتص��اد اي��ران ب��ا يك 
چالش خاص و كم سابقه 
مواجه است. همان طور 
كه م��ا رك��ود تورمي را 
پش��ت س��ر مي گذاريم 
كه در ميان كش��ورهاي 
مختل��ف دنيا، بس��يار 
كم تك��رار بوده اس��ت، 
وضعيتي كه با مديريت نقدينگي در كشور داريم 
نيز شرايطي اينچنيني دارد. اگر كشوري با مشكل 
نقدينگي مواجه باش��د، بايد رو ب��ه روش هايي از 
جمله جذب س��رمايه گذاري خارجي بياورد و اگر 
حد قابل اتكايي از نقدينگي وجود داشته باشد، بايد 
اين منابع به سمت حركات مولد و توليدي حركت 
كند. ما در ايران از س��ويي با مشكل رشد دايمي و 
خطرناك نقدينگي مواجه هس��تيم، يعني هرچه 
كارشناسان سخن از لزوم كنترل نقدينگي گفته اند، 
همچنان شاهد آن هس��تيم كه روزانه ميلياردها 
تومان نقدينگي جديد در اقتص��اد ايران به جريان 
مي افتد. در چنين ش��رايطي تنها فرصت موجود، 
ايجاد بسترهايي براي حركت دادن اين نقدينگي 
ب��ه حوزه هاي مول��د و ثروت آفريني براي كش��ور 
است. اگر اين نقدينگي به سمت توليد و صادرات 
برود، الاقل بخشي از نقاط منفي آن با بهبود نسبي 
آمارها در حوزه تولي��د و درآمدزايي جبران خواهد 
ش��د. متاس��فانه آنچه كه در عمل اتفاق افتاده اما 
س��رگرداني نقدينگي در بازارهاي مختلف است. 
اين خود عاملي براي ايجاد تورم اس��ت و البته در 
بلندمدت، خود از تورم تاثير مي گيرد. وقتي به جاي 
حوزه هاي مولد، سرمايه به بازارهاي زودبازده مانند 
ارز، طال، مسكن و خودرو حركت مي كند، در عمل 
نظم تمامي اين بازارها را بر هم مي ريزد و صاحبان 
پول تنها به دنبال سود شخصي در كمترين زمان 
و ب��دون انجام كمتري��ن كار هس��تند. تورمي كه 
خود زاده اين فض��ا و البته ديگ��ر عوامل پيچيده 
اقتصاد ايران است، خود به عاملي تبديل مي شود 
كه حضور افراد در اين بازارها تمديد شود. يعني فرد 
براي آنكه ارزش پول خود را از دست رفته نبيند، در 
بازارهاي زودبازده باقي مانده و منابع خود را جابه جا 
مي كند. در چنين بس��تري، پيدا ك��ردن راه حل 
جدي براي معضل ت��ورم در اقتصاد ايران دش��وار 
مي ش��ود. هرچند گزينه هايي مانند بازار سرمايه 
مطرح شده و در ماه هاي اخير بخش قابل توجهي 
از مردم سرمايه هاي خرد خود را وارد آن كرده اند اما 
در نهايت بايد در آن بازار نيز به اين سوال پاسخ داد 
كه براي هدايت درست جريان نقدينگي چه فكري 
صورت گرفته است؟ آيا بازار سرمايه توانسته نقشي 
كليدي در تامين مالي واحدهاي توليدي ايفا كند؟ 
آيا دولت دستگاه ها و ش��ركت هاي بزرگ خود را 
آماده واگذاري و سپس كنار گذاشتن تصدي گري 
ادامه در صفحه 3 كرده است؟  

مرتضي دلخوش

طرح اصالح ماده ۵۴ 
مكرر قانون ماليات هاي 

مستقيم منتشر شد

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن 
اقتصادي گزارش مي دهد

پاتك مالياتي 
به خانه هاي 
خالي نهادها

 ماجراي 
 تسويه يك 

طلب ميلياردي
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پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت ايام حج: 

رفتاردولتنژادپرستامريكارامحكوموازمردمحمايتميكنيم
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به مناس��بت ايام 
حج با تأكيد بر وحدت امت اس��امي در برابر امريكاي 
متجاوز و رژيم صهيونيستي و همچنين لزوم اهتمام 
به »كمك به فلس��طين مظلوم، دلسوزي براي پيكر 
مجروح يمن و دغدغه مسلمانان زير ستم در هر نقطه 
جهان«، سران برخي كشورهاي اسامي را كه براي سود 
شخصي چند روزه با رژيم غاصب صهيونيستي دست 
دوستي مي دهند به پرهيز از اين رفتار ذلت بار نصيحت 
و در خصوص حضور امريكا در منطقه و حوادث جاري 
در امريكا خاطرنش��ان كردند: حضور امريكا در غرب 
آسيا را به زيان ملت هاي اين منطقه و موجب ناامني و 
ويراني و عقب ماندگي كشورها مي دانيم. در قضاياي 
كنوني امريكا و حركت ضد تبعيض نژادي در آن هم، 
موضع قاطع ما جانبداري از مردم و محكوم كردن رفتار 
قساوت آميز دولت نژادپرست آن كشور است. متن پيام 

رهبر معظم انقاب اسامي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمدهلل رب العالمين و صل��ي اهلل علي محمد و اهلل 
الطاهرين و صحبه المنتجبين و من تِبعُهم بِاحس��اٍن 

الي يوم الدين
موسم حج كه همواره موسم احساس عزت و عظمت 
و شكفتگي جهان اسام بود، امسال دستخوش اندوه 
و حس��رت مومنان و مبتا به احساس فراق و ناكامي 
مشتاقان اس��ت. دل ها از غربت كعبه احساس غربت 
مي كند و لبي��ك جدامان��دگان با اش��ك و آه درهم 

مي آميزد.
اين محروميت، كوته مدت است و به حول و قوه الهي 
دير نخواهد پايي��د، لكن درس آن كه قدردانس��تن 
نعمت بزرگ حج اس��ت بايد ماندگار ش��ود و ما را از 
غفلت برهاند. رمز عظمت و قدرت امت اسام در جمع 
فراگير و متنوع مومنان در حريم كعبه و حرم پيامبر 
صلي اهلل عليه و آله و ائمه بقيع عليهم السام را امسال 
بايد بيش از هميش��ه حس كنيم و در آن بينديشيم. 
حج، فريضه اي بي مانند است؛ گل صد برگ در ميان 
فرايض اسامي است؛ گويي همه جوانب مهم فردي 
و اجتماعي، و زميني و آس��ماني، و تاريخي و جهاني 

دين، قرار است در آن مرور شود.
معنويت در آن هست، ولي بدون انزوا و گوشه نشيني 
و خلوت گزيني. اجتماع در آن هس��ت، ولي به دور از 
درگيري و بدگويي و بدخواهي. از سويي حظ روحي از 
مناجات و ابتهال و ذكر الهي، و از سوي ديگر پيوند انس 
و ارتباط مردمي. حاجي با يك چشم پيوند ديرين خود 
با تاريخ، با ابراهيم و اس��ماعيل و هاجر، با رسول خدا 
در هنگام ورود پيروزمندانه به مسجدالحرام، و با خيل 
مومنان صدر اول را مي نگرد و با چش��مي ديگر انبوه 
مومنان هم روزگار خود را كه هر كدام مي توانند دستي 
براي همياري و اعتصام جمعي به حبل اهلل باشند. تدبر 
و انديشيدن در پديده حج، حج گزار را به اين باور قطعي 
مي رساند كه بسياري از آرمان ها و آرزوهاي دين براي 
بشريت، بدون هم افزايي و همدلي و همكاري مجموعه 
دين داران، به بار نمي نشيند و با پيدايش اين همدلي 
و همكاري، كيد معاندان و دشمنان، مشكل مهمي بر 
سر اين راه پديد نمي آورد. حج، رزمايش قدرت در برابر 
مستكبراني است كه كانون فساد و ظلم و ضعيف كشي 
و غارتگري اند و امروز جس��م و جان امت اس��امي از 
ستمگري و خباثت آنان آزرده و خون آلود است. حج، 

نمايش توانايي هاي سخت و نرم امت است.
اين، طبيعت ح��ج و روح حج و بخش��ي از مهم ترين 
هدف هاي حج است، اين همان اس��ت كه امام راحل 
خميني كبي��ر، آن را حج ابراهيمي ناميد و اين همان 
است كه اگر متوليان امر حج كه خود را خادم حرمين 
مي نامند، صادقانه به آن گردن نهند و به جاي خشنودي 
دولت امريكا، رضاي الهي را برگزينند، مي تواند مشكات 

بزرگي از جهان اسام را حل كند. امروز مانند هميشه 
-  و بيش از هميشه - مصلحت الزامي امت اسامي، در 
وحدت است؛ وحدتي كه يد واحده در برابر تهديدها و 
دشمني ها پديد  آورد و بر سر شيطان مجسم، امريكاي 
متجاوز و غدار و س��گ زنجيريش رژيم صهيونيستي، 
رعدآس��ا فرياد كش��د و در برابر زورگويي ها شجاعانه 
سينه سپر كند. اين معني فرمان الهي است كه فرمود: 

واْعتِصُموا ِبحْبلِ اهلل جِميًعا وال تفرُقوا..
قرآن حكيم، امت اس��امي را در چارچوب أِشداُء علي 
اْلكفاِر ُرحم��اُء بينُهْم معرفي مي كن��د، و از او وظيفه: 
والتْركُنوا إِلي الِذين ظلُم��وا، ولن يْجعل اهلل لِْلكاِفِرين 
علي اْلُموِمِنين س��ِبيًا، فقاتُِلوا أِئمة اْلكْفِر و ال تتِخُذوا 
عُدِوي وعُدوكْم أْولِياء را مي طلبد، و براي اينكه دشمن را 
مشخص كند، حكم: ال يْنهاكمُ اهلل عِن الِذين لْم يقاتُِلوكْم 
ِفي الِديِن ولْم يْخِرُجوكم ِمن ِدياِركْم.. صادر مي فرمايد.

اين فرمان هاي مهم و سرنوشت س��از هرگ��ز نبايد از 
منظومه فكري و ارزشي ما مس��لمانان جدامانده و به 
دست فراموشي سپرده ش��ود. امروز بيش از هميشه 
زمينه اين تحول اساس��ي در دسترس امت و نخبگان 

دلسوز و صاح انديش آن است.
امروز بيداري اسامي به معني توجه نخبگان و جوانان 
مس��لمان به دارايي هاي معرفتي و معنوي، خود يك 
حقيقت انكار نشدني است. امروز ليبراليسم و كمونيسم 
كه در 100 سال پيش و 50 سال پيش برجسته ترين 
ارمغان هاي تمدن غرب شمرده مي شد، به كلي از جلوه 
افتاده و عيوب درمان ناپذير آنها آشكار شده است. نظام 
مبتني بر آن يك فروپاشيد و نظام مبتني بر اين ديگري 
هم درگير بحران هاي عميق و در ُشُرف فروپاشي است.

امروز نه فقط الگوي فرهنگ��ي غرب - كه از آغاز هم با 
وقاحت و رس��وايي پا به ميدان گذاشت -  بلكه حتي 
الگوي سياس��ي و اقتص��ادي آن يعني دموكراس��ي 
پول محور و س��رمايه داري طبقاتي و تبعيض آميز هم 

ناكارآمدي و فسادانگيزي خود را نشان داده است.
امروز كم نيستند نخبگاني در جهان اسام كه با گردن 
برافراشته و باافتخار و سربلندي، همه ادعاهاي معرفتي 
و تمدني غرب را به چالش مي كشند و جايگزين هاي 

اسامي را با صراحت نشان مي دهند. 

امروز حتي برخ��ي متفكران غربي كه پي��ش از اين، 
ليبراليسم را مغرورانه، پايان تاريخ معرفي مي كردند به 
ناچار آن ادعا را پس گرفته و به سرگرداني نظري و عملي 

خود اعتراف مي كنند.
نگاهي به خيابان هاي امريكا، به رفتار دولتمردان امريكا 
با مردم خود، به دره عميق فاصله طبقاتي در آن كشور، 
به حقارت و باهت كساني كه براي مديريت آن كشور 
انتخاب ش��ده اند، به تبعيض نژادي هولناك در آن، به 
قساوت مامور موظف آن كه يك غيرمجرم را در خيابان 
با خونس��ردي و در برابر چشم رهگذران با شكنجه به 
قتل مي رساند، عمق بحران اخاقي و اجتماعي تمدن 
غربي و اعوجاج و بطان فلسفه سياسي و اقتصادي آن 

را آشكار مي كند.
رفتار امريكا با ملت هاي ضعيف، نس��خه بزرگ ش��ده 
رفتار آن پليس اس��ت كه زانوي خود را بر گردن يك 
سياه پوست بي دفاع گذاشت و آن قدر فشرد تا جان داد.

دولت هاي ديگر غربي هم هر يك به اندازه ُوسع و امكان 
خود نمونه هاي ديگر از اين وضعيت فاجعه بارند.

حج ابراهيمي پديده ش��كوهمند اس��ام در برابر اين 
جاهليت مدرن اس��ت؛ دع��وت به اس��ام و نمايش 
نمادين زيست جامعه اسامي است. جامعه اي كه در 
آن همزيس��تي مومنان، در حركتي پيوسته، بر گرد 
محور توحيد، برترين نش��انه اس��ت؛ دوري از تنازع و 
تعارض، دوري از تبعيض و امتيازات اش��رافي، دوري 
از فس��اد و آلودگي، شرط الزم اس��ت؛ رمي شيطان و 
برائت از مش��ركان و آميختگي با فرودستان و كمك 
به مستمندان و برافراشتن شعائر اهل ايمان، در شمار 
وظايف اصلي اس��ت؛ و دست يافتن به منافع و مصالح 
عمومي همراه با ياد خدا و شكر او و بندگي او هدف هاي 

مياني و نهايي است.
اين تصوي��ر اجمالي از جامعه اس��امي در آيينه حج 
ابراهيمي اس��ت، و مقايسه آن با واقعيت جوامع غربي 
پرادعا، دل هر مسلمان با همت را لبريز از شوق به تاش 

و مبارزه براي رسيدن به چنين جامعه اي مي سازد.
ما مردم ايران به هدايت و رهبري امام خميني كبير، 
با چنين شوقي قدم در راه گذاشتيم و موفق شديم.

ادعا نمي كنيم كه توانسته ايم آنچه را كه مي شناسيم 

و دوست مي داريم يكسره تحقق بخشيم، ولي ادعا 
مي كني��م كه در اين راه بس��ي پيش رفت��ه و موانع 
بس��ياري را از سر راه برداش��ته ايم. به بركت اعتماد 
به وعده ه��اي قرآني، گام ما اس��توار مانده اس��ت. 
بزرگ ترين ش��يطان راهزن و غدار اين زمان يعني 
رژيم امريكا نتوانسته اس��ت ما را بترساند يا مغلوب 
مك��ر و فريب خود كن��د، يا جلو پيش��رفت مادي و 
معنوي م��ا را بگيرد. ما همه ملت هاي مس��لمان را 
برادران خ��ود مي دانيم، و با غيرمس��لماناني كه در 
جبهه معارض وارد نش��ده اند با نيكي و عدالت رفتار 
مي كنيم. غم و گرفتاري جوامع مسلمان را گرفتاري 
خ��ود به ش��مار مي آوري��م و براي ع��اج آن تاش 
مي كنيم. كمك به فلسطين مظلوم، دلسوزي براي 
پيكر مجروح يمن و دغدغه مسلمانان زير ستم در هر 
نقطه جهان را اهتمام هميشگي خود قرار مي دهيم. 
نصيحت به سران برخي كشورهاي مسلمان را وظيفه 
مي داني��م؛ دولتمرداني كه به جاي تكي��ه به برادر 
مسلمان خود، به آغوش دشمن پناه مي برند و براي 
سود ش��خصي چند روزه، تحقير و زورگويي دشمن 
را تحمل مي كنند و چوب حراج به عزت و استقال 

ملت خود مي زنند. 
آنان ك��ه بقاي رژيم غاصب و ظالم صهيونيس��ت را 
مي پذيرند و پنهان و آش��كار دست دوستي به آنان 
مي دهند. اينان را نصيحت مي كنيم و از پيامدهاي 

تلخ اين رفتار بر حذر مي داريم.
حضور امريكا در منطقه غرب آسيا را به زيان ملت هاي 
اين منطقه و موجب ناامن��ي و ويراني و عقب ماندگي 
كشورها مي دانيم. در قضاياي كنوني امريكا و حركت 
ضد تبعيض نژادي در آن هم، موضع قاطع ما جانبداري 
از م��ردم و محكوم ك��ردن رفتار قس��اوت آميز دولت 
نژادپرست آن كشور است. در پايان با سام و صلوات به 
حضرت بقيه اهلل ارواحنا ف��داه، ياد امام راحل را گرامي 
مي دارم و به ارواح طيبه شهيدان درود مي فرستم و حج 
ايمن و مقبول و مب��ارك را در آينده نزديك براي امت 

اسامي از خداوند متعال مسألت مي كنم.
والسام علي عباداهلل الصالحين

سيد علي خامنه اي - ۷ مرداد 1۳۹۹

فاصله تورم ميان دهك اول و آخر چقدر است؟

تورم پولدارها  به مرز 30   درصد رسيد
مركز آمار در جديدترين گ��زارش خود، به وضعيت 
ت��ورم در ميان دهك هاي مختل��ف درآمدي جامعه 
پرداخته و به نظر مي رسد، با تداوم روند افزايشي تورم، 
فاصله تورم ميان اقشار كم درآمد و پردرآمد نيز رو به 
افزايش گذاشته است. بر اساس گزارش رسمي مركز 
آمار، نرخ تورم در تيرماه امسال به بيش از 26 درصد 
رسيده اس��ت. نرخي كه هرچند نمايي كلي از روند 
افزايش قيم��ت در اقتصاد ايران به نمايش مي گذارد 
اما در ابعاد مختلف، شرايط متفاوتي را تجربه مي كند. 
همانطور كه در بررسي شاخص تورم، ميان نرخ موجود 
در شهرها و روستاها فاصله است يا تورم بخشي در يك 
حوزه مي تواند بسيار باال باش��د و در يك حوزه ديگر 
پايين، ميزان فشاري كه تورم بر زندگي اقشار مختلف 
جامعه مي گذارد نيز متفاوت است. بررسي وضعيت 
اقتصادي جامعه با شيوه دهك، به اين ترتيب كه دهك 
نخست پايين ترين سطح درآمدي را دارد و دهك دهم 
از پولدارترين افراد جامعه تشكيل شده، در كنار روشن 
شدن فاصله معيشتي و درآمدي، در حوزه محاسبه 
تورم ني��ز به دولت و مركز آمار كمك مي كند و از اين 
رو يكي از آمارهايي كه در سنجش وضعيت تورم در 
جامعه اهميت بااليي دارد، تورم در ميان دهك هاي 
مختلف جامعه اس��ت. موضوع ديگري كه در ارزيابي 
از ش��رايط تورمي دهك ها اهميت بااليي دارد، نحوه 
افزايش قيمت كاالها در دس��ته هاي مختلف است. 
براي مثال در گزارش مركز آمار از تورم تيرماه۹۹ در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »گوشت قرمز و گوشت ماكيان« )مرغ ماشيني(، 
گروه »شير، پنير و تخم  مرغ« )تخم  مرغ(، و گروه »نان 
و غات« )ماكاروني و انواع برنج خارجي( مي باش��د. 
در گروه عمده »كااله��اي غير خوراكي و خدمات«، 

گروه »حمل و نقل« )قيمت انواع خودرو و الستيك 
خودرو(، گروه »تفريح و فرهنگ« )قطعات كامپيوتر، 
دوچرخه بچه  گانه، لپ  تاپ( و گروه »مسكن و آب، برق 
گاز« )اجاره( بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه 
قبل داشته اند. براساس ارزيابي هاي اقتصادي، افراد 
حاضر در دهك هاي كمتر درآمد )يك تا سه( بخش 
قابل توجهي از درآمد خود را در طول ماه صرف مسائل 
ابتدايي زندگي مانند مواد غذايي، حمل و نقل و پوشاك 
مي كنند و از اين رو وقتي قيمت در اين حوزه افزايش 
يابد، فشار بر اين اقشار باالتر مي رود. با اين وجود اما در 
آمارهاي تورمي، نرخ تورم در دهك يك فاصله اي قابل 
توجه با دهك 10 دارد و با توجه به تفاوت در س��طح 
زندگي و تنوع در هزينه درآمدها براي برطرف كردن 
نيازها، تورم پولدارها با سرعت بيشتري افزايش پيدا 
مي كند، موضوعي كه در تورم تير ماه نيز خود را نشان 
داده است. در گزارش مركز آمار آمده: نرخ تورم در تير 
ماه امسال 26.4 درصد است كه در دهك هاي مختلف 
ش��رايط متفاوتي دارد. تورم كل در دهك اول، 24.2 
درصد و در دهك دهم 28.۹ درصد بوده است. به اين 
ترتيب بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 
٤.٧ درصد رسيد كه نس��بت به ماه قبل )٤.٢ درصد( 
٠.٥ واحد درصد افزايش داش��ته است. فاصله تورمي 
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
نس��بت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد كاهش و در گروه 
عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه 
قبل ٠.١ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. در حوزه 
خوراكي ها و آش��اميدني ها، باالترين نرخ تورم مربوط 
ب��ه دهك نهم با 24.4 درصد اس��ت و پايين ترين نرخ 
همچنان به دهك نخس��ت اختصاص دارد. در ميان 
كاالهاي غير خوراكي نيز دهك دهم با ثبت تورم بيش 

از ۳0 درصدي صدرنشين است و پايين ترين تورم به 
دهك نخس��ت اختصاص دارد. در بررسي تورم نقطه 
به نقطه نيز ميان دهك ها، فاصله قابل توجهي وجود 
دارد. در دهك ه��اي مختلف هزين��ه اي تورم نقطه به 
نقطه بين 24.۳ در ده��ك اول تا ۳2.۳ در دهك دهم 
متغير بوده كه اختاف 6 درصدي بين تورم دهك اول 
تا دهم وجود دارد و دهك دهم در بين تمامي دهك ها 
باالترين حد تورم و البته افزايش را داشته است، بر اين 
اس��اس هزينه هاي دهك دهم نسبت به تيرماه سال 
قبل به طور متوسط ۳2.۳درصد رسد داشته است. اين 
در حالي اس��ت كه در دهك اول تورم نقطه به نقطه از 
1۹ به 24، دهك دوم 20 به 24.۹، دهك سوم 20.5 به 
25.۳، دهك چهارم 20.8 به 25.4، دهك پنجم 21.1 
به 25.6، دهك ششم 21.6 به 26.1، دهك هفتم 22.۳ 
به 26.۹، دهم هش��تم 2۳ به 2۷.6، دهم نهم 24.2 به 
2۹.1 و در ده��ك دهم از 26.6 به ۳2.۳ از خردادماه به 

تيرماه رسيده است.

  تورم در ميان استان ها
مركز آمار در گزارشي جداگانه، آخرين وضعيت تورم 
در استان هاي مختلف كشور را نيز بررسي و اعام كرده 
اس��ت. اين نرخ تورم به تفكيك در مي��ان خانوارهاي 
شهري و روستايي منتشر شده است. بر اين اساس، در 
آمار تجميعي تورم در خانوارهاي ش��هري و روستايي 
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور 
مربوط به استان اردبيل با ٨.٢ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان ايام با ٣.٩ درصد 
افزايش است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
كشور ٢٦.٩ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان هرمزگان ۳2 درصد و كمترين 

آن مربوط به اس��تان آذربايجان غرب��ي ٢١.٤ درصد( 
اس��ت. نرخ تورم 12 ماهه منتهي به تي��ر ماه ١٣٩٩ 
براي خانوارهاي كش��ور به عدد ٢٦.٤ درصد رس��يد. 
بيشترين نرخ تورم 12  ماهه مربوط به استان هرمزگان 
٣١.٤ درصد و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان 
غربي٢٢.٥ درصد است. در ميان خانوارهاي شهري نيز 
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان اردبيل با ٨.٥ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان ي��زد با ٣.٨درصد 
افزايش است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
شهري كشور 2۷ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان هرمزگان 
٣٢.٨درصد و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان 
غربي 21 درصد است. نرخ تورم 12 ماهه منتهي به تير 
ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي شهري به عدد ٢٦.٤درصد 
رسيد. بيش��ترين نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان 
هرمزگان ۳1 درصد و كمترين آن مربوط به اس��تان 
فارس ٢٢.٩ درصد است. در اين ماه بيشترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان همدان با 
٨.٧ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان ايام با ٢.٩ درصد افزايش است. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقط��ه( ب��راي خانوارهاي روس��تايي ٢٥.٩ درصد 
مي  باشد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان همدان ۳2 درصد و كمترين آن مربوط به استان 
خوزستان ١٩.٣ درصد است. نرخ تورم 12 ماهه منتهي 
به تير ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي روستايي به عدد ٢٦.٤ 
درصد رسيد. بيش��ترين نرخ تورم 12 ماهه مربوط به 
استان هرمزگان ٣٢.٣ درصد و كمترين آن مربوط به 

استان   آذربايجان غربي ٢١.٢ درصد است.

خبر

سردار حاجي زاده خبر داد 
شليك موشك بالستيك از 
اعماق زمين براي اولين بار

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه از شليك موشك هاي 
بالس��تيك از اعماق زمين براي نخستين بار در دنيا 
توسط نيروي هوافضاي س��پاه در رزمايش پيامبر 
اعظم)ص( 14 خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر 
سردار اميرعلي حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي 
س��پاه در حاش��يه برگزاري مرحله نهايي رزمايش 
مشترك پيامبر اعظم)ص( 14 كه از صبح روز گذشته 
در منطقه عمومي خليج فارس و تنگه هرمز در حال 
برگزاري اس��ت، گفت: رزمايش هاي س��پاه به طور 
معمول با ابتكاراتي همراه بوده و در اين رزمايش براي 
نخستين بار در دنيا، شليك موشك هاي بالستيك از 
اعماق زمين توسط نيروي هوافضاي سپاه انجام شد. 
وي افزود: در رزماي��ش پيامبر اعظم)ص( 14بدون 
استفاده از سكوها و تجهيزات مرسوم، موشك هاي 
مدفون شده زمين را شكافتند و اهداف از پيش تعيين 
شده را با دقت بااليي مورد اصابت قرار داده و منهدم 
كردند. فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه عبور از سپر 
موشكي و منهدم كردن سامانه هاي پدافندي دشمن 
را اقدامي نو و بدي��ع در رزمايش پيامبر اعظم)ص( 
14سپاه عنوان و تصريح كرد: در اين رزمايش براي 
اولين بار سامانه اي را مستقر كرديم و با موشك هاي 
ض��د رادار آن را مورد هدف ق��رار داديم؛ همچنين 
پهپادهاي رزمي هوافضاي سپاه از فاصله دور اهداف 
از پيش تعيين شده به ويژه پل فرماندهي ماكت ناو 
هواپيماب��ر امريكا را با دقت مورد ه��دف قرار دادند. 
سردار حاجي زاده افزود: در اين رزمايش جنگنده هاي 
سوخو 22 سپاه اهداف با سطح مقطع كم را از فاصله 
دور مورد اصابت موشك هاي بالدار قرارداده و منهدم 
كردند. وي با اشاره به تمرين جنگ مشترك هوافضاي 
سپاه با نيروي دريايي در رزمايش پيامبر اعظم )ص( 
14 گفت: سامانه و تجهيزاتي كه در مجموعه نيروي 
هوافضاي سپاه اعم از موشكي، پدافندي، پهپادي و 
ديگر امكانات قرار دارد، در كنار ساير تجهيزات سپاه 
در نيروهاي دريايي و زميني موجب ايجاد هم افزايي 
و توان بازدارندگي در كنار س��اير نيروهاي مس��لح 
مي شود كه ثمره آن امنيت كامل امروز ايران اسامي 
است. فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه در پايان تاكيد 
كرد: با مجموعه امكاناتي ك��ه امروز در اختيار داريم 
مي توانيم هرگونه هدف متخاص��م را در هر نقطه از 
منطقه خليج فارس، دري��اي عمان و اقيانوس هند 

مورد هدف قرار دهيم.

ادامه از صفحه اول

 سايه روشن هاي 
افزايش نرخ سود اوراق

نكته اي كه درخصوص افزايش ن��رخ اوراق بايد 
مورد توجه قرار بگيرد آن است كه ما نرخ اسمي را 
در اقتصاد محاسبه نمي كنيم، بلكه نرخ واقعي را 
محاسبه مي كنيم و باتوجه به اين واقعيت كه نرخ 
تورم در تير ماه به باالي 6درصد رفته اس��ت )اين 
صعود تورمي بسيار بسيار خطرناك است( و اگر آن 
را ساليانه حساب كنيم، در آن صورت نرخ تورم ما 
در صورت ادامه اين روند به صورت ساليانه، چيزي 
حدود 80درصد خواهد شد. بنابراين اگر بخواهيم 
نرخ اوراق را به طور واقعي حس��اب كنيم در واقع 
بايد 80درصد را از 21درصد كم كنيم كه نش��ان 
مي دهد نرخ به��ره واقعي ما چيزي حدود منفي 
60درصد مي شود. هرچند افرادي كه اطاعي از 
مباحث اقتصادي متاسفانه اين نرخ را به صورت 
21درصد ديده بودند و جنجال ايجاد كردند كه 
اقتصاد به سمت ناپايداري بدهي مي رود. در حالي 
كه مطلقا چنين نبوده است و اين نوع اظهارات از 
كم تجربگي اين افراد ناشي مي شود. اما روند كلي 
را در صورت افزايش نرخ اوراق مثبت مي بينم. اگر 
روند افزايش نرخ و تامين كسري بودجه از محل 
ارايه اوراق ادامه پيدا كند، پيش بيني من اين است 
كه ان شاءاهلل از شهريور ماه روند تورم رو به سمت 
كاهشي شدن خواهد گذاشت و نزولي خواهد شد. 
پيش بيني ديگري كه مي توان ارايه كرد اين است 
كه در ح��دود نرخ ۳0درصد، تقاض��ا براي اوراق 
به شدت افزايش پيدا خواهد كرد و دولت به خوبي 
خواهد توانست، امسال كل كسري بودجه اش را از 
محل فروش اوراق جبران كند. ضمن اينكه دولت 
از اين طريق خواهد توانس��ت بودجه پروژه هاي 
عمران��ي اش را تخصيص ده��د. همان طور كه 
مس��تحضريد افزايش بودجه عمراني خود يك 
حركت ضدتورمي است. تامين كسري بودجه از 
محل اوراق هم حركت ضدتورمي است؛ افزايش 
نرخ اوراق هم تصميمي ضدتورمي است. اين سه 
حركت سه ضلع اصلي مثلثي را تشكيل مي دهند 
كه در صورت جمع شدن احتماال در مهرماه وارد 
شرايطي مي شويم كه در طول 40 سال گذشته 
هرگز در اقتصاد ايران تجربه نش��ده اس��ت و آن 
كاه��ش واقعي نرخ تورم اس��ت؛ تجربه اي كه در 
طول چهار دهه گذش��ته هرگز در اقتصاد ايران 
تجربه نشده است. البته در آن زمان بايد بافاصله 
عمليات معكوس از س��وي بان��ك مركزي آغاز 
ش��ود، يعني عمليات بازار آزاد در دستور كار قرار 
بگيرد. چنانچه بانك مركزي در اين زمينه اهمال 
كند، از مهر ماه كش��ور دچار مشكات اقتصادي 
ريشه داري مي ش��ود و متاس��فانه وارد ركودي 
عميق خواهيم ش��د، ولي با اجماع��ي كه امروز 
در ميان اقتصاددانان و سياستگذاران اقتصادي 
كشور مشاهده مي ش��ود احتماال براي اولين بار 
ظرف 40 س��ال موفق ش��ده ايم يك سياس��ت 
سازگار بودجه اي و پولي داشته باشيم، بنابراين 
معتقدم خبر افزايش نرخ سود اوراق خبر بسيار 
خوشحال كننده اي براي اقتصاد ايران خواهد بود 
كه مي تواند چشم اندازهاي تازه اي را در نظام پولي 

و بودجه اي كشور زمينه سازي كند.

خبر

رييس جمهور تاكيد كرد 
كاالهاي مورد نياز مردم 

به وفور وجود دارد
رييس جمهور تاكيد كرد كه كاالهاي مورد نياز مردم 
به وفور وجود دارد و در اختيار آنهاس��ت. به گزارش 
ايسنا، حجت االسام والمسلمين حسن روحاني در 
جلسه هيات دولت گفت: صبح امروز)چهارشنبه( 
وزير بهداشت نامه اي فرستاده و خواسته در روز عيد 
قربان كه برادران اهل تس��نن مراسم مفصل تري را 
برگزار مي كنند پروتكل ها را رعايت كنند تا بيماري 
بيش��تر نش��ود. وي افزود: اين ايام ايامي اس��ت كه 
برابر توطئه هاي بدخواهان قوي تر مي ش��ويم. آنان 
مي خواستند اقتصاد ما را به هم بريزند تا نتواند كار خود 
را ادامه دهد و فكر مي كردند ظرف چند ماه مي توانند 
اين كار را انجام دهند و تورم ۳ رقمي در كشور ايجاد 
كنند. روحاني تاكيد ك��رد: امروز كاالهاي مورد نياز 
مردم در اختيار آنان است و  به وفور وجود دارد اما در 
كنار آن بايد اقداماتي براي قيمت گذاري بهتر انجام 
دهيم. رييس جمهوري با بيان اينكه توليدكنندكان 
كارهاي بزرگي در اين مدت انجام دادند، گفت: در تمام 
صنايع مهم ما از فوالد تا آلومينيوم بيشتر كار و توليد 
مي كنند و ما فوالد و مس بيشتري نسبت به گذشته 
صادر مي كنيم و وزن صادرات ما باالتر رفته است. وي 
افزود: از اول قرارداد اقتصادي ما با اوراسيا تا امروز 6۳ 
درصد به اين ميزان صادرات افزوده شده است و اين 
در حالي است كه ما كرونا را داشتيم و مرزها مثل قديم 
باز نبود. روحاني با بيان اينكه مشكاتي كه امروز با آن 
مواجه هستيم قابل حل است، تصريح كرد: با نظارت 
دقيق از توليد تا مصرف از سفارش تا تأمين ارز تا روزي 
كه كاال با كشتي مي آيد و در بندر ترخيص مي شود، 
اگر مثل س��ايه اين روند را دنبال كنيم كه با سامانه 
الكترونيك اين انجام ش��دني است، آن وقت برخي 
اشكاالت قابل حل است هرچند ممكن است برخي 
به اين راحتي قابل حل نباشد. رييس جمهوري اظهار 
كرد: در ۷ سال گذشته زنجيره توليد فوالد ما نسبت 
به كل تاريخ، ۷ برابر شده است اين كار بزرگي است كه 
نشان از توانمندي ما دارد. در پتروشيمي هم توليد در 
اين ۷ سال نسبت به گذشته نزديك به دو برابر شده 
اس��ت. وي افزود: در 10 روز گذشته صادركنندگان 
خوب ما 2.5 ميليارد دالر ارزآوري داشتند كه آن را به 
درستي برمي گردانند و در سامانه نيما قرار مي دهند 
و به نياز كش��ور كمك مي كنند هرچند اقليتي هم 
هستند كه تخلف مي كنند و بايد با آنان هم برخورد 
كرد كه وزارت صمت و دادگستري وظيفه سنگيني 
را براي اجرا و عملياتي كردن نظارت بر بازار به عهده 
دارند. روحاني تاكيد كرد: يكي ديگر از چيزهايي كه 
دشمنان به آن اميدوار شده بودند، اختاف ميان قوا بود 
كه البته با سخنان رهبري و دستور ايشان كه هيچ يك 
از قوا نبايد دنبال حاشيه باشند اين اميد هم از دست 
آنان گرفته شد و تقريبًا از آن گذشتيم. وي ادامه داد: 
راه سوم دشمن شايعه سازي است. مي.گويند كوه هاي 
ما را فروخته اند، بعد روز ديگر مي گويند نه وقف شده 
است بعد مي گويند جنگل ها فروخته شده است و بعد 
مي گويند نه وقف شده است. اين چه حرفي است؟ 
مگر مي ش��ود زمين خدا و مرتع و اقيانوس و دريا و 
كوه و جنگل كه جزو انفال است، وقف كرد؟ مگر مال 
كسي است كه وقف كند؟ روحاني تصريح كرد: گاهي 
مي گويند شمال ايران را فروختند و گاهي مي گويند 
جنوب ايران به ف��روش رفت. من از شايعه س��ازي 
دشمنان تعجب نمي كنم از اين تعجب مي كنم كه 
چطور گوش شنوايي براي اين سخنان وجود دارد. 
رييس جمهوري گفت: جلوي اين شايعات و حرف هاي 
ناروا كه گاهي برخي دوس��تان هم اي��ن حرف ها را 
نمي شوند و درست نقل و نقد نمي كنند را بايد گرفت. 
همه جا دين و مراسم هست و مقيد به چارچوب هاي 
بهداشتي انجام مي شود. اگر مي گوييم روزهاي عزا به 
جاي 20 روز ۳ روز باشد بايد انجام شود، اگر به جاي 
۷ ساعت ۳ ساعت شود، بايد چنين باشد. همه اين 
پروتكل ها مشخص است. عدم تجمع مشخص است 
و ما نه به كساني كه مي خواهند عزاداري نباشد، اجازه 
چنين كاري مي دهيم ونه به كساني كه مي خواهند 
عزاداري را طوري جلوه دهند كه عامل بيماري شود 
چنين اجازه اي مي دهيم. روحاني تصريح كرد: من به 
وزارت كشور و وزارت بهداشت گفته ام كه اگر كسي 
وارد اداره اي شد و پروتكل ها را اجرا نكرد به او خدمات 
داده نشود و مي توانيم باالتر از اين هم عمل كنيم و در 
جامعه هم اگر كسي مي.خواهد سامت ديگران را به 
خطر بيندازد، مجازات تعيين كنيم. روحاني در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود اظهار كرد: دشمنان در 
مجامع بين المللي هم صبح تا شب مثل دالل از كاخ 
سفيد راه افتاده اند و با اين و آن تلفني حرف مي زنند 
كه اين ماجراي پايان تحريم تسليحاتي ايران را عقب 

بيندازند كه تاكنون هيچ هم موفق نشده اند.
رييس جمهوري يادآور شد: كار را به جايي رساندند 
كه با تروريس��م هوايي، جنگن��ده اي را كنار يك 
هواپيماي مسافربري بفرس��تند و ايجاد رعب و 
وحش��ت كنند. البته اين ماجرا از سوي امريكا در 
پايان جنگ ه��م رخ داده بود و به بهانه واهي يك 
هواپيماي خود ما را هم هدف قرار داده بودند و اين 
چيزي نيست كه تازگي داشته باشد. روحاني گفت: 
مگر مي شود؟ پس ايكائو كجاست؟ شوراي امنيت 
كجاست؟ س��ازمان ملل كجاس��ت؟ كشورهاي 
منطقه كجا هستند؟ كشورهايي كه اين هواپيما 
به مقصد آنها بوده اس��ت هم بايد بيايند و حرف 
بزنند. مگر مي شود كه در يك كريدور بين المللي 
و يك روت مشخص هوايي جنگنده اي بيايد و به 
هواپيماي مس��افربري نزديك شود و مسافران را 
بترساند. اين كار تروريستي است و ايكائو و شوراي 
امنيت بايد با تروريست برخورد كنند. وي افزود: 
اين شيطنت ها و بازي ها براي اين است كه دربرابر 
ايران شكست خوردند ولي ما به سردمداران امريكا 
مي گوييم كه يك راه در برابر ايران بيشتر نداريد و 
آن هم اجراي پيمان و حق و حقوق ما و پرداخت 
خسارات ناش��ي از بي توجهي به اين حقوق است 
و گرنه ملت ايران با همه سختي هايي كه تحمل 

مي كنند در برابر شما كرنش نخواهد كرد.

رهبر معظم انقالب : حج، رزمايش قدرت در برابر مستکبرانی است که کانون فساد و ظلم هستند
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بانك مركزي افزايش سود اوراق بدهي دولت را تا 21 درصد اعالم كرد

مهار پول سركش يا جبران كسري بودجه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

دولت در س��ال جاري، از يك سو با ادامه مشكالت تحريم 
وابرچالش هاي ساختاري سال هاي قبل، از جمله افزايش 
مخارج، كاهش درآمدهاي فروش نفت، رشد منفي اقتصاد، 
كاهش تج��ارت خارجي و درآمده��اي دولت و در نتيجه 
كسري بودجه همراه شده و از سوي ديگر، شيوع كرونا بر 
ميزان تعطيلي كس��ب وكارها، كاهش درآمدها، افزايش 
مخارج و بدتر شدن فضاي كسب وكار و رشد منفي اقتصاد 
و سرمايه گذاري ها اثر گذاش��ته است. براين اساس، بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي، از طريق مكانيزم فروش 
اوراق بدهي دولت، اقدام به تامين بخشي از منابع مورد نياز 
دس��تگاه هاي اجرايي دولت كرده و تا 7 مرداد 99 تاكنون 
9 مرحله فروش اوراق بدهي دولتي را به حراج گذاشته اند 
تا كسري بودجه را تامين كرده و رشد پايه پولي ونقدينگي 

را كمتر كنند. 
به گزارش »تعادل«، همچنين در راستاي مديريت رشد 
نقدينگي و كنترل تورم، اوراق وديعه با سررس��يد 2 ساله 
پيشنهاد شده و به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، هر 
10 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق وديعه، رشد پايه پولي و 
نقدينگي را به ميزان 2.8 واحد درصد كاهش خواهد داد. اما 
به عقيده برخي صاحبنظران، از آنجا كه فروش اوراق روي 
تقاضاي پول بانك ها، صندوق ها، شركت هاي سرمايه گذاري 
اثرگذار است مي تواند تاحدودي زمينه ساز رشد نقدينگي را 
در مراحل بعدي فراهم كند و مانند شتاب شاخص بورس، 
روي رشد نقدينگي اثرگذار باشد.  اما در عين حال، بسياري 
از كارشناسان معتقدند كه اين راهكار بهترين گزينه براي 
تامين كسري بودجه است زيرا در شرايطي كه تورم باالي 
25 درصد در سال هاي اخير گزارش شده و احتمال رشد 
تورم وجود دارد، لذا دولت نهايتا با پرداخت سود 16 تا 21 
درصد در سال هاي آينده، مي تواند مخارج و كسري بودجه 
خود را با هزينه كمتر از تورم پوشش دهد و در سال هاي آينده 
با افزايش قيمت دارايي هاي خود، راهكاري براي تامين اصل 
و فرص بازخريد اين اوراق پيدا كند و از شرايط امروز عبور 
نمايد.  بانك مركزي در چارچوب اجراي عمليات بازار باز كه 
در آن اعطاي تسهيالت به بانك ها منوط به اخذ وثيقه است، 
به دولت كمك كرده تا كسري بودجه خود را از طريق انتشار 
اوراق بدهي و فروش آنها به بانك ها و نهادهاي مالي غير بانكي 
تامين كند. در اين روش كه »حراج اوراق بدهي دولت« نام 
دارد، دول��ت از منابع موجود در بازار پ��ول تامين مالي و از 
مراجعه به بانك مركزي و دريافت پول پر قدرت خودداري 
مي كند. تاكنون در مجموع 41 هزار و 600 ميليارد تومان 
اوراق بدهي در 9 مرحله فروخته شده است. بانك مركزي در 
سال 99 و تا تاريخ 7 مرداد 9 مرحله حراج اوراق بدهي دولتي 
را برگزار كرده و وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي 
از س��وي دولت، با فروش بخش��ي از اوراق بدهي دولتي به 
درخواست بانك ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و بيمه اي 
پاسخ داده است. نرخ اين اوراق بسته به دوره سررسيد يك تا 
سه ساله از 15 درصد تا 20.9 درصد اعالم شده است. سود 
اوراق بدهي دولت در هفته هاي اخير و در دوماه گذش��ته، 
نرخ هاي مختلف 15 تا 20.7 درصد و نزديك به 21 درصد را 
بسته به سررسيد 1 تا 3 ساله تجربه كرده است و در هر مرحله 
بانك ها و صندوق هاي سرمايه گذاري و بيمه اي، پيشنهاد 
خود را اعالم كرده و وزارت اقتصاد ودارايي هر هفته با حجم 
قابل توجهي از فروش اوراق موافقت كرده است. اما در مرحله 
بعد، خريداران اين اوراق مي توانند در فرآيند خارج از حراج 
و از طري��ق بورس نرخ هاي باالتري را براي خريد اين اوراق 
پيشنهاد بدهند و تاكنون باالترين نرخ سود معامله شده براي 
خريد اين اوراق بدهي تا 20.9 درصد افزايش داشته است. 

در اين چارچوب در 7 مرحله اوراق بدهي دولت حراج شده 
و حدود 36 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دولت از اين 
محل تامين ش��ده است. در مرحله هشتم 4330 ميليارد 
تومان و در مرحله نهم نيز 1260 ميليارد تومان اوراق بدهي 

فروخته ش��ده اس��ت. براي مرحله دهم كه 14 مرداد 99 
برگزار مي شود نرخ سود يكس��اله اوراق تا 16 و 17 درصد 

افزايش يافته است. 

    نرخ سود و مهار نقدينگي 
كارشناسان با توجه به نقدينگي 2600 هزارميليارد توماني 
و رش��د باالي 34 درصدي در يكس��ال اخير و همچنين 
رشد باالي نقدينگي و تسهيالت بانك ها و رشد پايه پولي 
و مطالبات معوق بانك ه��ا و... معتقدند كه اگرچه افزايش 
نرخ سود اوراق بدهي دولتي و همچنين نرخ سود سپرده ها 
مي تواند تا حدودي موثر باشد اما در عين حال بايد اين منابع 
به سمت توليد و كارهاي مولد هدايت شود، بايد فضاي كسب 
وكار و توليد بهتر ش��ود و روي كاهش هزينه هاي مبادله و 

توليد اثرگذاشته و روابط خارجي بهتر شود تا با بهتر شدن 
قدرت ريال و ارزش پول ملي، هيجان و شتاب نقدينگي در 
بازار دارايي، بورس و ارز و طال گرفته شود. براين اساس، در 
كنار اين سياست هاي بانك مركزي و دولت در سال جاري 
كه مي تواند به جذب نقدينگي و تامين كسري بودجه كمك 
كند، دولت بايد به فكر بازپرداخت سود سپرده و اوراق بدهي و 
ساير هزينه ها در سال هاي آينده باشد و راهكار آن اين است 
كه فضاي كسب وكار بهتر شود تا توليد و ماليات ها و درآمد 
دولت بيشتر شود و مردم به جاي كسب درآمد و سود از محل 
خريد و فروش مسكن و سهام و ارز، به دنبال كسب وكار و 
تالش و توليد باشند.  با توجه به اينكه نقدينگي در بهار امسال 
باز هم روند صعودي داشته و از 2600 هزار ميليارد تومان هم 
عبور كرده است، كارشناسان اقتصادي، برنامه بانك مركزي 

براي كنترل نقدينگي را مفيد دانسته اما بر سرعت بخشيدن 
به اجراي سياست هاي مهار پول تاكيد دارند زيرا افزايش دو 
تا سه درصدي نرخ بهره بانكي نسبت به شرايط اقتصادي و 

تورم موثر نخواهد بود و بايد بيشتر از اين افزايش پيدا كند.
جديدترين آم��ار و ارقام بانك مركزي نش��ان مي دهد كه 
نقدينگي تا پايان خردادم��اه از 2600 هزار ميليارد تومان 
گذشته و به رقم 26 هزار و 571 ميليارد تومان رسيده است و 
سهم پول و شبه پول از اين ميزان نقدينگي به ترتيب 5020 
ميلي��ارد و 21 هزار و 551 ميلي��ارد تومان بوده كه هر يك 
نسبت به خرداد پارسال 61.5 و 29.1 درصد افزايش يافته 
است.  همچنين، ميزان نقدينگي در پايان خرداد امسال در 
مقايسه با خرداد پارسال 34.2 درصد و نسبت به اسفند سال 
گذشته معادل 7.5 درصد افزايش يافته است.  اين درحالي 
است كه طبق آخرين اظهارنظر همتي درباره نقدينگي، علت 
رشد نقدينگي در مقايسه با پارسال تحت تأثير حمايت هاي 
صورت گرفته از خانوارها و فعاالن اقتصادي در پي ش��يوع 
ويروس كرونا و نيز افزايش ميزان تنخواه گردان دولت در سال 
جاري اعالم شده است. همچنين، بانك مركزي تاكنون براي 
مهار پول و هدايت متغيرهاي پولي و نرخ سود در مسير مورد 
نظر در چارچوب هدف تورمي اقداماتي همچون فراهم كردن 
بستر عرضه و فروش اوراق بدهي دولتي از طريق كارگزاري 
خود، افزايش نرخ س��ود سپرده بانك ها نزد اين بانك تا 12 
درصد، جايگزيني گواهي سپرده يورويي، پيشنهاد انتشار 
اوراق وديعه دو ساله و افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي را 
درنظر گرفته است. نرخ سود سپرده هاي بانكي هم به عنوان 
ابزار ديگر بانك مركزي براي مديريت نقدينگي به تازگي 
افزايش پيدا كرده و براساس تصميم اعضاي شوراي پول و 
اعتبار سقف سپرده گذاري يك ساله از 15 درصد به 16 درصد 
افزايش يافت. شورا تصميم گرفت به بانك ها اجازه دهد با 
نرخ سود 18 درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسيد زماني 
دو ساله كنند. عالوه بر اين، مجوز افتتاح حساب با سررسيد 
زماني سه ماهه نيز براي بانك ها صادر شد كه نرخ سود در 
نظر گرفته شده براي اين دوره زماني 12 درصد است. البته 
بيشترين افزايش نرخ براي سپرده گذاري با سررسيد 6 ماهه 
است كه سياست گذار با افزايش سه واحد درصدي، نرخ سود 

سپرده گذاري شش ماهه را 14 درصد تعيين كرده است.

پيش بيني گلدمن ساكس از قيمت 2300 دالري طال
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

به دنبال شيوع كرونا در جهان و اثر آن بر چشم انداز اقتصاد 
كشورهاي مختلف، جنگ تجاري امريكا و كشورهاي غربي 
با چين، ريزش شاخص هاي بورس، كاهش ارزش ارزهاي 
مختلف و از جمله كاهش ارزش دالر به عنوان مهم ترين 
ارز جهاني كه 66 درصد مب��ادالت و ذخاير ارزي جهان 
را تش��كيل مي دهد و عوامل ديگر ... ارزش دالر در برابر 
طال و فرانك سوييس و برخي ارزهاي ديگر افت كرده و 
سرمايه گذاران به دارايي هاي سنتي مانند طال و بيت كوين 
و ارزهاي ديگر گرايش بيشتري پيدا كرده اند. براين اساس 
مراكز تحقيقاتي معتبر جهان پيش بيني هاي مختلف در 
مورد قيمت طال در يكسال آينده را بين 2300 تا 3000 
دالر برآورد كرده اند. ارزش بيت كوين نيز به باالي 10 هزار 

دالر رسيده است. 
به گزارش »تعادل«، بانك امريكايي گلدمن ساكس با توجه 
به انتظارات موجود براي پايين ماندن نرخ هاي بهره امريكا 
و فضاي مساعد براي طال به عنوان دارايي امن، پيش بيني 
قيمت 12 ماهه هر اونس طال را به 2300 دالر افزايش داد. 
گلدمن ساكس اعالم كرد تاكيد كرده ايم كه طال، ارز روز 
مباداست به خصوص در فضاي فعلي كه دولت ها در حال 
پايين آوردن ارزش ارزهاي مهم و كاهش نرخهاي بهره به 
ركورد تاريخي پايين هستند. همچنين نگرانيهاي واقعي 
در خصوص جايگاه دالر به عنوان ارز ذخيره در حال شكل 
گرفتن است. ما شاهد تداوم افزايش نگرانيهاي تورمي، 
ادامه ورود س��رمايه به صندوق هاي ETF طال و ضعيف 
شدن ساختاري دالر هستيم و مي بينيم كه طال توسط 
مديران سرمايه به عنوان پوشش ريسك دالر مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اين بانك همچنين با توجه به قيمت باالتر 
طال و چشم انداز تقاضاي صنعتي براي نقره به خصوص در 
بخش انرژي خورشيدي، پيش بيني قيمت نقره در افق 
سه، شش و 12 ماهه را به 30 دالر در هر اونس افزايش داد.

از س��وي ديگر، قيمت دالر در شش ماه اخير بارها با افت 
مواجه بوده و در برابر طال و همچنين فرانك س��وييس با 

كاهش مواجه شده است. همين موضوع موجب شده كه 
عده اي طال را به عن��وان دارايي امن پذيرفته و در نتيجه 
قيمت اونس جهاني طال به باالي 1950 دالر رسيده است 
و از دي ماه سال گذشته كه 1600 دالر بوده با بيش از 300 
دالر افزايش مواجه شده است.  عالوه بر شيوع كرونا، نگراني 
از ابعاد و آثار جنگ تجاري امريكا و چين، نتيجه انتخابات 
امريكا، تزريق سنگين و چند تريليون دالري دولت امريكا 
و فدرال رزرو براي كمك به خانوارها و كس��ب وكارها در 
داخل امريكا، كمك هاي مالي دولت هاي اروپا و آسيا نيز 
روي كاهش ارزش ارزهاي مختلف و رش��د قيمت طال 
اثرگذار بوده و در نتيجه ارزش دالر و ساير ارزها نيز كاسته 
شده است.  هرچه آثار شيوع كرونا طوالني تر باشد نبض 
اقتصاد جهان ضعيف تر شده و تزريق پول بيشتر در بازارها، 
باعث كاهش قدرت خريد پول كشورهاي جهان مي شود 
و روي رشد قيمت طال اثر بيش��تري خواهد داشت.  هر 
چند كه اخبار مربوط به واكسن كرونا، مي تواند تاحدودي 
اثر مثبت روي شاخص هاي اقتصادي داشته باشد اما به 

عقيده كارشناسان، تزريق چند هزار ميليارد دالري شش 
ماه اخير و يكسال آينده، بازهم روي افزايش قيمت طال و 

كاهش دالر اثر بيشتري خواهد داشت. 
 آخرين گزارش ها حاكي اس��ت كه شاخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل سبد ارزهاي جهاني، در معامالت روز 
چهارشنبه 8 مرداد 99 با 0.71 درصد كاهش نسبت به روز 
قبل و در سطح 93.716 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 
فرانك سوييس معادل 1.090 دالر اعالم شد.  در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.57 درصد افزايش نسبت به روز 
قب��ل خود و به ازاي 1.294 دالر مبادله ش��د. يورو 0.17 
درصد پايين رفت و با باقي ماندن در كانال 1.17 به 1.172 
دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر 
با 0.29 درصد افزايش به 105.117 ين رس��يد. در برابر 
همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.396 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.001 يوان 
چين اعالم شد.  بر اساس گزارش رويترز، افزايش قيمت 
طال تحت تاثير انتظارات تورمي، تنشهاي سياسي و افزايش 

ش��يوع ويروس كرونا روي داده اس��ت.افزايش تقاضاي 
خريد به رش��د 27 درصدي قيمت طال از ابتداي س��ال 
2020 تاكنون كمك كرده و طال روز سه شنبه به ركورد 
تاريخي 1980 دالر و 57 سنت صعود كرد.  چين بيش از 
يك تريليون دالر اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا را 
در اختيار دارد كه مي تواند از آن به عنوان يك سالح موثر 
ضد دالر استفاده كند.  ادوارد مويا- تحليل گر بازار ارز در 
موسسه اواندا گفت: به نظر مي رسد شاهد روزهايي هستيم 
كه تاج پادشاهي از سر دالر افتاده است و با تداوم اين وضع، 
انتظار ما اين اس��ت كه بانك مركزي امريكا براي توقف 
روند فعلي دست به كار شود. اخبارهاي رسيده، احتماال 
بيانگر اين هستند كه ش��اهد خبري از يك احياي رشد 
اقتصادي سريع هم در سطح اتحاديه اروپا و هم در امريكا 
نخواهيم بود.  شاخص هاي بورسي در امريكا قرمزپوش 
ش��دند. به گزارش بلومبرگ، دور تازه تنش هاي بين دو 
اقتصاد نخست جهان بار ديگر باعث نگراني معامله گران 
شده است. كوين گديس- استراتژيست ارشد درآمدي در 
موسسه ريموند جيمز گفت: اگر تنها يك مساله باشد كه 
فكر و ذهن معامله گران را مشغول كند، آن مساله همين 
خواهد بود كه قرار است دو اقتصاد نخست جهان تا كجا 
به اين كش مكش ادامه دهند. از زماني كه اين بحران ها 
شدت گرفته است معامله گران نگران آينده رشد اقتصادي 
جهان شده اند به ويژه حاال كه ويروس كرونا، اقتصاد جهاني 
را در وضعيت بسيار شكننده اي قرار داده است.  هر چند 
كه شيوع كرونا در بزرگ ترين اقتصاد جهان كماكان در 
سطح نگران كننده اي باقي مانده و شمار قربانيان كماكان 
به طرز محسوس��ي باال مي رود، مشاور اقتصادي ترامپ 
نسبت به تغيير شرايط اقتصادي اميدوار است. لري كودلو 
با بيان اينكه روند احياي رشد اقتصادي كماكان ادامه دارد 
گفت: البته نمي خواهم كتمان كنم كه وضع در بسياري از 
ايالت ها كماكان خوب نيست اما فكر مي كنم در سه ماهه 
سوم و چهارم سال نسبت به نيمه نخست سال شاهد يك 

رشد اقتصادي 20 درصدي خواهيم بود.

 ريسك هاي بزرگ 
بيمه نامه هاي بزرگ مي خواهند

واحد »مديريت ريس��ك و بيمه« سال هاست كه بر 
پيشاني تمامي صنايع پرريسك دنيا به چشم مي خورد 
كه كش��ور ما هم از اين امر مستثني نيست. با وجود 
استقرار اين واحد تخصصي، باز هم حواشي بسياري 
در هنگام وقوع حوادث و فرآيند پرداخت خسارت، 
اتف��اق مي افتد كه مواردي نظير ارزيابي نادرس��ت، 
كم بيمه گي، بي توجهي به تناس��ب نرخ و شرايط و 
همچنين آگاهي اندك از مفاد بيمه نامه از داليل اصلي 
آن است. كارشناسان بر اين باورند كه بهره گيري از 
تكنيك هاي نوين مديريت ريسك و محاسبه پتانسيل 
احتمالي خسارت بايد زيربناي محاسبه نرخ و شرايط 
قرار بگيرد، حال آنكه در بسياري از موارد متاسفانه 
-شايد به دليل كم آگاهي- با موضوع مهمي مثل بيمه، 
مانند مواد اوليه مصرفي رفتار مي شود و در اين رهگذر 
»انتخاب هوش��مندانه« جاي خود را به »برگزاري 
مناقصه« مي دهد. در س��ال هاي اخير بس��ياري از 
مسووالن ارش��د دولتي با انتقاد از زيرمجموعه هاي 
تحت مديريت خود از آنان خواسته اند براي بهره مندي 
از ظرفيت هاي صنعت بيمه به راه اندازي واحدهاي 
تخصصي “ريسك و بيمه “ اقدام كنند و در اين سوي 
ميدان هم ش��ركت هاي بيمه اي به آموزش ارزيابان 
و اكچوئرهايي پرداختند ك��ه به لحاظ فني بتوانند 
نيازه��اي صنايع پيچيده را برط��رف كنند. تعريف 
ريسك هاي فاجعه بار، يكي از صدها تعاريفي است كه 
براي فعاالن صنعت بيمه آشناست، اما صنايع ديگر 
تسلط چنداني بر اين مفهوم ندارند و به همين خاطر 
است كه در هنگام سررسيد تاريخ بيمه، با وارد كردن 
دليل صرفه و صالح س��ازماني و تهيه بيمه نامه هاي 
ناقص يا كم پوش��ش، در هنگام وقوع حادثه به جاي 
پذيرش كم كاري و سهل انگاري خود، انگشت اتهام 
را به سوي صنعت بيمه نش��انه مي روند. نكته مهم 
ديگري كه معموال از س��مت صنايع پرخطر ناديده 
گرفته مي شود، استقرار واحدهاي كنترل ريسك است 
كه حاشيه امنيت را باال برده و با همين روش ميزان 
حق بيمه را به شكل محسوسي كاهش مي دهد. به 
همين خاطر اكچوئرهاي حرفه اي در هنگام بازديد از 
تاسيسات بزرگ، تمامي عوامل كاهنده و همچنين 
تش��ديدكننده خطر را در نظر مي گيرند و بر همين 
اس��اس نرخ و شرايط را اعالم مي كنند. اين در حالي 
است كه اگر تاسيسات و كارخانجات بزرگ به خصوص 
در حوزه هاي پااليشگاهي، ساحلي و فراساحلي نسبت 
به راه اندازي واحد ارزيابي و كنترل ريس��ك خود با 
رعايت هم جوانب و حساسيت ها اقدام كنند، تغيير 
محسوس��ي را در ميزان حق بيمه پرداختي شاهد 
خواهند بود. شكي نيست كه تكنولوژي هاي پيچيده 
برخي از صنايع نفتي و پااليشگاهي و تاسيسات مشابه 
بايد بيمه نامه هاي انحصاري و منحصر به فردي داشته 
باشند و نمي توان براي محاسبه حق بيمه آنها از يك 
فرمول ثابت پيروي كرد، چرا كه ضريب ريسك اين 
مجموعه ها با نوسانات داخلي و خارجي بسياري روبرو 
است و به همين نسبت، حق بيمه نيز متفاوت خواهد 
بود. رابطه حرفه اي بين بيمه گر و بيمه گذار در فضايي 
تخصصي و دانش محور و مبتني بر اصولي مانند حد 
باالي حسن نيت و قاعده نسبي شكل مي گيرد و اگر 
طرفين به پيچيدگي هاي حرفه طرف مقابل، احاطه 
كافي داشته باشند، قراردادهاي بيمه اي با كمترين 
ميزان تنش و باالترين سطح بهره وري و ايفاي كامل 
تعهدات به نقطه پايان خواهد رسيد. رضايتمندي 
بيمه گذاران از مهم ترين اهداف بيمه گران است، اما اين 
امر به اين معنا نيست كه خسارات خارج از تعهدات و 
پوشش هاي بيمه نامه هم از سوي صنعت بيمه جبران 
شود. بنابراين عاقالنه ترين رفتار سازماني، مطالعه 
دقيق در حوزه بيمه و آگاهي از تمامي ريزه كاري هاي 
بيمه نامه ها پيش از انعقاد قرارداد اس��ت و مي تواند 
به نارضايتي هايي پايان دهد كه اين موضوع ريش��ه 
در ضعف صنعت بيمه ندارد و به عدم اش��راف كامل 
بيمه گذاران برمي گ��ردد. نهاد ناظر صنعت بيمه در 
سال هاي اخير با استفاده از ابزارهاي گوناگون نظارتي، 
اتكايي و نظاير آن تالش كرده كه حجم بيمه نامه هاي 
ناقص، مخدوش و غيرفني را در حوزه ريس��ك هاي 
بزرگ به حداقل برساند و در همين راستا هوشياري 
مديران تاسيس��ات پرخطر و داراي ريس��ك هاي 

فاجعه بار يك ضرورت آشكار به شمار مي رود.

سختگيري كانادا   روي 
تراكنش هاي مالي مرتبط با ايران

دولت كانادا اعالم كرد هر تراكنشي از منشأ ايران داراي 
ريسك باال خواهد بود.مركز نظارت بر تراكنش هاي 
مالي و گزارش دهي كانادا با ص��دور بيانيه اي اعالم 
كرد ك��ه طبق تصميم وزارت دارايي اين كش��ور، از 
اين پس بانك ها، ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات 
مالي، بانك هاي خارجي و شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات كارت هاي اعتباري بايد ضمن شناس��ايي 
هويت مشتريان )حقيقي و حقوقي( نسبت به ريسك 
پولشويي و تامين مالي تروريسم مطمئن شوند. اين 
نهاد ناظر كانادايي با اش��اره به تصميم كارگروه ويژه 
اقدام مالي در قرار دادن نام ايران در ليست كشورهاي 
غيرهمكار گفته است: تراكنش هاي مالي كه منشأ 
آنها ايران باشد، صرف نظر از اينكه مبلغ آنها چه قدر 
است از نظر ريسك مالي جز تراكنش هاي پرريسك 
ارزيابي خواهند شد. طبق اين دستورالعمل، جزئيات 
مربوط به تراكنش ها با طرف هاي ايراني بايد ضبط 
و نگهداري شوند و توسط نهادهاي مالي كانادايي يا 
تحت قلمرو قانوني كانادايي به مركز نظارت گزارش 
شوند. نقل و انتقال الكترونيكي وجوه كه به مقصد ايران 
يا شامل منشايي ايراني باشند، دريافت ريال ايران به 
عنوان وديعه انجام تراكنش ارز مجازي، تبديل هر نوع 
ارز به ريال يا ريال به ساير ارزها و حساب هاي بانكي كه 
ريال ايران در آنها وجود دارد جز مواردي هستند كه 

بايد گزارش دهي شوند.

امكان دريافت آنالين 
خدمات مالي براي مردم 

مع��اون وزير اقتص��اد تاثي��رات راه اندازي نس��خه 
الكترونيكي سفته و تسهيالت و اعتبارات ديجيتال 
را در سهولت دريافت انواع خدمات مالي توسط مردم، 
بهبود رشد اقتصادي، افزايش شفافيت موثر دانست و 
گفت: هم اكنون مردم ما در اكثر نقاط كشور مي توانند 
خدمات مالي خود را به صورت آنالين دريافت كنند 
و وقتي خدمات مال��ي، امكان دريافت پيدا مي كند 
طبيعتا، كمك كننده رشد اقتصادي و كاهش فقر 
خواه��د بود.  عباس معمارنژاد اظه��ار كرد: موضوع 
»فراگيري مالي« به عنوان يكي از دغدغه هاي دولت، 
بدين معني اس��ت كه مردم در حوزه خدمات مالي 
از جمله بانك، بيمه و ب��ورس، به تمام محصوالت و 
خدمات مالي به ش��كل كم هزينه، س��ريع و راحت 
دسترسي داشته باشند. وي در ادامه با بيان اينكه يكي 
از ثمرات »نسخه الكترونيكي سفته« و »تسهيالت و 
اعتبارات ديجيتال« فراهم سازي فراگيري مالي است، 
گفت: هم اكنون مردم ما در اكثر نقاط كشور مي توانند 
خدمات مالي خود را به صورت آنالين دريافت كنند 
و وقتي خدمات مال��ي، امكان دريافت پيدا مي كند 
طبيعتا، كمك كننده رشد اقتصادي و كاهش فقر 
خواهد ب��ود. معاون وزير اقتصاد اف��زود: وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به دنبال تدوين استراتژي فراگيري 
مالي است و پروژه هاي الكترونيكي كردن و ديجيتالي 
كردن بانك ها، بيمه ها و بورس در راستاي فراگيري 
مالي تفسير مي شود. معمارنژاد ادامه داد: در گذشته 
اگر شخصي مي خواست تس��هيالت دريافت كند، 
مجبور بود بصورت حضوري به بانك مراجعه كند تا 
كليه مراحل از قبيل درخواست تسهيالت، امضاي 
قرارداد، ارايه تضمين و دريافت و پرداخت اقساط آن 
را به شكل فيزيكي انجام دهد ولي در پروژه امروز، تمام 
اين مراحل به صورت الكترونيكي و ديجيتالي انجام 
مي شود. وي در پايان سخنانش با بيان اينكه مراجعه 
حضوري و فيزيكي به بانك براي انجام اقدامات مالي، 
در برخي مواقع زمينه ساز افزايش فساد است، گفت: 

در اين پروژه، شفافيت بسيار افزايش پيدا مي كند.

ادامه از صفحه اول

مشوق به جاي ماليات
 درست اين است كه ابتدا از زيرمجموعه هاي دولتي 
و نيمه دولتي ش��روع كنند و اث��رات آن را ببينند و 

بررسي هاي ميداني را همزمان با آن آغاز كنند. 
در نهاي��ت اينك��ه در مواجه با مس��ائل و در جريان 
تصميم گيري ها،  توجه كني��م كه راه حل صرفا يك 
مسكن نباشد، بلكه بايد عميق بينديشيم. درايت به 
خرج دهيم از افراد قابل اس��تفاده كنيم و ببينيم در 
كشورهاي ديگر چه كار كرده اند كه ما دوباره چرخ از 
نو اختراع نكنيم و عوارض تصميم هاي غلط و احساسي 
و ش��تاب زده را بگيريم و دور انديش باشيم چون هر 
تصميم ما عوارض اقتصادي اجتماعي و... دارد و بهتر 
اس��ت كه عميق تر درباره تصميم هاي بينديشيم. 
گو اينكه يقين دارم كه همگان دلش��ان براي كشور 
مي سوزد اما اگر با تدبير و حوصله بيشتر تصميم هاي 

گرفته شود، نتايج اثرگذارتر خواهد بود.

تورم،  زاده نقدينگي
براي آنكه بتوانيم از كاهش جدي نرخ تورم و هدايت 
نقدينگي صحبت كنيم بايد به تمامي اين سواالت 
پاس��خي درس��ت بدهيم، زيرا در غي��ر اين صورت 
همچنان دشواري هاي سياست گذاري بر جاي خود 
باقي خواهد بود و جدال با نرخ تورمي كه در برابر پايين 

آمدن مقاومت مي كند، حفظ خواهد شد.

5 ميليون وام با كارت  اعتباري 
براي مشموالن سهام عدالت

تا س��قف 5 ميليون تومان مشموالن سهام عدالت 
مي توانند با كارت اعتباري وام دريافت كنند. بانك 
ملي با بيش از 4000فروشگاه قرارداد بسته  است تا 
مشموالن سهام عدالت بتوانند از طريق كارت هاي 
اعتباري كه به آنها تعلق مي گيرد، كاالهاي موردنياز 
خ��ود را خريداري كنند. نكته مه��م در اين زمينه 
اين اس��ت كه اگر يك ماه بع��د از اولين تراكنش از 
اين كارت ه��اي اعتباري، مبلغ پرداختي تس��ويه 
ش��ود، هيچ س��ودي از اين افراد دريافت نمي شود 
و پاداش ه��م مي گيرند. همچني��ن، براي خوش 
حس��اب ها در اين زمينه سقف اعطاي وام بسته به 
ميزان سهام عدالت با كارت هاي اعتباري افزايش 
پيدا مي كند.كارت هديه ديجيتالي هم يكي ديگر 
از طرح هاي بانكداري ديجيتال اس��ت كه به زودي 
عرضه مي شود. عالوه براين، معادل 21 هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت قرض الحس��نه براي وام ازدواج 
پرداخت شده است. محمد رضا حسين زاده اظهار 
كرد: از 23 ميليون خانوار مشمول دريافت وام كرونا 
پرداخ��ت وام 6 ميليون خانوار متعلق به بانك ملي 
بوده كه طي يك ساعت وام اين افراد پرداخت شد. 
عالوه براين، معادل 11 هزار و 300 ميليارد تومان 
هم با نرخ 12 درصد به كسب وكارهايي كه از شيوع 
ويروس كرونا آس��يب ديده ان��د، پرداخت خواهد 
شد.اين بانك تاكنون يكصد و 8 هزار ميليارد ريال 
از اموال و امالك خود را به فروش رس��انده اس��ت و 
گروه توسعه ملي از زيرمجموعه هاي خود را از طريق 
بورس در تير ماه به فروش گذاشتيم اما فروش نرفت 
كه قصد داريم مديريت آن را هم واگذار كنيم تا در 
نهايت واگذاري آن محقق شود.  براي تامين مالي و 
نقدينگي واحدهاي توليدي كشور در سال گذشته 
و س��ه تا چهار ماهه ابتدايي امسال معادل 9 هزار و 
700 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است. 
همچنين، نزديك 4 ه��زار ميليارد تومان هم براي 
واحدهاي توليدي كوچك و متوسط كه نقش مهمي 
در س��طح اش��تغالزايي دارند، پرداخت تسهيالت 

انجام داده ايم.

در 9 مرحله حراج اوراق بدهي دولتي، در مجموع 41 هزار و 600 ميليارد تومان با نرخ هاي 15 تا 20.9 درصد فروخته شده است
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كامران ن��دري تحليلگر اقتصادي، اي��ن اقدامات بانك 
مركزي در مهار پول را نقد و بررسي كرد و گفت: افزايش 
نرخ سود بانكي مي تواند در كنترل و مهار نقدينگي موثر 
باشد اما نه با افزايش يك تا دو درصدي. آنچه در اين زمينه 
حائز اهميت است سياست بانك مركزي درباره نرخ بهره 
مرجع )نرخ بهره بين بانكي( است كه كف اين نرخ بهره 
را تا 13 درصد افزايش داده اما آن براي كنترل نقدينگي 
كفايت نمي كند و بايد به درصد بيشتري افزايش پيدا كند.  
وي با بيان اينكه افزايش نرخ بهره بانكي بايد متناسب با 
نرخ تورم هدف باشد، گفت: پيشنهاد انتشار اوراق وديعه 
هم مي تواند در مهار پول سركش موثر باشد كه تاكنون 
اقدامي در اين جهت صورت نگرفته اس��ت و ابتدا بانك 
مركزي بايد داالن نرخ بهره را اصالح كند و پس از افزايش 
داالن نرخ بهره نسبت به فروش اوراق وديعه اقدام كند تا 
نتيجه موثرتري داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي با 
تاكيد براينكه كنترل نقدينگي تنها برعهده بانك مركزي 
نيست بلكه اين امر به همكاري ساير نهادهاي اقتصادي هم 
نياز دارد، افزود: اكنون يك ناهماهنگي بين وزارتخانه هاي 

اقتصادي وجود دارد كه به اقتصاد و سياست هاي آن صدمه 
مي زند. بانك مركزي بايد براي كنترل نقدينگي سريع تر 
عمل كند و نرخ بهره بانكي را بيشتر افزايش بدهد. ندري 
ادامه داد: برنامه هاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي 
كامال درس��ت و منطقي است اما تنها ضعفي كه در اين 
زمينه ديده مي شود، كند بودن سرعت اجراي اين برنامه ها 
و كميت تغييرات است و اينكه متناسب با شرايط اقتصادي 
و تورم نيس��ت زيرا، افزايش دو تا سه درصدي نرخ بهره 
بانكي كمكي به اقتصاد نمي كند. وي با بيان اينكه رغبت 
مردم به س��رمايه گذاري بلندمدت در بانك ها كم شده 
است، گفت: هر اقدام بانك مركزي كه بتواند اين رغبت 
را در مردم افزايش بدهد، به كنترل نقدينگي تاحدودي 

كمك مي كند.
بنابراين، از آنجا كه بانك مركزي مدعي شده است با اجراي 
اين سياست ها روند رشد نقدينگي در ماه هاي بعدي كم 
مي شود، اين بانك بايد به عملياتي كردن آنها هر چه زودتر 
جامه عمل بپوشاند و ساير نهادهاي اقتصادي كشور هم در 

اين زمينه ملزم به هماهنگي و همكاري هستند.

گفت و گو
افزايشاندكبهرهبانكيكمكيبهاقتصادنميكند

در جريان معامالت  ديروز، نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
باز هم بدون تغيير ماند. صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا 
را به قيمت 19 هزار و 500 تومان مي خرند و معادل 20 
هزار و 500 تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد و فروش 
دالر تغييري نكرده است. اين صرافي ها هر يورو را معادل 
22 هزار و 500 تومان مي خرند و به قيمت 23 هزار و 500 
تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد و فروش يورو هم ثابت 
ماند. بانك ها نيز هر دالر امريكا را به قيمت 19 هزار و 500 
تومان و هر يورو را معادل 22 هزار و 300 تومان مي خرند. 
در بازار سكه و طال با اعالم هر دالر به قيمت 23400 تومان 
در بازار آزاد، و همچنين هر اونس جهاني طال به قيمت 
1956 دالر، قيمت طال و سكه نسبت به قبل تغييرزيادي 

نكرده است. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون و 
70 هزار تومان، مظنه هر مثقال طالي آبشده يا 17 عيار 
4ميليون و 590 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 11 ميليون و 100 هزار تومان و قيمت سكه 
طرح قديم 10 ميليون و 600 هزار تومان معامله شد و 
قيمت سكه طرح جديد 100 هزار تومان كاهش يافته 
است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و 550 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 320 هزار تومان 
و سكه گرمي يك ميليون و 750 هزار تومان تعيين شد. 
روز سه شنبه 7 مردادماه 1399، در مجموع 160 ميليون 
دالر در اين سامانه عرضه شده كه نرخ هر دالر 18500 

)نرخ ميانگين موزون معامالت( بوده است.

نكته
بازارارزوطالدرايران



علي بدوي رييس امكان سنجي، بهينه سازي 
و مهندس��ي ارزش: با از بي��ن رفتن مرزهاي 
اقتص��ادي، رقابت همه جانبه در صحنه هاي 
جهاني ابعاد تازه اي مي يابد. در چنين شرايطي 
تعالي به عنوان اساسي ترين ركن اين رقابت 
جلوه گر مي شود. يكي از مدل هاي پركاربرد 
در سطح اروپا وجهان مدل تعالي سازماني EFQM مي باشد كه از سال 
1989 توس��ط بنياد مديريت كيفيت اروپا معرفي شده است. آخرين 
ويرايش مدل تعالي س��ازماني با عنوان EFQM2020 در اكتبر سال 
2019 رونمايي ش��د. اس��تفاده از اين مدل، فرصتي فراهم مي كند كه 
سازمان به صورت يك مجموعه ي واحد ديده شود، يك چشم انداز جامع 
داشته باشد و در نهايت سازمان را به يك سيستم پيچيده اما درعين حال 
سازمان يافته، تبديل مي كند. درست مانند دنياي بزرگ، يك سازمان 
نبايد به صورت يك سيستم خطي، ماشيني و قابل پيش بيني تلقي شود، 
بلكه بهتر است به صورت يك سيستم سازگار و پيچيده درك شود كه 
از انسان هايي تشكيل شده كه در يك دنياي پويا، به همديگر وابستگي 

متقابل دارند. هر سازماني كه از مدل EFQM استفاده مي كند: 
   متوجه مي شود كه در فضاي خأل فعاليت نمي كند. درك مي كند كه 
بخش��ي از يك اكوسيستم بزرگ تر و پيچيده است كه در اين سيستم، 
ساير بازيگران، شناخته شده و ناشناس، مي توانند به پيشرفت سازمان 
كمك كرده يا مانع از پيشرفتش شوند و مي فهمد كه به نفعش است كه 
در فرصت هاي يادگيري و رشدي كه از طرف ساير اعضاي اكوسيستم 

فراهم مي شود، شركت كند.
  فرصت رهبري در حوزه ي نفوذ خود را مي پذيرد، مانند يك الهام بخش 
براي سايرين رفتار مي كند و نشان مي دهد كه چه چيزي را مي توان به 

نفع خود و سايرين به دست آورد.
   درك مي كند كه با سرعت و حجم روزافزون تغييرات مواجه خواهد 
شد و اينكه بايد آماده باشد چالش هاي مديريت امروزه را پيش بيني كند 
و به طور مناسب به آنها پاسخ دهد و درعين حال، آينده را پيش بيني كند 

و مطمئن شود كه براي آن آمادگي دارد.
معني اصلي منطق مدل EFQM، ارتباط ميان مبناي وجودي و استراتژي 
يك سازمان است و چگونه از آن براي كمك به ايجاد ارزش پايدار براي 
مهم ترين ذي  نفعان آن و ايجاد نتايج ممتاز، استفاده مي كند. ساختار 

مدل EFQM بر اساس منطق ساده اما قدرتمنِد اين سه سوال است: 
   اين سازمان »چرا« وجود دارد؟ كدام مبناي وجودي را دنبال مي كند؟ 

چرا اين استراتژي خاص را دنبال مي كند؟ )جهت گيري( 
  قصد دارد »چگونه« مبناي وجودي و استراتژي خود را محقق كند؟ 

)اجرا( 

  تا به امروز، درواقع به »چه چيزي« دست پيدا كرده است؟ قصد دارد 
»فردا« به چه چيزي برسد؟ )نتايج( .

براساس همين ساختار مدل به سه بخش مهم »جهت گيري«، »اجرا« و 
»نتايج« تقسيم شده است.

در ادامه به معرفي معيارها و جزو معيارهاي اين مدل مي پردازم: 
 بخش جهت گيري: 

اين بخش شامل دو معيار مي باشد كه عبارتند از: 
معيار 1( مبناي وجودي، چشم انداز و استراتژي: شامل جزو معيارهاي 
»تعريف مبناي وجودي و چش��م انداز«، »شناس��ايي و درك نيازهاي 
ذي نفعان«، »ش��ناخت اكوسيس��تم، قابليت هاي خود و چالش هاي 
اصلي«، »توسعه استراتژي« و »طرح ريزي و پياده سازي سيستم مديريت 

حاكميت و عملكرد« است.
معيار 2( فرهنگ س��ازماني و رهبري: شامل جزو معيارهاي »راهبري 
فرهنگ سازماني و تقويت ارزش ها«، »خلق شرايطي براي تحقق تغيير«، 
»توانمندسازي خالقيت و نوآوري«، »متحدشدن و مشاركت در مبناي 

وجودي، چشم انداز و استراتژي« است.
 بخش اجرا: 

اين بخش شامل سه معيار مي باشد كه عبارتند از: 
معيار 3( تعامل نزديك با ذينفعان: ش��امل جزو معيارهاي »مشتريان: 
ايجاد روابط پايدار«، »كاركنان: جذب، مشاركت دادن، حفظ وتوسعه«، 
»ذي نفعان دولتي و كسب وكار – تأمين و حفظ حمايت مداوم«، »جامعه: 
كمك به توسعه، رفاه و شكوفايي« و »شركا و تأمين كنندگان: ساختن 

روابط و تضمين حمايت براي ايجاد ارزش پايدار« است.
معيار 4( ارزش آفريني پايدار: شامل جزو معيارهاي »طرح ريزي ارزش و 
نحوه ي ايجاد آن«، »ارتباطات و فروش ارزش«، »تحويل ارزش« و »تعريف 

و پياده سازي تجربيات كلي« است.
معيار 5( پيشبرد عملكرد و تحول: شامل جزو معيارهاي »پيشبرد عملكرد 
و مديريت ريسك«، »تحول سازمان براي آينده«، »پيشبرد نوآوري و 
استفاده از فناوري«، »بهره گيري از داده ها، اطالعات و دانش« و »مديريت 

دارايي ها و منابع« است.
 بخش نتايج: 

اين بخش شامل دو معيار مي باشد كه عبارتند از: 
معيار 6( برداشت هاي ذينفعان: شامل »نتايج برداشتي مشتريان«، نتايج 
برداشتي كاركنان«، »نتايج برداشتي ذي نفعان حاكميتي و كسب وكار«، 
»نتايج برداشتي جامعه« و »نتايج برداشتي تأمين كنندگان و شركا« است.

معيار 7( عملكرد استراتژيك و عملياتي: شامل »دستاوردهاي تحقق 
مبناي وجودي و ايجاد ارزش پايدار«، »عملكرد مالي«، »تحقق انتظارات 
ذي نفعان كليدي«، »دستاورد اهداف اس��تراتژيك«، »دستاوردها در 

پيش��برد عملكرد«، »دستاوردها در پيش��برد تحول« و »سنجه هاي 
پيش گويانه براي آينده« است.

 )RADAR( منطق تشخيصي رادار 
منطق رادار )RADAR( مخففي است كه EFQM از آن، براي توضيح 
منطِق ابزار تشخيصي استفاده مي كند كه براي كمك به هر سازماني، آن 

را توسعه داده است: 
  روش كاري خود را بهتر مديريت مي كند.

   نقاط قوت و فرصت هاي پيشرفت فعلي خود را تشخيص مي دهد.
در واقع، منطق RADAR در باالترين س��طح بي��ان مي كند كه يك 

سازمان بايد: 
   نتايجي كه هدفش��ان دستيابي به بخشي از استراتژي سازمان است 

را تعيين كند.

  تعدادي رويكرد داشته باشد كه نتايج موردنياز را هم در حال حاضر و 
هم در آينده محقق سازند.

  اين رويكردها را به طور مناسب اجرا كند.
  به منظور يادگيري و بهبود، رويكردهاي به كار برده ش��ده را ارزيابي و 

اصالح كند.
    تغييرات ويرايش 2020 نسبت به ويرايش 2013 

مدل تعال��ي س��ازماني EFQM2020 نس��بت به ويراي��ش 2013 
تغييرات عمده اي داشته اس��ت كه به برخي از آنها اشاره مي شود: مدل

EFQM2020، فاقد مفاهيم بنيادين بوده و ليكن برپايه اهداف 17 گانه 
توسعه پايدار ملل متحد مي باشد. داراي سه بخش جهت گيري، اجرا و 

نتايج بوده و معيارهاي توانمندساز ندارد.
داراي 7 معيار و 23 جزو معيار و 112 نكته راهنما مي باشد. اين مدل تاكيد 

بر عملكرد بهتر و ارتقاي سازمان در چارچوب اكوسيستم كسب و كار را 
دارد. براي اولين بار در مدل EFQM2020 مفهوم تعالي حذف و به بجاي 
آن »سازمان ممتاز )برجسته( « عنوان شده است. تاكيد مدل بر رهبري 
تحول و تفكر ساختارشكن )برهم زننده/ ويرانساز( دارد. بر پيش بيني 
آينده، تمركز بر سيستم هاي هوشمند، )سيستم هاي رباتيك( و رويكرد 
اقتصاد چرخشي تاكيد ويژه اي دارد. عنوان معيار رهبري به »رهبري و 
فرهنگ سازماني« تغيير كرده است و بر فرهنگ بهبود مستمر و تمركز 
بر ذينفعان كليدي و ارزش آفريني پايدار براي آنها تاكيد دارد. جمالت 
شفاف، ساده و قابل فهم در اين مدل به كار رفته و زبان مديريتي و معرفي 
مفاهيم نوين مديريتي نظير تفكر ساختارشكن، اقتصاد چرخشي و... به كار 
گرفته شده است. مجموع امتياز معيارهاي غير از نتايج نيز به 600 امتياز 

افزايش پيدا كرده است.
 EFQM2020 تغييرات منطق رادار در مدل 

ماتريس رادار از 2 ماتريس به 3 ماتريس براي جهت گيري، اجرا و 
نتايج تغيير كرده است . تخصيص امتياز به هر جزو معيار در ماتريس 
رادار در دامنه 10 امتيازي است. ماتريس رادار در جهت گيري داراي 
3 عنصر، حاوي 4 ويژگي و ماتري��س رادار در اجرا داراي 3 عنصر، 
حاوي 6 ويژگي است. ويژگي »همسويي« در عنصر رويكرد مختص 
بخش اجرا، ويژگي »انعطاف پذيري« در عنصر جاري سازي بخش 
اجرا، ويژگي »ارزيابي و درك شده« و »يادگيري و بهبود« در عنصر 

ارزيابي و اصالح بخش هاي جهت گيري و اجرا معرفي شده است.
ويژگي هاي »درستي« و »بخش بندي« در ويرايش 2013 ميالدي با 
هم ادغام و ويژگي جديد تحت عنوان »قابل استفاده بودن داده ها« در 
ويرايش 2020 ايجاد شده اس��ت . دوره ارزيابي به جاي روند سه ساله، 
براساس روندهاي حاصله طي چرخه برنامه ريزي استراتژيك سازمان در 
ويژگي بخش نتايج مي باشد. ويژگي جديد »تمركز برآينده« در قسمت 

عملكرد بخش نتايج معرفي شده است.
  تغييرات در فرآيند ارزيابي

   توصيه كننده راهكارهاي مقابله با چالش هاي فرا روي سازمان
    ايجاد امتياز توسعه تخصصي فردي ارزيابان داراي معيارهاي مختلف 

 )CPD(
   تدوين خالصه مديريتي براس��اس روش هرم��ي تعريف چالش ها، 

مشخص نمودن موضوعات براي مديران و ارايه داده هاي پشتيبان
    سطوح 5 گانه تعالي در تقديرنامه )تقدير نامه 3 ستاره الي 7 ستاره( در 

بازه امتيازي 100 تايي
   ايجاد پايگاه داده ارزيابان به عنوان مرجع تبادل اطالعات ارزيابان 

  ثبت الكترونيكي رويكردهاي سازمان متقاضي براساس جزو معيارهاي 
مدل به همراه ارسال فايل هاي ضروري الكترونيكي

آشنايي  با  مدل  تعالي  سازماني EFQM  ويرايش  سال 2020

    تعريف: تعاونی ها به عنوان يک س�ازمان م�ردم نهاد، با هدف 
جمع آوری سرمايه های اندک و ايجاد تعادل اقتصادی در جامعه 
از طريق رفع نيازهای اقشار کم درآمد و همچنين حذف فاصله 
های طبقاتی تشکيل می ش�وند. با اين پيش زمينه، در ديداری 
صميمانه پای صحبت حميدرضا مجدی نسب مديرعامل شرکت 
تعاونی توليدی توزيعی کارکنان فوالد خوزس�تان نشسته و از 
چگونگی بدست آوردن مقام برتر کشوری به وسيله اين تعاونی 

به گفت و گو پرداختيم.

  لطفاً درباره تاريخچه تاسيس تعاونی برای ما توضيح بفرماييد.
 شرکت تعاونی فوالد خوزستان، حدود 44 سال پيش در سال 1355 با عنوان 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت ملی صنايع فوالد ايران  راه اندازی شد. 
اين تعاونی در اين 44 سال خدمات شايانی را به کارکنان شاغل و بازنشسته 
فوالد خوزستان ارائه نمود. اما در 7 سال گذشته و با استقرار  مديريت جديد، 
خدمات نوين و متنوعی از قبيل: فروشگاهی، بيمه، تهيه بليط ها و تورهای 
مسافرتی و هتل در داخل و خارج کشور، لوازم خانگی، ورزشی، البسه، کيف و 
کفش، ابزار آالت، عينک و ساعت و ده ها خدمات ديگر برای کارکنان شاغل 
و بازنشسته  فوالدخوزستان ارائه شده، که اميدواريم موجبات رضايت مندی 

اعضا را فراهم کرده باشيم.
   مديريت تعاونی چه اهدافی را دنبال می نمايد؟

هدف ما در اين مجموعه ايجاد تعادل اقتصادی و حذف فاصله های طبقاتی 
در جامعه است که با ارائه کليه خدمات با حداقل سود و بصورت اقساطی، 
موفقيت هايی بدست آمده است. تعاونی سعی داشته نيازهای يک خانواده 
را در ابعاد مختلف بررسی و به آنها بپردازد و به بهترين وجه آن را به  صورت 
اقساطی در اختيار قرار دهد. برای مثال در زمينه  هزينه های پزشکی، بيمه ای 
و مسافرت  ها که از دغدغه های مهم خانواده ها هستند، تعاونی ورود کرده و در 
اين زمينه ها خدمات خودرا  بدون بهره و در 10 قسط به کارکنان ارائه نمايد. 
با اين روش بسياری از هزينه های خانواده های اعضا سُبک سازی شده است.

   شرايط عضويت در تعاونی چگونه می باشد؟
در تعاونی دو روش برای عضويت وجود دارد. در روش نخست کارکنان شاغل 
اعم از رسمی و قراردادی و بازنشسته فوالد خوزستان  هستند که با مراجعه 
به امور اداری تعاونی و پس از احراز هويت آنها و ارائه مدارک و ساير شرايط 
پذيرش و به عضويت تعاونی پذيرفته می شوند. اين گروه به دو دسته سهام دار 
و عضو فروشگاه تقسيم می شوند. سهامداران به صورت خودکار عضو هستند 
اما آن دسته از کارکنان و بازنشستگان که سهام دار نيستند، با ارائه مدارک 

شناسايی، عضو اين مجموعه شده و از تمامی خدمات به جز سود سهامداری 
استفاده می نمايند. در روش دوم، عقد قرارداد با شرکت ها و دواير دولتی و 
نهادها اس��ت، اين مجموعه ها می توانند با تعاونی قرارداد بسته و با معرفی 

کارکنان خود از خدمات تعاونی استفاده نمايند.
   در خصوص تعامل با شرکت های زيرمجموعه فوالدخوزستان 

توضيح دهيد.
براس��اس قراردادهايی که با ش��رکت های زيرمجموعه فوالد بسته شده، 

کارکنان آنها می توانند از خدمات فروشگاهی و رفاهی بهره ببرند.
   برای رفاه حال کارکنان و خانواده آنان چه کارهايی انجام داده ايد؟

با توجه به اينکه تامين هزينه های مختلف زندگی دغدغه های خانواده ها 
بوده و يکی از اين دغدغه ها هزينه های مسافرت می باشد، بخصوص برای 
خوزستانی ها که معموالً بخشی از فصل تابستان و عيد را به مسافرت اختصاص 
می دهند؛ لذا تعاونی با خريد امتياز آژانس مسافرتی بهاران  سپهر پرواز، توانسته 
است کليه خدمات مسافرتی از جمله تهيه بليط، تور و هتل را در اقساط 10 
ماهه به تمامی اعضای خود ارائه دهد. شايان ذکر است به زودی بليط قطار را 

نيز بصورت اقساط عرضه خواهيم کرد.
حرکت بزرگ ديگری که در 5 سال گذشته انجام شده، به جای اينکه در قبال 

عمليات بانکی برای تعاونی سودآوری کنيم، از اين محل وام قرض الحسنه  5 
، 10 و 20 ميليون تومانی برای سهام داران تامين کرده  و توانسته ايم در طول 

اين مدت به حدود 1700 تن و بالغ بر 80 ميليارد ريال وام  پرداخت کنيم.
از ديگر فعاليت های قانونمند تعاونی، برگزاری مجامع عمومی تعاونی به صورت 
سيستمی و منظم در زمان های مقرر و بر اساس آيين نامه برگزاری مجامع 
بوده است. نحوه برگزاری مجامع اين تعاونی به گونه ای بوده که ادارات متولی 
در استان  خوزستان، چگونگی برگزاری مجمع تعاونی فوالدخوزستان را به 
عنوان بهترين الگو به ساير تعاونی ها معرفی نموده اند. فعاليت های تعاونی 

به شرح زير است:
٭   حذف واسطه ها از چرخه خريد: در اين اقدام سعی شده تمامی خريدها از 

شرکت های اصلی انجام و اين باعث کنترل قيمت ها گرديد.
٭    نوسازی فروشگاه ها و ساختمان تعاونی که در همين راستا می توان به 
راه اندازی فروشگاه شماره 3 در زيتون  کارمندی که پنجمين سال خود را 
سپری می نمايد اشاره نمود. اين فروشگاه بسيار فعال و خدمات دهی به سزايی 

به کارکنان فوالد خوزستان داشته است.
٭   عق��د قرارداد با بيش از 50 فروش��گاه ) طال فروش��ی، لوازم ورزش��ی، 
کلينيک های پزشکی و...( در سطح شهر با هدف تامين اقالم مورد نياز اعضا 

به صورت اقساطی و بدون بهره) بجز طال فروشی و تلفن همراه(
٭    اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان پرتالش تعاونی.

٭    راه اندازی نرم افزار تعاونی فوالدخوزستان که اکنون بيش از  6 هزار و 500 
تن عضو دارد و در تالش هستيم که در آينده از طريق اين نرم افزار خدمات 

مجازی ارائه کنيم.
٭     برگزاری 7 نمايش��گاه عرضه مستقيم کاال در س��اليان گذشته و آغاز 
سال جاری که با استقبال بسيار خوب کارکنان مواجه شده و از اين طريق 

توانسته ايم بخشی از نيازمندی های خانواده ها را تامين کنيم.
٭    ايجاد سامانه ثبت مشخصات سهامداران که با کمک اين سامانه تعداد 
دقيق سهامداران، اعضا و مشتريان با مشخصات کامل و ميزان خريد و خدمات 

ارائه شده به آنها ساماندهی شده است.
٭     برگزاری جلس��ات هيات مديره به صورت هفتگی، که نتيجه آن نظم و 

نظارت مستمر در کارها بوده است.
   درباره راه اندازی سامانه تلفنی فروش توضيح بفرماييد.

با توجه به ش��يوع ويروس کرونا و در راستای کاهش مراجعات حضوری و 
همچنين برای حفظ سالمت اعضا، مراجعه کنندگان و کارکنان،  در نظر 
داريم،  سامانه فروش تلفنی و اينترنتی را در آينده فعال کنيم. اين طرح در 
مرحله مقدماتی قرار دارد و در آينده روش اجرايی آن اطالع رسانی می شود.
   لطفًا درباره کس�ب مقام برتر در س�يزدهمين جش�نواره ملی 

تعاونی ها برای مخاطبان ما توضيح بفرماييد:
به لطف خداوند، تعاونی فوالدخوزستان توانسته است، طی سه سال متوالی از 
سال 95 تا 97 با حمايت های مديريت شرکت فوالدخوزستان، تالش متوليان 
تعاونی و پشتيبانی گرم و صميمانه سهامداران، مقام تعاونی برتر استانی را 
کسب نمايد و همچنين در سال 97 عالوه بر کسب رتبه تعاونی برتر استانی، 
رتبه تعاونی برتر ملی را در سطح کشور بدست آورد. کسب اين مقام نتيجه 

زحمت ها و تالش های خدمت گزاران شما در اين تعاونی است.
بدست آمدن مقام های ياد شده سبب شد که توجه مديريت استان به اهميت 
اين تعاونی جلب شده و اين تعاونی به عنوان يکی از تعاونی های فعال و بزرگ 
معرفی شود. برای مثال در تاريخ 18 خرداد امسال, با هماهنگی وزارت تعاون 
و به  وسيله ی شبکه يک سيما، برنامه ای برای معرفی تعاونی فوالد خوزستان 

ضبط گرديد که بزودی از اين شبکه پخش خواهد شد.
  چه م�واردی باعث انتخاب اين تعاون�ی در جايگاه تعاونی برتر 

کشوری شد؟
تنوع خدمات تعاونی، رضايت مندی اعضا و س��هامداران، حضور فعال و 
موثر در عرصه تعاون و تعاون گری، مي��زان گردش مالی تعاونی، تعداد 

س��هامداران که بيش از 3500 تن هس��تند و ايفای نقش موثر در ميان 
تعاونی های استان پارامترهايی بودند که باعث انتخاب اين تعاونی به عنوان 

تعاونی برتر کشور شد.
    همچنين از داليل کس�ب اين موفقيت ها می توان به موارد زير 

اشاره کرد.
اعتمادسازی: در تعاونی بس��يار تالش ش��ده که برای اعضا و سهامداران 

نارضايتی بوجود نيايد.
حفظ روحيه ی تعاونی و تعاون گری: اي��ن روحيه خدمت گزاران را به ارائه 

حداکثر خدمات با حداقل هزينه ها سوق می دهد.
ورود به عرصه های نوين کسب و کار و خدمات: با گذر از روش های سنتی و 
به  روزرسانی ابزارها و روش ها، توانسته ايم به عرصه های نوين کسب درآمد 

و خدمات ورود نماييم.
  به نظر شما راه های رسيدن به موفقيت چه مواردی هستند؟

ارائه خدمات با کيفيت و کميت و قيمت مناسب و به صورت اقساط، استفاده 
از امکانات و ظرفيت فضای مجازی به نحو مطلوب، بس��تن قرارداد با انواع 
فروشگاه ها و شرکت ها و عرضه خدمات آنها به اعضای تعاونی  و در نهايت 

استفاده مطلوب  از راه های نوين کسب و کار
  مواردی هس�تند که در راه رس�يدن به موفقيت تاثير بسزايی 

داشته اند.
جا دارد از اين فرصتی که در اختيار بنده قرار داده ايد استفاده نموده و اين نکته 
را عرض  کنم که اگر می خواهيم اقشار جامعه از امکانات رفاهی بهره ببرند 
و همگی در رفاه نسبی باشند، راهی جز توجه به روحيه تعاون و تعاون گری 
نداريم، دولت بايد از طريق تعاونی های موجود و تاسيس تعاونی های جديد، 
خدمات خود را بدون هيچ دغدغه ای به دس��ت مردم و صاحبان اصلی آن 
برساند، تعاونی ها بهترين، گسترده ترين و مطمئن ترين شبکه برای ارائه 
خدمات به مردم هستند. هيچ شبکه اقتصادی به گستردگی تعاونی ها وجود 
ندارد، پس بايد از توان آن ها برای توليد و انتشار ثروت و خدمت استفاده کنيم.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، مديرعامل شرکت تعاونی توليدی توزيعی 
کارکنان فوالد خوزس��تان در پايان سخنان خود، صميمانه از مديرعامل، 
مش��اوران و معاونان شرکت فوالد خوزس��تان بابت حمايتی که از تعاونی 
می نمايند، تشکر نموده و چنين پشتيبانی هايی را باعث ارائه خدمات بهتر و با 
کيفيت تر به کارکنان فوالد خوزستان داشت. وی همچنين از مجموعه روابط  
عمومی برای بازتاب فعاليت های تعاونی تشکر نموده و در نهايت از سهامداران، 
اعضا و کارکنان فوالدخوزستان که با حمايت های خود اين تعاونی را در سطح 

کشور مطرح نمودند، تقدير کرد. 

برتری شرکت تعاونی توليدی توزيعی کارکنان فوالد خوزستان در ميان تعاونی های کشور

    كامي��ن نوذريان كارش��ناس بيم��ه و بازنشس��تگي: در عصر حاضر، 
سازمان هاي مختلف براي پاسخگويي به تقاضاي بازار و تامين نيازهاي 
مش��تريان، به برقراري همكاري با ساير عناصر زنجيره تامين نيازمند 
هستند. بنابراين، عملكرد يك سازمان به وسيله فعاليت هاي ساير اعضاي 
زنجيره تامين، تحت تاثير قرار مي گيرد. امروزه رقابت ميان شركت هاي 
واحد، جاي خود را به رقابت ميان زنجيره هاي تامين داده است. در واقع، 
شركت ها مي بايست عالوه بر تمركز بر منابع و فعاليت هاي داخل شركت 
خود، به برقراري يكپارچگي با تامين كنندگان و مشتريان توجه نمايند. 
زنجيره تامين شامل تمام فعاليت هاي مرتبط با جريان و مبادله كاالها و 
خدمات از مرحله ماده خام اوليه تا مرحله محصول نهايي قابل مصرف 
توسط مشتري اس��ت. اين نقل و انتقاالت عالوه بر جريان مواد، شامل 
جريان اطالع��ات و مالي نيز مي گردد.  زنجيره تامين عبارت اس��ت از 
شبكه اي از سازمان هاي باالدستي تا پايين دستي درگير در فرآيندها و 
فعاليت هاي مختلفي كه در قالب محصوالت و خدمات براي مشتري نهايي 
ايجاد ارزش مي كند. تاكيد اين تعريف بر در نظر گرفتن ارضا نياز مشتري 
در تمامي فعاليت هاي زنجيره تامين اس��ت. اين زنجيره شامل وظايف 
متعددي از قبيل خري��د، جريان وجوه، حمل و نقل مواد، برنامه ريزي و 
كنترل توليد، كنترل موجودي و لجستيكي، و توزيع و تحويل است. براين 
اساس زنجيره تامين شامل مجموعه اي از فعاليت هاي مرتبط است كه 
با برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل مواد اوليه، قطعات و كاالهاي ساخته 
شده از تامين كنندگان تا مشتريان در ارتباط است. به اعتقاد بسياري از 

صاحب نظران در دنياي رقابتي امروز، رقابت از سطح شركت ها به رقابت 
ميان زنجيره تامين آنها تغيير يافته و برخورداري از يك زنجيره تامين كارا 
يك مزيت رقابتي بسيار مهم و تعيين كننده در عرصه رقابت محسوب 
مي شود. يكپارچگي با مشتري به فرآيند كنش متقابل و همكاري ميان يك 
سازمان با مشتريان خود جهت كسب اطمينان از جريان موثر محصوالت 
اشاره مي كند. يك سازمان هنگامي داراي سطح بااليي از يكپارچگي با 
مشتريان است كه سيستم هاي اطالعاتي آن با مشتريان در ارتباط باشد، 
طرفين قابليت دسترسي به اطالعات صحيح و در زمان واقعي را داشته 
باشند و ابزار صحيح ارتباطات ميان طرفين موجود باشد. ارزيابي عملكرد 
به عنوان يك ابزار ضروري مديريت، كمك الزم را براي بهبود عملكرد در 
راستاي تعالي زنجيره تامين فراهم مي آورد. با اين حال اگر چه مديريت 
زنجيره تامين به يك اقدام رايج در سطح صنايع تبديل شده و جرياني از 
مقاالت مربوط به تئوري و اقدامات مديريت زنجيره تامين منتشر شده 

است اما ارزيابي زنجيره تامين چندان مورد توجه نبوده است.
 اهداف و فرضيه هاي بررسي تاثير يكپارچگي زنجيره تامين 

بر عملكرد آن
 ٭    يكپارچگي زنجيره تامين بر تكنول��وژي اطالعات تاثير مثبت و 

معناداري دارد.
٭   يكپارچگي زنجيره تامين بر اشتراك گذاري اطالعات تاثير مثبت 

و معناداري دارد.
٭   تكنولوژي اطالع��ات بر عملكرد زنجيره تامين تاثير مثبت و 

معناداري دارد.
٭    اشتراك گذاري اطالعات بر عملكرد زنجيره تامين تاثير مثبت و 

معناداري دارد.
٭   يكپارچگي زنجيره تامين بر عملكرد زنجيره تامين تاثير مثبت و 

معناداري دارد.
٭   يكپارچگي زنجيره تامين بر عملكرد زنجيره تامين با نقش ميانجي 

تكنولوژي اطالعات اثرمثبت و معناداري دارد.
٭   يكپارچي زنجيره تامين بر عملكرد زنجيره تامين با نقش ميانجي 

اشتراك گذاري اطالعات اثر مثبت و معناداري دارد.
در تحقيقي با عنوان يكپارچگي زنجيره تامين و عملكرد ش��ركت در 
صنعت، يكپارچگي زنجي��ره تامين از طريق متغير ميانجي عمليات 
مديريت زنجيره تامين بر عملكرد شركت اثرگذار است. به عبارت ديگر، 
يكپارچگي زنجيره تامين در ابتدا بر عمليات بهبود يافت مديريت زنجيره 
تامين تداركات، توليد و توزيع منجر به ارتقاي عملكرد شركا مي شود. 
درنتيجه ، مي بايست توجه كافي به حوزه هاي عملياتي مديريت زنجيره 
تامين صورت پذيرد و منابع به نحو مناسب ميان اين حوزه ها تخصيص 
يابد. همچنين، در اكثر شركت هاي توليدي ايران هنوز از ديدگاه سنتي 
براي برنامه ريزي در حوزه هاي تداركات ، توليد و توزيع استفاده مي شود؛ 
يعني هر كدام از اين اجزا به طور مس��تقل اقدام ب��ه برنامه ريزي براي 
فعاليت خود مي نمايند و هر كدام به تنهايي در راس��تاي بهينه سازي 
منافع خود تصميم هايي را اتخاذ مي كنند. اين امر در اكثريت مواقع باعث 

افزايش هزينه هاي كل زنجيره تامين و كاهش قابل مالحظه در سطح 
رقابت پذيري شركت مي شود. يكپارچگي با عناصر مختلف زنجيره تامين 
شرايطي را براي شركت مهيا مي سازد تا در پرتو آن شركت قادر شود ميان 
وظايف مختلف تداركات، توليد و توزيع، هماهنگي و يكپارچگي برقرار 
نمايند و به عبارت ديگر، به اين حوزه ها از ديدگاه برنامه ريزي و عمل، به 
صورت يك كل منسجم و يكپارچه نگريسته شود. نگاه يكپارچه به اين 

وظايف، نه تنها باعث كاهش هزينه ها در زنجيره تامين مي شود، بلكه از 
دوباره كاري و انجام امور تكراري در اين حوزه ها جلوگيري مي شود و 
در نتيجه، با مديريت مناسب زمان و منابع، حيطه هاي تداركات، توليد 
و توزيع به نحو مناسبي مديريت مي شود. در اين مسير، فعاليت هاي 
مختلفي در حوزه هاي س��ه گانه زنجيره تامين صورت مي پذيرد تا در 

نهايت ارزش مورد نظر مشتري خلق شود.

بررسي تأثير يكپارچگي زنجيره تامين بر عملكرد آن  در صنعت فوالد
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5در شهر ايرانشهر

متن كامل طرح اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم منتشر شد

پاتك مالياتي به خانه هاي خالي نهادها
گروه راه و شهرسازي|

سرانجام طرح ماليات بر خانه هاي خالي يا همان طرح 
اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مجلس 
پس از چكش كاري نهايي شد. حدود سه هفته پيش، 
در اين رابطه طرحي از سوي نمايندگان مجلس تدوين 
شد كه در آن مبناي مالياتي، ارزش اجاره ماهانه ملك 
معرفي ش��ده بود و مقرر بود كه ب��ه ازاي هر ماه خالي 
ماندن يك واحد مس��كوني، دو براب��ر ارزش اجاره، از 
مالك ماليات دريافت ش��ود. به نظر مي رسيد كه اين 
ايده از بازدارندگي مطلوبي برخوردار بود. اما چند روز 
پيش، از سوي يكي از نمايندگان اعالم شد كه »ماليات 
بر اجاره« جايگزين مبناي ارزش اجاره شده است به اين 
صورت كه در س��ال اول ۵ برابر، سال دوم 10 برابر و در 
سال سوم 1۵ برابر ماليات بر اجاره ملك، از مالك ماليات 
اخذ شود. به طور مثال، اگر ماليات بر اجاره يك آپارتمان 
در سال قبال ۴ ميليون تومان بوده است. )كه هيچ وقت 
اجرا نش��د، چون امكان شناس��ايي وجود نداشت( در 
سال نخس��ت خالي ماندن ملك،  اين رقم ۵ برابر، در 
سال دوم 10 برابر و در سال سوم 1۵ برابر خواهد شد. 
نكته مهم ديگر اين طرح، اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
متعلق به اش��خاص حقوقي دو برابر اشخاص حقيقي 
اس��ت. اين نكته از اين جهت داراي اهميت اس��ت كه 
طي روزهاي گذشته به گفته مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي، 1000 واحد مسكوني خالي صرفا به يك 
بانك دولتي- خصوصي تعلق دارد. به گزارش تسنيم، 
متن كامل طرح اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي 

مستقيم به قرار ذيل است.
ماده واحده: متن زير جايگزي��ن ماده ۵۴ مكرر قانون 
مالياتهاي مستقيم مصوب 3 اسفند 1366 با اصالحات 

و الحاقات بعدي مي شود: 
واحدهاي مسكوني واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و 
ويژه تجاري- صنعتي كه به استناد سامانه ملي امالك 
و اسكان كشور، موضوع تبصره 7 ماده 169 مكرر اين 
قانون در هر سال مالياتي موضوع صدر ماده 1۵۵ اين 
قانون مجموعا بي��ش از 6 ماه خانه خالي شناس��ايي 
ش��وند، به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، مش��مول 
مالياتي معادل ماليات بر درآمد اجاره به صورت ماهانه، 
بدون لحاظ هزينه ها و اس��تهالكات ص��در ماده ۵3 و 
معافيت هاي تبصره 11 ماده ۵3 اين قانون، به ش��رح 

زير خواهد بود: 
س��ال اول- معادل ۵ برابر ماليات متعلقه، سال دوم- 
معادل 10 برابر ماليات متعلقه، س��ال س��وم به بعد-  

معادل 1۵ برابر ماليات متعلقه.

    ماليات دو برابري از حقوقي ها
بر اساس طرح نمايندگان مجلس، واحدهاي نوساز از 6 
ماه و پروژه هاي انبوه سازي از 12 ماه پس از پايان مهلت 
اتمام عمليات س��اختماني مندرج در پروانه س��اخت 
موضوع ماده 100 قانون ش��هرداري يا حداكثر يك بار 
تمديد، مش��مول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود 
.نرخ هاي فوق براي خانه هاي خالي متعلق به اشخاص 
حقوقي )اعم از موضوع ماده 29 قانون برنامه شش��م 

توسعه( دو برابر ميزان مذكور خواهد بود. 
واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي كمتر از 100 هزار 
نفر جمعيت، به شرط خوداظهاري در سامانه امالك و 
اس��كان، در سال اول و دوم اجراي اين ماده از پرداخت 
ماليات مذكور معافند. س��ازمان امور مالياتي موظف 
است با همكاري شركت پس��ت، يكماه پيش از اتمام 
زمان مذكور، اخطار الزم را به مالك آن واحد يا به محل 

آن كدپستي ارسال دارد.
تبصره 1- وزارت راه وشهرسازي مكلف است حداكثر 

يكماه پس از الزم االجراشدن اين ماده، ضمن تدوين 
و ابالغ دس��تورالعمل نحوه ثب��ت اطالعات مالكيت 
و س��كونت، امكان اظهار راي��گان اطالعات مالكيت 
و س��كونت را بر اس��اس كدملي يا كدشناسايي اتباع 
غيرايراني در سامانه ملي امالك و اسكان فراهم نمايد. 
اشخاص حقيقي سرپرست خانوار و اشخاص حقوقي) 
 اعم از اش��خاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم (

موظفند اطالع��ات امالك مس��كوني تحت تملك و 
س��كونت خود را حداكثر ظرف دوماه پس از انتش��ار 
دس��تورالعمل فوق، در س��امانه ملي امالك و اسكان 
ثب��ت نمايند. مالك مكلف به تاييد س��كونت اعالمي 
مربوط به امالك خود در سامانه است. حكم اين تبصره 
براي اشخاص حقيقي غيرسرپرست خانوار، نسبت به 
ثبت امالك تحت تملك خود در سامانه مذكور جاري 
مي باشد. سرپرست خانوار مكلف است اقامتگاه اصلي 
خانوار را در س��امانه مذكور تعيي��ن نمايد. درصورت 
احراز تخلف در ثبت اطالعات، مالك متخلف مشمول 

جريمه اي معادل ماليات صدر اين ماده خواهند بود.
تبصره 2- واحدهاي مسكوني كه اطالعات سكونت 
و مالكيت آنها در س��امانه امالك و اسكان ثبت نشده 
باشد، در حكم خانه خالي محسوب مي شود. اشخاص 
مكلفند، هرگونه تغيير در آدرس محل سكونت يا واحد 
تحت مالكيت خود را حداكثر ظرف يكماه در سامانه 
امالك و اسكان اعالم نمايند در غيراين صورت محل 
اقامت جديد آنها مش��مول مالي��ات موضوع اين ماده 
خواهد بود. هزينه برق واحدهاي مسكوني كه به استناد 
سامانه امالك و اس��كان خالي شناسايي مي شوند با 
باالترين تعرفه محاسبه خواهد شد. پس از پايان مهلت 
خوداظهاري موضوع اين ماده، دس��تگاه هاي اجرايي 
مكلفند تنها به اشخاصي كه اطالعات خود را در سامانه 
امالك و اسكان ثبت كرده اند و صرفا بر اساس كدپستي 
يا شرح نشاني يكتا يا پالك ثبتي درج شده در سامانه 
نسبت به ارايه خدماتي از قبيل افتتاح حساب بانكي و 
صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست هاي 
حمايتي، يارانه اي و كمك معيش��تي، تعويض پالك 

خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، 
ارس��ال اس��ناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، 
گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابالغيه و امثال آن 
اقدام نمايند. واحدهاي مسكوني روستايي بدون آنكه 
مشمول ماليات برخانه خالي باشند، مشمول تكاليف 

تبصره 1و2 اين ماده خواهند بود. 
تبصره3- هر خانوار عالوه بر اقامتگاه اصلي، مي تواند 
مجموعا مالك يك اقامتگاه فرعي در شهر غير از محل 
اقامتگاه اصلي باشد كه معاف از ماليات بر خانه هاي خالي 
خواهد بود .دانشجويان مشغول به تحصيل، شاغلين و 
ساير اسخاص كه به موجب آيين نامه اجرايي اين ماده 
تعيين مي شوند، در صورت سكونت در شهري غير از 
اقامتگاه اصلي خانوار، تنها با ارايه اسناد مثبته مي توانند 
يك واحد مسكوني ديگر معاف از ماليات خانه خالي را 
به سامانه معرفي نمايند. صاحبان صنوف يا شركت هايي 
كه بنا به قانون مجاز به فعاليت در واحدهاي مسكوني 
مي باشند، به ش��رط ثبت اطالعات در سامانه امالك 
و اس��كان و با اطالع س��ازمان امور مالياتي و سازمان 
تامين اجتماعي، مي توانند واحد مس��كوني معاف از 
اين ماليات داشته باشند. مالك فعال بودن شركت يا 
صنف، پرداخت ماليات بر عملكرد و بيمه كاركنان است. 
درصورت احراز تخلف در ثبت بهره برداري، اشخاص 
موضوع اين تبصره مشمول جريمه اي معادل ماليات 

موضوع اين ماده خواهند شد.
تبصره 4- كليه دستگاه هاي اجرايي و خدمت رسان 
مكلفند محل اقامت اش��خاص حقيقي را از روشي كه 
توسط كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مركز 
ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطالعات مكان 
اقامت اشخاص حقيقي س��ازمان ثبت احوال كشور و 
سامانه امالك و اسكان كشور تعيين مي شود، استعالم 
نمايند و اخذ هرگونه اطالعات مشابه از اشخاص، تخلف 
از قانون اس��ت. تبادل اطالعات موضوع اين ماده بين 

دستگاه هاي اجرايي، رايگان خواهد بود.
تبصره 5- ثبت اطالعات اشخاص به عنوان مالك در 
سامانه امالك و اس��كان، حق مالكيت براي اشخاص 

ايج��اد نمي كند و مبناي مالكيت جهت اس��تفاده در 
دستگاه هاي اجرايي يا محاكم قضايي نمي باشد .مرجع 
رس��يدگي به اعتراض مالك واحد مس��كوني نسبت 
به خال��ي بودن آن، هيات حل اخت��الف موضوع ماده 
2۴۴ اين قانون اس��ت. در اين م��وارد، نماينده وزارت 
راه و شهرسازي مكلف است مستندات سامانه امالك 
و اسكان را در جلسه هيات حل اختالف مالياتي ارايه 

نمايد.
تبص�ره 6- كلي��ه واحدهاي��ي كه توس��ط مراجع 
صالحيتدار از قبيل مراجع قضايي، شهرداري ها و ساير 
دستگاه ها به حكم قانون، مسدود يا بازداشت شده است 
و امكان سكونت ندارد، تا تعيين تكليف موضوع، مشمول 

ماليات اين ماده نمي شود .
تبصره 7- حداكثر شش ماه پس از ابالغ اين ماده، كليه 
ارايه دهندگان خدمات عمومي نظير آب، گاز، فاضالب، 
برق و ارتباطات مكلفند قبوض مصرفي را بر اس��اس 
سامانه امالك و اسكان و مطابق باكد پستي يا آدرس 
يكتا، تنها به نام بهره بردار )ساكن كدپستي مشخص( 
صادر نمايند، در غيراينصورت مجاز به دريافت هزينه 

بابت خدمات ارايه شده، نيستند.
تبص�ره 8- وزارت راه و شهرس��ازي مكلف اس��ت با 
همكاري سازمان امور مالياتي و وزارت ارتباطات حداكثر 
دو م��اه پس از الزم االجرا ش��دن اين قانون، آيين نامه 
اجراي اين ماده درمورد تعيين نحوه دسترسي سازمان 
امورمالياتي به سامانه امالك و اسكان، ساير مصاديق 
خدمات تبص��ره 2 اين ماده، نحوه تش��خيص امالك 
غيرقابل فروش يا سكونت، نحوه تشويق گزارشگري 
مردمي و س��اير موارد را تهيه و اب��الغ نمايد. وزير راه و 
شهرسازي موظف اس��ت در سال اول اجراي اين ماده 
هر ماه گزارش پيشرفت اجراي آن را به كميسيون هاي 
اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد. 
معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرس��ازي، 
س��ازمان امور مالياتي و ديگر كاركنان دس��تگاه هاي 
اجرايي كه از اجراي اين ماده استنكاف نمايند به انفصال 

موقت درجه شش محكوم مي گردند.

رابطه معنادار نرخ سود با حقيقت اقتصاد ايران 
اين تحليل را اراي��ه كرده اند كه براي جذب نقدينگي الزم 
اس��ت كه نرخ ها متناس��ب با تورم افزايش يابد تا بتواند به 
ماندگاري س��پرده در بانك و جذابيت فروش اوراق بدهي 

دولت براي تامين كسري بودجه دولت كمك كند. 
اما الزم است كه در كنار اين نوع تحليل، واقعيت هاي بخش 
حقيقي اقتصاد نيز مورد توجه قرار گيرد تا قادر به ارزيابي 

درستي يا نادرستي سياست هاي پولي باشيم
محاسبات نشان مي دهد كه كل نقدينگي موجود 2600 
هزار ميليارد توماني حدود 120 ميليارد دالر اس��ت و اين 
رقم در مقايسه با امكانات و منابع اقتصاد ايران رقمي نيست. 
ضمن اينكه به گفته بسياري از كارشناسان 90 درصد اين 
نقدينگي در اختيار 10 درصد جامعه و عمدتا در اختيار دولت 

و بانك هاي خصوصي و موسسات بزرگ است. 
كل حجم پول شامل اسكناس و حساب جاري و كوتاه مدت 
كه پول داغ گفته مي شود و نگراني از گردش آن وجود دارد 
معادل 20 ميليارد دالر اس��ت و توان و فش��ار زيادي براي 
تخريب اقتصاد ن��دارد. كل پول در دس��ت مردم و بخش 
خصوصي 3۵ ميليارد دالر است و اين رقم نمي تواند خطر 
بزرگي براي اقتصاد باشد. همچنين عمده دارايي هايي مثل 

طال ۵0 ميليارد دالر است. 
اما در مقابل اين ارقام حجم بورس سه برابر نقدينگي است 
و در نتيجه گفت كه نقدينگي موجود كه ابراز نگراني از آن 
مي شود رقم بزرگي نيست و در مقابل ارزش دالر و امكانات 

كشور نمي تواند خطر بزرگي محسوب شود. 
از س��وي ديگر، عوامل ديگري باعث ايجاد حباب و تورم و 
افزايش سطح قيمت ها و فشار بر معيشت مردم مي شود. از 
سال 89 تا 99 در طي 10 سال اخير، شاخص قيمت كاالها و 
خدمات يا همان تورم، حجم پول، درآمد مردم، بودجه دولت 
و شاخص هاي عمده كالن كشور تقريبا 6 برابر شده است. اما 
نقدينگي، قيمت زمين و ملك تقريبا 9 برابر شده و بيش از 

درآمد مردم و بودجه دولت رشد كرده است. 
همچنين قيمت دالر 22 برابر و حجم دارايي و ارزش بازار 
سرمايه يا بورس 70 برابر شده است. مقايسه اين افزايش ها 

و چند برابر شدن شاخص هاي كالن نشان دهنده اقدامات 
مداخله جويانه و ايجاد حباب عظيم در بازار س��هام و دالر 
است تا به نوعي سهام و دالر گران به فروش برسد و درآمد 

كسب كند. 
در يك دوره اي از سال 92 تا 97 نرخ سود سپرده ها باال رفت. 
در دوره اي ديگر قيمت ارز افزايش يافت و اكنون قيمت سهام 

چند برابر شده است. 
اين حباب ها و چند برابر شدن قيمت ها از آنجا كه تناسبي 
با درآم��د مردم، بودج��ه دولت، توليد ناخال��ص داخلي، 
سرمايه گذاري و رشد اقتصادي، تورم ندارد در نتيجه محكوم 
به تركيدن حباب ها است و باالخره اين عدم تناسب روزي 
خود را نشان خواهد داد. قيمت ارز و سهام با شاخص هاي 
بخش واقعي و حقيقي اقتصاد تناسبي ندارد و لذا نبايد به 
خاطر اين تحليل اشتباه، دايم هزينه هاي اقتصاد و بانك ها 

را افزايش داد و نرخ سود سپرده و اوراق را افزايش دهيم. 
در ابتدا قرار بود كه اين اوراق بدهي با نرخ 1۵ درصد به فروش 
برسد و اكنون از نرخ هاي باالي 20 درصد صحبت مي شود 
و اين موضوع نيز در نهايت به حباب سازي و دست به دست 
شدن اوراق منجر مي ش��ود و هزينه بيشتري روي دوش 

اقتصاد و مردم مي گذارد. 
وقتي در تنگناي ارزي هستيم دليلي ندارد كه بورس رشد 
قدرتمندي داشته باشد و شاخص سهام بدون تناسب با نرخ 

واقعي ارز و رشد اقتصادي افزايش يابد. 
توجه داشته باشيم كه تنها يك سوم اين نقدينگي در دست 
مردم است و بقيه آن در اختيار دولت و بانك هاي خصوصي 
است.  در ش��رايطي كه بدهي بانك ها و دولت به سيستم 
بانكي به ۴0 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده و همچنين 
مجموع بدهي دولت به بخش خصوصي كه بيش از 800 
هزار ميليارد تومان بوده و بدهي دولت به سيس��تم بانكي 
نزديك به ۴30 هزار ميليارد تومان رسيده و بدهي دولت به 
ساير مجموعه هاي دولتي و تامين اجتماعي و... نيز افزايش 
يافت��ه و كل بدهي دولت و بانك ها را ب��ه 90 درصد توليد 
ناخالص داخلي رسانده، به اين معني است كه نبايد انتظار 

داشت كه اقتصاد رشد كند و بتواند مشكالت خود را حل 
كند. وقتي نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي مي رسد 
بايد بالفاصله مانند ژاپن و كشورهاي ديگر، نرخ بهره به صفر 
برسد تا سرمايه گذاري و رشد اقتصادي افزايش يابد و توليد 
باال برود. وقتي نرخ سودباال باشد حباب سازي و رشد منفي 
اقتصاد را شاهد هستيم و فساد و تورم داريم، چرا نرخ سود 

كمتر و امكان كاهش هزينه توليد را تجربه نمي كنيم؟
لذا دولت و بانك ها بايد از رشد بي حساب وكتاب هزينه ها 
از طريق نرخ سود سپرده و اوراق پر هيز كنند. تجربه ايتاليا 
و ژاپن نشان مي دهد كه وقتي پول در دست مردم نيست 
و بدهي دولت و بانك ها س��نگين است به اين معني است 
كه اقتصاد نمي تواند مش��كالت خود را حل كند و ژاپن در 
اين ش��رايط نرخ بهره را به صفر رسانده است و بسياري از 
كشورهاي جهان در ش��رايط كرونا و تعطيلي و ركود نرخ 

بهره را كاهش داده اند. 
توجه داشته باشيم كه بين توليد ناخالص، بدهي ها، نرخ سود، 
رشد اقتصادي، نرخ ارز، بايد رابطه معنادار وجود داشته باشد و 
نبايد دايم با ابراز نگراني از اثر تورم و نقدينگي، بدهي و هزينه 
بيشتر ايجاد كنيم و حباب در بازارهاي مختلف ايجاد شود 
و عده اي به دنبال كسب سود بادآورده از فروش سهام و ارز 
و طال و مسكن باشند و عده اي ديگر روز به روز به خاطر نرخ 

ارز و تورم فقيرتر شوند. 
بايد به اين روند رشدهزينه ها و حباب سازي و ايجاد رانت 
و فس��اد، پايان داد. بايد نرخ سود را كاهش دهيم نه اينكه 
افزايش يابد و هزينه دولت و بانك ها و توليد را افزايش دهد 
و دوباره حباب هاي جديد و رانت و فساد و نقدينگي جديد 

به همراه داشته باشد. 
در حال حاضر ساالنه ۵00 هزار ميليارد تومان سود بابت 
سپرده بانك ها و اوراق و... پرداخت مي شود و اين به معناي 
رشد بيشتر هزينه توليد، رشد بيشتر نقدينگي و تورم و... 
اس��ت و تداوم اين سيس��تم به معناي هزينه بيشتر براي 

سال هاي آينده است. 
وقتي مردم ت��وان خريد دالر 20 هزار توماني، مس��افرت 

خارجي و موبايل و... ندارند، چرا بايد نگران گردش نقدينگي 
در دست مردم باشيد؟ زيرا اين نقدينگي عمال در دست خود 
دولت و بانك هاي خصوصي و برخي نهادها و موسسات است 
و مردم دايم فقيرتر مي شوند و امكان اثرگذاري بر شاخص ها 

و قيمت ها را ندارند.
در نتيجه ادامه سياس��ت افزايش نرخ س��ود و هزينه ها و 
حباب سازي ها، موجب اقتصاد سفته بازي و رانت و فساد 
مي شود و يك روز سود بانكي، يك روز سهام، يك روز دالر و 
مسكن و خودرو را افزايش مي دهد. عده اي جيب خود را پر 
مي كنند و از محل فروش دالر به نرخ باالتر، قيمت سهام و... 

درآمد بادآورده دارند. 
اگر مجموعه رانت مع��دن، گاز و برق، فرآورده هاي نفتي و 
انرژي و سوخت و... را كه به برخي شركت ها داده مي شود 
حساب كنيد از بودجه دولت بيشتر است و باز اعالم مي شود 
كه دولت كس��ري بودج��ه دارد و باي��د اوراق به نرخ باالتر 
بفروش��يم و هزينه آن را از جيب مردم و ب��ا تورم باالتر در 

آينده بپردازيم. 
از سوي ديگر، نس��بت مصارف بخش خصوصي و مردم و 
دولت و ميزان سرمايه گذاري هاي كشور به توليد ناخالص 
داخلي نشان مي دهد كه در دنيا اين عدد 100 درصد و 9۵ 
درصد اس��ت و در ايران 6۵ درصد است يعني 3۵ درصد از 
توليد ناخالص داخلي كشور عمال به چيزي تبديل مي شود 
كه نه مصرف و توليد و درآمد است و نه سرمايه گذاري است. 
روند 10 سال اخير نشان مي دهد كه دايم نوعي رانت جويي 
و حباب سازي و كسب سود بدون زحمت و كارمولد، در نظام 
بانكي و نرخ سود سپرده و موسسات غيرمجاز، در بورس و 
سهام، در مسكن و خودرو، در دالر و طال باز توليد مي شود. 

لذا بايد ب��ه تجربه جهان و اقتصاد احترام گذاش��ت و بين 
شاخص هاي بخش حقيقي اقتصاد يعني مصرف و درآمد 
و بودجه وسرمايه گذاري و بخش ديگر يعني قيمت دالر، 
نقدينگي، قيمت سهام، نرخ سود و... رابطه معنا دار برقرار كرد. 
بايد از منابع موجود كشور براي رفع گرفتاري ها استفاده كرد 

و آن را تبديل به رانت و فرصت براي عده اي خاص نكرد. 

رشد۴۲ درصدي قيمت ملك 
طي ۴ ماه نخست 99

بر اساس آمار اعالمي بانك مركزي در ۴ ماه ابتدايي 
امس��ال تعداد معامالت مس��كن حدود ۵0 درصد 
كاهش و متوس��ط قيمت هر متر واحد مس��كوني 
نيز رشد ۴2.6 درصدي داشته است. بانك مركزي 
گزارش تحوالت بازار مسكن شهر تهران در تير ماه 
امس��ال را اعالم كرد كه بر اين اساس 1۴ هزار واحد 
مسكوني در اين ماه معامله شد كه نسبت به تير ماه 
سال گذشته 193.3 درصد افزايش داشته است. اين 
بانك متوس��ط قيمت خريد و فروش يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده در تهران را در 
ماه گذش��ته 20 ميليون و 909 هزار و ۴00 تومان 
اعالم كرد كه نسبت به تير ماه سال قبل ۵6.6 درصد 
رشد داش��ته اس��ت. بانك مركزي مي افزايد: سهم 
واحدهاي تا ۵ سال ساخت از 1۴ هزار و ۴7 فقره واحد 
مسكوني معامله شده در تير ماه 38.6 درصد بوده كه 
در مقايسه با تير ماه سال گذشته 1.6 درصد كاهش 
داشته است. همچنين متوسط قيمت مذكور نسبت 
به ماه گذشته 10.۴ درصد رش��د داشته و در ميان 
مناطق 22 گانه شهرداري تهران باالترين قيمت هر 
متر واحد مسكوني به منطقه يك با ۴۵ ميليون و 300 
هزار تومان و كمترين قيمت به منطقه 18 با 9 ميليون 
و 630 هزار تومان اختصاص داشته است كه نسبت 
به تير ماه سال گذشته به ترتيب ۵1.8 و ۵8.2 درصد 
افزايش داشته است. بر اساس اعالم بانك مركزي در 
چهار ماهه نخست سال جاري 37 هزار و 378 فقره 
معامله واحد مسكوني به ثبت رسيده كه نسبت به 
۴ ماهه سال 98 رشد منفي ۴9.9 درصدي را نشان 
مي دهد. اين در حالي اس��ت كه در چهار ماه ابتداي 
امسال متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 18 
ميليون و 31 هزار و ۵00 تومان بود در حالي كه اين 
شاخص در ۴ ماهه ابتدايي سال گذشته 10 ميليون 
و 2۴0 هزار تومان برآورد شده است كه سال جاري 
نسبت به سال گذشته افزايش ۴2.6 درصدي را نشان 
مي دهد. همچنين بانك مركزي تحوالت اجاره بهاي 
مسكن در تير ماه امسال را اعالم كرد و افزود: شاخص 
كرايه مسكن اجاري در تهران در تير ماه 27.6 درصد 
نسبت به تير ماه سال گذشته رشد داشته است ضمن 
اينكه اين شاخص در سراسر كشور در تير ماه امسال 
در مقايس��ه با چهارمين ماه سال گذشته رشد 31 

درصدي را نشان مي دهد.

ايراني ها، همچنان بزرگ ترين 
خريداران ملك در تركيه

در شش ماهه نخست امسال اتباع ايراني بيشترين 
خريد ملك در تركيه را در مقايس��ه با ديگر اتباع 
خارجي داش��ته اند. به گزارش ايس��نا به نقل از 
خبرگزاري آناتولي تركيه، به دنبال شيوع كرونا 
در تركيه، تمايل اتباع خارجي براي خريد خانه 
در تركيه كاهش داش��ته اس��ت؛ به گونه اي كه 
طبق اعالم مركز آمار اين كش��ور، در شش ماهه 
نخست امس��ال، ميزان خريد خانه توسط اتباع 
خارجي با هدف اخذ اقامت و ش��هروندي تركيه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد كاهش 
داش��ته و به 1۴ هزار و 262 واحد رسيده است. 
استانبول محبوب ترين ش��هر براي خريد خانه 
توسط اتباع خارجي بوده و طي اين مدت 6902 
مورد از كل معامالت مسكن صورت گرفته توسط 
اتباع خارجي مربوط به اين شهر بوده است. پس 
از استانبول نيز ش��هرهاي آنتاليا با 2708 مورد 
و آنكارا با 96۴ مورد، محبوب ترين شهرها براي 
خريد خانه در تركيه توسط اتباع خارجي بوده اند. 
به گفته مركز آم��ار تركيه، طي اين مدت اتباع 
ايراني با خريد 2628 واحد خانه بزرگ ترين گروه 
خريدار خارجي مسكن تركيه بوده اند و عراقي ها، 
چيني ه��ا، آذربايجاني ها روس ه��ا در رده هاي 
بعدي قرار گرفته اند.  در شش ماه نخست امسال 
62۴ هزار و 769 مورد انتقال ملك در تركيه به 
ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
ح��دود 23.۵ درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. 
۴۴7 و 302 خانه از خانه هاي فوق نوساز بوده اند. 
استانبول كماكان اصلي ترين مقصد خريد ملك 
در تركيه بوده اس��ت؛ به گونه اي كه 106 هزار 
و 311 واحد از كل خانه هاي خريداري ش��ده، 

مربوط به استانبول بوده است. 

تنها 3 درصد رانندگان وام 
كرونايي گرفتند

مديركل حمل و نقل مسافري سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي گفت: تنها حدود 3 درصد از 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي بين شهري 
توانسته اند تسهيالت كرونايي دريافت كنند و با 
توجه به اينكه همه رانندگان هنوز موفق به ثبت نام 
در سامانه كارا نشدند درخواست تمديد مهلت آن 
را داده ايم كه اميدواريم با اين درخواست موافقت 
شود. به گزارش ايسنا، در پي شيوع ويروس كرونا 
در كشور و كاهش مسافر و سفرهاي بين استاني 
كه تا حدود 80 درصد در ايام نوروز و تعطيالت قبل 
از آن ارزيابي شده بود رانندگان ناوگان حمل و نقل 
عمومي بين شهري از اين مساله متضرر شدند و 
مانند ديگر مشاغل كسب و كار آنها نيز با مشكل 
مواجه ش��د. نهايتا عبدالهاشم حسن نيا، رييس 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از تصويب 
و تخصيص اعتبار حدود 700 ميليارد توماني براي 
113 هزار و ۵1 نفر راننده مس��افري بين شهري 
در ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داد كه مقرر شد 
اين رانندگان تسهيالت شش ميليون توماني را با 
كارمزد 12 درصد و بازپرداخت 2۴ ماهه از تيرماه 
دريافت كنند. داريوش باقرجوان مديركل حمل 
و نقل مسافري سازمان راهداري گفت: تسهيالت 
كروناي��ي و روند پرداخت آن ب��ه كندي صورت 
مي گيرد و با وجود اينكه تعداد زيادي از رانندگان 
ثبت نام كردند سايت و سامانه كارا جواب نمي دهد 

و با مشكالتي مواجه است.

 محدوديت ارتفاع 
ساخت و ساز در ۱۰۰ نقطه تهران

حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به 
اينكه دولت به دنبال لغو محدوديت ارتفاعي ساخت و 
ساز در محله جماران است،  گفت: بيش از 100 نقطه 
تهران داراي محدوديت ارتفاع در ساخت و ساز است. 
خليل آبادي در گفت وگو با فارس، درباره دستور اخير 
رييس جمهور مبني بر لغو محدوديت ارتفاع ساخت و 
ساز در ملك نهاد رياست جمهوري در محله جماران 
اظهار كرد: دستوري كه روحاني مطرح كرده بر اساس 
مطالبه و درخواست مردم محله جماران بوده است 
و مردم محلي درخواس��ت داشته اند كه محدوديت 
ارتفاع ساخت و ساز در اين منطقه لغو شود. وي افزود: 
بر همين اساس از دفتر رييس جمهور دستوري براي 
طرح اين مس��اله در شوراي عالي شهرسازي مطرح 
شده است. اين عضو شوراي ش��هر تهران ادامه داد: 
اميدوارم دولت اگر مي خواهد مشكل مردم را برطرف 
كند تنها يك منطقه از تهران را مدنظر نداشته باشد 
چرا كه در حال حاضر شهروندان تهراني در بسياري از 
مناطق دچار مشكل محدوديت ارتفاع در ساخت و ساز 
هستند. خليل آبادي با بيان اينكه تخلف ساختماني 
انجام گرفته در ملك نهاد رياست جمهوري در جماران 
توسط شهرداري بررسي و تخريب شده است، گفت: 
در حال حاضر دولت مي خواهد در كميسيون عالي 
شهرسازي محدوديت ارتفاع ساخت و ساز در محله 
جماران را كه پيش از اين بر اساس طرح تفصيلي با 
محدوديت همراه ش��ده، رفع كند. وي تصريح كرد: 
اين اقدام دولت براي محله جماران در حالي است كه 
شهروندان در منطقه 20 )شهرري( در اطراف حرم 
عبدالعظيم)ع(، چشمه علي و ابن بابويه با محدوديت 
ارتفاع در ساخت و ساز همراه هستند. اين عضو شوراي 
ش��هر تهران تأكيد كرد: نه تنها در جماران بلكه در 
بي��ش از 100 محدوده و نقطه تهران در حال حاضر 
محدوديت ارتفاعي براي ساخت و ساز وجود دارد و اين 
موضوع به دليل قرار گرفتن ساختمان ها در مجاورت 
آثار باستاني، ميراث فرهنگي يا اداره هاي خاص است. 
خليل آبادي اظهار ك��رد: در صورتي كه محدوديت 
ارتفاعي در همه محالت تهران يكسان باشد، ساخت 
و ساز تسهيل شده و بافت فرسوده زودتر به بافت ايمن 

و پايدار تبديل خواهد شد.

ابالغ 93 اخطاريه محيط زيستي 
به واحدهاي آالينده تهران

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان تهران 
در بازدي��د از گود آبعلي گفت: تخلي��ه غير اصولي 
نخاله هاي ساختماني يكي از معضالت محيط زيستي 
است كه بايد در اين خصوص الزامات مربوطه به طور 
كامل و دقيق رعايت شود.به گزارش ايسنا، فاطمه برنا 
در جريان بازديد از گود نخاله هاي ساختماني آبعلي 
ضمن تاكيد بر رعايت الزامات محيط زيستي توسط 
واحدهاي بازيافت نخاله و توليد شن و ماسه، بر تفكيك 
اصولي و جدا سازي صحيح پسماندهاي ساختماني 
تاكيد و اظهاركرد: از آن جايي كه روزانه حجم بسيار 
زيادي نخاله هاي ساختماني و پسماندهاي عمراني به 
منظور بازيافت به محل گود آبعلي انتقال داده و تخليه 
مي شود بنابراين جداسازي و تفكيك اصولي آنها براي 
استفاده مجدد در چرخه مصرف مهم و ضروري است.

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران افزود: 
به دليل توليد گرد و غبار بيش از حد ناشي از فعاليت 
واحدهاي توليد شن و ماس��ه و بازيافت نخاله هاي 
ساختماني، بايد ابزار و تجهيزات مناسب براي كنترل 
آلودگي هوا در اين واحدها به كار گرفته ش��ود. برنا 
همچنين در حاش��يه اين بازديد با اشاره به اقدامات 
انجام ش��ده اين اداره در تيرماه امس��ال گفت: انجام 
60 مورد گش��ت و پايش زيست محيطي و بررسي 
11۴ مورد خوداظه��اري و 18 مورد نمونه برداري از 
خروجي سيستم تصفيه فاضالب واحد هاي صنعتي 
از جمله اين اقدام��ات بود. وي ادام��ه داد: ابالغ 93 
اخطاريه محيط زيستي به واحدهاي آالينده به دليل 
رعايت نكردن الزامات محيط زيستي، پلمب بخش 
آالينده يك واحد به دليل بي توجهي به اخطارهاي 
زيست محيطي و بررسي 37 مورد شكايت و تشكيل 
شش پرونده حقوقي در مراجع قضايي از ديگر اقدامات 

انجام شده اين اداره در تيرماه سال جاري بوده است.
به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان 
تهران، برنا در پايان با بيان اينكه ماموران اجرايي اين 
اداره در تيرماه امسال ضمن كشف و رهاسازي يك 
حلقه مار افعي، موفق به شناسايي شكارچيان متخلف 
و جلوگيري از شكار غيرمجاز در مناطق البرز مركزي 
و كشف سه قبضه اسلحه شكاري شدند، خاطرنشان 
كرد: پايش مناطق تحت مديريت و بازديد مستمر از 
مراكز نگهداري حيات وحش و باغ وحش هاي تهران 

در دستور كار اين اداره قرار دارد.

اظهار بي اطالعي هاشمي
 از دستور اخير رييس جمهور 

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران گفت: 
گزارشي مبني بر دستور رييس جمهور براي لغو 
محدوديت ارتفاعي ملك جماران به دس��ت بنده 
نرسيده است. هاشمي در گفت وگو با فارس درباره 
موضوع لغو محدوديت ارتفاعي ملك جماران اظهار 
كرد: خبري در اين زمينه ندارم و گزارش��ي هم به 
دست من مبني بر دس��تور رييس جمهور جهت 
لغو محدوديت ارتفاعي جماران واصل نشده است. 
نامه اي نيز در اين زمينه به هيات رييس��ه شوراي 
شهر ارس��ال نش��ده و به نظرم درباره اين موضوع 
از پيروز حناچي ش��هردار تهران س��وال كنيد. به 
گزارش فارس، محمد ساالري، عضو شوراي شهر 
تهران در صفحه ش��خصي خود در توئيتر خبر از 
دستور رييس جمهور براي لغو محدوديت ارتفاعي 
ملك نهاد رياست جمهوري داده است و اعالم كرد: 
جلسه آتي شوراي عالي شهرسازي درباره اجراي 
دس��تور اخير رييس جمهور اس��ت. دستور اخير 
رييس جمهور در مورد ملك جماران با واكنش هاي 

فراواني مواجه شده است.

ماليات از خانه هاي خالي متعلق به اشخاص حقوقي دو برابر افراد عادي است
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ادامه از صفحه اول



6 اخبار

ويژه

دنياي فناوري

 توييتر قوانين خود را 
آپديت مي كند

توييتر مشغول آپديت قوانين مربوط به انتشار 
محتواي خشن و نفرت پراكني است و از اين پس 
لينك هاي توئيت شده كه به چنين محتواهايي 
مربوط هستند را مسدود مي كند. به گزارش مهر 
به نقل از انگجت، توييتر مش��غول رفع شكافي 
در قوانين خود اس��ت تا انتشار محتواي خشن 
و نفرت پراكن��ي را در پلتفرم خ��ود محدودتر 
كند. در همين راستا اين شركت قوانين درباره 
مسدود كردن لينك به محتوايي كه خشونت و 
نفرت پراكني را آپديت مي كند. البته اين شبكه 
اجتماعي در حال حاضر نفرت پراكني و خشونت 
در توئيت ها را ممنوع كرده اما قوانين فعلي آن 
ش��امل لينك هاي موجود در پيام ها نمي شود. 
بنابراين برخي كاربران با ضميمه كردن لينكي 
به محتواي پيام خود مي توانند قوانين توييتر را 
نقض كنند. قانون جديد از ۳۰ جوالي )۹ مرداد( 
اجرايي مي شود و طبق آن احتمااًل لينك هاي 
URL در توئيت ها كه به محتواي خشونت آميز 
و نفرت پراكني مربوط اس��ت، مسدود خواهند 
شد. عالوه بر آن حساب هاي كاربري كه چنين 
لينك هايي را به طور مرتب منتشر مي كنند نيز 
معلق مي شوند. توييتر در بيانيه اي در اين باره 
نوشته است: هدف ما مسدود كردن لينك هاي 
مخرب به شيوه اي متناسب با حذف توئيت هاي 

ناقض قوانين مان است.

شبكه هاي اجتماعي خارجي 
در تركيه قانونمند مي شوند

پارلمان تركي��ه قانون جديدي ب��راي تنظيم 
شبكه هاي اجتماعي در اين كشور تصويب كرد. 
به گ��زارش مهر به نقل از خبرگ��زاري آناتولي، 
پارلمان تركيه قانوني در خصوص ش��بكه هاي 
اجتماعي در اين كشور تصويب كرد. اين قانون 
تعريفي رسمي و قانوني از شبكه هاي اجتماعي 
ارايه مي كن��د و هدف آن تعيي��ن نمايندگاني 
از س��وي اين ش��ركت ها براي انجام تحقيقات 
رسمي و فرايندهاي قانوني مربوط به جرايم در 

اين پلتفرم ها است. 
قانون مذكور در حقيقت ماهيت هاي حقوقي يا 
حقيقي را تعري��ف مي كند كه به كاربران اجازه 
مي دهند محتوايي را در فض��اي آنالين ايجاد 
و رص��د كنند يا به اش��تراك بگذارند. محتواي 
مذكور هرگونه متن، تصوير، صوت يا موقعيت 

را شامل مي شود. 
همچنين شبكه هاي اجتماعي خارجي كه روزانه 
بيش از يك ميليون بازديدكننده در تركيه دارند، 
بايد در اين كش��ور حداقل يك نماينده داشته 
باشند. اطالعات تماس اين فرد بايد در وب سايت 
پلتفرم مشخص و دسترسي به آن آسان باشد. 
همچنين نماينده مذكور بايد شهروند اين كشور 
باشد. عالوه بر آن شبكه اجتماعي بايد اقدامات 
الزم جهت ذخيره اطالعات كاربران داخل تركيه 

را اتخاذ كنند. 
ش��ركت هايي كه اين قواني��ن را نقض كنند با 
جريمه روبرو مي شوند. پيش از اين جريمه هاي 
در نظرگرفته ش��ده براي شبكه هاي اجتماعي 
بين ۱۰ ت��ا ۱۰۰ هزار لير تركيه )معادل ۱۵۰۰ 
تا ۱۵هزار دالر( ب��ود. اما اكنون مبلغ جريمه ها 
بين ي��ك تا ۱۰ ميليون لير تركيه )۱۴۶ هزار تا 
ي��ك ميليون و ۴۶۱ ه��زار و ۶۵۰ دالر( تعيين 

شده است.

پاسخ مديران شركت هاي 
فناوري به اتهام انحصارطلبي

مديران ش��ركت هاي بزرگ فناوري امريكا كه 
قرار اس��ت تا س��اعاتي ديگر در جلسه استماع 
كنگره براي توضي��ح رفتارهاي انحصارطلبانه 
خود حضور يابند بيانيه مشتركي صادر كردند. 
به گزارش فارس به نقل از انگجت، قرار است در 
كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا به اتهام 
ش��ركت هاي گوگل، اپل، فيس بوك و آمازون 
در زمينه انحصارطلبي تجاري و تالش براي از 
ميدان به درك��ردن رقباي ارايه دهنده خدمات 
مشابه رسيدگي شود. در اين راستا مديران عامل 
اين چهار شركت بيانيه اي مشترك صادر كرده 
و با هدف تاثيرگذاري بر روند جلسه استماع به 
نفع خود تالش كردند اين مساله را توضيح دهند 
كه به هيچ وجه رفتاري انحصارطلبانه در دنياي 

كسب وكار نداشته اند.
برخي از اين افراد مانند جف بزوس، مديرعامل 
شركت آمازون براي اولين بار است كه در جلسه 
اس��تماع كنگره امريكا حضور مي يابند. در اين 
بيانيه هر چهار نفر بر نقش مثبت و سازنده خود 
و شركت هايشان در اقتصاد امريكا تاكيد كرده 
و افزوده اند كس��ب و كارهايي كه در س��ه دهه 
اخير راه اندازي كرده اند براي كس��ب و كارهاي 
متوس��ط و كوچ��ك ني��ز درآمدآفري��ن بوده 
اس��ت. ارايه خدمات تبليغاتي به ش��ركت هاي 
ديگر، درآمدزايي و كمك رس��اني و راهنمايي 
شركت هاي كوچك و سرمايه گذاري قابل توجه 
در فناوري هاي جديد ياري رسان ديگر شركت ها 
و حوزه هاي علم��ي و پزش��كي از جمله ديگر 
ادعاهايي است كه در اين نامه مطرح شده است. 
تيم ك��وك در بخش��ي از اين نامه اف��زوده كه 
اكوسيستم اپ استور بيش از ۱۳۸ ميليارد دالر 
در سال ۲۰۱۹ به اقتصاد امريكا كمك كرده و اين 
رقم در سطح جهان به نيم تريليون دالر مي رسد. 
رييس فيس بوك هم مدعي ش��ده اين ش��بكه 
اجتماعي از طريق متص��ل كردن جهان كاري 
مفيد انجام داده اس��ت. مديران اين شركت ها 
در نامه مذكور طيف گسترده اي از رقباي خود 
را نام برده اند و گفته اند با وجود اين همه رقيب 

نمي توان آنها را بازيگري انحصاري دانست.
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دراقتصاداينترنتوشبكهمصرفكنندهايم
وضعيت فضاي مجازي كش��ور از منظر حاكميت و 
حفظ استقالل، نش��ان از خأل سياست گذاري و نبود 
رويكرد مشخص براي مواجهه با تصميمات يك جانبه 
كشورها و شركت هايي دارد كه دشمني شان با ايران 
ثابت شده است. در اين روند، جايگاه حاكميت سايبري 
ما مش��خص نيست و مس��ووالن اغلب با عملكردي 
منفعالنه در مقابل اين تصميمات يكجانبه، به ناچار 
كوتاه مي آيند. اين درحالي اس��ت كه اغلب كشورها 
براي حفظ اس��تقالل و حاكميت ب��ر فضاي مجازي 
كشورشان، سياس��ت ها و رويكردهاي مشخصي را 
در پيش گرفته اند كه از جمله آنها مي توان به اعمال 
قوانين و ضوابط براي فعاليت ش��بكه هاي اجتماعي 
مطابق با منافع هر كش��وري اشاره كرد. جواد آزادي، 
پژوهشگر مركز رشد دانشگاه امام صادق معتقد است 
روند فعل��ي حكمراني فضاي مجازي كش��ور باعث 
شده است كه ايران عماًل به مصرف كننده پلتفرمي، 
نرم افزاري و س��خت افزاري خارج��ي فضاي مجازي 

تبديل شود.
موضوع حكمراني فضاي مجازي و حاكميت سايبري 
يكي از مباحث مهم و مورد توجه هر كشوري محسوب 
مي ش��ود، به گفته بس��ياري از كارشناسان هم اكنون 
حاكميت فضاي مجازي در كشور ناديده گرفته مي شود 
و اتفاقاتي كه در س��ال هاي اخير در خصوص اقدامات 
يك جانبه عليه ايران و كاربران ايراني از سوي كشورهاي 
غربي و امريكا در فضاي مجازي رخ مي دهد، گواهي بر 
اين مدعا اس��ت. اتفاقاتي نظير تحريم كاربران توسط 
ش��ركت هايي مانند گوگل و اپل و اقدامات دامنه دات 
كام. با وجود اين به نظر مي رسد مسووالن واكنشي به 
اين اقدامات نشان نداده و آن را بي اهميت جلوه مي دهند. 
جواد آزادي در اين زمينه اظهار كرد: »حكمراني فضاي 
مجازي در كشور را مي توان در سه دوره كلي تقسيم كرد 
كه هر كدام از اين دوره ها داراي نقاط ضعف و قوت خاص 
خود است. دوره اول شامل »معماري مبتني بر صوت؛ 
حكمراني سلسله مراتبي«، دوره دوم شامل »معماري 
مبتني بر ديتا؛ حكمراني تنظيمي« و دوره سوم شامل 
»توس��عه گرايي همه جانبه و كاهش ش��ديد ظرفيت 
حاكميت« مي شود. از پيروزي انقالب اسالمي تا دهه 
۱۳۸۰ را مي توان دوره معماري مبتني بر صوت دانست؛ 
در اين دوره توسعه دسترسي شبكه مخابرات، توسعه 
مخابرات شهري و روستايي و نهايتاً ارتباطات بين المللي 
عمده مسائل دولت بوده است. در اين دوره انحصار دولتي 
و حكمراني سلسله مراتبي در حوزه فاوا، مبتني بر منطق 
شكست بازار در توسعه زيرساخت شكل مي گيرد. حتي 
امروز كه يك دهه از خصوصي سازي مخابرات مي گذرد، 
شواهد نش��ان مي دهد كه بخش خصوصي همچنان 
تمايلي به توسعه زيرساخت هاي ارتباطي كه سرمايه 
سنگيني را مي طلبد ندارد و زمزمه هايي مبني بر دولتي 
شدن بخش توسعه ارتباطات ثابت به گوش مي رسد.« 
او درب��اره دوره دوم با عنوان »معماري مبتني بر ديتا« 
اظهار كرد: »در دهه ۱۳۸۰ با غلبه يافتن گفتمان جامعه 
اطالعاتي، شبكه هاي اطالع رس��اني رايانه اي و دولت 
الكترونيك، فناوري اطالعات در كش��ور توسعه يافت. 
ش��ايد حضور جمع كثيري از مديران با سابقه نظامي 
در وزارت ارتباط��ات در دولت نهم و دهم، بروز متعدد 
جرايم سايبري و همچنين ضعف زيرساخت هاي ملي، 
نگراني ها را در خصوص امنيت اطالعات بيش ازپيش در 
كشور به وجود آورد. اين موضوع با توجه به مسيريابي 
داده در خارج از ايران به دليل مدل معماري زيرساخت 
شبكه در آن زمان، تشديد شد تا نهايتًا ساخت دهي كه 
به اين مساله انجام شد، ش��بكه ملي اطالعات بود كه 
تقريبًا در آن دهه، به جز انتقال ديتاس��نترها به داخل 
كشور و اصالح نسبي معماري شبكه با هدف مسيريابي 
داخلي ارتباطات اينترنتي داخل كشور، توفيق مهمي 
در زمينه شبكه ملي اطالعات به دست نيامد. مي توان 
 )IP( مس��اله اصلي دهه ۸۰ را معماري مبتني بر ديتا
دانست. براي تحليل دهه ۱۳۸۰ از منظر حكمراني بايد 
اشاره كرد كه در اين دهه با توسعه فناوري اطالعات و 
ضعف دانشي و بينشي در كشور، فناوري اطالعات به 
ميزان فناوري ارتباطات توسعه پيدا نكرد و عماًل دولت 
در توسعه زيرساخت شبكه با چالش هايي مواجه بود و 
ناگزير از معماري مبتني بر صوت در دهه ۷۰، به اصالح 
معم��اري مبتني بر IP در دهه ۸۰ روي آورد. توس��عه 
روزافزون IT موجب طرح راه اندازي س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي شد تا تصميمات فزآينده اي 
كه پيش از اين در هيات دولت اتخاذ مي ش��د، در يك 

تنظيم گر تخصصي، تصميم گيري و دنبال شود. 

   حكمفرمايي انحصار دولتي در دهه 80
آزادي خاطرنشان كرد: »البته نمي توان دهه ۱۳۸۰ را 
ظهور كامل دولت تنظيمي در ارتباطات دانست، زيرا 
در بسياري از حوزه هاي فاوا، همچنان رويكرد سلسله 
مراتبي و انحصار دولتي حكمفرما بود.« وي با اشاره به 
دوره س��وم حكمراني فضاي مجازي بيان كرد: »دوره 
سوم حكمراني فضاي مجازي را مي توان دوره مبتني 
بر توس��عه گرايي همه جانبه و كاهش شديد ظرفيت 
حاكميت دانست. دهه ۱۳۹۰ و با بروز فناوري نسل سوم 
و چهارم اطالعات در كشور سه جريان توسعه سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي همزمان شكل گرفت و همگرايي 
چهار روند شامل سياست هاي كلي نظام، اصالحات نظام 
اداري، توسعه فاوا و حكمراني بين المللي منجر به اين 
توسعه همزمان در فضاي مجازي شد. ايده اصلي اين بود 
كه به جاي آنكه منابع خام و سرمايه، ايجادكننده ارزش 
افزوده باشند، دانش و سرمايه انساني داراي دانش آن 
را ايجاد كنند. آنچه در عمل رخ داد، ابتدا اكتفا كردن به 
صنايع با فناوري هاي پيشرفته و سپس تأكيد بر فناوري 
اطالعات و ارتباطات از ميان حوزه هاي مختلف دانشي 
بود؛ اما اين، همه فروكاهش در اقتصاد دانش بنيان نبود، 
گام بعدي، عقب نشيني از حوزه هاي توليدي فناوري 
اطالعات و ارتباطات بود. به عبارت ديگر در ش��رايطي 
كه انتظار مي رفت سرمايه گذاري خوبي براي كاهش 
وابس��تگي كش��ور در اليه هاي مختلف شبكه صورت 
پذيرد اما عمده جوانان نوآور و فارغ التحصيالن مستعد، 
اليه خدمات اقتصاد ديجيتال را برگزيدند و س��هولت 
كسب وكار در اين حوزه همراه با تأكيدهاي فراوان دولت 
به ويژه در معاونت علمي، مزيد بر علت شد و فروكاهش 
بعدي در اقتصاد دانش بنيان شكل گرفت. در اين مدل 
به جاي تأكيد بر ش��ركت هاي دانش بنيان توليدي در 
حوزه فاوا، ش��ركت هايي كه از فاوا براي خدمات خود 
اس��تفاده مي كنند )تجارت الكتروني��ك( ارج يافتند 
و توس��عه ش��تاباني گرفتند.« وي ادامه داد: »در روند 
»اصالحات نظام اداري كش��ور«، آن چنان كه ابتداي 
پيروزي انقالب در توسعه دولت افراط شد و دولتي بزرگ 
و غير چاالك پديد آمد، در جريان اصالحات اداره امور 
عمومي و با عنوان حكمراني فضاي مجازي نيز افراط در 
خصوصي سازي شكل گرفت و به ويژه در گفتمان توسعه 
اكوسيستم استارت آپي فضاي مجازي، پيش از فراهم 

آمدن زيرساخت هاي قانوني و حقوقي از قبيل حفاظت 
از داده، ضد انحصار، حريم خصوصي كشور را به ورطه 
اقتصاد پلتفرمي كه ذاتًا به انحصار گرايش دارد رسانديم 

و عماًل حاكميت مّلي را به تضعيف كشانديم.«

  ايجاد انحصار توسط شركت ها 
به دليل فقدان قوانين

آزادي با اشاره به روند »توسعه فاوا«، در دولت يازدهم 
اظهار كرد: »از سال ۹۲ پهناي باند به سرعت و شدت 
افزايش يافت، اينترنت پرس��رعت نسل سوم و چهارم 
روي گوش��ي هاي همراه فراهم آمد و عماًل با افزايش 
توسعه سرعت و حجم گردش اطالعات و دسترسي ها، 
زمينه شكل گيري فضاي مجازي ايجاد شد. اين توسعه 
زيرساختي موجب آزاد ش��دن ظرفيت هاي تجارت 
الكترونيك و توسعه اليه خدمات در هفت سال اخير 
شد و از سويي به دليل فقدان ضوابط و قوانين، تجارت 
الكترونيك به انحصار شركت هاي معدودي درآمد. با 
توسعه پيام رسان هاي اجتماعي، هر فرد توانايي رسانه 
شدن را دارد و اين عماًل توسعه اي سياسي و اجتماعي 
را در كشور رقم زده است. اين فضا سرعت و حجم اخبار 
و اطالعات را بسيار باال برده و همچون ابزاري در اختيار 
جناح ها و گروه هاي فكري متفاوت قرار گرفته اس��ت. 
در حوزه توس��عه اقتصادي، بيش از هر زمان ديگري 
بازار ارتباطات به سمت بازار آزاد ارتباطات سوق پيدا 
كرده است و الگوي حكمراني بازار، حكمروايي مي كند؛ 
در بخش اقتصاد اينترنت و اقتصاد شبكه، عماًل كشور 
به مصرف كننده پلتفرمي، نرم افزاري و سخت افزاري 
خارجي فضاي مجازي تبديل ش��ده اس��ت و سبك 
زندگي مردم به شدت تحت تأثير هنجارها و ارزش هاي 
برآمده از بخش خارجي در حال تغيير است. در بخش 
تج��ارت الكترونيك اما وضعيت بهتر اس��ت و بخش 
خصوصي قوت خوبي يافته اس��ت. با اين حال چالش 
انحصار مهم ترين مساله داخلي اين بخش و ناپايداري 
فعاليت شركت هاي داخلي، چالش مهم خارجي آنها 
اس��ت؛ زيرا چنانچه رقباي بين الملل��ي به هر دليلي 
نظير فيلترگريزي فناوري وارد كشور شوند، مجموع 
اين زحمات و سرمايه ها از دست مي رود.« وي درباره 
پرداختن به موضوع حاكميت سايبري در كشور اظهار 
كرد: »خيلي افراد تصور مي كنند حاكميت سايبري 

يعني زماني كه قدرت به صورت متمركز و كانوني در 
اختيار دولت باش��د و بعد اب��زار آن را يك نظام قانوني 
كامل و جامعي تصور مي كنند كه اگر بخش خصوصي 
يا مردمي يا بازيگران بين المللي از آن تخطي كردند، 
دولت بتواند عليه آنان اقدام قانوني و قضايي كند. اما فهم 
من از حاكميت سايبري، متناسب با اقتضائات جامعه 
ش��بكه اي و پلتفرمي، اين است كه دولت قدرت دفاع 
از حق��وق آحاد جامعه و نيز نظام هاي اجتماعي تحت 
قلمرو سايبري خودش را داشته باشد؛ اين لزومًا تنها در 
گرو قوانين نيست، بلكه در خصوص ابعاد زيرساختي، 
مستلزم مقاوم س��ازي شبكه ارتباطي كشور است؛ در 
خصوص حقوق شهروندان و كاربران فضاي مجازي، 
مستلزم توانمندسازي شهروندان از سويي و محافظت 
از حقوق آنها در س��وي ديگر اس��ت و نيز در خصوص 
نظام هاي اجتماعي بر بستر ش��بكه، عالوه بر قوانين، 
مستلزم مشاركت فعال بازيگران مختلف و تعيين قلمرو 
سايبري كشور است. به طور كلي حاكميت سايبري در 
پرتو نگاهي توأمان از فرصت و تهديد به فضاي مجازي، 
مستلزم عناصر متعددي است كه نظام حقوقي و قانوني 
يكي از آن موارد است كه البته در همين يك مورد نيز 
خألهاي جدي داريم.« وي با اشاره به نقش شبكه ملي 
اطالعات در حكمراني فضاي مجازي گفت: »ش��بكه 
ملي اطالعات، زيرس��اخت ارتباطي پايه كشور است 
كه مقدمه الزم و واجب حكمراني فضاي مجازي است. 
علي رغم اينكه تالش هاي فراواني شده، اما اين شبكه 
هنوز به نقش آفريني نرس��يده است. زماني مي توانيم 
از نقش آفريني شبكه ملي اطالعات اطمينان حاصل 
كني��م كه اواًل پاس��خگوي نيازهاي ارتباطي كش��ور 
به صورت مستقل باشد و ثانيًا اگر روزي دشمنان ما به 
هر علتي دسترسي ما به اينترنت را قطع كردند، نيازهاي 
ارتباطاتي داخلي كش��ور، مختل نش��ود. آنچه كه در 
دي ماه ۱۳۹۸ اتفاق افتاد با همه مشكالتش، نشانگر 
پيش��رفت هاي خوبي در توسعه شبكه ملي اطالعات 
بود اما بايد بپذيريم كه اين خود ما بوديم كه دسترسي 
داخلي به اينترنت را قطع كرديم و هر جايي كه خألهايي 
داشتيم به صورت محدود به شبكه اينترنت وصل شديم 
زيرا هشت درصد ترافيك بين الملل ما در دي ماه ۹۸ در 
جريان بود. به اميد روزي كه تاب آوري شبكه ما، الگوي 

كشورهاي ديگر شود.«

در بخش اقتصاد اينترنت و شبكه، به مصرف كننده پلتفرمي، نرم افزاري و سخت افزاري خارجي تبديل شده ايم

چالش شركت هاي تجارت الكترونيك؛ از انحصار در داخل تا ناپايداري فعاليت در خارج

طبق گزارش ش��اخص توس��عه دول��ت الكترونيك 
)EGDI(، اي��ران با س��ه پله نزول از جاي��گاه ۸۶ به 
۸۹ در ميان ۱۹۳ كش��ور رسيده اس��ت. به گزارش 
شركت مخابرات ايران، سازمان ملل متحد در گزارش 
دوساالنه خود ش��اخص توس��عه دولت الكترونيك 
)EGDI( را در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار 
داده و بر نقش كرونا در توس��عه دولت الكترونيك در 

كشورها تأكيد كرده است. 
گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان مي دهد كه 
در مجموع ۶۵ درصد از اعضاي سازمان ملل از نظر اين 
شاخص، در سطح باال يا خيلي باال قرار دارند و حتي 
در برخي كش��ورها با كمترين ميزان توسعه يافتگي 
نيز شاهد رشد اين شاخص هستيم. گزارش سازمان 
ملل متحد در رده بندي ۱۹۳كشور عضو اين سازمان 
در زمينه توس��عه دول��ت الكتروني��ك، بخش هاي 
مختلفي از جمله س��رويس هاي آنالي��ن، وضعيت 
زيرس��اخت هاي ارتباطي را مورد بررسي قرار داده و 
سه كشور برتر را دانمارك، كره جنوبي و استوني اعالم 
كرده و كشورهاي فنالند، اس��تراليا، سوئد، بريتانيا، 

نيوزيلند، امريكا، هلند، سنگاپور، ايسلند، نروژ و ژاپن 
در رده هاي بعدي قرار دارند. نگاهي به تغيير وضعيت 
۱۱ كش��ور برتر از نقطه نظر ش��اخص توسعه دولت 
الكترونيك )EGDI( نشان مي دهد كه دانمارك در 

س��ال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختيار داشت 
و اين دومين بار اس��ت كه دانمارك در رتبه نخست 
جاي گرفته است. اين كشور با استراتژي ديجيتالي 
شدن، بر زيرس��اخت هاي ICT مركزي تمركز دارد 

كه سازمان هاي دولتي را به شهرداري ها و دولت هاي 
محلي متصل مي كند و شهروندان مي توانند از همه 
خدم��ات ديجيتال بهره بگيرند. اين گزارش نش��ان 
مي دهد استراليا كه س��ال ۲۰۱۸ دومين كشور برتر 
جهان در شاخص توسعه دولت الكترونيك محسوب 

مي شد به رتبه پنجم نزول كرده است. 
سوئد هم يك رتبه نزول داشته و اين رقم نزول براي 
بريتانيا كه در آستانه جدايي از اتحاديه اروپا قرار گرفته 

به سه رتبه مي رسد. 
سنگاپور با چهار رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جايگاه 
يازدهم ايستاده است. ژاپن هم كه سال ۲۰۱۸ دهمين 
كشور برتر جهان در حوزه دولت الكترونيك به شمار 
مي رفت اكنون با چهار پله نزول، در رديف چهاردهم 
جاي گرفته اس��ت. ايران هم امس��ال از نظر شاخص 
توسعه دولت الكترونيك با سه له نزول از جايگاه ۸۶ به 
۸۹ رسيده است. مقايسه وضعيت ايران با سال ۲۰۱۴ 
البته رشد ۱۶ پله اي را نشان مي دهد كه در آن سال 
ايران در رتبه ۱۰۵جاي گرفته بود اما در مقايس��ه با 

سال ۲۰۱۸ نزول سه رتبه اي دارد.

نزول ۳ پله اي ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيك

اخطار دوم به اپراتورهاي 
گران فروش اينترنت ارسال شد

به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، پس از برگزاري دادگاه رسيدگي به تخلف 
گرانفروش��ي اپراتورهاي تلفن همراه، طبق روال 
پروانه، اخطار دومي براي اپراتورهاي متخلف صادر 
شده و در صورت ادامه تخلف، كاهش مدت پروانه 
اعمال خواهد شد. به گزارش ايسنا، از نيمه تيرماه 
س��ال جاري، كاربران در فضاي مجازي از افزايش 
قيمت بس��ته هاي اينترنتي در اپراتورهاي همراه 
خبر داده و اعت��راض كردند. اين موضوع منجر به 
واكنش حسين فالح جوش��قان، رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شد كه اعالم 
كرد باالبردن قيمت اينترنت همراه بدون هماهنگي 
با رگوالتوري تخلف بوده و برخورد قانوني با اپراتورها 
آغاز شده است. با پايان يافتن مهلتي كه به اپراتورها 
داده ش��ده بود، فالح جوشقاني از ابالغ جريمه دو 
ميليارد توماني به اپراتورها خبر داد و گفت: »جريمه 
نق��دي قدم اول ب��راي برخورد ب��ا تخلف صورت 
گرفته است و در صورت استمرار اين مساله، قطعا 
روال هاي ديگر را در پيش خواهيم گرفت. تعليق، 
كاهش مدت اعتبار پروانه و مواردي از اين دست، 
مصوبه هاي قانوني اس��ت كه مي توانيم با استناد 
ب��ه آنها تخلفات را پيگيري كني��م.« او همچنين 
در توييتر نوش��ت: »دو روز قبل، دادگاه رسيدگي 
به تخلف گرانفروشي اپراتورهاي تلفن همراه، در 
تعزيرات حكومتي، برگزار شد و منتظر صدور حكم 
هس��تيم. طبق روال پروانه، اخطار دوم هم براي 
اپراتورهاي متخلف صادر ش��ده و در صورت ادامه 
تخلف، كاهش مدت پروانه را اعمال خواهيم كرد.«

 ادامه پروژه گازرساني
جاده هراز - آمل

 مديرعامل شركت گاز اس��تان مازندران گفت: 
تكميل بهره برداري پروژه گازرس��اني به منطقه 
كوهستاني جاده هراز بستگي به همكاري اداره 

كل راهداري و حمل و نقل جاده اي دارد.
جعفر احمدپور مديرعامل شركت گاز مازندران 
در جلس��ه بررسي پروژه گازرس��اني به مناطق 
كوهس��تاني شهرس��تان آمل گفت: با توجه به 
قانون ايمني راه ها، احداث تاسيسات مي بايستي 
بعد از نوار تاسيس��ات زيربنايي كه براي راه هاي 
استان هاي ش��مالي كه ۱۲.۵ متر بعد از حريم 
مصوب تعيين گرديده اس��ت، انجام شود و اين 
قانون، گازرساني در مناطق كوهستاني را با مشكل 

روبرو كرده است.
وي افزود: با توجه ب��ه ضوابط اداره راه يك طرف 
از مح��دوده اين مس��ير باالي كوه و در س��مت 
مقابل داخل دره بايد تاسيسات خودمان را ايجاد 
كنيم. احمدپور يادآور ش��د: قانون رعايت حريم 
راه براي مس��يرهاي جلگه اي و كويري قابليت 
اجرايي دارد، در مازندران و كوهپايه امكان رعايت 
حريم محورها وجود ندارد. مديرعامل ش��ركت 
گاز مازندران تصريح داش��ت: با توجه به شرايط 
اقتص��ادي و محدوديت هاي بودجه اي، نيازمند 
همكاري دس��تگاه هاي اجرايي در امر توس��عه 

گازرساني به مناطق محروم استان هستيم.
وي گفت: در حال حاضر پروژه گازرساني به ۱۷ 
روستاي مناطق كوهستاني شهرستان آمل در 
دست اجرا است و طراحي گازرساني به ۸۰ روستا 
هم در حال صورت گرفتن است.احمدپور با بيان 
اينكه خط انتق��ال گاز ۱۶ اينچ از گردنه امام زاده 
هاشم)ع( به طول ۴۲ كيلومتر در اجرا مي باشد، 
اظهار داشت: همه بايد با همدلي و همزباني براي 
پيشبرد پروژه هاي گازرساني به مناطق محروم 

تالش مضاعف كنند.
يادآور مي شود جلس��ه بررسي پروژه گازرساني 
به مناطق كوهس��تاني شهرستان آمل با حضور 
نماينده مردم آمل در مجلس ش��وراي اسالمي، 
معاون اداره راه، بخشدار منطقه الريجان در آمل 

برگزار شد.

 چگونگي ثبت شماره 
براي دريافت پيامك قبوض

درصورتي  كه پيامك هاي اطالع رساني مخابرات 
را درياف��ت نمي كنيد، مي توانيد ش��ماره همراه 
خود را ثب��ت كنيد تا از قبوض خود مطلع ش��ده 
و پرداخت ه��اي الزم را در زم��ان مناس��ب انجام 
دهيد. به گزارش ايسنا، ارسال اطالعات از طريق 
فرستادن پيامك از روش هاي معمولي است كه در 
بسياري از سازمان ها، بانك ها و شركت ها صورت 
مي گيرد. يكي از روش هاي اطالع رس��اني درباره 
قبوض و ديگر اطالعات تلفن ثابت، هم استفاده از 
پيامك هاي اطالع رساني است. پيامك هاي تلفن 
ثابت به طور معمول به شماره اي كه مشترك هنگام 
ثبت نام تلفن ثابت اعالم كرده ارس��ال مي ش��ود. 
برخي از كاربران از اين موض��وع نارضايتي دارند 
كه پيامك هاي اطالع رساني را دريافت نمي كنند. 
با توجه به اينكه قبوض تلفن ثابت مدت هاس��ت 
به صورت كاغذي ارسال نمي شود، درصورتي كه 
فرد از طريق پيامك از قبض تلفن خود آگاه نشود، 
از آنجايي كه از هزينه كارك��رد تلفن ثابت باخبر 
نيس��ت، پرداختي انجام نمي دهد و اين موضوع 
منجر به يك طرفه و قطع شدن تلفن خواهد شد. 
اين در حالي است كه بسياري از افراد ممكن است 
هنگام ثبت نام شماره تلفن ثابت، شماره همراهي 
را ارايه كرده باشند كه اين شماره را عوض كرده اند. 
از اين رو براي تغيير شماره همراهي كه ثبت شده، 
مي توان از كد USSD اس��تفاده كرده و با گرفتن 
ش��ماره #۲۰۲۰* و انتخاب گزينه ثبت شماره 

همراه، آن را تغيير داد.

  به گفته بس�ياري از كارشناسان هم اكنون حاكميت فضاي مجازي در كشور ناديده گرفته مي ش�ود و اتفاقاتي كه در سال هاي اخير در خصوص اقدامات 
يك جانبه عليه ايران و كاربران ايراني از سوي كشورهاي غربي و امريكا در فضاي مجازي رخ مي دهد، گواهي بر اين مدعا است. اتفاقاتي نظير تحريم كاربران 
توسط شركت هايي مانند گوگل و اپل و اقدامات دامنه دات كام. با وجود اين به نظر مي رسد مسووالن واكنشي به اين اقدامات نشان نداده و آن را بي اهميت 
جلوه مي دهند. جواد آزادي در اين زمينه اظهار كرد: »حكمراني فضاي مجازي در كشور را مي توان در سه دوره كلي تقسيم كرد كه هر كدام از اين دوره ها داراي 
نقاط ضعف و قوت خاص خود است. دوره اول شامل »معماري مبتني بر صوت؛ حكمراني سلسله مراتبي«، دوره دوم شامل »معماري مبتني بر ديتا؛ حكمراني 
تنظيمي« و دوره س�وم شامل »توسعه گرايي همه جانبه و كاهش شديد ظرفيت حاكميت« مي شود. از پيروزي انقالب اسالمي تا دهه ۱۳۸۰ را مي توان دوره 
معماري مبتني بر صوت دانست؛ در اين دوره توسعه دسترسي شبكه مخابرات، توسعه مخابرات شهري و روستايي و نهايتًا ارتباطات بين المللي عمده مسائل 

دولت بوده است. در اين دوره انحصار دولتي و حكمراني سلسله مراتبي در حوزه فاوا، مبتني بر منطق شكست بازار در توسعه زيرساخت شكل مي گيرد. 

برش
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»تعادل«درگفتوگوبافعاالناقتصاديگزارشميدهد

»تعادل«ازبازارخودروگزارشميدهد

ماجراي تسويه يك طلب ميلياردي

خودروهاي گران در اوايل مرداد 

تعادل | فرشته فريادرس |
»ليس��ت بدهي عراق به اي��ران؛ ۵ ميلي��ارد دالر.« 
پولي كه خيلي وقت اس��ت بابت ف��روش نفت وگاز 
همچنان در خاك عراق خاك مي خورد. اما با س��فر 
اخير »مصطفي الكاظمي« نخست وزير جديد عراق 
ب��ه اي��ران، گمانه زني هايي براي تس��ويه اين بدهي 
مطرح شد. در تازه ترين مورد آن، سخنگوي اتحاديه 
فرآورده هاي نفتي، در اظهاراتي عنوان كرده كه بانك 
TVI عراق، با تاسيس شركتي، كاال ها و مواد اوليه اي 
مورد نياز ايران را تامين كرده تا آن ۵ ميليارد دالري 
كه در نزد عراقي ها نيز وجود دارد، به اين شيوه تسويه 
شود. از آنس��و، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
عراق، نيز درباره تس��ويه اين بده��ي ميلياردي به ما 
مي گويد: قرار بر اين اس��ت تا ما كاالهاي اساس��ي و 
مورد نياز خود را در جهان خريداري كرده و از طريق 
بانك هاي عراقي هزين��ه آن را پرداخت كنيم. اما در 
مورد اينكه آيا اين گزاره صحت دارد يا خير، شريعتي 
عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با »تعادل« آن 
را تنها يك گمانه زني مي داند و مي گويد: حتي اگر به 
فرض محال هم اين خبر صحت داشته باشد، به دليل 
مساله تحريم ها نبايد اين موضوع را علني كرد. حال 
فارغ از همه اين اظهارنظرها، آمدن نخست وزير جديد 
عراق به تهران، مي تواند سيگنال مثبتي باشد به اينكه 
ايران بتواند با امضاي يكسري تفاهمات ارزي، به طلب 
۵ ميلياري خود كه در خ��اك عراق خاك مي خورد، 

دست پيدا كند. 

   بدهي ۵ ميليارد دالري عراق به ايران 
روابط تج��اري ايران با عراق بعد از اس��تعفاي »عادل 
عبدالمهدي« از پس��ت نخست وزيري دچار يكسري 
تالطمات شد كه با روي كارآمدن مصطفي الكاظمي 
به عنوان نخست وزير جديد، اين مشكالت همچنان 
پابرجا بود. اما آمدن نخست وزير جديد عراق به ايران، 
نشان از اين داشت كه مشكالت در حال برطرف شدن 
اس��ت. به طوريكه تاكيد بر افزايش تبادالت تجاري تا 
س��طح ۲۰ ميليارد دالر به صورت س��االنه را مي توان 
يكي از اهداف مهم اين س��فر تلقي ك��رد. اما در حال 
حاضر يكي از مشكالتي كه ايران با عراق دارد، به همان 
بدهي ۵ ميليارد دالري بر مي گردد كه بابت صادرات 
گاز و برق به اين كشور صورت گرفته است. طلبي كه 
عراقي ها به بهانه تحريم هاي امريكا از پرداخت آن سر 
باز مي زنند. عراق سال هاست كه يكي از مشتريان پر و 
پا ق��رص گازي و برقي ايران بوده به طوريكه زماني كه 
امريكا از برجام خارج ش��د و كشورها را تهديد كرد كه 
اگر تعامل نفتي و گازي خود با ايران را ادامه دهند، آنها 
را تحريم خواهد كرد، عراقي ها دست از گاز و برق ايران 
نكشيدند و به امريكا اعالم كردند امكان قطع واردات 

برق و گاز از ايران را ندارند.
در اين ميان امريكا، از ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ خريد نفت 
و گاز ايران را تحريم كرد ولي براي عراق معافيتي ۱۵ 
ماهه در نظر گرفت. اما در ادامه امريكا از متحدان خود 
در خاورميانه از جمله عربستان سعودي خواسته تا از 
طريق توسعه ميادين گاز و سرمايه گذاري در صنعت 
برق عراق، براي قطع وابس��تگي اين كش��ور به ايران 
تالش كنند. با اين وضعيت، تحريم هاي نفتي ايران از 
سوي امريكا يك چالش جدي در زمينه تعامالت ايران 
و عراق ايجاد ك��رد و آن پرداخت پول گاز و برق ايران 
بود. طبق قرارداد، عراقي ها موظف هستند پول گاز را 
با يورو و پول برق را ب��ا دالر به ايران پرداخت كنند اما 
زماني كه پاي امريكا به ميان آمد، عراقي ها اعالم كردند 

امكان پرداخت دالر ندارند و پيشنهاد پرداخت با دينار را 
مطرح كردند. پيشنهادي كه ظاهراً به مذاق ايران خوش 
نيامد و دو كش��ور مدت ها بر سر آن مذاكره كردند. در 
نهايت دو حساب براي عراقي ها در بانك مركزي ايران 
بازگشايي شد تا اگر عراقي ها توانستند، پول برق و گاز 
را با يورو و در غير اين صورت با دينار پرداخت كنند. در 
نهايت در تاريخ ۲۰ اسفند سال گذشته اولين بخش از 
مطالبات دولت ايران به حساب بانك مركزي كشورمان 
واريز شد. از ۱۲ ميليارد دالر صادرات ايران به عراق ۴ 
ميليارد آن صادرات برق و گاز اس��ت و آنطور كه بيژن 
زنگنه، وزير نفت سال گذشته اعالم كرده بود عراقي ها 
دو ميليارد دالر به ايران بابت پ��ول برق و گاز بدهكار 
هس��تند. هرچند عراقي ها تا به كنون از پرداخت اين 
بدهي سر باز زدند، اما ظاهرا در اين رابطه، مقرر شده 
كه ايران بتواند اقالم مورد ني��از خود اعم از مواد اوليه 
توليد و همچنين كاال هاي اساسي را وارد كند و پول آن 
از طريق حساب هاي ايران در بانك هاي عراقي از محل 
طلب ايران پرداخت شود. البته برخي هم عدم انتقال 
 FATF پنج ميليارد دالر بدهي عراق به ايران را به مساله
نسبت دادند. به گفته آنها، برخالف آنچه تصور مي شود، 
عدم انتقال اين ميزان بدهي به دليل تحريم نيس��ت؛ 
چراكه عراق از تحريم هاي امريكا معاف شده است. بلكه 
 FATF اگر ما ارتباطات داشتيم و از جانب ريسك هاي
مشكل نداشتيم، مي توانستيم اين پول را به راحتي به 

كشور منتقل كنيم.

   بدهي ۵ ميلياردي تسويه مي شود
با اين حال، طي روزهاي گذش��ته خبري منتشر شد 
مبني بر اينكه عراق قرار است بدهي خودش را به ايران 
از با تاسيس يك شركت به منظور تامين واردات مورد 
نياز كشورمان پرداخت كند. رواي اين خبر سيد حميد 
حسيني دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
بود. او در توضيح اين خبر گفته بود: »اين پول در چند 
حساب ايراني بانك TVI عراق قرار دارد كه رييس اين 

بانك در گذشته اعالم كرده بود كه يك شركت تاسيس 
مي كند و ايران مي تواند ليست كاال ها و مواد اوليه اي كه 
الزم دارد را در اختيار اين شركت قرار دهد و اين شركت 
آنها را با پولي كه ايران نزد عراق دارد، خريداري مي كند 
و آنها را در اختيار كشورمان قرار مي دهد، اما بعد از عوض 
شدن دولت در اين كشور و بي ثباتي بعد از آن اين مساله 
در عمل به محاق رفت.« بنابه اظهارات حسيني، در اين 
سفر رييس بانك TVI اعالم كرد كه اين شركت تاسيس 
شده و ايران مي تواند واردات كاال هاي اساسي و موارد 
اوليه توليد را از طريق اين ش��ركت انجام دهد، تا آن ۵ 
ميليارد دالري كه در نزد عراقي ها نيز وجود دارد، تسويه 
شود، اين در حالي است كه سفر انجام شده نگاه دولت 
جديد عراق به ايران را عوض كرد، چون همگي آنها افراد 
جديدي بودند و اطالع چنداني از ايران نداشتند، حتي 
خود الكاظمي نخست وزير عراق نيز با ايران چندان آشنا 
نبود، اما وقتي آمدند و با ظرفيت هاي ايران آشنا شدند، 

مشتاق همكاري با كشورمان شدند.

   تسويه بدهي يك گمانه زني است
به منظور بررس��ي اين موضوع به سراغ يكي از فعاالن 
اقتصادي در بازار عراق رفتيم تا صحت وسقم اين خبر 
را از او جويا شويم. علي شريعتي عضو اتاق بازرگاني ايران 
در پاس��خ به اين پرسش كه آيا قرار است طلب ايران از 
عراق از سوي شركتي خاص و به صورت تامين مواد اوليه 
مورد نياز كشورمان تسويه شود، عنوان كرد: به منظور 
پرداخت بدهي كه ايران از عراق طلب دارد، توافق شده 
كه اين كشور به صورت تهاتر كاال با ايران همكاري هايي 
داشته باشد. اما اينكه قرار باشد از طريق تاسيس يك 
شركت كه زير مجموعه بانك TVI قرار دارد، اين بدهي 

تسويه شود، چنين چيزي امكان ندارد. 
البته اين فع��ال اقتصادي ضمن تكذيب صحبت هاي 
حس��يني، تاكيد كرد: حتي اگر به ف��رض محال هم 
قرار باش��د اين اتفاق صورت بگيرد، به دليل مس��اله 
تحريم ها، گفتن آن به سود كشورمان نيست. چراكه 

به نظر مي رسد، مطرح كردن موضوعات اينچنيني از 
حساسيت خاصي برخوردار باشد و اسناد آن طبقه بندي 
شده است. بنابراين نمي توان در مورد آن خيلي شفاف 
صحبت كرد. ش��ريعتي در عين حال، تس��ويه بدهي 
ميلياردي ايران از عراق را از طريق اين شركت، بيشتر 
نوعي گمانه زني عنوان كرد كه خيلي قابل اتكا نيست. 

   تفاهم ارزي با عراق 
از سوي ديگر، يحيي آل  اسحاق رييس اتاق مشترك 
بازرگاني دو كشور نيز در گفت وگو با ما عنوان كرد كه 
تفاهمات الزم در حوزه ارزي بين ايران و عراق صورت 
گرفته تا ايران از طريق طلب هايي كه در نزد عراق دارد، 
پول واردات مواد اوليه و كاالهاي اساس��ي را پرداخت 
كن��د. او در مورد طل��ب صادرات ب��رق و گاز به عراق، 
نيز گفت: در پي سفر نخست وزير اين كشور به ايران، 
گشايش هاي خوبي در اين زمينه انجام داده و به نظر 
مي رسد با برنامه ريزي هايي كه صورت گرفته، اين منابع 
به طرقي در دسترس كشورمان خواهد بود و مي توان از 
آنها بهره برد. بنابه اظهارات او، در خصوص بدهي هاي 
عراق براي صادرات برق، گاز و انرژي بخش دولتي ايران 
مقرر شد تا ما كاالهاي اساس��ي و مورد نياز خود را در 
جهان خريداري كرده و از طريق بانك هاي اين كشور 
هزينه آن را پرداخت كنيم. آل اس��حاق با بيان اينكه 
عراق در حال حاضر به عنوان دومين ش��ريك تجاري 
ايران بعد از چين به شمار مي رود، افزود: سال گذشته 
ايران ۱۲ ميليارد دالر به اين كشور صادرات داشته، كه 
۹ ميليارد دالر از اين مبلغ مربوط به صادرات محصوالت 
غير نفتي بوده كه شامل كاالهاي »مصرفي، صنعتي، 
ساختماني، بهداش��تي و...« است و ۳ ميليارد دالر آن 
مرتبط با صادرات »گاز و برق« به اين كشور است. آل 
اسحاق در عين حال اين مطلب را نيز بيان كرد كه در 
زمين��ه نقل و انتقال ارزي، بخ��ش خصوصي عراق، ۹ 
ميليارد دالري كه صادر كرده بود را برگردانده و در اين 

زمينه مشكلي وجود ندارد. 

گروه صنعت |
از بازار خ��ودرو چه خبر؟ كدام خودروه��ا در اين هفته 
افزاي��ش قيمت را تجربه ك��رده اند؟ ارزيابي ها نش��ان 
مي دهد، قيمت هر دستگاه پرايد۱۱۱ در بازار آزاد حدود 
۹۱ ميليون تومان و سايپا ۱۳۱ تقريبا ۷۹ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان است؛ همچنين تيبا صندوقدار ۹۱ ميليون و 
۵۰۰ هزار تومان، تيبا ۲ و ساينا نيز ۱۰۴ ميليون تومان 
در بازار تعيين قيمت شده اند. قيمت روز كوييك نيز در 
اين بازار به ۱۱۴ ميليون و كوييكR حدود ۱۱۹ ميليون 
تومان رس��يد.  اما از قيمت پرتيراژ هاي ايران خودرو چه 
خبر؟ بررسي ها نش��ان مي دهد، قيمت پژو ۴۰۵ حدود 
۱۲۹ ميليون تومان، ۲۰۶ تيپ ۲، ۱۵۳ ميليون تومان، 
۲۰۶ تيپ ۵، ۱۹۰ ميليون تومان و پژو ۲۰۶ صندوق دار 
V۸ نيز ۱۸۲ ميليون تومان اس��ت. البته طي روزهاي 
گذشته ش��اهد اعمال تغييراتي در قيمت خودروي دنا 
EF۷ از سوي ايران خودرو بوديم. به طوري كه براساس 
اعالم شركت اين گروه خودروسازي در دعوتنامه تسويه 
حساب مشتريان دنا EF۷ معمولي با موعد تحويل مرداد 
ماه ۹۹ تغييرات قيمتي در اين محصول اعمال شده است. 
بر همين اساس قيمت دنا EF۷ از ۸۳ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان به ۱۲۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيده است. 
دعوتنامه تسويه حس��اب مشترياني كه قبال خودرو دنا 
EF۷ پالس )بدون س��انروف( با موعد تحويل مرداد ماه 
۹۹ را ثبت نام كرده بودند، روز چهارشنبه صادر گرديد. 
برهمين اس��اس قيمت دنا EF۷ پالس از ۱۲۰ ميليون 

تومان به ۱۳۷ ميليون تومان رسيده است.

   كدام خودروها مجوز گراني گرفتند؟ 
البته افزاي��ش قيمت ها تنها مختص ب��ه ايران خودرو 
نمي ش��ود و س��ايپا نيز يك هفته اي اس��ت كه برخي 
محص��والت خود را البته با مجوز ش��وراي رقابت گران 
كرده اس��ت. به طوريكه براس��اس توافقات بعمل آمده 
ميان ش��وراي رقابت و ستاد تنظيم بازار قرار براين شد 

تا قيمت خودرو هر س��ه ماه يك بار براساس نرخ تورم 
بخشي كه توسط بانك مركزي اعالم مي شود تغيير پيدا 
كند. برهمين اساس شركت سايپا بعد از ارايه مستندات 
درخواس��ت افزايش قيمت محصوالت خ��ود را اعالم 
كرد كه در نهايت مورد موافقت س��تاد تنظيم بازار قرار 
گرفته است. براساس قيمت هاي جديد شركت سايپا 
درتيرماه امسال تيبا دو از ۶۰ ميليون و ۶۲۰ هزار تومان 
به ۷۷ ميليون و ۸۰۰ هزارتومان، كوئيك معمولي از ۷۹ 
ميليون و ۴۰۰ هزارتومان ب��ه ۹۴ ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان و ساينا آپشنال از ۷۸ ميليون تومان به ۹۱ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان رس��يده است. جزييات قيمت هاي 
جديد تعدادي از محصوالت سايپا به اين شرح است كه 
»وانت ۱۵۱ معمولي« از ۴۸ ميليون و ۵۴۰ هزار تومان 
به ۶۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيده است. »كوييك 
معمولي« هم از ۷۹ ميلي��ون و ۴۰۰ هزار تومان به ۹۴ 
ميليون و ۴۰۰ هزار تومان افزايش قيمت داده اس��ت. 
از ديگر محصوالت اين شركت خودروسازي، »تيبا ۲ با 

رينگ فوالدي« است كه قيمت آن از ۶۰ ميليون و ۶۲۰ 
هزار تومان به ۷۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است. 
همچنين قيمت »تيبا ۲ پالس« از ۷۵ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان به ۹۰ ميلي��ون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش 
يافته است. درنهايت خودروي »ساينا، رينگ فوالدي 
از ۶۱ ميلي��ون و ۲۴۰ هزار تومان به ۷۶ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان و »ساينا آپشنال« از ۷۸ ميليون تومان به ۹۱ 

ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده است.

     بازار تا حدي به ثبات رسيده
در همين رابطه، اما رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو 
درباره وضعيت بازار خودرو معتقد است كه قيمت خودرو 
نسبت به هفته گذش��ته كه نرخ ارز مدام در حال نوسان 
بود، به ثبات رسيده و با سقوط قيمت دالر از ۲۵ به ۲۰هزار 
تومان، دامنه تغيير قيمت خودرو نيز كاهش يافته است. 
سعيد موتمني ادامه داد: البته همچنان قيمت ها در اين 
بازار غيرمنطقي باال اس��ت و با وجود ثبات بازار، خريدار 

چنداني وجود ندارد و بيش��تر مردم فروش��نده هستند. 
موتمني با انتقاد از فاصله باالي قيمت خودرو در كارخانه 
و بازار تصريح كرد: باتوجه به افت عرضه خودروسازان اين 
فاصله قيمت روز به روز در حال افزايش است، به طوري كه 
در برخ��ي  خودرو ها اين اختالف قيم��ت به ۱۰۰درصد 
رسيده و التهاب بازار را دوچندان كرده است. وي با اشاره 
به تاثير نرخ ارز بر قيمت خودرو اظهار كرد: با كاهش نرخ 
ارز طي چند روز گذشته شاهد بازگشت آرامش نسبي به 
بازار خودرو هستيم و روند صعودي قيمت ها متوقف شده 
است؛ حاال چنانچه ارز مجددا كاهش يابد قيمت خودرو 
نيز نزولي خواهد شد. موتمني تاكيد كرد: البته همانطور 
كه قبال گفته ام كاهش عرضه خودروسازان و عدم تعادل 
بين خودرو هاي موجود و حجم تقاضا باعث التهاب قيمت 
خودرو ش��ده و اگر خودروي بيشتري به بازار تزريق شود 
مسلما بر كاهش قيمت خودرو و فاصله نرخ كارخانه و بازار 

تاثيرگذار خواهد بود.
از سوي ديگر، سرپرس��ت وزارت صمت اما با تاكيد بر 
برخورد با گران فروشان، تصريح كرد كه در حال حاضر 
كاال به وفور وجود دارد و تغييرات قيمت كاالها ناشي از 
افزايش هزينه هاي توليد است و نه گران فروشي. حسين 
مدرس خياباني با بيان اينكه بازار در حال حاضر با كمبود 
و گراني مواجه نيست، تصريح كرد: بخش عمده اي از 
كاالها تحت تاثير شاخص هاي كالن اقتصاد مثل نرخ 
ارز، نرخ تورم و دس��تمزد هستند، ضمن اينكه وفور و 
فراواني كاال هم وج��ود دارد. بنابراين افزايش قيمتي 
كه در حال حاضر در همه كاالها شاهد هستيم متاثر از 
شاخص هاي كالن اقتصادي است و اگر جلوي تغييرات 
طبيعي قيمت متاثر از افزايش قيمت عوامل توليد را 
بگيريم و دستوري برخورد كنيم، يعني در سال جهش 
توليد جلوي توليد را مي گيريم. وي افزود: البته در اين 
شرايط عده اي هم سوءاستفاده مي كنند، بنابراين اگر 
گران فروشي ناشي از احتكار و امتناع اتفاق افتاده باشد 
و نه تغييرات قيمت و گراني، به شدت برخورد مي كنيم.
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تبعات اخير در تامين ارز 
مورد نياز نهاده هاي دامي 

دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
گفت: با وجود پيگيري هاي مس��تمر دستگاه هاي 
ذيربط، ميزان واردات نهاده هاي دامي بنا بر آمار هاي 
اعالم شده در ۴ ماهه اول امسال با كاهش ۳۱ درصدي 
مواجه گرديده است. به گزارش آوندا، عباس حاجي زاده 
با اع��الم اين مطلب اظهار كرد: كندي و كاهش روند 
تأمين ارز مورد نياز واردات نهاده هاي دامي به زودي 
باعث تشديد كمبود نهاده هاي دامي در كشور خواهد 
شد.وي افزود: متاسفانه هشدارهاي دست اندركاران 
زنجيره توليد مواد پروتئيني كشور و حتي تاكيدات 
رياس��ت محترم جمهور طي ماه هاي گذشته تاثير 
زيادي در تامين ارز نهاده هاي دامي نداشته است به 
نحوي كه آمار واردات نهاده هاي دامي از ابتداي سال 
۹۹ حدود ۳۱ درصد كاهش داشته است و در صورت 
تداوم اين وضعيت در ماه ه��اي آينده با كمبود هاي 
بيش��تري مواجه خواهيم بود .حاجي زاده ادامه داد: 
مجموعه دست اندركاران به ويژه بانك مركزي بايد 
تدبير ويژه اي براي جبران و تامين فوري منابع مورد نياز 
براي تامين ارز واردات نهاده هاي دام و طيور را مطابق 
برنامه ساالنه اتخاذ كنند.البته براي تامين ارز واردات 
كاالهاي اساسي از جمله نهاده هاي دامي تالش هاي 
مستمري از سوي دستگاه هاي مختلف از جمله بانك 
مركزي صورت گرفته است و با توجه به محدوديت هاي 
حاكم بر مسير هاي تامين و انتقال ارز بايد قدردان اين 
زحمات بود.وي خاطرنشان كرد: تقريباً تأمين ارز براي 
كاالهاي اساسي وارداتي متعلق به بخش خصوصي در 
بنادر كشور طي ۴ ماه گذشته از روند حداقلي برخوردار 
بوده و بدون ترديد ت��داوم وضع موجود آثار و تبعات 
نامطلوبي در تامين سبد غذايي كشور با قيمت هاي 
متعادل بر جا خواهد گذاشت.حاجي زاده گفت: بخش 
قابل توجهي از ذرت فعلي موجود در بازار نيز از طريق 
واردات اعتباري فعاالن اقتصادي انجام شده است و 
تاجران و بازرگانان با استفاده از اعتبار شخصي خود 
اين محموله ها را به صورت اعتباري خريداري كرده 
و بانك مركزي موظف ش��ده است كه تا سه ماه بعد 
ارز آن را تامين نمايد.وي تاكيد كرد: بدون ترديد اگر 
فعاالن بخش خصوصي با استفاده از اعتبار خود اقدام به 
واردات نهاده هاي دامي نمي كردند تبعات كمبود كاال بر 
بخش توليد و توزيع بيش از پيش خودنمايي مي كرد.

حاجي زاده گفت: با پيش��نهاد اتحاديه و تدبير ستاد 
اقتصادي كشور خوشبختانه امكان واردات نهاده هاي 
دامي به صورت اعتباري و تامين ارز مورد نياز ۹۰ روز 
بعد از عرضه آن در بازار فراهم گرديده اس��ت و بدون 
ترديد تداوم و توسعه اين روش در كنار اجراي به موقع 
تعهدات بانك مركزي مي تواند در زمان محدود بخش 
قابل توجهي از مشكالت فعلي را برطرف نمايد.وي  در 
پايان تقاضا كرد كه شخصا به موضوع رفع مشكالت 
جاري س��امانه ب��ازارگاه ورود كند ت��ا چرخه توزيع 
نهاده هاي دامي از شفافيت و سرعت و دقت بيشتري 

برخوردار گردد .

۸۳  درصد مطالبات كشاورزان 
تسويه شد

شاتا | مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران از 
خريد بيش از ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار تن گندم تا هفتم 
مردادماه خب��ر داد و گفت: تاكنون ۸۳ درصد از پول 
گندم هاي تحويلي به مراكز خريد تسويه شده است. 
يزدان سيف اظهار داشت: در مقايسه با هفتم مردادماه 
سال گذشته، خريد تضميني رش��د ۸ درصدي در 
كشور دارد و در حال حاضر مراكز خريد در ۳۱ استان 
آماده تحويل گندم كشاورزان هستند. سيف اضافه 
كرد: مطالبات گندم كاراني كه تا ۲۳ تيرماه گندم خود 
را به مراكز خريد تحويل داده و اطالعاتشان در سامانه 
ثبت شده به طور كامل پول خود را دريافت كرده اند. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: تاكنون 
۱۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان به گندم كاران پرداخت 
ش��ده اس��ت. وي افزود: ارزش كل خريد تضميني 
گندم به بيش از ۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد: 
تاكنون ۲۷۵ هزار تن دانه روغني كلزا به ارزش حدود 

۱,۱۵۷ ميليارد تومان خريداري شده است.

نامه نگاري پورابراهيمي
با روحاني درباره فوالد

مهر |محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس در نام��ه اي به حس��ن روحاني 
رييس جمهور كشورمان بر لزوم عرضه كل توليدات 
فوالد كش��ور در بورس كاال به منظور تعادل اين بازار 
تاكيد كرد.در اين نامه آمده است كه با توجه به توليد 
۲۸ ميليون تن فوالد در كشور و اينكه ميزان مصرف 
به سختي به ۱۸ ميليون تن مي رسد، هيچ نگراني از 
بابت تأمين نياز داخل وجود ندارد و با يك برنامه ريزي 
صحيح و منسجم مي توان ضمن تأمين نياز داخل، 
صادرات فوالد را در دس��تور كار قرار داد.در بخش��ي 
ديگر عنوان شده است: از ۱۸ ميليون تن محصول مرد 
مصرف در داخل كشور كمتر از ۳۵ درصد آن در بورس 
كاال مورد معامله قرار مي گيرد و مابقي بدون شفافيت 
توسط ش��ركت ها به فروش مي رسد كه اين امر بازار 
فوالد را با چالش جدي روبه رو كرده است. وي مي گويد: 
به نظر مي رسد با ايجاد شفافيت از طريق تجميع تمام 
معامالت در بورس كاالي��ي، كنترل دقيق صادرات، 
رصد خريداران محص��والت همچون انواع ورق هاي 
فوالدي، شمش و اسلب فوالدي تا بازار نهايي مصرف 
از طريق تحول اساسي در سيستم بهين ياب و از همه 
مهم تر شفاف سازي عرضه و تقاضا از طريق مكانيزم بازار 
سرمايه در كليه مراحل زنجيره توليد، بازار محصوالت 
فوالدي نيازمند هيچگونه مداخله قيمتي نبوده و به 
تعادل قيمتي خواهد رسيد.وي افزود: ابالغ قيمت هاي 
دستوري در بازار فوالد باعث افزايش شديدي قيمت ها 
براي مصرف كننده، توزيع گسترده رانت و ايجاد فساد 
در دستگاه هاي اجرايي و نيز بازگشت امضاهاي طاليي 

و عدم توسعه زنجيره مي شود.

ويژه

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههای
نفتیمنطقهساریخبرداد

اقدامات پيشگيرانه منطقه ساری 
در موج دوم شيوع ويروس کرونا

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: با توجه به ضرورت همكاري همگاني 
در مبارزه با ويروس كرونا، شركت هاي زنجيره اي 
توزيع س��وخت و انجمن صنف��ي جايگاهداران 
اس��تان با تجهيزات بهداش��تي كامل تري وارد 

عمل شدند. 
س��بحان رجب پ��ور مدير ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري در دومين جلسه 
با شركتهاي زنجيره اي توزيع سوخت و انجمن 
صنفي جايگاهداران استان كه در تاريخ ۹۹/۵/۱ 
با هدف پيشگيري و مبارزه با موج دوم شيوع كرونا 
برگزار شد، بيان كرد: با توجه به وضعيت اضطراري 
ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا در سطح استان 
با بررس��ي نقاط قوت و ضعف در نحوه عملكرد 
مجاري عرضه سوخت، ضرورت استفاده از ماسك 
و دستكش و مواد ضد عفوني كننده در جايگاه ها 

مورد پيگيري قرار گرفت. 
سبحان رجب پور با تقدير از عملكرد خوب مالكان 
مجاري عرضه سوخت در شيوع موج اول ويروس 
كرونا، اظهار كرد: با توجه به شروع موج دوم كرونا 
در حال حاضر كليه پرسنل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري و مجاري عرضه 
سوخت در تالشند تا با به وجود آوردن محيطي 
بهداشتي و دور از استرس در سطح پمپ بنزين ها 
و جايگاه هاي س��ي ان جي، س��وخت مورد نياز 
مش��تريان را با كمترين خطر انتق��ال ويروس 

توزيع نمايند. 
وي تاكيد كرد: با مجهز ش��دن كاربران مجاري 
عرضه سوخت به تجهيزات حفاظتي و بهداشتي 
نظير اس��تفاده تمام وقت از ماسك و دستكش و 
ضد عفوني محيطي جايگاه ها، نازل و تلمبه ها به 
صورت چند بار در شبانه روز، اميد است اين بحران 

به زودي خاتمه يابد.
مدير منطقه ساري اذعان كرد: به منظور مبارزه با 
ويروس كرونا در سطح جايگاه هاي عرضه سوخت 
منطقه س��اري، تيم هاي مراقبتي بهداش��تي و 
كنترل و نظارت در اين شركت تشكيل شده است 
و به صورت مستمر در حال رصد بهداشتي كليه 

جايگاه هاي عرضه سوخت هستند.
وي تاكيد كرد: ازمصرف كنندگان سوخت تقاضا 
مي شود با رعايت پروتكل هاي بهداشتي حتما از 
لوازم بهداشتي موجود در پمپ بنزين ها استفاده 
نموده و به اطالعيه هاي موجود با موضوع ويروس 

كرونا در جايگاه ها توجه جدي داشته باشند. 

كاال بدون اصالح ثبت سفارش 
ترخيص شود

مع��اون فن��ي و امورگمركي گم��رك ايران با 
ارس��ال نامه اي به مدرس خياباني، سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، از وي خواست 
موافقت كند در صورت تغيير رديف تعرفه كاالها 
در گمرك، به ش��رط ثابت ماندن شرح تجاري 
كاال، نياز به اصالح مجوز ثبت سفارش نباشد. 
در نامه مهرداد جمال ارونقي خطاب به حسين 

مدرس خياباني آمده است: 
»يكي از بندهاي پيش��نهادي گمرك ايران در 
خصوص ارايه راه��كار عملياتي جهت كاهش 
رس��وب كاالها در بنادر و گمركات كشور كه از 
سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به استحضار 
رياست جمهوري رسيد و از سوي رييس دفتر 
و سرپرست نهاد رياست جمهوري جهت اقدام 
اب��الغ گرديد ترخي��ص اقالم اظهار ش��ده به 
گمرك بدون نياز به اصالح ثبت سفارش، طبق 
رديف تعرفه استنباطي به گمرك، مشروط به 
ثابت بودن ش��رح تجاري كاال« بوده است كه 
جهت اجرا ب��ه كليه گمركات اجرايي كش��ور 

ابالغ گرديد.
نظر ب��ه اينكه وفق تصميمات متخذه توس��ط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، كاالهاي گروه 
دوم به زي��ر گروه هاي ۲۱ لغايت ۲۷ تقس��يم 
گرديده، در حال حاضر پيش��نهاد فوق مبني 
بر عدم ني��از به اصالح ثبت س��فارش تا زماني 
قابل پذيرش مي باشد كه مشمول تغيير گروه 
كاالي��ي نگردد؛ حتي اگر ش��رح تج��اري كاال 
تغييري ننمايد. لذا بمنظور تس��ريع در انجام 
تش��ريفات ترخيص كاال و بمنظ��ور تأمين به 
موقع مواد اوليه واحدهاي توليدي در سال مزين 
به »جهش توليد« و تأمين كاالهاي اساس��ي و 
ضروري، پيش��نهاد مي گردد در صورتي كه با 
تغيير رديف تعرفه اس��تنباطي گمرك، شرح 
تجاري كاال ثابت بوده باش��د و: ۱- تغيير گروه 
كااليي، درون خود گروه هاي ۲۱ يا ۲۲ )كه هر 
دو گروه ش��امل تامين ارز نيمايي مي باش��ند( 
صورت گيرد؛ ۲- تغيير گروه كااليي، درون خود 
گروه هاي ۲۳ تا ۲۶ )كه هر چهار گروه كااليي 
ش��امل تامين ارز از محل صادرات مي باشند( 
صورت گيرد )مثاًل- گ��روه كاالي اظهاري ۲۳ 
و گروه كاالي استنباطي گمرك نيز همان ۲۳ 
باش��د(؛ ۳- تغيير گروه كااليي صرفا در جهت 
كاهشي باشد مثاًل از ۲۵ به ۲۴ يا از ۲۳ به ۲۲ و 
...؛ ادامه انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال 
بدون نياز به اصالح ثبت سفارش و فرآيندهاي 
بعدي آن امكان پذيرباشد..« معاون فني گمرك 
ايران در پايان مكاتبه خود، تاكيد كرده است: 
» قطع��ًا و يقينًا پذيرش پيش��نهادات فوق، از 
ايستايي هاي غيرمعمول براي اصالح يا ويرايش 
ثبت سفارش كاسته و اثر چشمگيري در كاهش 

زمان ترخيص كاال خواهد گذاشت.«

ماجراي ۵ ميليارد دالر بدهي كه هنوز به كشور برنگشته، از چه قرار است؟

صنعت،معدن و تجارت
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وقتيشعرپشتوانتراهمميدزدند!
اكبر اكسير با بيان اينكه شعر پشت وانت را هم به نام خودشان مي زنند درباره سرقت ادبي سخن گفت. اين شاعر و طنزپرداز درباره 
سرقت ادبي و وضعيت رسيدگي به آن اظهار كرد: بحثي هم به نام توارد در ادبيات وجود دارد؛ مثال بيت اول شعري را كه من در آستارا 
گفته بودم، شاعري در مشهد هم گفته بود كه هر دو در مجله »جوانان« استاد طبايي منتشر و توضيح داده شد كه بنا به داليلي اين 
يك بيت يكي شده و مي توان به آن توارد گفت. ولي وقتي يك غزل كامل به نام كسي ديگر زده مي شود ديگر توارد نيست؛ يك مصرع 
يا نهايتا يك بيت مي تواند توارد باشد. با اين حال سرقت ادبي امروزه خيلي شيوع پيدا كرده، شعر معروفي را كه حتي پشت وانت ها 

هم هست برمي دارند و به نام خودشان مي زنند. 

كشتارزائرانبهدستنظاميانسعوديدرمكه
نهم مرداد 1366 در جريان حمله نظاميان 
س��عودي به زايران بيت اهلل الحرام هنگام 
انجام دادن مراسم برائت از مشركان، 275 
تن از حجاج ايراني و 130 تن از حجاج ديگر كشورها كشته 
و شماري نيز زخمي ش��دند. روز ششم ذي الحجه سال 
1407 )مصادف با روز نهم مردادماه 1366 شمسي( يادآور 
مراسم »برائت از مشركين« زائران ايراني خانه خدا و كشتار 
حجاج مظلوم ايراني در مكه به دست حكام آل سعود است 
كه جمعه سياه نام گرفت.  برنامه راهپيمايي ساعت 16 و 
30 دقيقه شروع شد. زائران ايراني و خارجي با پالكاردهايي 
كه مضامين ضد امريكايي و اس��راييلي داشت به سمت 
محل معين حركت مي كردند و آرام شعار مي دادند. بعد از 
رسيدن راهپيمايان به محل مورد نظر، ابتدا پيام امام )ره( 
به كنگره حج خوانده شد و سپس سخنراني نماينده امام 
شروع شد. ساعت 18:10 كه سخنراني در حال اتمام بود، 
زائران به آرامي براي مراجعه به محل استقرار خود به سوي 
سه راهي شعب ابوطالب در حال حركت بودند. دقايقي بعد 
پايان مراسم اعالم شد و بي مقدمه حمله نيروهاي پليس 
به تجمع كنندگان شروع شد. كمي بعد پليس سعودي 
با گازهاي سمي و خفه كننده و ش��ليك رگبار، زائران را 
مورد هدف قرار داد. نظاميان س��عودي در اين فاجعه به 
زنان و جانبازان هم رح��م نكردند، به طوري كه نيمي از 
كشته ش��دگان زنان بودند. بسياري از آمار شهدا مربوط 
به روزهاي پس از حادثه است كه ماموران سعودي اجازه 
مداواي مجروحين حادثه را در بيمارستان ها ندادند و برخي 
از مجروحان كه جراحات حاد داشتند، پس از تحمل رنج و 
درد بسيار و در حالي كه امكان مداواي آنها بود، به شهادت 

رس��يدند. پس از حادثه ذيحجه 1407/ مرداد 1366، با 
توجه به عظمت واقعه و ميزان تلفات مردم عادي وبي دفاع 
همچنين سوابق مراس��م برائت از مشركان كه به آرامي 
برگزار شده بود، مرتكبان حادثه خود را مجبور به توضيح 
ديدند و حجاج را به اخاللگري و ايجاد آشوب متهم كردند. 
بعد از اين حادثه و باال بودن ميزان تلفات زائران كه عمدتا از 
جانبازان و زنان بودند، دولت عربستان سعودي در واكنشي 
فرافكنانه حجاج ايران را متهم به اخاللگري و ايجاد آشوب 
كرد و در دفاع از اقدام خود مدعي شد نيروي پليس اين بار 
هم مثل دفعات قبل براي حفاظت از مراسم در محل معين 
مستقر شده بود و ايراني ها بي مقدمه با سالح سرد به سمت 

نيروهاي پليس يورش بردند و اقدام به ضرب و شتم آنان 
كردند. ادعاي ديگر پليس اين بود كه نيروها به هيچ وجه 
براي مقابله با اين اقدام حجاج ايراني از اس��لحه استفاده 
نكردند. مدعياتي از اين نوع بالفاصله بعد از انتشار عكس ها 
و فيلم هاي آن از سوي ناظران  بي طرف بي اعتبار عنوان شد. 
در بيانيه رسمي وزارت كشور سعودي در هشتم ذيحجه، 
آمار تلفات اين حادثه 402 كشته اعالم شد كه 275 نفر 
آنان ايراني كه نيمي از آنان زن بودند و 649 زخمي. آمار 
اعالم ش��ده البته از سوي ايران مورد تشكيك واقع شد و 
منابع ايراني از كشته شدن 325 نفر با تفكيك 203 زن و 

122 مرد خبر دادند. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

نمادكشور

نهم مرداد 1359، پس از گذشت بيش از يك سال از 
شكل گيري و تثبيت نظام جمهوري اسالمي ايران، 
مشخصات فني و ظاهري پرچم رسمي كشور از 
طرف دولت وقت اعالم شد. اين طرح در رنگ هاي 
سبز در باال، سفيد در وسط و سرخ در پايين همراه 
با عالمت مخصوص جمهوري اسالمي و شعار اهلل 
اكبر مشخص شد. اين طرح بيان كننده محتواي 
حكومت اسالمي به شمار مي رفت و نقش كلمه اهلل 
در آن اشاره اي به مبدا و منتهاي آفرينش داشت. 
در پرچم جمهوري اس��المي ايران، رنگ سبز به 
عنوان مذهب ش��يعه، رنگ سفيد به نشانه صلح 
دوس��تي و آرامش طلبي ملت ايران و رنگ قرمز 
نش��ان از آمادگي ملت براي دفاع از اس��تقالل و 
آزادي خويش تفس��ير شده است.  پرچم ايران به 
رنگ هاي سبز، سفيد و قرمز در ميان اين 3 رنگ 
بسته به نوع حكومت هايي كه بر ايران فرمانروايي 
كرده اند، گاه ش��ير و خورشيد و گاه سفيد )بدون 
نشان( قرار گرفته  است. در حال حاضر نشاني كه 
بيان گر »اهلل« و شعار »ال اهلل اال اهلل« است، به رنگ 
قرمز در ميان پرچم و روي رنگ سفيد قرار گرفته  
است. همچنين 22 »اهلل اكبر« به رنگ سفيد و به 
نشانه پيروزي انقالب در روز 22 بهمن، در حاشيه 
پايين رنگ سبز و حاش��يه باالي رنگ قرمز قرار 
گرفته  است. در پرچم ايران رنگ سبز نشانه خرمي 
و دوستي، س��فيد نش��انه صلح و دوستي و قرمز 
نشانه خون از دست رفتگان در راه ايران )شهيدان( 
اس��ت. اين 3 رنگ از ديرباز در نمادهاي ايراني به 
كار مي رفته اند. براي نمون��ه در نگاره هايي كه از 
كاخ هاي شوش به دست آمده  است، اين3 رنگ را 
مي توان ديد. پس از تازش تازيان به ايران، ايرانيان 
تا 200 سال هيچ درفش يا پرچمي نداشتند و تنها 
دو تن از قهرمانان ملي ايران زمين، يعني ابومسلم 
خراس��اني و بابك خرمدين، داراي پرچم بودند. 
ابومسلم پرچمي يك سره سياه رنگ داشت و بابك 
س��رخ رنگ. به همين روي بود كه طرفداران اين 
دو را سياه جامگان و سرخ جامگان مي خواندند. از 
آنجايي كه علماي اسالم تصويرپردازي و نگارگري 
را حرام مي دانستند تا سال هاي مديد هيچ نقش و 
نگاري از جانداران روي درفش ها تصوير نمي شد.  
در س��ال 255 خورش��يدي )979ميالدي( كه 
غزنويان با شكست دادن س��امانيان زمام امور را 
در دست گرفتند، س��لطان محمود غزنوي براي 
نخس��تين بار دس��تور داد نقش يك ماه را روي 
پرچم خود كه رنگ زمينه آن يكس��ره سياه بود، 
زردوزي كنند. س��پس در سال 410 خورشيدي 
)1031 ميالدي( سلطان مسعود غزنوي به انگيزه 
دلبستگي به شكار شير دس��تور داد نقش و نگار 
يك ش��ير جايگزين ماه شود و از آن پس هيچگاه 
تصوير شير از روي پرچم ملي ايران برداشته نشد 
تا انقالب اسالمي در سال 1357 . شواهد تاريخي 
و متون ادبي و باستان شناسي كه احمد كسروي، 
مجتبي مينوي و سعيد نفيسي گردآوري و بررسي 
كرده اند، نشان مي دهد خورشيد در صورت فلكي 
اسد در منطقةالبروج از قرن هفتم هجري نقشي 
نمادين و رايج ش��د. تحقيقات نشان مي دهد اين 
نشان از س��تاره بيني وارد فرهنگ عام، نشان ها و 

نقوش هنري شده  است. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويبآييننامهاصالحاتارضي
آيين نامه اصالحات ارضي مرداد 1343 كميسيون 
خاص مشترك مجلس��ين در مجلس شوراي ملي 
به تصويب رس��يد.  تجربه اصالحات ارضي در ايران 
را در زمره برنامه هاي ضد فئودالي ]ضد زمين دارها[ 
دسته بندي مي كنند؛ اصالحاتي كه طرح و برنامه اش 
ب��ه قصد از ريش��ه نابود كردن فئوداليس��م، تثبيت 
س��رمايه داري در مناطقي كه شامل حال اصالحات 
نش��دند و افزايش ثبات سياس��ي كش��ور بود.  اين 
اصالحات، قدرت سياسي و اقتصادي طبقه زمين دار 
را از بين ُبرد.  بر اساس ماده يك آيين نامه اصالحات 
ارضي، در صورتي كه مالك بخواهد از اختيار مندرج 
در بند الف ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصالحات 
ارضي استفاده كند، مخير است اسناد  اجاره را با فرد 
فرد زارعين داخل نسق و يا با هر يك از آنها به ضمانت 
ش��خص ديگري تنظيم و امضا كند.   در صورتي كه 
شركت تعاوني روستايي در قريه تشكيل شده باشد و 
زارعين به شركت مزبور براي اجاره وكالت داده باشند، 
قرارداد اجاره با ش��ركت تعاوني منعقد خواهد شد و 
ش��ركت از كل رقم مال االجاره وصولي دو درصد به 
عنوان كارمزد به نفع خود برداشت خواهد كرد. شرايط 
كلي اجاره و نمونه اوراق وكالتنامه و اجاره نامه از طرف 
سازمان اصالحات ارضي تهيه مي شود و ساير شرايط 
با توجه به مقررات مربوط به اصالحات ارضي با تراضي 
طرفين تعيين مي شود وكالتنامه ها و اجاره نامه هايي 
ك��ه طبق اين م��اده تنظيم ش��ود در حكم اس��ناد 
رسمي و الزم االجرا خواهد بود. بر اساس ماده 2 اين 

آيين نامه، مال االجاره به صورت نقدي تعيين مي شود. 
طرفين مي توانند با تراضي يكديگر تمام يا قسمتي 
از مال االج��اره را به جنس تبديل نمايند كه از طرف 
مس��تأجر به مالك تحويل ش��ود. همچنين، مدت 
اجاره 30 س��ال و اجاره بها هر 5 سال يك مرتبه قابل 
تجديدنظر اس��ت. در صورتي كه در مدت اجاره بين 
زارعين و مالكين براي خريد و فروش يا تقسيم ملك 
موضوع بندهاي ب و ج ماده 1 از مواد الحاقي به قانون 
اصالحات ارضي توافق حاصل ش��ود هنگام تنظيم 
سند اجاره فسخ خواهد شد. ميزان اجاره بها بر اساس 
معدل عايدات خالص مالكانه سه س��اله ) سال هاي 
1340 و 1341 و 1342( مورد اجاره با توجه به عرف 
محل با تراضي زارعين و مالكين تعيين مي شود.  در 
صورت عدم تراضي معدل عايدات خالص مالكانه 3 
سال مزبور ) ضريب( را سازمان اصالحات ارضي تعيين 
خواهد كرد. عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس 
از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينه هايي است 
كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك 
مي باش��د.   مااده 5 اين قانون نيز تصريح كرده است: 
در صورتي كه هر يك از زارعين در سررسيد مقرر از 
پرداخت مال االجاره خودداري نمايد پس از انقضاي 
3 ماه از تاريخ مذكور به درخواست مالك يا مالكين و با 
اطالع سازمان اصالحات ارضي اجاره فسخ مي شود و 
مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقيه مدت اجاره 
) با استيفاي حق موجر از نظر وصول مال االجاره( به 

ديگري اجاره داده خواهد شد.

رمدسيوير به صورت محدود در بيمارستان ها توزيع شد
رييس س��ازمان غ��ذا و دارو از توزيع 
محدود رمدس��يوير در دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي و بيمارس��تان ها خبر 
داد. محمدرضا شانه ساز درباره قيمت 
داروي رمدسيور و فاويپيراوير گفت: در 
شريطي داريم صحبت مي كنيم كه اگر 
قيمت هايي  كه در دنيا عرضه مي شود، 
نگاه كنيم، مي بينيم كه قيمت خوبي 

اس��ت. بايد توجه كرد كه هر دان��ه از نوع برند اين 
داروها بين 300 تا 400 دالر اس��ت و نوع ژنريك 
يكي از اين داروها 74 دالر اس��ت. بنابراين قيمت 
اين داروها نشان مي دهد كه همچنان در كشور ما 
رعايت حال بيم��ار و مصرف كننده، به عنوان يك 
مقوله اصلي مدنظر وزارت بهداش��ت هست. وي 
اف��زود: به هر حال اين دارو جديد اس��ت و با توجه 
به ش��رايط خاصي كه در دنيا وجود دارد، توليد و 

عرضه مي ش��ود. م��ا در زمان كوتاهي 
موفق شديم كه اين دارو را در داخل و 
 با قيمتي بسيار پايين تر از قيمت هاي 
بي��ن المللي تولي��د كنيم ك��ه يقينا 
ارزشمند است. شانه ساز ادامه داد: البته 
هنوز هيچ دارويي كه بشود 100درصد 
ادعا كرد ك��ه در درمان كرونا مي تواند 
موثر باشد، شناخته نش��ده است، اما 
تالش ما اين اس��ت كه آخرين يافته هاي موجود 
در دنيا را در اختيار تيم پزش��كي ق��رار دهيم اين 
داروها را با هماهنگي وزارت بهداشت تهيه كرديم 
و در اختيار قرار داديم. طبق س��هميه بندي كه با 
همفكري معاونت درمان انجام شده، رمدسيوير در 
اختيار بيمارستان ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي 
به صورت محدود قرار گرفته و انتظارمان اين است 

كه دقت الزم در زمينه تجويز انجام شود. 

رفع مشكل دو پالك از4 پالك وقفي كوه دماوند
در پي انتش��ار اخباري مبني بر صدور 
سندي به نام دولت براي كل اراضي قله 
دماوند، معاون حفاظ��ت و امور اراضي 
اداره مناب��ع طبيعي مازن��دران گفت: 
اختالف ها بر سر دو پالك 68 و 69 حل 
شده است اما همچنان دو پالك ديگر 
سابقه وقفيت دارند كه پيگير حل مشكل 
اين دو پالك نيز هستيم. موسي مقيمي 

اظهار كرد: خوشبختانه براي پالك هاي 68 و 69 كوه 
دماوند كه پيش از اين اختالفاتي بر سر آن با سازمان 
اوقاف داش��تيم سندي به اسم س��ازمان جنگل ها 
صادر ش��د. براي بقيه پالك ها نيز جانمايي صورت 
گرفته است و پيگير صدور سند براي آنها هستيم. او 
در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا مالكيت سازمان 
جنگل ها بر ساير پالك هاي دماوند اثبات شده است، 

گفت: در حال حاض��ر اختالفاتي روي 
پالك هاي 35 و 37 وجود دارد كه آنها 
نيز سابقه وقفيت داشته اند. اميدواريم 
بتوانيم براي اين دو پالك نيز س��ندي 
به اس��م دولت بگيريم. معاون حفاظت 
و امور اراضي اداره منابع طبيعي استان 
مازندران در پايان به ايسنا گفت: اعتقاد 
ما اين اس��ت كه كوه دماوند جزو انفال 
است و بايد تحت مالكيت سازمان جنگل ها باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور امروز اعالم كرده 
است كه با تالش يك تيم ويژه كل اراضي قله دماوند 
به نام دولت سند دار شده است. در چند روز گذشته 
نيز كارزاري براي امضاي نامه اي خطاب به روساي قوا 
به منظور جلوگيري از واگذاري دماوند و جنگل هاي 

هيركاني شكل گرفت بود. 

میراثنامه

باستانشناسانرژهكاروانگنجيابرامحكومكردند
جامعه باستان شناسان كشور اقدام رژه كاروان هاي حفاران غيرمجاز و گنج ياب 
را با انتشار بيانيه اي محكوم كرد. سال ها و ماه هاي اخير، دوران سختي است كه بر 
ميراث فرهنگي ايران مي گذرد. مشكالت گوناگون اقتصادي، بي توجهي به قانون، 
سستي و ناكارآمدي نهادهاي مسوول، ناآگاهي عمومي و عوامل پيدا و پنهان دگر 
سبب شده است تا عده اي سودجو با بهره بردن از امكانات فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي، اقدام به ايجاد گروه ها و كانال هاي غيرقانوني كرده و با بي پروايي اقدام به 
آموزش تيله كني و گنج يابي در روز روشن كنند و قهرمانانه، قانون و باورمندان به 
ميراث فرهنگي و تمدني اين آب و خاك را به ريشخند بگيرند، زورآزمايي كنند 
و س��وداي تنعم از خوان گذشتگان داشته باشند. نمونه شگفت و جدي آن، رژه 
كاروان گنج يابان و عتيقه خران در بيابان هاي استان اصفهان بود كه در پي فراخوان 
فردي سودجو در اينستاگرام و همراهي شبكه ايجاد شده به وسيله وي ديده شد 
و سبب نگراني و درد عميق جامعه فرهنگي كشور به ويژه باستان شناسان شد.  
جامعه باستان شناس��ي ايران به عنوان نهادي علمي و تخصصي، ضمن محكوم 
كردن تالش اين عده سودجو كه آشكارا به دشمني با تاريخ و فرهنگ اين مرز و 
بوم رفته اند، دردمندانه چند نكته را با مردم ايران، دلسوزان ملك و ملت، متوليان 
ميراث فرهنگي، نهادهاي اطالعاتي و انتظامي و قواي محترم قضاييه و مقننه در 
ميان مي گذارد كه در بخشي از آن آمده است: جامعه باستان شناسي ايران با آگاهي 
از وجود مشكالت و خالءهاي قانوني، ضمن هشدار و بيان نگراني عميق خود درباره 
افزايش آسيب پذيري محوطه هاي باستاني و تاريخي با استفاه از ظرفيت هاي تازه 
شبكه هاي اجتماعي، به ويژه از بخش هاي حقوقي وزارتخانه، قوه قضاييه و قوه 
قانون گذاري مي خواهد تا نسبت به اصالح و روزآمد كردن قوانين در صيانت بهتر 
از ميراث فرهنگي اقدام كنند تا شاهد روزافزون غارت و تاراج مواريث فرهنگي خود 
نباشيم. همچنين با ارج گذاشتن به تالش هاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي، قوه 
قضاييه و قضات آگاه در برخورد با رژه قاچاقچيان ميراث فرهنگي در اصفهان، ارايه 
گزارش پاياني از برخورد با عوامل چنين اقدامي را خواستاريم. بايد توجه داشت 

كه تاريخ ايران، تاريخي يكپارچه و منسجم است و محوطه هاي باستاني شاهد 
زندگي چند هزاره ساكنانش هستند. با از بين رفتن هر اثر تاريخي، برگي از تاريخ و 
فرهنگ اين سرزمين و مردمانش به يغما مي رود. محوطه هاي باستاني، مكان هايي 
هستند كه بقاياي زيست و زندگي روزمره مردمان روزگاران كهن در آنها انباشت 
شده و باقي مانده است. اين استقرارگاه هاي كهن، بيشتر شامل بقاياي معماري، 
دورريزهاي زندگي عادي چون خرده سفال و استخوان، خاكستر و... هستند كه 
گرچه از نظر مالي بي ارزش اما به سبب توانايي هايي كه در بازسازي نظام معيشت 
پيشينيان دارند و مي توانند وجوه ناپيدا و فراموش شده فرهنگ ها و مدنيت هاي 
كهن را براي متخصصان روشن كنند، نزد باستان شناسان و متخصصان از ارزش 
زياد فرهنگي و علمي برخوردار هستند. بر آگاهان پوشيده نيست كه بسياري از 
تمدن هاي گذشته كه امروزه وجودشان بديهي فرض مي شود به همت و تالش 

گروه زيادي از باستان شناسان پا به روشناي تاريخ گذاشته اند. 

كتابخانه

راهنمايمفاهيماقتصادي
فقر محتوايي در خصوص مفاهيم بنياديِن رشته هاي مختلف علوم انساني در بين حتي منسوبين آن رشته به شدت به چشم مي خورد. در واقع 
اينگونه به نظر مي رسد كه غفلت از حاّق مفاهيم رشته هاي مختلف علوم انساني در ايران امروز يكي از علل معضله اصلي شناسايي شده است. از 
اين منظر مفاهيم اصلي هر رشته علمي و ارتباط شان با هم، با مباني تمدن جديد و...، تاروپود انديشگي آن رشته هستند كه وقتي مورد بي مهري 
واقع مي شوند، فرآيند و نماي انديشه پردازي ها در آن رشته به شدت مغشوش و آشفته از آب درمي آيد. اما راه چاره چيست؟ ايده كتاب حاضر در 
پانويس سياهه اين ايده ها شكل گرفته است تا بتواند سهمي در حل معضل علمي ايران معاصر داشته باشد.  كتاب راهنماي مفاهيم اقتصادي كه 

در جلد نخست خود به مفاهيم پايه پرداخته، نوشته احسان خاندوزي و علي اصغر قائمي نيا است.

هنر

#من_ماسك_ميزنم؛اينباربهزبانهنر
بهزاد شيشه گران، نقاش و طراح گرافيك در روزهايي كه آمار ابتالي به كرونا 
افزايش يافته و هر روز جان بس��ياري از هموطنانم��ان را مي گيرد، با طراحي 
عكس پرتره هايي از خودش و در واقع با زبان هنر به پويش »#من_ماسك_

مي زنم« پيوسته اس��ت. شيشه گران كه قرار است اين مجموعه آثار خود را به 
صورت مجازي و در ش��بكه هاي اجتماعي به نمايش بگذارد، در اين زمينه به 
ايس��نا گفت: با توجه به گسترش روزافزون بيماري كوويد - 19 و لزوم رعايت 
دستوالعمل هاي بهداشتي و نيز فاصله گذاري هاي اجتماعي و ترويج فرهنگ 
استفاده از ماس��ك بر آن ش��دم تا عكس پرتره هاي خودم را سوژه نمايشگاه 
مجازي در ش��بكه هاي اجتماعي با عنوان»من ماسك مي زنم« كنم. او يادآور 
ش��د: بر اين اساس از پنجشنبه 9 تا 19 مرداد 1399، هر روز ساعت 10 صبح 
يك اثر دراينستاگرام، فيس بوك و تلگرام به نمايش درخواهد آمد تا به عنوان 
عضوي كوچك از جامعه تجسمي كش��ور به پويش ملي با همين نام پيوسته 
باشم. اين هنرمند نقاش گفت: از مردم و هنرمندان و جامعه هنري صميمانه 
دعوت مي كنم به عنوان يك وظيفه فرهنگي و اجتماعي كرونا را جدي بگيريم 
و براي اصالح فرهنگ عمومي سهم خود را در راه مبارزه با اين بيماري هولناك 

به شكل شايسته اي ادا كنيم؛ چراكه متأسفانه هنوز 40 تا 50 درصد مردم نه از 
ماسك استفاده و نه فاصله گذاري هاي اجتماعي را رعايت مي  كنند.

حكايترهاييازسنتهايپوسيده
رمان »آمده بودم موهايم را ببافم« نوشته آ.مانت آنساي با ترجمه نازنين نيكوسرشت منتشر 
شد. نويسنده در اين كتاب، داستان زني را شرح مي دهد كه از يك سو در چنبره آيين ها و 
سنت هاي پوسيده گذشتگانش گرفتار شده و از سوي ديگر بايد تحقير خانواده همسرش 
را تاب بياورد. او مي كوشد تا خود را از اين وضعيت غمناك رها كند و راهي به سوي رهايي 
بجويد. آ. مانت آنساي در 18 سالگي دچار يك بيماري ناشناخته شد كه او را تا مرز زمينگير 
شدن پيش برد. به همين دليل به نوشتن روي آورد كه براي او موفقيت زيادي به دنبال 
داشت. »آمده بودم موهايم را ببافم« در 264 صفحه و با قيمت 40 هزار تومان از سوي نشر 
خزه به كتابفروشي ها راه يافته است.  كتاب »ايده  روانكاوي« نوشته شهريار وقفي پور هم 

منتشر شد. اين كتاب در صفحه 105 و با قيمت 22 هزار تومان از سوي انتشارات سيب سرخ 
منتشر شده است. به گفته شهريار وقفي پور كه در سال هاي اخير تمركز زيادي به موضوع 
روانشناسي و روانكاوي داشته است، او با چندين سال تجربه عملي كار كلينيكي روانكاوي 
اين كتاب و نظريات مطرح شده در آن را با هدف ارايه اي ساده و روان از مباحث روانكاوي 
براي مخاطبان عالقه مند به اين موضوع تاليف كرده است. اين نويسنده درباره كتاب »ايده  
روانكاوي« گفت: مخاطبان اصلي اين كتاب تمامي افرادي هستند كه به روانكاوي عالقه  
دارند. اين مخاطبان مي توانند مخاطبان عام باشند يا حتي روانكاوان. زبان كتاب به شكلي 

است كه هر دو دسته از اين مخاطبان را شامل مي شود.
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