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ام��روز در تعيي��ن جايگاه 
اقتصادي كشورها در تجارت 
بين المللي، زيرساخت هاي 
اقتصادي اهمي��ت فراواني 
دارد. زيرساخت ها را مي توان 
در دو حوزه متف��اوت ديد؛ 
زيرس��اخت هايي  نخست 
ك��ه در قال��ب پروژه ه��ا و 
دستاوردهاي عمراني ديده مي شوند، مانند آنچه يك 
كشور در حوزه زيرساخت هاي جاده اي و ريلي دارد و ... 
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سهامعدالت،تهديديافرصت
ترامپ كاشته هاي سه سال گذشته را درو مي كند

ترامپ شبكه هاي اجتماعي را تهديدبه تعطيل شدن كرده است

گفت و گو با مهدي دلبري، كارشناس بازار سرمايه

 آنچه سهام عدالت را با اهميت مي كند تغيير قابل توجهي است
 كه در حجم سهام شناور موجود در بازار ايجاد مي كند

طرح انقالبي  »پنجره واحد شروع كسب وكار« در محل اتاق تهران راه اندازي شد

وزير اقتصاد: اگر 3 روزه مجوز نگرفتيد؛ شكايت كنيد

صدور 3 روزه مجوز فعاليت اقتصادي

گروه پش�تيباني توليد | اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
عالمه طباطبايي اظهار داش��ت: به مس��ووالن محترم 
بانك مركزي نيز بايد گوشزد كرد كه نبايد تحت عنوان 
هدف گذاري تورمي، نرخ��ي را تعيين كرد كه در درجه 
اول با استمرار سياست هاي نادرست كنوني امكان پذير 
نيست و حتي اگر محقق هم ش��ود، ايران همچنان در 
زمره ده اقتصاد با باالترين نرخ تورم در دنيا، باقي خواهد 
ماند. تا زماني كه بانك مركزي ق��ادر و مايل به كاهش 
ضري��ب فزاينده و مه��ار زياده خواهي ه��اي بانك هاي 

خصوصي نباشد، اقتصاد ايران روي آرامش نخواهد ديد.
فرش��اد مومني در مورد اقتصادسياسي رشد نقدينگي 
اظهار داشت: اقتصاد ايران با چشم اندازهاي نگران كننده 
روبه رو اس��ت از همين روي مس��ووليت فعاالن حيطه 
انديشه به اين اعتبار افزايش مي يابد تا كمك كنند نظام 
تصميم گيري مس��ائل حياتي و سرنوشت س��از كشور 
را درست تش��خيص بدهند و در برابر فرصت طلبي ها 
مقاومت كند. تصور بنده اين است كه در مسير كنوني 
اقتصاد ايران به يك سلسله شفاف سازي هاي مفهومي و 
مضموني نياز دارد و بايد در مورد آنها جدي تر صحبت 
كنيم. در ح��ال حاضر يك��ي از موضوعاتي ك��ه براي 
ترس��اندن مردم يا مسووالن اس��تفاده مي شود، پديده 
جهش يافته و خطرناكي به نام نقدينگي است و در كنار 
آن پيش��نهادهايي براي امكان هداي��ت اين نقدينگي 

مطرح مي شود.
وي ادامه داد: اگر تحوالت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران 
طي سه دهه گذش��ته را زير ذره بين قرار دهيم، متوجه 
مي ش��ويم در كنار عوامل كم اهميت تر، ۷ عامل منشأ 
و نيروي محركه رشد غيرمتعارف نقدينگي بوده است 
كه آن هفت عامل مهم به ترتيب عبارتند از؛ شوك هاي 
ارزي، ظهور بانك هاي خصوصي، افزايش چش��مگير 
نرخ سود بانكي در مقايس��ه با دوران جنگ، مالي سازي 
اقتصاد، آزادس��ازي س��فته بازي در هم��ه عرصه هاي 
ممكن، استقراض بانك ها و دولت از بانك مركزي و در 
نهايت كسري مالي دولت. اما كساني كه در اين ماجراي 

نقدينگي منافعي ضد توليدي و رانتي دارند، بستر ذهني 
مقامات و مس��ووالن را به گونه اي آماده مي كنند كه از 
اين ۷ عامل فقط روي عنصر كسري مالي دولت تمركز 
و تاكيد مي كنند و در راس��تاي منافع رباخواران و رانت 
جويان، آثار بسيار عظيم تر شوك هاي نرخ ارز و طرز عمل 
بانك هاي خصوصي، دامن زدن به تب سوداگري در همه 

عرصه هاي ممكن را كتمان يا انكار مي كنند.
مومني تصريح كرد: تمامي مطالعه هاي مهم در سه 
دهه گذشته در اين زمينه نش��ان مي دهد آن شش 
عامل ديگر تاثيرات بسيار سنگين تري بر جهش هاي 
غيرمتعارت نقدينگي داشته است، بنابراين به كساني 
كه صادقانه در راس��تاي مس��اله توس��عه و كيفيت 
زندگي مردم اي��ران در مورد رش��د نقدينگ��ي ابراز 
نگراني مي كنند بايد بگوييم كه بياييد كمك كنيم 
تا آن ش��ش عامل ديگر به اندازه اهميتي كه دارند به 
رسميت شناخته شوند و هرچند با منافع سوداگران 
و رانت خواران مغايرت داشته باشد، كمك كنند تا زور 
منافع فرودستان و توليدكنندگان و چشم انداز آينده 
كشور، از مافياي مفت خواران بيشتر شده و راه براي 

كنترل عوامل اصلي رشد نقدينگي هموار شود.
وي افزود: اگر كس��اني دايمًا آن ش��ش عام��ل ديگر را 
تحريك مي كنند و در عين ح��ال روي غول نقدينگي 
صحبت مي كند و تمام تمركز خود را روي كسري مالي 
دولت گذاشته اند، در واقع آنها به دنبال ايجاد آشفتگي 
هستند. براي آنها، ايجاد احساس عدم اطمينان، ناامني 
و بي ثباتي در ميان توليدكنندگان به معناي بسترسازي 
براي توقف هرچه بيش��تر تولي��د و باز ش��دن راه براي 
واردات  بي حد و مرز، اشتغال  زدا و ذلت آور است و ايجاد 
احس��اس عدم اطمينان براي عامه م��ردم، به معناي 
تحريك انتظارات تورمي و تشديد نابرابري هاي ظالمانه 
و آسيب پذيري بيشتر نظام ملي، در برابر فساد گسترده 

ناشي از اين مناسبات است.
رييس موسس��ه دين و اقتصاد متذكر ش��د: بحث ما با 
مسووالن گرامي اين است كه روند تحوالت كسري مالي 

دولت را واكاوي كنيد و در كنار آن روند ريسك گريزي 
بخش خصوصي، افزايش تصدي گ��ري دولت و به طور 
همزم��ان رون��د مس��ووليت گريزي حكوم��ت از امور 
حاكميتي را مورد توج��ه قرار دهيد تا متوجه ش��ويد 
بايد رون��د ش��وك هاي ارزي، حمايت غيرمتع��ارف از 
بانك هاي خصوصي و عوامل ديگر متوقف شود. دولت 
و همه اركان ديگر حكومت بايد از خود بپرسند كه چرا 
نئوكالس��يك هاي وطني، حتي درب��اره واقعيت هاي 
اجراي سياست هاي پول گرايي در شيلي دوره پينوشه 
هم، همه واقعيت ها را نمي گويند. در آن كشور وقتي آن 
فاجعه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ناشي 
از ش��وك نرخ ارز و ميدان دادن به بانك هاي خصوصي 
روي داد، اولين كار دولت پينوش��ه ب��راي مهار بحران، 
متوقف س��اختن موتورهاي اصلي تحمي��ل اضطراب 
و آش��فتگي ها يعني فعاليت بانك هاي خصوصي بود. 
اين گونه نمي شود كه از يك سو مسووالن را از نقدينگي 
و رشد غير متعارف آن بترس��انند و از سوي ديگر دايما 
پيشنهاد تحميل فشارهاي جديدي به آينده اقتصاد و 
معيشت مردم در قالب شوك هاي جديد به نرخ ارز، رها 
كردن بانك هاي خصوصي و مسكوت گذاشتن اقدامات 
پر تعداد خالف قانون آنها، اس��تمرار س��ودهاي بانكي 
غيرقابل تحمل براي توليدكنندگان، مالي سازي افراطي 
و تبديل كردن بدهي ها به موت��ور جديد خلق ارزش به 
مسووالن ارايه كنند. وي يادآور شد: طي سه دهه گذشته 
مهم ترين عنصر در رشد نقدينگي شوك هاي ارزي بود 
كه اين موضوع چندين پيامد داشت كه يكي از آنها رشد 
نقدينگي و همچنين ايجاد پارادوكس نقدينگي براي 
توليدكننده ها بود. چون توليدكننده ها قدرت چانه زني 
و رقابت با سوداگران و دالالن را نداشتند در دوران هايي 
كه اقتصاد ايران ش��اهد رشد چش��مگير نقدينگي بود 
مهم ترين مشكل توليدكنندگان كمبود نقدينگي بود، 
به همين دليل است كه تجربه هاي عملي و واقعيت هاي 
مشاهده شده در تجربه اقتصاد ايران، حكايت از آن دارد 
درحالي كه رشد اش��تغال در بخش واسطه گري مالي 

طي يك دوره سي س��اله، پنج برابر شده، با سقوط هاي 
فاحش و نوسان هاي شديد در خالص فرصت هاي شغلي 
صنعتي، روبه رو بوده ايم و توليدكنندگان به واسطه آنكه 
حداقل يك سوم ظرفيت هاي توليدي خود را به واسطه 
بحران سرمايه در گردش بالاس��تفاده گذاشته اند، يك 
بيزاري فراگير از س��رمايه گذاري هاي توليدي حتي در 

اندازه جبران استهالكات از خود به نمايش گذاشته اند.
مومني افزود: همچنين در مورد خانوارها هم درس��ت 
مانند توليدكنندگان پديده س��قوط كيفيت زندگي و 
به افالس افتادن بخش هاي بزرگ��ي از خانوارها صادق 
اس��ت به طوري كه در همه دوره هاي��ي كه جهش هاي 
بزرگ در نقدينگي داش��تيم كس��ري مال��ي خانوارها 
افزايش يافته اس��ت. يعني اقتصاد از توان رقابت و توان 
مقاومت فرو افتاده بنيه توليد كاهش پيدا كرد، كسري 
مالي خانوارها را به ش��دت افزاي��ش داد و از همه مهم تر 
آنكه اين شوك هايي كه براي كسري مالي دولت تجويز 
مي شد عمال دولت را تا مرز ورشكستگي مالي پيش برد 
و با كاهش چشمگير و مسووليت گريزانه امور حاكميتي 
به ويژه در زمينه آموزش، سالمت، تغذيه و مسكن مردم 
در نهايت موجب از ريخت افتادگي دولت و ايجاد ناامني 
مي شود، در اقتصاد كالن انگيزه هاي توليدي را سركوب 
كرده و گرايش به س��رمايه گذار هاي توليدي را كاهش 
مي دهد. اين كارش��ناس اقتصادي با انتقاد از عملكرد 
بانك هاي خصوصي در روند رش��د نقدينگي گفت: در 
كنار تغييرات پي در پي نرخ ارز، بانك هاي خصوصي نيز 
در ايجاد بحران نقدينگي افسار گسيخته در ايران نقش 
مهمي داشتند و اگر آقاي رييس جمهور و رييس بانك 
مرك��زي در اين موضوع مي خواهن��د خيري به جامعه 
برسانند بايد از اين زاويه به مساله نگاه كنند كه همزمان با 
قدرت گيري بانك هاي خصوصي در اقتصاد ايران، شاهد 
تنزل كيفي زندگي مردم، سقوط قدرت توليدي كشور و 
شدت يابي بحران ساز بدهي هاي دولت و رشد سرسام آور 

نقدينگي بوديم كه بايد با جزييات واكاوي شوند. 
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فرشاد مومني: 
زياده خواهي  بانك هاي 

خصوصي بايد متوقف شود

راهنجات
خودداري
بانكمركزي

ازبازيبا
نرخارزاست

تظاهرات و ناآرامي ها در شهرهاي امريكا از شهر مينياپوليس به 20 منطقه 
ديگر سرايت كرده و در حال افزايش است. مردم امريكا به اين ناآرامي ها و 
كشته شدن يك سياهپوست واكنش نشان داده و در رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي، به انتقاد از سياست هاي دولت امريكا و عملكرد پليس پرداخته اند. 
شهر مينياپوليس امريكا براي چندمين ش��ب متوالي شاهد تظاهرات و 
درگيري ميان معترضان و پليس بوده است.اين ناآرامي ها از جهاتي نتيجه 
سياست هاي ترامپ در سه سال گذش��ته و تالش هاي آگاهانه و ناآگاهانه 
وي براي تعميق ش��كاف هاي اجتماعي در جامعه امريكاست. به گزارش 
»تعادل«، طي چند روز گذشته شهر مينياپوليس در ايالت مينه سوتا شاهد 
درگيري هاي شديدي ميان پليس و معترضين بوده است. به دنبال كشته 
شدن جرج فلويد، مرد سياهپوست غيرمسلح توسط پليس، درگيري هاي 
شديد بين پليس و معترضين در اين شهر رخ داده است. فيلم منتشر شده از 
مرگ اين مرد سياهپوست نشان مي دهد در حالي كه پليس روي گردن او 
زانو زده، او فرياد مي زند كه نمي توانم نفس بكشم.قتل اين مرد سياهپوست 

اعتراضات ضد نژاد پرستي گس��ترده اي به دنبال داشته است.تاكنون در 
اين اعتراضات يك نفر بر اثر تيراندازي كشته شده اس��ت. فرماندار ايالت 
مينه سوتا اعالم كرده احتمال برقراري حكومت نظامي در شهر مينياپوليس 
به منظور مقابله با تظاهرات ضدنژادپرستي وجود دارد. شهر مينياپوليس 
امريكا در روزهاي گذشته صحنه اعتراضات خشونت بار به قتل نژادپرستانه 
يك مظنون سياهپوست به نام »جورج فلويد« به دست يك افسر پليس 
بوده اس��ت. ش��هردار مينياپوليس اعالم كرد از س��اعت ۸ شب جمعه به 
وقت محلي در اين شهر مقررات منع آمد و شد برقرار است. جاكوب فري 
همچنين افزوده است اين مقررات از س��اعت 20 به وقت محلي آغاز شده 
و تا پايان هفته )يكشنبه( تمديد خواهد شد. اعتراضات گسترده و ملتهب 
در شهر »مينياپوليس« واقع در ايالت مينه س��وتا، در حالي براي سومين 
روز پياپي ادامه پيدا كرده اس��ت كه اين بار معترضان به سراغ منبع اصلي 

اعتراضات خود، يعني مركز پليس اين شهر رفته اند. 
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افزايشاعتراضاتمدنيوناآراميدرامريكا
ترامپ كاشته هاي سه سال گذشته را درو مي كند

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 

مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك منايند. 

گفت و گو با علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني ايران

تمامدستگاههامشكالت
كسبوكاررابرطرفكنند

يادداشت- 1

اگربگويمدرمسيرصعود
هستيمباورتانميشود؟

ش��ايد بهتري��ن زمان 
خوان��دن اي��ن مطلب 
باش��د.  االن  همي��ن 
ب��ازاري سراس��ر قرمز 
با س��هم هايي كه تا ۱0 
درصد منفي هس��تند. 
كس��اني ك��ه ب��ورس 
خريده بودن��د در حال 
فروش بورس هس��تند و مقصد بعدي پولشان را 
هم نمي دانند البته ما مي دانيم، مقصد بعدي پول 
همين بازار است! س��هامداراني كه براي اولين بار 
اس��ت به بورس آمده ايد بايد بدانيد بورس سرشار 
از اين روزهاس��ت و تنها روش س��ود كردن شما 
مثبت هاي بي وقفه قبلي نيس��ت، ثروت اندوزي و 
سود شما در دل بازاري مثل بازار امروز نهفته است. 
بازاري كه سهم هاي ارزنده را تا ۱0 درصد ارزان تر 
از ديروز به ش��ما مي فروشند. به گذشته برگرديد. 
به حوالي ميانه هاي زمس��تان ۹۸. بعد از شهادت 
سردار س��ليماني كه بازار با ترس و هيجان زيادي 
اقدام به فروش س��هم مي كرد. قيمت بيش از 20 
سهم را به ياد دارم كه تا االن 200 الي ۳00 درصد 
رشد كرده اند. قيمت سهم ها را در آن تاريخ و امروز 
چك كنيد. ثروت اندوزي شما در بازاري كه هر روز 
مثبت باش��د رقم نمي خورد، ثروت شما با خريد 
هوش��مند از فروش��ندگان عجول رقم مي خورد. 
نكته اساسي در س��ود كردن )از نظر من( خريد به 
موقع اس��ت. عزيزان، همانطور كه در چند پست 
قبل عنوان كردم، امسال تورم ۵0 درصدي و حتي 
بيشتر داريم. با حذف ۴ صفر، در سال هاي پيش رو 

باز هم تورم خواهيم داشت. 
ادامه در صفحه 2

محسن عباسي

يادداشت- 2

امداداجتماعي
حلقهمفقوده

در هفت��ه گذش��ته،   
وقوع قتل هاي ناشي از 
اختالف��ات و منازعات 
موجبات  خانوادگ��ي، 
تاس��ف و تاث��ر گرديد. 
به هر تقدي��ر قتل يك 
انس��ان به هر علتي كه 
باش��د، قتل يك جامعه 
است و مقابله با اين پديده شوم وظيفه حاكميت 
است كه مانع از بروز اين فجايع شود و پيشگيري 
نمايد. درصدر ماده »۱« قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تامين اجتماع��ي، »حمايت از هم��ه افراد 
كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي« وظيفه دولت 
دانسته شده است. پر واضح اس��ت كه اختالفات 
خانوادگي يكي از رويدادهاي اجتماعي اس��ت كه 
منجربه قهر، طرد يا فرار از خانه شده و فرزند را در 
معرض بروز آسيب هاي اجتماعي قرار مي دهد. در 
بنده��اي »ذ«، »ط« و »ل« ماده »۱« قانون مزبور 
به آس��يب هاي اجتماعي، حمايت از كودكان و به 
ويژه مقوله »امداد و نجات« اشاره شده است.  مقوله 
امداد و نجات نيز بر چند قسم است. امداد پزشكي 
)اورژانس پزش��كي(، امداد و حوادث و س��وانح كه 
به صورت موردي اتفاق افتد )مثل آتش س��وزي، 
تصادف و... كه برعه��ده آتش نش��اني و اورژانس 
پزشكي اس��ت( يا حوادث و سوانحي كه به صورت 
جمعي و فاجعه آميز اتفاق مي افتد )مثل س��يل، 
زلزله، آتش سوزي وسيع و... كه عالوه بر آتش نشاني 
و اورژانس پزشكي، به س��ازمان هالل احمر، ستاد 
حوادث غيرمترقبه، نيروهاي نظامي و انتظامي و... 

مربوط مي شود( و ...
ادامه در صفحه 2

علي حيدري

يادداشت- 3

موزهصنعتدرمحاق؛دولتيسازياموالغيردولتي
در چن��د ده��ه اخي��ر، 
كارشناس��ان و مسووالن 
اقتص��ادي، هم��واره ب��ر 
خصوصي سازي  ضرورت 
و پرهيز از حضوردولت در 
شركت داري و بنگاه داري و 
زمين داري، تاكيد كرده اند 
ت��ا از اي��ن طري��ق ميزان 
كارايي و بهره وري اموال و دارايي هاي موجود افزايش 
يابد و ش��ركت ها، اموال و دارايي هاي مازاد دولت به 
بخش خصوصي واگذار شده و عامل رشد بهره وري، 
كارايي و رشد اقتصادي ش��ود و مخارج و هزينه هاي 
دولت را كاهش دهد. اما به موازات واگذاري هايي كه 
صورت گرفته و مس��ووالن دولت در م��ورد ضرورت 
واگذاري ۷ هزار ه��زار ميليارد تومان ام��وال دولتي 

بارها س��خن گفته اند، پديده اي به نام مستند سازي 
اموال دولتي و افزاي��ش دخالت و مالكي��ت دولت و 
نهادهاي ش��به دولتي نيز وجود دارد كه عمال هدف 
عمده خصوصي س��ازي و رش��د بهره وري و كارايي 
اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد و اموال غيردولتي و 
خصوصي يا اموالي كه قبال دولتي بوده و واگذار شده  
را به اموال دولتي اضافه مي كند و بار ديگر همان عدم 
كارايي هاي دولتي ادامه مي يابد. از جمله مي توان به 
ماجراي شركت سيمان ري اش��اره كرد كه به عنوان 
يكي از قديمي ترين شركت هاي صنعتي ايران، اكنون 
به عنوان موزه صنعت و يادگار صنعتي ش��دن كشور 
مطرح است و در دهه هاي ۱۳۱0 تا ۱۳۵0 در تامين 
سيمان براي شركت راه آهن و طرح هاي عمراني فعال 

بوده و به دليل محيط زيستي و...
ادامه در صفحه 5  

محسن  شمشيري

 صفحه 4 
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13خردادباسررسيد1402منتشرميشود

10 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي
گروه بانك و بيمه| 

13 خ�رداد 99 بانك مركزي به مي�زان 10 هزار 
ميلي�ارد توم�ان اوراق بده�ي دولت�ي ب�راي 
بانك ها، بيمه ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و 
تامين سرمايه منتشر مي كند كه با دو نماد و با 
سررسيد هاي آبان و بهمن 1402 منتشر مي شود.

به گزارش »تعادل«، بانك مركزي اعالم كرده كه عالوه 
بر بانك ها، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركتهاي بيمه 
و شركتهاي تأمين سرمايه نيز مي توانند در حراج اوراق 
دولتي يكشنبه ش��ركت كنند اين اوراق بدهي دولتي 
عرضه شده در حراج 13 خرداد 99، با دو سر رسيد آراد 31 
در آبان 1402 و آراد 32 در بهمن 1402 منتشر مي شود. 
مبلغ انتشار هر نماد تا 5 هزار ميليارد تومان و روي هم 10 

هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه روز 
چهارشنبه 7 خردادماه 1399 در خصوص برگزاري اولين 
مرحله از حراج اوراق بدهي دولتي توسط كارگزاري بانك 
مركزي، به اطالع مي رساند عالوه بر بانك ها و موسسات 
اعتب��اري غيربانك��ي، صندوق هاي س��رمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و ش��ركت هاي تأمين سرمايه نيز 
مي توانند در اين حراج ش��ركت نمايند و سفارش هاي 
خريد خ��ود را تا س��اعت 00: 10 صبح روز يكش��نبه 
11خردادماه از طريق سامانه مظنه يابي شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ثبت نمايند. الزم به توضيح است 
كه بانك ها وموسس��ات اعتب��اري غيربانكي مي توانند 
سفارش هاي خريد خود را تنها در يكي از سامانه هاي بازار 
بين بانكي يا مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس 
تهران ارسال نمايند. اوراق منتشر شده از نوع مرابحه عام، 
كوپن دار با نرخ سود 15 درصد ساالنه و با تواتر پرداخت 

سود شش ماهه )پرداخت كوپن دوبار در سال( است.
بان��ك مرك��زي سفارش��ات درياف��ت ش��ده را براي 
تصميم گيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارس��ال 
مي كن��د و وزارتخانه مزبور، حداكثر تا پايان وقت اداري 
روز بعد، نسبت به تعيين س��فارش هاي برنده از طريق 
مشخص كردن حداقل قيمت پذيرفته شده در سازوكار 
حراج اقدام مي كند. در نهاي��ت، عرضه اوراق به تمامي 

برندگان به قيمت يكسان انجام مي شود.
پيرو اطالعيه روز سه ش��نبه 23 ارديبهشت ماه 1399 
در خصوص برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي به اطالع 
مي رساند، كارگزاري بانك مركزي اولين مرحله حراج 

اين اوراق را روز سه شنبه 13 خردادماه برگزار مي كند.
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند نسبت 
به ارسال سفارش هاي خريد خود تا ساعت 10 صبح روز 
يكش��نبه 11 خردادماه از طريق سامانه بازار بين بانكي 
اقدام كنند.اوراق منتشر شده، مرابحه عام، نرخ سود اوراق 
15 درصد ساالنه، كوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش 

ماهه )پرداخت كوپن دوبار در سال( است. 

اوراق به صورت تدريج��ي )حراج هاي هفتگي( در بازار 
عرضه مي شود. با توجه به اين امر و پرداخت كامل سود 
شش ماهه اول به آخرين دارنده، بديهي است نهادهايي كه 
در نوبت هاي پس از اولين نوبت عرضه، در حراج شركت 
مي كنند در اعالم نرخ هاي خود، سود تحقق يافته بين 
تاريخ انتشار و نوبت هاي بعدي عرضه را لحاظ مي نمايند. 
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي الزامي به پذيرش كليه 
پيشنهادات دريافت شده يا فروش كليه عرضه شده در 
حراج را ندارد. بانك مركزي سفارش��ات دريافت شده را 
براي تصميم گيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال 
مي كند و وزارتخانه مزبور، حداكثر تا پايان وقت اداري روز 
بعد، نسبت به تعيين سفارش هاي برنده از طريق مشخص 
كردن حداقل قيمت پذيرفته شده در سازوكار حراج اقدام 
مي كند. در نهايت، عرض��ه اوراق به تمامي برندگان به 

قيمت يكسان انجام مي شود.
ح��راج اوراق بدهي دولت��ي براي فروش ب��ه بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي مجدداً در روز سه شنبه 
20 خردادماه اجرا مي شود. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي متقاضي شركت در اين حراج مي توانند نسبت 
به ارسال سفارشهاي خود تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه 
1۸ خردادماه از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند. 
الزم به ذكر است بر اساس جزء )4( بند »ك« تبصره )5( 

قانون بودجه سال 1399، بانك مركزي تنها مجاز به خريد 
و فروش اوراق مالي اس��المي دولت در بازار ثانويه اوراق 
است. بنابراين در چارچوب قوانين، بانك مركزي مجاز به 
خريد اوراق مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در 
فرآيند برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين 
مالي دولت خري��داري كند. همچنين، كارگزاري بانك 
مركزي تامين كننده زيرساخت معامالت و برگزاركننده 
حراج ف��روش اوراق ب��ه بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي عضو بازار بين بانكي است و تعهدي نسبت به 

حجم و قيمت اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

    برقراري داالن نرخ سود در بازار بين بانكي 
 از سوي ديگر، بانك مركزي اعالم كرد كه در راستاي 
تكميل س��ازوكار عملياتي اجراي سياست هاي پولي 
در چارچوب هدف گذاري تورم، امكان سپرده گذاري 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد خود و اعطاي 
اعتب��ار در قبال اخذ وثيقه به بانك ه��ا را در چارچوب 
اختيارات واگذارشده از سوي شوراي پول و اعتبار فراهم 
آورده است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بر 
اساس مواد )6( و )11( دستورالعمل »عمليات بازار باز و 
اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانك مركزي« 
و مصوبه هيات عامل بانك مركزي، بانك ها و موسسات 

اعتباري غيربانكي مي توانند ذخاير مازاد خود را در نرخ 
سود 10 درصد و به صورت يك شبه نزد بانك مركزي 

سپرده گذاري كنند.
همچنين بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي 
مي توانند كسري ذخاير خود را از طريق اعتبارگيري از 
بانك مركزي به صورت يك شبه و مشروط به ارايه وثايق 
كافي، در نرخ سود 22 درصد تامين كنند.  امكان پذير 
شدن سپرده گذاري نزد بانك مركزي و اعطاي اعتبار 
در قبال اخذ وثيقه باعث ايجاد داالن نرخ سود در بازار 
بين بانكي مي شود. اين امر، ضمن كاهش نوسانات نرخ 
سود بازار بين بانكي، ابزارهاي جديدي براي مديريت 
نقدينگي و هدايت نرخ سود در بازار بين بانكي و متعاقبًا 
جهت دهي به نرخ هاي سود در بازارهاي مالي و هدايت 
نرخ تورم را به س��مت نرخ تورم هدف در اختيار بانك 
مركزي ق��رار مي دهد. بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي كه قرارداد وديعه مربوط به سپرده گذاري در 
كف داالن نرخ س��ود را امضاء و به بانك مركزي ارسال 
كرده اند، مي توانند از تاريخ 10 خردادماه 1399 نسبت 
به سپرده گذاري ذخاير مازاد خود نزد بانك مركزي اقدام 
نمايند. س��اير بانك ها و موسسات اعتباري نيز پس از 
امضاء و ارسال قرارداد وديعه مي توانند از اين امكان براي 
مديريت نقدينگي خود استفاده كنند. رييس كل بانك 

مركزي پيش از اين در خصوص هدف گذاري تورم بر 
تالش بانك مركزي براي كاهش ناترازي بانك ها و ثبات 
بازار ارز تاكيد كرد: بانك مركزي با نظارت شديد و دقيق 
بر ترازنامه بانك ها، ناترازي بانك ها را كاهش داده و ثبات 
بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد.نرخ سود و داالن سود بازار 
بين بانكي نيز چنان تنظيم خواهد شد كه همزمان با 
حفظ وضعيت انبساطي سياست پولي، رشد انبساطي 
پولي كاهش پيدا كرده و عمال رشد تقاضاي كل اقتصاد 
كنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديك شده 

و در كانال 22 درصد قرار بگيرد.
 به تدريج مردم را از ش��ر تورم مزمن خالص مي كنيم. از 
همه صاحبنظران و كارشناسان بابت ارايه نظرات سازنده 
و مفيدشان جهت نيل به تورم هدف گذاري شده، ممنونم. 
قطعًا با تداوم نظرات و راهنمايي شان بانك مركزي را در 
اين مهم ياري خواهند كرد.همان گونه كه جناب آقاي 
رييس جمهوري تأكيد كردند؛ انضباط مالي شرط مهم 
كنترل تورم است. تأمين كسري بودجه از طريق واگذاري 
سهام و انتشار اوراق وتعميق بازار بدهي، سياست درست 
دولت اس��ت. اين امر به بانك مركزي كمك مي كند كه 

كنترل رشد نقدينگي را به طور جد دنبال كند.
هدف گذاري، تعيين دستوري تورم نيست تورم ماحصل 
تعامالت متغيرهاي كالن اقتصادي، مانند، نرخ سود، 
رشد نقدينگي، كسر بودجه دولت و متغيرهاي مانند اين 
است. تورم، به معني افزايش مداوم قيمت سبد كاالها 
و خدمات در اقتصاد، را نمي توان به صورت دس��توري 
كاهش يا افزايش داد. پيش بيني بانك مركزي برمبناي 
فرض تداوم متغيرهاي موثر بر تورم بوده است.لذا، تورم 
را مي توان با تغيير متغيرهاي كالن سياس��ت گذاري 
اقتصادي، مانند نرخ سود سياست گذاري، يا تغييرات 
در عمليات بازار باز، يا تغيير س��اختار بودجه و ميزان 
تامين مالي كسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، 
كنترل كرد. هدف گذاري تورمي يك سازوكار مدرن 
سياست گذاري پولي و راهبرد جا افتاده اي در بانك هاي 
مركزي دنيا در سه دهه گذشته است.مصمم هستيم در 
ايران هم اين تجربه موفق را انجام بدهيم. به ياري خدا 
بانك مركزي مصمم اس��ت روند 5دهه گذشته رابطه 
بانك مركزي و دخل وخرج دولت را باز تعريف كرده و 
به تدريج مردم را از شر تورم مزمن خالص كند. درشرايط 
اوج فشار حداكثري تحريم وآثار اقتصادي كرونا انجام 
اين گونه تحوالت ساختاري وهدف گذاري ها، ازسوي 
خيلي از دوس��تان، بسيار ريسكي تلقي شده است.در 
آن روزهاي سخت تابس��تان 97 كه اين مسووليت را 
پذيرفتم، تمام اين مش��كالت قابل پيش  بيني بود لذا 
احتمال پيش آمد اين نوع ريسك ها را درمسير خدمت 
به مردم متقبل ش��دم. رويكرد فعال و اطالع رس��اني 
منظم و مداوم به فعاالن اقتصادي و درجريان گذاشتن 
آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سياست هاي بانك 

مركزي است.

 بانك ها، بيمه ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و تامين سرمايه مي توانند اوراق بدهي بخرند

راه اندازي درگاه مشاهده 
ارزش واقعي سهام عدالت

امكان مشاهده اطالعات صورت وضعيت دارايي سهام 
عدالت براي س��هامداراني كه قبال روش سهامداري 
مس��تقيم را انتخاب كرده اند، فراهم شد. به گزارش 
تعادل، پس از نهم ارديبهش��ت ماه كه مقام معظم 
رهبري ابالغيه آزادسازي سهام عدالت را صادر كردند، 
به مشموالن سهام عدالت فرصت داده شد كه چنانچه 
قصد دارند روش مستقيم را براي مديريت سهام خود 
 انتخاب كنند، تا پانزدهم خردادماه به آدرس اينترنتي

 www.samanese.ir مراجعه كنند. در اين راستا، 
درگاه اينترنت��ي www.sahamedalat.ir به 
منظور مش��اهده اطالعات صورت وضعيت دارايي 
س��هام عدالت براي س��هامداراني ك��ه قبال روش 
سهامداري مستقيم را انتخاب كرده اند، توسط شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
طراحي شده است. بر اساس اين گزارش، مديرعامل 
شركت سپرده گذاري مركزي از امكان مشاهده ارزش 
واقعي سهام عدالت، تمديد انتخاب روش مستقيم و 
دو روش فروش 30 درصد سهام را اعالم كرد. حسن 
فهيمي با اعالم اينكه امكان مش��اهده ارزش واقعي 
س��هام عدالت براي متقاضيان روش مس��تقيم و از 
طريق www.sahamedalat.ir فراهم و مهلت 
انتخاب روش مستقيم تا 15 خرداد تمديد شده گفت: 
از روز شنبه هر فردي به طور مستقيم مي تواند تك 
تك سهم شركت هاي حاضر در سبد سهام عدالت را 
مشاهده و در مجامع شركت ها حضور يابد. وي افزود: 
به دو صورت امكان فروش سهام عدالت فراهم بوده و 
مشموالن مي توانند با مراجعه به بانك يكجا 30 درصد 
از سهام را بفروشند يا از روش مراجعه به كارگزاري ها 
و سايت منتخب شركت سپرده گذاري مركزي اقدام 
به فروش تك تك س��هام كنند. براي فروش يكجا 
و 30 درصدي هم تا 13 خ��رداد فرصت مراجعه به 
بانك ها است. به گفته فهيمي، تفاوت فروش سهام 
در كارگزاري ها اين است كه افراد مي توانند براساس 
قيمت روز، اقدام به فروش يا به سبد سهام اضافه كنند. 

افزايش۵۰  درصدي حقوق 
مشروط به عدم ايجاد بار مالي 

با ابالغ رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، 
افزايش 50 درصد امتي��ازات فصل دهم منوط 
به ع��دم ايجاد بار مالي جديد اس��ت.  به گزارش 
سازمان برنامه و بودجه كشور، بر اساس بخشنامه 
محمدباقر نوبخ��ت، اجراي افزايش تا 50 درصد 
امتيازات فص��ل دهم قان��ون مديريت خدمات 
كش��وري براي ش��ركت هاي دولتي تابع قانون 
مديريت خدمات كش��وري منوط به عدم ايجاد 
ب��ار مالي مازاد بر اعتب��ارات مصوب و تخصيص 
داده شده است. بر اين اساس، اين افزايش از محل 
كاهش ساير پرداخت هاي پرسنلي مانند اقالم 
رفاهي، اضافه كار و پاداش مجاز است.مسووليت 
ايجاد هرگونه بار مال��ي جديد به عهده باالترين 

مقام دستگاه و ذي حسابان خواهد بود.

۱۵ ميليارد تومان براي 
مقابله  با آتش سوزي جنگل ها

 15 ميلي��ارد توم��ان براي تامي��ن تجهيزات و 
خدمات پروازي به منظور اطفاي حريق جنگل ها 
تخصيص يافت. به گ��زارش س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور، با توجه به افزايش گرماي هوا و باال 
رفتن احتمال آتش سوزي جنگل هاي كشور با 
دستور »محمدباقر نوبخت« 15 ميليارد تومان 
براي تأمين امكانات ضروري و تجهيزات مناسب 
و خدمات پ��روازي براي اطف��اي حريق هوايي 
جنگل ها و مراتع كش��ور در جهت پيشگيري از 
بروز ح��وادث پيش بيني نش��ده و كاهش روند 
آسيب پذيري پوش��ش جنگلي ايران تخصيص 
يافت.اين اعتبار در اختيار س��ازمان جنگل ها و 
مراتع كشور قرار مي گيرد تا از طريق وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح براي تأمين خدمات 

پروازي و تجهيزات مناسب هزينه كند.

ادامه از صفحه اول

اگر بگويم  در مسير صعود 
هستيم  باورتان  مي شود؟

دالر به مرز 17 هزار تومان رسيده و به صورت خزنده 
خود را به سقف قبلي در محدوده 1۸ تا 19 هزار تومان 
خواهد رساند و متاسفانه از اين قيمت هم عبور خواهد 
كرد. البته اين اتفاق خزنده و آرام خواهد بود. براي شما 
هم امكان سرمايه گذاري در دالر وجود ندارد اما تاثير 
دالر و ركود بازارهاي موازي به نفع بورس خواهد بود. 
بورس در حال بزرگ ش��دن است. بورِس ميليوني، 
بايد دست به دست شود. در نهايت خواهيد ديد كه 
سرمايه گذاران هيجاني چقدر زود به بازار بازمي گردند 

و اين خاصيت بورس است.
دكتراي مديريت مالي

 عمليات اجرايي ۴ پروژه 
آب و برق در خراسان جنوبي

 چهار پروژه صنع��ت آب و برق ب��ا اعتبارهزار و 
226ميليارد تومان روز )ش��نبه( و در پنجمين 
هفت��ه از پوي��ش هرهفته_الف_ب_ايران در 
س��ال 99 در س��فر وزير نيرو به استان خراسان 
جنوبي افتتاح و كلنگ زني شد.  به گزارش وزارت 
نيرو )پاون(، در سفر روز شنبه رضا اردكانيان به 
استان خراسان جنوبي، سه پروژه سد »سياهو«، 
آبرساني به شهر »درميان« و روستاهاي منطقه و 
طرح هاي آبرساني به 15 روستاي استان افتتاح و 
عمليات اجرايي نيروگاه بادي 50مگاواتي منطقه 

»سربيشه« نيز كلنگ زني شد.

آقاي رييس جمهور و رييس بانك مركزي بايد توجه داشته 
باش��ند كه تقريبًا ۸0 درصد نقدينگي موجود در كش��ور 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم خلق ش��ده است چراكه 
بي سابقه ترين و مشكوك ترين فرصت سازي ها و خودداري 
از نظارت هاي قانوني بر رفتارهاي آنه��ا در اين دوره اتفاق 
افتاده است، وقتي كه دولت آقاي روحاني مسووليت را بر 
عهده گرفتند ان��دازه نقدينگي حدود پانصد هزار ميليارد 
تومان بود كه اين رقم در پايان س��ال 139۸ از مرز 2 هزار 
و 400 هزار ميليارد تومان هم عبور كرد. وي افزود: در اين 
دوره افسار گسيختگي غيرمتعارف بانك هاي خصوصي بود؛ 
كنترل ها و نظارت بر رفتار آنها كاهش پيدا كرد، سوبسيدها و 
رانت هاي غيرمتعارف به آنها داده شد و حتي بنده در نهايت 
شفقت و مهر به آقاي رييس جمهور در سال 1393 گفتم كه 
بهتر است رييس محترم وقت بانك مركزي را نصيحت كنيد 
چون رفتارهاي ايشان بيشتر شباهت به آن دارد كه گويي 
نقش نفوذي بانك هاي خصوصي در درون دولت را دارد و 
ايشان به جاي اينكه از موضع يك مقام پولي در جهت اعمال 
نظارت هاي قانوني شديد بر بانك هاي خصوصي، برنامه هاي 
خود را متمركز سازد عمال فرصت هاي جديدي براي دامن 
زدن به تب سوداگري در كنار امتياز فاجعه ساز خلق پول از 

هيچ براي آنها پديد آورد.
مومني متذكر ش��د: از منظر اقتصاد سياس��ي بانكداري 
خصوصي در ايران، با شروع فعاليت آنها به تدريج و به صورت 
فزاينده، خالص بدهي بانك ها به مردم و بخش خصوصي 
افزايش داشته است، آيا آقاي رييس جمهور و رييس بانك 

مركزي توجه دارند كه خالص بدهي هاي بانك ها به مردم 
و بخش خصوصي از ح��دود 77 هزار ميلي��ارد تومان در 
شهريور 96 به هزار هزار ميليارد تومان در اسفند 9۸ رسيده 
است؟ بايد توجه داشت كه اين به معناي آن است كه اين 
بانك ها به مردم و بخش  خصوصي مولد تسهيالت كمتر 
مي دهند و بيشتر تسهيالت را در بورس، سكه و مسكن و 
س��وداگري هاي تازه وارد مي كنند تا درآمدهاي بادآورده 
براي آنها ايجاد شود و بخش هاي وسيعي از مردم را به فالكت 
انداخته و توليدكنندگان را ورشكسته كنند. البته مهم تر 
آنكه از كل بدهي بانك ها به مردم و بخش خصوصي حدود 
77 درصد آن مربوط به بانك هاي خصوصي اس��ت يعني 
كانون اصلي فاجعه سازي، بحران آفريني و شدت بخشي به 
گرفتاري ها از كانال نقدينگي افسارگسيخته به طرز عمل 
بانك هاي خصوصي برمي گردد كه يا تقاضاهاي سوداگرانه 
در حيطه ها مذكور ايجاد مي كند يا سپرده هاي مردم را در 
بنگاه هاي تحت كنترل خود سرمايه گذاري مي كنند كه با 
عنوان دارايي هاي سمي در سيستم بانكي در سال هاي اخير 
مطرح مي شود. وي خاطرنشان كرد: راه نجات ما از اين رشد 
سرسام آور و غيرمتعارف نقدينگي خودداري بانك مركزي 
از بازي با نرخ ارز است كه به گواه تجربه تاريخي بزرگ ترين 
زيان كرده خود ماليه دولت و در درجه بعدي توليدكنندگان 
و كيفيت زندگي مردم است. همچنين بانك هاي خصوصي 
بايد مهار يا متوقف ش��وند تا يك دوره اي امكان برون رفت 
از بحران هاي موجود فراهم گردد. اگر اين گونه نباشد اين 

فاصله استمرار پيدا خواهد كرد.

استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي در مورد هدايت 
نقدينگي گفت: بايد به مردم و مسووالن كمك كرد تا تحت 
تاثير جوسازي برخي از افراد قرار نگيرند كه مي گويند چه 
كار كنيم تا نقدينگي به سمت توليد هدايت شود. حساب و 
كتاب اين موضوع بسيار روشن است، آيا غيرتصادفي است 
طيفي مشكوك كه بازار گرايي مبتذل را در اقتصاد ايران 
ترويج مي كنند شروع به فحاشي به توماس پيكتي كرده اند؟ 
اين تنها يك توضيح دارد و اينكه توماس پيكتي در بررسي 
تقريبا 200 ساله خود از اقتصاد جهان يك شاقول همه كس 
فهم ارايه كرده است بنابراين بايد اين دالالن و سوداگران به 
او اهانت كنند. با بررسي اين دوره 200 ساله، آقاي پيكتي 
مطرح مي كنند كه خلق ارزش توسط توليد توسعه گرا بايد 
به عنوان سقف قابليت سودآوري هر نوع فعاليت اقتصادي، 
مبنا و معيار تصميم گيري و تخصيص منابع قرار  گيرد و اگر 
ساختار نهادي به گونه اي سامان يابد كه فعاليتهاي مربوط 
به تجارت پول و سوداگري و واردات و ساير فعاليت هاي از 
اين دست بازدهي بيشتري نسبت به توليد داشته باشند، 
آن جامعه به سمت سقوط، فالكت و وابستگي خواهد رفت 
و بنابر اين متر و معيار بازدهي صنعت كارخانه اي و تبديل 
كردن آن به مبناي قاعده گذاري ه��ا مي تواند براي ايران 

نجات بخش باشد.
وي ادامه داد: بسيار متاسفم كه اين همه موسسه در زمينه 
اقتصاد اسالمي فعاليت و در مورد همه موضوعات صحبت 
مي كنند اما به اندازه كافي در مورد اينكه در منطق اسالمي 
معيار اصلي بازدهي بخش حقيقي اس��ت بحثي به ميان 

نمي آورند در حالي كه در اقتصاد سياسي فاجعه زده ايران 
بخش حقيقي در عمل، دنبال روي بازدهي هاي غيرمتعارفي 
است كه اين مناسبات توسط شبه مافيا ايجاد شده است و 
اجازه نمي دهند شاقول توماس پيكتي به عنوان مبنا و معيار 
بازدهي مطرح شود و بنابراين در راستاي منابع رانتي از اتهام 
زني و اهانت به پيكتي نيز دريغ نمي كنند. در حالي كه اين 
فقط حرف او نيست بلكه تمام نظريه پردازان توسعه معتقد 
هستند كه مبناي قاعده گذاري در كشور توسعه خواه بايد 
بازدهي بخش حقيقي باش��د بنابراين بايد اصالح نهادي 
صورت بگيرد تا به معناي دقيق كلمه نقدينگي هدايت شود. 
تا مفت خوارگي كنترل نشود و با فساد گسترده مبارزه مبتني 
بر برنامه پيشگيرانه صورت نگيرد هدايت نقدينگي به سمت 
توليد چيزي در حد بيان آرزوها و گزافه گويي بي عمل باقي 
خواهد ماند. اين اقتصاددان در مورد هدف گذاري نرخ تورم 
در س��ال پيش��رو كه 22 درصد اعالم شده است، گفت: به 
مسووالن محترم بانك مركزي نيز بايد گوشزد كرد كه نبايد 
تحت عنوان هدف گذاري تورمي، نرخي را تعيين كرد كه در 
درجه اول با استمرار سياست هاي نادرست كنوني امكان 
پذير نيست و حتي اگر محقق هم شود، ايران همچنان در 
زمره ده اقتصاد با باالترين ن��رخ تورم در دنيا، باقي خواهد 
ماند. تا زماني كه بانك مركزي قادر و مايل به كاهش ضريب 
فزاينده و مهار زياده خواهي هاي بانك هاي خصوصي نباشد، 
اقتصاد ايران روي آرامش نخواهد ديد. تقريبا تمام كشورهاي 
موفق دنيا از اين طريق عمل كرده اند درحالي كه طي دو دهه 
گذشته، مقام هاي پولي ايران، در اين زمينه نيز مسيري در 

جهت عكس مسير موفق ها را در دستور كار قرار داده اند و 
افزايش بالغ بر دو برابري ضريب فزاينده پولي طي كمتر از 

دهه گذشته گواه اين واقعيت است.
وي ادامه داد: همچنين به اعتبار شرايط ويژه ناشي از سقوط 
قيمت نفت، تش��ديد تحريم ها و ظهور كرونا، مس��ووالن 
محترم بانك مركزي بايد توجه داشته باشند كه تبديل كردن 
بدهي ها به ابزاري براي سوداگري هاي جديد درحالي كه 
نرخ بهره موجود در كشور همچنان جزو  باالترين نرخ هاي 
دنياست، به معناي تسخير ش��دگي نظام تصميم گيري 
و اس��تمرار آن توس��ط تاجران پول اس��ت. در كشورهاي 
صنعتي كه از ابزار بدهي ها استفاده مي كنند ابتدا نرخ بهره تا 
پايين ترين ميزان ممكن به سمت صفر نزديك كرده يا حتي 
منفي مي كنند و بعد سراغ چنين ابزاري مي روند. مسووالن 
گرامي بانك مركزي بايد توجه داشته باشند كه اتخاذ چنين 
تصميماتي در شرايط نرخ هاي باالي بهره، آقايي و سروري 
پول را عمال تبدي��ل به يكي از مهم ترين ابزارهاي رش��د 

افسارگسيخته نقدينگي خواهند كرد.
مومني متذكر شد: همچنين مسووالن محترم قواي سه 
گانه نيز بايد اين هشدار را جدي بگيرند كه جهش چشمگير 
قيمت پايه ارز كاالهاي اساسي در كنار كاهش چشمگير 
حساسيت بانك مركزي نسبت به افزايش هاي سوداگرانه و 
مشكوك نرخ ارز مي تواند به عنوان يكي از كانون هاي اصلي 
رشد فزاينده نقدينگي و انبوه بحران هاي اقتصادي اجتماعي 
ناشي از آن عمل كند. بنابراين اعمال نظارت هاي شديدتر در 

اين زمينه نيز يك نياز جدي است.

راه نجات، خودداري بانك مركزي از بازي با  نرخ ارز است

در نهايت »امداد اجتماعي« )كه اين حوزه يكي از حلقه هاي 
مفقوده نظام رفاهي و سياست اجتماعي كشور است( در 
همه موارد فوق بايد ابتدا تجسس، شناسايي، نجات، انتقال 
به نقطه امن درخصوص افراد سالم، انتقال به مركز درماني 
درخصوص مجروحان، تامين نيازهاي اوليه و اساسي نظير 
س��رپناه موقت، لباس، خوراك و... انجام پذيرد و س��پس 
افرادي كه دچار پريشاني و كاستي از نظر معيشتي، مسكن، 
سرپرست و... شده اند در حوزه حمايتي و توانبخشي وارد 
مي شوند و از منظر رويدادها و پريشاني هاي خانوادگي )از 
دست دادن سرپرست و...( و از منظر كاستي هاي روحي و 
رواني و ذهني نيز در حيطه مشاوره و مددكاري اجتماعي 
وارد مي شوند تا بتوان نسبت به بازاجتماعي شدن آنها اقدام 
و زمينه بازگشت آنها به محيط خانواده )شبه خانواده(، كار و 
جامعه را فراهم ساخت. بندهاي »ب«، »د«، »ي« و «گ« 
ماده 4 قانون ياد شده به بخشي از وظايف حاكميت در زمينه 
امداد اجتماعي و حمايت اجتماعي اشاره دارد. متاسفانه اين 
موضوع مهم و اساسي از ابتداي تصويب قانون نظام جامع رفاه 

و تامين اجتماعي از سوي متوليان سابق و الحق وزارت رفاه 
و تامين اجتماعي در محاق »بحث شيرين شركت ها« قرار 
گرفت، باالخره حرف از شركت شيرين است تا چه رسد به 
عمل و مداخله در امور شركت ها. به هرتقدير از قديم االيام 
مردم چيزهاي شيرين را در حياط خلوت مي خوردند مثل 

هندوانه، خربزه، فالوده، كاهو- سكنجين و... 
به هرتقدير از ابتداي تصويب، قلمروي امداد و نجات قانون 
فوق الذكر صرفا به موضوع امداد حوادث منحصر و فقط به 
مقوله هالل احمر محدود تعبير و تلقي گرديد و گفته شد 
چون هالل احمر يك NGOبين المللي است فلذا نمي شود 
در ام��ور آن مداخله كرد و اين طور ش��د كه طي چند دهه 
گذشته كار اصلي هالل احمر واردات و توزيع دارو و تجهيزات 
پزشكي اس��ت؟! و به مقوله امداد اجتماعي، فوريت هاي 

اجتماعي و... توجه و اهتمام الزم مبذول نگرديد. 
در حوزه امداد اجتماعي نيز يكپارچگي وجود ندارد و سازمان 
بهزيستي )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(، كميته امداد، 
سازمان اجتماعي كشور )وزارت كشور( و شهرداري ها در اين 

زمينه ذي مدخل هستند بدون اينكه تقسيم كار مشخصي 
بين وظايف هر يك، انجام شده باشد و در حوزه تقنيني البته 
احكام جامع و خوبي در اين زمينه وجود دارد به طور مثال 
م��اده 57 قانون احكام دايمي به ويژه جزءهاي 1 2 و 3 بند 
“الف “ آن، كه به لزوم تدوين بسته هاي سياستي »صيانت 
اجتماعي« و »حمايت اجتماعي« و »مساعدت اجتماعي« 
پرداخته است و نيز بند »پ« آن كه همه اقشار و گروه هاي 
هدف را مورد حمايت و توجه قرار داده كه اتفاقا جزءهاي 1 

و 2 بند »پ« ماده 57 آن به شرح زير است: 
»1- اج��راي طرح ه��اي حمايت از ك��ودكان در معرض 
آسيب هاي اجتماعي يا داراي معلوليت ها و نارسايي هاي 

جسمي، رواني و خانوادگي يا مبتال به فقر غذايي، آموزشي
2- اجراي طرح هاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان 
سرپرست خانوار و دختران داراي مشكالت جسمي، رواني و 

خانوادگي و در معرض آسيب هاي اجتماعي«
به همين مشكل پرداخته است كه اگر به آن توجه مي شد 
و اين احكام محقق مي شد ش��ايد هفته قبل اين اتفاق ها 

نمي افتاد و مش��خصا جزء »۸« بن��د »پ« ماده 57 قانون 
مزبور به وظايف سازمان بهزيستي در اين زمينه پرداخته 
اس��ت وليكن احتمااًل به خاطر اينكه اتف��اق موصوف در 
روستا افتاده است و حيطه عمل كميته امداد بيشتر مناطق 
روستايي است احتماال پاسكاري وظايف اتفاق مي افتد )اگر 
تازه مطالبه گري و پرسشگري وجود داشته باشد(، بروز اين 
قبيل حوادث ضرورت ادغام و يكپارچه سازي يا تقسيم كار 

مشخص بين اين نهاد هاي حمايتي را دو چندان مي كند. 
همچنين س��ازمان اجتماعي كش��ور كه ب��ه خاطر قرار 
داش��تن در زيرمجموعه وزارت كش��ور و ارتب��اط وزارت 
مزبور با ش��هرداري ها علي القاعده مي توانست و بايستي 
در زمينه پيش��گيري از اين وقايع و ايج��اد خانه هاي امن 
)براي كودكان و نوجوانان( و خانه ه��اي گرم )براي ايجاد 
س��رپناه موقت و...( اقدام مي نمود و به نظر مي رسد ادغام 
اين س��ازمان به همراه كميته امداد و بهزيس��تي در قالب 
 يك نهاد حمايتي فراگير و ملي مي تواند راهگش��ا باش��د.

در ماده ۸0 قانون برنامه شش��م توسعه )به ويژه جزء 3 بند 

ب م��اده ۸0 درخصوص مراكز فوريت هاي اجتماعي( نيز 
احكام صريح و مشخصي در رابطه با لزوم رصد آسيب هاي 
اجتماعي، پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي، اقدامات 
تاميني، حمايتي و ترميمي و جبراني براي حادثه ديدگان و 
آسيب ديدگان و افراد در معرض آسيب لحاظ شده است كه 
به نظر مي رسد يكي از درس هايي كه بايد از اين قبيل حوادث 
دردناك آموخت، اجراي سريع اين قوانين و مقررات و ايجاد 
هرچه سريعتر نظام چنداليه تامين اجتماعي در حوزه هاي 
ام��دادي، حمايتي و بيمه اي با نگاه متوازن به همه وجوه و 
ابعاد آن مي باشد. بايس��تي همان طور كه شماره »110« 
به صورت ملي و فراگير براي فوريت هاي پليسي جا افتاده 
است، براي بحث فوريت هاي اجتماعي نيز يك مركز ملي و 
فراگير فوريت هاي اجتماعي ايجاد شود و آموزش عمومي و 
آگاهي رساني همگاني در كليه سطوح انجام پذيرد تا بتوان 

از بروز مجدد اين حوادث تلخ پيشگيري نمود. 
عضو و نايب رييس هيات مديره 
سازمان تامين اجتماعي

 امداد اجتماعي  حلقه مفقوده 

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

كشف بيش از ۱۷ ميليون انواع ارز

 3/7 ميليارد  دالر براي واردات و بازگشت به شرايط عادي تامين ارز
گروه بانك و بيمه |

ريي�س كل بانك مرك�زي درب�اره تامي�ن ارز 
متقاضيان واردات اعالم كرد: بعد از افت عرضه 
ارز در اوايل سال به علت شيوع ويروس كرونا در 
ايران و كشورهاي همسايه، امروز كه تقريبًا همه 
بازارها فعال شده اند روند تأمين و انتقال ارز حالت 
عادي به خود گرفته است. از ابتداي سال تاكنون 
ح�دود 3.۷ ميلي�ارد دالر از روش هاي مختلف 
اعالمي بانك مركزي براي واردات تأمين ش�ده 
است. به گزارش »تعادل« همتي افزود: همان گونه 
كه قباًل اعالم كردم روند صادرات و برگشت ارز 
مثبت است و تأثيرات آن در بازار مشهود خواهد 
بود. طبق اعالم همتي، صادركنندگاني كه در سال 
گذشته صادرات داشتند تا پايان تيرماه بايد ارز 
خود را به نيما برگردانند يا به روش هاي اعالمي 
بانك مركزي در اختيار متقاضيان واردات كاال و 

خدمات قرار دهند.

 كشف بيش از ۱۷ ميليون انواع ارز
از سوي ديگر، جانشين رييس پليس امنيت اقتصادي ناجا 
از كش��ف بيش از ۱۷ ميليون انواع ارز و ۶۴۰۰ گرم طال در 
نخستين طرح سراس��ري مقابله با اخاللگران بازار ارز در 
كشور خبر داد. با توجه به نوس��انات اخير بازار ارز و حضور 
سوداگران بازار و اقدامات آنها به منظور متشنج كردن اين 
بازار، اولين طرح سراسري مقابله با اخالل گران به مدت سه 
روز در سطح كشور اجرا شد. به گزارش »تعادل«، سرهنگ 
كارآگاه سهراب بهرامي در تشريح جزييات اين خبر اظهار 
داشت: كارآگاهان پليس مبارزه با جرايم اقتصادي پليس 
امنيت اقتصادي با اش��رافيت اطالعاتي اخاللگران ارزي و 
محل فعاليت آنها را شناس��ايي و در يك عمليات پليسي 
دقيق و هماهنگ بيش از ۱۷ ميليون ارز شامل دالر امريكا، 
يورو، دالر كانادا، دينار عراق، درهم امارات، درام ارمنستان، 
ين ژاپن و لير تركيه به همراه ۶۴۰۰ گرم طال از اخاللگران 
بازار ارز و س��رمايه كش��ف كردند. جانشين رييس پليس 
امنيت اقتصادي عنوان ك��رد: در اين رابطه دو باب صرافي 
غيرمجاز را با هماهنگي قضايي پلمب و ۵۷ اخاللگر ارزي 
دس��تگير كه براي س��ير مراحل قانوني به مراجع قضايي 
معرفي شدند. سرهنگ بهرامي همچنين براي پيشگيري 
از التهاب��ات ارزي و سوءاس��تفاده اف��راد فرصت طلب، به 
هموطنان توصيه كرد: هرگونه ارز، طال و مسكوكات مورد 
نياز خود را از طريق مراكز مجاز و قانوني )طالفروشي ها( و 
صرافي هاي مجاز تهيه كنند. جانشين رييس پليس امنيت 
اقتصادي ناجا با بيان اينكه پليس امنيت اقتصادي، مقابله با 
اخاللگران اقتصادي را سرلوحه ماموريت هاي خود قرار داده 
از هموطنان درخواست كرد: براي كمك به اقتصاد، آرامش 
و خصوصا  امنيت اقتصادي جامعه در صورت آگاهي از هر 
گونه فعاليت غيرمجاز اقتصادي، مراتب را به فوريت هاي 

پليسي ۱۱۰ اطالع دهند.

  نرخ ها در بازار 
 دالر در صرافي هاي بانكي روز شنبه با افت ۵۰ توماني قيمت 
به بهاي ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته شد. نرخ خريد هر دالر 
در تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۷ هزار تومان و فروش ۱۷ هزار 
و ۱۰۰ تومان بود. قيمت خريد هر يورو نيز ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان و نرخ فروش آن ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان ش��د. سامانه 
سنا نيز نرخ ميانگين هر يورو در روز معامالتي گذشته در 
سامانه سنا را ۱۸ هزار و ۵۸۶ تومان و هر دالر ۱۷ هزار و ۸۷ 
تومان اعالم كرد. همچنين در سامانه نيما هر حواله دالر در 
روز معامالتي گذشته، ۱۵ هزار و ۶۸۸ تومان فروخته شد، 
براي حواله يورو سفارش فروشي ثبت نشده است. در بازار 
آزاد نيز دالر ۱۷۶۴۰، يورو ۱9۴۰۰، پوند 2۱۵۰۰، درهم 

۴۸۷۰، لير تركيه 2۶3۰، يوآن 2۵۰۰ و دالر كانادا ۱3۱۰۰ 
تومان معامله شد. 

  سكه ۷ ميليون و ۴۲۰ هزار تومان
در بازار طال نيز با اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت ۱۷29 
دالر و قيم��ت دالر به قيمت ۱۷۶۴۰ توم��ان در بازار آزاد و 
معامالت نقدي، قيمت طال و سكه افزايش يافت و كارشناسان 
مهم ترين دليل رشد قيمت طال در بازار را افزايش ارزش اونس 
جهاني و قيمت دالر در بازار داخلي دانسته اند. بهاي اونس 
پس از شيوع ويروس كرونا و افت شرايط اقتصادي كشورها 
روندي افزايشي يافته است. برخي كارشناسان نيز مي گويند 
كه به دليل اختالف چين و امريكا در ارتباط با هنگ كنگ، 
قيمت طال روبه افزايش اس��ت.   هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران روز ش��نبه با رشد ۶۰ 
هزار توماني قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به رقم 
هفت ميليون و ۴2۰ هزار تومان به فروش رسيد. هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون و 2۰۰ هزار 
تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه نيز سه ميليون 
و ۷۶۰ هزار تومان، ربع س��كه دو ميليون و ۵۰ هزار تومان و 
هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان تعيين 
قيمت شد.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۷3۱ هزار تومان و هر 
مثقال طال نيز سه ميليون و ۱۶۸ هزار تومان به فروش رسيد. 
در بازار ارز رس��مي نيز، بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 2۷ ارز نسبت به روز پنج شنبه 
افزايش و قيمت ۱۰ واحد پولي كاهش يافت؛ همچنين نرخ 
دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت ماند.بر اساس اعالم بانك مركزي هر 
دالر امريكا براي روز شنبه دهم خرداد ۴2 هزار ريال قيمت 
خورد. همچنين هر پوند انگليس با افزايش 3۷2 ريالي به 
قيمت ۵۱ هزار و ۸۶9 ريال و هر يورو نيز با رشد 3۸۰ ريالي 

به قيمت ۴۶ هزار و ۶۴2 ريال اعالم شد.

  پيشنهادي براي مديريت بازار سكه
درحالي كه قيمت بسياري از كاالهاي سرمايه اي از جمله 
سكه در روزهاي اخير س��ير صعودي داشته است، برخي 
افراد بر اين باورند كه گراني سكه فارغ از عوامل كليدي مانند 
انتظارات تورمي، نرخ دالر و طالي جهاني، به دليل ابزار مالي 

گواهي سپرده سكه طال است كه يك كارشناس اقتصادي 
به بانك مركزي پيش��نهاد كرد از فرصت گواهي سپرده و 
قرارداد آتي سكه براي مديريت بازار استفاده شود. مصطفي 
صفاري در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه بانك مركزي 
فرصتي مناسب در اختيار دارد تا با بهره گيري از ظرفيت 
گواهي سپرده سكه و راه اندازي مجدد قرارداد آتي سكه در 
بورس كاال بدون نياز به ضرب سكه، بازار را مديريت كرده و 
عموم سرمايه گذاران را به سمت اين معامالت شفاف هدايت 
كند، اظهار كرد: نگاه غير مدرن موجود به بازار خريد و فروش 
كاالها از جمله سكه باعث شده از ظرفيت هاي بورس كاال 
به اندازه نياز اس��تفاده نشود و شاهد برخي اظهارنظرهاي 
غيركارشناس��ي درخصوص ابزارهاي مالي باشيم. بانك 
مركزي، متولي بازار سكه و طال بوده و اگر ايرادي در مديريت 
اين بازار است بانك مركزي بايد پاسخگو باشد. وي ادامه داد: 
موضوعي كه در ارزيابي گراني سكه بايد به آن توجه كرد، 
نقش نهاد بزرگي به نام بانك مركزي است كه ضرب و عرضه 
س��كه را برعهده دارد. عملكردي كه بانك هاي مركزي در 
كشورهاي جهان انجام مي دهند با عملكرد كنوني اين نهاد 
در ايران متفاوت اس��ت، كشورهاي توسعه يافته جهان به 
جاي نگه داشتن مردم در صف هاي طوالني خريد فيزيكي 
سكه، اين كاال را در قالب اوراق سپرده و از طريق بورس هاي 
خود عرضه مي كنند و خريد و فروش فيزيكي س��نتي را 
حذف كرده اند. متاسفانه بانك مركزي كشورمان از چنين 
راهكارهاي موثري اس��تفاده نمي كند و حتي شنيده ها از 
مخالفت بانك مركزي با معامالت گواهي سكه حكايت دارد.

اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه بانك مركزي 
متاسفانه، س��ال ٩٧ نيز مش��ابه اين اقدام را با قرارداد آتي 
طال انجام داد، گفت: در آن زمان با اس��تدالل هاي واهي و 
غيركارشناسي، گراني طال را گردن آتي سكه طال انداختند 
و االن هم با داليل نادرست مشابهي، گراني سكه را به گواهي 
سپرده سكه نس��بت مي دهند و اين در حالي كه مستند 
و دليل قانع كننده اي براي اثب��ات ادعاي خود ندارند. بايد 
توجه كنيم بورس كاال يك بستر شفاف مهيا كرده تا گواهي 
سپرده سكه با سهولت و به شيوه اي مطلوب معامله شود 
كه از طريق اين ابزار مي توان وضعيت بازار و عرضه و تقاضا 

را بدون ضرب س��كه بهبود داد يا بالعكس، با برنامه ريزي و 
راهبرد غلط، آن را فلج كرد. در مجموع بايد گفت اگر روند 
تخريب اين ابزار مالي ادامه يابد، اين اشتباه بزرگ بازهم به 
نام بانك مركزي ثبت مي شود. صفاري ادامه داد: اصل ماجرا 
اين است كه بايد از بازار سنتي فاصله بگيريم و مدرن شويم 
اما بانك مركزي ايران هنوز مدرن نشده است. كجاي دنيا، 
طال و سكه فيزيكي معامله مي شوند؟ در اغلب كشورها شاهد 
سپرده طال و قرارداد آتي طال هستيم كه مبناي معامالت 
هستند. طال، كااليي خوردني و مصرفي نيست، بلكه كااليي 
سرمايه اي براي مهار تورم است. اگر طال و سكه به صورت 
سپرده معامله شود و فرد با يك برگ كاغذ مطمئن، خريد 
خود را انجام دهد باعث خواهد شد اين كاالي سرمايه اي نيز 
در بانك مركزي باقي بماند. عرضه فيزيكي طال به مردم و 
نگهداري آن مثال در منازل، همه جاي دنيا منسوخ شده اما 
متاسفانه هنوز در ايران رواج دارد. وي با تاكيد بر اينكه بايد با 
اصول عملكردي و تجارب بورس هاي موفق دنيا را بررسي 
و نقاط قوت آنها را در ذهن و اجرا بپذيريم، گفت: اگر بورس 
لندن و شيكاگو را ببينيد متوجه خواهيد شد كه هنوز چقدر 
نگاه اغلب مسووالن ما به خريد و فروش طال، سنتي است. 
اين ن��گاه ناكارآمد بايد تغيير كند. ما بايد از ابزارهاي نوين 
اقتصادي مانند قرارداد آتي سكه و سپرده طال استفاده كنيم. 
در دوبي سپرده طال در بانك ها به عنوان وثيقه اعتبار دارد 
اما در ايران آنقدر مدرن نشده ايم كه از اين امكانات استفاده 
كنيم و متاسفانه سيستم بانكي مدرني نداريم. البته شروع 
اين اقدامات از سوي بورس كاال نويدبخش است اما تاكيد 
مي كنم كه بانك مركزي فرصتي مناسب در اختيار دارد تا با 
بهره گيري از ظرفيت گواهي سپرده سكه و راه اندازي مجدد 
قرارداد آتي سكه بدون نياز به ضرب سكه، بازار را مديريت 
كرده و عموم سرمايه گذاران را به سمت اين معامالت شفاف 

هدايت كند.

  دالر در كمترين سطح 8 هفته اخير 
تنش هاي واشنگتن و پكن دالر را به كمترين سطح هشت 
هفته اخير رساند. به گزارش رويترز، پيامدهاي ويروس كرونا 
بر اقتصاد امريكا و روي عملكرد اسكناس سبز در روزهاي 

اخير كامال تاثير گذاشته است؛ عالوه بر آنكه شمار متقاضيان 
دريافت مزاياي بيكاري در اين كشور با دو ميليون نفر افزايش 
به ۴۱ ميليون نفر رسيده است، وزارت بازرگاني امريكا نيز در 
آمار رشد نهايي سه ماهه نخست امسال اعالم كرد نرخ رشد 
اقتصادي اين كشور منفي پنج درصد اندازه گيري شده كه 
اين رقم ۷.۸ درصد كمتر از سه ماهه قبل و ۰.2 درصد كمتر 
از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي بوده است. انتظار مي رود 
روند كنوني كماكان ادامه يابد و روند بهبود رشد دست كم 
زودتر از س��ه ماهه سوم امسال آغاز نشود.  همچنين وقوع 
برخي ناآرامي ها در ايالت مينياپوليس باعث شده است تا روند 
فروش دالر توسط معامله گران تشديد شود.  وقايع معامالت 
ارز همچنين تحت تاثير اخبار مربوط به تشديد جنگ تجاري 
امريكا با چين قرار دارد. پس از جدال لفظي بين واشنگتن و 
چين بر سر مقصر بودن طرف چيني در شيوع كرونا در جهان، 
اكنون برخي از قانون گذاران امريكايي به دنبال تحريم چين 
به بهانه دخالت چين در امور داخلي هنگ كنگ هستند. از 
سوي ديگر وانگ يي، وزير خارجه چين به امريكا در خصوص 
به راه انداختن يك جنگ سرد ديگر هشدار داده است. وزراي 
خارجه كانادا، انگليس، امريكا و استراليا در بيانيه اي مشترك 
خواهان احترام گذاشتن چين به خودمختاري هنگ كنگ 
شده اند.  مشاور اقتصادي دونالد ترامپ در واكنش به تصويب 
اليحه امنيتي هنگ كنگ در چين آن را يك اشتباه بزرگ 
خوانده و وعده داده اس��ت كه دولت امريكا، چين را وادار به 
پاسخگويي خواهد كرد. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن 
در مقابل س��بدي از ارزهاي جهان��ي را اندازه مي گيرد، در 
معامالت امروز با ۰.۱۴ درصد كاهش نسبت به روز قبل و 
در س��طح 9۸.2۷۵ واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس معادل ۱.۰۴۰ دالر اعالم ش��د.  در تازه ترين دور 
از معامالت، پوند با صعود ۰.۱۶ درصدي نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي ۱.23۴ دالر مبادله شد. يورو ۰.۱9 درصد باال 
رفت و با عبور از كانال ۱.۱۰ به ۱.۱۱ دالر رسيد. در معامالت 
بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر دالر ب��ا ۰.۱ درصد 
كاهش به ۱۰۷.۷9 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.۴99 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل ۷.۱3۶ يوآن چين اعالم شد.

  بانك مركزي كلمبيا نرخ بهره را به كف تاريخي 
رساند

بانك مركزي كلمبيا همزمان با تالش سياس��ت گذاران 
در راستاي س��وخت رساني به اقتصاد در آستانه ركود اين 
كشور، با كاهش ۵۰ نقطه پايه اي نرخ بهره بين بانكي، آن 
را به پايين ترين سطح يعني 2.۷۵ درصد رساند. به گزارش 
رويترز، اين تصميم با پن��ج راي موافق برابر 2 راي مخالف 
اعضاي هيات سياس��ت گذاري بان��ك مركزي كلمبيا به 
تصويب رس��يده اس��ت.خوان خوزه اچاواريا رييس بانك 
مركزي كلمبيا در جريان نشستي مجازي گفت: در حال 
پاس��خ به كاهش نرخ تورم و عواقب آن يعني ريزش رشد 
اقتصادي، افزايش بيكاري و آنچه كش��ور در اين پاندمي 
وحش��تناك تجربه مي كند، هس��تيم. اين هيات پس از 
ثابت نگه داش��تن نرخ بهره براي حدود دو سال، حاال براي 
س��ه ماه متوالي آن را كاهش داده است.كلمبيا از اواخر ماه 
مارس قرنطينه سراسري وضع كرد و اين در حالي است كه 
محدوديت ها در بسياري از بخش ها رفته رفته آغاز شده و قرار 
است قرنطينه تا اول جوالي ادامه داشته باشد.براساس پيش 
بيني وزير دارايي كلمبيا، اقتصاد اين كشور در سال جاري 
به اندازه ۵.۵ درصد كوچك خواهد شد. اعداد و ارقام مرتبط 
با بيكاري در ماه آوريل صعودي ش��د. نرخ بيكاري شهري 
در مقايسه با مدتي مشابه در سال 2۰۱9 از ۱۱.۱ به 23.۵ 
درصد جهش پيدا كرد و نرخ بيكاري سراسري ۱9.۸درصد 
اعالم شد؛ اين رقم سال گذشته ۱۰.3 درصد بود و در مقايسه 

با نرخ فعلي حدود دوبرابر افزايش پيدا كرده است.

يك استاد اقتصاد مطرح كرد

بازنگري جريان پولي كشور در پساكرونا ضروري است
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان( 
گفت: بازنگري جدي در جريان پولي كش��ور براي زيست 
بهتر در دوران پسا كرونا ضروري است و دولت بايد ديدگاه 
جديدي كه در جريان گردش پول به آن رسيده را با تدبير 
بيشتر دنبال كند. حسين شريفي در گفت وگو با ايرنا افزود: 
پول مانند خون در رگ هاي اقتصادي كشور است و اگر به 
درستي هدايت نشود، آثار مخربي خواهد داشت و به صورت 
ناموزون روي مولفه ه��اي كالن اقتصادي تاثير مي گذارد. 
وي با بيان اينكه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخير پول به اشتباه وارد 
سيستم بانكي كشورمان شد و بانك ها را بسيار بزرگ كرد، 
اظهارداشت: حجم نقدينگي كه از طريق سيستم بانك ها 
ايجاد شد، ناكارآمدي جدي در بخش اقتصادي ايجاد كرد 
زيرا مردم س��ودهاي بانكي را در خريد سكه، دالر، خودرو و 
ملك وارد كردند كه مشكالت شماره يك كشورمان يعني 

گردش نادرست پول را به وجود آورد. وي تاكيد كرد: اگر دولت 
اين ديدگاه جديد يعني واگذاري سهام و رونق بورس كه در 
جريان گردش پول به آن رسيده است را با تدبير بيشتر دنبال 
كند، اتفاق هاي خوبي در سال هاي آينده شاهد خواهيم بود. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته قبل 
از كرونا در قالب مكانيسم بازار، حجم پولي بين مردم، عادالنه 
يا ناعادالنه، توزيع شده است، تصريح كرد: تنها راه و پيشنهاد 
براي زيس��ت بهتر در دوران كرونا اين است كه دولتمردان 
بتوانند با روشي اين دارايي ها را كه روزي به واسطه امنيت در 
سبد دارايي مردم قرار گرفته را برگرداند اما نه به صورت زور و 
اجبار بلكه از روش هايي مانند بورس استفاده كند. شريفي با 
تاكيد بر اينكه اين روزها بورس كشور پس از ۱۰ سال رونق 
يافته و برخي كوته بينان نمي توانن��د اين رونق را ببينند، 
تصريح كرد: بورس مانند آهن ربايي شده كه دولت اين نكته 

را متوجه شده و مي داند اين تنها روشي است كه مي تواند با 
آن دارايي هايي را كه سال ها در خانه مردم مانده بود را جذب و 
وارد چرخه اقتصاد كشور كند. وي اضافه كرد: بورس، محاسن 
بزرگي دارد از جمله اينكه پول مازادي كه در ُسفته بازي و 
خريد دالر، سكه و خودرو جمع مي شد را وارد چرخه توليد 
و سرمايه گذاري و به رونق صنايع راكد كمك خواهد كرد و 
اميدواريم كه اين جريان تداوم يابد زيرا گردش جريان پول 
از طريق بورس مي تواند ده ها عايدي به همراه داشته باشد. 
اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانش��گاه آزاد اصفهان 
)خوراسگان( درباره تغييرات اقتصادي در اصفهان، گفت: 
اين استان در سه بخش عمده صنعت، گردشگري و حمل و 
نقل تحت تاثير زيادي از شيوع بيماري كرونا قرار گرفت. وي 
با بيان اينكه اصفهان به واسطه برخورداري از صنايع كوچك 
و بزرگ بس��يار، به طور طبيعي تحت تاثير اين همه گيري 

قرار گرفت، افزود: بخش گردشگري نيز با توجه به ويژگي 
بيماري كرونا يعني نقش تردد و اجتماعات در گسترش آن، 
دچار ضربه زيادي شد.در بخش سوم با توجه به اينكه اصفهان 
بواسطه قرارگيري در كريدور مركزي كشور نقش بسزايي در 
حمل و نقل دارد، در اين دوران بسيار تحت تاثير قرار گرفت. 
اين استاد اقتصاد، يكي از مسائل مهم را نيروي كار خواند و 
توضيح داد: در دوران كرونا به دليل محدوديت هاي ايجاد شده 
و فاصله گذاري اجتماعي، نيروي كار نتوانست فعاليت كند 
كه وضعيت آن در مشاغل خدماتي، هتلداري و گردشگري 
بدتر بود و به دليل اينكه خدماتي ارايه نمي شد يا عذر نيروي 
كار خواسته شد يا مبالغ كمتري به عنوان حقوق به آنها دادند. 
وقتي اين دوران طوالني شد و تا اواخر ارديبهشت نيز كشيده 
شد، ش��دت آن افزايش يافت و كارفرماياني كه توان مالي 
نداشتند عذر نيروي كار خود را خواستند و با توجه به اينكه 

اصفهان پيش از اين افراد بيكاري داشت، اين تعداد به آنها 
اضافه شد. شريفي درباره تاثير همه گيري كرونا بر اقتصاد ملي، 
خاطرنشان كرد: اصفهان، مدل كوچكي از كشور است و همه 
آسيب هايي كه به آن وارد شد به كشور تسري مي يابد. وي با 
اشاره به جدول »داده ستانده« كه نشان مي دهد هر بخش 
چقدر به بخش هاي ديگر ارتباط دارد و مشخص مي كند هر 
استان به كدام استان ها محصوالت يا خدمات مي دهد، اضافه 
كرد: در دوران شيوع كرونا اگر اين جدول مطالعه و بررسي 
شود نشان مي دهد كه بسته به ميزان و شدت بيماري كرونا، 
هر استاني با توجه به محدوديت هاي اعمال شده چقدر روي 
ساير استان ها تاثير داشته است به عنوان مثال اصفهان كه 
جزو مناطق پر خطر بود يا اكنون كه خوزستان جزو مناطق 
پر خطر شده است، چقدر روي بخش هاي ديگر تاثير منفي 

گذاشتند. 
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تمديد بخشودگي جرايم 
تسهيالت زير ۱۰۰ ميليون تومان

بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير ۱۰۰ ميليون 
تومان صرفا تا پايان خرداد از س��وي بانك مركزي 
تمديد ش��د. براساس بخشنامه منتش��ره از سوي 
بانك مركزي، بخشودگي سود و جرايم تسهيالت 
زير ۱۰۰ ميليون تومان صرفا تا پايان خرداد تمديد 
شد. بر اساس نامه اخير اين بانك، با توجه به شرايط 
كرونا، مانده سهميه مصرف نشده براي اجراي بند 
)ل( تبصره ۱۶ بودجه 9۸ براي تسهيالت زير ۱۰۰ 
ميليون تومان اشخاص حقيقي و شركت هاي تعاوني 
صرفا تا پايان خرداد قابل استفاده بوده و مشمولين 
مي توانند براي آخرين بار از اين مزيت قانوني استفاده 
كنند. بانك هاي عامل اين مصوبه بانك هاي ملي، 
سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات 
و كشاورزي، رفاه كارگران، ملت، صادرات و تجارت 
هس��تند و افراد با پرداخت اصل تسهيالت كمتر از 
۱۰۰ ميليون تومان، از پرداخت س��ود و جرايم آن 
تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان معاف مي شوند. الزم 
به ذكر است در بودجه س��ال ۱399 و پس از چهار 
سال، بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير ۱۰۰ 
ميليون تومان حذف شده و امسال بودجه اي به اين 

امر اختصاص نمي يابد.

 ايران مال ميزبان مشتريان
 بانك آينده

بانك آينده مجموعه ايران مال را ميدان اجراي طرح 
ويژه »آينده داران« براي خريد اعتباري كرده است. 
مش��تريان بانك آينده مي توانند از اول خردادماه، 
با دريافت اعتبار حداق��ل ۱۰ )ده( ميليون ريال و 
حداكثر ۵۰ )پنجاه( ميليون ريال، از فروشگاه هاي 
ايران مال كه داراي نش��ان »آينده داران« اس��ت 
خريد كرده، س��ه ماه بعد به صورت قرض الحسنه 
پرداخ��ت كنند. مبلغ اعتبار بر اس��اس موجودي 
حساب انتخابي خود مش��تريان، تعيين مي شود. 
س��اعات فعاليت مجموعه ايران م��ال در روزهاي 
عادي از ۱۰:۰۰ تا 23:۰۰ و در روزهاي پايان هفته 
)پنجشنبه و جمعه( با يك ساعت افزايش تا 2۴:۰۰ 
است؛ فروشگاه هاي ايران مال در روزهاي چهاردهم 
و پانزدهم خرداد نيز از س��اعت ۱3:۰۰ تا 23:۰۰ 

آماده خدمت رساني به هموطنان گرامي است.

آغاز ساماندهي بانك هاي 
نظامي با ادغام بانك حكمت

بانك حكمت با هدف ساماندهي نظام بانكي به عنوان 
نخستين بانك نظامي روز شنبه در بانك سپه ادغام 
ش��د، در گام بعدي قرار است چهار بانك و موسسه 
اعتباري انصار، قوامين، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري 
كوثر نيز فرآين��د ادغام را طي كنند. ط��رح ادغام ۵ 
بانك و موسس��ه مالي نظامي در بانك سپه با هدف 
ساماندهي شبكه بانكي كشور از اواخر سال 9۷ آغاز 
ش��ده و گام به گام در حال اجراست. قرار بوده است 
بانك هاي انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد 
و موسسه اعتباري كوثر در بانك سپه ادغام شوند كه 
روند ادغام آنها در مراحل پاياني قرار دارد.»محمدكاظم 
چقازردي« در اين باره گفت: در پي اعالم ريس كل 
بانك مركزي مبني بر برگ��زاري مجامع بانك هاي 
حكمت ايرانيان و مهر اقتصاد در هفته جاري، بانك 
سپه با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك 
مركزي، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بورس 
و اوراق بهادار، زمين��ه برگزاري مجامع اين دو بانك 
را فراهم ك��رد و در اولين گام مجامع مربوط به بانك 
حكمت ايرانيان با حضور اكثريت سهامداران در روز 

شنبه )۱۰ خردادماه( برگزار شد.

هشدار به بانك ها و شركت ها 
در اعمال امتياز حقوق كاركنان

در راستاي استفاده از افزايش امتياز تا ۵۰ درصدي 
فوق العاده كاركنان، س��ازمان برنامه و بودجه به 
بانك ها و ش��ركت هاي دولتي وابسته به دولت 
هش��دار داده كه مراقب باشند بار مالي جديدي 
در اين رابطه ايجاد نش��ود كه در غير اين صورت 
مسووليت آن به عهده خود دستگاه خواهد بود. 
به گزارش ايسنا، از پايان سال گذشته و با موافقت 
س��ازمان برنامه و بودجه در رابطه با تامين مالي، 
سرانجام اين اختيار به دستگاه هاي اجرايي داده 
شد تا بتوانند از امتياز فصل دهم قانون مديريت 
خدمات كشوري مبني بر افزايش امتياز حقوق 
كاركنان تا ۵۰ درصد استفاده كنند. براين اساس 
برخي دس��تگاه ها نيز از آن زمان درصدي از اين 
امتياز را به حقوق كاركنان اضافه كردند. در سال 
جاري س��ازمان برنامه و بودجه گرچه همچنان 
اين مجوز را در اختيار دستگاه ها قرار داده است، 
اما با توجه به اهميت استفاده مناسب از منابع و 
عدم ايجاد هزينه و بار مالي در شرايط بودجه اي 
سال جاري، آن را براي دستگاه هاي اجرايي كه از 
منابع عمومي دولت استفاده مي كنند. همچنين 
بانك ها و شركت هاي وابسته به دولت كه بودجه 
جداگانه دارند منوط به عدم ايجاد بار مالي جديد 
دانسته است كه در همين رابطه چندي پيش طي 
ابالغيه اي به دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني 
موضوع را اعالم كرد. اما تازه ترين بخشنامه صادره 
نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه - به تمام 
شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت نيز حاكي از تاكيد بر مراقبت مالي 
در افزايش امتياز تا ۵۰ درصدي است؛ به گونه اي 
كه تاكيد شده شركت هاي تابعه مديريت خدمات 
كشوري كه تاكنون افزايش امتياز فصل دهم را 
اجرا نكردند و از فوق العاده ها برخوردار نش��دند، 
الزم است در افزايش ۵۰ درصد امتياز فصل دهم 
عدم ايجاد بار مالي جدي��د را در نظر بگيرند، در 
غير اين صورت مسووليت ايجاد هرگونه بار مالي 
برعهده باالترين مقام دستگاه و ذي حسابان آنها 

گذاشته شده است. 

افزايش نرخ اونس جهاني طال و نرخ ارز در بازار 

افزايش اعتراضات مدني  و ناآرامي  در امريكا 
مردم ميناپوليس در اعتراض به نژادپرستي نهادينه  شده عليه 
سياه پوستان تظاهرات هايي برگزار كردند كه به خشونت 
كشيده شده و گزارش هايي از سرايت آنها به چندين شهر 
ديگر وج��ود دارد. وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي 
كشورمان در توييتر درباره اعتراضات كنوني در امريكا اعالم 
كرد: صداي معترضان در امريكا بايد شنيده شده و سركوب 
امريكايي هاي رنج  ديده و محدوديت رس��انه ها بايد سريعا 
متوقف شود؛ در اين توييت آمده است: »جمهوري اسالمي 
ايران از قتل تاسف بار سياه  پوستان ابراز تاسف كرده، تبعيض 
نژادي م��رگ آور در امريكا را تقبيح مي كن��د و از مقامات 
امريكايي مي خواهد كه عدالت را در خصوص اينگونه قتل ها 
اجرا كنند. وزارت امور خارجه كشورمان چهارشنبه هفتم 
ارديبهشت ماه نيز در توييتي ديگر عنوان كرده بود: »۶ سال 

پس از التماس هاي اريك گارن��ر كه مي گفت »نمي توانم 
نفس بكشم!«، اين بار جورج فلويد، يك سياه پوست ديگر، 
بعد از بازداشتي بي رحمانه و غيرانساني جان خود را از دست 
داده اس��ت. به نظر مي رسد خشونت پليس اياالت متحده 
امريكا عليه سياهپوستان هيچ حد و مرزي نمي شناسد و 
مانند هميشه، پاسخ امريكا به درخواست اجراي عدالت، به 
كارگيري خشونت و زور بيشتر است. ترامپ در واكنش به 
هجوم معترضان به مركز پليس شهر »مينياپوليس« و آتش 
زدن آن، در صفحه توييتر خود نوشت: »نمي توانم بايستم و 
تماشا كنم كه چنين اتفاقي براي شهر بزرگ ميناپوليس 
مي افتد. مشكل فقدان رهبري است. وي با ابراز نارضايتي 
از عملكرد شهردار مينياپوليس در مقابله با اين اعتراضات، 
افزود: »يا جاكوب فِري، ش��هردار چپ گراي افراطي بسيار 

ضعيف اين شهر، خودش را جمع وجور مي كند و شهر را تحت 
كنترل درمي آورد، يا من گارد ملي را اعزام مي كنم تا اين كار 
را به درستي انجام دهند. رييس جمهور امريكا همچنين در 
توييت ديگري ضمن توهين كردن به معترضان امريكايي به 
كساني كه عليه خشونت پليس با رنگين پوستان اين كشور 
تظاهرات كردند، نوشت: »اين اراذل و اوباش، به ياد و خاطره 
جورج فلويد بي احترامي مي كنند و من اجازه نمي دهم اين 
اتفاق رخ دهد. ترامپ سپس به تهديد آنها روي آورده و گفت: 
»با تيم والز، فرماندار مينه س��وتا صحبت كرده و به او گفتم 
ارتش در تمام مس��ير با اوست. هر مشكلي باشد ما كنترل 
را به دس��ت مي گيريم، اما زماني كه غارتگري شروع شود، 
شليك هم شروع مي شود! رييس جمهوري امريكا در حالي 
مردم كش��ور خود را به شليك كردن تهديد مي كند كه در 

موارد متعددي از جمله مردم ايران داعيه دار استيفاي حقوق 
شهروندي و حقوق بشر است. چهره بزك كرده دولت مردان 
امريكا زماني نمايان تر مي شود كه با زير پا گذاشتن تمامي 
ادعاهاي حقوق بشري خود، علنا مردم كشور خود را به شليك 
تهديد مي كنند! منطق حقوق بشر امريكايي امروز بيش از 
هر زمان ديگري به لكنت درام��ده تا جايي كه حتي اجازه 
نفس كشيدن به شهروندان رنگين پوست خود را نمي دهد و 
مردمي كه به اين موضوع اعتراض دارند را به كشتن و سركوب 
تهديد مي كند. تيم والز فرماندار ايالت مينه سوتا روز جمعه 
9 خرداد اعالم كرد: در فكر برقراري حكومت نظامي در شهر 
مينياپوليس هستيم و به زودي درباره آن تصميم خواهيم 
گرفت. او به توييت هاي دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
درباره حادثه مينياپوليس اشاره و تصريح كرد: توييت هاي 

ترامپ كمكي به فائق آمدن بر بحران اخير نكرد، به ارتش 
نيازي نيس��ت و اوضاع در حال آرام شدن است. ترامپ در 
توييتي در حالي كه معترضان را غارتگر و اراذل توصيف كرده 
بود، نوشت اجازه نمي دهد اين اتفاق دوباره بيفتد و تأكيد كرد: 
همين االن با تيم والز فرماندار مينياپوليس تلفني صحبت 
كردم و گفتم ارتش تمام قد با اوست. هر دشواري كه پيش آيد 
ما كنترل اوضاع را به دست مي گيريم، وقتي غارتگري شروع 
شود، تيراندازي هم شروع مي شود. برخي كارشناسان دليل 
اين ناآرامي ها را فقر بيش از ۵۰ ميليون امريكايي و افزايش 
شكاف هاي اجتماعي در سال هاي اخير به خصوص پس از 
ركود حاكم بر اقتصاد امريكا در دوره ش��يوع كرونا ارزيابي 
كرده اند كه ب��ا افزايش بيكاري، كاهش رش��د اقتصادي و 

افزايش فقر در حال افزايش است. 

ادامه از صفحه اول



رويخطشركتها

»تعادل« در گفت و گو با مهدي دلبري متغيرهاي موثر بر مسير پيشروي بازار سهام را بررسي كرد

سهام عدالت، تهديد يا فرصت
محمد امين خدابخش|

نقدينگي در س�ال جاري به عن�وان مهم ترين 
محرك رشد قيمت ها در بازار سرمايه عمل كرده 
اس�ت و به عاملي بدل شده تا به سبب آن شاهد 
كسب بازدهي استثنايي در دو ماه ابتدايي سال 
جاري باش�يم. اين رونق در حالي رخ داده كه در 
ماه هاي اخير به دليل شيوع كرونا و عالم گير شدن 
آن بس�ياري از صنايع به صورت مستقيم و غير 
مستقيم از اين مساله تاثيرپذيرفته اند و درآمد 

آنها از ركود رخ داده متاثر شده است.

با اين حال بر اساس آنچه طي هفته هاي اخير شاهد بوديم، در 
اين مدت روند صعودي بازار سرمايه تداوم يافته بود و با اينكه 
پيشروي قيمت ها از هفته پاياني ارديبهشت ادامه نيافت، 
بازهم آنچه كه بيشترين اثر را بر تصميم گيري سرمايه گذاران 
داشت، نه عوامل بنيادي بلكه استنباط فعاالن بازار از ورود 

نقدينگي بود.
كاهش ياد ش��ده كه تح��ت تاثير عوامل��ي همچون بروز 
مشكالت در س��امانه معامالت و زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات بازار سرمايه رخ داد در كنار بازده قابل توجه كسب 
شده عاملي را پديد آورد تا بسياري از سرمايه گذاران، به ويژه 
آنها كه عمر فعاليتشان در بازار اندك است، درصدد شناسايي 
س��ود برآيند و تا مشخص ش��دن وضعيت بازار در انتظار 
موقعيتي بهتر براي سرمايه گذاري بنشينند. با اين حال اين 
مشكالت نه تنها مرتفع نشد بلكه با تسريع ورود سهام عدالت 
و نزديك شدن به موعد قابل معامله شدن آن در بازار سهام 
شاهد افزايش واهمه ها نسبت به روند آتي قيمت ها بوديم؛ 
واهمه اي كه در نهايت شاخص كل بورس را به محدوده ۹۲۰ 
هزار واحدي رساند و اگر آخرين دو روز معامالتي گذشته را 
در نظر نگيريم دوره ركودي چندروزه را به سرمايه گذاران 
تحميل كرد.  آن طور كه از بررسي ورود و خروج نقدينگي 
در روزهاي گذش��ته بر مي آيد اگر عدم اس��تقبال مردم از 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله دولت را نيز مورد توجه 
قرار دهيم،به نظر مي رسد كه اقبال عمومي نسبت به بازار 
سهام در مقايسه با دو ماه ابتدايي سال جاري اندكي كاهش 
داشته است، چراكه ارزش معامالت در روزهاي چهارشنبه 
و شنبه با وجود صعود قيمت ها افزايش چنداني نداشت و در 
روز گذشته شاهد ارزش ۹ هزار و 4۰۰ ميليارد توماني داد و 
ستدهاي بورس و فرابورس بوديم. عواملي از اين دست سبب 
شد تا »تعادل« ضمن گفت وگو با مهدي دلبري، كارشناس 

بازار سرمايه به بررسي شرايط موجود در اين بازار بپردازد.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه چرا طي 
يك هفته اخير شاهد كاهش دسته جمعي قيمت در بازار 
سرمايه بوديم، گفت: به نظر من يكي از داليل اصالح بازار 
ضعف ورود نقدينگي جديد نسبت به ارزش نمادهاي موجود 
بوده است. براي مثال اگر فرض كنيم كه ورود منابع روزانه 
در حدود هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم مي توانست در 
ابتداي سال تاثير قابل توجه بر قيمت سهام در بازار داشته 

باشد، در حال حاضر شاهد آن هستيم كه براي رشد قيمت ها 
نياز به ورود حجم بزرگ تري از پول به بازار هس��تيم. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به عامل ديگري كه توانست 
بسياري را در چند روز گذشته مجاب به فروش دارايي در 
بازار سرمايه كند، ادامه داد: دليل ديگري كه توانسته در يك 
هفته گذشته به افت قيمت ها بينجامد، خبر عرضه سهام 
عدالت و صندوق هاي ETF بود. در روزهاي اخير ش��اهد 
آن بوديم كه استقبال به عمل آمده از عرضه صندوق هاي 
قابل معامله در برگيرنده سهام دولت در بانك ها و دو شركت 
بيمه اي با استقبال چنداني روبرو نشد. اين مساله در حالي 
رخ داد كه در عرضه صندوق   ETF بانكي دولت، ارگان هايي 
نظير صندوق بازنشستگي كشوري با اقداماتي نظير اعطاي 
وام يك ميليون توماني به بازنشستگان سعي كردند از عرضه 
اين صندوق حمايت كنند، اما در عمل تقريباً بيشتر از يك 

سوم اين صندوق به فروش نرفت.

     سرعت عملي كه به مذاق بازار خوش نيامد
وي افزود: در بحث عرضه سهام عدالت انتظار عمومي بر اين 
بود كه دارايي هاي قرار گرفته در سبد سهام عدالت در مدت 
زمان طوالني تري به بازار عرضه شوند. اين در حالي است 
كه دارايي هاي سهام عدالت بسيار تسريع شده و در هفته 

پيش رو شاهد قابل معامله شدن آن خواهيم بود.

 دلبري در خصوص دليل بدبيني بازار نسبت به ورود سهام 
عدالت سهام گفت: آنچه كه در مورد اين سهام حائز اهميت 
است اين است كه حجم سهام وارد شده به بازار باال است و 
تقريبًا تمامي صنايع ب��زرگ حاضر در بورس و فرابورس را 
شامل مي ش��ود. همين امر به عاملي بدل شده تا بسياري 
افزايش احتمالي عرضه در گروه هايي مانند فلزات اساسي، 
پااليشي و پتروشيمي را دليلي براي كاهش بيشتر قيمت ها 
تلقي كنند. اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به سوالي 
مبني بر زمان بازگشت قيمت ها به روند صعودي گفت: در 
دو هفته اخير بسياري از نمادهاي مهم بازار بين ۲۰ تا ۲۵ 
درصد ريزش قيمت را شاهد بودند. در اينجا نكته اي كه بايد 
به آن توجه داشت اين است كه معموال يكي از نقاط برگشت 
بازار در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصدي كاهش قيمت ها است. 

     در انتظار فصل مجامع
مهدي دلبري با اشاره به رويكرد خريداران در شرايط فعلي 
بازار گف��ت: در حال حاضر دو نوع خريدار وجود دارد، يكي 
آنهايي كه مي خواهند با خريد در قيمت هاي فعلي ميانگين 
بهاي تمام شده سرمايه گذاري خود را كاهش دهند و دسته 
ديگر آنهايي كه قيمت هاي فعلي را براي ورود سرمايه جذاب 
مي دانند. با اين حال فكر مي كنم كه در حال حاضر براي اينكه 
بگوييم بازار مجدداً به روند صعودي بازگش��ته اندكي زود 

است. به نظر من گزارش عملكرد شركت ها نقش مهمي در 
روند آتي بازار سرمايه خواهد داشت. در صورتي كه كيفيت 
گزارش ها خوب باشد مي توان انتظار داشت كه بازار به روند 
صعودي برگردد مضاف بر آنكه قيمت هاي جهاني نيز رو به 
بهبود هستند. مردم نيز بايد به خاطر داشته باشند كه فصل 
مجامع نيز در پيش است و ممكن است در هفته هاي پيش رو 
شاهد اخباري باشيم كه بر روند صنايع يا بازار اثرگذار باشد. در 
چنين شرايطي توجه بازار به عواملي بنيادي و اخبار پيرامون 
آن بيشتر مي شود. دلبري در پاسخ به اين سوال كه در حال 
حاضر آيا مي توان رقم دقيقي براي رشد احتمالي شاخص 
عنوان كرد يا خير، گفت: چنين گفته اي بيش از آنكه سمت 
و سوي علمي داشته باشد بيشتر حالت پيشگويي دارد و 

نمي توان زياد به آن اتكا كرد.

     تغيير مختصات بازار با ورود سهام عدالت
كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص چراي اهميت سهام 
عدالت در روند پيشروي بازار و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن 
اظهار داشت: آنچه كه سهام عدالت را به مساله اي با اهميت 
بدل مي كند تغيير قابل توجهي اس��ت كه در حجم سهام 
شناور موجود در بازار ايجاد مي كند. بايد به خاطر داشت كه 
قابل معامله شدن اين دارايي سبب خواهد شد تاحدود ۵۰ 
ميليون نفر با عاليق و سليقه هاي گوناگون در بخش وسيعي 

از صنايع بازار حضور پيدا كنند و بر آنها تأثير بگذارند. از اين رو 
با پديده اي روبرو خواهيم بود كه تاكنون در بازار س��رمايه 
ديده نشده است. پس بايد صبر كرد و ديد كه استراتژي ها 
و جنس خريد و فروش در مواجهه با اين ميزان از سهام دار 
چگونه خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به نظر 
مي رسد كه عرضه اين سهام در برخي از نمادها فشار فروش 
قابل توجهي را به وجود آورد. اين در حالي است كه نمادهايي 
ديگر نيز هستند كه انتظار مي رود بتوانند با تكيه بر سهامدار 

حقوقي روند نمادهاي مربوطه را متعادل كنند.

     چشم به راه نقدينگي
وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا ظرفيت بازار سرمايه در 
حال حاضر به شكلي هست كه بتواند حجم سنگين سهام 
شناور ناشي از ورود سهام عدالت را هضم كند يا خير، گفت: 
هم اكنون فرض بر اين اس��ت كه با كاهش قيمت سهام در 
بازار طي روزهاي گذش��ته ارزش سهام عدالت به سطحي 
در حدود 44۰ هزار ميليارد تومان رس��يده باشد. از اين رو 
مي توان گفت كه در ح��ال حاضر چنين ظرفيتي در بازار 
وجود ندارد. از سويي ديگر نيز سهامداران حقوقي نيز مانند 
بانك ها و صندوق هاي بازنشستگي در شرايطي نيستند كه 
بتوانند منابع الزم براي پاسخگويي به حجم ياد شده را به 
بازار سرمايه وارد كنند. تنها حالتي كه مي توان متصور شد تا 
نقدينگي الزم براي تعديل اين حجم از شناوري به بازار وارد 
شود بهبود شرايط بنيادي شركت ها و ايجاد شرايطي مقرون 
به صرفه است تا نقدينگي بيشتري را از جانب اقتصاد به بازار 
سرمايه گسيل كند. از آنجايي كه آغاز معامالت سهام عدالت 
به منزله تغيير شكل بازار سهام در دو بعد حجم سهام شناور و 
افزايش قابل توجه تعداد بازيگران خرد است، از اين رو فرآيند 
ياد شده بايد به گونه اي انجام شود تا در سال هاي پيش رو 

شاهد خروج سهامداران عدالت از بازار نباشيم. 

     پيشروي بازار با محرك نقدينگي
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان با اشاره به رشد قيمت ها 
در دو سال گذش��ته گفت: دو سال گذشته به سبب آنكه 
بازارهاي م��وازي از جذابيت چنداني برخ��وردار نبودند و 
نقدينگي به مهم ترين عامل رشد قيمت ها بدل شده بود، 
پول قابل توجهي به بازار سرمايه جذب شد. نمي توان انتظار 
داشت تا با تغيير متغيرهاي بنيادي لزوماً تفاوت قابل توجه 
در معامالت سهام رخ دهد. به نظر مي رسد آنچه كه در حال 
حاضر به مهم ترين دليل سرمايه گذاري براي بسياري بدل 
شده تحليل ورود و خروج منابع به بازار سهام است. بايد توجه 
داشت كه بخش وسيعي از سرمايه گذاران در حال حاضر 
چندان به تغيير عامل بنيادي وزن نمي دهند. همان طور 
كه شاهد بوديم در ماه هاي اخير، در برخي از صنايع گزارش 
عملكرد شركت ها به سبب شروع كرونا و عوامل غيرمستقيم 
نظير تغييرات در بازارهاي جهاني چندان جذاب نبود با اين 
حال دو ماه ابتدايي سال جاري يكي از از پررونق ترين ادوار 

در ۲ سال گذشته بوده است.
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    ارزش ب�ازار »ونيك�ي« افزايش�ي بود: 
ارزش بازار شركت سرمايه گذاري ملي ايران در 
دوره ي��ك ماهه منتهي به ۳۱ ارديبهش��ت ماه 
۱۳۹۹، ب��ا افزاي��ش ۷۸ ه��زار و ۲۵۹ ميليارد و 
۵۸۰ ميلي��ون ريال به ۲۵۹ ه��زار و ۳۸ ميليارد 
و ۵۹۳ ميلي��ون ريال رس��يد. به گزارش س��نا، 
ش��ركت س��رمايه گذاري ملي ايران با سرمايه 
۷ هزار ميليارد ريال، ص��ورت وضعيت پرتفوي 
سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ 
ارديبهشت ماه ۱۳۹۹را حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت سرمايه گذاري ملي ايران با انتشار 
عملكرد يك ماهه منتهي به ۳۱ ارديبشهت سال 
جاري اعالم كرد در ابت��داي دوره يك ماهه ياد 
ش��ده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام ش��ده ۲۶ هزار و ۵۱۳ ميليارد و ۸۰۳ 
ميليون ريال و ارزش بازار معادل ۱۸۰ هزار و ۷۷۹ 
ميليارد و ۱۳ ميليون ريال در س��بد سهام خود 
داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
طي اين مدت با افزايش يك هزار و ۵۸۷ ميليارد 
و ۱۹4 ميليون ري��ال به ۲۸ هزار و ۱۰۰ ميليارد 
و ۹۹۷ ميليون ريال رس��يد. ارزش بازار شركت 
سرمايه گذاري ملي ايران نيز با افزايش ۷۸ هزار 
و ۲۵۹ ميليارد و ۵۸۰ ميليون ريال معادل ۲۵۹ 
هزار و ۳۸ ميليارد و ۵۹۳ ميليون ريال محاسبه 
ش��د. »ونيكي« تعدادي از س��هام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل ۷۷۹ ميليارد و 
۹۶۸ ميليون ريال به مبلغ ۲ هزار و ۱۶۳ ميليارد و 
۶۵ ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت يك هزار 
و ۳۸۳ ميليارد و ۹۷ ميليون ريال سود كسب كرد 
. شركت سرمايه گذاري ملي ايران طي دوره يك 
ماهه منتهي به ارديبهشت ماه تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۲ هزار و 
۳۶۷ ميليارد و ۱۶۲ ميليون ريال خريداري كرد.

    افزاي�ش س�ود ه�ر س�هم »وبوعل�ي« 
چش�مگير بود:  شركت سرمايه گذاري بوعلي 
در دوره ۳ ماه��ه منتهي به ۳۱ ارديبهش��ت ماه 
۱۳۹۹، به ازاي هر س��هم خود ي��ك هزار و ۶۲۰ 
ريال كنار گذاش��ت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه س��ود هر سهم ۱۵۸ ريال اعالم 
ش��ده بود، از افزايش ۹۲۵ درص��دي برخوردار 
است.شركت س��رمايه گذاري بوعلي با سرمايه 
يك هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
۳ ماهه دوره مالي منتهي به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ را 
به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت 
س��رمايه گذاري بوعلي در دوره ياد شده، مبلغ ۲ 
هزار و ۵۹۲ ميليارد ۲۸ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و ۶۲۰ 
ريال س��ود به ازاي هر س��هم به خود اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته از 
افزايش ۹۲۵ درصدي برخوردار است. اين شركت 
بورسي، سود انباشته پايان سال را با افزايش 4۳۷ 
درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، 
مبلغ 4 هزار و ۲۲۲ ميليارد و ۶۳۶ ميليون ريال 
اعالم كرده است. »وبوعلي« در دوره ۳ ماهه سال 
مالي منتهي به بهمن ۹۸، به صورت حسابرسي 
ش��ده، مبلغ ۲۵۲ ميليارد و ۳۶۲ ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱۵۸ 
ريال سود به ازاي هر سهم به خود اختصاص داده 
بود. همچنين براس��اس اين گزارش، ارزش بازار 
شركت سرمايه گذاري بوعلي در دوره ياد شده، 
با افزايش ۶ ه��زار و ۳۰۶ ميليارد و ۹۱۲ ميليون 
ريال به ۱۳ هزار و ۵۷۰ ميليارد و 4 ميليون ريال 
رسيد. بهاي تمام شده اين شركت نيز با يك هزار 
و ۵4۳ ميليارد و ۳4 ميليون ريال معادل 4 هزار 
و ۲۰۲ ميلي��ارد و ۶۰۸ ميليون ريال محاس��به 
ش��د.»وبوعلي« تعدادي از س��هام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل ۸۵۰ ميليارد 
و ۱4۰ ميليون ريال به مبلغ معادل ۳ هزار و ۶۷ 
ميلي��ارد و ۹۶۷ ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
بابت مبلغ ۲ هزار و ۲۱۷ ميليارد و ۸۲۷ ميليون 
ريال سود كسب كرد. ش��ركت سرمايه گذاري 
بوعلي طي اين دوره تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده ۲ هزار و ۳۰۶ ميليارد 

و ۳۶۲ ميليون ريال خريداري كرد.

    مروري بر عملكرد ارديبهشت ماه »وآوا«: 
ارزش بازار شركت س��رمايه گذاري آوا نوين در 
دوره ي��ك ماهه منتهي به ۳۱ ارديبهش��ت ماه 
۱۳۹۹، با افزاي��ش ۵۳۲ ميليارد و ۶۵۰ ميليون 
ريال به ۲ هزار و ۶۱۳ ميليارد و ۱۵۰ ميليون ريال 
رسيد. شركت سرمايه گذاري آوا نوين با سرمايه 
۶۰۰ ميلي��ارد ريال، ص��ورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 
۳۱ ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۹را حسابرسي نشده 
منتشر كرد. شركت س��رمايه گذاري آوا نوين با 
انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به ۳۱ ارديبشهت 
س��ال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه 
ياد ش��ده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده يك هزار و ۱4۷ ميليارد و 
۵۰۱ ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل ۲ هزار و 
۸۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در س��بد سهام 
خود داش��ت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين 
ش��ركت طي اين مدت با افزايش ۳۱۸ ميليارد 
و ۲44 ميلي��ون ريال به يك هزار و 4۶۵ ميليارد 
و ۷4۵ ميليون ريال رس��يد. ارزش بازار شركت 
سرمايه گذاري آوا نوين نيز با افزايش ۵۳۲ ميليارد 
و ۶۵۰ ميليون ريال معادل ۲ هزار و ۶۱۳ ميليارد 
و ۱۵۰ ميليون ريال محاسبه شد. »وآوا« تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
معادل ۶۶۸ ميليارد و ۹۳۲ ميليون ريال به مبلغ 
۹۷۰ ميليارد و ۹۵۶ ميليون ريال واگذار كرد و از 
اين بابت ۳۰۲ ميليارد و ۲۳ ميليون ريال س��ود 
كسب كرد. شركت سرمايه گذاري آوا نوين طي 
دوره يك ماهه منتهي به ارديبهشت ماه تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
۹۶۰ ميليارد و ۸4۹ ميليون ريال خريداري كرد.

صفاري كارشناس ارش�د اقتصادي معتقد 
اس�ت كه بانك مركزي فرصتي مناسب در 
اختيار دارد تا با بهره گيري از ظرفيت گواهي 
سپرده سكه و راه اندازي مجدد قرارداد آتي 
سكه در بورس كاال بدون نياز به ضرب سكه، 
بازار را مديريت كرده و عموم سرمايه گذاران 
را به سمت اين معامالت شفاف هدايت كند.

به گزارش ايسنا، درحاليكه قيمت بسياري از كاالهاي 
سرمايه اي از جمله سكه در روزهاي اخير سير صعودي 
داشته است، برخي افراد بر اين باورند كه گراني سكه فارغ 
از عوامل كليدي مانند انتظارات تورمي، نرخ دالر و طالي 
جهاني، به دليل ابزار مالي گواهي سپرده سكه طال است 
كه يك كارشناس اقتصادي به بانك مركزي پيشنهاد كرد 
از فرصت گواهي سپرده و قرارداد آتي سكه براي مديريت 

بازار استفاده شود. مصطفي صفاري با بيان اينكه بانك 
مركزي فرصتي مناسب در اختيار دارد تا با بهره گيري از 
ظرفيت گواهي سپرده سكه و راه اندازي مجدد قرارداد 
آتي سكه در بورس كاال بدون نياز به ضرب سكه، بازار را 
مديريت كرده و عموم س��رمايه گذاران را به سمت اين 
معامالت شفاف هدايت كند، اظهار كرد: نگاه غير مدرن 
موجود به بازار خريد و فروش كاالها از جمله سكه باعث 
شده از ظرفيت هاي بورس كاال به اندازه نياز استفاده نشود 
و شاهد برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي درخصوص 
ابزارهاي مالي باشيم. بانك مركزي، متولي بازار سكه و 
طال بوده و اگر ايرادي در مديريت اين بازار اس��ت بانك 
مركزي بايد پاسخگو باشد. وي ادامه داد: موضوعي كه در 
ارزيابي گراني سكه بايد به آن توجه كرد، نقش نهاد بزرگي 
به نام بانك مركزي است كه ضرب و عرضه سكه را برعهده 
دارد. عملكردي كه بانك هاي مركزي در كش��ورهاي 

جهان انجام مي دهند با عملكرد كنوني اين نهاد در ايران 
متفاوت است، كشورهاي توسعه يافته جهان به جاي نگه 
داشتن مردم در صف هاي طوالني خريد فيزيكي سكه، 
اين كاال را در قالب اوراق س��پرده و از طريق بورس هاي 
خود عرضه مي كنند و خريد و فروش فيزيكي سنتي را 
حذف كرده اند. متاسفانه بانك مركزي كشورمان از چنين 
راهكارهاي موثري استفاده نمي كند و حتي شنيده ها از 
مخالفت بانك مركزي با معامالت گواهي سكه حكايت 
دارد. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه بانك 
مركزي متاسفانه، سال ٩٧ نيز مشابه اين اقدام را با قرارداد 
آتي طال انجام داد، گفت: در آن زمان با اس��تدالل هاي 
واهي و غيركارشناس��ي، گراني طال را گردن آتي سكه 
طال انداختند و االن هم با داليل نادرس��ت مش��ابهي، 
گراني سكه را به گواهي سپرده سكه نسبت مي دهند و 
اين در حالي است كه مستند و دليل قانع كننده اي براي 

اثبات ادعاي خود ندارند. بايد توجه كنيم بورس كاال يك 
بستر شفاف مهيا كرده تا گواهي سپرده سكه با سهولت 
و به شيوه اي مطلوب معامله شود كه از طريق اين ابزار 
مي توان وضعيت بازار و عرضه و تقاضا را بدون ضرب سكه 
بهبود داد و يا بالعكس، با برنامه ريزي و راهبرد غلط، آن 
را فلج كرد. در مجموع بايد گفت اگر روند تخريب اين 
ابزار مالي ادامه يابد، اين اشتباه بزرگ بازهم به نام بانك 
مركزي ثبت مي شود. صفاري ادامه داد: اصل ماجرا اين 
است كه بايد از بازار سنتي فاصله بگيريم و مدرن شويم 
اما بانك مركزي ايران هنوز مدرن نشده است. كجاي 
دنيا، طال و س��كه فيزيكي معامله مي شوند؟ در اغلب 
كشورها شاهد سپرده طال و قرارداد آتي طال هستيم كه 
مبناي معامالت هستند. طال، كااليي خوردني و مصرفي 
نيست، بلكه كااليي سرمايه اي براي مهار تورم است. اگر 
طال و سكه به صورت سپرده معامله شوند و فرد با يك 
برگ كاغذ مطمئن، خريد خود را انجام دهد باعث خواهد 
ش��د اين كاالي س��رمايه اي نيز در بانك مركزي باقي 
بماند. عرضه فيزيكي طال به مردم و نگهداري آن مثال 

در منازل، همه جاي دنيا منسوخ شده اما متاسفانه هنوز 
در اي��ران رواج دارد. وي با تاكيد بر اينكه بايد با اصول 
عملكردي و تجارب بورس هاي موفق دنيا را بررسي 
و نقاط ق��وت آنها را در ذهن و اج��را بپذيريم، گفت: 
اگر بورس لندن و شيكاگو را ببينيد متوجه خواهيد 
شد كه هنوز چقدر نگاه اغلب مسووالن ما به خريد و 
فروش طال، سنتي است. اين نگاه ناكارآمد بايد تغيير 
كند. ما بايد از ابزارهاي نوين اقتصادي مانند قرارداد 
آتي سكه و سپرده طال استفاده كنيم. در دوبي سپرده 
طال در بانك ها به عنوان وثيقه اعتبار دارد اما در ايران 
آنقدر مدرن نشده ايم كه از اين امكانات استفاده كنيم 
و متاسفانه سيستم بانكي مدرني نداريم. البته شروع 
اين اقدامات از سوي بورس كاال نويدبخش است اما 
تاكيد مي كنم بانك مركزي با فرصتي مناسب كه در 
اختيار دارد با بهره گيري از ظرفيت گواهي سپرده سكه 
و راه اندازي مجدد قرارداد آتي سكه بدون نياز به ضرب 
سكه، بازار را مديريت كرده و عموم سرمايه گذاران را به 

سمت اين معامالت شفاف هدايت كند.

گواهي سپرده و قرارداد آتي، فرصتي براي سكه 

فروش سهام عدالت  بايد به گونه اي انجام شود تا در سال هاي پيش رو شاهد خروج سهامداران عدالت از بازار نباشيم

گفت و گو با علي شريعتي عضو اتاق بازرگاني ايران

تمام دستگاه ها مشكالت كسب و كار را برطرف كنند
در مراسمي كه صبح ش�نبه )10 خرداد( در اتاق 
بازرگاني تهران برگزار شد، وزير امور اقتصادي و 
دارايي از طرح پنجره واحد كسب و كار رونمايي 
كرد. طرحي كه بناست در چارچوب آن، يكي از 
مهم ترين سدهاي پيش روي فعاالن اقتصادي در 
سرمايه گذاري و آغاز فعاليت هاي اقتصادي شان 
برداشته شود. آخرين برآوردها از وضعيت اقتصاد 
ايران نشان مي دهد كه با وجود برنامه ريزي هاي 
صورت گرفت�ه و ش�عارهايي كه مطرح ش�ده 
است، در شاخص محيط كس�ب و كار، ايران در 
رتبه 128 در ميان تمام كش�ورهاي جهان قرار 
گرفته و اين امر نش�ان دهنده دش�واري هايي 
است كه فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران براي 
راه اندازي و فعال نگاه داش�تن كسب و كارهاي 
خود دارند. دشواري هاي موجود در فضاي كسب 
و كار ايران در حالي رخ داده كه مقامات كش�ور 
در سال هاي گذشته بارها بر لزوم افزايش سطح 
سرمايه گذاري ها به عنوان يك اولويت مهم در 
اقتصاد ايران سخن گفته اند. فرهاد دژپسند، وزير 
امور اقتصادي و دارايي در بخشي از صحبت هاي 
خود در مراسم رونمايي از پنجره واحد اعالم كرد 
كه در س�ال هاي گذش�ته، جز در دوراني كوتاه، 
ميزان سرمايه گذاري جديد اقتصادي در ايران 
منفي بوده و اين امر براي كشوري كه تحت تاثير 

فش�ار تحريم هاي امريكا، قصد بهبود ش�رايط 
اقتصادي خود را دارد، قطعا عاملي مثبت به شمار 
نمي رود. علي شريعتي - سرمايه گذار اقتصادي و 
عضو اتاق بازرگاني ايران - در گفت وگو با »تعادل« 
از دشواري هاي موجود در عرصه كسب و كار ايران 
مي گويد و معتقد است تمام دستگاه هاي مسوول 
براي برطرف كردن مشكالت اين حوزه بايد تعامل 
و همكاري داشته باشند. به اعتقاد او طرح هايي 
مانند پنجره واحد، مي تواند بخشي از گره هاي 
موجود در عرصه كس�ب و كار را برطرف كند اما 
براي بهبود قطعي نياز به پيگيري ساير مشكالت 

و دغدغه ها در اين حوزه خواهد بود.

   پ�س از مدت ها گمانه زني، س�رانجام با همكاري 
وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني، پنجره واحد كسب و 
كار، آغاز به كار كرد. آيا مي توان به تاثيرگذاري جدي 

اين پنجره اميد داشت؟
با توجه به مشكالت و محدوديت هايي كه فضاي كسب و كار 
ايران با آن مواجه اس��ت، ه��ر اقدامي كه بتواند بخش��ي از 
محدوديت ها را كاهش دهد نيز از نظر فعاالن اقتصادي امري 
مثبت و كليدي به شمار مي رود. هرچند اين پنجره در آغاز 
فعاليت خود است و فعال تنها استان تهران را پوشش مي دهد، 
اما صرف رسيدن به اين جمع بندي كه بهبود فضاي كسب و كار 
نياز به اقدامات عملي دارد، براي اقتصاد ايران مثبت خواهد بود.

 كاه�ش زمان م�ورد نياز ب�راي آغاز ب�ه كار يك 
كس�ب و كار، يكي از اصلي ترين اهدافي است كه از 
سوي وزير اقتصاد براي پنجره واحد در نظر گرفته 
ش�ده، چه قدر مي توان به اجرايي شدن اين هدف 

اميدوار بود؟
بروكراسي طوالني و پيچيده، يكي از اصلي ترين مشكالتي 
است كه اقتصاد ايران در سال هاي گذش��ته با آن رو به رو 
بوده و همين امر براي س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 
مشكالت زيادي را به وجود آورده است. اگر اين پنجره واحد 
بتواند بخشي از اين بروكراسي بي مورد را حذف كند، چه 
در جذب و حفظ س��رمايه گذاران و چه در افزايش سرعت 
فعاليت هاي اقتصادي در ايران تاثيري مثبت از خود بر جاي 

خواهد گذاشت.
    وزير اقتصاد مي گويد ميانگين زمان دريافت مجوز 
كسب و كار در ايران حدود 70 روز بوده و با راه اندازي 
پنجره واحد اين عدد به سه روز كاهش خواهد يافت. 
آيا چنين تحليلي ب�ه واقعيت هاي اقتص�اد ايران 

نزديك است؟
با توجه به گستردگي فضاي كسب و كار، ارايه عدد قطعي 
در هر دو طرف ماجرا دشوار اس��ت. يعني از سويي ارايه 
ميانگيني دقيق از زمان مورد نياز ب��راي راه اندازي يك 
فرصت شغلي جديد سخت است. زيرا برخي كارها، براي 
دريافت مجوز به زمان بيش��تري احتياج دارند و گاهي 
گره هاي بروكراسي، صاحبان سرمايه را براي دريافت مجوز 

كسب وكارهاي جديد براي ماه ها، سرگردان مي كند. از 
سوي ديگر اينكه با راه اندازي پنجره واحد، تمام مسائل 
و مشكالت در اين مسير برطرف شود و قطعا در سه روز 
مجوزهاي الزم ارايه شود نيز نياز به گذر زمان و رصد دقيق 
شرايط خواهد داشت. آنچه كه در شرايط فعلي بيشترين 
اهميت را دارد، روشن شدن تغييرات مثبت قطعي در اين 
حوزه است. يعني اگر پنجره واحد يا هر طرح ديگري بتواند 
زمان رسيدن به مجوز كسب و كار را كاهش دهد، قطعا 

امري مثبت خواهد بود. 
       بهبود شاخص محيط كسب و كار يكي از اصلي ترين 
برنامه هايي است كه دولت در سال هاي گذشته بارها 
بر آن تاكيد كرده اما با اي�ن وجود رتبه ايران در اين 
شاخص هنوز قابل دفاع نيست. دليل بهبود نيافتن 

اين شاخص در سال هاي گذشته چه بوده است؟
برآوردهاي رسمي نش��ان مي دهد كه ايران از نظر محيط 
كسب و كار در رده هاي پاياني اين شاخص در ميان تمامي 

كشورهاي جهان است و اين امر نشان مي دهد كه فعاالن 
اقتصادي در ايران با چه مش��كالتي مواجه هستند. اين در 
حالي است كه با توجه به تحريم ها و محدوديت هايي كه عليه 
اقتصاد ايران وجود دارد، فراهم آوردن ش��رايطي كه جذب 
سرمايه گذاران را تسهيل كند اهميتي حياتي براي اقتصاد 
ايران دارد. خوشبختانه در ماه هاي گذشته تاكيدي دوباره بر 
لزوم بهبود فضاي كسب و كار صورت گرفته است. مقام معظم 
رهبري در فرمايشات اخيرشان بر اين موضوع تاكيدي دوباره 
داشتند و مقامات اجرايي نيز بر اهميت بهبود فضاي كسب و 
كار تاكيد دارند. پيگيري  طرح هايي مانند پنجره واحد كسب و 
كار، اين اميدواري را به وجود آورده كه با تغيير نگاه به اين حوزه 
حياتي فضا براي كار كردن فعاالن اقتصادي بازتر از گذشته 
شود. شفاف شدن شرايط و از بين رفتن قوانين دست و پاگير 
مانند بروكراسي هاي گسترده بخشي از خواسته هايي است 
كه از سوي سرمايه گذاران مطرح شده و بهبود آنها در نهايت 

به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد.



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

دستور دبيركل سازمان بين المللي دريانوردي براي رسيدگي حقوقي به تهديدات امريكا

شكايت ايران از امريكا  به آيمو
گروه راه و شهرسازي|

در پي تهديدات امريكا عليه نفتكش هاي ايران 
در س�واحل ونزوئال، مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردي از دستور دبيركل آيمو براي رسيدگي 
حقوقي ب�ه تهديدات دريان�وردي امريكا عليه 

ايران خبر داد.

محمد راس��تاد در گفت وگويي تصوي��ري با كيتاك ليم، 
دبيركل س��ازمان بين المللي دريانوردي )IMO( ضمن 
تشريح مهم ترين اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان 
بنادر و دولت ايران در دوران شيوع ويروس كرونا در حوزه 
بندري و دريايي، نس��بت به تهديدهاي صورت گرفته از 
سوي امريكايي ها در حوزه بندري و دريايي واكنش نشان 
داد و خواستار رسيدگي حقوقي موضوع از سوي سازمان 
بين المللي دريانوردي شد. دبيركل آيمو نيز اظهار كرد كه 
از مديريت حقوقي سازمان بين المللي دريانوردي خواهم 
خواست تا به موضوع اقدامات و تهديدهاي امريكا در قبال 
ايران تا جاي ممكن رس��يدگي كنند. به گزارش تسنيم، 

مشروح اين گفت وگو به اين قرار است.

  ايران؛ الگويي براي كشورهاي عضو آيمو
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گزارشي از اقدامات 
انجام شده سازمان بنادر و دريانوردي در دوران شيوع ويروس 
كرونا را ارايه كرد كه دبيركل سازمان بين المللي دريانوردي در 
اين رابطه، گفت: تمام اقدامات انجام گرفته از سوي سازمان و 
 مقامات دولتي شما، از گواهينامه دريانوردان گرفته تا توجه به 
دس��تور العمل ه��اي ابالغ ش��ده بس��يار قاب��ل توجه و 
تحسين برانگيز است و همانطور كه مي دانيم دريانوردان 
در حال حاضر شرايط بسيار دشواري دارند و اميدوار هستيم 
ايران به مجموعه اقدامات مثبت خود در اين خصوص ادامه 
دهد و الگويي براي ديگر كشورهاي عضو آيمو باشد. راستاد 
با اشاره به اينكه تمام مجامع بين المللي نظير آيمو و نشست 
گروه 20 بر لزوم تسهيل تجارت جهاني به خصوص حمل و 
نقل كاالهاي اساسي، مواد غذايي و دارو تاكيد دارند، تصريح 
كرد: در شرايط كنوني متاسفانه بايد بگويم ناوگان دريايي 
ايران همچنان توسط امريكا تهديد مي شوند و نه تنها ناوگان 
دريايي ما بلكه مشتريان ناوگان دريايي و كشتي هايي كه 
براي پهلوگيري به بنادر ايران مي آيند و حتي ترمينال هاي 
تخليه و بارگيري ناوگان دريايي ما نيز توسط امريكا تهديد 
مي شوند. وي افزود: در شرايط سخت كنوني كه تمام مجامع 
بين المللي بر بسترس��ازي مناسب براي سهولت تجارت 
جهاني و تامين كاالهاي اساسي تاكيد مي كنند، ما همچنان 

تحت فشار سنگين اقدامات امريكا هستيم و اين مساله را 
بارها در اسناد و مدارك و مكاتبات خود بيان كرده ايم، اما 

هنوز شرايط سخت فشارهاي اعمال شده پابرجا است.

    موضوع سياسي است
كيتاك ليم در اين رابطه با اشاره به اينكه كشتيراني بخشي 
حياتي از زنجيره تامين و تجارت است، گفت: در شرايط كنوني 
كه شيوع بيماري باعث شده نتوانيم شرايط كشتيراني پايدار 
را حفظ كنيم با اين وجود مواردي اينچنيني، غيرفني است 
و در حال حاضر درباره اين موضوع نامه هايي را از طرف دولت 
ايران دريافت و مقاالتي را نيز در اين باره در رسانه ها در مورد 
شرايط پيش آمده مطالعه كرده ام و اميدوار هستم شرايط 
براي دريانوردان و كشتيراني به گونه اي رقم بخورد كه بتوانند 
فعاليت خود را در حوزه حمل و نقل بدون مشكل در سرتا سر 
دنيا تجربه كنند. وي افزود: با اين وجود بررسي هاي الزم را 
در مورد اين موضوع از طرف آيمو بر اساس كنوانسيون ها و 

مقررات را انجام خواهم داد و نظرات تيم مديريت حقوقي آيمو 
را درباره اين موضوع جويا خواهم شد، البته مستحضر هستيد 
كه آيمو در قبال رس��يدگي به برخي مسائل غيرتكنيكي و 
سياس��ي محدوديت هايي دارد، با اين ح��ال به طور قطع از 
مديريت حقوقي س��ازمان بين المللي دريانوردي خواهم 

خواست تا به اين موضوع تا جاي ممكن رسيدگي كنند.

    فعاليت هاي قانوني نبايد محدود شود
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به اينكه اگر 
مسائل سياس��ي را كنار بگذاريم، معتقد هستيم اقدامات 
امريكا مستقيما روي امنيت و عملكرد ناوبري دريايي تاثير 
مي گذارد، اظهار ك��رد: جداي از دخالت هاي هميش��گي 
امريكا در قبال فعاليت هاي قانوني كشتيراني ايران، اخيرا 5 
كشتي تانكر به سمت امريكاي جنوبي در حركت بوده اند كه 
مورد تهديدهاي امريكا قرار گرفتند.؛ فعاليت هايي كه كامال 
قانوني بوده و بر اساس قوانين بين المللي در حال انجام است. 

راستاد افزود: اين فشارها و تهديدها قطعا تاثيرات منفي روي 
دريانوردان خواهد داشت و جداي از مسائل سياسي كه آيمو 
اعالم مي كند نمي تواند اقداماتي در مقابله با آن داشته باشد، 
سوال ما اين است كه مالك موجود در مقابل اينچنين اقدامات 
تبعيض آميزي كه حق كش��تيراني آزاد را محدود مي كند 
چيست و چه اقداماتي مي تواند از سوي سازمان بين المللي 
دريانوردي در مورد اي��ن رفتارهاي تبعيض آميز امريكا در 
قبال ايران به عنوان يكي از كشورهاي عضو صورت گيرد؟ 
كيتاك ليم در پاسخ به موارد مطرح شده از سوي راستاد، بيان 
كرد: مي خواهم بدانم دولت ايران تا چه حد اطالعات الزم را 
در اختيار آيمو قرار داده اس��ت؟ همانطور كه اشاره كرديد، 
5 تانكر ايراني قصد پهلوگيري در برخي بنادر را داش��ته اند 
كه با دخالت امريكا مواجه شده اند، اما نمي دانم در اين مورد 
خاص تا چه حد اطالعات الزم را ارايه كرده ايد؟ راس��تاد در 
پاسخ به اين سوال مطرح شده از سوي دبيركل آيمو، گفت: 
در مورد تمام اتفاقات و مسائل، مكاتبات الزم صورت گرفته 

و اسناد مربوطه ارايه را كرده ايم كه برخي از آنها ممكن است 
در مرحله پردازش توسط وزارت امور خارجه ايران باشند و 
تمام مس��ائلي كه به آن اشاره كردم اعم از تهديد تانكرهاي 
ايراني به آيمو اعالم ش��ده است. كيتاك ليم پس از شنيدن 
صحبت هاي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در اين 
خصوص، گفت: يك تنش خاص سياس��ي در مورد مسائل 
سياسي بين كشورهاي عضو آيمو مي تواند روي فعاليت هاي 
دريانوردي كشور عضو تاثيرگذار باشد و اگر اين تنش هاي 
سياسي مختص به مسائل مربوط به دريانوردي، ناوبري، امور 
دريانوردان و حمل بار و عزيمت به مقاصد خاص باشد، مي تواند 
تاثيرات منفي روي فعاليت هاي دريانوردي داشته باشد. وي 
ادامه داد: با نظر به كنوانسيون هاي آيمو نظير كنوانسيون هاي 
ايمني و حفاظت از محيط زيست، آيمو تالش مي كند مسير 
الزم براي توسعه و سهولت در دريانوردي را براي كشورهاي 
عضو فراهم كند، اما مس��اله اي كه ما در حال حاضر داريم، 
موضوعي در سطح سياسي اس��ت و بايد با جزئيات و دقت 
بيشتري موضوع را بررسي كنيم تا بتوانيم عملكرد كشتيراني 
را ارتقا دهيم. دبيركل سازمان بين المللي دريانوردي با اشاره 
به اينكه در گذش��ته نيز مواردي داشته ايم كه فعاليت هاي 
كشتيراني و دريانوردي به دليل مسائل سياسي مختل شده 
است، خاطرنشان كرد: درآن موارد نيز آيمو تا جاي ممكن 
اقدامات الزم را براي هموار كردن مسير براي ادامه فعاليت 
كش��تيراني انجام داد هرچند محدوديت هايي براي آيمو 
وجود داشت. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به 
ماده ب بند 1 و ماده الف بند 2 در كنوانسيون تاسيس آيمو در 
مورد محدوديت و تبعيض در كشتيراني، اظهار كرد: انتظار 
داريم اين مس��اله از ديدگاه حقوقي مورد بررسي بيشتري 
قرار بگيرد تا بتوانيم به راه حلي مناس��ب براي اين مشكل 
دست يابيم. كيتاك ليم در پايان يادآور شد: در حال حاضر 
عمليات كارآمد دريانوردي در سرتاسر دنيا به ويژه در شرايط 
كنوني شيوع بيماري كرونا بسيار حائز اهميت است و شيوع 
آن روي همه چيز تاثير گذاشته و كشتيراني نيز از اين قائده 
مستثني نيست و دريانوردان نيز به همين ترتيب تحت تاثير 
قرار گرفته اند. وي افزود: دريانوردي نيز مانند ديگر مشاغل 
بايد تحت تشكل و اتحاديه خاص خود فعاليت كنند و همه 
دريانوردان شاغل در درياها بايد تحت قوانين و نظارت اتحاديه 
مربوط به خود باشند، به همين دليل است كه آيمو سخت 
تالش مي كند تا از دريانوردان حمايت كند و اين سازمان به 
عنوان يكي از آژانس هاي سازمان ملل محدوديت هايي در 
اجراي سياست هاي خاص خود دارد، با اين حال تالش خود 
را براي تاكيد بر حمايت از فعاليت كشتيراني و دريانوردان به 

كار خواهد گرفت.
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پيشنهاد حناچي براي ائتالف 
شهرداران كالن شهرهاي جهان 

پيروز حناچي، شهردار تهران  در نشست مجازي 
س��ازمان UCLG )شهرهاي متحد و دولت هاي 
محلي( به لزوم اصالح شيوه هاي مديريتي جهان 
اشاره كرد و پيشنهاد داد كه ائتالفي از شهرداري 
كالن شهرهاي جهان تشكيل ش��ود. به گزارش 
ايلنا، حناچي در اين نشست مجازي كه به ميزباني 
ش��هر رم ايتاليا برگزار ش��د، با اش��اره به ش��يوع 
ويروس كرون��ا گفت: به نظر مي رس��د بحران به 
وجود آمده ناش��ي از ويروس كوويد 19، به همه 
ما نشان داد كه ش��يوه هاي مديريت سياسي در 
س��طح جهاني، با نقايص بس��ياري روبه رو است. 
سياستمداران در كش��ورهاي مختلف نه فقط از 
تامين حداقل هاي انساني براي بشريت عاجزند 
بلكه حت��ي از تامين منافع ش��هروندان خود نيز 
ناتوانند. حناچي پيشنهاد داد: در شرايط كنوني، 
تشكيل ائتالفي از شهرداري  كالن شهرهاي جهان 
و برگ��زاري نشس��ت هاي دوره اي معين با هدف 
تدوين يك برنامه همكاري مشترك نياز است تا 
سبب توسعه فعاليت  دولت هاي محلي در زمينه 
اثرگذاري آنها بر تصميمات كالن بين المللي تحت 
پوشش س��اختار )UCLG( شود. وي در ادامه به 
رشد مس��ووليت پذيري اجتماعي اشاره كرد كه 
جز با خروج از الگوه��اي مديريتي يك جانبه گرا 
و تقويت چندجانبه گرايي در س��طح جهاني در 
چارچوب تعريف ائتالف ه��اي اجتماعي جديد 
فراملي ممكن نخواهد شد. حناچي گفت: تشكيل 
چنين ائتالف هايي نيازمند رشد مطالبه آن توسط 
شهروندان كشورهاي مختلف  است. در واقع اين 
شهروندان هستند كه بايد دولت هايشان را وادار 
كنند تا از يك جانبه گرايي پرهيز كرده و مسيرهاي 

جديدي را در روابط بين ملت  و كشور بگشايند.
به اعتقاد شهردار تهران، شهرداري ها به عنوان يكي 
از باس��ابقه ترين و موثرترين نهادهاي غير دولتي 
وابس��ته به راي م��ردم در كش��ورهاي مختلف، 
مي توانند نقشي بسيار موثر ايفا كنند و به مطالبه 
مس��ووليت پذيري اجتماعي دولت ه��ا و به ويژه 
ابرقدرت ها در سطح جهاني دامن بزنند. حناچي 
اضافه كرد: من به عنوان شهردار تهران، در همين 
راس��تا تالش كردم در بحبوحه مبارزه با ويروس 
كوويد 19، تماس هاي گسترده اي را با شهرداران 
ش��هرهاي مختلف جه��ان برقرار كن��م و از اين 
طريق مطالبه تقويت همبس��تگي اجتماعي در 
سطح جهاني را دامن بزنم. همبستگي نهادهاي 
غير دولتي مانند شهرداري ها و پافشاري آنها بر ابعاد 
جهاني مسووليت پذيري اجتماعي مي تواند نقطه 
آغاز تغييري جدي در سياست هاي دولت ها باشد. 
براساس گزارش سايت شهر، وي در خاتمه با ذكر 
شعري از سعدي شيراز گفت: در پايان آرزو مي كنم 
كه همه ما مشكالت يكديگر را مشكل خود بدانيم.

فروش ويژه عرصه مسكن مهر 
پرديس تير تمام مي شود

حسن حضرتي، مدير واگذاري عرصه مسكن مهر 
پرديس گفت: فرصت ط��رح فروش ويژه عرصه 
مسكن مهر با ۳0 درصد تخفيف ارايه شده در سال 
گذشته، پايان خرداد ماه جاري به اتمام مي رسد.

حضرت��ي به ايرنا گفت: ش��يوع بيم��اري كرونا 
مش��كالت زيادي براي متقاضيان ايجاد كرد و 
با مس��اعدت مهدي هدايت مديرعامل شركت 
عمران پرديس و كارشناسان دادگستري قيمت 

عرصه در سال 9۸ به روز رساني نشد.
مدير واگذاري عرصه مسكن مهر پرديس ادامه 
داد: تا هفتم خرداد ماه سال جاري متقاضيان 19 
هزار و1۷۷ واحد عرصه مس��كن مهر پرديس به 
ارزش 550 ميليارد تومان خريداري كردند كه 
درآمد حاصله صرف س��اخت واحدهاو عمران و 

آباداني فازهاي مسكن مهر پرديس شده است.
حضرتي گفت: مالكان با خريد عرصه ديگر مشكل 
اجاره 99 ساله و مشاركت با دولت را ندارند و مالك 

قطعي واحد با خريد عرصه و اعيان مي شوند.

هشدار درباره شيوع كرونا 
در حمل و نقل عمومي

رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي 
اسالمي شهر تهران با بيان اينكه در حال حاضر به 
وضعيت نسبتًا مناسبي دست يافته ايم اما به اين 
معنا نيست كه ويروس كرونا مهار شده است، گفت: 
مردم بايد اس��تفاده از ماسك را به ويژه در حمل و 
نقل عمومي جدي بگيرند. زهرا صدراعظم نوري 
در گفت وگو با تسنيم درباره عدم استفاده برخي 
از ش��هروندان از ماسك در حمل و نقل عمومي به 
ويژه مترو اظهار كرد: خوشبختانه نرخ رشد شيوع 
كوويد 19 كاهش يافته و اين وضعيت جاي تقدير 
از زحمات كادر درماني و مردمي كه دستورالعمل ها 

را رعايت كردند، دارد.
وي ادام��ه داد: در حال حاضر به وضعيت نس��بتًا 
مناسبي دست يافته ايم اما به اين معنا نيست كه 
ويروس كرونا مهار شده و بايد برخورد عادي داشته 
باشيم بلكه بايد رعايت دستورالعمل هاي تعيين 
شده را ادامه داد اين در حالي است كه حريرچي، 
معاون كل وزارت بهداش��ت اعالم كرد بر اس��اس 
نظرس��نجي هاي صورت گرفته، مردم احس��اس 
مي كنند مشكل برطرف شده و به استفاده از ماسك 
و دستكش و فاصله گذاري اجتماعي كمتر توجه 
مي كنند. او تصريح كرد: زحمات زيادي براي كنترل 
و مهار كوويد 19 كشيده شده است؛ عده اي از كادر 
درمان جان خود را از دست داده  اند و افراد بسياري، 
دچار خستگي و فش��ارهاي عديده كاري شده اند 
و اين انتظار وج��ود دارد براي قدراني از اين افراد و 
شكرگزاري در شرايط مناسبي كه قرار گرفته ايم، 
رعايت دس��تورالعمل ها را ادامه دهيم و نگذاريم 
كارهاي خوبي كه طي چند ماه اخير انجام ش��ده 

با عادي تلقي كردن وضعيت فعلي، از بين برود.

تخصيص مسكن ملي براي بانوان سرپرست خانوار باالي ۳۵ سال سن 

شروط پنج گانه اقدام ملي مسكن پااليش شد
مدي�ركل دفت�ر اقتص�اد مس�كن وزارت راه و 
شهرسازي با اعالم پااليش شروط پنج گانه اقدام 
ملي مسكن گفت: دريافت مسكن ملي براي بانوان 

سرپرست خانوار باالي ۳5 سال بالمانع است.

به گزارش ايلنا، پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي، در خص��وص روند 
پااليش متقاضيان مسكن ملي كه به شكل اينترنتي 
با ورود به سامانه tem.mrud.ir يا به شكل پيامكي 
در دوران بحران كرونا ثبت نام كردند و همچنين ميزان 
برنامه ريزي دولت در احداث مسكن ملي، اعالم كرد: در 
ابتدا قرار بود طرح اقدام ملي مسكن احداث ۴00 هزار 
واحد مسكوني را در برنامه قرار بدهد كه 100 هزار واحد 
آن در بافت فرسوده و ۳00 هزار واحد آن در ساير بافت ها 
و براي اقشار كم درآمد و ميان درآمدي باشد كه به مرور 
اين تعداد افزايش پيدا كرد.  مديركل دفتر برنامه ريزي 
و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: عالوه 

بر ۴00 هزار واحد مسكوني دهك هاي ۴ تا ۷ كه شامل 
اقش��ار ميان درآمدي هس��تند، احداث بيش از ۳۷0 
هزار واحد مسكوني در تفاهم با وزارتخانه هاي ديگر از 
جمله وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
در حال انجام اس��ت. اصالني تصريح كرد: بر اس��اس 
آيين نامه قانون ساماندهي، متقاضيان استفاده كننده از 
برنامه هاي حمايتي دولت كساني هستند كه فرم ج آنها 
قرمز نشده باشد يعني از هيچ يك از امكانات و تسهيالت 
دولتي، زمين دولتي و واحد مسكوني دولتي از سال 5۷ 
به بعد استفاده نكرده باشند. همچنين، از ديگر شروطي 
كه مورد بررسي قرار مي گيرد اين است كه متقاضيان 
مسكن ملي سابقه مالكيت از سال ۸۴ را نداشته باشند 
يعني از تاريخ ۸۴ تاكنون، نه ملكي داشته باشند و نه 
نقل و انتقال��ي انجام داده باش��ند. وي ادامه داد: براي 
بررس��ي موضوعات اعالم شده، استعالم الزم از سابقه 
مالكيت متفاضيان مسكن ملي و افراد تحت تكفل آنها 

از س��ازمان ثبت اسناد اخذ شده است كه اين كار براي 
اولين بار در كشور رخ داده است. حتي در زمان مسكن 
مهر، اين استعالم براي همه متقاضيان اخذ نشده بود، 
بلكه متقاضيان به شكل انفرادي خود به ارايه استعالم 
اقدام مي كردند. مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرسازي همچنين اعالم كرد: سابقه اخذ تسهيالت 
بانكي اعم از خريد مسكن، مشاركت در ساخت و جعاله 
متقاضيان مس��كن ملي از بانك اخذ شده است. بدين 
معنا متقاضياني كه از اين تس��هيالت استفاده كرده 
باشند، بايد س��ند ارايه داشته باشند كه اين افراد خود 
به خود از واجدان شرايط دريافت مسكن ملي ريزش 
خواهند كرد. اصالني شرط تاهل را يكي از شروط مهم 
دريافت مسكن ملي عنوان كرد و گفت: افراد و متقاضيان 
مسكن ملي بايد متاهل يا سرپرست خانوار باشند. تنها 
شرط عدم تاهل شامل بانواني است كه باالي ۳5 سال 
سن داشته باشند و سرپرست خانوار محسوب شوند. 
وي همچنين در خصوص س��اير موارد اعتبارسنجي 

متقاضيان مسكن ملي، اعالم كرد: از آنجايي كه تامين 
مالي برنامه اقدام ملي بخشي از طريق تسهيالت بانكي 
و بخشي ديگر توسط آورده متقاضيان انجام مي شود، 
افرادي كه متقاضي دريافت وام هستند اعتبارسنجي 
آنها از سوي بانك انجام مي شود. اگر در آن مرحله نتوانند 
مولفه هاي اعتبارسنجي بانك را پشت سر بگذارند، قطعا 

نمي توانند تسهيالت دريافت كنند.

اصالني در عين حال اعالم كرد: چنانچه متقاضياني 
باشند كه اعالم كنند نيازي به تسهيالت بانكي ندارند 
و تمامي تسهيالت س��اخت را به شكل آورده متقبل 
مي شوند و در عين حال واجد شرايط شناخته شوند 
و شرايط الزم را داش��ته باشند واجد دريافت مسكن 
ملي و ط��ي مراحل مانند س��اير متقاضيان پذيرفته 

شده، هستند.

نمايي از نفتكش ايراني فورچون در سواحل ونزوئال

ادامه از صفحه اول

انحالل در سال 1۳6۳ ، در سال 1۳۷0 به بخش غيردولتي 
فروخته ش��ده اس��ت. اما در دهه 1۳90، متاسفانه دوباره 
موضوع دولتي كردن اموال آن و صدور س��ند دولتي براي 
زمين هاي آن با استناد به قانون مستندسازي مطرح شده 
و حتي هيات وزيران نيز در س��ال 9۸ در مصوبه اي اختيار 
استفاده از آن را براي ۳0 سال به شهرداري تهران داده است.

بر اساس قانون مرداد 1۳۴۴ مجلس شوراي ملي، شركت 
سيمان ري به عنوان يك شركت دولتي زير مجموعه شركت 
سهامي كارخانجات ايران و فروش سهام، پذيرفته شده و 
به طور مستقل و جداگانه به ثبت رسيده است. يعني زمين و 
كارخانه سيمان نيز جزو سرمايه غيرنقدي به شركت سيمان 
ري اختصاص يافته و زمين آن اموال خود شركت سيمان ري 
است. حتي در دفتر امالك و اسناد اداره ثبت نيز زمين ها و 
پالك هاي اصلي و فرعي اين كارخانه به نام دولت ثبت نشده 

بلكه به نام شركت سيمان ري ثبت شده است.
اين ش��ركت كه در س��ال هاي 1۳12 تا دهه 50 به عنوان 
تامين كننده سيمان شركت راه آهن، يك شركت دولتي 
فعال بوده است، سرانجام در س��ال 1۳6۳ توسط مجمع 

عمومي شركت سيمان ري شامل چهار وزير صنايع، مسكن 
و شهرس��ازي، اقتصاد و دارايي و رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه، منحل شده و مديران تسويه براي پرداخت ديون و 
تعهدات و فروش اموال آن تعيين مي شود. در سال 1۳۷0 
نيز مديران تسويه از طريق مجمع عمومي وزارت صنايع، 
و س��ازمان صنايع ملي 100 درصد باقي مانده شركت را با 
تعهدات وديون باقي مانده به بخش غير دولتي و دانشگاه آزاد 
اسالمي فروخته است و شركت سيمان ري از سال 1۳۷0 
عمال از شمول شركت هاي دولتي به طور كامل خارج شده 
است.  مديران تسويه دولتي، پس از انحالل شركت، مقرراتي 
را براي پرداخت ديون و بدهي هاي شركت در نظر گرفته و 
زمين را به قطعات مختلف به اشخاص حقيقي و حقوقي و 
طلبكاران فروخته اند. برخي از اين افراد و طلبكاران شركت 
نيز با طرح دعوا عليه ش��ركت سيمان ري در دادگاه، عمال 
مالكيت سيمان ري را به عنوان شركت در حال تسويه احراز 
كرده و به وجود مديران تس��ويه شركت سيمان ري اشاره 
كرده اند و در تمام اين موارد هيچگاه دولت متصرف يا مدعي 
مالكيت نبوده است بلكه در همه جا نام شركت سيمان ري 

مطرح بوده است. يعني اگر كسي طرح شكايتي داشته از 
سيمان ري شكايت كرده اس��ت و از دولت شكايت نكرده 
اس��ت. همه اين موارد نش��ان مي دهد كه زمين ها و اموال 
متعلق به سيمان ري بوده است و متعلق به دولت نبوده است. 
تعدادي از اشخاص حقيقي يا حقوقي نيز بابت طلب خود، 
س��ند مالكيت بابت زمين هاي ارايه شده به عنوان تسويه 
طل��ب، دريافت كرده اند و عمال قطع��ات زمين تفكيك و 
فروخته شده است. برخي ديگر از افراد نيز تصرفات مالكانه 
دارند. به عبارت ديگر، شركت سيمان ري اكنون به قطعات 
مختلف ومالكيت ها و تصرفات مختلف تقسيم شده و در 
تملك دولت به عنوان يك شركت يا سازمان نبوده است و 
سال هاست كه اشخاص غير دولتي و خصوصي در زمين و 
محل كارخانه حضور مالكانه داشته اند.  اما جالب اين است 
كه در فاصله سال هاي 96-1۳90، اداره اموال دولتي وزارت 
امور اقتصاد و دارايي، برخالف نظرات كارشناسان اداره ثبت، 
اقدام به مستند سازي اموال سيمان ري به عنوان اموال دولتي 
كرده و براساس آيين نامه اجرايي ماده )69( مستندسازي 
و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي 

اقدام به صدور سند جديد به نام دولت كرده است. در حالي 
كه مستند سازي اموال دولتي به اموالي مربوط مي شود كه 
100درصد آن دولتي باش��د. در حالي كه شركت سيمان 
ري قبل از سال 1۳۷0 به قطعات مختلف تقسيم و فروخته 
شده و بقيه آن نيز در سال 1۳۷0 به بخش غيردولتي واگذار 
شده است و عمال شركت دولتي سيمان ري وجود نداشته 
كه وزارت اقتصادو دارايي اقدام به مستند سازي اموال دولتي 
كند!  اين شركت منحل شده و در حال تسويه بوده و اموال 
آن به نام ش��ركت سيمان ري بوده است و بعد از انحالل به 
بخش غيردولتي واگذار شده و مديران تسويه اختياراتي براي 
فروش و پرداخت ديون و تعهدات داشته اند. براساس اين 
مستند سازي، دستور ابطال سند مالكيت اوليه كه مربوط 
به دهه 1۳۴0 بوده صادر وسند جديد بر روي اراضي وامالك 
فروخته ش��ده، به نام دولت صادر شده است. براساس اين 
اقدام نيز متاسفانه هيات وزيران در تاريخ 5 فروردين 9۸ در 
مصوبه اي، زمين شركت سيمان ري را مشروط به پرداخت 
حقوق دارندگان حق براي ۳0 س��ال در اختيار شهرداري 
قرار داده است. در حالي كه اين اموال قبل از اين هيچ گاه در 

اختيار دولت و شهرداري نبوده و شركت سيمان ري عمال 
از سال 1۳۷0 يك شركت در حال تسويه و غيردولتي بوده 
است. به عبارت ديگر، متاسفانه براساس قانون مستندسازي 
اداره اموال وزارت اقتصاد ودارايي، و به استناد تبصره 9 ماده 
69، اين شركت دولتي محسوب شده است و تمام اتفاقات 
انحالل شركت سيمان ري در سال 1۳6۳، معرفي مديران 
تسويه، فروش زمين ها و پرداخت ديون و تعهدات شركت، 
واگذاري آن در سال 1۳۷0 به بخش غيردولتي و دانشگاه 
آزاد و... ناديده گرفته شده است. در حالي كه طبق ماده 69، 
در صورتي اموال قابل واگذاري است كه رقم بيع يا فروش نقدا 
پرداخت شده باشد يا به صورت ديگري تملك شده باشد. 
حال آنكه دولت اي��ن ملك را از بخش غيردولتي و مالكان 
متعدد آن نخريده است و اموال ودارايي هاي شركت سيمان 
ري در اختيار بخش خصوصي است. براين اساس، مشخص 
نيست كه بر چه اساس مالكيت شركت سيمان ري كه از 
سال 1۳۷0 عمال به بخش غيردولتي فروخته شده، دولتي 
فرض شده و هيات وزيران اختيار استفاده از آن را براي ۳0 

سال به شهرداري داده است؟

موزه صنعت در محاق؛ دولتي سازي اموال غيردولتي

دوم زيرساخت هاي قانوني و فضايي كه براي فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران به وجود آورده است. اقتصاد 
ايران در هر دو بخش نياز به بهبود ش��رايط و افزايش 
ضريب دسترس��ي ب��ه زيرس��اخت ها دارد. در حوزه 
زيرس��اخت هاي ملموس بايد توجه داشت كه امروز 
آنچه به كشورها در حوزه تجارت بين المللي دست باال 
را مي دهد، زيرس��اخت هاي حمل و نقل ايمن و ارزان 
است. اين زيرساخت ها از سويي تضمين مي دهد كه 

عبور محموله هاي اقتصادي از خاك يك كشور براي 
صاحبان بار مش��كل و محدوديتي نخواهد داشت و از 
سوي ديگر با ارزان شدن منابع، مزيت نسبي مناسبي 
ايجاد مي كند. زيرساخت هاي غيرملموس اما در حوزه 
قوانين و مقررات يك كش��ور تعريف مي شود. اينكه 
يك سرمايه گذار براي ورود به اقتصاد يك كشور بايد 
از چه موانعي عبور كند، در ش��كل گيري سرنوش��ت 
اقتصادي آن كشور بسيار اهميت دارد. امروز بسياري 

از كشورهاي جهان نه تنها براي سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي خ��ود مانعي به وجود نياورده اند كه حتي با 
در نظر گرفتن مشوق هاي فراوان و گسترده، سعي در 
جذب حداكثري سرمايه گذاران دارند. اقتصاد ايران با 
توجه ب��ه محدوديت هايي كه از جانب تحريم ها با آن 
مواجه شده، موقعيتي خاص براي سرمايه گذاران دارد. 
از سويي آنها بايد محدوديت هاي موجود را بپذيرند و 
از سوي ديگر در محيط كسب و كار با مشكالتي مواجه 

مي شوند كه براي بسياري از آنها تحمل شدني نيست. 
در اين چارچوب بايد يكي از اصلي ترين اولويت هاي 
اقتصادي دولت، ايجاد ثبات در قوانين باش��د. يعني 
وقتي س��رمايه گذاري قصد آغاز يك فعاليت مولد را 
دارد، بايد شرايط را به شكل شفاف رصد كند و خيالش 
از اينكه شرايط ناگهان و به شكل غيرقابل پيش بيني 
تغيير نخواهد كرد، راحت باشد. از سوي ديگر بهبود 
فضاي كسب و كار و از بين بردن موانعي كه در مسير 

جذب س��رمايه گذاران جديد وجود دارد نيز اهميت 
فراواني خواهد داشت. به اين معني كه بايد حركت به 
سمتي باشد كه نه تنها مانعي در مسير فعاالن اقتصادي 
نباشد كه حتي آنها نسبت به ورود به عرصه هاي جديد 
جذب ش��وند. بهبود اين وضعيت نه با ش��عار و حرف 
كه با اقدام��ات عملي و قطعي ممك��ن خواهد بود و 
زير سايه چنين اقداماتي اس��ت كه مي توان به رشد 

سرمايه گذاري در اقتصاد ايران اميدوار شد.

ثبات اقتصادي  و سرمايه گذاري



دانش و فن6اخبار

ترامپشبكههاياجتماعيراتهديدكردهكهاگربهسانسورحرفهايشادامهدهندآنهاراتعطيلميكند

خط و نشان توييتري ترامپ
اختالفات بين ترامپ با ش�بكه هاي اجتماعي و 
به خصوص توييتر، طي روزهاي اخير به ش�دت 
ب�اال گرفته اس�ت. اي�ن اختالفات با برچس�ب 
راس�تي آزمايي زير توييت ترامپ درباره امكان 
تقلب در راي گيري ايميلي در امريكا آغاز ش�د. 
پس از آن ترامپ تهديد كرد كه اگر ش�بكه هاي 
اجتماعي همچن�ان به خاموش ك�ردن صداي 
محافظ�ه كاران بپردازند، فعاليت آنها را تعطيل 
خواهد ك�رد. ام�ا در اقدامي ديگ�ر، توييتي از 
ترامپ كه معترضان به حادثه مرگ سياهپوست 
امريكايي را با خش�ونت خطاب قرار داده بود، از 
نظر پنهان كرد تا مانع خاموش شدن اختالفات 
شود و البته ترامپ هم ساكت نماند و نوشت كه 
بند ۲۳۰ قانون ارتباطات كه آزادي ش�بكه هاي 
اجتماعي را تضمين مي كند  بايد توسط كنگره 

امريكا لغو شود.

ش��بكه هاي اجتماعي مانند توييتر و فيس بوك بر اساس 
»بخ��ش ۲۳۰« قان��ون ارتباط��ات )۱۹۹۶( از مصونيت 
برخوردارند به دليل اينكه ش��بكه هاي اجتماعي به مثابه 
پلتفرم و نه ناشر در نظر گرفته شده اند. براساس اين قانون، 
ناشران در برابر محتواي آنچه منتشر شده مسوول هستند. 
اما دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا روز پنجشنبه هشتم 
خرداد يك فرمان اجرايي براي پايان دادن به حمايت قانوني 
از شبكه هاي اجتماعي مانند توييتر و فيس بوك در مقابل 
پيگرد حقوقي امضا كرد. ترامپ هنگام امضاي اين فرمان 
اجرايي تاكيد كرد كه اين فرمان اجرايي را در راستاي دفاع از 
»آزادي بيان در برابر يكي از جدي ترين خطرات پيش روي 
آن در تاريخ امريكا« صادر كرده است. رييس جمهوري امريكا 
گفت، تعداد معدودي از شبكه هاي اجتماعي بخش وسيعي 
از كل ارتباطات عمومي و خصوصي در اياالت متحده را در 
انحصار و كنترل خود دارند. اينكه آنها قدرت بدون نظارتي 
براي سانسور، محدود كردن، ويرايش، شكل دادن، پنهان 
كردن، تغيير و به طور مجازي هر نوع ارتباط بين شهروندان 
و مخاطبان در عرص��ه عمومي دارند. اي��ن فرمان دونالد 
ترامپ نهادهاي دولتي را موظف مي كند تا از سازمان هاي 
مستقل از جمله كميسيون فدرال ارتباطات و كميسيون 
فدرال تجارت بخواهند تا اعمال قوانين جديد در خصوص 
شركت هاي اصلي شبكه هاي اجتماعي را مورد بررسي قرار 
دهند. كارشناسان معتقدند بدون مصوبه كنگره نمي توان 

اقدام چنداني در اين زمينه انجام داد. 
اين اقدام تازه رييس جمهوري امريكا پس از رويارويي اخير 
او با توييتر روي مي دهد. توييتر روز سه ش��نبه براي اولين 
بار به توييت هاي دونالد ترامپ برچسب راستي آزمايي زد. 
ترامپ بدون در اختيار داشتن هيچ شواهدي مدعي شده 
بود كه راي گيري ايميلي در امريكا باعث تقلب گسترده در 
انتخابات پيش روي اين كشور مي شود. توييتر نيز اندكي بعد 
يك برچسب راستي آزمايي زير پست  قرار داد كه با لينكي 
كاربران را در صورت تمايل به صفحات و مقاالت رسانه هاي 
خبري مختلف درباره راي دادن از طريق ايميل در امريكا 

هدايت مي كرد. توييتر از س��وي ديگ��ر مي گويد افزودن 
برچسب راستي آزمايي حقايق بر پايه خط مشي جديد اين 
شبكه اجتماعي براي مقابله با اطالعات گمراه كننده است. 
توييتر اين مقررات را اوايل ماه جاري ميالدي اعالم كرده 
 بود. پس از آن بود كه ترامپ بالفاصله شبكه هاي اجتماعي را

 به سانسور متهم كرد و هشدار داد كه اگر به برچسب گذاري 
توييت هايش ادامه دهند از قدرت خود در دولت فدرال براي 
توقف اين رفتار و حتي تعطيل كردن شبكه هاي اجتماعي 

استفاده مي كند.

  تهديد ترامپ به استفاده از اسلحه عليه معترضان
اما جورج فلويد، آتش جدال بين توييتر و ترامپ را شعله ور 
كرد. ج��ورج فلويد يك مرد ۴۶ س��اله سياهپوس��ت در 
مينياپوليس امريكا بود كه بعد از تماس صاحب يك فروشگاه 
توسط پليس دستگير شد و افس��ر پليس در حالي كه به 
دستان او دس��تبند زده بود و او را روي زمين خوابانده بود، 
زانوهايش را براي مدت 7 دقيقه روي گردن او قرار داد و باعث 
مرگش شد. در ادامه مردم اين شهر خصوصا سياه پوستان در 
اعتراض به اين اقدام به خيابان ها آمدند و دست به اعتراض 
زدند. در حالي كه رييس جمهوري امريكا توييتي در رابطه 
با خشونت ها در مينه سوتا منتشر كرده و در آن معترضان 
در اين ايالت را تهديد به مرگ كرده بود، توييتر به اين پست 
واكنش نشان داده و از آنجا كه توييت ترامپ قوانين شبكه را 
نقض كرده آن را از نظر كاربران پنهان كرد. ترامپ در توييتر 
نوشت: »اين مجرم ها ياد و خاطره جرج فلويد* را هم خراب 
مي كنند. من به آنها اجازه چنين كاري را نمي دهم. همين 
االن با تيم والز فرماندار ايالت صحبت كردم و به او گفتم كه 
ارتش در اين مسير با او همراه است. هر مشكلي پيش بيايد 
ما كنترل را در دست مي گيريم. وقتي مردم دست به غارت 
بزنند ما هم دست به اسلحه مي بريم.« توييتر به اين توييت 
مملو از خشونت ترامپ چنين پاسخ داد و آن را پشت يك 
اعالن مخفي كرد با اين حال هنوز دسترس��ي به آن براي 
كاربران فراهم است. در اعالن توييتر آمده است: »اين توييت 
قوانين توييتر در مورد ترويج خشونت را زير پا گذاشته است. با 
اين حال توييتر تشخيص داده شايد به نفع مردم باشد كه به 
اين توييت همچنان دسترسي داشته باشند.« اكانت روابط 
عمومي توييتر نيز به صورت جداگانه به اين توييت واكنش 
نشان داد و اعالم كرد كه توييت ترامپ براساس محتواي خط 
آخر آن، ارتباطش با خشونت و اين احتمال كه ممكن است 
الهام بخش اقدامات مشابه شود، پنهان شده است. ترامپ 
همچنين در توييت ديگري نوشت: »نمي توانم دست روي 
دست بگذارم و ببينم كه چنين اتفاقي براي شهر مينياپوليس 
رخ مي دهد. ما در اين شهر فقدان كامل يك فرد مسوول را 
شاهديم. جاكوب فري شهردار چپ گراي بسيار ضعيف اين 
شهر يا بايد كنترل آن را در دست بگيرد يا گارد ملي را به آنجا 
مي فرستم و كار را يكسره مي كنم.« هرچند پس از اين اقدام 
توييتر، ترامپ در واكنش به اين موضوع در توييت ديگري، 
اين ش��ركت را به بي عملي در برابر دروغ ها و پروپاگانداي 
چين و حزب دموكرات كه او آن را چپ هاي افراطي خواند، 
متهم كرد. او گفت توييتر، جمهوري خواهان، محافظه كاران 

و رييس جمهور امريكا را هدف قرار داده است. ترامپ در اين 
توييت به خواسته اش براي لغو بند ۲۳۰ قانون »رفتار سالم در 
ارتباطات« كه آزادي شبكه هاي اجتماعي را تضمين مي كند 

اشاره كرد و نوشت كه اين بند بايد توسط كنگره لغو شود.

  تحديد شبكه هاي اجتماعي با فرمان اجرايي 
پوريا استركي، كارشناس كاربرد شبكه هاي اجتماعي در 
گفت وگو با »تعادل«، با اشاره به فرمان اجرايي ترامپ درباره 
شبكه هاي اجتماعي اظهار كرد: »بخش زيادي از مكالمات 
و ارتباطات و ابراز نظرات مردم در شبكه هاي اجتماعي انجام 
مي شود، اين شبكه هاي اجتماعي، پلتفرم هاي بي طرفي 
هستند كه با قواعدي كه خودشان ايجاد كردند و اين قواعد 
در تقابل با قوانين موضوعه و جاري كشور نيست، محدوده 
فعاليت كاربران را تعيين مي كنند. اما اعتراض ترامپ به چه 
دليل است؟ او مي گويد كارهايي كه شبكه هاي اجتماعي 
انجام مي دهند، تصميمات اديتوريال محسوب مي شود، 
يعني مثل اينكه يك فعال سياس��ي يا سردبير، تصميم 
مي گيرند كه چه چيز را حذف كنند، چه چيز ديده ش��ود 
و چه چيز ديده نش��ود و اينها در تضاد با آزادي بيان است. 
اين در حالي است كه اتفاقا تصميمات اديتوريال بيشتر در 
فيس بوك ديده مي شود كه عمدتا به دنبال مقاصد تجاري 
اس��ت. با وجود اين، چون توييتر آوردگاه نظرات سياسي 
و جريان هاي رسانه اي است، درگيري بين پلتفرم و كاربر 

شايد بيشتر به چش��م بيايد.« او با اشاره به تصميماتي كه 
پلتفرم هاي��ي از جمله توييتر و فيس ب��وك مي گيرند و از 
الگوريتم هاي مختلف براي نمايش و عدم نمايش نظرات 
كاربران استفاده مي كند، اظهار كرد: »ترامپ معتقد است 
اين كار آزادي بيان ش��هروندان را از بي��ن مي برد و باعث 
مي ش��ود نظراتي حذف و سانس��ور ش��ود و ديده نشود و 
مي گويد اين موضوع براي دموكراسي تهديد است. به همين 
دليل تصميم گرفته سه دستور را اجرايي كند. اول اينكه به 
كميسيون فدرال تجارت امريكا FTC دستور داده كه فعاليت 
شبكه هاي اجتماعي را با قانون ارتباطات امريكا تطبيق دهد 
و موارد نقض را در امور تجاري پيدا كند. دوم به دادستان كل 
امريكا دستور داده كه نظارت دقيقي روي كارهاي اشتباه 
اين شبكه ها انجام دهد و اقداماتي كه با قوانين آزادي بيان 
امريكا در تضاد است را شناسايي كند. سوم به بخش هاي 
مختلف دولت دستور داده لوايحي را آماده كنند كه فعاليت 
شبكه هاي اجتماعي طبق اين لوايح مديريت شود. ترامپ 
به اين موضوع تاكيد دارد كه نمي توان در ارتباطات تلفني، 
مكالمه دو نفر را ويرايش يا حذف كرد و به همين دليل در 
توييتر و فيس بوك هم نبايد اين كار را كرد. البته در مجموع 
هيچ كدام از اين دس��تورات اجرايي حداقل در كوتاه مدت 
تفاوت خاصي را ايجاد نمي كند و منجر به برخورد خاصي 
با اين شبكه هاي اجتماعي نمي شود. هرچند ممكن است 
قبل از انتخابات توييتر و فيس بوك را تحت فشار بگذارند كه 

نظرات گروه هاي مختلف شنيده شود اما راهي كه مي رود 
درصورتي ك��ه ترامپ دوباره به عنوان رياس��ت جمهوري 
انتخاب شود، ممكن است ۶ ماه تا يك سال ديگر به تصويب 
قوانين س��خت گيرانه تري براي نظارت روي شبكه هاي 

اجتماعي بينجامد.«
آستركي همچنين خاطرنشان كرد: »اين داستان يك 
بس��تر ناگفته هم دارد. به طور خاص در توييتر، جريان 
ليبرال و چپ هاي امريكا نس��بت ب��ه محافظه كارها، 
حرفشان جلوتر است و بخش زيادي از پايگاه سنتي راي 
ترامپ كساني هستند كه خصوصا در توييتر كمتر شانس 
موفقيت دارند. در ايران هم تقريبا همينطور است. اگر 
كسي در توييتر بگويد مشكالتي كه در خصوص محيط 
زيست گفته مي ش��ود وجود ندارد، با مخالفت روبه رو 
مي شود، يا اگر كسي اعالم كند با حق طالق براي زنان 
مخالف است، با او مخالفت مي شود. يعني چه در ايران و 
چه در امريكا و چه در كشورهاي ديگر، محيط توييتر، 
ليبرال و فمينيست و محيط زيستي است و اين وضعيت، 
جناح هاي مقابل اين نظرات را تحت فشار قرار مي دهد. 
انگيزه و ناراحتي ترامپ از اين قضيه همين است كه پايگاه 
سنتي راي اش در ش��بكه اجتماعي مورد عالقه اش در 
محدوديت به سر مي برند. اين هم اتفاقي است كه تصميم 
يا سياست گذاري خود پلتفرم نبوده و اكثريت كاربران 

ديدگاه هاي اين  چنيني دارند.«

توسعه شبكه ملي اطالعات با بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در واكنش 
به خبر هزينه ۱۹ هزار ميلياردي براي توسعه 
ش�بكه ملي اطالعات گفت: »براي توس�عه 
ش�بكه ملي اطالعات كه ام�روز همه مردم و 
سازمان ها از مزيت هاي آن استفاده مي كنند و 
 4G به واسطه آن تمام كشور مجهز به اينترنت
شده، بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد صرفا در بخش 
خصوصي هزينه ش�ده است.« »محمدجواد 
آذري جهرم�ي در گفت وگو با ايرن�ا، با بيان 
اينكه خبري كه در خصوص هزينه هاي توسعه  
زيرساخت هاي شبكه ملي اطالعات منتشر 
شده كمي نادرست اس�ت، گفت: در خبري 
آمده كه براي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 
شبكه ملي اطالعات ۱۹ هزار ميليارد تومان 
هزينه شده اس�ت، بايد بگويم رقم بيشتر از 
اينهاست و همانطور كه در خبرها آمد، صرفا 
يك بخش خصوصي بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد 

تومان براي توس�عه زيرس�اخت اين شبكه 
هزينه كرده است.

 عددي كه در گ��زارش مركز پژوهش هاي مجلس به 
آن اش��اره كردند، بودجه اي اس��ت كه براي دولت در 
نظر گرفته شده است. گزارش مركز پژوهش ها به اين 
نكته اشاره مي كند كه در توسعه شبكه ملي اطالعات 
بخش زيرس��اخت كه بر عهده وزارت ارتباطات بوده، 
خوب پيش رفته اس��ت اما در بخش محتوا و خدمات 
كار پيش نرفته است. در اين خبر و گزارش تهيه شده از 
سوي مركز پژوهش ها، به صورت معوج پرداخته شده 
است. ضمن اينكه سازمان تبليغات جزو دستگاه هايي 
است كه وظايفي در حوزه محتوا دارد، همان حوزه اي 
كه گزارش مجلس مي گويد به خوبي پيش نرفته است. 
اين نهاد هم گ��زارش مي دهد كه چكار كرده اس��ت. 
مطالبه گري آنها در اليه زيرس��اخت محترم اس��ت و 
ما هم در اين خصوص پاس��خگو هستيم اما خودشان 

هم بايد پاسخگو باش��ند.« آذري جهرمي تاكيد كرد: 
»نتيجه هزينه هايي كه براي شبكه ملي اطالعات انجام 
شده، اين است كه امروز اينترنت ۴G در تمام كشور در 
دسترس است و هسته شبكه زيرساخت توسعه يافته 
اس��ت. اينها كه نمي توانستند يك شبه و بدون بودجه 
شكل بگيرند. حاصل تمام هزينه هايي كه صرف توسعه 
شبكه ملي اطالعات شده، ارايه خدمات بهتر به مردم 
است. همان طور كه در دوران شيوع كرونا شاهد بوديم 
اين بستر چقدر به سهولت زندگي مردم و دستگاه ها 

كمك كرد.«

  كمك به گسترش اقتصاد حوزه محتوا
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه بايد 
در حوزه محتوا بيش از گذش��ته فعاليت كرد، گفت: 
»هدف گذاري ما اين است كه تا پايان امسال 5 ميليون 
اشتراك تلويزيون اينترنتي ايجاد كنيم، اين اقدام بستر 
يك اقتصاد بزرگ را ايجاد مي كند. عددي كه در حال 

حاضر در حوزه توليد محتوا سريال فيلم ايجاد مي شود 
عدد بزرگي اس��ت و مي توان گفت س��ه برابر اقتصاد 
فعلي است. بايد به اقتصاد حوزه محتوا بيش از گذشته 

پرداخته شود. 
مهيا كردن اين بس��تر و فراگير شدن خدمات ضمن 
تامين نيازمندي مردم در خانه، بسياري از آسيب هاي 
فرهنگي كه امروز علما، متدين و خانواده ها در رابطه 
با آن حساسيت دارند را مرتفع مي كند. بخش محتوا 
جزو مسووليت هاي وزارت ارتباطات نيست اما تهيه 
زيرساخت آن با ماست. مدل اقتصادي كه براي اين كار 
تعريف كرده ايم، تخصيص حدود ۸۰ ميليارد تومان 
به عنوان طرح تشويقي شركت هاي اينترنت خانگي 
و س��رويس هاي  vod )پخش ويديو( است كه هفته 
گذشته با حضور رييس جمهوري از آن رونمايي شد.« 
آذري جهرمي با بيان اينكه تكميل زيرساخت شبكه 
ملي اطالعات خردادماه انجام مي شود، گفت: »توسعه 
زيرساخت پدافندي يكي از مسائل مهم براي توسعه 

شبكه ملي اطالعات كه به همين مناسبت در تبريز 
يك مركز بزرگ را افتتاح خواهيم كرد، ضمن اينكه 
در مرداد ماه مركز داده مادر ش��بكه اطالعات نيز در 
تهران راه اندازي مي شود. ظرفيت الزم براي ميزباني 
موتورهاي جست وجو باتوجه به نيازمندي كه وجود 
داشته در اختيارشان قرار مي گيرد.« وزير ارتباطات 
با بيان اينكه حضور شركت هاي استارتاپي مي تواند 
مشكالت اقتصادي اين بخش را مرتفع كند، افزود: »در 
حوزه بورس ما دو مدل شركت داريم. يكي شركت هاي 
حوزه تلكام كه مشكل خاصي براي حضور در بورس 
ندارند، مانند شركت ملي مخابرات و همراه اول كه در 
حال حاضر در بورس فعال هستند. با توجه به تكاليف 
شبكه ملي اطالعات و محدوديت هايي كه در تامين 
منابع بودجه در س��ال جاري داريم، ورود شركت ها 
به بورس مي تواند موانع موج��ود را برطرف كند و به 
توسعه زيرساخت هاي شبكه ملي و اقتصاد ديجيتال 

سرعت ببخشد.«
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تشويق مجازي در استاديوم هاي 
خالي با يك اپليكيشن

ش��يوع ويروس كرونا باعث ش��ده ورزشكاران 
حرف��ه اي در اس��تاديوم هاي خالي ب��ه ميدان 
برون��د، ام��ا ي��ك اپليكيش��ن براي تش��ويق 
مجازي ورزش��كاران و تزريق هيجان و ش��ادي 
به ورزش��گاه ها ابداع ش��ده اس��ت. به گزارش 
مه��ر به نقل از آس��ين ايج، ش��ركت ياماها يك 
اپليكيشن تشويق مجازي ابداع كرده كه كاربران 
با فشردن دكمه هاي مختلف تعبيه شده در آن 
مي توانند اصوات مختلف را از طريق بلندگوهاي 
اس��تاديوم ها به گوش ورزشكاران برسانند. اين 
اپليكيشن ژاپني مي تواند تا حدي حس و حال 
حضور تماشاگران را در استاديوم ها زنده كند و 
به ورزشكاران نيز انگيزه بيشتري بدهد تا پشت 
درهاي بسته و خالي از جمعيت بهتر رقابت كنند. 
هر يك از تيم ها مي توانند از طريق اپليكيش��ن 
يادش��ده انواع مختلفي از صوت ها و تشويق ها و 
شعارها را براي پخش در زمان رقابت هاي ورزشي 
برنامه ريزي كنند و ش��دت و ضعف اين اصوات 
هم بر مبناي تعداد كارب��ران آنها خواهد بود. با 
توجه به اينكه بعيد به نظر مي رسد ويروس كرونا 
در آينده نزديك ريش��ه كن شود، انتظار مي رود 
اپليكيشن يادشده محبوبيت زيادي پيدا كند. 
كاربران مي توانند محل پخش صداي تش��ويق 
خود از داخل استاديوم را هم انتخاب كنند و به 
جمع افرادي بپيوندند كه ش��عار خاصي را براي 
فرياد زدن انتخ��اب كرده اند. اين اپليكيش��ن 
به طور آزمايش��ي در استاديومي 5۱ هزار نفري 
در ژاپ��ن با اس��تفاده از 5۸ بلندگ��و با موفقيت 
آزمايش ش��ده و حجم صداي توليدشده مشابه 
با حجم صداي تماش��اگران واقعي بوده است. از 
اين اپليكيشن مي توان با تغييراتي در سالن هاي 
پخش كنس��رت موس��يقي و تئاتر و سالن هاي 
اجراي نمايش هاي كمدي و غيره استفاده كرد. 
انتظار مي رود اپليكيشن يادشده ظرف چند ماه 

آينده به بازار بيايد.

افزايش پهناي باند 
و ديجيتالي شدن ارتباطات

در حال حاضر باند پهن نقطه اصلي رقابت اپراتو رها 
با يكديگر محس��وب مي ش��ود و افزايش پهن باند 
باعث خواهد شد كه جامعه به سمت ديجيتال شدن 
گام بردارد. براي مقايس��ه عملكرد اپراتور ها در اين 
زمينه بهتر است كه نگاهي به ميزان مشتركان هر 
يك بيندازيم. تا س��ه ماهه چهارم سال ۹۸ مجموع 
مشتركان ۳G  و ۴G همراه اول نزديك ۳۴ ميليون 
مشترك بود كه از اين ميزان ۱۲ ميليون مشترك از 
شبكه ۳G و ۲۱ ميليون مشترك از شبكه ۴G استفاده 
مي كردند. از سوي ديگر ايرانسل با مجموع ۳۱ ميليون 
مشترك در شبكه هاي ۳G و ۴G بوده است. رايتل 
نيز مجموعا ۳ ميليون مشترك داشته كه ۱ ميليون از 
آنها از شبكه ۳G و نزديك ۲ ميليون مشترك از شبكه 
۴G استفاده مي كردند. البته نكته جالب اينجاست 
كه با نگاهي به گزارش فصل نخست سال ۹۸ مي توان 

متوجه رشد ميزان مشتركان شد. 

 كنترل روزانه كولر
 تمامي قطارهاي مترو

نايب ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه گف��ت: براي 
رفاه حال بيش��تر مس��افران كولر تمامي قطارهاي 
مترو ط��ي روز در چند مرحله كنترل مي ش��ود. به 
گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه فرنوش نوبخت، با 
اعالم اينكه هواساز ايستگاه هاي مترو به منظور خنك 
كردن فضاي ايس��تگاه ها فعال هستند.افزود: كولر 
تمامي قطارها طي چند مرحله كنترل مي شود تا با 
توجه به گرم شدن هوا، شهروندان راحت تر از ماسك 
استفاده كنند. وي  تصريح كرد: استفاده از ماسك از ۱۶ 
فر وردين ماه ۹۹ كه كار در سطح جامعه آغاز شد ابالغ 
گرديد. وي افزود: طبق تاكيد مجدد رييس جمهور 
اس��تفاده از ماس��ك در حمل و نقل عمومي الزامي 
است و ما نيز در ۱۲7 ايستگاه مترو ي تهران و حومه 
غرفه هاي عرضه ماسك را ايجاد كرده ايم و در صورتي 
كه شهروندي فاقد ماسك باشد مي تواند نسبت به 

تهيه آن اقدام كند.

درصورتي كه ترامپ دوباره رييس جمهوري امريكا شود، دستورات اجرايي اش مي تواند به تصويب قوانين سخت گيرانه تري براي نظارت 
روي شبكه هاي اجتماعي بينجامد

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند درنظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را   از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكننده/ سازنده/ تامين كننده واجد شرايط 
خريداري و تامين نمايد.

۱( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر كاال

WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
)ريال(

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 
نحوه تامين توسط)ريال(

۱RNL-9848005-MM
توليد كننده/ تامين كننده-/۲۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰555.۰۰۰.۰۰۰ قلمشيلنگ آتش نشاني)تجديد مناقصه(

۲RNL-9848034-MMSTEAM  HOSEتوليدكننده/ تامين  كننده/ سازنده-/۱۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ عدد

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند »سهامي عام«

نوبت دوم»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان، سازندگان و تامين كنندگان«
شماره مجوز: ۱۳۹۹-۹74

ب( شرايط اوليه متقاضي
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

۲- داشتن شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
۳- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي موردنظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

۴- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تاييد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران 
به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ 
۲( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي اراك - كيلومتر ۲۰ جاده بروجرد.
۳( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام هر يك از مناقصه هاي مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )۳ روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه موردنظر 
از طريق نمابر ۳۳۶7۲۰۱۳-۰۸۶، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.

4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(
زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، ۲ هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرم ها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك – كيلومتر ۲۰ جاده 

بروجرد - سه راهي شازند - شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند - اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق ۱۱۸- كدپستي ۴۱۱۱۱-۳۸۶7۱ تلفن: ۳۳۴۹۲۸۳۳-۳۳۴۹۲۸۴۰-۰۸۶ مي باشد. 
بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي 

كيفي ظرف مدت ۱ ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست ۲ برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين 

شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.



دانش و فن6اخبار

ترامپشبكههاياجتماعيراتهديدكردهكهاگربهسانسورحرفهايشادامهدهندآنهاراتعطيلميكند

خط و نشان توييتري ترامپ
اختالفات بين ترامپ با ش�بكه هاي اجتماعي و 
به خصوص توييتر، طي روزهاي اخير به ش�دت 
ب�اال گرفته اس�ت. اي�ن اختالفات با برچس�ب 
راس�تي آزمايي زير توييت ترامپ درباره امكان 
تقلب در راي گيري ايميلي در امريكا آغاز ش�د. 
پس از آن ترامپ تهديد كرد كه اگر ش�بكه هاي 
اجتماعي همچن�ان به خاموش ك�ردن صداي 
محافظ�ه كاران بپردازند، فعاليت آنها را تعطيل 
خواهد ك�رد. ام�ا در اقدامي ديگ�ر، توييتي از 
ترامپ كه معترضان به حادثه مرگ سياهپوست 
امريكايي را با خش�ونت خطاب قرار داده بود، از 
نظر پنهان كرد تا مانع خاموش شدن اختالفات 
شود و البته ترامپ هم ساكت نماند و نوشت كه 
بند ۲۳۰ قانون ارتباطات كه آزادي ش�بكه هاي 
اجتماعي را تضمين مي كند  بايد توسط كنگره 

امريكا لغو شود.

ش��بكه هاي اجتماعي مانند توييتر و فيس بوك بر اساس 
»بخ��ش ۲۳۰« قان��ون ارتباط��ات )۱۹۹۶( از مصونيت 
برخوردارند به دليل اينكه ش��بكه هاي اجتماعي به مثابه 
پلتفرم و نه ناشر در نظر گرفته شده اند. براساس اين قانون، 
ناشران در برابر محتواي آنچه منتشر شده مسوول هستند. 
اما دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا روز پنجشنبه هشتم 
خرداد يك فرمان اجرايي براي پايان دادن به حمايت قانوني 
از شبكه هاي اجتماعي مانند توييتر و فيس بوك در مقابل 
پيگرد حقوقي امضا كرد. ترامپ هنگام امضاي اين فرمان 
اجرايي تاكيد كرد كه اين فرمان اجرايي را در راستاي دفاع از 
»آزادي بيان در برابر يكي از جدي ترين خطرات پيش روي 
آن در تاريخ امريكا« صادر كرده است. رييس جمهوري امريكا 
گفت، تعداد معدودي از شبكه هاي اجتماعي بخش وسيعي 
از كل ارتباطات عمومي و خصوصي در اياالت متحده را در 
انحصار و كنترل خود دارند. اينكه آنها قدرت بدون نظارتي 
براي سانسور، محدود كردن، ويرايش، شكل دادن، پنهان 
كردن، تغيير و به طور مجازي هر نوع ارتباط بين شهروندان 
و مخاطبان در عرص��ه عمومي دارند. اي��ن فرمان دونالد 
ترامپ نهادهاي دولتي را موظف مي كند تا از سازمان هاي 
مستقل از جمله كميسيون فدرال ارتباطات و كميسيون 
فدرال تجارت بخواهند تا اعمال قوانين جديد در خصوص 
شركت هاي اصلي شبكه هاي اجتماعي را مورد بررسي قرار 
دهند. كارشناسان معتقدند بدون مصوبه كنگره نمي توان 

اقدام چنداني در اين زمينه انجام داد. 
اين اقدام تازه رييس جمهوري امريكا پس از رويارويي اخير 
او با توييتر روي مي دهد. توييتر روز سه ش��نبه براي اولين 
بار به توييت هاي دونالد ترامپ برچسب راستي آزمايي زد. 
ترامپ بدون در اختيار داشتن هيچ شواهدي مدعي شده 
بود كه راي گيري ايميلي در امريكا باعث تقلب گسترده در 
انتخابات پيش روي اين كشور مي شود. توييتر نيز اندكي بعد 
يك برچسب راستي آزمايي زير پست  قرار داد كه با لينكي 
كاربران را در صورت تمايل به صفحات و مقاالت رسانه هاي 
خبري مختلف درباره راي دادن از طريق ايميل در امريكا 

هدايت مي كرد. توييتر از س��وي ديگ��ر مي گويد افزودن 
برچسب راستي آزمايي حقايق بر پايه خط مشي جديد اين 
شبكه اجتماعي براي مقابله با اطالعات گمراه كننده است. 
توييتر اين مقررات را اوايل ماه جاري ميالدي اعالم كرده 
 بود. پس از آن بود كه ترامپ بالفاصله شبكه هاي اجتماعي را

 به سانسور متهم كرد و هشدار داد كه اگر به برچسب گذاري 
توييت هايش ادامه دهند از قدرت خود در دولت فدرال براي 
توقف اين رفتار و حتي تعطيل كردن شبكه هاي اجتماعي 

استفاده مي كند.

  تهديد ترامپ به استفاده از اسلحه عليه معترضان
اما جورج فلويد، آتش جدال بين توييتر و ترامپ را شعله ور 
كرد. ج��ورج فلويد يك مرد ۴۶ س��اله سياهپوس��ت در 
مينياپوليس امريكا بود كه بعد از تماس صاحب يك فروشگاه 
توسط پليس دستگير شد و افس��ر پليس در حالي كه به 
دستان او دس��تبند زده بود و او را روي زمين خوابانده بود، 
زانوهايش را براي مدت 7 دقيقه روي گردن او قرار داد و باعث 
مرگش شد. در ادامه مردم اين شهر خصوصا سياه پوستان در 
اعتراض به اين اقدام به خيابان ها آمدند و دست به اعتراض 
زدند. در حالي كه رييس جمهوري امريكا توييتي در رابطه 
با خشونت ها در مينه سوتا منتشر كرده و در آن معترضان 
در اين ايالت را تهديد به مرگ كرده بود، توييتر به اين پست 
واكنش نشان داده و از آنجا كه توييت ترامپ قوانين شبكه را 
نقض كرده آن را از نظر كاربران پنهان كرد. ترامپ در توييتر 
نوشت: »اين مجرم ها ياد و خاطره جرج فلويد* را هم خراب 
مي كنند. من به آنها اجازه چنين كاري را نمي دهم. همين 
االن با تيم والز فرماندار ايالت صحبت كردم و به او گفتم كه 
ارتش در اين مسير با او همراه است. هر مشكلي پيش بيايد 
ما كنترل را در دست مي گيريم. وقتي مردم دست به غارت 
بزنند ما هم دست به اسلحه مي بريم.« توييتر به اين توييت 
مملو از خشونت ترامپ چنين پاسخ داد و آن را پشت يك 
اعالن مخفي كرد با اين حال هنوز دسترس��ي به آن براي 
كاربران فراهم است. در اعالن توييتر آمده است: »اين توييت 
قوانين توييتر در مورد ترويج خشونت را زير پا گذاشته است. با 
اين حال توييتر تشخيص داده شايد به نفع مردم باشد كه به 
اين توييت همچنان دسترسي داشته باشند.« اكانت روابط 
عمومي توييتر نيز به صورت جداگانه به اين توييت واكنش 
نشان داد و اعالم كرد كه توييت ترامپ براساس محتواي خط 
آخر آن، ارتباطش با خشونت و اين احتمال كه ممكن است 
الهام بخش اقدامات مشابه شود، پنهان شده است. ترامپ 
همچنين در توييت ديگري نوشت: »نمي توانم دست روي 
دست بگذارم و ببينم كه چنين اتفاقي براي شهر مينياپوليس 
رخ مي دهد. ما در اين شهر فقدان كامل يك فرد مسوول را 
شاهديم. جاكوب فري شهردار چپ گراي بسيار ضعيف اين 
شهر يا بايد كنترل آن را در دست بگيرد يا گارد ملي را به آنجا 
مي فرستم و كار را يكسره مي كنم.« هرچند پس از اين اقدام 
توييتر، ترامپ در واكنش به اين موضوع در توييت ديگري، 
اين ش��ركت را به بي عملي در برابر دروغ ها و پروپاگانداي 
چين و حزب دموكرات كه او آن را چپ هاي افراطي خواند، 
متهم كرد. او گفت توييتر، جمهوري خواهان، محافظه كاران 

و رييس جمهور امريكا را هدف قرار داده است. ترامپ در اين 
توييت به خواسته اش براي لغو بند ۲۳۰ قانون »رفتار سالم در 
ارتباطات« كه آزادي شبكه هاي اجتماعي را تضمين مي كند 

اشاره كرد و نوشت كه اين بند بايد توسط كنگره لغو شود.

  تحديد شبكه هاي اجتماعي با فرمان اجرايي 
پوريا استركي، كارشناس كاربرد شبكه هاي اجتماعي در 
گفت وگو با »تعادل«، با اشاره به فرمان اجرايي ترامپ درباره 
شبكه هاي اجتماعي اظهار كرد: »بخش زيادي از مكالمات 
و ارتباطات و ابراز نظرات مردم در شبكه هاي اجتماعي انجام 
مي شود، اين شبكه هاي اجتماعي، پلتفرم هاي بي طرفي 
هستند كه با قواعدي كه خودشان ايجاد كردند و اين قواعد 
در تقابل با قوانين موضوعه و جاري كشور نيست، محدوده 
فعاليت كاربران را تعيين مي كنند. اما اعتراض ترامپ به چه 
دليل است؟ او مي گويد كارهايي كه شبكه هاي اجتماعي 
انجام مي دهند، تصميمات اديتوريال محسوب مي شود، 
يعني مثل اينكه يك فعال سياس��ي يا سردبير، تصميم 
مي گيرند كه چه چيز را حذف كنند، چه چيز ديده ش��ود 
و چه چيز ديده نش��ود و اينها در تضاد با آزادي بيان است. 
اين در حالي است كه اتفاقا تصميمات اديتوريال بيشتر در 
فيس بوك ديده مي شود كه عمدتا به دنبال مقاصد تجاري 
اس��ت. با وجود اين، چون توييتر آوردگاه نظرات سياسي 
و جريان هاي رسانه اي است، درگيري بين پلتفرم و كاربر 

شايد بيشتر به چش��م بيايد.« او با اشاره به تصميماتي كه 
پلتفرم هاي��ي از جمله توييتر و فيس ب��وك مي گيرند و از 
الگوريتم هاي مختلف براي نمايش و عدم نمايش نظرات 
كاربران استفاده مي كند، اظهار كرد: »ترامپ معتقد است 
اين كار آزادي بيان ش��هروندان را از بي��ن مي برد و باعث 
مي ش��ود نظراتي حذف و سانس��ور ش��ود و ديده نشود و 
مي گويد اين موضوع براي دموكراسي تهديد است. به همين 
دليل تصميم گرفته سه دستور را اجرايي كند. اول اينكه به 
كميسيون فدرال تجارت امريكا FTC دستور داده كه فعاليت 
شبكه هاي اجتماعي را با قانون ارتباطات امريكا تطبيق دهد 
و موارد نقض را در امور تجاري پيدا كند. دوم به دادستان كل 
امريكا دستور داده كه نظارت دقيقي روي كارهاي اشتباه 
اين شبكه ها انجام دهد و اقداماتي كه با قوانين آزادي بيان 
امريكا در تضاد است را شناسايي كند. سوم به بخش هاي 
مختلف دولت دستور داده لوايحي را آماده كنند كه فعاليت 
شبكه هاي اجتماعي طبق اين لوايح مديريت شود. ترامپ 
به اين موضوع تاكيد دارد كه نمي توان در ارتباطات تلفني، 
مكالمه دو نفر را ويرايش يا حذف كرد و به همين دليل در 
توييتر و فيس بوك هم نبايد اين كار را كرد. البته در مجموع 
هيچ كدام از اين دس��تورات اجرايي حداقل در كوتاه مدت 
تفاوت خاصي را ايجاد نمي كند و منجر به برخورد خاصي 
با اين شبكه هاي اجتماعي نمي شود. هرچند ممكن است 
قبل از انتخابات توييتر و فيس بوك را تحت فشار بگذارند كه 

نظرات گروه هاي مختلف شنيده شود اما راهي كه مي رود 
درصورتي ك��ه ترامپ دوباره به عنوان رياس��ت جمهوري 
انتخاب شود، ممكن است ۶ ماه تا يك سال ديگر به تصويب 
قوانين س��خت گيرانه تري براي نظارت روي شبكه هاي 

اجتماعي بينجامد.«
آستركي همچنين خاطرنشان كرد: »اين داستان يك 
بس��تر ناگفته هم دارد. به طور خاص در توييتر، جريان 
ليبرال و چپ هاي امريكا نس��بت ب��ه محافظه كارها، 
حرفشان جلوتر است و بخش زيادي از پايگاه سنتي راي 
ترامپ كساني هستند كه خصوصا در توييتر كمتر شانس 
موفقيت دارند. در ايران هم تقريبا همينطور است. اگر 
كسي در توييتر بگويد مشكالتي كه در خصوص محيط 
زيست گفته مي ش��ود وجود ندارد، با مخالفت روبه رو 
مي شود، يا اگر كسي اعالم كند با حق طالق براي زنان 
مخالف است، با او مخالفت مي شود. يعني چه در ايران و 
چه در امريكا و چه در كشورهاي ديگر، محيط توييتر، 
ليبرال و فمينيست و محيط زيستي است و اين وضعيت، 
جناح هاي مقابل اين نظرات را تحت فشار قرار مي دهد. 
انگيزه و ناراحتي ترامپ از اين قضيه همين است كه پايگاه 
سنتي راي اش در ش��بكه اجتماعي مورد عالقه اش در 
محدوديت به سر مي برند. اين هم اتفاقي است كه تصميم 
يا سياست گذاري خود پلتفرم نبوده و اكثريت كاربران 

ديدگاه هاي اين  چنيني دارند.«

توسعه شبكه ملي اطالعات با بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در واكنش 
به خبر هزينه ۱۹ هزار ميلياردي براي توسعه 
ش�بكه ملي اطالعات گفت: »براي توس�عه 
ش�بكه ملي اطالعات كه ام�روز همه مردم و 
سازمان ها از مزيت هاي آن استفاده مي كنند و 
 4G به واسطه آن تمام كشور مجهز به اينترنت
شده، بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد صرفا در بخش 
خصوصي هزينه ش�ده است.« »محمدجواد 
آذري جهرم�ي در گفت وگو با ايرن�ا، با بيان 
اينكه خبري كه در خصوص هزينه هاي توسعه  
زيرساخت هاي شبكه ملي اطالعات منتشر 
شده كمي نادرست اس�ت، گفت: در خبري 
آمده كه براي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 
شبكه ملي اطالعات ۱۹ هزار ميليارد تومان 
هزينه شده اس�ت، بايد بگويم رقم بيشتر از 
اينهاست و همانطور كه در خبرها آمد، صرفا 
يك بخش خصوصي بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد 

تومان براي توس�عه زيرس�اخت اين شبكه 
هزينه كرده است.

 عددي كه در گ��زارش مركز پژوهش هاي مجلس به 
آن اش��اره كردند، بودجه اي اس��ت كه براي دولت در 
نظر گرفته شده است. گزارش مركز پژوهش ها به اين 
نكته اشاره مي كند كه در توسعه شبكه ملي اطالعات 
بخش زيرس��اخت كه بر عهده وزارت ارتباطات بوده، 
خوب پيش رفته اس��ت اما در بخش محتوا و خدمات 
كار پيش نرفته است. در اين خبر و گزارش تهيه شده از 
سوي مركز پژوهش ها، به صورت معوج پرداخته شده 
است. ضمن اينكه سازمان تبليغات جزو دستگاه هايي 
است كه وظايفي در حوزه محتوا دارد، همان حوزه اي 
كه گزارش مجلس مي گويد به خوبي پيش نرفته است. 
اين نهاد هم گ��زارش مي دهد كه چكار كرده اس��ت. 
مطالبه گري آنها در اليه زيرس��اخت محترم اس��ت و 
ما هم در اين خصوص پاس��خگو هستيم اما خودشان 

هم بايد پاسخگو باش��ند.« آذري جهرمي تاكيد كرد: 
»نتيجه هزينه هايي كه براي شبكه ملي اطالعات انجام 
شده، اين است كه امروز اينترنت ۴G در تمام كشور در 
دسترس است و هسته شبكه زيرساخت توسعه يافته 
اس��ت. اينها كه نمي توانستند يك شبه و بدون بودجه 
شكل بگيرند. حاصل تمام هزينه هايي كه صرف توسعه 
شبكه ملي اطالعات شده، ارايه خدمات بهتر به مردم 
است. همان طور كه در دوران شيوع كرونا شاهد بوديم 
اين بستر چقدر به سهولت زندگي مردم و دستگاه ها 

كمك كرد.«

  كمك به گسترش اقتصاد حوزه محتوا
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه بايد 
در حوزه محتوا بيش از گذش��ته فعاليت كرد، گفت: 
»هدف گذاري ما اين است كه تا پايان امسال 5 ميليون 
اشتراك تلويزيون اينترنتي ايجاد كنيم، اين اقدام بستر 
يك اقتصاد بزرگ را ايجاد مي كند. عددي كه در حال 

حاضر در حوزه توليد محتوا سريال فيلم ايجاد مي شود 
عدد بزرگي اس��ت و مي توان گفت س��ه برابر اقتصاد 
فعلي است. بايد به اقتصاد حوزه محتوا بيش از گذشته 

پرداخته شود. 
مهيا كردن اين بس��تر و فراگير شدن خدمات ضمن 
تامين نيازمندي مردم در خانه، بسياري از آسيب هاي 
فرهنگي كه امروز علما، متدين و خانواده ها در رابطه 
با آن حساسيت دارند را مرتفع مي كند. بخش محتوا 
جزو مسووليت هاي وزارت ارتباطات نيست اما تهيه 
زيرساخت آن با ماست. مدل اقتصادي كه براي اين كار 
تعريف كرده ايم، تخصيص حدود ۸۰ ميليارد تومان 
به عنوان طرح تشويقي شركت هاي اينترنت خانگي 
و س��رويس هاي  vod )پخش ويديو( است كه هفته 
گذشته با حضور رييس جمهوري از آن رونمايي شد.« 
آذري جهرمي با بيان اينكه تكميل زيرساخت شبكه 
ملي اطالعات خردادماه انجام مي شود، گفت: »توسعه 
زيرساخت پدافندي يكي از مسائل مهم براي توسعه 

شبكه ملي اطالعات كه به همين مناسبت در تبريز 
يك مركز بزرگ را افتتاح خواهيم كرد، ضمن اينكه 
در مرداد ماه مركز داده مادر ش��بكه اطالعات نيز در 
تهران راه اندازي مي شود. ظرفيت الزم براي ميزباني 
موتورهاي جست وجو باتوجه به نيازمندي كه وجود 
داشته در اختيارشان قرار مي گيرد.« وزير ارتباطات 
با بيان اينكه حضور شركت هاي استارتاپي مي تواند 
مشكالت اقتصادي اين بخش را مرتفع كند، افزود: »در 
حوزه بورس ما دو مدل شركت داريم. يكي شركت هاي 
حوزه تلكام كه مشكل خاصي براي حضور در بورس 
ندارند، مانند شركت ملي مخابرات و همراه اول كه در 
حال حاضر در بورس فعال هستند. با توجه به تكاليف 
شبكه ملي اطالعات و محدوديت هايي كه در تامين 
منابع بودجه در س��ال جاري داريم، ورود شركت ها 
به بورس مي تواند موانع موج��ود را برطرف كند و به 
توسعه زيرساخت هاي شبكه ملي و اقتصاد ديجيتال 

سرعت ببخشد.«
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تشويق مجازي در استاديوم هاي 
خالي با يك اپليكيشن

ش��يوع ويروس كرونا باعث ش��ده ورزشكاران 
حرف��ه اي در اس��تاديوم هاي خالي ب��ه ميدان 
برون��د، ام��ا ي��ك اپليكيش��ن براي تش��ويق 
مجازي ورزش��كاران و تزريق هيجان و ش��ادي 
به ورزش��گاه ها ابداع ش��ده اس��ت. به گزارش 
مه��ر به نقل از آس��ين ايج، ش��ركت ياماها يك 
اپليكيشن تشويق مجازي ابداع كرده كه كاربران 
با فشردن دكمه هاي مختلف تعبيه شده در آن 
مي توانند اصوات مختلف را از طريق بلندگوهاي 
اس��تاديوم ها به گوش ورزشكاران برسانند. اين 
اپليكيشن ژاپني مي تواند تا حدي حس و حال 
حضور تماشاگران را در استاديوم ها زنده كند و 
به ورزشكاران نيز انگيزه بيشتري بدهد تا پشت 
درهاي بسته و خالي از جمعيت بهتر رقابت كنند. 
هر يك از تيم ها مي توانند از طريق اپليكيش��ن 
يادش��ده انواع مختلفي از صوت ها و تشويق ها و 
شعارها را براي پخش در زمان رقابت هاي ورزشي 
برنامه ريزي كنند و ش��دت و ضعف اين اصوات 
هم بر مبناي تعداد كارب��ران آنها خواهد بود. با 
توجه به اينكه بعيد به نظر مي رسد ويروس كرونا 
در آينده نزديك ريش��ه كن شود، انتظار مي رود 
اپليكيشن يادشده محبوبيت زيادي پيدا كند. 
كاربران مي توانند محل پخش صداي تش��ويق 
خود از داخل استاديوم را هم انتخاب كنند و به 
جمع افرادي بپيوندند كه ش��عار خاصي را براي 
فرياد زدن انتخ��اب كرده اند. اين اپليكيش��ن 
به طور آزمايش��ي در استاديومي 5۱ هزار نفري 
در ژاپ��ن با اس��تفاده از 5۸ بلندگ��و با موفقيت 
آزمايش ش��ده و حجم صداي توليدشده مشابه 
با حجم صداي تماش��اگران واقعي بوده است. از 
اين اپليكيشن مي توان با تغييراتي در سالن هاي 
پخش كنس��رت موس��يقي و تئاتر و سالن هاي 
اجراي نمايش هاي كمدي و غيره استفاده كرد. 
انتظار مي رود اپليكيشن يادشده ظرف چند ماه 

آينده به بازار بيايد.

افزايش پهناي باند 
و ديجيتالي شدن ارتباطات

در حال حاضر باند پهن نقطه اصلي رقابت اپراتو رها 
با يكديگر محس��وب مي ش��ود و افزايش پهن باند 
باعث خواهد شد كه جامعه به سمت ديجيتال شدن 
گام بردارد. براي مقايس��ه عملكرد اپراتور ها در اين 
زمينه بهتر است كه نگاهي به ميزان مشتركان هر 
يك بيندازيم. تا س��ه ماهه چهارم سال ۹۸ مجموع 
مشتركان ۳G  و ۴G همراه اول نزديك ۳۴ ميليون 
مشترك بود كه از اين ميزان ۱۲ ميليون مشترك از 
شبكه ۳G و ۲۱ ميليون مشترك از شبكه ۴G استفاده 
مي كردند. از سوي ديگر ايرانسل با مجموع ۳۱ ميليون 
مشترك در شبكه هاي ۳G و ۴G بوده است. رايتل 
نيز مجموعا ۳ ميليون مشترك داشته كه ۱ ميليون از 
آنها از شبكه ۳G و نزديك ۲ ميليون مشترك از شبكه 
۴G استفاده مي كردند. البته نكته جالب اينجاست 
كه با نگاهي به گزارش فصل نخست سال ۹۸ مي توان 

متوجه رشد ميزان مشتركان شد. 

 كنترل روزانه كولر
 تمامي قطارهاي مترو

نايب ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه گف��ت: براي 
رفاه حال بيش��تر مس��افران كولر تمامي قطارهاي 
مترو ط��ي روز در چند مرحله كنترل مي ش��ود. به 
گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه فرنوش نوبخت، با 
اعالم اينكه هواساز ايستگاه هاي مترو به منظور خنك 
كردن فضاي ايس��تگاه ها فعال هستند.افزود: كولر 
تمامي قطارها طي چند مرحله كنترل مي شود تا با 
توجه به گرم شدن هوا، شهروندان راحت تر از ماسك 
استفاده كنند. وي  تصريح كرد: استفاده از ماسك از ۱۶ 
فر وردين ماه ۹۹ كه كار در سطح جامعه آغاز شد ابالغ 
گرديد. وي افزود: طبق تاكيد مجدد رييس جمهور 
اس��تفاده از ماس��ك در حمل و نقل عمومي الزامي 
است و ما نيز در ۱۲7 ايستگاه مترو ي تهران و حومه 
غرفه هاي عرضه ماسك را ايجاد كرده ايم و در صورتي 
كه شهروندي فاقد ماسك باشد مي تواند نسبت به 

تهيه آن اقدام كند.

درصورتي كه ترامپ دوباره رييس جمهوري امريكا شود، دستورات اجرايي اش مي تواند به تصويب قوانين سخت گيرانه تري براي نظارت 
روي شبكه هاي اجتماعي بينجامد

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند درنظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را   از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكننده/ سازنده/ تامين كننده واجد شرايط 
خريداري و تامين نمايد.

۱( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر كاال

WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
)ريال(

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 
نحوه تامين توسط)ريال(

۱RNL-9848005-MM
توليد كننده/ تامين كننده-/۲۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰555.۰۰۰.۰۰۰ قلمشيلنگ آتش نشاني)تجديد مناقصه(

۲RNL-9848034-MMSTEAM  HOSEتوليدكننده/ تامين  كننده/ سازنده-/۱۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ عدد

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند »سهامي عام«

نوبت دوم»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان، سازندگان و تامين كنندگان«
شماره مجوز: ۱۳۹۹-۹74

ب( شرايط اوليه متقاضي
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

۲- داشتن شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
۳- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي موردنظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

۴- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تاييد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران 
به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ 
۲( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي اراك - كيلومتر ۲۰ جاده بروجرد.
۳( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام هر يك از مناقصه هاي مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )۳ روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه موردنظر 
از طريق نمابر ۳۳۶7۲۰۱۳-۰۸۶، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.

4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(
زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، ۲ هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرم ها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك – كيلومتر ۲۰ جاده 

بروجرد - سه راهي شازند - شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند - اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق ۱۱۸- كدپستي ۴۱۱۱۱-۳۸۶7۱ تلفن: ۳۳۴۹۲۸۳۳-۳۳۴۹۲۸۴۰-۰۸۶ مي باشد. 
بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي 

كيفي ظرف مدت ۱ ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست ۲ برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين 

شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

طرح انقالبي  »پنجره واحد شروع كسب وكار« در محل اتاق تهران راه اندازي شد

وزير اقتصاد: اگر 3 روزه مجوز نگرفتيد؛ شكايت كنيد

صدور 3 روزه مجوز فعاليت اقتصادي
تعادل |

»پنجره واحد ش�روع كس�ب وكار« رسما 
راه اندازي ش�د. مراس�م افتتاح اين مركز 
ب�ه منظ�ور تس�هيل ص�دور مج�وز آغاز 
فعاليت اقتصادي، صبح روز گذشته »دهم 
خردادماه« با حض�ور وزير اقتصاد در محل 
اتاق ته�ران برگزار ش�د تا با ح�ذف رفت 
وآمدهاي غيرضرور  ش�اهد يك انقالب در 
روند مجوزدهي به كس�ب و كارها باش�يم. 
بهب�ود فض�اي كس�ب وكار و زمانبر بودن 
فرآيند صدور مجوزها در تمامي اين سال ها 
ج�زو مطالب�ات ج�دي صاحبان كس�ب و 
كارها بوده اس�ت. موضوعي ك�ه در نهايت 
متوليان امر را بر آن داش�ت تا با ايجاد يك 
پنجره فيزيكي واحد، گام بزرگي در كاهش 
بوروكراسي زائد در پيش روي كسب وكارها 
بردارند. با راه ان�دازي اين مركز، زمان اخذ 
صدور مجوزها براي شروع يك كسب وكار 
از 72.5 روز ب�ه 3 روز كاه�ش مي يابد كه 
بنابراعالم متوليان وزارت اقتصاد، يكي از 
زمينه هاي كاهش اين پروسه زماني، حذف 
مدت زمان 52 روزه فرآيندها در س�ازمان 
امور مالياتي است كه به صفر رسيده است. 
اما اثر مطل�وب ديگر اين مركز، بهبود رتبه 
ايران در ش�اخص جهاني انجام كسب وكار 
اس�ت كه مي تواند س�يگنال مثبت�ي را به 
س�رمايه گذاران اع�م از داخل�ي وخارجي 
براي ترزيق سرمايه هايشان به اقتصاد ايران 
بفرستد. حال چنانچه به گفته وزير اقتصاد، 
فردي براي ش�روع كس�ب و كار و دريافت 
مجوزهاي الزم بيش از 3 روز معطل ش�ود، 
مي تواند ش�كايت خود را از طريق ش�ماره 
تماس 1866، مركز تماس اتاق تهران، ثبت 
كند تا مشكل او پيگيري و حل وفصل شود. 

   آسان سازي مسير مجوزدهي
بهبود وضعيت كسب وكار در كشور سال هاست كه 
در صدر مطالبات بخش خصوصي قرار دارد. از همين 
رو، فعاالن اقتصادي همواره به دنبال ترسيم مسيري 
براي تسهيل ش��روع فعاليت هاي اقتصادي خود به 
تصميم سازان در عرصه كالن كشور بودند. سرانجام 
تالش هاي بخش خصوصي و همراهي دستگاه هاي 
مربوطه در زمينه صدورمجوز براي ش��روع كس��ب 
وكارها، منجر به راه ان��دازي »پنجره واحد فيزيكي 
ش��روع كسب وكار« ش��د. مركز پنجره واحد صدور 
مجوزه��اي آغ��از فعاليت اقتصادي روز گذش��ته با 
حض��ور وزير اقتصادو برخ��ي ازمعاونين او در محل 
اتاق تهران راه اندازي شد. در ابتداي مراسم افتتاحيه 
اين مركز، سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه 
اتاق بازرگاني تهران با خوشامدگويي به مهمانان اين 
نشست و اعالم رس��مي آغاز به كار اين پنجره ابراز 
اميدواري كرد كه فرآيند بهبود فضاي كسب وكار در 

كشور مستمر و ادامه دار باشد.
در ادام��ه، رييس اتاق ته��ران به ايراد س��خنراني 
پرداخ��ت و راه ان��دازي راه ان��دازي پنج��ره واحد 
كسب وكار، را گام نخس��ت و مقدمه اي براي بهبود 

فضاي كسب وكار در كشور خواند.
 مس��عود خوانس��اري با بيان اينكه ام��روز همه ما 
قبول داريم كه اقتصاد كش��ور با مشكالت متعددي 
روبروس��ت؛ اقتصاد ايران با تحريم مواجه اس��ت و 
نمي تواند نفت بفروشد؛ بنابراين بايد به توان داخلي 
و توليد و صادرات كاالهاي غيرنفتي اتكا شود. البته 
تهديدها به جاي خود باقي اس��ت، اما اين تهديدها 
همزمان فرصتي براي اقتصاد ماس��ت تا بتواند روي 
توان داخلي خود بيش��تر متمركز شود. به گفته او، 
يكي از اقدامات مهم براي اس��تفاده از اين فرصت ها 
اين است كه بتوان از مجوزها و بوروكراسي حاكم بر 

اقتصاد كشور كاست. 

او با اش��اره به  ض��رورت ايجاد فضايي ب��راي بهبود 
دو ش��اخص مهم اقتص��ادي محيط كس��ب وكار و 
رقابت پذيري، افزود: در حال حاضر كه اقتصاد ايران 
نمي تواند به دلي��ل تحريم ها در فض��اي اقتصادي 
مناسب و آزاد رشد متناسبي داشته باشد اگر بتوان 
هرچه بيش��تر موانع را برداش��ت، به اقتصاد كشور 
كمك مي ش��ود كه بتواند خودش را حفظ كند و به 
شرايطي پايين تر از شرايط كنوني نلغزد و حتي رشد 
هم داشته باشد. خوانساري كمي به عقب تر برگشت 
و با بيان اينكه در بحث بهبود محيط كسب وكار در 
دوره هاي مختلف اقداماتي ص��ورت گرفته، عنوان 
كرد كه در دولت آقاي  هاشمي كارهايي در خصوص 
ايج��اد پنجره واحد و كم كردن مجوزها انجام ش��د 
كه در دولت آق��اي خاتمي هم ادامه پي��دا كرد اما 
متأس��فانه اين كارها مقطعي بود و نتوانست تداوم 
مستمري داشته باشد. اما اميدوارم كاري كه امروز 
توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع شده، 
استمرار داشته باش��د. رييس اتاق تهران در بخش 
ديگري از صحبت هاي وزي��ر اقتصاد را خطاب قرار 
داد وگفت: مش��كلي كه هم اكنون وج��ود دارد اين 
است كه در بحث ورود كاال تا 15 روز كانتينر معاف 
از جريمه وماليات است، اما به ندرت مي توان كااليي 
را پيدا كرد كه وارد گمركات كشور شود و ظرف 15 
روز ترخيص شود؛ حداقل 2 تا 6 ماه طول مي كشد 
تا يك كاال ترخيص شود. او علت اين تاخير را وجود 
دس��تگاه هاي متعدد برش��مرد و گفت: بيش از 13 
دس��تگاه در مرزهاي ورودي و خروج��ي ما وجود 
دارند كه باعث كندي كار مي شود. در دنيا متوسط 
ترخيص كاال كمتر از 24 ساعت است اما در كشور ما 
ماه ها طول مي كشد كه كااليي ترخيص شود. بنابر 
اعالم خوانساري، در بحث ساخت وساز اگر قبال يك 
پروانه ساختماني ظرف 2 تا 3 ماه صادر مي شد اكنون 
حداقل 6 ماه تا يك سال طول مي كشد و دستگاهي 
به ن��ام نظام  مهندس��ي يكي از عوامل كند ش��دن 
كار اس��ت. در بحث توليد مواد غذايي، آشاميدني، 
بهداشتي اختالفي كه بين وزارت بهداشت و سازمان 
استاندارد وجود دارد مشكالتي را ايجاد كرده و اكثر 
كاالهايي كه وارد مي ش��وند مدت ها طول مي كشد 
تا بتوانند ترخيص ش��وند. از اين مثال ها متأسفانه 
بسيار زياد است كه مراحل كار را كند و كسب وكارها 
را دچار اخالل كرده كه اميدواريم با همت متوليان 

وزارت اقتصاد اين موانع برطرف شوند. 

   دادگاه هاي تجاري راه اندازي مي شوند
در بخ��ش ديگري از اين مراس��م، رييس اتاق ايران 
ب��ا بيان اينك��ه در ف��از اول تصميم گرفته ش��د كه 
اين پنجره واحد فيزيكي در 5 اس��تان بزرگ كشور 
راه ان��دازي ش��ود، افزود: ات��اق تهران به پش��توانه 
توانمندي و س��رعت عملي كه در بخش  خصوصي 
دارد، در راه اندازي اين مركز پيش قدم ش��د و امروز 
ش��اهد افتتاح و آغاز به كار آن در اين اتاق هستيم. 
غالمحسين شافعي، سپس به راه اندازي دادگاه هاي 
تجاري اش��اره كرد و افزود: ات��اق بازرگاني ايران با 
همكاري ات��اق تهران آماده امضاي تفاهم نامه با قوه 
قضاييه براي ايجاد اين مركز است و طبق برنامه، در 
فاز اول در چهار استان ديگر نيز دادگاه هاي تجاري را 
مي توانيم راه اندازي كنيم. شافعي افزود: بزرگ ترين 
حمايت از بخش خصوصي اين است كه مسير پيش 
روي اين بخش را باز گذاشت و از مداخله ها كاست. 
بخ��ش خصوصي خود ب��ه خوبي مي دان��د چگونه 

حركت كند.

   كاهش زمان صدور مجوزها
سخنران بعدي اين مراس��م، معاون امور اقتصادي 
وزارت اقتصاد بود. خبر خوبي كه از سوي محمدعلي 
دهقان دهنوي از تريب��ون پارلمان پايتخت مخابره 
شد، كاهش مدت زمان پروسه شروع كسب و كار در 
كشور به 3 روز با آغاز به كار پنجره واحد فيزيكي بود. 
بنابه توضيحات اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد، 
در ايران به طور متوس��ط 72.5 روز طول مي كشيد 
تا يك فرد ب��ا دريافت مجوزه��اي گوناگون بتواند 
فعاليت اقتصادي خود را آغاز كند كه امروز با شروع 

به كار پنجره واحد فيزيكي شروع كسب و كار در اتاق 
تهران، اين مدت زمان به 3 روز كاهش مي يابد. اين 
درحالي اس��ت كه به گفته دهقان دهنوي، فرآيند 
ش��روع كسب وكار در بهترين كش��ور دنيا، نيم روز 
است. طوالني بودن زمان شروع كسب و كار در ايران 
از نگاه او، به اين دليل اس��ت كه سيس��تم نظارت ها 
در كشور مبتني بر رويكرد پيشيني است. برهمين 
اس��اس، نظارت پيش��يني را بايد به نظارت پسيني 
تغيير دهيم به طوري كه نظارت ه��ا به پس از ثبت 
شركت و شروع كسب و كار افراد موكول شود و اجازه 
دهيم كه نظارت هاي الزم بر كيفيت و كميت كسب 
و كارها پس از شروع آن صورت گيرد كه اين رويكرد 
امروز آغاز شده است.همچنين به گفته او، 55 روز از 
مدت زمان پروسه شروع كسب و كار در كشور مربوط 
به فرآيندهاي سازمان امور مالياتي بود كه با دستور 
وزير اقتصاد اين پروسه زماني در سازمان مالياتي به 
صفر كاهش يافت و در حال حاضر دريافت شناس��ه 
ملي از ثبت ش��ركت ها، به مثابه كد اقتصادي است. 
دهقان اين نكته را نيز مطرح كرد كه رويكرد وزارت 
اقتصاد بر اين مسير قرار گرفته كه دولت نگهبان به 
دولت باغبان تبديل شود و محيط رشد و شكوفايي 

براي بخش خصوصي فراهم شود.

   تاكيد رهبري بر دو موضوع 
در ادامه اي��ن مراس��م، رييس گروه بررس��ي هاي 
اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري هم با اش��اره به 
فرمايشات رهبري در ديدار با كارگران و تاكيد ايشان 
بر لزوم بهبود شاخص هاي كسب و كار در سال رونق 
توليد و تنزل اين شاخص از عددي سه رقمي به دو 
رقمي، گفت: يكي از اين اقدامات ايجاد پنجره واحد 
اس��ت كه با همكاري بخش خصوص��ي و مجموعه 
وزارت اقتصاد وهمكاري كم نظير سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور امروز شاهد شروع به كار آن هستيم. 
عل��ي آقامحم��دي گام دوم در اين مس��ير را ايجاد 
دادگاه ه��اي تجاري عن��وان كرد و اف��زود: در اين 
رابطه اتاق بازرگاني متعهد شده كه مكان مناسبي 
را براي اي��ن منظور در اختيار قوه قضاييه قرار دهد. 
به گفته او، وجود اختالف و ورود افراد نامناس��ب و 
آلوده در هر حيطه اي امري طبيعي اس��ت اما الزم 
اس��ت با رسيدگي س��ريع، تخصصي و منسجم اين 
افراد حتي االمكان جدا شده و دور نگه داشته شوند 
و سپس اگر ممكن بود اين افراد حذف شوند؛ يعني 

نظارت پسيني جاي نظارت پيش��يني را بگيرد. به 
گفته او، در زمين��ه تجارت، حق��وق تنبيهي ديگر 
پاسخگو نيست و بايد به سمت حقوق ترميمي رفت 
ك��ه در مجلس دوره يازدهم نيز به تصويب برس��د. 
آقامحم��دي در پايان ابراز امي��دواري كرد كه رتبه 
ايران در شاخص كس��ب وكار بين المللي طي سال 

جاري به عددي كمتر 75 برسد.

   اقدامات قوه قضاييه 
براي بهبود محيط كسب

در ادامه، رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
نيز با بيان اينكه قوه قضاييه در پنج شاخص محيط 
كس��ب و كار دخالت و نقش مس��تقيم دارد، افزود: 
اقداماتي در راس��تاي كاهش فرآيندهاي مربوط به 
كس��ب و كار در دس��تگاه هاي مرتبط با قوه قضاييه 
صورت گرفته به طوري كه ب��ا حذف برخي از موانع 
از جمل��ه در زمين��ه ش��اخص حق��وق مالكيت ها، 
باالترين رتبه ها از اين حيث براي كس��ب و كار ايران 
به دس��ت آمده اس��ت. ذبيح اهلل خداييان با اشاره به 
اينكه به فرآيند ثبت ش��ركت ها سرعت داده شده، 
افزود: با ش��روع به كار پنجره واحد فيزيكي ش��روع 
كس��ب و كار، مدت زمان اين پروسه كوتاه تر خواهد 
شد. او همچنين برخي اقدامات اجرايي در سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك از جمل��ه، الكترونيكي كردن 
فرآيند پذيرش، صحت سنجي برخط، مبادله برخط 
مستندات ثبت شركت ها با روزنامه رسمي و وزارت 
ارشاد و نيز طراحي پايگاه اطالعات اشخاص حقوقي 
را در راستاي كاهش موانع و بهبود شروع كسب وكار 

در كشور از سوي قوه قضاييه عنوان كرد.

   3 روزه مجوز نگرفتيد؛ گزارش دهيد
در بخش ديگري از اين نشست، وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي، آغاز به كار پنجره واحد فيزيكي ش��روع 
كس��ب و كار را مقدم��ه و پيش زمين��ه پنجره واحد 
الكترونيكي در كش��ور عنوان كرد و گفت: در آينده 
نزديك به منظور كاهش رفت و آمدهاي غيرضرور، 
از پنجره واحد الكترونيك��ي رونمايي خواهيم كرد. 
فرهاد دژپسند هم زماني افتتاح پنجره واحد فيزيكي 
شروع كسب و كار با آغاز امكان معامله سهام عدالت 
را به ف��ال نيك گرفت و افزود: امروز مالكان س��هام 
عدالت قادر خواهن��د بود آن را مديريت كنند. بنابه 
اظهارات وزير اقتصاد، با ش��روع به كار پنجره واحد 
فيزيكي شروع كس��ب و كار، اخذ مجوز از 72.5 روز 
به 3 روز كاهش پيدا مي كند كه تاثير مشهودي روي 
ورود س��رمايه گذاري به بخش هاي اقتصادي كشور 
خواهد داشت. از اين پس اگر هر فردي براي شروع 
كس��ب و كار و دريافت مجوزهاي الزم بيش از 3 روز 
معطل شد، حتما از طريق شماره تماس 1866، مركز 
تماس اتاق تهران، شكايت كرده و اين موضوع را براي 
حل و فصل آن، منتقل كند. او ب��ا بيان اينكه امروز 
سرمايه گذاري در كشور مانند نان شب واجب است، 
افزود: اگر براي سرمايه گذار داخلي فضاي مناسب و 
مطمئن ايجاد كنيم، سرمايه گذار خارجي نيز براي 
ورود به كشور ترغيب مي شود. وزير اقتصاد با اشاره 
به اينكه تا پايان امس��ال تمام استان هاي كشور به 
پنجره واحد فيزيكي شروع كسب و كار مجهز خواهند 
شد، با تاكيد بر اينكه امسال براي دستيابي به رشد 
اقتصادي مقبول حداقل به هزار هزار ميليارد تومان 
منابع نياز داريم، افزود: بخشي از اين منابع مورد نياز 
بايد از محل منابع شركت هاي دولتي و بانك ها تامين 
شود اما بخش عمده آن از محل سپرده گذاران خرد 
است كه بايد به سمت بخش خصوصي هدايت شود 
و اين اتفاق نيز از طريق بازار سرمايه قابل انجام است. 
دژپس��ند يكي از زمينه هاي كاهش پروس��ه زماني 
شروع كسب وكار در كشور از به طور متوسط 72.5 
روز به 3 روز را حذف مدت زمان 52 روزه فرآيندها 
در سازمان امور مالياتي عنوان كرد كه به گفته وي 

اين مدت زمان به صفر رسيده است.
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تمديد 3 ماهه واردات 
»خودرو و كاالي گروه 4«

حس��ين مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در نامه اي به معاون اول رييس جمهور 
خواستار تمديد مهلت ترخيص خودروهاي دپو شده 
و بخشي از كاالهاي گروه چهارم كاالي در گمركات 
اجرايي كشور ش��د. در بند الف اين نامه آمده است: 
همانطور كه مستحضريد مهلت ترخيص خودروهاي 
دپو شده در گمركات اجرايي كشور موضوع مصوبه 
شماره 152676 ت 573۹4ه مورخ 13۹8/11/2۹ 
نهايتا تا تاريخ  13۹۹/2/2۹تمديد گرديد كه معضالتي 
به شرح ذيل عمال مانع اجرايي شدن كامل مصوبه شده 
است: »1. طوالني شدن فرآيند انتقال ثبت سفارشات 
سال هاي قبل از سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع 
تجارت جهت انجام اقدامات قانوني ثبت س��فارش، 
2. عدم آمادگي زيرساخت هاي سيستمي در سامانه 
 )EPL( جامع تجارت و سامانه پنجره تجارت فرامرزي
و فقدان هماهنگي بين دستگاه هاي ذي مدخل در 
مصوبه فوق الذكر همچون بنياد شهيد و امور ايثارگران، 
سازمان بهزيستي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، 3. شيوع بيماري كرونا و تأثير مستقيم 
آن در كاهش كاركرد دستگاه هاي اجرايي.« در ادامه و 
در بند )ب( اين نامه به برخي مشكالت عدم ترخيص 
بخش��ي از كاالهاي گروه چهارم كااليي به شرح زير 
اشاره كرده است كه شامل: »1. اين دسته از كاالها كه 
مرتبط با مصوبه ش��ماره 152677 ت7322ه مورخ 
13۹8/11/2۹ است، امكان ترخيص آنها فراهم نشده 
كه عمده داليل آن به شرح زير است: 2-1. عمده ثبت 
سفارشات متعلق به سال 13۹7 بوده و به دليل تغيير 
رديف تعرفه و يا تفكيك آنها در سال 13۹8 ويرايش 
اين قبيل ثبت سفارش��ات با مشكالت عديده اي در 
س��امانه جامع تجارت و پرت��ال ارزي بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران مواجه ش��ده است. 1-3. 
شيوع بيماري كرونا تأثير مستقيم در كاهش كاركرد 
دستگاه هاي اجرايي و بالطبع عدم تحقق مصوبه فوق 
الذكر داشته اس��ت لهذا باتوجه به محروميت تعداد 
قابل توجهي از افراد ذيحق از تسهيالت اين دو مصوبه 
مقرر فرمايند پيش نويس مصوبه پيوست در خصوص 
استمهال سه ماه هر دو مصوبه در اولين جلسه هيأت 

محترم وزيران مطرح و مورد موافقت قرار گيرد.«

ارز 4200 توماني واردات 
الستيك حذف شد

مديركل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صمت طي 
نامه اي به رييس هيات مديره انجمن صنفي صنعت 
تاير اعالم ك��رد كه ارز 4200 توماني ب��راي واردات 
الستيك و مواد اوليه آن، حذف شده است. براساس 
نامه صديف بيگ زاده مدي��ركل دفتر امور خدمات 
بازرگاني وزارت صمت به رييس هيات مديره انجمن 
صنفي صنعت تاير، ارز دولتي براي واردات الستيك 
و مواد اوليه الس��تيك حذف و ارز اين گروه كااليي، 
نيمايي شده است. در اين نامه خطاب به مير سعيد 
قاضي رييس محترم هي��أت مديره انجمن صنفي 
صنعت تاير آمده اس��ت: »احتراما بازگشت به نامه 
شماره ۹۹.5517 مورخ ۹۹/2/14 در خصوص اعالم 
نوع ارز تخصيصي به مواد اوليه الس��تيك به آگاهي 
مي رساند: حسب تصميمات و سياست هاي ابالغي 
گروه و اولويت ارزي الستيك و مواد اوليه الستيك، 
از گروه يك ب��ه گروه دو منتقل و بر اين اس��اس ارز 
تخصيصي به اين گروه كااليي، نيمايي گرديده است.«

محدوديت ساعت كار 
پاساژها برداشته شد

اتاق اصناف ايران| افزايش ساعت كاري پاساژها و 
بازارهاي مسقف تا ساعت 22 در آخرين جلسه كميته 
امنيتي انتظامي ستاد ملي كرونا به تصويب رسيد و 
در جلسه فردا مطرح خواهد شد. در صورت تصويب 
در ستاد ملي كرونا ساعت كاري پاساژها و بازارهاي 
مسقف كه از ابتداي ارديبهشت بازگشايي شده اند و در 
مناطق گرمسير )بنا بر تشخيص استانداران( تا ساعت 
20 و در س��اير مناطق تا س��اعت 18 فعال هستند، 

افزايش خواهد يافت. 

بيانيه جديد خودروسازان
در بيانيه خودروس��ازان )ايران خودرو و سايپا( آمده 
است: پيرو جلس��ه ۹ خردادماه سال جاري كميته 
خودرو كه با حض��ور اعضاي كميته اع��م از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، دادستاني كل كشور، سازمان 
بازرسي كل كشور و دو شركت خودروساز برگزار شده، 
بدينوسيله به اطالع كليه متقاضيان حضور در فرآيند 
فروش فوق العاده ويژه ايام عيد سعيد فطر مي رساند: 
1. جهت اطمينان بخشي به افكار عمومي در صحت و 
دقت قرعه كشي، نهادهاي نظارتي و رسانه ها در تمامي 
مراحل قرعه كشي، حضور خواهند داشت. 2. بالفاصله 
پس از اتمام فرآيند قرعه كشي، اطالع رساني الزم در 
سايت هر يك از خودروسازان به تفكيك خودرو انجام 
خواهد شد. 3. متقاضيان مكلفند ظرف 48 ساعت 
پس از اعالم منتخبان از سوي خودروسازان، نسبت 
به تكميل وجه اقدام نمايند. ضمن اينكه در صورت 
عدم واريز وجه، اسامي نفرات جايگزين از محل رزرو، 
توس��ط خودروساز و با تاييد دس��تگاه هاي نظارتي 
اعالم مي گردد. 4. صرفًا سند فروش خودرو از سوي 
خودروساز، با درج عبارت »ترهين يكساله در فروش 
فوق العاده«، به خريداران تحويل و شناسنامه مالكيت 
خودرو )برگ س��بز( از س��وي پليس راهور تحويل 
خودروس��از گرديده كه پس از اتمام دوران ترهين، 
از سوي خودروسازان، تحويل خريدار خواهد شد. 5. 
با توجه به مفاد قرارداد فروش؛ امكان فروش وكالتي 
خودروهاي ثبت نامي از س��وي متقاضيان در دوران 
ترهين وجود نخواهد داشت. 6. متقاضياني كه ظرف 
36 ماه گذشته از خودروسازان، خودرو خريداري كرده 
يا پالك فعال داش��ته باشند، از فهرست قرعه كشي 

حذف خواهند شد. 

»پنجره واحد شروع كسب وكار« باحضور وزير اقتصاد در محل اتاق تهران افتتاح شد

30005320

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

  با ش�روع به كار پنج�ره واحد فيزيكي 
شروع كسب و كار، اخذ مجوز از 72.5 روز به 
3 روز كاهش پيدا مي كند كه تاثير مشهودي 
روي ورود س�رمايه گذاري ب�ه بخش هاي 
اقتصادي كشور خواهد داشت. از اين پس 
اگر ه�ر فردي براي ش�روع كس�ب و كار و 
دريافت مجوزهاي الزم بيش از 3 روز معطل 
ش�د، حتما از طريق ش�ماره تماس 1866، 
مركز تماس اتاق تهران، شكايت كرده و اين 
موضوع را براي حل و فصل آن، منتقل كند.

برش
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مرزپرگوهر

چهرهروز

حسين كياني: رويينه تني ما رو به پايان است 
حسين كياني همزمان با آغاز به كار مجلس جديد با نگارش نوشتاري خطاب به مسووالن هشدار داده كه در برخورد با ديو ناديدني كرونا كه 
كسي را ياراي هماوردي با آن نيست، بهترين مشاوران و همدالِن آنها همان هنرمنداني هستند كه همچنان تئاتر را راهي مطمئن براي تلطيف 
شرايط سخت و تغيير شرايط دشوار مي دانند. اين نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر، در بخشي از يادداشتش با تاكيد بر اينكه نمايندگان 
بايد براي برون  رفت از وضعيت بحراني فرهنگي موجود به دنبال ايجاد قوانين و سازوكارهاي پيش برنده هنرهاي نمايشي و ترميم روندهاي 
ناكارآمد باشند، نوشته است: درغير اين صورت، اين در همچنان بر مداِر همان پاشنه آشيل خواهد چرخيد و چشم اسفندياِر تئاتر ما همچنان 

آسيب پذير خواهد بود چنان كه بوده و هست. هرچند روئينه تني درميان هنرمندان نمايش ما امري ذاتي است اما ديگر رو به پايان است. 

توقيف »عصر انقالب« و »كنكاش« 
يازدهم خ��رداد 1294، هي��ات وزيران 
دستور توقيف روزنامه هاي عصر انقالب 
و كنكاش را براي م��دت 6 ماه صادر كرد. 
ميرزا آقا خان فريار همدان��ي در 14 ربيع االول 1333 
قمري اولين ش��ماره نش��ريه اي هفتگي ب��ا نام »عصر 
انقالب« را در 2 صفحه چاپ و منتشر كرد. اين روزنامه 
در تهران به سردبيري دبير خلوت در قطع بزرگ با چاپ 
سربي منتشر مي شد. اشتراك ساالنه آن در تهران 40 
قران و ساير واليات 45 قران و در خارج كشور 60 قران 
بوده، قيمت تك ش��ماره در تهران 5 ش��اهي و در ساير 
واليات 6 شاهي تعيين شده بود. در سرلوحه هدف و راه 
روزنامه چنين نقل شده است: »اين جريده ملي، آزاد و 
مستقل االفكار در حفظ منافع وطن و اساس حكومت 
ملي سخنراني مي كند.« مندرجات آن شامل سرمقاله اي 
سياسي و اخبار داخلي است. چون در زمان جنگ جهاني 
اول چاپ مي شد، اخبار مرتبط با جنگ را پيگيري و در 
روزنامه چاپ مي نمود. م��ردم را عليه حكومت و دولت 
تحريك مي كرد و اوضاع نابسامان داخلي و فقر و مشكالت 
اجتماعي جامعه را به هيات دولت ربط مي داد. در جنگ از 
آلمان ها طرفداري كرده و مقاله هايي عليه متفقين چاپ 
كرده است. تبليغات بس��يار به نفع آلمان ها دارد. عصر 
انقالب ابتدا به صورت هفتگي و از شماره ششم دوشماره 
در هفته منتشر شده، محل چاپ روزنامه چاپخانه هاي 
باقرزاده و مطبعه ايران بوده اس��ت. با انتشار شماره 29 
روزنامه عصر انقالب در 18 رجب 1333 چاپ آن متوقف 
و توقيف مي گردد. دليل اين توقيف حمالت روزنامه به 
كابينه عين الدوله و مخالفت هاي ميرزا آقاخان با شخص 

اوست. عين الدوله كه معتقد بود روزنامه ها حق دخالت 
در امور سياس��ي را ندارند دستور توقيف اين روزنامه را 
صادر كرد. انتش��ار مجدد روزنامه از 10 ذيقعده همين 
س��ال تحت عنوان »عهد انقالب« توسط ميرزا آقاخان 
فريار از سرگرفته شد و همان راه و روش »عصر انقالب« 
را دنبال كرد. روزنامه عصر انقالب پس از سي وسه سال 
خاموشي توسط فرزندان فريار و تحت نظر هيات تحريريه 
در تير 1325 شمسي منتشر شد. صدرهاشمي روزنامه 
عصر انق��الب را اينگونه معرفي مي كن��د: »روزنامه اي 
آزاديخ��واه و انقالبي كه هدفي جز رهبري ديرين ايران 
و عالم بشريت نداشته و از اين حيث آيينه تمام نمايي از 

ايده آل آزاديخواهان و روشنفكران پرشور عصر سراسر 
انقالب صدر مش��روطيت و در عين حال شاهد صادقي 
از ط��رز فكر و درجه بصيرت و نازك بيني صاحب آن در 
مسائل سياسي و اجتماعي بوده است.« ميرزا آقا خان 
فريار جواني خود را در اين راه با حبس و شكنجه و نفي بلد 
گذرانيد. صدرهاشمي مي نويسد: با آنكه توقيف هاي پي 
در پي مانع از انتشار نامه مزبور گرديد چهل و يك شماره 
آن )29 ش��ماره عصر انقالب و 12 شماره عهد انقالب( 
براي نشان دادن آمال و افكار وي شاهدي صادق است. 
ميرزا آقاخان در دوره 5 و 6 مجلس شوراي ملي از اردبيل 

و خلخال به نمايندگي مجلس رسيد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي تراكتور
 جاي گاو  را گرفت 

درگذش��ته براي گرداندن تسمه و چرخ تسمه 
يا تأمين ت��وان مورد نياز كارهاي كش��اورزي از 
ماش��ين هاي بخار اوليه اس��تفاده مي شد. اين 
ماش��ين ها خودرو نبودند و اغلب به كمك دام از 
نقطه اي به نقطه ديگر در مزرعه كشيده مي شدند. 
اولين قدم در تحول ماشينهاي بخار، تبديل آنها 
به تراكتورهاي كشش��ي بود كه در دهه 1850 
اتفاق افتاد. در س��ال 1912 س��ازندگان موفق 
شدند تراكتورهايي با موتور بنزيني به بازار عرضه 
نمايند. با اختراع موتور ديزل توسط دكتر ردلف 
ديزل اي��ن نوع موتور به عنوان مولد توان بر روي 
تراكتورها نصب ش��د كه خود فصل جديدي در 

صنعت تراكتورسازي به شمار مي رفت. 
درس��ال هاي اخيرصنع��ت تراكتورس��ازي در 
جهان پيشرفت چشمگيري داشته است. اكنون 
تراكتورها مجهز به اتاقك راننده با كليه وسايل و 
تجهيزات از جمله وس��ايل ايمني هستند. توان 
اينگونه تراكتوره��ا زياد و داراي جعبه دنده هاي 
خودكار، چهار چرخ محرك و فرمان هيدروليك 
هستند. ورود گاوآهن فلزي در زمان ناصرالدين 
ش��اه رخ داد و خريداري اولين تراكتور نفتي در 
زمان رضاه ش��اه براي مدرسه فالحت در 1325 
انجام شد. وارد شدن تراكتور و كمباين به ايران 
به سال 1331 بر مي گردد و در همين سال بنگاه 
توسعه ماشين هاي كشاورزي آغاز به كار كرد. بر 
اساس مدارك باستان شناسي در شش هزار سال 
پيش در سالك كاشان كشاورزي انجام مي گرفت. 
اس��تفاده از تراكتور و ماشين هاي كشاورزي در 
اي��ران به دنبال اولين نمايش��گاه ماش��ين هاي 
كش��اورزي كه در سال 1300 شمسي در تهران 
برگزار شد متداول شد. در سال 1308 شمسي 
اولين تراكتور نفتي س��اده براي مدرس��ه عالي 
فالحت در شهرس��تان كرج خريداري گرديد تا 
دانشجويان بتوانند با روش كار آن آشنا شوند و آن 
را در مزارع براي عمليات كشاورزي به كار ببرند. 
سابقه ساخت تريلرهاي چوبي كه با دام جابه جا 
مي شد به زمان طوالني قبل از اسالم برمي گردد 
ولي تاريخ توليد و ورور تريلرهاي كشاورزي كه با 
تراكتور جابه جا مي ش��د رسما با ورود تريلرهاي 
روماني در سال 1346 برمي گردد. آغاز فعاليت 
بنگاه توس��عه ماشين هاي كش��اورزي در سال 
1331 شمسي بود. درحقيقت اين اقدام، نقطه 
شروع ماشيني كردن كش��اورزي ايران به شمار 
مي رود. در سال 1345 شمسي تعدادي تراكتور 
يونيورس��ال از كش��ور روماني وارد و در اختيار 
كشاورزان مستعد گذارده ش��د. از سال 1353 
شمسي پس از تأسيس كارخانه تراكتورسازي 
تبريز، اين كارخانه شروع به وارد كردن تراكتور 
مس��ي فرگ��وس1 و مونتاژ آن نموده اس��ت. به 
موازات اين كارخانه، كارخان��ه جان دي2 اراك 
در سال 1352 شروع به مونتاژ تراكتور جان دير 
كرده بود. درحال حاضر اغلب قطعات تراكتور در 
داخل كشور ساخته مي شود به طوري كه توليد و 
مونتاژ انبوه تراكتورها عالوه بر مصارف صنعتي و 
كشاورزي در داخل به كشورهاي ديگر نيز صادر 

مي شود.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب همكاري ايران و روماني براي ساخت تراكتور 
خرداد س��ال 1346 مجلس ش��وراي ملي و س��پس 
مجلس س��نا، اليحه موافقتنامه همكاري اقتصادي و 
فني بين دولت شاهنش��اهي ايران و دولت جمهوري 
سوسياليس��تي روماني را به تصويب رس��اندند. اين 
مصوبه در كميسيون دارايي مجلسين نيز تصويب شد.  
به موجب ماده واحده قانوِن نحوه خريد ماشين آالت و 
س��اير لوازم براي اجراي طرح هاي مصوب برنامه هاي 
عمراني كشور، موافقتنامه  مربوط به نحوه خريد و توليد 
تراكتور در ايران را كه در تاري��خ 8 اوت 1966 )مرداد 
1345( بين نمايندگان دولت شاهنشاهي ايران و دولت  
جمهوري سوسياليستي روماني امضاء شده، تصويب و 
به دولت اجازه داده مي شود كه مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد. تصميم فوق كه به استناد مفاد  قانون نحوه خريد 
ماشين آالت و ساير لوازم براي اجراي طرح هاي مصوب 
برنامه هاي عمراني كش��ور ) مصوب 1345.3.24( در 
جلسه روز دوش��نبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد 
و چهل و ش��ش شمسي به تصويب كميسيون دارايي 
مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ روز شنبه بيستم 
خرداد يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد 
تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا قرار گرفته است 
صحيح و قابل اجرا است.  بر اساس اين قانون با توجه به 
توسعه روز افزون همكاري هاي اقتصادي و فني ميان دو 
كشور به منظور اجراي طرح ساخت تراكتور در ايران بر 
اساس  مدل و نقشه و اطالعات و مدارك فني مربوط به 
تراكتورهاي روماني كه در چند مرحله اجرا خواهد شد 
دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي 
روماني نسبت به تحويل تعداد 15 هزار تراكتور چرخ دار 

به ايران در مدت 5 سال از اوت 1966 تا ژوئن 1971 به 
تعداد تقريباً مساوي در هر سال توافق كردند. تراكتورها 
در ابتداي ام��ر و قبل از ايجاد خط مونت��اژ تراكتور در 
ايران به صورت كامل و سوار شده تحويل خواهند شد. 
از موقع ايجاد خط مونتاژ در اي��ران بقيه تراكتورهاي 
تحويل نشده به صورت قطعات منفصله و بدون اجزايي 
از آن كه در ايران ساخته مي شود با توجه به تعليمات 
و نظرات خريدار تحويل خواهد شد. همچنين تحويل 
10000 عدد گاوآهن از نوع پي پي 3 - 30 ام به صورت 
كامل از روماني به ايران در مدت 5 س��ال از اوت 1966 
تا ژوئن1971. براي تضمي��ن كار و نگهداري صحيح 
تراكتورهاي تحويل شده موسسه سازنده تراكتور در 
روماني كمك هاي فني الزم را با اعزام متخصصين خود 
به ايران و با تعليم كارشناسان و كارگران ايران در روماني 
انجام خواهد داد. فروشنده بنابه درخواست خريدار همه 
گونه لوازم يدكي مورد نياز براي ادامه كار صحيح تمام 
تراكتورهاي فروخته شده - مونتاژ شده و يا ساخته شده 
تحت ش��رايط اين قرارداد را در اختيار وي قرار خواهد 
داد. ايجاد خط كامل مونتاژ تراكتور در ايران براي مونتاژ 
5000 تراكتور در سال كه كار خود را قبل از پايان سال 
1968 ش��روع نمايد. بدين منظور طرف روماني تمام 
نقشه هاي كلي و فني براي س��اختمان ها ) كه بايد تا 
سپتامبر 1967 تحويل ايران شود( و مدارك فني - ابزار 
و لوازم و وس��ايل الزم و همه گونه همكاري فني را در 
اختيار طرف ايراني قرار خواهد داد. خط مونتاژ تراكتور 
به نحوي ساخته مي ش��ود كه بعداً به صورت جزيي از 

كارخانه تراكتورسازي مورد استفاده قرار گيرد. 

دانشآموزانبا»ماسك«واردحوزههايامتحانيميشوند
وزي��ر آموزش و پ��رورش با بي��ان اينكه 
امتحان��ات نهاي��ي پايه نه��م و دوازدهم 
و آزمون ه��اي دروس عمل��ي به صورت 
حضوري برگزار مي ش��ود، گفت: در پايه 
اول ابتداي��ي اعالم كردي��م كه معلمين 
بايد مطمئن ش��وند ك��ه دانش آموز پايه 
اول توانايي خواندن، نوش��تن و حس��اب 
كردن را طبق برنامه اي كه در نظر گرفته 

شده، كسب كرده باشد. محسن حاجي ميرزايي درباره 
جزيي��ات برگزاري امتحانات دانش آم��وزان، گفت: با 
پديده غير منتظره كرونا، اتفاقاتي افتاد. از جمله اينكه 
نظام آموزش��ي تحت تاثير قرار گرف��ت. از همان ابتدا 
سياس��ت اصلي ما اين بود كه از سالمت دانش آموزان 

مراقبت كنيم و به همين دليل از هفته دوم 
اسفند ماه مدارس را تعطيل اعالم كرديم. 
حاجي ميرزايي با بيان اينكه آزمون پايه 
نهم آغاز ش��ده و در پاي��ه دوازدهم هم از 
17 خرداد ماه آزمون ها برگزار خواهد شد، 
اظهار كرد: تمام پايگاه هاي برگزاري آزمون 
موظفند ضدعفوني ش��ده باشند و بعد از 
برگزاري آزمون ها هم مجددا ضدعفوني 
شوند. همچنين دانش آموزان با ماسك وارد مي شوند 
و مدارس و پايگاه ها هم آمادگي دارند كه اگر كس��اني 
ماسك نداشته باش��ند،  ماسك الزم را برايشان تامين 
كنند و با رعايت حداكثر مراقبت هاي بهداش��تي در 

امتحان شركت كنند.

پيشنهاداجباريشدنماسكبراياداراتدولتي
معاون كل وزارت بهداش��ت ضمن ابراز 
نگراني از تغيير باورهاي برخي از مردم در 
مورد ويروس كرونا و عادي انگاشتن آن، در 
عين حال بر لزوم استفاده از ماسك هنگام 
خروج از منزل تاكيد كرد. ايرج حريرچي 
در مورد استفاده از ماسك اظهار كرد: در 
اين مورد تاكيد ما اين است كه هركسي 
از منزل خارج مي شود ماسك بزند. افراد 

مي توانند از ماس��ك پارچه اي و خانگي نيز استفاده 
كنند. هر ف��ردي كه در جمع چند نفره اي ش��ركت 
مي كند، ملزم به داش��تن ماسك است. ما در جلسات 
س��تاد ملي كرونا براي ادارات دولتي پيشنهاد كرديم 
اين موضوع براي آنها اجباري باشد. او با تاكيد بر اينكه 
هنوز واكسن عليه ويروس كرونا ساخته نشده است، 
تصريح كرد: همچنين هنوز ايمني جمعي نيز رخ نداده 
است. اين باور كه ويروس ضعيف شده، غلط است. بر 
خالف تصورات، يك��ي از تئوري ها براي علت افزايش 

ويروس در اس��تان هاي جنوبي استفاده 
از كولر گازي در فصل تابستان در محيط 
بسته است. گرما و سرما تاثيري در ويروس 
نخواهند گذاشت؛ چراكه آمار دو كشور 
برزيل و روسيه به عنوان نقاط گرمسير و 
سردسير قابل مشاهده است . وي ادامه داد: 
متاسفانه اخيرا با عادي انگاشتن ويروس 
توس��ط مردم و برخي مسووالن و تغيير 
باورها درمورد كرونا ويروس مش��كالتي ايجاد ش��ده 
است. به طور مثال اعتقاد به فاصله گذاري اجتماعي در 
نظرسنجي ها از 90 درصد به 40 درصد رسيده است. 
واهمه و ترس س��ازنده از ويروس كرونا كه موضوعي 
سازنده بود از 70 درصد به 34 درصد كاهش يافته است 
و اعتقاد به لزوم در خانه ماندن از 86 درصد به 32 درصد 
تقليل يافته است. حريرچي اين تغييرات آماري رخ داده 
را نوعي فاجعه خواند و گفت: نتيجه اين مي ش��ود كه 

مردم اقدام به سفرهاي غيرضروري مي كنند. 

میراثنامه

تورهاي گردشگري از سرگرفته شد
هشدارهاي وزارت بهداشت براي خودداري از سفرهاي غيرضروري در شرايط 
كرونا همچنان برقرار اس��ت، با اين حال وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي باور دارد اگر خدمات سفر از تاسيسات داراي مجوز دريافت شود، 
اوضاع را بهتر مي توان مديريت كرد و البته به اين شكل، از صنعت گردشگري 

حمايت كرد.
 از زماني كه شيوع كرونا در ايران تاييد ش��د حدود يكصد روز مي گذرد، از آن 
وقت تا كنون بسياري از فعاليت هاي گردشگري متوقف شده بود. هرچند كه 
سفرها به تاييد پليس راه و استانداري ها در تعطيالت نوروز و عيد فطر متوقف 

نشد، اگرچه در قياس با گذشته كاهش قابل توجه داشت.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با هماهنگي ستاد مقابله با 
كرونا با پايان ماه رمضان، به تاسيسات گردشگري اجازه بازگشايي داد و حتي 
مردم را به طبيعت گردي تشويق كرد. حدود يك هفته پيش هم رييس جمهور 
اجازه بازگش��ايي موزه ها را صادر كرد. حاال س��هند عقدايي، تورگردان و فعال 
گردش��گري خبر ازس��رگيري تورها را در تعطيالت نيمه خردادماه با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي داده است. او به ايس��نا گفت: وزارت ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي پس از آنكه رس��ما اجازه فعاليت به تاسيسات 
گردشگري و تورها را داد، يكسري پروتكل هاي بهداشتي ابالغ كرد كه مطابق 
آن مي توان تور اجرا كرد. ما از نيمه خردادماه تورها را از سر مي گيريم، هرچند 

كه نگران برخورد نيروهاي محلي و انتظامي هستيم.
اين تورگردان در پاسخ به اين سوال كه آيا اجازه رسمي به آژانس هاي مسافرتي 
براي اجراي تور داده شده است، اظهار كرد: دفاتر خدمات مسافرتي مطابق بند ب 
)اجراي تور( اجازه رسمي براي اجراي تور دارند، هرچند با وجود چنين مجوزي 
در سال هاي گذشته و در شرايط عادي، بس��يار شاهد برخوردهاي سليقه اي 
بوده ايم، به ويژه در برابر توريست داخلي. آن زمان كه كوير مرنجاب را به روي 
تورها بس��تند، هيچ ممنوعيت و يا محدوديت رس��مي براي اجراي تور در آن 

منطقه اعالم نشد، اما به محض ورود اتوبوس هاي گردشگري، برخورد و توقف ها 
شروع مي شد. عقدايي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود هشدارها و اخطارها 
براي سفر نرفتن، آيا اين آمادگي وجود دارد كه تور به شكل دسته جمعي برگزار 
شود؟ گفت: قبال در مقاله هاي علمي  اين موضوع را بررسي كرده بوديم كه اقتصاد 
كش��ورها تحمل قرنطينه صد در صد را ندارد و بايد تعادلي بين سفر و سالمت 
برقرار شود، همين نتيجه اي كه اينك بسياري از كشورها به آن رسيده اند، در 
اروپا كه ويروس كرونا تلفات بااليي به نسبت كشور ما داشته، سفرها با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از سر گرفته شده است، ضابطه اي هم در ارتباط با اينكه 
سفرها حتما كاري باشد و تفريحي نباشد، تعيين نكرده اند. بايد در نظر گرفت 
مردم پس از دوران قرنطينه به س��فر نياز دارند و س��فر بخشي از زندگي مردم 
شده است. نتيجه اي كه بيشتر كشورها گرفته اند اين است كه سفر را با رعايت 

يكسري پروتكل، دوباره برقرار كنند.

كتابخانه

اقتصاد ايران چگونه در دوران مغول از هم پاشيد؟ 
كتاب تاريخ اجتماعي، اقتصادي ايران در دوره مغول اثر الف.پ.پتروشفسكي با ترجمه 
يعقوب آژند است؛ اين كتاب كه درواقع به قلم سه ايران شناس )پتروشفسكي، كارل 
يان، و جان ماسون اسميت( است به روايت دقيق وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران 
دوره مغول و ايلخانان مي پردازد. تاكيد كتاب عمدتا روي سازوكارهاي اقتصادي كشور 
است و اينكه اين سازوكارها چگونه اقتصاد ايران را از هم پاشاندند. نوشته پتروشفسكي، 
»جريان هاي اجتماي-اقتصادي دوره ايلخانان«، نوشته يان، »انتشار اسكناس در دوره 

ايلخانان«، و نوشته اسميت، »نظام پولي دوره 
ايلخانان« است.  اين كتاب براي كساني كه در 
پي مطالعه تاريخ اقتص��ادي و اجتماعي ايران 
هستند بسيار مناسب و حتي حياتي است. كتاب 
در حال حاضر در كتابفروشي ها و همچنين براي 
خريد آنالين، در دسترس مخاطبان قرار دارد. 

هنر

درخواست كارگردان »مجبوريم« 
نويسنده، كارگردان و تهيه كننده »مجبوريم« از سازمان سينمايي درخواست كرد 
وضعيت نمايش اين فيلم را مشخص كند. متن يادداشت رضا درميشيان به شرح زير 
است: »پس از شش ماه انتظار از تحويل فيلم »مجبوريم« به سازمان سينمايي، طي 
دو هفته گذشته دو بار فيلمم در شوراي پروانه نمايش بازبيني شده اما پاسخي  به من 
داده نمي شود! از هر مقام محترمي كه تصميم گيرنده واقعي نمايش فيلم در سازمان 
سينمايي است، تقاضا دارم پاسخگوي وضعيت  نمايش عمومي »مجبوريم« باشد.« 
»مجبوريم« پنجمين فيلم رضا درميش��يان پس از فيلم هاي »بغض«، »عصباني 
نيس��تم!«، »النتوري« و فيلم به نمايش در نيامده »يواشكي« است. اين فيلم گفته 
مي شود پربازيگرترين و پر لوكيشن ترين فيلم درميشيان است كه فيلمبرداري آن در 
سه ماه در صد لوكيشن در تهران انجام شده كه از اين ميان بخش عمده اي از آن در 
جنوب شهر تهران فيلمبرداري شده است. ژاله علو، فاطمه معتمد آريا، نگارجواهريان 
و پرديس احمديه نس��ل هاي مختلف بازيگران زن اين فيلم را تش��كيل مي دهند. 
»مجبوريم« به سرمايه گذاري و تهيه كنندگي رضا درميشيان توليد شده است. پارسا 
پيروزفر، بهمن فرمان آرا، پرديس احمديه، مجتبي پيرزاده، بابك كريمي، همايون 
ارشادي، پريوش نظريه، رضا بهبودي، احمد حامد، مريم بوباني، راموناه شاه، هوشنگ 

قوانلو، مس��يح كاظمي، سپيده علي محمدي، غزل شجاعي، خورشيد چراغي پور، 
مهدي نصرتي، رويا بختياري و... ديگر بازيگران اين فيلم هستند. 

»مادِر پسر« در بازار كتاب
رمان »مادِر پسر« نوشته فرانسوا مورياك با ترجمه كاوه ميرعباسي منتشر شد. اين كتاب 
در 104 صفحه و با قيمت 15 هزار تومان توسط نشر خزه منتشر شده است. در معرفي 
»مادِر پسر« عنوان شده است: فرانسوا مورياك، رمان نويس نامدار فرانسوي و برنده  نوبل 
ادبي 1952، در »مادِر پسر« يكي از تكان دهنده ترين تصاوير را از فضاي بسته و خفقان آوِر 
زندگي طبقه  بورژواي شهرستاني در نيمه  نخست سده  بيستم ترسيم مي كند. با اين همه، 
»مادِر پس��ر«، مانند هر رمان بزرگ ديگري، به زمان و مكان خاصي محدود نمي شود و 
احساسات عميق بشري را نشانه مي گيرد؛ احساساتي چون رنج و اندوه، و البته بارقه هايي 
از خوشي و شادي  كه گاه در زندگي سوسو مي زند. به همين خاطر است كه حتي گذشِت 

نزديك به 100 سال از انتشار نسخه  اصلي »مادِر پسر« )1923(، از طراوت و زيبايي آن 
نكاسته است و همچنان خواندني و تر و تازه جلوه مي كند. مورياك در اين رمان، داستان 
محبت بيمارگونه مادري نسبت به پسرش را تعريف مي كند كه نهايتاً به مرگ عروسش 
منجر مي شود. اما اين پايان ماجرا نيست و زمان مكافات مادر هم فرامي رسد. »مادِر پسر« 
چهارمين رماني است كه در قالب مجموعه  »كالسيك هاي مدرن« توسط نشر خزه منتشر 
شده اس��ت. پيش تر در قالب اين مجموعه، رمان هاي »گرندل« )جان گاردنر/مرتضي 
زارعي(، »زائر سينما« )واكر پرسي/ آزاده اتحاد( و »تو را در بازي كشتند« )الن راسكين/ 

آيدا پورنگ فر( منتشر شده است.
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